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Daavidin kaupunki, Vanhanajan Jerusalem sijaitsi kapealla kielekkeellä etelään nykyisestä
vanhasta kaupungista. Idässä sen rajana on syvä Kidronin laakso jossa Gihonin lähde, kaupungin
vedenotto sijaitsee.

Kaivaukset alkoivat 19. vuosisadan puolivälissä ja jatkuvat edelleen. Kaivauksissa on löydetty
mm. Giihonista tuleva kaupungin vesijohto joka mainitaan Raamatussa 2 Samuel 5:8.

10. vuosisadalla Ekr. tehtiin massiivisia rakennustöitä joiden arvellaan olevan Siionin linnake,
Kuningas Daavidin asuinpaikka.(2 Samuel 5:7-9)

8. Vuosisadalla Ekr. Jerusalem laajeni. Kuningas Hiskian aikana kukkulat kaupungista länteen
linnoitettiin. Muurien sisällä rakennuksia eroittaa kujat ja vesiojat jotka johtavat Kidronin Laaksoon
pienestä muurin aukosta. Jäännökset tuolta ajalta muurien ulkopuolella osoittavat kaupungin olleen
väkiluvultaan suuri. Näyttää siltä että nämä osat hyljättiin Assyrian piirittäessä kaupunkia 701Ekr.
Kuningasten kirjan mukaisesti. (2 Kun 18-19)

6. ja 7. vuosisadalla Ekr. Jerusalem voimistui. Osia noista rakenteista on kaivettu esiin jotka
kertovat tästä sekä Babylonian kiivaasta hyökkäyksestä 587-6Ekr. Ahielin talo koillisrinteessä on
tyypillinen nelihuoneinen Israelilaisen asunto tuolta ajalta. Nimi juontaa paikalta löydetystä
ruukunpalaan kirjoitetusta nimestä.

Bullaen talo, itään Ahielin talosta, on saanut nimensä 50 savisinetistä (bullae) joissa on Hebrean
kielistä kirjoitusta. Kaikki löydökset viittaavat siihen että tämä rakennus on ollut kaupungin yleisiä
hallintorakennuksia. Sinettien ajoitus viittaa siihen että kaupunki tuhottiin Babylonian kiivaasta
hyökkäyksessä 587-6Ekr. Tuho jossa talo paloi, poltti dokumentit joiden savisinetit kovettuivat
tulessa, ja niiden tekstit ovat edelleen selkeästi luettavissa. Niissä on tusinoittaan Hebrealaisia nimiä
joista monet löytyvät Raamatun sivuilta. Eräs on Saafanin poika Gemarja, korkea virkamies Juudan
Kuningas Joojakimin hovista. Joojakim hallitsi Jerusalemissa eikä nöyrtynyt Profeettojen
ennustustenkaan edessä, ja ennustettu tuho Babylonialaisten käden kautta vei kaupungin.

"Silloin Baaruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä, kirjuri Gemarjan, Saafanin
pojan, kammiossa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella, kaiken kansan
kuullen. Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta, niin
hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki päämiehet:
kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja Gemarja, Saafanin poika,
ja Sidkia, Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet. Heille Miika ilmoitti kaikki sanat, jotka hän
oli kuullut Baarukin lukevan kirjasta kansan kuullen. Silloin kaikki päämiehet lähettivät Baarukin
tykö Jehudin, joka oli Netanjan poika, joka Selemjan poika, joka Kuusin poika, ja käskivät sanoa:
"Ota käteesi kirjakäärö, josta luit kansan kuullen, ja tule tänne." Ja Baaruk, Neerian poika, otti
kirjakäärön käteensä ja meni heidän tykönsä. Ja he sanoivat hänelle: "Istu ja lue meidän
kuultemme", ja Baaruk luki heidän kuultensa. Mutta kun he olivat kuulleet kaikki sanat, katsoivat he



toisiinsa peljästyneinä ja sanoivat Baarukille: "Meidän täytyy ilmoittaa kuninkaalle kaikki nämä
sanat." Ja he kysyivät Baarukilta sanoen: "Ilmoita meille, kuinka sinä kirjoitit kaikki nämä sanat
hänen suustansa." Baaruk vastasi heille: "Hän saneli minulle suustansa kaikki nämä sanat, ja minä
kirjoitin ne musteella kirjaan." Silloin päämiehet sanoivat Baarukille: "Mene ja piiloudu, sinä ja
Jeremia, älköönkä kukaan saako tietää, missä te olette."

Niin he menivät kuninkaan tykö esipihaan, mutta kirjakäärön he jättivät talteen kirjuri Elisaman
kammioon. Ja he ilmoittivat kuninkaalle kaikki. Silloin kuningas lähetti Jehudin hakemaan
kirjakääröä, ja hän haki sen kirjuri Elisaman kammiosta. Sitten Jehudi luki sen kuninkaan kuullen
ja kaikkien päämiesten kuullen, jotka seisoivat kuninkaan edessä. Mutta kuningas istui
talvihuoneessa - oli yhdeksäs kuukausi - ja hänen edessään oli palamassa hiilipannu. Ja aina kun
Jehudi oli lukenut kolme tai neljä palstaa, leikkasi kuningas ne pois kirjurinveitsellä ja viskasi
tuleen, joka oli hiilipannussa, kunnes koko kirjakäärö oli palanut loppuun tulessa, joka oli
hiilipannussa. Mutta ei kuningas eikä kukaan hänen palvelijoistaan, jotka kuulivat kaikki nämä
sanat, peljästynyt eikä reväissyt vaatteitansa. Ja vaikka Elnatan ja Delaja ja Gemarja pyysivät
hartaasti kuningasta, ettei hän polttaisi kirjakääröä, ei hän heitä kuullut. Ja kuningas käski
Jerahmeelin, kuninkaan pojan, ja Serajan, Asrielin pojan, ja Selemjan, Abdeelin pojan, ottaa kiinni
kirjuri Baarukin ja profeetta Jeremian; mutta Herra kätki heidät. Mutta sen jälkeen kuin kuningas
oli polttanut kirjakäärön ynnä sanat, jotka Baaruk oli kirjoittanut Jeremian suusta, tuli Jeremialle
tämä Herran sana: "Ota taas itsellesi toinen kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki entiset sanat, jotka
olivat edellisessäkin kirjakäärössä, jonka Juudan kuningas Joojakim poltti. Ja sano Juudan
kuninkaasta Joojakimista: Näin sanoo Herra: Sinä olet polttanut tämän kirjakäärön sanoen: 'Miksi
olet kirjoittanut siihen näin: Baabelin kuningas on tuleva ja hävittävä tämän maan ja lopettava siitä
ihmiset ja eläimet?' Sentähden sanoo Herra Juudan kuninkaasta Joojakimista näin: Hänellä ei ole
oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valtaistuimella; ja hänen ruumiinsa viskataan pois,
virumaan päivän helteessä ja yön kylmässä. Ja minä rankaisen häntä ja hänen jälkeläisiänsä ja
hänen palvelijoitansa heidän pahojen tekojensa tähden. Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin
asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he
eivät ole kuulleet." Sitten Jeremia otti toisen kirjakäärön ja antoi sen kirjuri Baarukille, Neerian
pojalle; ja tämä kirjoitti siihen Jeremian suusta kaikki sen kirjan sanat, jonka Juudan kuningas
Joojakim oli tulessa polttanut. Ja niihin lisättiin vielä paljon samankaltaisia sanoja." Jer36

Jerusalemin Temppeliryöstö - itsensä kansainryöstäjä EUkkurooman kuvaamana Tituksen
riemukaari, Paavillinen EU rooma:



Jatkuvain RYÖSTÖJEN RIEMU on meidän, julistaa Rooma tänäänkin Tituksen riemukaaren
killya-all kiljahduksin. Riemukas massamurhakaari kuvaa kuinka juutalaiskenraalin avustamana
Tituksen holokausti tuhosi temppelin ja vei kalut rooman varastoihin jo kauan ennen jesuiitta
Adolphia. Temppelin seitsenhaarainen kynttelikkö on seppelepäisten riemu-massamurhaajain
harteilla tänäänkin julkistamassa = EU ryöstö jatkuu rakkausriemukaarien vuosituhantisessa
hengessä.  Lienee ryöstösaalis siniveristen paavimuseossa nähtävillä - tai sitten ei...

_____________________________



Asarja Hilkian poika: Toinen Raamatusta tunnettu henkilö on Asarja Hilkian poika ylipappien
perheen jäsen jotka olivat ensimmäisen Tempplijakson aikana ylipappeina: ...Jedaja, Joojarib,
Jaakin, Asarja, Hilkian poika, joka oli Mesullamin poika, joka Saadokin poika, joka Merajotin
poika, joka Ahitubin poika, Jumalan temppelin esimies... (1Aikak9:10)

Sinetit Daavidin kaupungista, jotka ovat löytyneet tarkasti hallituissa kaivauksissa selvästi
yhdistettyinä asiayhteyteensä, ja muun historiallisen todistusaineiston tukiessa, ovat eräitä
tärkeimpiä löydöksiä joita koskaan on Jerusalemissa tehty.

Massiivinen tuho jonka Babylonialaiset aikaansaivat, on nähtävissä sekä palaneissa kerrostumissa,
ja Daavidin kaupungin itäreunalta löydetyissä paksuissa sortumakasoissa joita syntyi rakennusten
sortuessa. Nämä rikkaat todisteet valaisevat Raamatun kertomuksia joissa kerrotaan Jerusalemin
tuhosta 587-6Ekr. (2 Kun 25:8-10; Jeremia 39:8; 2 Aikak 36:18-19)

"Viidennessä kuussa, kuukauden seitsemäntenä päivänä, Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin
yhdeksäntenätoista hallitusvuotena, tuli Baabelin kuninkaan palvelija Nebusaradan, henkivartijain
päällikkö, Jerusalemiin. Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin
talot; kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. Ja koko kaldealaisten sotajoukko, joka henkivartijain
päälliköllä oli mukanaan, repi maahan Jerusalemin muurit, yltympäri."2 Kun 25:8-10

"Kuninkaan linnan ja kansan talot kaldealaiset polttivat tulella, ja Jerusalemin muurit he repivät
maahan. Ja loput kansasta, jotka olivat jäljellä kaupungissa, sekä ne, jotka olivat menneet hänen
puolellensa - loput kansasta, jotka olivat jäljellä - vei Nebusaradan, henkivartijain päällikkö,
pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Mutta köyhimmät kansasta, joilla ei ollut mitään, Nebusaradan,
henkivartijain päällikkö, jätti Juudan maahan ja antoi heille sinä päivänä viinitarhoja ja peltoja. Ja
Nebukadressar, Baabelin kuningas, oli antanut Nebusaradanille, henkivartijain päällikölle,
Jeremiasta tämän käskyn: "Ota hänet ja pidä hänestä huoli; älä tee hänelle mitään pahaa, vaan tee
hänelle niin, kuin hän itse sinulle sanoo." Jeremia 39

"Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä
kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin. Jumalan temppeli poltettiin,
Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet
hävitettiin. Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat
hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan. Ja niin toteutui
Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen
sapateistaan - niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi - kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli
kulunut." 2 Aikak 36:18-19

Daavidin kaupunki asutettiin Juutalaispakolaisten toimesta jotka palasivat karkotuksesta
Raamatun kuvauksen mukaan 6. vuosisadalla Ekr. Uusi muuri jonka Nehemia rakennutti, ei
seurannut vanhaa muuria. Se rakennettiin ensi kertaa Daavidin kaupungin luoteisrinteelle.

Pakanoiden aika: Hellenistisellä ja Rooman hallitavallan ajalla, kaupungin keskusta siirtyi
länsipuolelle. Keskiajalla Jerusalem rakennettiin nykyisen vanhankaupungin muurien mukaan.
Tästä johtuen Daavidin kaupunki, Raamatun Jerusalemin sijaintipaikka säilyi asumattomana
nykyisen vanhankaupungin muurien ulkopuolella.

Daavidin kaupungin kaivauksia johti Y. Shiloh: Hebrew University of Jerusalem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------



Jerusalem Maps / karttoja: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laor_collection

Jeru rauhantappajat:

"Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt,
kuinka usein Minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä
alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.' Mutta minä sanon teille: te ette näe Minua,
ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte:
'Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran [Saalem - Rauhanruhtinas] nimeen.'"
Luuk 13



Jeru-Salem - nimipetos vuosituhansien takaa...
Seuraava Jerusalem -teksti on Sanaan perustuva ikioma päätelmäketju. 15.12.2015.

 "Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni
Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;
jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen
nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin
kuningas", se on "rauhan kuningas";  jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien
alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy
pappina ainaisesti." Hebr.7

Tarkkaa sijaintia ei Saalemin kuningaskunnalle ole meille ilmeisestikään annettu. Epäilemättä
se kirjoituksissa - joita ei rahvaalle anneta - poliittitista syistä - se kuitenkin kerrotaan...asian juuri
tuoksuu rooman petoksille. Ymmärrän että tuo Shalom-Rauha eli Saalem on Moorian Vuori,
Jebusilaiskukkula, Araunan puimatanner jne. joka Abrahamin aikana oli Melkisedekin johtamana
kukoistava Rauhan kaupunki. Tähän loppuukin Tooran antamat tiedot: minne tämä valtakunta
katosi ja miksi? Pelkän spekuloinnin perusteella voisi ajatella että sille kävi samoin kuin kaikille
ihmisrakennelmille johtajansa kuoltua rapistui syntiin ja viholliskansat tuhosivat sen. Rauha
poljettiin maahan.

Englanninkielinen numeroitu Strongs -sanasto virheineen on erinomainen (rajallinen) työkalu
sille joka ei ole Hebreankielen taitoinen. Kannattaa myös muistaa että alkukieli Hebrea on kielenä
kiero kuin korkkiruuvi, kieli sisältää vanhemman ja uudemman version lisäksi paljon
kirjanoppineiden tekemiä väärennöksiä, Herran Sanasta ja käskyistä poikkeamia. Tässä he nyt
joutvat kiinni Jerusalem väärennöksestänsä:

"Sillä Minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä: isienne päivistä asti
te olette poikenneet Minun Käskyistäni ettekä noudata niitä. Kääntykää Minun tyköni,
niin Minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte: "Missä
asiassa meidän on käännyttävä?" Malakia, Tooran ,loppusanat'.

"Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat
saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran Sanan
- mitä heillä on viisautta?" Jer.8

STRONGS:
Yruwshalem  yer-oo-shaw-lame' (Kaldealainen sana) n.3390
Shalem  Rauhallinen, varhainen nimitys Jerusalem -kaupungille. n.08003

(peaceful; Shalem, an early name of Jerusalem:--)

Siinä se on! STRONGS'in itsensä todistamana:
Saalem - "varhainen nimitys Jerusalem -kaupungille...

STRONGS sanastoa pidetään Raamatun rinnalla tahi jopa päällä, peruskivenä. Kukaan ei halua
kuullakaan että siinä voisi virheitä olla... ikävää, mutta totta: Strongs on iittalan poikain puliveivaus
siinä missä Nihil Obstat Imprimatur jesuiittaleiman ansainnut KJV raamattukin... (tietty KJV
versio). Onko siis tarvetta teille STRONGS uskaovaiset enempää todisteita esiintuoda? Ei
tietenkään, mutta koska en pidä STRONGS -sanastoa Jeshuan yläpuolella, esiintuon Hänen
todisteensa.



Tooran todisteita Saalemin kaupungista löytyykin yllättäin 'pilvin pimein'.

"Jumala On tunnettu Juudassa, Hänen Nimensä On Suuri Israelissa; Saalemissa On
Hänen majansa ja Hänen asumuksensa Siionissa." Ps.75

Minne Saalemin valtakunta katosi ja miksi?

---> Sana Jeru merkitsee murskaamista, maahan polkemista, viljanpuintitannerta. Saalem eli rauha
murskattiin kauan ennen Israelin kansan vaellusta Egyptistä, jumalattomat valtasivat Saalemin ja
nimesivät Jerusalemiksi. - Kaldealaisten (Chaldeans) jalkain allah kaupungin nimeksi tuli Poljettu
Rauha - Jeru Saalem. Strongs: Yru - Chald. ... Raunioille asettuu Jebusilaisten heimo, polkemaan
rauhaa, puimaan viljansa... Hebr.(Strongs: Ybuwc: trodden,threshing-place; Jebus, the aboriginal
name of Jerusalem ... eli jumalattomain alkuasukkaiden käyttämä nimi - jerusalem...

Israelin olisi tullut nimetä Jerusalem Herransa nimen mukaan - mutta he eivät tahtoneet.
Kansa jatkaakin taskujumalainsa kantamista, pakanain 'kulttuuria', rauhan polkemista - eikä tee
parannusta! Allaoleva arkeologia antaa karun näkymän israelilaisten palvomaan hakaristi-
swastikaan yms...Saattaahan olla että Egyptistä tultuaan, Israelin historian alussa nimi muutettiinkin
- mutta kirjanoppineiden ja jumalattomien kuninkaidensa kautta Kaldealaisnimi voitti ja
wanhimmat kirjoitukset tuhottiin.
Tämä sopisi saumattomasti myös Rooman hallintavallan, palestinavalhe -politiikkansa ja
vapaamurari historiansa kera yhteen. Paavien vallanväline maailmakattava Vapaamuurarius
käyttääkin kaikkea Hiiramista lähtien kulttinsa silottamiseen. Lue 'Vapaaksi Muurarien Kahleista' -
dokumentti.

Alla pikku vilahdus riittimestariensa kirjanoppineiden valhekynä -oppeihinsa. Näiden saman
hampaita kiristävän satanistisen IHS-henkivallan alla olevat papit ristiinnaulitsivat Messiaan,
Jeshuan. Rauhanruhtinaan. Jerujen-Saalemissa.

Amos 7 ... Psalmi 133
"...kuinka suloista on
että veljekset..." ...G:n
-tarkoittaessa Fatiman
perkelettä,

Lue 'Sellaista Oli Elämä Jeesuksen Aikaan' -dokumentti

Hesekiel sanookin: "Näin sanoo Herra: Näin te, Israelin heimo, sanotte, ja Minä
tunnen, mitä teidän hengestänne nousee [IHS-kabbala-satanismi] . Paljon on teidän
surmaamianne tässä kaupungissa, ja sen kadut te olette surmatuilla täyttäneet. ...
Miekkaa te pelkäätte, mutta miekan Minä annan tulla teidän päällenne, sanoo Herra,
Herra.

Tässä voisi olla historian -JERU- 'rajapinta' mihin asti Israelin aikakaudella kaupungin nimenä
olisi ollut Saalem. Hesekielin luvun loppuosassa Jumalan Shekina poistuu Saalemista ja jeru-
rapparitt joutuvat syömään liemensä loppuun asti - kaupunki tuhotaan ja maahanpoljetaan
täydellisesti Rauhanruhtinas väistyy ... ja Jumalan valtaistuin poistuu:



"Sitten kerubit nostivat siipensä ja pyörät samalla kuin ne, ja Israelin Jumalan
Kirkkaus oli heidän yläpuolellansa; ja Herran Kirkkaus kohosi ylös, pois kaupungin
keskeltä, ja asettui vuorelle, joka on itään päin kaupungista. Mutta Henki nosti ja vei
minut [Hesekiel] Kaldeaan pakkosiirtolaisten tykö, näyssä, Jumalan Hengen voimalla;
ja näky, jonka olin nähnyt, katosi minulta".

Jeru-sanan käännös ilman STRONGS 'tukea', suoraan Toorasta. (Meille sanan Toora ovat
kirjanoppineemme väärentäneet 'vanhaksi testamentiksi jota ei rahvaan tulisi lukea, VT)

Murskattu baal: jeru baal Tuom.6
 "Tekö ajatte Baalin asiaa, tekö autatte häntä? Se, joka ajaa hänen asiaansa,
rangaistakoon kuolemalla ennen huomisaamua. Jos hän on jumala, ajakoon itse
asiansa, koska kukistettu alttari oli hänen." Sinä päivänä Gideon sai nimekseen
Jerubbaal, sillä sanottiin: "Baal ajakoon itse asiansa häntä vastaan, koska hän on
kukistanut hänen alttarinsa." Kukistanut ---> jeru.

...kukistettu Rauha = Jeru-Salem

"Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet
karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan,
Jerusalemiin, aina tähän päivään asti". Joos.15

[Profeetta] Gaad tuli Daavidin tykö samana päivänä ja sanoi hänelle: "Mene ja
pystytä Herralle alttari jebusilaisen Araunan puimatantereelle." 2Sam24

"Sitten raja laskeutuu sen vuoren päähän, joka on
vastapäätä Ben-Hinnomin laaksoa, Refaimin
tasangon pohjoisessa laidassa; sieltä se laskeutuu
Hinnomin laaksoon Jebusilaiskukkulan eteläpuolitse
ja edelleen Roogelin lähteelle." Joos.18

Netissä löytyvä Bible Mapper ohjelma sijoittelee ao.
paikat näin.

"...Jebus, se on Jerusalem, ..." Joos.18:28, Kr.38.
- Ybuwc trodden, i.e. threshing-place; Jebus, alkuasukkaiden paikannimi - Jerusalem
- Yruwshalaim, rarely Yruwshalayim kaksiosainen kahden mäen takia, alunperin
perustettu rauhalliseksi (Strongs sanat: 2982  3389)

Ja sitten ROOMAN IHS-STRONGS -palestiinavalheen SUOLA POHJALLA:
Capital city of Palestine:--Jerusalem.

Jo totiseti osuu kohdalleen: sitähän Jerujen salem edustaa, palestiinan messumurhapommittajien
messuilua Rooman maksaessa pommit satunsa ylläpitämiseksi!
Lue "Israel Uutiset" -dokumentit.

"Heräjä, heräjä, nouse, * Salem, sinä joka olet juonut Herran kädestä Hänen vihansa maljan,
joka olet päihdyttävän [*Jeru] pikarin juonut, tyhjäksi särpinyt." Jes.51.



Tässä välissä on pakko esittää Jerusalemin Jeru-prinssi ja Ritari -vapaamuurariuden juuret.

Pyhyyden (Kadosh) Ritari, Pyhimys Andreaksen ritari, Auringon Ritari, Temppelin Päällikkö,
Armon Prinssi, Rohkean käärmeen Ritari, Pyhähön Prinssi, Pyhäkön Päällikkö. Libanonin Prinssi,
Nooan Patriarkka - Konstantinus messumurhaajakirkkoisän Punainen Risti - DehonianX pappis-
salaseura, IHS Templarit, Maltan Ritarit - yteiskuntamme johto, Punaisen ristin ORDERI - Kaikki
GADin eli Rooman Fatiman saatananpalvojia. Pylväinä tällä pyhällä mafialla on Booas ja Jaakin:

...kas tässäpä rahvaalle GLORIA IN EXELSIS DEO!



Booas ja Jaakin
"Ja Salomo pystytti pylväät temppelin eteen, toisen oikealle puolelle ja toisen
vasemmalle puolelle: oikeanpuoliselle hän antoi nimen Jaakin ja vasemmanpuoliselle
nimen Booas." 2Aik.3

Koko Vapaamuurari järjestö - Salomon johdolla pystyynnostettu pappis-satanistijärjestelmä.
Hallitsee tänäänkin maatamme, Rooman EUkkulaa - koko maapallosta! Eipä ole ihme kuinka
oikeamieliset tätä orderia ovat aina vastustaneet, miksi nämä Rooman rakentaman temppelin
baalinpapit ristiinnaulitsivat Jeshuan Rooman Keisaripaavin kidutuskoneelle, ristille. Ei ihme miksi
he kemuilevat ristinmerkkiensä kanssa - kun rahvas ei mitään ymmärrä sulkien silmänsä korvansa
näiltä faktoilta näiden osirisritari-murhajaajien iloksi veisaten G-LOORIAA! Gadillensa

"Sitten kuningas Joosia käski ylimmäistä pappia Hilkiaa ja häntä lähimpiä pappeja
sekä ovenvartijoita viemään Herran temppelistä pois kaikki kalut, mitä oli tehty
Baalille, Aseralle ja kaikelle taivaan joukolle" - Bongaa nämät taivaan joukot
edellisetä rapprikuvastosta. Ja Joosia poltatti ne Jerusalemin ulkopuolella Kidronin
kedoilla, mutta vei niiden tuhan Beeteliin. ... Ja hän poisti ne hevoset, jotka Juudan
kuninkaat olivat auringon kunniaksi asettaneet, siitä, mistä mennään Herran
temppeliin, hoviherra Netan-Melekin kammion vierestä, joka oli Parvarimissa, ja
poltti auringonvaunut tulessa. 2Kun.23 (vihastuivatkohan Auringon Ritarit???)

Anatotin G-miehet - order of gad - Juomauhrisekoitus Kohtalolle - menille Jes 65:11

order - verodirektiivi - rooman verollepano, gadin palvelus ... johon meille syntyi vapahtaja.
`arak  aw-rak' to set in a row, i.e. arrange, put in order  6186

Gad  gad,  Fortune, a Babylonian deity:--that troop. 1409

"Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte Minun Pyhän vuoreni ... (Jerusalemin
Temppelivuoren sijainti ei ole siinä missä 'Jerupapit' opettavat) ...jotka valmistatte
Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille - teidät Minä määrään miekan
omiksi ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun Minä
kutsuin, ettekä kuulleet, kun Minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa Minun
silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole Minulle otollista. (Jerusalemin yms).Jes 65

Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, Minun palvelijani syövät, mutta te näette
nälkää; katso, Minun palvelijani juovat, mutta te kärsitte janoa; katso, Minun
palvelijani iloitsevat, mutta te joudutte häpeään. Katso, Minun palvelijani
riemuitsevat sydämen onnesta, mutta te huudatte sydämen tuskasta ja voivotatte
mielimurteissanne. ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi Minun valituilleni: "Niin
sinut surmatkoon Herra, Herra!" Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen.

Masons hide it (their devil) behind acronym - G
Kabbala hides it (their devil) behind acronym - G_D
But original Isaiah is bold and reveals their abomination -  65:11 GAD
--->But you who forsake YHWH, who forget My holy mountain, who prepare a table for GAD =
Fatima, Fortuna, Ba'al...

Hae loput "Vapaaksi Muurarien Kahleista" -dokumentista.





1. Salem ... 2. Jebus Salem ... 3. Jeru Salem ... 4. Jerusalem

Salemin valtakunta (1.) katoaa, paikalle asettuvat Jebusilaiset (2.). Israelilaiset valtaavat alueen
mutta menettävät sen kreikkalaisille ja sittemmin roomalaisille. Kuvassa kolme karttaan ilmestyy
rooman jesuiittaristitorni Antonio (3.) ajanlaskumme alussa sataluvulla.

Kartta - 3. Tornin vieressä allas - pool. Allas jonka kierot jesuiitat järjestävät rahvaan
kyykytysteatteriksi: tavalla tai toisella altaan vettä kuohutetaan - tyypillinen rooman vertaitkevä
neitsytmariapatsas -ihme ... pyhän isän näyttelijä joka tietää kuohutushetken, syöksyy altaaseen ja
'paranee'. Köyhät itkevät yhäti alati verotettuna rannalla.

Tähän turhaan rooman arpajaiskulttiin Jeesus puuttuu ja pelastaa yhden pakanakulteilla huijatun
ramman altaan reunalta - parantaen hänet oikeasti. Lue tarkemmin Joh.5. (Tämä ajatusmalli on
tietty vain eräs teoria - perustuen Rooman jesuiittain vuosituhantisiin petostelu-kemuiluihin )

Kartta - 4. muslimien aikakausi alkoi. 600-luvun rooman keksimä uskonto jyrää jeruillen Rauhan
rippeet lytäten sen Jeru-jihadiksi. Tornin vieressä allas - pool saa nimen - Bethesda.



Täällä Rooman Oikeuden Irvikuva -
- Pilatus tuomitsi Jeshua Maschian

A view of the iconic Jerusalem citadel, Tower of David

Washington Post 5-Jan-2015: Arkeologiset kaivaukset alkoivat 15 vuotta sitten tarkoituksena
laajentaa Daavidin linnan tornin museota. Mutta lattian alta löytyi Ottomaanien aikainen vankila
- ja sen alta palatsi jossa Pilatus todennäköisesti tuomisti syyttömän Jeshua Maschian (suomeksi
väännettynä jeesus). "Vankila on tärkeä palapelin osa" sanoo Amit Re'em, Jerusalem piirin
arkeologi.

Kristityille, yli miljoonalle vuosittaiselle pyhiinvaeltajalle, paikka tulee olemaan erityisen tärkeä,
sillä se osoittaa pelastajansa (irvokkaan rooman lakien mukaisen) tuomiopaikan. Ne kristityistä
jotka haluavat tarkkuutta historian faktoissa, heille tämän todistusarvo on voimakas" sanoo Yisca
Harani, kristillisyyden ja pyhiinvallusten ekspertti. By Ruth Eglash Washington Post

...jopa jihad-valheitten perikuva, IltaSatukin ottaa tästä Sulttaanin väsäämän jutun:
... onneton juttu ja onneton kuva... mutta ihme että edes mainitaan!

ARKEOLOGIA Tutkijat pitävät todennäköisenä, että maailman ehkä kuuluisimman
oikeudenkäynnin tapahtumapaikka on löytynyt Jerusalemista. Israelin viranomaiset avaavat vihdoin
yleisölle kaivaukset, joita arkeologit ovat tehneet toistakymmentä vuotta Daavidin tornin alueella
Jerusalemin vanhassakaupungin länsiosassa, kertoi Washington Post maanantaina. Daavidin torni
on Jerusalemin niin sanottu sitadelli eli linnoitus lähellä Jaffa-porttia. Ottomaanien valtakaudella ja
Britannian mandaattihallinnon aikana se toimi vankilana.



Sitadellissa on nykyisin museo. Amit Re’emin johtama arkeologiryhmä pitää nyt todennäköisenä,
että sitadellin kohdalla sijaitsi Jeesuksen aikaan kuningas Herodes Suuren rakennuttama palatsi.
Herodeksen palatsin jäänteiden uskotaan löytyneen kaivauksissa, joita tehtiin museon
laajentamiseksi.
– Mitään kirjoitusta ei ole tietenkään siitä, että se olisi tapahtunut tällä paikalla. Kaikki kuitenkin
loksahtaa paikalleen ja käy järkeen: arkeologiset, historialliset ja evankeliumien tiedot, sanoi
Pohjois-Carolinan yliopiston arkeologian professori Shimon Gibson lehdelle. .... " Jouko Juonala.
EPA / ABIR SULTAN / IS Julkaistu: 5.1.2015 15:06, päivitetty: 5.1.2015 16:50



Sulttaani Iltasadun jihad ihana -maisema eri suunnasta.

"Arkeologit: Täällä Pilatus kuulusteli Jeesusta. Daavidin torni ja Jerusalemin vanhankaupungin
muuri näkyvät tässä Mamillan puistokadulta otetussa valokuvassa. IS"

Arkeologit kaivoivat seitsemän Jerusalemin historiallista kerrosta Khislessä, ex turkkilaisvankilassa
joka on Daavidin Tornin museon vieressä. Siitä paljastui Rooman (messumurhaaja keisarin
palvelijan tyranni) Herodeksen palatsi ja paikka missä Jeshua Maschia todennäköisesti tuomittiin.
WPost.



Ja sitten istu alas. Vedä Henkeä. Tustustuit juuri Paavin kemuihin elikkäs 600-luvun keksintöönsä,
uskontoon nimeltä islam. Sen kultin vatikaani kehitti Portugalin Fatiman luostarissa 600 luvulla -
silkasta vallanhimosta, hallitakseen arabit joille se sodissa oli jäänyt häviölle... Tuo on niin ikävä ja
vahingollinen kierous että se ei saa tulla julki: se salataan kaikin keinoin.

Tuo 'Daavidin' torni on keisarinsa pykäämä eikä liity juuri mitenkään Daavidiin. Asian
kruunaavat kaikki vaticanus käärmeen kiemurtelevat jäljet ympäri tämän kristittyjensä
kemuiluhallien. Lue Alberto Riveran elämänkerta ja sen linkit taustatiedoksi.

Jesaja 65 kuvaa Fatiman tarkasti. Tutustupa Raamatusta onnepyöräänsä nimeltä: GAD = Fatima

Tarkemmin Pallywoodin 'tuotteistaan' luet Israel sivuilta. No nyt sitten faktat. Ihmettelinkin
miksi IltaSatu jihad tätä sai toitottaa: kyseessä isän maan ohjelma - kuten tavallista. Tänne
rakennetaan huvipuisto kaikille marianpalvojille ja ristinmerkintekijöilleen!

Tietenkin tämän tornihuijaus huvipuiston huipulla on paavinpallot ja puolikuumerkit.

Ja mitä vielä. Kupolissa Käärme = Vaticanus ... käärmeenpesä koristeena. Ikioman ritarirappri
lasi-taiteilijansa ihana kyy käärmeitten kasa.



Käytetäänkö minareetteja muuhunkin kuin huijaukseen? Tokihan, erityisen soveltuvia
vääräuskoisten meteliterrori saasteen levitykseen. Kuuntele linkistä; olisiko hauska herätä 04:00
joka aamu tähän satanistiseen rääkymiseen?

Kuvassa jerujen hyväveli rappusille kavunnut islamin kuu-ukko kyykyttämässä rahvasta: kuin
Israelin korkeimman oikeuden islamistijäsen - jonka määräysvallassa tänään 12/2015 on pitää
lapsia s in b ethin pahoinpideltävänä vankityrmässä - ilman perus-ihmisoikeuksia, tuomareita,
puhtaita vaatteita.... Islamissa ei olekaan oikeuksia - muuhun kuin alistumiseen: em. korkeimman
oikeuden jäsen on kuvakaltainen G-ritari.

Miten tämä liittyy Arkeologiaan? Tarkasti ottaen siksi, että arkeologia todistaa hyvävelikerhon
syntyneen jo vuosituhansia ennen 600-luvun  'kuu-ukkokultin' keksimistä Fatiman
Katolisluostarissa Portugalissa - saatikka todistaen messumurhanhimoisen Rooman osiris-
katolisuuden valtaannousun.

Ja sitäpaitsi - maailman sodat (=ryöstöt) junaileva massamurha-Keisari Augustuksen G-piste liittyy
aivan kaikkeen: lue linkit dokumentin lopusta.



Tunnetun isän maan taiteilijan Chihulyn tekemä lasityö, jihadihana käärmeenpesä.



Rististään roikkuen pahuudessa menestyneen pahustyö pahittaa koko pahituksen temppelin:
Chihuly kävi tunnetun jesuiitan nimellä varustetun Woodrow Wilson High School 1959, nousi
menestykseen liityttyään University of Washington in Seattle ... 1961, Delta Kappa Epsilon
vamaamuurarilooshiin (Kappa Epsilon chapter). Tokihan se moskeijaan sopii, ja vatikaanin
kristillisyyteen - mutta te Totuutta etsivät Jeshuan lapset, pysykää kaukana huijauksistaan!

Alakerrassa oleva moskeija unhottuu tietenkin Vatikaanin Medialta, omalta Washington Post
kuoroltaan peräpohjolan erkkosanomia myöten:



Sama, kristityn messumurhaaja käärmekeisarin pytinki, toisesta kulmasta katsottuna.

Hehe. 'Citadel of David' ... mikä irvikuva.

No mitenkäs tämä sitten liittyi arkeologiaan?

Tietenkin siten, että kaikki mikä liittyy rooman valtapolitiikkaan ja suunniteltuihin ryöstöretkiin,
esitetään rahvaalle IltaSatuaja myöden. Ja aina ihan inanana kristillisyytenä ristinmerkkeinsä kera.
Arkeologian kanssa sillä ei juuri olekaan mitään tekemistä, vielä vähemmän Totuuden etsijöiden tai
Jumalan Ainokaisen Pojan, Jeshua Maschian (suomeksi jeesus) tarjoaman pelastuksen kanssa.

PALLYWOOD on vatikaanin jihad teatteri sen keksimässä paikassa nimeltä palestiina.
Teaterin kulisseihin kuuluu 'Länsiranta' -sadut hesariesi sivuilla - eli Raamatun sivuilta löytyvät
Juudea ja Samaria ym jne. PALLYWOODin palkkalistoilla on väkipakolla palestiinassa köyhänä
pidetty miljoonanapäinen pakkonäyttelijäsakki joka pakenisi heti kun voisi. Paitsi sen palatseissa
asuva johto... tutustupa PALLYWOODiin ja sen korkeakouluuun HIZBOLLYWOODiin Israel
sivuilla. Hämmästyt miten sinua onkaan sumutettu, päällesi YLEnannettu 'kristittyjen' (=jesuiitta)
siionin päivi yms johtajienkin avustuksella, Paavin ihanain siukkuin kera.

Pidä siis varas, allaolevista voivat aivan hyvin puolet olla huijauksia jo 'löytyneiden' viiden Nooan
arkin kera.



Papal Pallywood Studios Esittää: Israel Uutiset 2013:
www.slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

www.slideshare.net/syottovasikka/sellaista-oli-elm-jeesuksen

Aivopesulan Palkinnot

Kaksi 'Israelilaista' Papallywoodin filmiä saivat Hollywoodin✜ Oscarin. Näin paawin pieni
piiri palkitsee omiansa, lisää (aivopesun)myyntiä. Knessetin edustajat, Aryeh Eldad ja Michael Ben-
Ari tyrmäsivät filmit: "'5 Broken Cameras' helposti voittaa minkä tahansa terrorin filimifestivaalin
yksinkertaisella kaavalla - mitä enemmän mollaa Israelin Armeijaa, sitä varmempi on pokaali.
Kuin Hamasin teatteria." Isä Terrori myhäilee. Pallywoodista lisää alempana ja 2012-uutissivuilla.

Papallywoodin ansiokas statisti. Piece by Piece: tälle ritarijärjestölle syydetään verorahojasi,
kiitos Jan Tuomio. ...

Israeli Films Nominated for Oscar Are Pro-Arab Two Israeli films that represent the Arab side of
the Arab-Israeli conflict have been nominated for the best documentary Oscar. By Elad Benari First
Publish: 1/11/2013, 3:13 AM .../164084#.UO-hU_lbySo

No niin. Palataanpas Arkeologiaan:



Kaivauksiatemppeliaukion vieressä. Rooman keisari konstantinus I:n äiti, kuningatar Helenan
palatsi v.327?
Queen Helena’s Jerusalem Palace?



Siionin vuori: Moorian vuori, Temppelivuori,
Jerusalem
Vuori jolla islamin vääräuskoisten uneksijoiden epäjumalanpalvelusrakennelma on vielä tällä
hetkellä. Sen paikalle pystyteään jo rakennettu ja voideltu Herran Temppeli ennustusten mukaan.
"Peto ilmestyy siellä ja julistaa olevansa jumala"

Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa
hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon." 1Moos22:2 ... NAVE's topical bible:
Abraham offers Isaac upon Mount Moriah, afterward called Mount Zion, the site of the temple
(later in the time of Solomon)

"Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että Daavid menisi pystyttämään Herralle
alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
Ja Daavid sanoi Ornanille: "Anna minulle puimatantereen paikka, rakentaakseni siihen Herralle
alttarin; täydestä hinnasta anna se minulle, että vitsaus taukoaisi kansasta."
Ornan vastasi Daavidille: "Ota se itsellesi, ja herrani, kuningas, tehköön, mitä hyväksi näkee.
Katso, minä annan härät polttouhriksi ja puimaäkeet haloiksi sekä nisut ruokauhriksi; kaikki minä
annan."
Mutta kuningas Daavid sanoi Ornanille: "Ei niin, vaan minä ostan ne sinulta täydestä hinnasta;
sillä minä en ota Herralle sitä, mikä on sinun, enkä uhraa ilmaiseksi saatua polttouhria."
Niin Daavid antoi Ornanille siitä paikasta kuudensadan sekelin painon kultaa.
Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, ja kun hän huusi
Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille.
Ja Herra käski enkelin pistää miekkansa tuppeen.
Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli
ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut, jebusilaisen
Ornanin puimatantereelle.
Hän alkoi rakentaa toisen kuun toisena päivänä, neljäntenä hallitusvuotenansa." 1-2 Aikak.

al a qsa moskeija, dome of the Rock
...sekö Jerusalemissa edustavat is lamin kolmanneksi pyhimpiä paikkoja?

Ei ole totta. Todellisuudessa k0raani ei sano Jerusalemista yhtään mitään. Mekka ja Medina
mainitaan satoja kertoja. EI KOSKAAN JERUSALEMIA. Ja hyvällä syyllä. Ei ole näet
historiallisia todisteita siitä että Muhammed olisi koskaan vieraillut Jerusalemissa.

Nykypäivän musslimit siteeraavat k0raanin kohtaa, 17.shuraa jonka otsikko on "Yömatka". Se
koskettelee muhammedin uneksintaa jossa muhammed vietiin yöllä "pyhästä temppelistä
kauimpaan temppeliin jota koskaan olemme siunanneet jotta osoittaisimme hänelle merkkimme"
Seitsemännellä vuosisadalla JOTKUT (jesu iitat taas?) MUSLIMIT totesivat näiden olevan mekka
ja Jerusalem (7. VUOSISADALLA, Muhammedin kuoleman jälkeen JOTKUT POLITRUKIT!
suom. huom.). Tämä on paras yritys mitä islam pystyy esittämään väitteessään Jerusalemia kohtaan.
Myytti. Fantasiaa. Onnellisia olettamia. Sillävälin, juutalaiset voivat jäjittää juurensa Abrahamin
aikoihin saakka.
www worldnetdaily.com



Dome of Rock - rakennettiin juutalaisia varten: Hillel Fendel'in kolmiosaisen sarjan viimeinen
jakso Arutz Shevassa kuvaa heikosti tunnettua Dome of Rock temppelin historiaa.

By Hillel Fendel, First Publish: 11/19/2014, 12:30 PM, israelnationalnews.com

Edesmennyt Rabbi Shlomo Goren, Temppelivuoren expertti ja IDF päärabbi kirjoittaa "The Temple
Mount" (Ha'Idra Rabba Publications, Jerusalem, 2005, 2nd ed., p. 327) Al-Aksa Moskeija
[vastapäätä Dome of the Rock ] rakennettiin Muslimien rukoushuoneeksi, nykyisen
Temppelivuoren ulkopuolelle. Se osoittaa Mekkaa kohti.

Juutalaisten pyynnöstä Omar rakennutti erikseen Dome of Rock temppelin juutalaisille siihen missä
temppeli oli aikoinaan ollut - eikä se osoita mekkaa kohti. Rabbi Schlomo käyttää lähteenään
Bysantin historioitsija Theophanesta. Vuonna 635, kirjoitti kreikankileisen teoksen 'Chronographia',
sen Englanninkielinen versio julkaistiin Bonnissa v. 1839. siinä kerrotaan kuinka Omar korjautti
rapistunutta temppeliä - heittäen - juutalaisten pyynnöstä - siellä seisovan ristin alas...

Kauhistuksen pyllistys: muhametin seuraajat kumartavat mekkaan pyllistäen juutalaisten
temppelille...



Suurennos edellisestä kuvasta, keskeltä:



Raamattu, tiedettä tarkempi historian kattava
opus.
Maailman tutkituin teos kautta kaikkien aikakausien. Kehoittaa kaikkia tutkimaan ja
koettelemaan kaikki. (Ei määrää kuten kostonlahko joka käskee tappaa epämääräisten kirjoitustensa
paljastajat)

Sana=Tiede=Madda=Logos=Science, Reasoning, Computation=Die Wissenschaft=Vetenskap...

Miksi? Pitää sisällään tieteellisen menetelmän tutkia ja todentaa asioita: "...mutta koetelkaa kaikki,
pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenlaista pahaa." 1Tess.5 "...että teidän rakkautenne tulisi
yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on..."Fil.1
Raamattu: Täynnä tarkkoja ennustuksia joita mikään muu oppi ei lähelle pääse: Esim. Israelin
itsenäistyminen ennustettiin päivälleen. Jo 2500v sitten. (sattuipa toteutumaan joskus n.1948) Tämä
ennustus toimi antisemiittien pilkkalauluna aina vuoteen 1948. Vaan kuinkas sitten kävikään :(

Eräs pikku näyte:

Seuraava informaatio viimeisistä arkeologisista kaivauksista on saatu Israelin Valtion ylläpitämästä
web sivustosta 2000 -luvun alkupuolella: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0dpk0

--------------------------------------------------------------------------
.



SALOMON TEMPPELI
.
Peukalon kokoinen norsunluinen granaattiomena jossa on vanhan Hebrean kaiverrukset on
ainoa jäänne Kuningas Salomon Temppeliaarteista. Pieni granaattiomena joka luultavasti on ollut
Temppelipapin sauvan päässä, sisältää kaiverruksen: "Kuuluu Herran temppeliin, pyhitetty papeille.
Sen ikä sijoittuu 8:lle vuosisadalle EKR, Salomon Temppelin aikaan.

Museot: Monet näistä aarteista jotka on kaivauksissa löydetty, ja monet muut Jesrusalemissa ja sen
ympäristössä, on sijoitettu Bronfmanin Raamatulliseen ja arkeologiseen -museoon, sekä Rockefeller
-museoon jotka ovat osa Jerusalemin Israel -museota.

Hopearullat: Löytöjen joukossa on kaksi pientä hopearullaa jotka löytyivät yli tuhannen muun
esineen kanssa ikivanhassa hautakaivauksessa jonka nimi on Kefet Hinnon, vastapäätä
vanhankaupungin muureja. Varovasti aukikäärityissä rullissa paljastui ikivanha kirjoitus 7:ltä
vuosisadalta EKR, joten ne ovat eräät vanhimmista koskaan löydetyistä teksteistä.
Rullat sisältävät pappien siunauksen 4:Moos6:24-26 "24. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon
sinua; 25. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; 26. Herra kääntäköön
kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. " http://www.israel-
mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00w30

.

DAN
Danin kaupungin kukkulat sijaitsevat Hermon vuoren juurella, maan koillisosassa. Maan
hedelmällisyys mainitaan Tuomarien kirjassa.

Kaivauksissa kaupungin portin ulkopuolella löytyi istuinpaikat, joissa vanhimmisto
Daavidinkin aikana kokoontui; Ruut 2.
Seuraavana portin aukkoa kohden, on neljä koristeltua kiveä jotka kannattelivat neljää pylvästä
jotka tukivat katosta. Tässä kohden kuningas tai tuomari istui kaupunkiin tullessaan: Silloin
kuningas (Daavid) nousi ja asettui istumaan porttiin. Ja kaikelle kansalle ilmoitettiin ja sanottiin:
"Kuningas istuu nyt portissa."2Sam19
http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00uu0 ... Katso kuvia: Em. Sivulla kuva Stelasta
jossa kerrotaan mm. Israelin kuningas Davidista yms.

Eräitä Raamatunkohtia jotka kaivauksien löydökset kertovat:
Mutta Booas meni kaupungin porttiin ja istuutui sinne. Ja katso, sukulunastaja, josta Booas oli
puhunut, kulki siitä ohitse; ja Booas sanoi: "Sinä siellä, poikkea tänne istumaan." Hän poikkesi ja
istui siihen. 2. Senjälkeen Booas otti kaupungin vanhimpia kymmenen miestä ja sanoi: "Istukaa
tähän." Ja he istuivat. Ruut2
Jooab:...niin, nyt minä tiedän, että jos Absalom olisi elossa ja me kaikki olisimme tänään kuolleet,
se olisi sinulle mieleen.
7. Mutta nouse nyt ylös ja mene ulos ja puhuttele ystävällisesti palvelijoitasi. Sillä minä vannon
Herran kautta: jollet mene ulos, niin ei totisesti yhtä ainoatakaan miestä jää luoksesi tänä yönä; ja
tämä on oleva sinulle suurempi onnettomuus kuin mikään muu, joka on kohdannut sinua



nuoruudestasi tähän päivään saakka." 8. Silloin kuningas nousi ja asettui istumaan porttiin. Ja
kaikelle kansalle ilmoitettiin ja sanottiin: "Kuningas istuu nyt portissa." Silloin kaikki kansa tuli
kuninkaan eteen. 2Sam19

.

EKRON
.

Ekron, Filistean kaupunki on yksi Raamatun useasti mainituista kaupungeista. Filistealaiset olivat
meren kansaa jotka olivat vaeltaneet 12 vuosisadalla EKR Etelä-Kreikasta. Filistelaiset asettuivat
paikoilleen samaan aikaan kun Israel asutti Juudan ylängöt. Riippumattomina he pitivät tapansa
joiden juuret ovat Mykenen kulttuurissa.

Todennäköisesti Kuningas Daavid tuhosi Ekronin 10 vuosisadalla EKR. Kaupunki
jälleenrakennettiin, ja myöhemmin profeetta Aamos ennusti sen tuhon, joka tapahtuikin 712EKR.
Sargon II, Assyrian kuningas valloitti ja tuhosi kaupungin. Kaupunki jälleenrakennettiin, ja
604EKR Nebukadnessar taas tuhosi kaupungin.

Historian dokumentti listaa hallitsijat:

Kaivauksien loppuvaiheessa löytyi ainutlaatuinen, täydellinen kuninkaallinen historiankirjoitus
eliitin temppelialueelta. Kirjoitustaulu kooltaan 60 x 39 x 26 cm, löytyi tuosta pyhäköstä.
Kirjoitus on merkittävä siksi, koska se sisältää Raamatullisen kaupungin nimen, ja listaa viisi sen
hallitsijaa, joista kaksi mainitaan kuninkaina muissa löydöksissä. Se on ainoa löydetty kirjoitus joka
liittyy suoraan ympärillä oleviin arkeologisiin löydöksiin. Kirjoituksen otsikko: "Ekronin valtias",
todistaa Tel Miknen olleen Raamatussa kerrottu Ekron.
Katso kuvia: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0g700

.

EN GEDI, kylä Tel Gorenissa
.

En Gedissä olevassa synagogan lattiaornamentissa on hakaristi - asia jota virallinen arkeologian
sivusto tyylikkäästi sensuroi ja piilotteee; katso täältä: www
historyhuntersinternational.org/2010/05/19/archaeology-of-ein-gedi/



Synagoogan lattiamosaiikki, En Gedi

Raamatun ajanjaksolla En Gedi ja ympäröivä autiomaa joka tunnetaan En Gedin erämaana, olivat
osa Judan heimon maata. Raamattu dokumentoi kuinka Daavid pakeni Kuningas Saulia En Gediin:
"Mutta Daavid lähti sieltä ja oleskeli Een-Gedin vuorten huipuilla. 1 Samuel 24:1.

Kaksi En-Gedistä löydettyä Hebrean kirjoitusta liitty hebrealaisiin traditioihin. Yksi luettelee
kolmetoista isää samoin kuin Aikakirja 1:1-4: "Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mehalalel, Jared, Enoch,
Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham and Japheth".

Toinen luettelee eläinradan kaksitoista merkkiä ja kaksitoista hebrealaisen kalenterin kuukautta.
Siinä mainitaan myös kolme patriarkkaa: Abraham, Iisak, Jaakob ja Danielin kolmen ystävän nimet:
Hananja, Misael and Asarja. Löydetyssä kirjoituksessa on myös Siunaus : Rauha Israelille.
Katso kuvia: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0g710

.



Tietoisku nykyhetkeen:
Raamattu - Torah - on valtava kokoelma Israelin jumalattoman kansan tekosia ja pahuuksia
omaa Jumalaansa kohtaan. Sana ei selittele eikä silittele - ja kuvaa myös karusti ne tuomiot mikä
heille epäjumalan palvonnastaan seurasi. Ja kuitenkin israel on Hänen silmäteränsä ja Hän
kateellisena vartioi kansaansa. Tässä suomilais sinisilmän tulee olla tarkkana kuin Paavali; sionismi
joka satanistimerkkejään kantaa, todistetusti pyrkii murhaamaan kaikki sitä vastustavat.

Paavali Roomalaiskirjeessään: "Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua
taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, että minä pelastuisin
joutumasta Juudean uskottomien käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avustus
olisi pyhille otollinen..."

Jeesus, ainoa pelastus. Juudan juurivesa: "Ja Smyrnan seurakunnan enkelille
kirjoita: 'Näin sanoo Ensimmäinen ja Viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään: Minä
tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi - sinä olet kuitenkin rikas - ja mitä pilkkaa sinä
kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan
synagooga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä
muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava
ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin Minä annan
sinulle Elämän kruunun.



Jos joku on juudean uskottomain saatanan synagooga, niin eikö katolisjesuiitta Adolphinkin
palvomin saatanallisin hakaristein takana toimiva osiris-synagooga? Mallia Budapest 5/2015.



Kuvaa edellisen sisäänkäynnin yläpuolelta. Osiriksesta alkain kaikki Jerobeamin, Nebatin pojan
syntien merkkikieli kuin suoraan Vatikaanistansa.

Palataan arkeologiaan...



Lachish: Juudan Kuningaskunnan kaupunki
.

Laakiis sijaitsee rehevässä alankomaassa 40km itään Daavidin kaupungista, Jerusalemista. Sen
kaivauksia on suoritettu vuosina 1930-40 ja jälleen 1973-1987.

Sannherib, Assyrian kuningas tuhosi kaupungin 701 Ekr. taistelussa Juudaa vastaan. Hävitys oli
täydellinen, kaikki rakennukset hajoitettiin ja väestö vietiin pakkosiirtolaisuuten kuten Raamattu
kuvaa. Assyrialaisten sotaretki Juudan kuningas Hiskian aikana kerrotaan tarkasti Raamatussa (2
Kun. 18:14-17; 2 Aikak 32:9). Valloitus kuvataan erityisen tarkasti erikseen monumentaalisissa kivi
reliefeissä Sannheribin palatsin jäännöksissä Ninivessä. Näistä nähdään harvinaisen tarkka kuva
taistelujen kulusta ja valloituksesta.

Assyrian hyökkäys voidaan selkeästi havaita arkeologisesta todiste-aineistosta taistelupaikalla.
Hyökkäys tuli lounaasta; valloittajat rakensivat valtavan maaluiskan paksuja kaupungin muureja ja
vallihautoja vasten. On laskettu että 15.000t maa-aineksia kasattiin. Päälle laitettiin laastia jotta
muurinmurtajat saataisiin hinattua ylös. Kaupungin epätoivoiset puolustajat vuorostaan korottivat
muuriaan, jolloin assyrialaisten täytyi taas korottaa ramppia. Taistelun kovuutta kuvaa paikalle
jääneiden löyryneiden aseiden määrä.

Kuningas Joosian aikana (639-609 Ekr) kaupunki jälleenrakennettiin. Jeremian kirja 34:7
kertoo Babylonian kuninkaan hyökkäys ja -hävitysretkestä 587/6 Ekr. Jeremian ennustukset joille
kansa nauroi, täyttyivät ajallaan yksityiskohtaisesti.

Laakiin kirjeiden nimellä tunnetut kirjoitukset löytyivät myös täältä. Ne on kirjoitettu paleo-
Hebrealaisella kirjoituksella saviruukun palasiin, ja sisältävät varuskunnan päällikön kirjeenvaihtoa
Laakiin kaupunginkomentajan kanssa.
Katso kuvia: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00ve0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiskian Sinetti löydetty
Kuningas Hiskia hallits juudaa 8:lla vuosisadalla Ekr. Uutinen 12/2015 kertoo sinettinsä löytyneen.
Hämmästyttää sinetissä kuvattu Tammus (oik.) - joka löytyy Egyptin Faraoittenkin kulttikalustosta.

Lue Lisää: 'Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan' -dokumentti



Jos tämä sinetti on aito - se Hiskian eksyneen eräässä vaiheessa Egyptin Tammuksen palvontaan -
joka merkitsee vihaa. Tämä Rooman kulttiin sisällytetty Tammus ja Tau - edustaakin verisiä
messumurhiensa vihaa. Tänään se näkyy lävitse Suomen siionin temppeleissään: mikäli
kyseenalaistat esim Rooman ajaman naispappeuden tahi homppipappilan Raamatullista perustaa,
olet viharikollinen ja lennät seurakunnasta ulos kuin leppäkeihäs.

Voidaankin sanoa että Tammus = viha, kauhistus yltympäri. "Mutta Hiskia ei palkinnut hyvää
hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi; sentähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli
viha."



"Ja hän sanoi minulle: "Sinä saat nähdä vieläkin suurempia kauhistuksia, joita he
tekevät." Ja hän vei minut Herran huoneen portin ovelle, joka on pohjoista kohden, ja
katso: siellä istui naisia itkemässä Tammusta. Ja hän sanoi minulle: "Näetkö, ihmislapsi?
Vieläkin sinä saat nähdä kauhistuksia, vielä suurempia kuin nämä." Ja hän vei minut
Herran huoneen sisemmälle esipihalle, ja katso: Herran temppelin ovella, eteisen ja
alttarin välillä, oli noin kaksikymmentä viisi miestä. Heillä [hellä kuvaus
vapaamuurareiden osiris -menoist] oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot itään päin,
ja päin itää he kumarsivat aurinkoa."

Seal of First Temple Era King Discovered in Old City of Jerusalem. The 2,700-year-old seal of
King Hezekiah the "closest thing to the king," says archaeologist. By: Tzvi Ben-Gedalyahu
jewishpress.com/news/breaking-news/seal-of-first-temple-era-king-discovered-in-old-city-of-
jerusalem/2015/12/02/

Roomalainen 'kristillisyyden' juuret
Babylonian bakkanaaleissa.



Tau-Tammus &

Saint Anthony

Häveliäästi leikattu kuva;
editoimalla nostin kissan
pöydälle. Tässä pyhän
kirkkoisämme (massamurhaaja,
aurinkojumala) Konstantinus -
roomankeisarin opettaja, Pyhimys
Antonius, Roomankultin
kuvaamana (ja sensuroimana kuin
EUasiaan kuuluu).

Meille tämä kirkkoisä Konstantinus - Constantine -jesuiittahuijaus - loi /kasasi v. 325jKr
Raamattuumme uuden testamentin. Evankeliumit tämä murhamies kokosi polttamalla roviolla
kaikki silloista n. 400 evankeliumia - ja jättämällä jäljelle vain neljä rooman pannukakkusatuihin
niveltyvää teosta. Tämä tapahtui Nikean roomalaislinnoitukseen vangittujen oppineiden
'siunauksella' ... eli siunaajat saivat kultaa ja kunniaa, vastaanpanijat karkotettiin Illyrikonin
vankisaarelle ja/tai myrkytettiin. 'Turhat'
Ekumenialle vahingolliset kirjoitukset kasattiin
keskelle toria ja poltettiin häiritsemästä
roomankutin lampaita: yhä tänäänkin tällä rooman
juonella pyöritellään koko ristirahvas...

Paha Kolminaisuus -huijaus: Lue lisää 'Pahan
Pietarin Basilli' -dokumentista.



Beit Alphan synagoogan lattia: Horoskooppirinki kuin suoraan Vatikaanista, osiris ja kaikki
pakanakulttien kuvat. Mielenkiintoisena myös uraanikaivosten suuromistajan, Vatikaanin
"ydinsäteily" -merkki.



Beit Alphan synagooga





Horoskooppi...

Muisto Rooman paavien veristen valtakuntain murhakoneiston miehittäjistä:



Herodes rakennutti Temppelin - kaikkine pakanakauhistuksineen. Tästä Jeesus ennusti etti kiveä ole
jäävä kiven päälle. Tämän pakanatemppelin itkumuurilla juutalaiset itkevät menetettyjä kulttejaan...

'Tänään' roomalainen muurillansa: USAn kaikesta päättävä Paavin lähetti, Kardinaali Bob Dolan
itkumuurillansa näyttämässä mallia kuinka Rooman muuria on kumarrettava.



Libanonin Jupiter-Temppelin jalassa - tuttu kuvio? Sama kuin Jerusalemin Temppelin jalassakin.
Tokihan Roomalaiset alusmaihinsa merkkinsä jättivät. Rooman katolis-Adolph teki raiskaamallaan
saksalle sen myös...

Jerusalamin (Heroksen) Temppelin kivijalan koristelua.



Swastika - Rooman pohjoisrajan taisteluvarustuksissa: tähän skotlannin 'barbaareihin' keisarin
rauhanjokkojen messumurhat sammuivat...

Myöhemmin ... Rooma valloitti koko maailman - peräpohjolaa myöten. Salaa, ottamalla hallitsijat
ritarikerhoihinsa joista pääsy ulos on vain jalat edellä. Paras työkalunsa tähän oli/on SMOM - jonka
ristit killuvat kaikkien  'valtioidensa' johtajain kaulassa.

Rooman hakaristivaltakunnan pohjois-rajalla: Englannin poikki menneen messumurhaaja
keisari Hadrianuksen linnoituksen hakaristikuvio. Nykyisenkin kiistan aihe; Rooman Malta-Ritarit
etelässä, 'vapaat' skotit pohjoisessa. Israel on ollut suurimmaksi osaksi hirtoriaansa suurvaltojen
alusmaa - sijaitseehan se etelä/pohjois alueiden kulkuväylän 'risteyskohdassa'. Alla roomalaisten
messumurhaajain verellä työstämät alusmaat, ristiretki/teloitusterrorinsa ylläpitoreitit.



Herodeksen Linna (?), alla pohjapiirros: arkkitehdit ovat aina olleet vihittyjä✜ veljeksiä... (väri
lisätty). Samat kuviot kuin jesuiittaveli Kim Il Jongin arkkitehdilla. Keltaisella merkittynä

mahdollisesti keisari
(sittemmin paavin)
valtaistuimen kopio?

Lue Lisää:
PyrΔmid PlΔgue



Kulttijumalain palveluspaikka, Jerusalemin valtaväylän varressa.

2nd temple period, 2700 yrs ago.



2015 - löydettyä saastutusta, taskujumalain kokoelmaa...

Jesaja: "Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta
myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka
polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä.
Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, niin Minäkin valitsen
heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan
vastannut, kun Minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun Minä puhuin, vaan tekivät
sitä, mikä on pahaa Minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole Minulle otollista.

Tästä teksitstä tulee mieleen Molokin maja olkiluodossa: tiesitkö että plutonium
säteilytyslaitoksemme käyttää sianverta? Otapa selvää, esim juutuubi, A rto L auri





Molokin Palvontatähti: Judaic Star of Molech (Baal)

'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te,
Israelin heimo? Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka
te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin.'"

"...he ovat rakentaneet Baalille uhrikukkulat, jotka ovat Ben-Hinnomin laaksossa, polttaakseen
poikiansa ja tyttäriänsä uhrina Molokille, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni
tullut. Tällaisia kauhistuksia he tekivät ja saivat Juudan syntiä tekemään".

Tämä on Israelin lippuna tänään. Jos Jumalalta kysyttäisiin, mitähän Hän Sanoisi? Jos tietää
haluat, luet valitut Sanansa Jeremian kirjasta.



Daavidin Tähti (lainaus: arvioikaa.com)

"Monet ihmiset eivät käsitä, että nk. "Daavidin tähti"—Israelin lipussa oleva
juutalaisten symboli—on peräisin okkultismista ja gnostilaisuudesta vaikutteita saaneesta
kabbalismista. Kuten vuoden 1998 Encyclopedia Britannican laitoksessa selitetään:
"Symboli—joka ei historiallisesti rajoitu ainoastaan juutalaisten käyttämäksi—on peräisin
muinaisuudesta ja palveli yhdessä viisisakaraisen tähden kanssa merkkinä tai koristeena
noituudessa".

Viisisakaraista tähteä käytettiin kabbalismissa ja monissa muissakin okkulttisissa
perinteissä, mutta näemme sitä käytettävän myös okkultistis-gnostilaisessa
ruusuristiläisten lahkossa kehystämässä heidän neljän ruusun symboliaan.33 Sitä, että
nykyajan juutalaisuus ja Israel ovat lainanneet symbolinsa pakanallisen
transkendentaalisen noituuden rituaalikuvioista, on melko vaikea saada sopimaan Herran
liittokansalleen Israelille antamaan Raamatun käskyyn pysyä erossa pakanakansojen
tavoista: "Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä
opettele jäljittelemän niiden kansojen kauhistavia tekoja" (5.Moos.18:9).

Tämän lisäksi on varmasti hyvin sarkastista, että sekä viisi- että kuusisakaraiset
ristit ja svastika (jota okkultismista vaikutteita saanut natsi-Saksa käytti) olivat kaikki
alunperin okkulttisia symboleita, joita käytettiin noituudessa ja niitä voidaan nähdä
hindukoristeissa ja -kuvioinneissa. Kun me käsitämme, ettei nykyajan Israelin valtiolla ole
mitään tekemistä sen YHWH:n perustaman teokraattisen valtakunnan kanssa, josta
Raamattu kertoo, silloin on helpompi ymmärtää, että sekä natsi-Saksan että nykyajan
Israelin valtion juuret ovat okkultiikassa.

Nykyajan juutalaisuutta ja israelilaista sionismia ei voida tarkastella juutalaisen
kabbalismin sisältämän gnostilaisuuden ja okkultismin vaikutuksen ulkopuolella. Voimme
sentähden todeta, ettei nykyajan juutalaisuutta hallitse Raamattu eikä se pidä Raamattua
ylimpänä auktoritettinaan tyhjistä väitteistään huolimatta, että se perustuisi Vanhaan
testamenttiin. Tällaiset ovat nykyajan juutalaisuuden ominaispiirteet ja perusta. Se on
raamatunvastaista ja läpikotaisin antikristillistä. Tutkittuamme nykyajan juutalaisuuden
tunnusomaisia piirteitä lähtekäämme seuraavaksi tutkimaan sitä, miten Raamattu
määrittelee juutalaisen uskonnon."

arvioikaa.com/JE.html



Herodeksen Linnakkeen kaivaukset - tuovat
esiin Vatikaaninsa Pyramidiopin.



Ylläoleva kelt merkitty
hautajaisparaatikenttä kuvassa.

Vanha tuttu Konstantinuksen Risti - pakanakulteilta lainattu.



Herodeksen linnoituksesta, keisaripaavin pakolliset heraldiikat...



Keisari Konstantinus. Nikean 'Uskonpuhdistaja', joka kokosi meille Raamatun - palatsinsa adolph-
Himmler-Niinistö -kuvioitu lattia. Tietenkin sama mikä Jupiter temppelissään...

Rooman Keisari Darius - obelsikien Paavi - ylittää joukkoineen Bosporin salmen.



Konstain kylpylä.

Knights of Hospitallier - Suomeksi✜ Temppeliherrat - sai mittaamattomat omaisuudet tuhatluvun
alun jälkeen aloittamalla 'pankkitoiminnan'. Pankkikorttien ja kännyköiden toimivuus näet tuolloin
oli epävakaata... Nämät maltanristin ritarit kunniallisesti takasivat pyhiinvaeltajille majoituksen ja
rahoituksen. Ehtona oli, että matkatoimistonsa käyttäjävaeltaja kirjoitti testamentin veljeskunnalle -
josko jotain sattuisi matkalla.

Ja kas, niinhän jotain kuolettavaa sattui vähän väliä... Matkailijoina näet oli aina lääninvouteja
rikkaampaa sakkia, orjathan eivät pelloltansa saaneetkaan siirtyä risumajaansa kauemmas: linnat,
kullat ja maat olivatkin yhtäkkiä osa suunnatonta✜ rooman omaisuutta.

Egyptin Rattaat: Koska Nooan arkkeja on löydetty ainakin viisi
kappaletta, olen hiukan skeptinen. Tässä kuvassa kuulema
Mooseksen kirjassa mainitun mereen hukkuneen Egyptin kuninkaan
sotavaunun pyörä. Jos löytö olisi totta, olisi aika mielenkiintoista
löytää siitäkin tuo maltanristi... Aiheesta löytyy valtavasti erilaisi
todisteita - joista joku voi jopa totta olla.



Kirjat Jearim. Khirbet Qeiya. Väliaikainen Jumalan arkin asuinsija.

"Ja he lähettivät sanansaattajat Kirjat-Jearimin asukasten luo sanomaan: "Filistealaiset ovat tuoneet
Herran arkin takaisin; tulkaa tänne ja viekää se luoksenne." Niin Kirjat-Jearimin miehet tulivat ja
veivät Herran arkin sinne ja toivat sen Abinadabin taloon mäelle. Ja hänen poikansa Eleasarin he
pyhittivät pitämään huolta Herran arkista. Ja siitä päivästä, jona arkki oli asettunut Kirjat-Jearimiin,
kului pitkä aika, kului kaksikymmentä vuotta; ja koko Israelin heimo huokaili Herran puoleen.
"1Sam.6



Daavidin palatsi, kaivaus 2013 (yllä). Beit Kamaa (alla)



Kiryat Menachem



Masadan linnoitus ja osiris lattia pyramidikuviolla, kulttikoukeroilla.



Jerusalemin Temppelileivän
auktorisoidun leipurin sinetti.

Oikealla öljylamppu 600jkr.



Suba cave -
väitetään
liittyvän
Johannes
Kastajaan.

Alla:
Hisham
palace
Jeriko



Hisham palace. Alla Kuningas Aahas; kallioon hakkautettu vesitunneli Jerusalemiin.



Kallioon hakattu vesisäiliö.



Pyramidi-estradeja Jerusalemin kadunkulmissa - siellä missä juudan kuninkaat
täyttivät sen viattomain verellä...

"Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat
synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat
saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on
salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle." Matt.

"Kuulkaa Herran sana, te Juudan kuninkaat ja Jerusalemin asukkaat: Näin sanoo Herra Sebaot,
Israelin Jumala: Katso, minä annan sellaisen onnettomuuden kohdata tätä paikkaa, että jokaisen
korvat soivat, joka sen kuulee, sentähden että he ovat hyljänneet minut ja muuttaneet vieraaksi
tämän paikan, ovat polttaneet siinä uhreja muille jumalille, joita he eivät tunteneet, eivät he eivätkä
heidän isänsä eivätkä Juudan kuninkaat, ja täyttäneet tämän paikan viattomain verellä, ovat
rakentaneet uhrikukkuloita Baalille ja polttaneet tulessa lapsiansa polttouhreiksi Baalille, mitä
minä en ole käskenyt enkä puhunut ja mikä ei ole minun mieleeni tullut...." Jer

Esiinkaivettu estradi: Siiloan pakanariittialtaalta tulevassa, Jerusalemin temppeliin vievässä
kadunkulmauksessa ... pakanamenoihinsa liittyviä pyramideja.

Was This the Temple Era 'Stone of Claims'? 8/31/2015
Impressive pyramid-shaped staircase constructed of large ashlar stones on the street ascending from
the Siloam Pool to the Temple Mount, located in the Jerusalem Walls National Park in the City of
David...Dozens of whole pottery vessels, stone vessels and glassware were found. Israel Antiquities
Authority Dr. Joe Uziel atop unique find.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/200120#.VeQm-ThjPxk



Oletetaan että tämä Pyramidi voisi olla toisen temppelin jakson*1 löytötavaratoimisto... 2nd
temple era stone of claims. Vanhojen tekstien viittauksisssa puhutaan vapaamuurarisanaston
Master'in ohjeista: "Älköön (rappari?) Master tehkö tälläisi orjiensa myyntiä varten" (Sifra, BeHar
6). Pyramidi on myös vahava viittaus Egyptin IHS-kabbalariitteihin, kuten "Tajuttomina makasivat
sinun poikasi joka kadun kulmassa, niinkuin antiloopit pyydyshaudassa, täynnä Herran vihaa,
sinun Jumalasi nuhtelua" Jes.51. (Master -sana selviää Vapaamuurari -dokumenteista)

*1Huom. Aiempi viittaus, Jumalan Shekina ei ollut enää läsnä, paikannimenä Jeru saalem

'Stone of Claims'
"We know from rabbinic sources there were 'stones' that were used for public purposes during the
Second Temple period. For example, one source cites the 'auction block' in connection with the
street: '[a master] will not set up a market stand and put them (slaves) on the auction block' (Sifra,
BeHar 6). In the Mishnah and Talmud the 'Stone of Claims' is mentioned as a place that existed in
Jerusalem during the Second Temple period: 'Our Rabbis taught: There was a Stone of Claims in
Jerusalem: whoever lost an article repaired thither, and whoever found an article did likewise. The
latter stood and proclaimed, and the former submitted his identification marks and received it back.
And in reference to this we learnt: Go forth and see whether the Stone of Claims is covered' (Bava
Metzia 28:B).

__________________________

Muinainen viinprässi



Aqueducti Jerusalemissa.



.



Pakananpalvonnassa käytetty ruukku, da. "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne
voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä
jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyron ja Siidonin on
oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan
taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. .Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä
päivänä helpompi kuin sen kaupungin. " Luuk.10



Gadaralaisten kylä - saatanan =GADin palvonnan kabbalaMekka. Girgesenes, girgasilaiset jne
Paikka missä Jeshua ajoi riivaajat ulos, sillä seurauksella että luvan pyydettyään menivät
sikalaumaan. Sama paikka 'löydettynä' täynnä saatanapalvontarooman katoliskirkon messumerkkejä
hebreankielisin maustein. GAD--> Lue 'Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan' -dokumentti.

"Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. Ja kun Hän oli noussut
maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan
pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi
hän ja lankesi maahan Hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani
tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa." Sillä
Hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli
temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta
hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen:
"Mikä on nimesi?" Hän vastasi: "Legio"; sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät
Häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella;
ja ne pyysivät Häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja Hän antoi niille luvan. Niin
riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen
ja hukkui. . Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä
kaupungissa ja maataloissa. Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat
Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen
juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä; ja he peljästyivät. Mutta silminnäkijät kertoivat
heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi. Ja koko gerasalaisten seutukunnan [KABBALA-
SATANISTI] -kansa pyysi Häntä poistumaan heidän luotansa, sillä suuri pelko oli vallannut heidät;
niin Hän astui venheeseen ja palasi takaisin." Luuk.8 / Luke 8:32-

Israel Antiques Authority: Girgesenes-slab-december-2015; Kursi National Park

Artikkelin mukaan kyseinen kaiverrettu 400Jkr-luvun laatta on ollut sen ajan mukaan
mittaamattoman arvokas kuvastaen tämän [roomalaisen] katoliskulttipaikan tärkeyttä. Sikojen
uhraus [hmm]onkin katoliskirkon Templaariritarien mielipuuhaa -  Kaiverruksessa mainitaan
kaupungin nimi ja lopuksi siinä on roomasta tuttu 'Amen.'



Jo Jesaja 65 sisälsi vakavan sanan näille Kabbala-GADin = Fortuna -palvojille: ..."teidät Minä
määrään miekan omiksi ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun
Minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun Minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa Minun silmissäni, ja
valitsitte sen, mikä ei ole Minulle otollista."

Niinpä juutalais-uutislehtien kabbalistien on vaikea kirjoittaa aiheesta, kaikki teksti kiertelee kautta
Gennesaretin rantain: ei edes tähän kaiverretun kaupungin nimeä uskalleta mainita. Kuulema tuo
Kabbalajuutalaisten ja satanistiEUrooman [todenn. sikauhri] riittipaikka onkin 'Talmudic Town'...

"The find was a 1,600 hundred year old marble slab, that has a reference to the name of the Talmudic
town, as well as a blessing with the word Amen at the end of it..." by Arutz Sheva 12/18/2015, 2:59 PM

Sikaulaumaa muistelemassa: ...Ritarit
murentuneen aarteensa äärellä ... ihanaa, se
uhripaikkamme löytyi!

(Lue 'Vapaaksi Muurarien Kahleista' -dokumentti
niin ymmärrät asian, ja riivatujen sikojen
sukelluksen syvyyden)

SATANIC kabbalaCITY - by Luke 8:32 ... :
"Recent archaeological find confirms Talmudic
passage" - LOL... "In spite of Talmudic passage
saying that the town of Kursia was Jewish,
archaeologist had believed it was pagan. Arutz
Sheva, By Raphael Poch, First Publish:
12/18/2015, 2:59 PM



Tel beersheba



Kuunjumalan kulttikuva.

Kapernaum, synagooga.



Synagoogan lattia, Maoz Haim.

Roomalaispalatsin pyramidimosaiikkia ja tietenkin...

Oik Kabbala juutalaisten hakaristi: The Root Word of
Kabbalah is Kabba. In Aramaic Kabba means Illicit Sexual
Activity. In Hebrew Kabba means The Act of Murder. In
the Babylonian Talmudic Mystical Qabalah.



Vertailun vuoksi - kreikkalaissotilaan kypärä

Swastika - saatanan sarvipäänpalvojien merkki. Merkki jota johtajamme 'tuulettavat'

Konstantinus - nykyajan ritarikerho. Ilman jäsenyyttä et suomilaistenkaan presidentiksi pääse;
Niinistö vannoi tälle keisarillensa valan 11.7.2011 Porvoon osiriskirkossa.

------------------------------------------------------------------------------------------

Eräs muinaisen ajan tärkeimpiä voiteita, Mirha, on todettu sisältävän syöpää
ehkäiseviä ominaisuuksia.
24Kislev5762, December9,2001, www
jpost.com/Editions/2001/12/09/News/News.39573.html
Myrrh shown to have potential as anti-cancer agent By Judy Siegel

-----------------------------------------------------------------

Tel Beit Shemesh

"Simsonin tarinaa selvitetään: mahdollisesti vastikään
löytynyt sinetti liittyy Raamatunkertomukseen
Simsonista. Tel Beit Shemesh'in kaivausten pieni 1.5
cm sinetti voi olla ensimmäinen arkeologian jälki
Simsonista. Löydös on ajoitettu 11 vuosisadalle ekr ja



sijaitsee lähellä Timnaa missä Simsonin vaimo eli... Kaivauksia johtavat Prof. Shlomo Bunimovitz
ja Dr. Zvi Lederman of Tel Aviv University eivät ehdota kuitenkaan että figuuri olisi Simson."

MFA History of Israel Early history/Archeology Stone seal may prove story of Samson 1-Aug-2012.
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early+History+-+Archaeology/Stone_seal_Samson_1-Aug-
2012.htm

Temppelin Juomavesisäiliö

Syyskuussa 2012 löydettiin (todennäköisesti) Ensimmäisen Temppelin juomavesisäiliö kallion
sisästä. Se on täydentänyt Jerusalemin kaupunkilaisten juomavesiverkostoa. Ilmeisesti Giihonin
lähteen vesi johdettiin myös tähän varastoon. Tämä säiliö ilmeisesti tukittiin myöhemmin kun
rakennettiin Siiloan vesitunnelijärjestelmää Toisen Temppelin aikakaudella.
First Temple period public water reservoir uncovered in Jerusalem 6 Sep 2012
www.mfa.gov.il/MFA/History/Early+History+-+Archaeology/Water-cistern-6-Sep-2012.htm

Amatzia

Amatzia, Bar-Kochba kapinan keskus Rooman veristä miehitystä vastaan (132-135 jKr.) on 40
maanalaisen huoneen labyrintissä. Tässä oliivien säilytyshuoneessa on myös survottu niistä öljyä.
Kuvissa näkyy täältä löydettyjen öljyastioiden kopiot.
Se oli tämän (vaiko 172 ? kapinan) jälkeen kun Israel sai olla 100 vuotta itsenäisenä...
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early%20History%20-%20Archaeology/Israel-
s%20Archaeological%20Treasures%20-%20The%20Judean%20Foo

King Ahab, Megiddo

Galileassa Megiddo'n vesijärjestelmä, Kuningas Ahabin rakennuttama 2800 vuotta sitten. Se turvasi
vedenjakelun piiritysten aikana. Vierailijat pääsevät sen 118m tunneliin ja 61m kaivon äärelle.
MEGIDDO'S UNDERGROUND WATER SYSTEM
www.mfa.gov.il/MFA/History/Early%20History%20-%20Archaeology/Israel-
s%20Archaeological%20Treasures%20-%20The%20Galilee%20an

Qumranin kääröt

Qumranin kääröt - Jesajan kirja. Löydettiin 1947. Siitä asti juutalaiset ovat piilotelleet kirjoja ...
'vain tutkijoille'. Toimivat kuin kunnon jesuiitat konsanaan. Hämärä peli on jatkunut tähän asti: nyt
kirjat löytyvät netissä digitoituina valokuvina. Älä kuitenkaan usko että ne tämän salailun jälkeen
olisivat alkuperäisiä. Mitä häpeällistä ne oppineista todistaisivatkaan?
www.mfa.gov.il/MFA/History/Early%20History%20-%20Archaeology/Israel-
s%20Archaeological%20Treasures%20-%20The%20Judean%20Des



"Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on
tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat
kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta? Jer.

Qumranin käsikirjoitukset 2017 Julkaistu: 10.2. 9:31
Arkeologit ovat löytäneet uuden luolan, jossa on todennäköisesti säilytetty lisää arvokkaita ja hyvin
vanhoja käsikirjoitusrullia, jotka liittyvät juutalaisuuden ja kristinuskon syntyyn. Qumranin
käsikirjoituksia eli Kuolleenmeren kääröjä. Kyseessä on BBC:n mukaan merkittävin löytö 60
vuoteen. ... kuten tavallista iltasatusanomat tässäkin valehtelee vaikenemalla: beduiinit ryöstivät
kirjoituskääröt, luola no. 12 näyttää täysin tyhjälta ruukunpalasia lukuunottamatta ...
iltasanomat.fi/tiede/art-2000005082163.html

Hebrew University archaeologists find 12th Dead Sea Scrolls cave
Archaeologist says find is, 'one of the most exciting archaeological discoveries in the last 60 years.'
by Dr. Oren Gutfeld and Ahiad Ovadia from the Hebrew University of Jerusalem’s Institute of
Archaeology, R.Price & Liberty University USA.  Excavations in a cave on the cliffs west of
Qumran, near the northwestern shore of the Dead Sea, prove that scrolls from the Second Temple
period were hidden in the cave, and were looted by Bedouins in the middle of the last century.
With the discovery of this cave, scholars now suggest that it should be numbered as Cave 12. Dov
Smith, 08/02/17 15:07 israelnationalnews com/News/News.aspx/224652

Qumranin luolastoja.



Arkeologiset kaivaukset Israelissa 2013
Jos sinä haluat mennä maata tonkimaan, ota yhteyttä:

EXCAVATIONS 2013
Ein Gedi Jan 6-31
Tel Burna April 21-25; June 2-21
Shikhin/Asochis TBA
Khirbet el-Maqatir May 19 - June 1
Bethsaida May 19 - June 29
Tel Megiddo East May 25 - July 5
Gezer Water System Expedition May 26 - June 14
Ashkelon June 8 - July 20
Zeitah June - TBA
Khirbet Qeiyafa June 23 - July 19
Tel Kabri June 23 - August 1
Tel Akko June 29 - July 27
Hippos (Sussita) June 30 - July 25
Tel Dor July 2 - August 9





Yllä näyte kaupungin keskellä käynnissä olevista kaivauksista.

Paavin Kullanhimo - Ristiretkeläisten Kulta
Alkaen 1000 luvulta, Knights of Hospitallier (Templarit, Maltan Ritarit ja kotoisammin
Tawastialla Temppeliherrat) järjestölle keksittiin uusi loistava turismi-strategia. Strategia oli tietty
kytköksissä äitikirkkoon - jonka jesuiitat tätä sen symbolia tänäänkin kantaa ja sen 'omistaa'. kts ed.
linkki. "Uusi Paavi on jesuiitta" - IltaSanomat 3/2013

Kirkon silloin tällöin 'Raamattuun' hiukkasen joskus nojaileva opetus oli saanut kuulijoille
halun päästä näkemään Jeesuksen sandaalin jäljet, maksusta työntää käsi Golgatan koloon jne. Tästä
luotiin kirkkoturismi joka tänäänkin on yhä kukassaan, erityisesti kirkon roomakultin piirissä..
Tuohon aikaan rahvas oli orjina eikä matkustellut. Mutta orjiansa seipäillä pisteleväin huovien
linnanherroilla oli siihen varaa, orjilta otetuilla varoilla tietenkin. Lentoliikenne oli epävarmaa,
laivayhteydet tuuliajolla. Rahat painavia riikintaalereita: suomeen tullut bättrefolk linnanritari olisi
tarvinnut koko väestön kärräämään matkarahansa Juudean turistimatkalle. Eikähän niitä
tuohivirsuihin ryöstämiään finnejä sopinut laskea mukaan, bätre-ritarin lomamatka olis mennyt
pilalle.

Tähän Paavin aina vieraanvarainen hospitallier oli keksinyt ratkaisun. Sen nimi perustui
'Plastiina' nimihuijaukseen - Palestina Bank. Palestiina, nimi jonka rooman keisari kehitti orjains
kyykytykseen - valloitettuuaan verisesti alueen ennen ajanlaskumme alkua.

Paavin Ritarit Hospitallier lupasi bättre folkin linnanritarille:
a. suojeluksen matkalla
b. kuljetuksen sotalaivojen kanssa
c. pankkipalvelut perillä
d. majoituksen, geishat

Pikku ehto - johon höplästä vedettävä bättre folket aina suostuu: jos matkalla tapahtuisi jotain,
perintö tulisi Hospitallier eli Maltan ristiritarikunnalle. Ja eikun nimi jesuiitalliseen sopimukseen
alle ja matkaan, eller hur?

Osaatko kuvitella miksi parissa vuosisadassa veljeskunnasta tuli maailman rikkain talousmahti?
Vihje: †††

Kuvia Palestina Bank'ista löytyy myös tästä:
www.scribd.com/doc/118580439/Israel-Uutiset-
2013

Kuva Templarien hukatusta ryöstösaaliista eli
kultakolikkolöydöstä Apollonpalvoja Risti✜
retkeläisten turistikaupungista, Apollonia-Arsuf:
www.mfa.gov.il/MFA/History/Early+History+-
+Archaeology/Large_cache_Crusader_gold_10-Jul-
2012.htm



Large cache of Crusader gold found off Israeli coast 10 Jul 2012: More than 100 gold coins were
found hidden in a partly broken pottery vessel at the Apollonia National Park, where archaeologists
say the former Crusader town of Apollonia-Arsuf once thrived.

Paavin Kullanhimo - Hispanian ryöstöretket
Vatikaani ona aina väkivaltakoneistonsa ja kavaltajainsa avulla (jesuiitat ym) onnistunut
ryöstämään kansakuntain rikkaudet, saastuttamaan maanpiiriin. Yhä tänään se omistaa bulvaaniensa
välityksellä kaiken kaivostoiminnan, jokapaikassa alkaen Talvivaarasta... Tässä vastalöytynyt (2014)
näyte verisen rooman messumurha koneiston orjalasta, Rooman ryöstökoneiston kultakaivoksista
Espanjassa.
Uusi LIDAR tekniikka on tuonut esiin tämän 2000 vuotta sitten toimineen kaivosalueen.

Hidden under the vegetation and crops of the Eria Valley, in León (Spain), there is a gold mining
network created by the Romans two thousand years ago, as well as complex hydraulic works, such
as river diversions, to divert water to the mines of the precious metal. ...November 20, 2014
www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141120082134.htm





Akkon satama - Merimiesten laiturit

Akkon satama löydökset; 300-200 EKr Akko oli tärkein Israelin satamista. Vuoden 2009 löydöksen
Akkon kerrostumasta löydettiin sataman rakenteita, aiemmin siitä on löydetty tuhansia ehjiä tuon
ajan 'kuljetuslaatikoita' elikkäs saviruukkuja.

Akko’s ancient harbor exposed. The harbor is considered the largest and most important in the
country in the Hellenistic period.
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early+History+-+Archaeology/Akkos-ancient-harbor-
exposed-17-Jul-2012.htm

Temppeleitä Kuningas Daavidin ajalta.

Hebrew University arkeologi Yosef Garfinkel on löytänyt ensimmäiset todisteet Salomon
Temppelistä ja kulteista kuningas Daavidin ajalta. Kuvassa arkeoligilla pieni kivinen kulttipyhäkkö.
Garfinkel löysi kollegoidensa kanssa Juudan linnoitetusta Khirbet Qeiyafan kaupungista, läheltä
Elahin laaksoa, ruukkuja, erilaisia työkaluja ja taide sekä kulttiesineitä. Kolme isoa kulttihuonetta
jotka vastaavat raamatun tekstejä Daavidin ajalta.

http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early+History+-
+Archaeology/Cultic_shrines_time_King_David_8-May-2012.htm
Cultic shrines from time of King David 8 May 2012 Hebrew University archaeologist Yosef
Garfinkel finds first cultic evidence in Judah from the time of King David, with implications for
Solomon's Temple.

Khirbet Qeiyafa 1020 to 980 Ekr

Tämä löytö on merkittävä koska se ajoittuu 30-40 vuotta ennen Salomon temppelin rakennusta,
kulttiin joka vaikutti Daavidin valtakauden alussa. Se on merkittävä arkeologian, historian ja
raamatun sekä uskontojen tutkimisen kannalta.

Khirbet Qeiyafa kaivauksia on tehty kuusi viikkoa joka kesä vuodesta 2007. Mukana Saar Ganor of
the Israel Antiquities Authority. Nämä vallankumoukselliset löydät on esitelty uudessa Yedioth
Ahronoth'in kirjassa "Kuningas Daavidin jalanjäljissä Elahin laaksossa".

Kaivauspaikka sijaitsee 30km Jerusalemista lounaaseen. Khirbet Qeiyafa oli Juudan
kuningaskunnan rajakaupunki, vastassa Filistealaisten Gat. Kaupungin radiologisen ajoituksen teki
Oxford University palaneista oliivikuopista ja se ajoittuu 1020 to 980 Ekr ja se tuhottiin
väkivaltaisesti.

Prof. Garfinkelin mukaan tämä on ensimmäinen kerta jossa löytyy Daavidin ajan linnoitettu
kaupunki. Jerusalemissakaan ei ole Daavidin ajalle varmasti tunnistettavia rakennelmia - seikka
joka on nostanut väitteitä siitä että Raamatun Daavid olisi mytologiaa. Kaivauksissa on tuhansia eri
eläinjäänteitä on löydetty, muttei sikoja. Kolme kulttihuonetta löytyi, muttei yhtään ihmis/eläin
figuureja. Tässä kaupungissa siis huomioitiin kaksi Raamatun kieltoa, sianliha ja kuvatuksien
kieltoa - jotka erosivat filistealaisista.



Prof. Garfinkelin mukaan tämä on ensimmäinen kerta jossa löytyy Daavidin ajan linnoitettu
kaupunki. Jerusalemissakaan ei ole Daavidin ajalle varmasti tunnistettavia  rakennelmia - seikka
joka on nostanut väitteitä siitä että Raamatun Daavid olisi mytologiaa. Kaivauksissa on tuhansia eri
eläinjäänteitä on löydetty, muttei sikoja. Kolme kulttihuonetta löytyi, muttei yhtään ihmis/eläin
figuureja. Tässä kaupungissa siis huomioitiin kaksi Raamatun kieltoa, sianliha ja kuvatuksien
kieltoa - jotka erosivat filistealaisista.

Salomon ajan kaupunginmuuri

Hebrew University kaivauksissa löydettiin (2010) vanha Salomon ajan kaupunginmuurin osa.
Löydetty 70m pituinen, 6m muuri sijaitsee Ofelin alueella, Daavidin kaupungin ja Temppelivuoren
välissä. Siinä on sisempi porttirakennus josta pääsy kaupungin kuninkaalliseen osaan,
kuninkaallinen rakennelma ja nurkkatorni josta näkymä Kidronin laaksoon.
Muurin rakenne ja muoto on teknisesti vaativa. Löydökset alueella osoittavat että se on kuningas
Salomon rakennuttama. Tämä korreloi sen kanssa mitä Raamatussa on kirjoitettu Salomon
rakennuksista Jerusalemissa. Mazar viittaa erityisesti 1 Kuningasten kirjan 3 lukuun jossa "Ja hän
vei hänet Daavidin kaupunkiin, kunnes oli saanut rakennetuksi oman linnansa, Herran temppelin ja
Jerusalemin ympärysmuurin."

Porttitalo on tyypillinen 1. temppelikauden rakenne kuten Megiddo, Beersheba ja Ashdod. Siinä on
symmetrinen pohjapiirros, neljä samankokoista huonetta, kaksi käytävän molemmin puolin. Iso
torni, 24m X 18m joka on kaupungin suojaksi rakennettu vartiotorni.
Portti on ollut kaupallinen keskus ja myös Raamatun mainitsema oikeudenjakopaikka: "Silloin
kuningas nousi ja asettui istumaan porttiin. Ja kaikelle kansalle ilmoitettiin ja sanottiin: "Kuningas
istuu nyt portissa." Silloin kaikki kansa tuli kuninkaan eteen. ..."

Portin vieressä löytyi 1,15m kokoisen ruukunpalasia joiden kirjoituksen mukaan se oli korkean
virkamiehen omaisuutta, henkilön joka valvoi kuninkaallisen hovin leipurintuotteita. Löytyi myös
ruukkuja joiden kahvoissa luki: "kuninkaalle".
Kuvassa Dr. Eilat Mazar, 8m osa muuria, kulmatornin juurella.
http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/F46ACDF7-36B6-4AC7-873C-
67F8162AF6EA/0/hujerwall1.jpg

http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early+History+-
+Archaeology/Jerusalem_wall_10th_century_BCE_22-Feb-2010.htm



Israelin Kansan Vaellus Egyptistä

Israelin kansa 'syntyi' Egyptissä. Sen lähtö ja 40-vuotinen vaellus epäjumalan palveluksineen,
rangaistuksineen on tarkkaan dokumentoitu 2Moos-5Moos kirjoissa. Näiden tapahtumien sijainti,
reitit on arkeologien toimesta tarkkaan kirjattu, ja jokaisen sitä haluavan tarkasteltavissa. Jopa
internetissä löytyvissä dokumenteissa.

Se että jumalattomat eivät halua kuullakaan tästä Jumalan valitun kansan vaelluksesta
taikka Israelin valtion historiasta, ei toki ole ihme. Eihän näille kelpaa parannuksen
tekokaan ylpeydestään tai ilmoitus mistään Jumalan ilmoituksen vastaisuudestaan.
Silti näillä tiedepapeilla vallitsee raivonomainen henkinen tila nousta taivaaseen:
hupaisin yritys onkin pariin polttoainesäiliöön rakennustelineillä liimattu tiilikasa -
jolle on keksitty yhtä hupaisia nimikin: sukkula

Viimeisin hilpeä esimerkki on Tiedejumalan kuolema - tuo oli nimeltä Alkuräjähdys:
"Fyysikot JanTober ja George Estapios, Euroopan avaruusjärjestö ESAn Planck-
luotainprojektin isät todistavat että koko alkuräjähdysmalli on nyt mittauksin
kumottu... "Perjantaina 22.3.2013 klo 07.53 "Euroopan avaruusjärjestö ESA on
julkaissut uudet tiedot maailmankaikkeuden iästä ja rakenteesta Pariisissa.
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20130322021886047_v0.shtml

Sekään että jumalista näyttelevät rahastajat ovat löytäneet jo viisi Nooan arkkia, ei tee Nooan
kertomusta yhtään epäluotettavammaksi. Titanicin löytäjä, Baldwin todisti vedenpaisumuksen
laajuuden aukottomasti - vain hetken MSNBC piti löydöksiä esillä, kunnes sensuroi järjestään
kaiken. Selvästi vallitsee jumalattomilla jumalaton tahtotila tuhota kaikki todisteet ja tehtailla
väärennöksiä voidakseen 'todistaa' kaiken mitä millonkin CNNuskovainen yleisö vaatii.

Jos tutkimme sanomalehdistä artikkeleita ennen vuotta 1948, havaitaan että jumalattomain
pilkkalaulu keskittyy "ennustukseen Israelin valtiosta joka kuulema haihattelijoiden mukaan joskus
vielä tapahtuu hehhehee..." Kas, vuonna 14.5.1948 Israel itsenäistyi - tämä julkijumalaton
valhekööri paljastui kun pilkkalaulunsa räjähti kerralla tuhkaksi.

Näin oli, on, ja on oleva: pilkkalaulu toisensa jälkeen poljetaan lantaveteen, yrittävät uida ja haroa
mutta sinne ihteensä uppoavat valheineen...

Se että Israelin valtion perustajat ovat järjestään Rooman jesuiittoja, ei tuotakaan ihmettä pienennä.
Tavoitteensa ovatkin julkituoneet: näillä on tarkoitus koota juutalaiset yhteen paikkaan tuhottavaksi.
Senkin ennustukset löytyvät Raamatun sivuilta - mutta vain niille jotka tahtovat.

Tuossa ensmäinen hakukoneen osumia Jumalan Kansan vaelluksesta, en edes tiedä mitä siinä on.
Etsi ite korvasyyhyys sopiva:
www.biblearchaeology.org/post/2008/04/02/From-Ramesses-to-Shiloh-Archaeological-
Discoveries-Bearing-on-the-Exodus-Judges-Period.aspx#Article

'Kaikki' perustamisprosessin vaikuttajat ovat julkisesti Maltan Ristin ritareita. Nykyinen US
kongressin päämies pelleoikeiston Boehner mainostaa jesuiitta.org sivulla olevansa
jesuiittakoulutettu. USAssa on 28 yliopistoa jotka ovat julkisesti jesuiitta-yliopistoja. Satoja joilla
on oma nimi mutta sama ohjelma. Luokkaa 200.000 opiskelijaa - itse sivuillaan mainostavat. Etsi
edes jesuiittajärjestön pääsivut... Lue Lisää = tämän sivuston dokumentit.



"St Klaran kirkon toiminnan perusteet: Carl-Erik Sahlberg johtaa Tukholmassa St Klaran kirkon
ympärille kokoontunutta seurakuntaa / jumalanpalvelusyhteisöä. Hän on kirjassaan ”Den växande
kyrka” koonnut kirkon toiminnan perusteeksi yhdeksän kirkkohistorian suurista herätyksistä
löytämäänsä periaatetta. Hänen mukaansa nämä periaatteet ovat olleet merkittävässä roolissa, kun
kirkko on kasvanut 2000 vuoden aikana. Tarkastelun kohteena olivat alkukirkko, kelttiläinen
kristillisyys, Jesuiitta- sääntökunta, pietismi ja nykypäivän kasvavat kirkot eri puolilla maailmaa."
muuramensrk.fi/index.php?p=st_klaran_matka

bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret17.htm
scribd.com/doc/39881945/The-Jesuits-An-Historical-Sketch-by-E-W-Grinfield
homepage.ntlworld.com/fusniak/talisman/articles/isisofparis.html
forumforfree.com/a/how-the-jesuit-order-controls-the-illuminati-amp-the-world_post559-45-
mindscapes.html?mforum=mindscapes
calameo.com/books/00000558220c65e98a20d Charles Coppens, S. J. - Who are the Jesuits

MERIHIRVIÖ LEVIATAN - kommentti palstalta:

Raamatussa (mm. Jes. 27) mainittu MERIHIRVIÖ LEVIATAN löydettiin vuonna
2010. Tutkijat jopa nimesivät sen Raamatun mukaan: Leviathan Melvillei.
Uutinen aiheesta: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1290945/Leviathan-
Fossil-sea-monster-whale-14in-teeth-scientists.html

Eikö olekin mielenkiintoinen "sattuma", että maanjäristys nosti NOOAN ARKIN (1.
Moos. 8) esiin Turkissa, Ararat-vuorilla juuri samoihin aikoihin, kun Israel itsenäistyi
vuonna 1948? Tätä suurta tapahtumaa ei ollut todistamassa yhteiskunnan
merkkihenkilö vaan tavallinen lammaspaimen, vrt. Jeesuksen syntymä.
Mm. http://www.arkdiscovery.com/noah%27s_ark.htm, suomeksi:
http://kotisivu.dnainternet.fi/esa08/vedenpaisumus/nooan-arkki.html

Nooan arkin suhteen kannattaa olla varovainen, niinkuin tietty kaiken muunkin: vain Jeesuksen
kautta on Pelastus ja pääsy Taivaaseen pelkästään Pyhille.
Arkkeja on löydetty jo useampia, monilla into päästä rakentamaan oma rahasäätiö ylittää järjen.
Tämä ei yhtään vähennä oikeiden löydösten arvoa - vaikka väärennösten paljastuksia
hyödyntävätkin kaikki kaikkiallah.
Hupaisinta onkin että kaikenmaailman apinanruotoja, liimailtuja fossiililintuja käytetään darwin
paran fiaskon paikkailuihin surutta - uskonto jyllää vaikka jumalat kuolivat...



Kansa joka ei ole kansa:

Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen historiasta, kulttuurista, kielestä yms.,kykenet
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen:

1.Kuka sen perusti, milloin?
2. Mitkä olivat sen rajat?
3. mikä oli sen pääkaupunki?
4. Luettele suurimmat kaupungit?
5. Talous, kuinka toimi?
6. Millainen hallitusmuoto?
7. Osaatko nimetä yhtään valtionpäämiestä ennen Arafattia, ‘alkuperäistä’palestiinalaista
=Tsetseeniä. Arafat = Chechen himself. guardian couk/international/story/0,3604,820610,00.html
8. Onko olemassa asiakirjoja joiden mukaan palestiina on joskus ollut valtio?
9. Kyllähän Palestiinalla oli oma kieli. Mikä?
10. Palestiinan valtionuskonto oli mikä?
11. Mikä oli em. maan valuutta. Entäpä sen vaihtoarvo verraten johonkin tunnettuunvaluuttaan?
12. Jättivätkö palestiinalaiset jälkeensä kaivauksissa löydettäviä arkeologisiatodisteita?
13. Onko NYT jossain olemassa kirjastoa josta löytyy Palestiinan kirjallisuuttaennen vuotta 1967?
14. Lopuksi:
Koska sellaista maata ei ole koskaan ollutkaan olemassa, mikäaiheutti sen tuhon, koska, miksi?
Loppukysymys: Jos ihmiset joita sinä virheellisesti kutsut palestiinalaisiksi, ovat jotain muuta kuin
joukko Arabimaista ulosheitettyjä ja koottuja Arabeja, jos heillä todella on oma etninen identiteetti
joka antaa heille oikeuden omaan valtioon, miksi he eivät kertaakaan aiemmin pyrkineet
saamaanvaltiotaan syntymään ennen Arabien yritystä tuhota Israel vuonna 1967?-
Totuus on selvä jokaiselle joka haluaa sen tietää. Arabit eivät koskaan ole luopuneetunelmastaan
tuhota Israel, se on heidän haaveensa tänään.
Siihen tarkoitukseen luotiin kulissi.[Brezhnevin keksintönä] Luotiin terroristiorganisaatio joka
kyynisesti nimettiin “Palestiinaksi”.27.11.2002 Israel National News:Israelin armeija kertoi että
muutaman päivän aikana tässä kuussa“Palestiinalaiset” ovat käyttäneet 2000 TONNIA räjähteitä
Israelilaisia kohteita vastaan. Mistä,kenen rahoittamana, kenen avulla nämä räjäytykset toteutetaan?
Ylläolevan artikkeli; Who Are the Palestinians? by Yashiko Sagamori
25 November 2002, www.israelnationalnews com/article.php3?id=1614
‘Palestiina’ … täynnä arabeja – Jordaniasta pihalle heitetty häiriköivä
arabiheimo…maailmapolitiikan vatikaanilliseksi välineeksi vangittu surkeaksi ahdistettu vihaan
aivopestyarabijoukko … ritariklubin ryöstäjien työkalu..........................
Lue Lisää: slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-ei-ole-kansa-3-29363280

Jos luet Raamattua, huomaat että niin on, siinäkään ei mistään yhtenäisestä palestiinalaisesta
kansasta puhuta lainkaan. Ei tietnkään - kyseessä 1967 polkaistu satu. Mutta sitten näillä paavin
vasureilla alkaa suora pudotus.
Samaan aikaan kun Israel lähti Egyptistä, kulttijumalainsa perässä juokseville Israelilaislle
kurittajaksi lähetettiin Filistealaiset. Ne tulivat lännestä Kaftorin saarelta.
Arkeologiset löydökset ovat kiistatta yhtenevät Raamatun tekstien kanssa: aukotriteettina ei ole
joku tuppukylän jumalaton poliittinen eläin vaan Israeli Hebrew University. Joka sekin tietty vetää
omaan pussiin senkun kerkeää: esim vanhan synagoogan hakaristilattian kuva sensuroitiin alta
kuukauden...

Mutta tuonkin iljettävyyden jumalat löydät Raamatun sivuilta.



Israelin itsenäistyminen Raamatun ennustus:
3500v. sitten Raamatussa; Israelin itsenäisyys 14.5.1948 ... päivälleen ennustettu.

ISRAEL’S REBIRTH IN 1948 FORETOLD BY EZEKIEL
www hebroots.org/hebrootsarchive/9808/9808_m.html

"Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi
synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa."
Jes.66:8

"Ja sinä pane maata vasemmalle kyljellesi ja aseta sitä painamaan Israelin heimon syntivelka. Yhtä
monta päivää, kuin sinä makaat sillä, on sinun kannettava heidän syntivelkaansa. Ja minä panen
sinulle saman luvun päiviä, kuin on heidän syntivelkansa vuosia: kolmesataa yhdeksänkymmentä
päivää; niin sinun on kannettava Israelin heimon syntivelkaa <390>. Ja kun olet saanut ne
päättymään, on sinun pantava maata toistamiseen, oikealle kyljellesi, ja kannettava Juudan heimon
syntivelkaa neljäkymmentä päivää; päivän kutakin vuotta kohti minä olen sinulle pannut <40>.
Hes.4

"Niinkuin te neljäkymmentä päivää <40> vakoilitte maata, niin saatte nyt, päivä vuodeksi luettuna,
neljäkymmentä vuotta <40> kärsiä pahoista teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se on, että minä
käännyn teistä pois."4Moos.14:34

Israel oli Egyptin orjuudessassä 430 v. Babyloniassa 70v.

Juutalainen kalenteri kuunkierron mukaan on 360 päivää.

Modernin ajanlasku kalenterissa vuosi on 365.25 päivää. (=karkausvuosi joka 4.s vuosi)
Pakkosiirtolaisuuden päättyminen, laskelman lähtöpiste, Jumalanpalveluksen uudelleen aloitus
Jerusalemmissa Vuonna 536BC. Tästä Jumala laski joka päivästä yhden vuoden. Juutalaisessa
kalenterissa tämä merkitsisi 520 vuotta. Tämä laskelma tuottaisi tulokseksi 207.200 päivää ja
tultaisiin vuoteen 1947 keskellä toukokuuta. Joten vuoden virhe.

Nollavuotta ei ole olemassakaan.

Tämä yhteenlasku tuottaa tulokseksi 15.Toukokuuta 1948, tarkalleen päivälleen 2483 vuotta. Heistä
tuli kansakunta (Jes.66:8)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in
one day? or shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed, she brought forth her
children.
Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? saith the LORD: shall I cause to bring forth,
and shut the womb? saith thy God.
Thou also, son of man, take thee a tile, and lay it before thee, and pourtray upon it the city, even
Jerusalem:
And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also



against it, and set battering rams against it round about.
Moreover take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city: and
set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a
sign to the house of Israel. Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of
Israel upon it: according to the number of the days that thou shalt lie upon it thou shalt bear their
iniquity.
And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity
of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year.
After the number of the days in which ye searched the land, even forty days, each day for a year,
shall ye bear your iniquities, even forty years, and ye shall know my breach of promise. Num.14:34
They were in bondage to Egypt 430 years, and in Babylon for 70 years.
The Jewish calendar in the lunar solar year was 360 days. Our modern solar
calendar is 365.25 days.
The captivity of the Jews was between 606-536B.C. God measured according to the number of days
with a year for each day. In their calendar, it would have been 520 years. If you
multiply the days, there were 207,200 days, and you come up with 1947 in
the middle of May. We were one year off.
They we realize that between AD 1 and BC 1 there is no zero year. So that
makes to May 15, 1948, exactly 2, 483 years to the month and day. They
became a nation in their rebirth in one day.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.



Joonan Valas
Ranskalaisen merentutkijan Cousteaun luonto-ohjelma sanoi mielenkiintoisen asian. Hän
nimittäin puhui Joonan tapauksesta ja sanoi, että ainoa kala, jonka sisällä ihminen voisi elää kolme
vuorokautta on jättiläismeriahven. Näille kaloille on ominaista, että ne pitävät saaliinsa elossa, siis
tuoreena, siihen asti, että tarvitsevat sen ravinnon. Joskus ne voivat myös oksentaa saaliinsa elävänä
ulos. Hän kertoi, että vaikka jättiläismeriahvenet eivät nykyään kasva riittävän suuriksi nielläkseen
ihmisen, Joonan aikaan eli riittävän suuria jättiläismeriahvenia pystyäkseen siihen.

Joonan kirja:
Jaakko Kuninkaan käännös = King James: "fish" = hebreaksi <dag> =kala (Tästä sanasta tulee
Daagoninpappi, piispojen - erityisesti katollisten pakanajumala kalanpää päähine...)

Sanaa valas ei alkukieli tunne: Joonan tarinan keskipiste jumalattomalle ei olekaan
kirkkoraamatun 1938 sana valas, vaan Joona 2:9!Joona 2:8 King James (=Joona 2:9 1938 KR)
<amplified> Ne jotka suojelevat, aitaavat ja vahtivat moraalittomuutensa tyhjää
epäjumalanpalvelusta hylkäävät hyvyyden ja armon. KJV / Strongs ....
Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. KR 1938

Paavali: "Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä "Valasta pitäneet uskonne
esteenä", te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli
edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.
Tee siis nyt parannus ja käänny, että syntisi pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat
Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. "Apt3

-----------------------------------------------

Madras (India) Mail of November 28th, 1946:
Bombay, November 26. -- A twelve-foot tiger shark, weighing 700 lbs., was dragged ashore last
evening at the Sasson Docks. When the shark was cut open a skeleton and a man's clothes were
found.
probe.org/docs/jonah.html

Another individual, Marshall Jenkins, was swallowed by a Sperm Whale in the South Seas. The
Boston Post Boy, October 14, 1771, reported that an Edgartown (U.S.A.) whaling vessel struck a
whale, and that after the whale had bitten one of the boats in two, it took Jenkins in its mouth and
went under the water with him. After returning to the surface, the whale vomited him on to the
wreckage of the broken boat, "much bruised but not seriously injured."3
grmi.org/renewal/Richard_Riss/evidences/8jonah.html
popularmechanics.com/science/research/2001/11/science_solves_more_mysteries/index2.phtml

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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Raamatun luotettavuus - Bill Myers
Raamattu on maailman luetuin kirja – ja luotettavin. Huolimatta siitä vaikka sitä vastaan
historian aikana on hyökätty monin tavoin. Raamatun kirjoitukset on pyritty osoittamaan vääriksi ja
kuvitteelliseksi milloin "tieteen", milloin jonkun muun auktoriteetin nimissä. Satojen vuosien
saatossa Raamattu ei ole menettänyt arvovaltaansa. Sen sijaan sitä vastaan esitetyt väitteet ovat
osoittautuneet vääriksi ja kestämättömiksi.

Sanomme, että Raamattu on syntynyt Jumalan innoituksesta, "inspiraatiosta", Hänen
sanellessaan opetuksensa langenneelle ihmissuvulle. Ensimmäiset ihmissukupolvet eivät tarvinneet
kirjoitettua Sanaa. Tieto Jumalasta kulkeutui ja säilyi puhuttuna sanana. Historian edetessä tuli
tarpeelliseksi säilyttää tieto kirjoitettuun Sanaan. Ensin Hän kirjoitutti Vanhan testamentin (Vanhan
liiton) ja Kristuksen lihaan tulon ja syntien sovitustyön jälkeen Uuden testamentin. Raamattu,
sellaisena kokonaisuutena kuin me sen tunnemme, on ollut olemassa lähes 2000 vuoden ajan. Tuon
ajan kuluessa ihmiskunta on elänyt läpi monenlaisia vaiheita. Teknis/tieteellinen ym. kehitys ja sitä
kautta ihmisen tieto eri asioista, on lisääntynyt suuresti.
Moni, aiemmin varmana pidetty tieto, on jouduttu hylkäämään vääränä. Mutta Raamattu on sama.
Sen sisältöä ja sanomaa ei mikään ihmiskunnan tiedon tai muu muutos ole pystynyt muuttamaan. Jo
pelkästään tämä asia on yksi todistus Raamatun alkuperästä. Kuvitteleeko kukaan, että eri aikoina
eläneiden ihmisten kuvitelmista voitaisiin koota yhtenäinen kirja ja sen sanoma säilyisi ajattomana
totuutena halki vuosisatojen ja vuosituhanten???
Monet liberaalit ja modernistit raamatuntutkijat käyttävät aikansa todistaakseen Raamatun
epäluotettavaksi. He käyttävät "kristitty" nimeä, mutta eivät usko kirjoituksiin, joiden mukana
kristillinen usko seisoo tai kaatuu. Heille Raamattu on ihmisen kirjoituskokoelma, ilman Jumalan
innoitusta ja valvontaa. Jos Raamattu voitaisiin osoittaa tarukirjaksi, ei enää olisi kristillistä uskoa.
Kyseessä on hyökkäys kristillisen seurakuntayhteisön sisältä.

Toinen laita raamatunvastaista näkemystä on nykyinen karismaattinen suuntaus, jossa Raamatulla
sanotaan olevan auktoriteettiarvo, mutta käytännön opetuksessa se kielletään. Ilmestykset, väärät
profetiat, oma ilmestystieto, Raamatun omavaltainen selittäminen ja ihmisauktoriteetit syrjäyttävät
Raamatun arvovallan. Tällainen kristillisyys saa kultin luonteen eikä enää keskity olennaiseen.
Sekin on hyökkäys sisäpuolelta.

Molemmat murentavat Raamatun arvovaltaa niitä seuraavien kristittyjen mielissä. Kristittynä
oleminen ei enää tarkoita pelkästään Raamatun Sanan kautta synnintuntoon tulleen ja Kristuksen
sovitustyön vastaanottaneen ihmisen uutta elämää. Kristitty nimestä on tullut yleisnimi, jonka
suojissa voivat versoa monet eri uskomukset ja päämäärät.

Uskon, että jokainen ihminen ajattelee elämäänsä ja sen loppua. Muistan, kuinka jo
vuosikymmeniä sitten minun oli mahdotonta hyväksyä ajatusta, että kuoleman jälkeen ihminen vain
"häviää" olemattomiin tai syntyy uudestaan jossakin muodossa. Se oli kauhea ajatus.
Kommunismin ajatusta, että ihminen elää ikuisesti teoissaan, pidin varsin huonona ja jopa
naurettavana lohdutuksena. Saarnaaja todistaa: "Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös
iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka
Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.."

Koska Jumala on pannut ihmisen sisimpään tiedon iankaikkisuudesta, ihminen ei voi päästä
pakoon tuota tuntemusta. Hän voi kyllä kieltää sen ja yrittää paeta sitä, mutta eroon siitä ei pääse.
Jumala kirjoitutti Sanansa kirjaan jotta myös meillä, myöhemmän maailmanajan ihmisillä, olisi



tieto iankaikkisuudesta. Huolimatta siitä, mitä uskomme ja kuinka elämme iankaikkisuus on kerran
osamme. Raamattu ilmoittaa, että saamme valita kahdesta vaihtoehdosta: Taivas tai helvetti. Mitään
välitilaa, mitään sielun ikuista kiertokulkua tai jatkuvaa kehittymistä ei ole. On vain iankaikkinen
autuus ja ilo tai iankaikkinen tuska ja häpeä.
Uskon, että ajassamme monia riivaa itseopittu ja itseaiheutettu tavaton kiire. Asiasta puhutaan
hienosti, monin sanakääntein ja kaikki tunnustavat ongelman olemassaolon. Minne meillä
oikeastaan on kiire? Miksi tarvitaan aina lisää tuotantoa, tuottavuutta ja palkkaa? Miksi haluan aina
lisää tavaraa ja niiden tuomaa hetkittäistä mielihyvää?

Kaikki tämä on myös pyrkimystä peittää tietoisuus iankaikkisuudesta. Kyseessä on itsepetos.
Ihminen, joka tekee ratkaisun saa rauhan. Hänestä ei tule kaikkitietävää, erehtymätöntä yli-ihmistä,
mutta hän saa Jumalan rauhan, tietoisuuden, että hän on osallinen luotettavan Raamatun lupaamasta
pelastuksesta ja iankaikkisesta todellisuudesta.

Raamattu kertoo ihmisen lopullisen päämäärän. Jos se on oikeassa mitä syytä yhdelläkään
ihmisellä on kieltää tämä totuus ja samalla tehdä pahaa itselleen? Tiedämme, että luonnostaan
olemme itsekkäitä ja ajattelemme usein omaa etuamme ennen muita. Tai ainakin, ettei muiden etu
heikennä meidän etuamme. Tässä asiassa suuri(n) osa maailman ihmisistä on kuitenkin
hämmästyttävän epäitsekkäitä. Kun Jumala tarjoaa sisäistä rauhaa maan päällä ja iankaikkista onnea
taivaassa elämän jälkeen, ihmiskunnan enemmistö toimii kiitettävän epäitsekkäästi. Surullista on,
että tuo epäitsekkyys on kuitenkin suurinta itsepetosta, johon ihminen kykenee.

Pyhän Jumalan Sanasta ilmenee ihmisen synti, Jumalan armo ja Kristuksen merkitys. Sen kautta
Pyhä Henki vaikuttaa aidon synnintunnon ja avaa iankaikkisen elämän todellisuuden. Kun ihminen
tiedostaa kadotuksen, helvetin luonteen, ei sinne haluta. Samalla hetkellä Pyhä Henki on läsnä
vakuuttaen Kristuksen kuolleen puolestamme juuri tätä varten: Jotta pelastumme iankaikkisesta
tuomiosta. Pyhän Jumalan pelko on Hänen vanhurskaan asetuksensa pelkoa. Hän on tuominnut
synnin. Joka riippuu siinä kiinni saa synnin tuomion. Joka tunnustaa synnin itsessään ja sen, ettei
voi itse omalla hyvyydellään täyttää Jumalan vaatimusta pyhyydestä, pelastuu turvaamalla
Kristuksen tekoon. Varma Raamatun Sana tekee selväksi, että Jumalan armo ON todellinen ja sen
täyttymys on Jeesus Kristus.

Meillä on hätä tuntemistamme ja tuntemattomista, joille totuus ei kelpaa. Kun pääsemme
keskusteluyhteyteen ja avautuu tilaisuus todistaa Jumalasta mitä silloin teemme, mitä sanomme?
Yksi pääasia on saada ystävämme ajattelemaan Raamattua sellaisena kuin se on: Jumalan luotettava
ja varma Sana, jonka ilmoitus on totuus ja joka on tarkoitettu meille tiedoksi, jonka kautta saamme
selvyyden peruskysymyksiimme. On tärkeää painottaa Raamatun merkitystä. Jos uskoo, että
Raamattu on erityinen Jumalan ilmoitus, armo alkaa jo olla lähellä. Tieto, että Raamattua ei ole
voitu osoittaa tyhjäksi – ei missään kohden – puuttuu monelta aikamme ihmiseltä. Meidän ei
tarvitse "pakottaa" eikä "manipuloida" ketään uskomaan. Riittää kun Jumalan armosta saamme
perille viestin, että Raamattu on luotettava ja tosi, eikä sitä vastaan ole voitu esittää yhtäkään
kestävää vastaväitettä.
Tässä yhteydessä on hyvä vahvistaa omaa uskoa Raamatun luotettavuuteen. Voimme ottaa esille
muutamia selviä todisteita, jotka kelpaavat hyvin todistamaan Raamatun luotettavuutta kenelle
tahansa.

1.Vanha testamentti kuvaa todellisia tapahtumia, ei kuviteltuja. Arkeologian kehittyessä
Raamatun kertomukset ovat saaneet lisävahvistusta, ei niin päin, että historialliset löydöt
kumoaisivat Raamatun. Ei ole yhtäkään selvää todistetta Raamatun historiallisesta
epäluotettavuudesta. Sen sijaan maailmassamme on olemassa monia todisteita, jotka vahvistavat



Raamatun todenperäisyyden. Kun tiede ja tieto kehittyy tiedemiesten näkemykset itse asiassa
lähentyvät Raamatun kuvauksia.
a)Vedenpaisumus

Pitkään on kiistelty Raamatun kertomuksen luotettavuudesta. Vedenpaisumuksen puolesta puhuvia
todisteita on jo niin paljon, että yksikään vakavasti otettava tutkija ei väitä etteikö vedenpaisumus
olisi todellinen tapahtuma. Kiistaa käydään lähinnä siitä, kuvaako Raamattu paikallista, vaiko koko
maailmaa kohdannutta katastrofia. Raamattu puhuu selvästi koko maailmaa kohdanneesta tuomiosta.
Eri puolilla siitä on myös selviä todisteita.

-Kansojen perimätieto. Eri puolilla maailmaa elävillä heimoilla on perimätietona sukupolvesta
toiseen kulkenut vedenpaisu-muskertomus. Se tavataan mm. Amerikan, Kreikan, Australian, Intian,
Polynesian, Tiibetin, Kasmirin ja Liettuan kansanperinteessä.

-Vanhat tekstit (Raamatun lisäksi). Ehkä monet ovat kuulleet "Gilgamesh" eepoksesta. Se on
ikivanha kertomus, kirjoitettu 12 savitaululle. Tarina on kuvaus ihmisestä, joka eli
vedenpaisumuksen molemmin puolin. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä Nooan asemaa
seikkaperäisemmin, riittänee kun ajattelemme, että kuten Aadam ennen vedenpaisumusta niin
samoin Nooa vedenpaisumuksen jälkeen oli hyvin merkittävä henkilö.
Savitaulut kertovat mm: "Viidentenä päivänä suunnittelin sen (arkin) muodon. Pellon suuruinen oli
sen pohja… sijoitin siihen kansia kuusi, seitsemään (kerrokseen) jaoin minä sen… sen sisimmän
jaoin minä yhdeksään osaan… kuusi sar-mittaa maapihkaa kaasin sulatusuuniin… kaiken mitä
omistin, lastasin siihen… vein laivaan koko perheeni ja sukuni… aron riistan, kedon eläimet…
laivaan astuin, oveni suljin… tuskin koittanut oli aamurusko niin taivaan perukoilta nousi musta
pilvi… jatkuu vain tuuli, paisumus vetten, raivoaa yli maan tuo etelämyrsky… koittaessa
seitsemännen päivän laantui etelämyrsky, paisumus vetten, taistelu… lyötyään lujasti sotajoukkojen
tavoin rauhoittui meri, tyyntyi pyörtävä myrsky, loppui paisumus vetten… avasin luukun, nenäni
muurille lankesi valo… vuorelle Nisirin ajautui laiva, Nisirin vuori pidätti laivan, sen vankkua ei
suonut… koko ihmisten suku oli savimaaksi nyt käynyt, ylisen kaltainen kostea aukea…"
-Fossiilit eli kivettymät. Ne syntyvät, kun elävä olento tai kasvi hautautuu yht´äkkisesti maaperään,
jää maakerroksiin ja kivettyy maaperän puristuksen, paineen vaikutuksesta. Eri puolilla maailmaa
on suuria "fossiilien hautausmaita", eli alueita, joissa näkyy suuria määriä muinaisten elollisten
olentojen kivettymiä. Yhdysvaltain Nebraskassa sijaitsee yksi valtava fossiilien hautausmaa.
Maakerroksissa on nähtävissä vierekkäin ja päällekkäin suurten maaeläinten hahmoja. Aivan kuten
veden liike voi kasata. Samankaltaisia hautausmaita on tavattu mm. Gobin autiomaasta, Sisiliasta,
jne.

Meripihka tunnetaan historiassa kallisarvoisena aineena. Siitä on tehty ja edelleen tehdään koruja
ja muita arvoesineitä. On löydetty suuria meripihkakimpaleita, joiden sisällä on säilynyt muinainen
kasvi tai hyönteinen täysin ehjänä. Jotta näin voisi tapahtua tarvitaan hyvin äkkinäinen ja nopea
tapahtuma, kuten maailmanlaaja tulva, jossa yksittäinen elävä hyönteinen tai kasvi jää äkillisesti
vielä notkean meripihka-aineen sisään.

-Maaperän geologia. Se ei aina vastaa oletusta ns. vanhemmasta ja nuoremmasta kivilajista. Oletus
on, että ns. nuorempi kivilaji on aina vanhemman päällä. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan kivilajit
ovat eri puolilla maailmaa jopa päinvastaisessa, kuin oletetussa järjestyksessä. Vanha kivilaji on
uuden päällä. Näitä laajoja esiintymiä ei ole voinut saada aikaan maankuoren liike, vaan
todennäköisin syy on suurkatastrofi, kuten vedenpaisumus.



-Jalanjäljet. Texasissa on erikoinen alue, jossa kallioon painuneena nähdään ihmisen ja
dinosauruksen jalanjälkiä. Jälkien ajoittaminen on kiistakysymys evoluutioteorian kannattajien
halutessa osoittaa, että jäljet eivät ole samalta ajalta. Mikään ei kuitenkaan viittaa, etteikö näin olisi.
Tältä alueelta on löydetty yli 50 ihmisjälkeä ja reilusti enemmän dinosaurusten jälkiä. Samasta
tasosta maaperää on löydetty ihmisen hammas, kivettynyt sormi ja sellaisia kivettyneitä eliölajeja,
joiden evoluutioteorian mukaan olisi pitänyt elää satoja miljoonia vuosia sitten!

-Pakastuneet ruumiit. Hyvin (kuten suossa tai jäässä) säilyneet vanhat ihmis- ja eläinruumiit
tuottavat päänvaivaa historioitsijoille ja tutkijoille. Varmaan monet tuntevat Siperian jäätyneet
mammutinruhot. Niiden jäätyminen on ollut niin nopeaa, että vatsalaukusta voidaan vielä löytää
viimeinen ateria. 1992 tiedemaailma kohahti, kun Alpeilta löytyi ihmisen ruumis. Iän määritys
tuotti tulokseksi "jäämiehen" kuolleen äkillisesti (kuten kylmään ja sitten ruumis jäätyi) ns.
myöhemmän kivikauden aikaan. Kummastusta herätti miehen "kunnollinen" vaatetus, hiukset oli
leikattu, hänellä oli tatuointi, aseistus ei ollut lainkaan primitiivinen, vaan käsitti edistyksellisen
jousen, sulkapäisiä nuolia, jne. Miehen kuolinaika ajoittuu Raamatun vedenpaisumuksen aikoihin,
pian sen jälkeen. Löytö osoittaa, ettei ihminen ollutkaan niin primitiivinen, kuin kehitysopin
julistajat haluavat uskoa.
Mutta mikä aiheutti äkillisen jäätymisen? Vedenpaisumus toi maan päälle suuren määrän vettä. Sitä
tuli taivaalta ja maaperästä. Sellainen mullistus muutti myös maapallon ilmaston. Raamatusta
tunnemme, että vedenpaisumuksen jälkeen ihmisen elinikä lyheni radikaalisti. Sateenkaari näkyi
taivaalla vasta vedenpaisumuksen jälkeen.
Mitä tapahtui suurelle vesimäärälle? Pääosa siitä on maailman merissä ja vesistöissä. Kun maa
kuivui Nooan perhekunta saattoi aloittaa uuden elämän tietyssä maanosassa.
Kun ilmasto muuttui äkisti se toi muassaan kylmyyden osalle maailmaa. Suuri osa vedestä jäätyi ja
muodosti jääpeitteen pohjoisille maanosille ja maapallon navoille. Tunnettu säätieteilijä Fred Hoyle
mm. sanoo suuren vesimäärän ilmaan haihtumisen (kuten vedenpaisumuksen jälkeen) saavan
aikaan suuren ilmastomuutoksen. Sen seurauksena suuri osa vedestä jäätyi nopeasti. Näin Jumala
hoiti suuren vesimäärän. Jään sulaessa vähitellen maapallon ilmasto pysyi elinkelpoisena. Ihmisten
luvun lisääntyessä jään sulaminen antoi lisää asumiskelpoisia alueita.

b)Nooan arkki
Jumala käski Nooaa valmistamaan arkin. Hän ilmoitti Nooalle arkin mitat ja muodon. Pituus 300
kyynärää, leveys 50 ja korkeus 30. Näillä mitoilla valmistettu alus on käytännössä uppoamaton, sen
vahvistaa nykyinen tietämys. Monet tutkijat ovat tutustuneet arkin mittoihin ja aina laskelmat
osoittavat arkin koon olleen optimaalinen sen tekemiseksi mahdollisimman vakaaksi kaikissa
olosuhteissa. VT:n kyynärä oli noin 0,5 metriä. Täten arkin mitata metreinä olivat n. 150x25x15 m.
Tilavuudeksi saadaan mahtavat n. 56000 m3. Tavallisia 100 m2:n omakotitaloja olisi arkin sisään
mahtunut n.185 kpl.
Jos epäillään arkin kokoa kantamaan kaikki mukaan tulevat eläimet sen koko tulee ilmeiseksi jo
edellisestä ok-talo vertauksesta. Lisäksi on muistettava, että Nooan ei välttämättä tarvinnut ottaa
isokasvuisimmista eläimistä täysikasvuisia aikuisia, vaan hän saattoi ottaa mukaan terveitä, nuoria,
ei vielä täysikasvuisia yksilöitä. Jumala käski Nooaa ottamaan kaksi kutakin lajia, joitakin lajeja
seitsemän paria.
Joka tapauksessa arkkiin mahtui valtava määrä eläimiä. Jumala käski Nooan rakentaa arkki täyteen
"kammioita". Jos eläinten koko keskimäärin määritetään lampaan kokoiseksi niin arkkiin voi lastata
125000 eläintä. Meidän aikamme tuntee n. 18000 eläinlajia. Vaikka olettaisimme, että Nooan
aikana lajeja oli enemmän arkkiin jäi vielä runsaasti tilaa eläinten ja ihmisten ruualle.



c) Maasta sinä olet tullut…

Jo kauan ennen ihmiskunnan "tiedon vallankumousta" Raamattu ilmoitti ihmisen alkuperän. Jumala
loi ihmisen "maan tomusta". Vasta lähellä omaa aikaamme on pystytty selvittämään mitä tekoa
ihmisen ruumis on. Suurin osa on vettä ja loput kotoisin kuivalta maalta, eli mineraaleja,
kivennäisiä, jne. Ihmisen ruumis on maasta ja lopulta muuttuu maaksi. Raamattu sanoo ihmisen
kuitenkin olevan "Jumalan kuva". Jumala on henki ja jotta olisimme Hänen kuvansa kaltaisia Hän
puhalsi ihmiseen "elämän hengen". Jumala teki ihmisestä iankaikkisesti elävän olennon, joka on
hengen, sielun ja ruumiin omistava kokonaisuus. Maanpäällinen ruumis tosin uudistetaan
iankaikkisuusruumiiksi.

Tieteen mukaan on todennäköistä, että ihmiskunnalla on yksi yhteinen kanta-isä ja –äiti. Viime
vuosina nopeasti edennyt geeniteknologian tutkimus todistaa asian tieteellisesti. Raamattu on
oikeassa – ja tarkasti.

Mitä todisteita on evoluution kannattajilla? Ihmisen ja apinan välimuotoa on etsitty kuumeisesti
vuosikymmeniä. Tämän harrastuksen parissa tehdään paljon vilppiä. Tässä muutamia:

Jaavan ihminen: Tri Dubois teki historiaa löytämällä muinaisen ihmisen jäänteitä. Hän kokosi
ihmisen esi-isän Jaavalta löytämiensä sääriluun, kallon ja kolmen hampaan perusteella. Ennen
kuolemaansa hän tunnusti, että kallo kuului apinalle.
Nebraskan ihminen: Edellisestä poiketen tähän tarvittiin vain yksi hammas. Hampaan perusteella
tiedemiehet kehittivät teorian Nebraskan ihmisestä, tämän vaimosta ja työkaluista. Hammas kertoo
paljon! Vuosia myöhemmin tiedemiehille paljastui, että hammaskin oli väärä. Se oli sian hammas.

Pekingin ihminen: Kiinalainen vastaus ihmisen hätään löytää pätevä todistus kuulumisesta
apinoiden
sukuun on kallonsirpaleista, leukaluusta ja hampaista koottu kyhäelmä. Vaikka luunpalatkin
katosivat niin niiden pohjalta tehdyt päätelmät pitävät edelleen.

Neandertalin ja Cro-Magnon ihmiset: Edellisen on arvattu eläneen n. 100000 vuotta sitten,
jälkimmäisen n. 40000 vuotta taaksepäin. Evoluutiosta kertovissa kirjoissa molemmat ovat faktaa.
Monet tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä, että fakta onkin fiktiota. Kummallakin aivot olisivat
olleet suuremmat kuin nykyihmisellä. Näin evoluutio tapahtuisikin toisinpäin. Meistä olisi vasta
tulossa apinoita. Vakavasti puhuen monet tiedemiehet sanovat löydettyjen kallojen kuuluvan
normaali-ihmiselle.

Lucy, ihmisapina-äiti: Tämä evoluutiosatu on saanut paljon sijaa mm. TV:n ihmisen kehitystä
käsittelevissä ohjelmissa. Kenian luonnonhistoriallisen museon johtaja Richard Leaky pitää
todisteita vähäisinä. Lucy rakennettiin kallonsirpaleiden ympärille. Leaky, joka ei kiellä evoluutiota,
sanoo kaiken olevan mielikuvituksen tuotetta.

Suurin tekijä koko "puuttuva-linkki"-farssille on tutkijoiden kunnianhimo. Kunnia tuo mainetta ja
maine rahaa. Samanlaista luetteloa evoluutiotutkimuksen ihmeellisistä saavutuksista voitaisiin
jatkaa. Raamattu on oikeassa:

"Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden
muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi."
Paavali kirjoitti Pyhän Hengen tahdosta tämän kuvauksen miltei 2000 vuotta sitten.



d) Tässä eräitä Raamatun "väittämiä", paljon ennen kuin ihmistiede "löysi" samat asiat.

Job.26:7: "Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle". 3500 vuotta
sitten ei voitu tietää maan kulkevan rataansa tyhjässä avaruudessa. Näin ajattelee evoluutioteoriaan
uskova. Monet ajattelijat lähellä omaa aikaamme ovat kuvanneet maata vakaana ja jotenkin tuettuna,
kiinnitettynä kaiken keskuksena. Mutta jo Job tiesi maan olevan "tyhjyyden päällä".
Jes.40:22: "Hän istuu korkealla maanpiirin päällä…" 700 vuotta ennen Kristusta Jesaja viittasi
maan pallonmuotoon. 1519 jKr. Magellan purjehti maailman ympäri ja todisti maan olevan
pallomainen. Raamatusta käy ilmi maan muoto myös Jeesuksen puhuessa paluunsa tapahtumista.
Luukkaan 17:28-35 Hän kuvaa ilmestymisensä päivää ja käy selväksi, että toisaalla tehdään työtä,
kun toisaalla nukutaan.
Jer.33:22: "Niinkuin taivaan joukkoa ei voida lukea…" Tähtitiede on pyrkinyt laskemaan tähdet.
1500/1600 luvun taitteen tähtitieteilijät Tyko Brahe ja Johannes Kepler saivat tulokset 777 ja 1005
kpl. Nykyisin laskemista ei yritetä vaikka arvioita tehdään. Arvio on, että pelkästään meidän
linnunratamme käsittää 100 miljardia tähteä eli aurinkoa. Linnunratoja avaruudessa on määrätön
määrä. Vähintään miljardeissa nekin arvioidaan. Kaiken kaikkiaan puhutaan triljoonista tähdistä.
Mitä kehittyneemmin ihminen havaitsee sitä tarkemmaksi osoittautuu Raamatun ilmoitus.

2Piet.3:10: "…ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat…" Pietari,
kalastaja Galilean alueelta kuvaa atomireaktiota. Kun atomin olemassaolo havaittiin ja tultiin
tuntemaan kuinka se käyttäytyy tiede kohtasi Sanan. Kiistatta ensin oli Sana. Huomaa, että Pietari
mainitsee "alkuaineet". Sana "hajota" kuvaa juuri sitä mitä atomiräjähdyksessä tapahtuu, kun
atomin voimat, jotka sitovat protoneita ja neutroneita toisiinsa "erotetaan", päästetään irti. Ne
hajoavat. Tapahtuu valtavan voimakas räjähdys, kaikki palaa, hajoaa. Maailmankaikkeus, koko
luomistyö, koostuu atomeista. Jumala antaa meidän tietää, että kaikki näkyvä on tehty vain ajaksi.
Hänen voimansa pitää atomit koossa niin kauan kuin Hän haluaa.

Saarn.1:6: "Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään ja samalle
kierrollensa tuuli palajaa." Kuningas Salomo tunsi tuulen 3000 vuotta ennen oman aikamme
säätietoa. Tiedetään, että tuuli todella kiertää maapallon ekvaattorien ja napojen välillä. Tuulet ovat
erityisiä, mutta niistä voidaan sanoa juuri näin.

e) Maaplaneetan ikä

Mitä oli ennen meitä vai oliko mitään, emme tiedä. Raamattumme alkaa sanoilla "Alussa Jumala loi
taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä…" Hepreankielinen ilmaisu sanoo, "maa tuli autioksi ja
tyhjäksi". Se viittaa tyhjään, sekasortoiseen, aavikkomaiseen, muodottomaan tilaan, josta Jumala
teki hyvän. Evoluutioteoria laskee maan iäksi 4,5 miljardia vuotta. Kaikkien sekavien
ikämääritysten epäluotettavuus takaa, että lähes mikä tahansa arvio on yhtä oikea. Monet
tiedemiehet tunnustavat käytettävien tutkimusmenetelmien olevan epäluotettavia. Silti arviot
esitetään faktoina. Todellisia faktoja ovat:

Historian ja sivilisaatioiden tutkimus antaa tuloksen, että ihminen on ollut maan päällä
maksimissaan 6000:n vuoden ajan. Sen pidemmälle ei ole päästy vaikka halua olisi. Vanhimmista
puista saadut kasvutiedot kertovat, että puusto on n. 4000-5000 vuotta vanhaa. Se sopii
vedenpaisumuskertomukseen.

Maailman väkiluku on juuri siinä pisteessä, joka laskennallisesti voidaan saada, kun
vedenpaisumuksen jälkeen 8 ihmistä aloitti maailman kansoituksen. Jos lasketaan perheeseen 2-3
lasta päästään nykyiseen väkilukuun n. 4300:ssa vuodessa. Aika vastaa ajanjaksoa



vedenpaisumuksen ja nykyisen ajan välillä. Jos ihminen olisi ollut maan päällä 100000 tai 40000
vuotta sitten tila olisi loppunut jo aikaa sitten. Jos lapsiluku tuntuu alhaiselta on muistettava, että
toisaalta monet katastrofit ovat verottaneet ihmiskunnan lukua historian aikana.

Maan magneettikentän tutkimus on osoittanut, että jos maapallon iäksi lasketaan vaikkapa
20000 vuotta magnetismi olisi ollut niin suuri, että maapallon kuori ja sisus eivät pysyisi yhdessä.
Planeetan pitää siis olla ainakin tätä nuorempi.

Ennen kuumatkoja pidettiin selvänä, että kuun pintaa peittää yli 16 metriä paksu tomukerros,
syntynyt meteoriiteista. Tomun määrä arvioitiin maapallon ja kuun evoluutioteorian mukaisen iän
mukaan. Tutkituissa paikoissa oli tomua enimmillään vain 0,5 metriä. Tavallisesti vain muutamia
senttejä. Se osoittaa kuun iän olevan melko nuori.

f) Onko ihminen sokea sattuma?

Evoluutioteoriaan uskominen vaatii vahvan uskon. Uskonnosta onkin kyse. Raamattu totesi jo
muinoin: "Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi,
sen minun sieluni kyllä tietää."

Ihmisen solu, pienen pieni osanen, voi sisältää 100000 molekyyliä ja siinä voi olla käynnissä 10000
kemiallista reaktiota samaan aikaan. Jokainen solu sisältää enemmän tietoa kuin "30 osainen
Encyclopedia Britannica" (maailman laajimpiin kuuluva tietosanakirjasarja).
Tämän määritelmän on sanonut yksi johtava evoluution puolustaja, prof. Richard Dawkins,
Oxfordin yliopistosta. Mutta onko kymmeniä tuhansia sivuja käsittävän kirjasarjan syntyminen
sattuma? Ei tietenkään. Se vaatii paljon työtä ja suunnittelua. Kuinka paljon enemmän viisautta ja
tietoa onkaan liittynyt ihmisen luomiseen! Yksi solu on valtava ihme ja sen ympärille on syntynyt
oma tieteenala. Ja näitä soluja ihmisessä on triljoonia, jokaisella tarkkaan suunniteltu oma tehtävä ja
tarkoitus. Nämä triljoonat solut toimivat yhteistyössä keskenään muodostaen ihmisen.

Kuuluisa brittiläinen astronomi Fred Hoyle laskeskeli kerran kuinka todennäköistä olisi, että
yksi elämälle elintärkeä entsyymi syntyisi sattumalta. Hän sai tuloksen 1:1(kuvittele tämän ykkösen
perään 40 000 nollaa). Elämän syntymiseen tarvitaan useita tällaisia entsyymeitä. Evoluutio menee
sanattomaksi kun tarkastellaan ihmisruumiin toimintoja, immuunijärjestelmää, verenkiertoa, aivoja
ja niiden toimintaa, jne… Kaikki todistaa evoluutiota vastaan. Silti kapinallinen ihminen pitää
kynsin hampain kiinni tästä tieteen "pyhästä lehmästä".

g) Baabelin torni

Ne, jotka pitävät Raamattua tarukirjana, eivät pysähdy tutkimaan mitä arkeologia on tuonut
päivänvaloon. Koska heiltä puuttuu tietoa he pitävät kiinni omista luuloistaan. Raamattu kuvaa
kuinka ihmismäärä kasvoi maan päällä ja lopulta he päättivät rakentaa kaupungin, jonka
keskuksessa oli mahtava torni. Tarkoitus oli "ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Joukon
johtajana oli Jumalaa vastaan kapinoiva Nimrod. Tornin tarkoitus lienee ollut toimia
epäjumalanpalvonnan keskuksena.
Jumala hajotti joukon jakamalla sen ryhmiin antaen kullekin ryhmälle oman kielen. Kapina päättyi
sekasortoon. Monet kielentutkijat ovat sitä mieltä, että kaikki maailman kielet ovat alkuisin yhdestä
kielestä. 1800-luvun arkeologiset kaivaukset toivat esiin tornin jäännökset. Baabelin kaupungin
kaivauksissa löytyi kuningas Nebukadnessarin kirjoitus.
Kuningas halusi uudistaa mahtavan tornin. Sen juurelta löydettiin tiiliä, joihin kuningas oli
kirjoituttanut kertomuksensa:



"Torni, iankaikkinen asuinsija, jonka perustin ja rakensin. Viimeistelin sen loistokkuuden hopealla,
kullalla, muilla metalleilla, kivellä, poltetuilla tiilillä, puulla. Ensimmäinen, joka on rakennus
maailman keskuksessa, muinaisen Babylonian monumentti, rakensin ja viimeistelin sen. Koristelin
sen huipun kuparipäällysteisin tiilin… Aiempi kuningas rakensi sen, mutta hän ei saanut valmiiksi
sen huippua. Kauan sitten ihmiset hylkäsivät sen, kun eivät ymmärtäneet toistensa kieltä…"

h) Kirjoitus Siinailla

Exodus on parhaiten tunnettuja Raamatun tapahtumia. Israelin kansa lähti Egyptistä yhtenä
joukkona Mooseksen johdolla. Siinailla on kauan tunnettu laakso, jossa on muinaisia kiviin
kaiverrettuja kirjainmerkkejä suuri määrä. Paikka sai nimen "Kirjoituksen laakso" (Wadi Mukatteb).
Kun merkit osattiin tulkita nähtiin, että niistä muodostui kertomus Israelin lähdöstä Egyptistä.
Monet oppineet pitävät mahdollisena, että kirjoitukset ovat autenttisia ja joko exoduksessa mukana
olleiden tai samaan aikaan eläneiden tekemiä. Yksi asia on varma. Kirjoitukset ovat hyvin vanhoja.
Ensimmäinen tieto niiden olemassaolosta löytyy historioitsija Diodorus Siculuksen teksteistä (n. 10
eKr.).
Pitkin laaksoa löytyy kiviä ja kalliota, joissa on lyhempiä ja pidempiä tekstejä. 518 jKr.
bysanttilainen Cosmas Indicopleustes kävi paikalla yhdessä juutalaisen kumppaninsa kanssa. Hän
osasi jo tulkita merkkejä ja niiden juutalainen luonne tuli selväksi.

Paikalliset arabit sanoivat merkkien tekijöiden kuuluvan menneeseen aikaan, eikä kieli ole heille
tuttua. Samanlaista kirjoitusta on löydetty muistakin paikoista Siinailla.
1700 ja 1800 luvuilla merkit kiinnostivat monia tutkijoita. Kirkonmies, innokas valokuvauksen
harrastaja ja historian tutkija Charles Forster julkaisi tekstejä kirjassaan 1862. Kaiverrukset kertovat
mm:
"Tuuli puhalsi, meri jakaantui, he kulkivat yli… heprealaiset pakenivat meren läpi; meri on
muuttunut kuivaksi maaksi… Mooses kiirehti kansaa kuin siipensä nostava strutsiemo huutaen
lujaa… mahtava armeija pyyhälsi yhdeksi palautuvaan mereen; he sätkivät ja hyppivät… Joukko
pakeni, heimot laskeutuivat syvälle. Ihmiset astuivat vesiin. Joukko tuli ja kulki keskeltä. Ihmiset
ovat täynnä ihmetystä, levottomuutta. Jumala on heidän turvansa ja seuransa… Heidän vihollisensa
itkevät kuolleitaan, neitsyet valittavat. Takaisin vyöryvä meri peitti heidät. Vedet päästettiin taas
virtaamaan vapaasti. Joukko pääsi karkuun. Mahtava armeija on syvissä vesissä, ainoa pakotie
yhteen kootulle kansalle…"

Suurin osa löydetyistä teksteistä kuvaa Punaisen meren ylitystä. Eräät löydetyt tekstit kuvaavat
muitakin erämaavaelluksen tapahtumia, jotka Raamattu on ikuistanut.
Ajatellaanpa hetkinen israelilaisten tuntemuksia: Suurta hätää meren Egyptin puoleisella rannalla
sotajoukon lähestyessä, meren avautumista, laskeutumista kuivuneelle meren pohjalle ja meren läpi
kulkemista korkeiden vesiseinämien keskellä, ihmetystä, pelkoa, levottomuutta, kiirettä, ihmisten
huutoja, lasten itkua, eläinten ääntelyä…
Toiselle rannalle päästyä seurattiin, kuinka vedet iskivät pauhinalla yhteen peittäen alleen suuren
sotajoukon. Suuren helpotuksen tunteen kanssa koettiin edelleen ihmetystä. Siinain kirjoitukset ovat
kuin silminnäkijän kuvausta. Varmaa on, että tekstit on tehty muinaisina aikoina, paljon ennen
tuntemamme Raamatun kaanonin kokoamista.

Siinaihin liittyy myös paikka nimeltä Sarbut – el – Khadem, ikivanha hautausmaa, jota
paikalliset arabipaimentolaiset ovat muinaisista ajoista lähtien nimittäneet Turbet es Yahoud,
"juutalaisten haudoiksi". 4. Mooseksen kirjan luku 11 kuvaa israelilaisten napinaa Herraa vastaan.
He eivät olleet tyytyväisiä Jumalan huolenpitoon, eivätkä uskoneet Hänen hyvään tarkoitukseensa.
Kun pöydässä ei ollut lihaa niin kaikki oli huonosti. Jumala antoi kansalleen mitä se halusi, mutta



myös rangaistus kohtasi. Kibrot-Hattaavassa kuoli osa kansaa. 1761 saksalainen Barthold Niebuhr
tuli paikalle, jossa näkyvät muinaiset hautakivet ja niiden jäänteitä. Kivien kirjoitus oli muinaista
kieltä, samaa, jota muuallakin ilmeni ja jonka Siinain ilmasto oli säilyttänyt luettavana. Erityistä
ihmetystä herätti, että moniin kiviin oli kaiverrettu viiriäisen kuvia. Niitä oli kuvattu lentämässä,
seisomassa, ansassa ja jopa ruuaksi valmistettuna. Kirjoitukset kuvaavat Raamatun mukaista
viiriäisihmettä ja rangaistusta, kuolemaa. Salliko Jumala ahneuden valtaan joutuneelle kansanosalle
ruokamyrkytyskuoleman? Kaiverrukset kertovat mm:

"…Ylenantaen, lamaantuneena Jumalan taudista… ihmiset, annettuna tuholle, valittivat lujaa...
Hauta on elämän päätös sairaalle, Jumalan lähettämän taudin myötä".

i) Raamatun profetian todennäköisyys

Olen tuonut esille vain osan laajasta materiaalista. Lopuksi tarkastelemme Raamatun profetian
luotettavuutta. Otetaan lyhyen tarkastelun kohteeksi osa Israelia koskevaa profetiaa. Raamatusta
käy ilmi (ja historiantieto vahvistaa kaiken) mitä on ennustettu ja mikä on toteutunut. Yksikään
Raamatun ennustus ei ole osunut harhaan. Sen sijaan osa vielä odottaa toteutumista. Toteutuneita on
esim.:

-Kansa joutuu Baabelin vankeuteen,

-Se saa aloittaa palaamisen takaisin 70 vuoden jälkeen,

-Jerusalemin Temppeli hävitetään,

-Maa tulee autioksi,

-Kansa palaa takaisin ja Israel perustetaan jälleen.

Pelkästään näiden ennustusten (ja Raamattu sisältää kymmenittäin muita ennustuksia, jotka ovat
historian aikana toteutuneet) todennäköinen toteutuminen voidaan laskea käyttäen
todennäköisyyslaskennan periaatteita.
Todennäköisyyslaskennassa oletetaan joku arvo, esim. että jokin asia voi tapahtua kerran
kymmenestä.
Ajatellaanpa, että Raamatun kirjoittajat olivat hyviä arvaajia. Ollaan varovaisia ja annetaan
Baabeliin joutumiselle arvoksi 5 (yksi arvaus viidestä onnistuisi). Palaamiselle annettiin tarkka
määräaika, 70 vuotta. Tuo arvaus oli jo uhkapeliä. Mutta ollaan varovaisia ja annetaan arvo 100.
Temppelin hävitys, sanotaan 10. Maan autioituminen, edelleen 10. Israelin tulo takaisin kansojen
joukkoon, vaikea arvaus, mutta pysytään taas 100:ssa.
Näillä varovaisilla arvoilla näiden viiden ennustuksen toteutuminen olisi mahdollista suhteessa
1:5000000. Eli, yksi arvaus 5 miljoonasta saattaisi osua oikeaan. Joku sinnikäs voi ajatella, että
sehän on mahdollista. Tämä esimerkki ei kuitenkaan ota huomioon monia tekijöitä, jotka pitäisi
huomioida arvoja asetettaessa. Tosiasiassa arvot olisivat suuremmat ja tulos aivan muuta kuin
esimerkissä.
Koska Raamattu sisältää monia muita toteutuneita ennustuksia niiden mukaanotto nostaa
todennäköisyysarvon tähtitieteellisiin lukuihin, eli triljooniin. Raamatusta saadaan helposti 20
toteutunutta ennustusta, eikä siinä vielä ole kaikki. Tällöin arvo nousee helposti 1:triljooniin. Yhden
triljoonan perässä nollia on 18 kpl.



Raamattu kestää tutkimisen ja tarkastelun. Sen Sana on ikuinen. Koska se erehtymättömästi
kertoo niin monta totuutta, sen sanoma koskien ihmisen iankaikkista kohtaloa on myös totta.
Raamatun ilmoittama Jeesuksen sovitustyö on totuuksien totuus. Syntiin langenneina
pelastuksemme tulee yksin Häneltä. Ratkaisu pitää tehdä, sillä Raamattu on totta pienintä piirtoa
myöten.

Raamattu kestää tutkimisen ja tarkastelun: "Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja
meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä."
Jer.8:8. Älä siis usko mitä ohjelmasi syötettää, varmista itse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Lod. Maltanristiritarien linna?

Messumurhaaja 'kirkkoisä' roomahuijari Konstantinuksen kolikoita, Israelista. Alla
keisarimme kotkakolikko... lienee Epiphanus messumurhakeisarin kunniaksi? Roomahan juhlii tätä
Epiphanus juutalais massamurhaansa joka vuosi näyttävästi.



Kylä 300 EKr

2 Chronicles 20:14





David palace khirbet_qeiyafa



David palace khirbet_qeiyafa



David palace khirbet_qeiyafa. Jerusalemin Tmppelin läheltä äskettäin löydettyjä astioita.





Megiddo



Herodyon - Herodeksen linnoitus kuin nykypäivän Rooman maltaristi-riittipiste



Rooman messumurhakeisarin hallitsijan, Herodeksen massiivisen terrori-linnoituksen
pienoismalleja



Rooman keisarin hallintavallan takena on yhä tänäänkin valtarakenne joka perustuu perimään.
Rapparein eli rooman systeemin ylimmät rappuset voi saavuttaa vain 400 vuotisen kerhon
jäsensuku: IltaLehden sivulla oli 2014 juttu 6000 siniverisestä - tunnin esillä. Sensuurinsa taisi
torkkua? Tämä siniverinen jesuiittaklaani hallitseekin kaikkea maailmaa: julkisesti niin USAn kuin
EU:n johto tunnustaa olevansa paaville kuuliaisia Maltanristinritareita.

Mainitut satanistisankariensa nimet löytyvät osin Raamatun sivuilta ja muista historian
dokumenteista.



Synagoogan palvonnan kohteena - horoskoopit



Lattiamosaiikkia, Rooman verisydämellistä 'rauhaa'... (moskeija/synagooga?)

Maltan ristikylpijöille 'ihanat' koristeet,

Oik: 'hakaristisynagooga', Gaza



Tel

Motza. Alla: Absalomin hauta.



Hae lisää. Tänään toimi kieroilla sivuillaan tämä sivu:

mfa gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/cumulative%20table%20of%20contents%20-
%20archeological%20sites.aspx

mfa gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/default.aspx

Tämäkin kuva sieltä löytynee - lienee tämäkin arka kohde koska MFAhakukone menee solmuun.
Luulis olevan gennesaretin rantamailta...

"Mutta kaikki miehet, jotka tiesivät vaimojensa polttavan uhreja muille jumalille, ja kaikki naiset,
jotka seisoivat siellä suurena joukkona, ja kaikki kansa, joka asui Egyptin maassa, Patroksessa,
vastasivat Jeremialle sanoen: "Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua
tottele; vaan me täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on lähtenyt, poltamme uhreja taivaan
kuningattarelle [Maria] ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niinkuin teimme me ja meidän
isämme, meidän kuninkaamme ja ruhtinaamme Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla ... Ja
kun me poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niin
miestemme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa muotoisia, ja vuodatamme
hänelle juomauhreja?" Silloin Jeremia sanoi: "Eikö sitä uhrisavua, jota te olette suitsuttaneet
Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla, te ja teidän isänne, teidän kuninkaanne ja
ruhtinaanne ja maan kansa, Herra muista ja pidä mielessänsä? "

"...varhaisesta alkaen Minä lähetin teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat, sanomaan: 'Älkää
tehkö näitä kauhistuksia, joita Minä vihaan.' Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet,
niin että olisivat kääntyneet pois pahuudestansa ja lakanneet polttamasta uhreja muille jumalille.
Ja niin vuoti Minun kiivastukseni ja vihani alas ja paloi Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin
kaduilla, ja ne tulivat raunioiksi, autioiksi, niinkuin ne tänä päivänä ovat. "



Rosh Ha' Ayin; 30.12.2015 jewishpress.com

Uutinen jo 2014, Uutinen taas 2015 jnejne, lue linkit:
israelnationalnews.com/News/News.aspx/188680#.VoOzDThjPxk
jewishpress.com/news/breaking-news/impressive-farmstead-ancient-monastery-colorful-mosaics-
exposed-at-rosh-haayin/2015/12/30/

Kabbalasalasensuroitu AMEN: Rosh Ha'Ayin Kreik. 2800v riterien vanha pakanatemppelinsä...

Sensuroitu kuva: "...a Greek inscription ascribed to a priest named Theodosius (a common name in
the Byzantine period) was revealed in one of the mosaics – “This place was built under Theodosius
the priest. Peace be with you when you come, peace be with you when you go, Amen”.

Mosaiikista paljastuu tänäänkin rahvasta riistävä homppipappein Ritari✜Rauha:

"Tämän paikan rakennutti [pyramidi]pappi THEOΔOCIOS (Theodosius).

[Ritarien] Rauha olkoon tullessasi, [Ritarien] Rauha lähtiessäsi. Amen.✜"

Mosaiikin Amen päättyy veljesseuran Pu-Ristin hyväntekijä-heraldiikkaan...
Tämä 'SPR rahaRauha'.  tulee aina väkisin. heti. kun. rahvaan kaulat on katkottu,
ryöstökset ryöstetty. jäännös 'pakolaisina' telttakylissä. joskus jopa hennalassa.

Amen✜.



Rosh Ha' Ayin arkeologian löydöstekstien kirjoittajat eivät ole vielä osanneet päättää onko
kyseessä Temppelipappien juottolaitos, satanistien maatila vaiko vain Amen-orgioittensa pitopaikka.
Viraaallisen Totuuden ymmärtämiseksi pahan isän Rooman Ohjeita odotetaan kuumeisesti?

Inkvisiittorin selvitystä odotellessa rahvasta pyöritellään milloin minkäkin raunion kuvilla:

Jewishpress.com uusiouutiskuva 30.12.2015.

Yllä eri väitteiden mukaan kaksi kuvaa Rosh Ha' Ayin a. kylästä, b. 'maatilasta', c. 'luostarista'.
Valitse paras raunio -leikki. Olisiko ruusuritariemme ihana raunio kolmannessa, jo sensuroidussa
salaisessa mapissa? (Mosaiikkikuvaa ei kummankaan raunion yhteydessä näytetäkään enää rahvaal.)



LOD - uusia kaivauslöydöksiä 2015

Upporikkaiden ryöstäjäin lattiamosaiikkia 300-luvulta jkr - siis siltä ajalta kun Rooman
aurinkojumalaksi itsensä julistanut messumurhaaja- Paavikeisari Konstantinus kasasi ja väärensi
raamattuamme ... lue aikakautemme huijauksesta, uskon-isä mruhaaja Konstantinuksesta ja sen
klaanista (Niinistökin vannoi valansa tällä elinvoimaiselle Konstantinus-Looshille 7/2011 porvoon
osiriskirkossa)

slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

Tietenkin lattian teettäjä määräsi mitä mosaiikin tuli esittää: Pyramidi, Vatikaani-Islamin 8-
kulmakuvio, Maltan Risti - siinä tämän LOD'in Rooman-linnakkeen keskeisin ja tärkein
uskontunnustus!







Bar Kochba (son of star)

Vuonna 2015 arabit tuhosivat erään 'salaisen' Bar Kochba kapinan linnoitusluolan. Palestiina
satu jonkas Rooma perusti, jatkuu. Palsestiinalaiset - satunsa keksijän käskyttämänä tottakai.

Kts Bar Kochba wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt, tuon
ajanjakson arkeologian löydöksiä saa mm. hakusanoilla 'bar kochba
revolt'. Tämän 132-135jKr kapinan syinä esitetään Rooman sanelemana
ympärileikkauskielto (kuin USAssa tänään), Hadrianuksen teettämä
Jerusalemin temppelinraunioiden tuho ja Rooman Jupiter jumalan
patsaan pystytys jne. Kuten Rooman EUkkudirektiivit tänään, Judean
rahvaan elinmahdollisuudet ajettiin Rooman toimesta nurkkaan että
saataisiin syy kansanmurhaan: jopa 580.000 juutalaista lahdattiin.
Taaskin/aina rooman toimesta - kuin kopio 1940 luvun jesuiitta
Adolphin lahtauksista.

Arabs Destroy 'Secret Cave' of Bar Kochba Rebellion (shh. Rebellion
against Roman tyrant Malta cross mass murderers). [the nonexistent]
Palestinians aka ARABS last week destroyed an ancient cave in the
Gush Etzion area, dating back to rebellion against Rome 1,900 years
ago...First Publish: 10/11/2015, 8:43 PM by Arutz Sheva.



Muutama vuosikymmen tämän jälkeen samoilla syillä härsytetyt juutalaiset nousivat kapinaan
Makkabealaisen johdolla: Rooma hävisi häpeälliseti - niinpä wikipediaan asiat väärentänyt kertoo
häviäjäksi Seleucid valtakunnan (yhtäkkiä ilmestynyt) ... joka alueella oli ollut 300 vuotta aiemmin:)

Jotkut lähteet väittävät Bar Kochba kapinan edustaneen yli sadan vuoden rauhanjaksoa jolloin
Rooman Ritarien tyrannit ajettiin häpeälliseti käpälämäkeen tuon papin toimesta ja israel hallitsi
Israelia, Judea-Samariaa. Länsiranta - palestiinan jatkosatu ei ollut vielä päässyt juurtumaan
rooman aina hallitseman historianopetuksen sivuille. Makkabealaisten kapina 40 vuotta Bar
Kochban jälkeen sopiikin näihin historiankirjoituksiin kuin porkkana bensatankkiin. Ota näistä

selvää: älä usko ketään - lienee paras historianopetus.

Juudas Makkabealainen
Makkabealaisista ei saisi historin ope tietää mitään. Miksikö?
Historiamme on tarkkaan jesuiittojen seuloma Rooman Totuus -
eikä sitä saa kyseenalaistaa. Juudas Makkabealainen vapautti
Israelin verisen Rooman tyrannisata - häpeällistä eikö totta?

Alla muutama kuva tästä sadan vuoden jaksosta jolloin roomalaiset
jesuiittoineen oli ajettu takaisin puuhun...

Kuvissa tietenkin löytyvät selvät tekijän merkit, kabbalapirun sarvet,
aurinkojumalaksi itse itsensä julistaneen verisen kristityn kirkkoisä
paavikeisari
Konstantinuksen
ristikruunu.

Messumurhaajapyhimyskuorossa myös
Makkabealainen.



Tässä paljastuu Rooman 'kulttuuri', tänne kulttinsa aina menee ellei jarruttajia löydy:
Tyrannit ryyppäävät mestaten ja silpoen ja käristäen alamaisiaan; kas siinä aitoutta joka lastemme
pelimaailmasta vielä uupuu. Tämä 'kulttuurinsa' siirrettin myös Portugalin Fatiman
kidutusluostarissa keksittyyn uskontoonsa - jonka nuori evankelista Muhamed lähti levittämään
arabien hallitsemiseksi 600-luvulla -
jatkuen käsi saa tanassa - tänäänkin.

Kuvassa oikialle sakkia jolla Himmler
uunitti Balkanilla 800.000 juutalaista

SS-Husseininisa johdolla. Tänään
lapsensa tuhomassa Historian

todisteita:.

Tämän piirroksen väitetään esittävän Makkabealaisten
aikakautta ja silloista uhripalvelusta. Liekö piirros tehty
tuhat vuotta tapahtumain jälkeen? Ei, eihän tätä uskalla
epäillä jos rooma on siihen Nihil Obstat Imprimatur -
leimansa lyönyt.



Kesarean satamasta merenpohjan aarteita 2016



Suomenkin katolisen luteruskirkon palvoma osiris - roman sun god invictus



Paavikeisari Augustus, messumurhaaja joka julisti koko maailman roomanverolle - jatkuu
edelleen... höynäytettyjen yhäti palvoessa pirunmerkkejään kirkoissaan.

Tässä alkukirkon uskonpuhdistajamme eli massamurhaaja Konstantinuksenkin merkistöä v.325.
[TOP SECRET]

(psst. miksiköhän tämä dokumentti on raivoisan deletoinnin kohde ainavaan? LAITA TALTEEN)



Vielä lopputervehdys haudan takaa: ex. Jerusalemin Suurmufti, Saddan Husseinin setä - moikkaa
teurastajiaan, Balkanin muslim Handzar SS-divisioonaa (tänäänkin voimissaan) 1940. Tämä
KatolisAdoplhin uskontoministeri - Hajj Amin Al hussein - teurastutti Balkanilla rakkauden ja
rauhan nimessä, Himmlerin avustuksella 800.000  joutosuuta - ja tietty Paavin iloisella
avustuksella... mm. oman kardinaalinsa Ante Pavelicin avulla. Miehen, joka pakeni Vatikaaniin
Adolphin ryöstömurharetkien päätyttyä. Paavin ja Pavelicin hirmutarinasta kertoo linkki jonka
löydät Alberto Rivera jesuiitan kertomasta  porttokirkkomme tarinasta
www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Eilen
Israel -
Tänään
Suomi.
Kiitos
kansam
me
kavaltaj
aritareil
lemme.

Vielä vanhemmasta juutalaisvihaaja Sannheribista ei ole jäljellä kuin rauniot:





100 vuotiaan kuvamysteerin selvitys

1900-luvun alun vanha valokuva nostettiin mysteeriksi; Arutz Sheva käsittelee asiaa artikkelissaan
18.11.2015. Mystery Photo from Ottoman Archives: See a long procession of Jews of
Ashkenazic and Sephardi extraction and British soldiers walking together - to where? why? when?
By Lenny Ben David: 11/18/2015, 6:27 AM
israelnationalnews com/News/News.aspx/203560#.VkwrkzhjPxk

Artikkelissa selitetään juutalaisryhmän vaellusta; tutustuin kuvaan, katsopa mitä kaikkea siitä
löytyykään; aluksi alkuperäinen kuva:



Arutz Shevan artikkeli spekuloi juutalais hautajaisista tunnistaen tietenkin omansa, Ashkenazic ja
Sephardi -juutalaiset vaeltavasta joukosta. Lukijalle tarjotaan huono kuva sekä ontuva tarina.

Kyseessä kuitenkin monta 'itsenäistä' ryhmää, kaikilla omat intressinsä... etsi toki lisää: alla
muutama tunnistettuna.



1. Länsimaisesti pukeutunut delegaatio etenemässä oikealle, vartijoitakin mukana?
2. Ratsumiehia menossa vastakkaiseen suuntaan. Kaksi upseeria, knallihattuherra ratsain.
2b. Tavara-vankkuri (=rahvaalta varastetut knallihatun aarteet?)
3. Vankkureita (kuorma-autoja?) vaeltamassa poispäin sotilassaattueessa
4. Paikalleen jähmettyneitä, vankkurien suuntaan kääntyneitä juutalaisia tuijottamassa
(kuninkaallista knallihattu-brittivarasta...)
5. Pikkulapsia leikkimässä koska juutalaissaattue on väistänyt sivuun vastaantulevaa kolonnaa
6. Tieltä väistänyt joukko katselee ohittavaa vastaantullutta kolonnaa
7. Brittisotilas kiväärin kera

Tätä kuvaa ja sen päiväystä ei kuulema tiedetä (heh). Voisi olla vaikka jutalaisten
hautajaissaattue: ja höpö! Kyseessä ritarien dokumentaatio onnistuneesta ryöstöretkestä, tässä
kuvan kera voidaan naureskella tyhymille jotka antavat nenänsä edestä anastaa kansallisaarteensa
Lontoon linnoihin...

________________________



Amen-sarjaan lisä-arvoituksia 2016.

Arutz Sheva; kuva-arvoitus 1/2/2016, 8:56 PM.

Kuva arvoituksessa haastetaan katsojia kertomaan 'miksi kauppa on kiinni'. Teksti kertoo
Saksan Keisarin (Wilhelm) vierailusta Jerusalemissa; kuva Jaffa-portilta. Kyseinen arvoitus, kiinni
oleva kauppa 1. sisennyskuvan alla.

Kuvasuurennos (1.): tässä lienee keisari (?) vartioineen ratsujen selässä, toisella vartijalla
torvessaan iki ihana auringonpalvojain isis-horus-seth osirislippu.

Kuvasuurennos (2.) : jesuiitat, tietenkin✜-lippuineen. Onhan tämä jerujen kulttikaupunki.
Hämmästyttävä valkoviittainen johtaja - kuin osamabinladen: liekö jerusalemin mufti, vaiko itse
jesuiittainsa vartoima paavi? Paavi valkoisissa, jesuiitta mustissa. Wilhelm mustissa (kuin Päivi
ministeriittamme isä insestiä tapaamassa...)

2✜ Hämmästyttävää kuinka jesuiittain historia toistaa itseään: Jesuiitta Wilhelmin jälkeen
valtaan nostettu rooman maltaristiä kantanut jesuiitta Adolph käytti myös Jerusalemin 'muftin
palveluksia.': Hajj amin al Hussein, saddam Husseinin setä, Jasser Arafatin sukulaismies. ... entäpäs
rooman perversioista polkaistun islamin miekankantaja - tyhjästä ilmestynyt isis 2014,  jota vuonna
2013 ei ollut olemassakaan. Franciskus1 uudelleensynnyttämä ikvisitiovaltio, globaalin terrori
iskunsa ensihedelmä. Tai 'kolmas maailmansota on alkanut' - omia sanojaan lainaten.

Katso alkuperäiskuva Arutz Shevan artikkelista
 israelnationalnews com/News/News.aspx/205830#.VouQhThjPxk



Etsi/klikkaa täältä lisää kaunisteltuja virallisia totuuksia:

...varaudu kuitenkin siihen että eilen julkaistut sivut ovat tänään kabbalamystisesti kadonneet.



Joka Tahtoo
Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja Jos te pysytte minun
sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on
tekevä teidät vapaiksi." Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo,
juokseva elävän veden virrat." Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän
veden lähteestä lahjaksi. Pelastuksesi päivä on tänään, Ota vastaan.

Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa
vilppiä puhumasta. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen
kadottaa, pelastaa sen. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."

Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja
ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa
sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Jos joku tahtoo tehdä hänen
tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

Vapahtajamme tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä
yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Iloitkoot ja
riemuitkoot ne, jotka suovat minulle minun oikeuteni, ja sanokoot aina: "Ylistetty olkoon Herra,
joka tahtoo palvelijansa parasta."

Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea: varjele kielesi
pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta; vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran
silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.

Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.
Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa.

"Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen
armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä,
jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai
vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille
julistaneet, hän olkoon kirottu."

Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat:
Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinut ja sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa
siipiensä alle! Mutta sinä et ole tahtonut. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.' Aamusta
aamuun olen sinulle Todistanut: "Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka."
Mutta sinä et ole tahtonut kuulla. Niinpä on Herran sana oleva sinulle: "Käsky käskyn päälle,
käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä", niin että
pilkkaajat kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan ja vangitaan
valheen eksytyksiin."



Ei niin pahaa ettei hyvääkin. Vielä on voimassa vapaus sanoa ja antaa Totuuden loukata
valehtelijoita. Huutakaa Totuus katoilta:

Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään
salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja

minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Matt.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin
Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan,

joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa
myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön
osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus,

joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LOPPU - The End

Seuraavaksi
Rooman

Palestiinasadulle
faktat



Päivitetty 02.2017

Kansa joka ei ole kansa

Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin... Huom. Scribd.com muutti
sivustonsa yhtäkkiä 12/2013 (ja salaa ilmoittamatta) maksulliseksi. Enää et voi ladata omalle
koneellesi ilmaisia juttujani Download -painikkeesta - ellet maksa scribdille. Hauskaa häirintää
eikövaikka? Mutta ... tästedes kaikki löydät ilmaiseksi w w w. slideshare .n e t /syottovasikka -
tililtä ... kunnes sekin tietty suljetaan. Toimi nopiasti -

Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen historiasta, kulttuurista, kielestä yms.,
kykenet varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen:

1. – Kuka sen perusti, milloin?
2. – Mitkä olivat sen rajat?
3. – mikä oli sen pääkaupunki?
4. – Luettele suurimmat kaupungit?
5. – Talous, kuinka toimi?
6.- Millainen hallitusmuoto?
7.- Osaatko nimetä yhtään valtionpäämiestä ennen Arafattia, ‘alkuperäistä’
palestiinalaista =Tsetseeniä.  Arafat = Chechen himself. guardian co
uk/international/story/0,3604,820610,00.html
8. – Onko olemassa asiakirjoja joiden mukaan palestiina on joskus ollut valtio?
9. – Kyllähän Palestiinalla oli oma kieli. Mikä?
10. – Palestiinan valtionuskonto oli mikä?
11. – Mikä oli em. maan valuutta. Entäpä sen vaihtoarvo verraten johonkin tunnettuun
valuuttaan?
12. – Jättivätkö palestiinalaiset jälkeensä kaivauksissa löydettäviä arkeologisia
todisteita?
13. – Onko NYT jossain olemassa kirjastoa josta löytyy Palestiinan kirjallisuutta
ennen vuotta 1967?
14. – Lopuksi: Koska sellaista maata ei ole koskaan ollutkaan olemassa, mikä
aiheutti sen tuhon, koska, miksi?

- Loppukysymys: Jos ihmiset joita sinä virheellisesti kutsut palestiinalaisiksi, ovat jotain muuta kuin
joukko Arabimaista ulosheitettyjä ja koottuja Arabeja, jos heillä todella on oma etninen identiteetti
joka antaa heille oikeuden omaan valtioon, miksi he eivät kertaakaan aiemmin pyrkineet saamaan
valtiotaan syntymään ennen Arabien yritystä tuhota Israel vuonna 1967?



- Totuus on selvä jokaiselle joka haluaa sen tietää. Arabit eivät koskaan ole luopuneet
unelmastaan tuhota Israel, se on heidän haaveensa tänään. Siihen tarkoitukseen luotiin kulissi.
[Brezhnevin keksintönä] Luotiin terroristiorganisaatio joka kyynisesti nimettiin “Palestiinaksi”.
27.11.2002 Israel National News:Israelin armeija kertoi että muutaman päivän aikana tässä kuussa
“Palestiinalaiset” ovat käyttäneet 2000 TONNIA räjähteitä Israelilaisia kohteita vastaan. Mistä,
kenen rahoittamana, kenen avulla nämä räjäytykset toteutetaan?

Ylläolevan artikkeli; Who Are the Palestinians? by Yashiko Sagamori
25 November 2002, www.israelnationalnews com/article.php3?id=1614

‘Palestiina’ … täynnä arabeja – Jordaniasta pihalle heitetty häiriköivä arabiheimo…
maailmapolitiikan vatikaanilliseksi välineeksi vangittu surkeaksi ahdistettu vihaan aivopesty

arabijoukko … ritariklubin ryöstäjien työkalu.



Josephuksen Juonet ovat Traagisia sanoo Gingrich

15.12.2011 USA.n Senaatin ex. edustaja ja presidenttiehdokas Newton Gingrich kertoi The
Jewish Channel -haastattelussa viime viikolla että

"väite Palestiinan kansasta on vailla laillista todellisuuspohjaa."

(No eihän toki, eihän Newt oikeasti uskalla taustajesuiitoista mitään sanoa) "Muistattehan ettei ole
koskaan ollut valtiota nimeltä palestiina. Sehän oli vain osa Turkin muslimi-Ottomaanien
valtakuntaa 1900 luvun alkuun asti. Nyt joku on keksinyt käsitteen palestiinan kansasta - jotka itse
asiassa ovat vain arabeja ja osa arabiyhteisöä. Heillä on paikkoja joihin sijoittua lähes
rajattomasti, mutta monien poliittisten syiden (lue: vatikaani) takia olemme ylläpitäneet jatkuvasti
tätä Israelin vastaista sotaa 1940-luvulta (haloo, katollinen jesuAdoplh) asti, se on traagista.
Katollinen jesuiittapäällikkö Hillaryous Clintoneese poltti päreensä: koko teatteri romahtaa! Clinton:
Gingrich Remarks Were 'Unhelpful' Secretary of State says Newt Gingrich's comments on PA
Arabs being an invented people were "unhelpful", ignoring her own insults to Israel. By Elad
Benari First Publish: 12/15/2011, 3:14 AM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150735

Lue Lisää: "kansa joka ei ole kansa";  www.wp.me/px1AT-h

.
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Kopioi tältä sivustolta mitä tahansa – mielummin kaikki – ja
levitä!

Itse asiassa se on VELVOLLISUUTESI:

Kyseessä on Suomen Vapaus!

————————————————————————————————————————
————————–
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.
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Tässä tämän ‘kansan’ valmistamia EU-lahjoja Israelille:
Läjä Kassam lastenkouluihin ja tarhoihin ammuttuja rakettien jäännöksiä… samalla kun I sraelin
Armeijan jesujohtajat ovat urheasti näyttelemässä, katselemassa sotateatteria …laput silmillä.
Kaikkiin ‘lahjapaketteihin’ on käytetty SINUN rahojasi: EU maksaa tämän ‘tuotannon’ 100% –
muuta elinkeinoa ei näillä onnettomilla vihaan ohjelmoiduilla olekaan…

Alimmassa kuvassa ex. Puolustusvoimien Peretz komentaja ‘kiikaroi.’

Psst. Ylläolevassa sensuroidussa neliössä oli kuva räjähtäneestä rauhanusk0nnon
rauhanlahjasta … EUn eli sinun maksamasta Kassam raketista…

“Ensiksi jo Mooses sanoo: “Minä herätän teidän kiivautenne
kansan kautta, joka ei ole kansa,

ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan.”

EU verorahojesi romukasa; tässä sensuroidussa kuvassa oli tuhannen räjähtäneen kassam raketin
jäännösten pino...

Kopioi ja levitä ennenkuin sen suuri nappaa tämänkin!

“Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota,

innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.”



"Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra."

“Tytär Siionin, suloisen ja hemmotellun, minä hukutan. Hänen tykönsä tulee paimenia laumoinensa,
he pystyttävät telttansa häntä vastaan yltympäri, syöttävät alansa kukin. Julistakaa häntä vastaan
pyhä sota. “Nouskaa ja menkäämme puolipäivän aikaan! Voi meitä, sillä päivä painuu, sillä illan
varjot pitenevät!” Kr.-38

.

Yli 20.000 Qassam rakettia
Qassam raketit, Palestiinan ‘teollisuustuote’; EU maksoi, otti rahat taskustasi. Yli 12.000
rauhanuskonnon lahjaa on ammuttu Israeliin viimeisen 8 vuoden aikana (2000-2008), ‘maksamiasi’
räjähteitä tihutoihin käytetty 20.000tonnia. Ne on tähdätty siiviilikohteisiin tuhoamaan ja tappamaan
lapsia, perheitä, kouluja … Nyt tästä maksamastasi EU romuraudasta on taottu ruusuja – voit tilata
näitä rakkauden koruja netin kautta.

w w w  r o c k e t s i n t o r o s e s  c o m



Raketti sen suuri ei pidä siitä että kansa tietää...

Tämänkin yläp. olleen sensuroidun kuvan löydät www israelnationalnews com uutis-
sivulta! Se on kassam raketeista rautaruusuja valmistavan yrityksen mainos…

Tässä rocketsintoroses.com -sivulta suomennettu video ylhäältä ohjelmoidusta ja maksetusta vihaan
kahlitun palestiinalaisen aivopesuorjan  rakkaudesta  youtube.com/watch?v=NbnIytTL2ss:

Hamasin EU  Tuote-Esittely

Tässä Cafe Hillel’in rakkauslaulu 2003 youtube.com/watch?v=mmbu4KK0gUM



Cafe Hillel -pihamaa 'rauhanuskovaisen taivaaseennousemisen' jälkeen...

.

.

Gush Katifin tuho 2005; rappariveljesten Operaatio
Ohjusalusta
…yhä 10.000 koditonta….

Qassam rauhanteollisuuden ‘vientiä’ varten Gush Katif’in paratiisi tuhottiin, asukkaat ajettiin pois,
salaatti yms tuotannon keskus (vastasi silloin n.80% EU alueen salaateista) tuhottiin maan tasalle –
ja ‘joku muu’ kaappasi tuotannon ja viennin $$.$$$….$$.

Huom. muista katsoa muutkin youtube . c o m / u s e r / p a k k a s p y r y -sivun videot.
Nyt Gush Katifin väki sairastaa parakeissa, ja alueesta on tullut palestiinalaisten rauhan ja
rakkauden, teollis-tuotannon taidonnäytteen helmi: sieltä ammutaan päivittäin kymmeniä ohjuksia
Israelin ‘lastenkoteihin’ … Gush Katif muutettiin ylhäältä tulleella käskyllä ohjusten laukaisu
alustaksi.

Käskyttäjästä tarkempaa tietoa www . maalli kko apuri . blogspot .com Tässä suomennettu 5-
osainen Gush Katif -video 1/5: youtube.com/watch?v=ycN93PcvvTM

.



Gazan arabit, järjestelmällisen ja jatkuvan aivopesun uhrit –
samoin kuin tätä viha-ohjelmointia tukevat YLEn aivopiestytkin:

Mitä jokainen kunnon lapsi tarvitsee päästäkseen taivaaseen 72 neitsyen tykö? Koraanin ja EUn
maksaman pommin...



Rauhan uskonnon rauhaa rakastava äiti keittää pojalleen soppaa EUn lahjoittamilla jokakodin
taloustavaroilla....

On juhlapäivä. Rauhanäiti lähtee rauhanvauvanvaunuja työntäen torille...

Jasserin 'partiopojat' paraatissa; tunnuslauseena: "Kuolema väräuskoille". 'Onneksi' YK ja EU tukee
näitä aivopesukouluja.

.

Tätä vati kaanin ohjelmoimaa koneistoa vastustaa äiti-israelin äiti – tajuamatta ketä vastaan
taistelee…



Ilmestyskirja 17 kuvaamaa koneistoa; Gush Katif 2005:

“Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon
selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja
nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti
kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja
hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: “Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien
äiti.” Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä;
ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.” Ilm.17

Huulien liikuttamisrikos Jerusalemin Temppeliaukiolla:
Palestinapolice heitti juutalaismorsiamen tyrmään isänsä kanssa. Kaikki perustui yhden poliisin
tuulesta temmattuihin väitteisiin. RIKOS: mikäli liikutat huuliasi (hirvittävä epäilys rukouksesta)
palestiinapoliisi saa heittää sinut kuukausiksi tyrmään. … Tyttären häät oli valmistettu seuraavaksi
päiväksi: Tyrmässä palestiinazipoliisi kohteli Jaffa Gate Station -poliisilaitoksella morsianta
halveksivasti saaden tämän itkemään, uhaten pidättää heidät niinkauaksi aikaa että häät pitäisi
peruuttaa…. Uhkailun jälkeen Isä ja tytär saatiin allekirjoittamaan paperi jossa lupaavat olla poissa
temppeliaukiolta 15vrk. Samaan lappuun oli ujutettu “tunnustus” em. rikoksesta.

Bride, Father Arrested for Crime of Moving Lips on Temple Mount; by Hana Levi Julian
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/134891

Yesha’n kulkevat linja-autot panssaroidaan; $31.5milj
Knesset myönsi varat ($31.5 million) Yesha linja-autojen panssarointiin. Judea ja Samarian bussit
tehdään luodinkestäviksi alueen rauhaa rakastavien muslimien rauhanaseiden rauhanvaikutuksien



minimoimiseksi.
Budget Passes 120 million shekels to Bulletproof Buses in Judea and Samaria; by Hana Levi Julian
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/134886

Tänään tämä kansa on tuotu seisomaan ovellasi – tarkoituksella.
Sytyttääkö – mikä onkaan paa vin ohjelmoimilla tarkoitus? Tässä kuva Brysselistä:

Katso Youtubesta JReuna mon suomentama FITNA

.

.

Kuvitteletko SINÄ vielä etteivät he aio toteuttaa lupaustaan?
Ilman muuta ne tekevät sen mitä ‘jumalansa heille käskee’ ja mitä lapsesta asti on päivästä toiseen
24/7 kerrattu ja kehoitettu, koulukirjain, lastenvideoin ja torikokouksin… Ja kaikki tämä sinun paa
villisilla EU-tukirahoillasi…



Kaddafi: “Emme tarvitse valloitusta tai pommimiehiä. 50miljoonaa muuslimiamme tekee
Euroopasta musslimimaailman pelkästään synnyttämällä.”

Inkvisitio on voimissaan
Nyt työkaluna Jesuiittain omat v.625 Portugalin Fatimassa leivotun uskonnon lähetit:

Rooma suunnitteli Pariisin 22.8.1572 St. Bartholomew -päivän mass-a-murhan kaikkien
Protestantti Hugenottien tuhoamiseksi Ranskassa. Ranskan kuningas oli järjestänyt avioliiton
siskonsa ja protestantti johtajan Coligny’n kanssa saadakseen kaikki protestantit ‘juhlille’…
Neljännen juhlapäivän jälkeen keskiyöllä sotilaat tunkeutuivat kaikkiin taloihin ja alkoivat
silmittömän murhan: jopa 70.000 ihmistä silvottiin kaduilla 3vrk aikana ja heitettiin jokeen,
protestanttijohtajamme pää katkaistiin ja vietiin Paaville… Charles IX julisti tehneensä
kansamurhan; Paavi Gregory XIII myönsi hänelle urheudesta kunniamitalin.
23.11.1641 Irlanti: Samanlainen massa mrha; yllättäen rauhallisessa yhteiselossa elellyt
yhteiskunta heräsi protestanttin massamurhaan: kaikki jotka kiinni saatiin silvottiin tavattaessa.
Molemmissa tapauksissa elettiin “eheytymisen” aikaa, Roomalaiskatolinen kirkko “ojensi
kätensä” ja saarnasi ykseyttä ja rauhaa ja rakkautta kaikille… Inkvisitio oli hetkeksi syrjässä (jopa
100 milj mrhattua onkin saatu koulutuksen kautta)
Nyt Paavi ? aikonee toistaa tämän ‘messun’ ja teettää työnsä hallitsemallaan kostonuskonnolla;
joka protestanttinen maa tullaan täyttämään paa vin jessuiitoille uskollisilla rauhallisilla ykseyttä
etsivillä tosiuskovilla … H-hetkeä varten. Ellei näin ole – miksi tämä maailmanhistorian massiivisin
ja aihheton kansojen siirto operaatio, koko politiikka pidetään salattuna kaikilta osin? www
youtube.com/watch?v=qAsCNlBSTpM&feature=related

“Jesuiitat valmistivat siviilien keskitysleirejä Kanadassa jo 1980“;  Toronto Sun 4.4.1982

.

Armenian kristittyjen rauhallisten naapurien eliniän hautoma yllätysisku;

The New York Times; 26.4.1915
Kurdit massamurhaavat lisää Armenialaisia; kaikki kymmene kylän ihmiset lahdattu. Todisteista
järkyttävistä kostoista hylätyissä kylissä. Suuren Exoduksen Tarina; pako Persiasta äärettömän
kärsimyksen näytelmä tuhansille jotka pääsivät miekkaa pakoon.
KURDS MASSACRE MORE ARMENIANS; All Inhabitants in Ten Villages Near Van Said to
Have Been Killed; Evidences of Fearful Outrages Seen in Deserted Settlements
STORY OF GREAT EXODUS; Flight from Persia Full of Suffering for Thousands Who Escaped
the Sword; APRIL 26, 1915
V. 1915 Musslimi kansannousussa Hosrovassa jossa oli jo tapettu 48, Armenialaistyttö Elizabeth
Marcara taisteli David Ishmu’n kanssa hyökkääviä kurdimuuslimeja vastaan: “kun ne pääsivät kylä
portille, otimme kiväärit ja aloimme ampua katolta. Ammuin 80 laukausta… Mslimien oli pakko
suojautua kylän aidan viereen. Ammuin kaksi, David kaksi. Myöhemmin neljä lisää ja sitten
joukkion päällikön. Mslimit jättivät ryöstösaaliinsa ja pakenivat… Taistelu kesti kolme tuntia. Kun
rosvopäällikkö kuoli, loput pakenivat. Tulimme katoilta ja keräsimme saaliin, pakenimme
sukulaisten kanssa. Näimme lisää kurdi musslimeita jotka olivat Hafgan kylää ryöstämässä ja ne
ampuivat meitä. Illalla hyökkäsi viisitoista musslimia joista tapoin yhden … sitten venäläiset löivät



turkkilaiset Khorin taistelussa. Persian (huom. ei Hitlerin keksimä Iran=Arjalainen farsinkielellä)
kuvernööri pyysi minua taistelijaksi venäläisten puolelle…”

Tämän päätyttyä 2,5 miljoonaa Armenialaista kristittyä oli silvottu oikeaoppisesti
muuhametin miekoilla joukkohautoihin, katso suomennettu video: www
youtube.com/watch?v=zpvqtG3IvMY

Sama toistettiin Balkanilla 1940 – ja TAAS uudestaan 1992 ja 1999 (mm. Ahtisaaren ja
Amerikan katolis Clintonien jne avustamana)

.

Muuhametin visiot toteutuvat pian meilläkin? Onko tässä 'Nääsvillen' bussien tulevaisuus? Onneksi
'paikallispizzerian kokoonpanolinja' tuhoutui 'tulipalossa 2010' ... eimutta siitähän ei saanutkaan
puhua.

.

.



The Magazine of Egypt – Egypt Today-lehti
…on julkaissut Astrid-tädin virkamiesten avustuksella -verorahoillasi- artikkelin Suomesta. Eikä
ihan minkä tahansa artikkelin. Tuossa Dina Basionyn otsikolla Welcome to Finland
kirjoittamassa jutussa kerrotaan, että monessa muussa Euroopan maassa egyptiläiset saattavat
kohdata rasismia tai ii slamkammoa, mutta Suomessa mslimit otetaan avosylin vastaan. Tuossa
kirjoituksessa ylistetään myös Suomen veronmaksajien maahanmuuttajille tarjoamia sosiaalietuja.
Suomi tarjoaa kaikille maahanmuuttajille ilmaiseksi:

- lentoliput tarvittaessa
- kielikurssit,
- asumisen,
- terveydenhuollon perheille ja
- koulutuksen lapsille.
- Tämän täyshoidon lisäksi aikuiset saavat 367 euroa käyttörahaa kuukaudessa

(korkeimman oikeuden päätöksestä paljastuu että parhaimmat saalistavat nyt laillistetuilla
väärennöksillä jopa 3000€/kk/netto). Rahan saaminen jatkuu hamaan tulevaisuuteen saakka, aina
sinne kunnes he saavat mahdollisesti töitä ja alkavat itse tienata. Työnteko ei kuitenkaan ole
kyseisen kirjoituksen mukaan mikään kynnyskysymys rahan saamiselle. Ulkoministeriön ja muun
suomalaisen halinnon kerrotaan katsovan nämä sosiaalisen statuksen ylöspäin nostoon pyrkivät
maahanmuuttajat Suomelle tarpeellisiksi, ei taakaksi yhteiskunnalle. Lehdessä kerrotaan myös, että
muuslimi on Suomessa oikeudellisesti paikallisväestöä paremmassa asemassa … Kaiken tämän
Ritarileijonamme tekevät sinun rahoillasi, salaa. Lue. Suomi, Orwellin yhteiskunta.

Kanadassa tänään: Ontario Human Rights Tribunal (hiipivä Sharia) asettaa mamuvarkaan
kantaväestön yläpuolelle: Maxcine Telfer otti firmaansa töihin -2008 maahan muuttaja Saadin; tämä
sai lähtöpassit 6viikon päästä. Saadi otti yhteyttä mamutoimiston oikeusasiamieheen, Ontario
Human Rights Tribunal haarukoi että väärin on tehty – antamatta Maxcine Telfer’in tuoda esiin
omaa todistajaansa. Saadi syytti Telferiä siitä että sai henkisiä kärsimyksiä kun “koki ettei saisi”
pitää Burqhaa eikä kamelihajustaa koko firmaa halal mikro-keitoillaan keittiössä… Erottamisen
syitä eikä Telferin todistajia huomioitu. Tribunaali määräsi tämän maksamaan Saadille 36.000$
kärsimyksistä (!?) ja Maxcine Telfer’in asunnon pakkomyyntiin.
Tämä Kanadan uusi Sharialaki on vielä toistaiseksi vasta kehitysvaiheessa, joten Telfer saattoi vielä
valittaa oikeuteen. Oikeus hämmästyi prosessia ja nuhteli lautakuntaa yhdeksästä eri kohdasta; mm.
siitä että todistaja Saadi’ia vastaan ei kuultu jne (Saadi oli varastanut asiapapereita) jne: nyt 02/2011
Saadi maksakin korvauksia 10.000$ oikeuskuluineen Telferille… www .
thestar.com/news/article/931807–superior-court-rules-ontario-human-rights-tribunal-hearing-was-
unfair?bn=1 ………….. mutta tuo kuvaushan oli kuin Suo maalaisesta kenguruoikeudesta Suo
maalaista yrittäjää vastaan!

Jessuiittain eli Muuhametin miekkasuunnitelman mukaan (kts. k0raani) Suomeenkin luodaan
‘muuhametin rauha‘ yllä kuvatulla tavalla, Astridin avulla. Se tulee heti kun alkuperäisväestö on
alistettu ja rauhallinen… silloin meitä kantaväestöä kutsutaankin k0raanin mukaan Dhimmeiksi.

.



Ja mitäs dhimmit ovat?
K0raani kertoo sen tarkasti: “Dhimmit eivät saa viettää uskonnollisia juhlia julkisesti. Dhimmit
eivät saa julistaa uskontoaan, eivätkä ‘epäpuhtaina’ saa koskettaa Koraaniin eivätkä lukea sitä.
Dhimmeillä ei ole oikeutta rakentaa itselleen temppeleitä (kirkkoja, synagogia), eikä korjata jo
olemassa olevia temppeleitään. Jos dhimmi rikkoo mitä tahansa näistä säännöistä, hänet voidaan
ottaa orjaksi, vangita tai teloittaa, ja hänen vaimonsa otetaan jalkavaimoksi ja lapset orjiksi.
Dhimmien tulee käyttää erityistä vaatetusta, josta heidät tunnistaa heidän kävellessään kadulla.
Muslimilapsia neuvotaan heittämään dhimmejä kivillä, kun he kulkevat kadulla. Dhimmien on
maksettava vuosittainen jizyansa tilaisuudessa, jossa muslimit komentavat ‘Dhimmi, Allahin
vihollinen, maksa verosi!’ ja ravistelevat kauluksesta tai läimäyttävät heitä niskaan muistutukseksi
heidän väärä*uskoisuudestaan. Dhimmien tulee kantaa kaulassaan erityistä merkkiä todisteena
jizyan, suojelurahan, maksamisesta. Dhimmit eivät saa omistaa aseita [hmm. siitäkö aseiden
vastainen kampanjamme johtuukin?] puolustaakseen itseään; heillä ei ole lupa puolustautua, jos
muslimi lyö heitä. Dhimmit eivät saa todistaa oikeudessa muslimeja vastaan.”

Elämää (?) ‘rauhansuunnitelmien toteuduttua’ – Talibanana -
land:

Taputa käsisäsi, dhimmi; www rawa org/tym27.htm

Afganistan; Kabulin Tori -v.2001; takuutuoretta taliban -uhrilihaa

Varajalat torilta
www rawa.org/tym28.htm

islam vapautti jo sinu veljesi, dhimmi
www rawa.org/f-hang2.jpg



www rawa.org/tym14.htm
www rawa.org/tym17.htm

Rauhan SUUNNITELMAA toteutetaan parhaillaan:
Se suunnitelma alkoi v.625 Portugalin Fatiman Jessuiittaluostarissa: siellä eräälle jessuiitalle
annettiin tehtävä viedä vastakeksitty arabien kontrolliohjelma sandaalien pariin. Miehen nimi oli
muuhametti; mukanaan kirjanen jota Paa vikin pussailisi vuosituhansia myöhemmin… Sitävarten
esim 27. jessuiittakenraali Jean Baptiste J anssens 1946-64; oli monien vati kaanin salaseurojen,
esim Mafian Ritariuden lisäksi päällikkö terror -ismin johdossa:  johtajana Nati0n of I_slam
järjestössä sekä sen yksityis terro riarmeija johdossa: The Fruit of I_slam. (The Saturday Evening
Post 1959)

Tässä paa vin jessuiittain kehittämässä ‘pussauskirjassa’ (kts. alla) on maailmanvalloituksen
pihtisuunnitelman alasin, vasarana nyt toimii EU:n jessuitBilderbergiläiset – eli katollisten
jessuiittain perustama ja suvereenisti kontrolloima EU… jonka ansiosta meillekin Suomeen tuodaan
tilaisuutta/käskyä odottamaan oleskelemaan kantaväestön tilsivä sokeasti käskyttäjäänsä totteleva ja
‘rauhaa’ rakastava täysin vieras kansa; 500.000 sandaaliparia joka vuosi lisää. Nykykustannukset
4mrd €uroa… Todisteet tälle ovat kiistattomat; luettuasi tämän blogin kaikki s ivut -sekä- maalli kko
apuri.blogspot.com -sivustot – tiedät kaiken mitä tarvitseekin tietää.

Tämä suunnitelma on vuosisatoja pitkä: kaiken päämäärä on Paa vin täydellinen valta
maailmassa, kansojen alistaminen. Portugalin Fatiman katollisessa jessuiittaluostarissa ‘jumalalle’
ohjeistettiin Paa villisesta vati kaanista kaiken selittävä nimi: a l l a h = a l i s t u. Täällä 900 vuotta
myöhemmin katollinen jesuiittapappi Ignatius L0yola sai näkynsä jonka hartauskirjoja  Himmler
tutki leiriensä uunitusmenetelmiä hioessaan.

Tässä aito iisalmilainen jumalahin palvelus. Kielitaitoa ei kuulija tarvitsekaan… H-hetkeä
odotellessa: Jakaako puhuja  jo seuraavan kokouksen jälkeen kaikille kuulijoille maailmanrauhaan
johtavat ‘taikasauvat’?

youtube.com/watch?v=AFAkmsszTD8

Sata vuotta sitten Serbiassa tämä merkitsi rinnakkain rauhallisesti elävien ja aivan oikeasti rauhaa
rakastavien muuhamettien ja ortodoksien välillä yhtäkkistä mobilisaatiota, muhaamettien
kansannousua k0raanin miekkakäskyn mukaan. Äkillinen mobilisaatio perustui oppikirjan
käskyihin joita hartaasti joka päivä kerrattiin uskollisille… Tuloksena 2,5milj serbiä oli miekoilla
silvottu joukkohautoihin. Samaan aikaan Armeniassa – identtinen kopioitu vati kaanillinen
2,5milj armenialaisen joukkohauta toteutus…

Oppikirjasta vääräuskoille näytetään rakkaus ja rauha. Kukaan ei heille kerro kuinka kirjaa
tulee lukea: myöhempi kirjoitus asetetaan aina aiemmin kirjoitetun yläpuolelle: ohjeen mukaan
luettuna kirjoituksista jääkin jäljelle ainoastaan kosto vääräuskoille ja/sekä jumalattomain pään,
toisen jalan ja vastakkaisen käden katkaisu miekalla. Vasta tämän jälkeen kun maa on puhdistettu
vääräuskoista ja kokonaan alistettu, seuraa ‘rauha’. Kirja jakaakin maapallon kahteen alueeseen:
sodan ja rauhan maat. Tuommoisilla muuhametin miekkakäsky-opin mukaan tilsityillä yllätetyillä
vääräusko-naapureilla (protestantti-väärä-uskoilla) muuhametit täyttivät joukkohaudat Serbiassa …

– >> Kaikki tiet vievät R00maan.



.

Hamasin perustajan poika, muslimi, Mosab Yousef Hassan mukamas kääntyi kristityksi. Kts
youtube. Mitä i slam terroristille tai tavalliselle muslimille merkitsee?

youtube.com/watch?v=RIqEOzLocAU

Katso myös www terrorismawareness org ... mutta ymmärrä että kaikkea tätä pyörittää 0pus D€i.

—————————————————————————————————————————————

.

Paa vin YK – Israelin kyykyttäjänä – UNESCO
Israel Suspends its Cooperation with UNESCO; by Elad Benari

Raakelin hautapaikka; Makpelan luola: Israel ilmoitti katkaisevansa yhteistyön UNESCOn kanssa;
YK:n tiede ja kulttuurielin. UNESCO julisti juuri Israelin yli 3000 vuotta vanhan historiallisen
hautapaikan – Mos keijaksi!

‘PLO-johtoista’ UNESCOa käytetään ovelasti hyväksi: alueen arabit tuhoavat, räjäyttävät, ulostavat
ja häpäisevät paikan säännöllisen epäsäännöllisesti. Sitten tulevat Israelilaiset rabbit armeijan
tukemana (=’hyökkäys’) ja rakentavat paikaan kuntoon aina ja uudestaan.
UNESCOn päätöksestä seuraa, että seuraava ‘hyökkäys’ kohdistuukin mos keijaan. Kauhea
pyhäinhäväistys on etukäteen valmis – lehdistön sivuille revittäväksi.

Mikäli ennusteet pitävät paikkansa, seuraavaksi Eduskuntatalosta tulee mos keija Sha rialain
vaatimuksesta. Saavat kerrankin maamme kavaltajat ansionsa mukaan; naisilla oikeutta
sisäänpääsyyn ei enää ole, joutuvat odottamaan rivissä hellaan sidottuna säkki päässä siippansa
saapumista…
(www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140447)
(www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140489)

.

.

————————————————————————————————————————

.

.



Paa villiset Piispa-veljekset marssivat vati kaanissa

.

Katsopas minkä Order-of-Ma ltan vaakunoita palvelijat kantavat? Mikä on keskeinen tunniste?
Senjälkeen vertaa mitä katollisten miesten (kyllä, 100%) EU terror -ismin rahoittaja vaakunan alta
paljastuu: Paa vin USTASHA-murhaajien merkki. Huom. Juutubista löytyy vielä toistaiseksi
runsaasti tietoa kaksipääkotkan historiasta joka alkaa sumerilaisest pakanajumalasta,
heettiläispalvonnasta Jerusalemin papistoon ja tietenkin R00maan…

Vati kaanien juhlapäivä - The 0rder of M alta - jessuiittapapit päiväkävelyllä rohkeasti kasvot
näkyvissä...; huomaatko kuinka BAAL-uskonnon sekasikiö-kaksipääkotkat liehuvat?
Kaksipääkotka Konstantinus klaani, Katollis-Adolph-Himmler-Niinistö-Ilaskiven kerho.

.

.



Kun huppupäiset pelkurit - j€§uiitat - haluavat kerskat, se onnistuu vain symboleilla: tässä j€§uiitan
rintakilpi on muuslimien pyhä kuvio. Tottahan niin, koko verinen aivopesu-kauhu-oppi luotiin villi-
ihmisten hallintaan katollisessa Fatiman luostarissa 600jkr. Paawi on tämänkin ismin pää, hupun
alta, piilossa.

Tuplaneliö-symboli – Mslimisymboli Rub el H izb – on tietenkin ensisijassa tekijänsä mukaan
katollinen, “tämä merkki löytyy monista lipuista” toteaa wikipedia. “Pää syy näille neliöille on
kuraanin ulkoa opettelu...” (wikipedia) … ja senhän paawi haluaa tehdä omalle kirjalleen pussaten,
katso kuva tuossa alla:



Marian ikonista tähdet nyt sinunkin Lippuusi ... ja Räjähtävän tehokas USTASHA UCK, terror -
ismin toteutuskanava Balkanilla - ja - ympäri maailman; tänne tuotettu huumekuriiri Shk upolli,
Espoon S ellon USTASHA-teloittaja-kurkunviiltäjä tulettaa kaksipääkotka-lipullaan kameroiden
edessä; kts TV4.n videonpätkä juutubesta...

.

.

Ex. Z yklon B -kaasukauppias pääsi pussaamalla (?) pyhimykseksi: korraanipusu, kaikkien vati
kaanillisten räjähdysten äiti...

Katso lisää www. maalli kko apuri .blog spot.com

.

.



Suomen Poliittinen Kerma

- Kaksipääkotka Ritarit

Presidenttiehdokas liittynyt Konstantinus Suuren ritarikuntaan (Apu-lehti 7.7. Teppo
Kuittinen) Kolmipäiväinen tapahtuma – Porvoon Kirkko. Osallistujina Poliittinen Poliisijohto,
Kirkon johto… Ritareiden tulee käyttää tunnussolmiota ritarikunnan tilaisuuksissa. Niinistö oli
myös puhumassa Haikon kartanossa maailmanpolitiikasta kolmipäiväisen vihkimistapahtuman
aikana; sielläkin osalla ritareista oli klubitakki, johon oli kirjailtu isolla ritarikunnan kultainen logo,
kaksipäinen kotka.

Papinkaapuun pukeutuneilla ritareilla taasen oli kaulariipus/ritarikunnan logo, kaksipäinen
kotka. … Suomen osaston perustaja  (lat. 0rdo Sancti C0nstantini Magni), sai kutsun nazi Yrjö von
Grönhagenin ystävältä Paawin oma L0y0lan murhaaja & Hitlerin mass-a-murhaaja pyöveli
Himmleriltä. Konstantinus, R00man keisari ja ensimmäinen Paawi, kristittyjen areenateurastaja,
mass-a-murhaaja. Paikalla Niinistö yms, Jukka Paarma ja ortodoksien arkkipiispa Leo …

Lue lisää blogisivultani; Suomi Orwell

.

.

Tässä myös syy nk. paawin pakkolaisten ujuttamiseksi meidänkin protest anttiseen valtakuntaamme,
yksinkertaisen tehokas: … vallankaappaus …

.



Tämän Ismin Isä - omistaa myös arvonimen Ceasar of R0me

.

Vastarintaliike Palestiinassa –  vati kaanin jesu iittoja vastaan

Palestiinaan raahatut terror -ismin välikappaleet ovatkin uhreja … mutta eivät suinkaan Israelin –
vaan vati kaanista ohjatun pelin nappuloita.

Terror-
-ismi on opinkappale, suunnitelma. Tässä suunnitelmassa runkona on keinoja kaihtamatta saavuttaa
maailmanvaltius vati kaanille kyykyttämällä herkkusienet. Tämän ismin suunnittelija syöttää -
isminsä likaisen työnsä tekijälle ja teettää hänellä työn mitä ei itse uskalla tehdä – vati kaanin
jessuiitat ovatkin pelkureita toistensa selän taakse piiloutujia… Heitä on vain marginaalinen joukko,
mutta ovat tällä hetkellä avainasemissa – halliten -ismi -työkalujensa avulla =  valtaisa määrää
täysin johdostaan tietämättömiä, sokeasti tottelevia pyrkyri -vapaa muurareita. (Suomessa n. 50.000)

-isti on likaisen työn tekijä, -ismillä höplästä vedetty, fanaattisksi ohjelmoitu -ja- täysin sokea.

- Terror- on menetelmä: kohde on herkkusienien tuho ... Suomen herkkusieni, Ylen onnettomassa
tilassa olevat ja SODOMAOYj:n monopolin aivopiestyt. Terrorismin päämäärä = herättää pelkoa.
Sen avulla pelotellut saadaan juoksemaan haluttuun ja jo kauan sitten valmisteltuun ja kouluissa
opetettuun -ismin ansaan…

Katollisen Terror -ismin erään haaran ilmentymä, paa villis-marxistinen Alinsky Method:
“…jatkuvan koulutuksen kautta”… sitävarten on PAKKO saada iso työttömyysarmeija – joka
ohjataan uudelleenkoulutuksesta toiseen ja viimein orjaksi – palkattomaan työhön “oppimaan”…

Lyhyesti: Terror-ismi on kuin AUTO – Terror-isti on AUTOn ajaja… tuloksena herkkusienissä -
ismin mukainen kauhu.

Esim. Stalinin lailla, Nevvostoliiton salaisen Poliisin eli kidutus-Tshekan perustaja ja johtaja oli
katolilainen Feliks Dzerzinski, joka oli aikonut aiemmin jessuiitaksi (“33-asteen” -rappari): Paa vin
-ismin menetelmänä on aina terrori = vangita syyttömiä – eli -ismin mukaisesti tuottaa kauhua.

.

.



The American Prowler, Published 7/16/02; otteita:
Lawrence Henry American Prowler -aikakauslehdessä kertoo palestiinalaisista
yhteistyöntekijöistä. Nämä auttavat Israelin valtiota taistelussaan verisiä siviili-
massamurhia vastaan. Lukemattomia määriä murhasuunnitelmista kariutuu, murhat
jäävät toteutumatta … näiden rohkeiden vastarintaliikkeen sankarien toimesta.

“On olemassa laaja vastarintaliike Palestiinassa joka taistelee ‘järjestäytynyttä
rikollisuutta’ vastaan; kooltaan siinä on kyse sodasta. MUTTA. Ei se vastarintaliike ei
ole Hamas, Hizbollah, Al Aqsa Martyrs’ Brigade yms. jessuiittain marxilaisliikkeet.
NE EIVÄT OLE vastarintaliikkeitä vaan anarkistisia terrorijärjestöjä. Juuri nuo
edustavat tätä veristä diktatuuria jota vastaan nuo vastarintaliikkeen sankarit ovat nyt
nousseet.

Todellinen vastarintaliike on nimetön, sitä ei ole mitenkään määritelty, ja se taistelee
Länsirannan ja Gazan sisällä viidentenä kolonnana Israelin ystävien kanssa.

Henry esittää että historia tulee muistamaan näitä Palestiinalaisia, ei ilmiantajina
vaan rohkeina vastarintataistelijoina. “He yrittävät lopettaa omien kansalaistensa ja
Israelilaisten silmittömän teurastuksen samoin kuin aikoinaan osa saksalaisia
piilotteli Hitlerin vainoamia Juutalaisia.”

Henry kirjoittaa: ” Sankarit kuolevat täällä, sankarit joiden vapaustaistelun rohkeus
ylittää mielisairaan hulluuden joka on syövytetty heidän omaan kansaansa
terrorisoivan järjestäytyneen rikollislauman aggressioiden ja systemaattisen
vihanpidon kautta. Ehkäpä joku historioitsija tulevaisuudessa tekee sen – tällä
hetkellä sitä ei kukaan tee…”

Lue koko artikkeli:
www.theamericanprowler.org/article.asp?art_id=2002_7_15_23_3_11



Sankaria palsetiinalaiset kutsuvat ilmiantajaksi;
hänhän esti uskonnollisen riitin kliimaxin,
opinkappaleen mukaisen räjähdyksen ja
terrorin … lasten, mummoin, torikauppiaiden
salamurha räjäyttäjää marttyräksi.

Palestiinacirkus harjoittelee
Tietoa tästä terror-ismin lajista löytyy pilvin
pimein, kaikki tuhannet kansalle killumaan
laitetut tupakantumppi kohteet on hyvin
dokumentoitu jälkipolvia varten. Ainoa mikä
näistä ‘dokumenteista’ tyystin puuttuu, on
kansanhuvin EU-maksaja sekä sen -ismin lähde
ja organisoijat: vati kaanilliset jessuit
assasins … kuvassa touhuavat ohjelmoidut
aivopestyt terror-istit.

Ylläoleva poimittu viidentuhannen linkin
joukosta; w w w .

archive.glennbeck.com/news/04252002.shtml … klikkaa jos tarvitset nähdä eiku lisäraatoja … tässä
äänessä oli paa vin “libertarian” mormoni-glen. Tässä Glenn toimii lähettäjänsä -ismi ‘tuotteen’ eli
terrorin jakeluketjun päällikkönä: kuvat aiheuttavat katselijassa pelkoa ja saavuttavat siten
tavoitteensa. Taustat tulee visusti kätkeä ja raivokkasti sensuroida – kuten eräässäkin
pohjoisessa Stasilandian susireservaatissa tapahtuu.

Mikäli herkkusienet saavat valoa, koko sato tuhoutuu ja koko
vati kaanillinen maailmanvalloitus täytyy -TAAS- aloittaa
alusta.
Jessuiittain historiassa tämä onkin tapahtunut useasti. Esim. Ranskan kansa ja sen johto on ainakin
kerran historian saatossa herännyt ja ajanut koko L0yolan  looshin pa aveineen pakoon… tällöin
jopa paa vin piti julistaa jessuiitat (hetkeksi) pannaan… kts. www. maalli kko apuri .blog spot.com

.

.

Palestina official TV:

July 20, 2002  www.latimes.com: Johdateltu haastattelu: “‘Marttyyrius’ on kaunis asia. Kaikki
kaipaavat ‘martty’riutta.” sanoo 11 v. kaunis tyttö. “Mikä voisikaan olla parempaa kuin paratiisiin



meno?”
Itsemurhapommittaja salamurhaajia ylistetään jatkuvasti EUn kustantaman palestina median, TV-
ohjelmissa, radioiden välityksellä, iskelmälauluissa, kirjallisuudessa kaikessa mikä pakkolaisleirien
‘kansaa’ ympäröi. Lauma elää aivopesun Arafatin pseudomaailmassa luullen että murha,
kostonräjähdys israelin torilla on elämän päämäärä.
Seitsemäsluokkalaisen runo: ” Näen kuolemani, mutta kuljen kiiruhtaen kohti näkyäni. Kaikkialla
Gazan ja länsirannan katuja koristaa näiden räjähtäneiden kansan “urhojen” kasvot. Missään et
pääse pakoon tätä Jasserin unelmaa, oman kansan lapsien massamurhaa. … “Pelkään että 4v.
poikani katsoo televisiota” sanoo pelosta anonyymi palestiinalainen tulkki lapsille suunnatuista
itsemurhaa ihannoivista lastenohjelmista.

————————————————————————————————————————.

Mistä tunnistaa “musumarttyyrän” pään?
“Marttyyrin” pään ja jalat eroittaa muista suolenkappaleista sentähden etteivät ne ole mustuneet.
Kun “marttyyri” poksahtaa, jalat ja pää lentävät kauemmas EU:n kustantaman suunnitelmallisen
attentaatin tekijöiden kulminaatiopisteestä, räjähdystulipallosta”; sanoo Yehuda Hiss,
salamurhapommittajien tutkija; http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-
fgbodies11jul11.story?coll=la%2Dheadlines%2Dworld%2Dmanual

————————————————————————————————————————

.

Ambulanssit joukkojenkuljetusvälineinä:
PLO punainen risti pyysi lupaa kuljettaa haavoittuneet terroristit sairaalaan. Lupa myönnettiin.
Paluumatkalla auto tarkastettiin. Sisältä astui ulos 11 aseistettua terrosristia kahden haavoittuneen
lisäksi.
Eräässä toisessa tapauksessa pientä poikaa vietiin sairaalaan. Ambulanssi pysäytettiin ja
tarkastettiin. Pojan alle paareihin oli kätketty jaSSer Productsin taivaseenastumistuote, saddamin
maksama autuus72 -mallinen pommiliivi. Kuinka ollakaan, julmat IDF sotilaat eivät sallineet
rauhantuotteen jakelua vaikka tuomio-jan julistisitäsuntätä sekä EU ministeriö protestoi. Sharonin
rRöyhkeyden huippu: ambulanssin kuljettaja menetti lisenssinsä.
Raakalaismaisuuden lisää se, että kaikki Arafatin kuriirit joutuvat nykyisin käyttämään muhamedin
kyytivälinettä, IDF päättömästi kieltää näiden avustustuotteiden kuljetuksen Punaisen Ristin
(pulikuu) ajoneuvoilla.

————————————————————————————————————————

.

Naiset, kostonuskonnon uhrilampaat:
…Talibaanikaudella Kabulin naisten joukossa tehdyn tutkimuksen mukaan 21% naisista haluaa
tehdä itsemurhan, 99% potee syvää masennusta. (MSNBC)



Linkkejä:

Kun kunniana on murhata:
youtube.com/watch?v=XolQyKdyV0w
Göteborg
youtube.com/watch?v=y-SowWl_Oyk
Abdirahim
youtube.com/watch?v=epyMUKF6oPs
Vain muslimi voi olla syytön
youtube.com/watch?v=ky57zbSM_YY
tullissa
www.youtube.com/watch?v=tniZoayKr20
Mitä lännen tulee tietää (1/13)
youtube.com/watch?v=sbLfpqBx2TU
youtube.com/watch?v=bWTtMDI7GJU
Malmö
youtube.com/watch?v=wRnP-XzB_U0
taikasauva
youtube.com/watch?v=AFAkmsszTD8
The Stoning of Soraya M.; Trailer
youtube.com/watch?v=gHnv6I-Gvis
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Israel Uutisia Suomeksi: Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin…

Judea-Samaria - hesarin 'Länsiranta'.



.

Ote historioitsija Josephuksen päiväkirjasta Rooman - Tiituksen joukkojen Jerusalemiin tekemän
täystuhon vuonna v.70

Alkusanat;
Kuka on oikea Israelilainen;
Israelilaisen määritystä voi peilata historioitsija Josephuksen Jerusalemin -kuvauksesta.
Päiväkirjassaan “War of the Jews” juutalaissyntyinen Flavius Josephus kuvailee juutalaisia ja
Jerusalemin juonimisia juuri ennen sen valloitusta ja täystuhoa tuollatavoin...



Kolmeen ensimmäiseen valtaryhmään sopii kuka tahansa julkkis – vaikka puolijuutalainen
Adolph yms Rooman kaasupyhimykset. Neljännen, ilman maallista valtaa olevan ryhmän
vaatimus onkin täysin toisesta maailmasta: oikean Israelilaisen, Jeesus Nasaretilaisen ryhmään eivät
pyrkyrit mahdukaan.

Juutalaisen ja ‘juutalaisen‘ erottaminen toisistaan, oikean Israelilaisen löytäminen vetää maton
alta niin Rooman innoittamilta, joukon suojassa piilottelevilta antisemitisteiltä, kuin myös 1-2-3-
ääri-siionisteilta.

Josephuksen valta-jaottelu (=roomalaisiin liittyneen juutalaisen hyväveliväännös) toimii
erityisesti avaimena nyky-Israelin 1-2-3-4 -porukkain toimien ymmärtämiselle … EU-
Rooman piiloistansa pyöritellessä näitä toisiansa vastaan. Sen kautta avautuvat myös näkymät
Rooman paawien vedättämälle -USA-Nazi- juutalais tuholeireille…

Jos jaksat lukea koko sivun, sinulle selviää myös miksi hakaristejä sisältävät Israelin synagoogat ja
temppeli olivat Roomalais-1-2-3 porukkain murhaaman Jeesuksen nuhtelun kohteena: “Voi sinua
Beetsaida…” Avain nuhteluunsa ei löydy noista neljästä Israelin ryhmässä, eikä Josephuksen
‘sopivasti’ unohtamassa omassa viidennessä kolonnassa, Roomanvallan kieroissa lieroissa – vaan
joka ryhmään sisältyvien yksilöiden sydämeen suljetuista salaseuraopeista. Kuka siis on oikea
Israelilainen? Kuka oikeasti etsii Israelin kansan parasta?

Pääsiäisenä, huhtikuun 15. pnä vuonna 70, Titus, Keisari Flaviuksen poika aloitti Jerusalemin
piirityksen. Hänellä komennuksessaan oli Rooman armeijakunnat XII Fulminata (lisäjoukot
Syyriasta) , XV Apollinaris, V Macedonica ,  X Fretensis Syyriasta. Lisänä Commagene & Emesa;
juutalaisvihan täyttämän Arabisheikin joukot, Galba ja Otho armeijakuntien veteraanirippeet.
Jumalansa hyljänneellä piiritetyllä kaupungilla ei ollut mahdollisuuksia… katkerien taistelujen ja
siviiliväestön tyypillisten Roo-mass-a-murhain jälkeen, syyskuun 8pnä Titus hallitsi koko
Jerusalemin raunioläjää.  “Tituksen isän, Rooman keisari Flavianuksen strategia jossa junaili
juutalaiset tappamaan toinen toisiansa, oli menestys…” (jatkuen tänäkin päivänä.) livius .org/ja-
jn/jewish_wars/jwar04.html

Muun muassa Jeesuksen Sanat: “Tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan hajotettavaksi”
täyttyi muiden ennustusten lailla 100%: Tuhopoltetun temppelin kultasula valui kivien väliin –
josta Roomalaisryöstäjät sen repivät esiin. Rooman vatikaanin Adolp-kultahammasholvit todistavat
myös ikuisesta rakkaudestaan juutalaisten kultaan…

Jo parin vuosituhannen on r00ma pyörittänyt ja ryöstänyt kansoja tehtailemalla eri
kansanosia kapinaan kypsyttäviä direktiivejään. Niin juutalaiset kuin ketkä tahansa kansat on
helposti ujutettavissa riitaan kaikkialle valtojen hallintoelimiin, mediaan solutettujen rooman
hyväntekijä-ritarien salaseurain kautta. (Haluttu osa Juutalaisista nostettiin tietoisesti kapinaan
asettamallaa r00man direktiivien joukkoon erityisesti juutalais-uskoa tarkasti seuraavan osn
kiusaksi ympärileikkauskielto-direktiivi vuonna 130. Näin roomalle löytyi ‘uusi’ hyvä syy
uskontoaan=keisari vastaan kapinoivan kansanosan massamurhaan – ‘liberaaliveljien’ auttaessa
tuhossa.)

Sattuneesta syystä kyseinen direktiivi meille suomilaisille ‘ei toimi’ … r00maritarimme ovatkin nyt
keksineet meille  suomilaisille mediansa otsikoihin vihapuhe-legendan (120.000 järjenvastaisen
EUdirektiivin päälle). Luepa myös ameriikan jesuutiisia: Ympärileikkaus kieltokiihotus onkin



lähdössä USAssa taas nousukiitoon. Paawin=r00man keisarin marianpalvonta-uskonnon
ydinlause:

Ord0 ab Cha0 – Hajota ja Hallitse.
.

.

.

.

.

.
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Uutispoimintoja 2011:
Jatkoa vuoden 2012 sivulle.

Seuraavassa uutispoimintoja lähdetietoineen – ei amerikan 1.ykkösuutimista, ei erkkolan
2.kakkosumuttimesta – vaan 3.kolmosryhmän Israelilaisilta, erityisesti suomisumuttaja ‘uskovien’
kuin julkijumalattomain pelkäämästä ja Israelin viranomais-vainotusta
Israelnationalnews.com’ista … suolattuna rooman viidennen kolonnan esiintuovilla
kommenteillani.

.

Sivun lopussa hämmästyttävää taustaa Israelista. Siis ‘Nelosen Uutiset’, ole hyvä:

.

.

.

.

.

.

.



Vuoden 2011 viimeinen uutinen – sakkolappu
Nainen sai sakot -uutinen. Uutinenko!? Kyllä, aivan niin. Kun kyseessä on ritarien oma
mussukka. Ja vielä oikiaoppinen säkkipää. Paitsi että karannut hellan narusta… elikkä
ranskanritaripo liisi kirjoitti sakkolapun burqhapäiselle naiselle joka – ajoi Citroênia. Ehkäpä tämä
olikin syynä uutiseen, sillä ainakin lapsiraiskaajamuuhametin kirjan mukaan (saudi/wahhabitulkinto)
naisen kuuluu istua säkkipäässä hellaan köytettynä – eikä saa etes ajetella autova. Citroênia näet ei
kuraanissa mainittu, siinä kenties syy… France: Muslim Woman Fined for Driving while
Wearing a Burqa Muslim woman in France fined after being caught driving while wearing a burqa
– which is banned in France. By Elad Benari, Canada First Publish: 12/30/2011, 10:40 PM
israelnationalnews com/News/News.aspx/151252

Suomalis✜ ministeritari naarattaa - ja antaa haastattelun - arvaa kuka?

Osoittaa rohkeutta Ranskassa. Näet voihan käydä niin että maahan raahatut
väärinymmärretyt alkavat moisesta riahua: 2009 syksyllä ‘nuoret’ polttivat YHTENÄ
viikonloppuna 20.000 autoa. Kertoikos YLEN oksennus tahi Hehsharia asiasta? No eipä
tietenkään…

“Ranskassa pelätään tuhopolttoja – bensan myyntiä rajoitetaan Julkaistu: IS 29.12.2011 17:13
Ranska rajoittaa bensan ja muiden palavien nesteiden myyntiä uutenavuotena. Tarkoituksena on
vähentää autojen tuhopolttoja, joista on tullut varsinainen vitsaus Ranskassa. Poliisin mukaan
nuoret [ haloo åstridin parrakkaat lasukaiset ] polttavat sadoittain autoja joka uusivuosi ympäri



maata. [ psst.Ranskassa on ilmeiseti 'uusivuosi' joka viikonloppu ] Tarkkoja lukumääriä ei haluta
paljastaa, koska poliisi epäilee eri alueiden nuorten kilpailevan siitä, missä saadaan pahinta
tuhoa aikaan. Suurin osa tapauksista sattuu suurkaupunkien ongelmaisissa lähiöissä [ psst. nk. sha
ria-alueet jonne poliis tai palokalusto ei uskalla mennä ]. Rikollisuuden ja työttömyyden [ ja -piip- ]
riivaamissa lähiöissä on ollut myös useita väkivaltaisia mellakoita viime vuosina.

Ranskanpulla kunnostautui: Näytteliä Salma Hayek saa Ranskan hallituksen ritarimerkin,
National Order of the Legion of Honour. Sen suur-iitta Nicolas Sarkozy itse kiinnittää Elysee
Palatsissa, Pariisissa, rintapieleen. Tarina ei kerro mistä ansiosta – kuvitella voi kukin tykönään.
foxnews com/entertainment/2012/01/03/salma-hayek-to-be-knighted-in-france-report-
says/#ixzz1iQ8wfpgg

.

Osu – Uppos – Kilahti
IAF kertoi osuneensa suoraan EUkassam rakettipakettien postitusosastoon; onnenpotku
näyttää olevan suorastaan Talvivaaran luokkaa: paikalliset kärsivät, kaikki hyöty kilahti
h0spitallier ritarien  korjaan kaanin ja IAF ohjuskauppiaiden kassaan. IAF Reports ‘Direct Hit’ on
Gaza Rocket Cell The IAF reported success in an air raid targeting a terror cell in Gaza preparing to
launch rockets at Israel’s southern communities. By Gavriel Queenann First Publish: 12/30/2011,
8:28 AM israelnationalnews com/News/News.aspx/151240

Uraa! ...nikaivosten omistajan ilonpäivä: EU-kassamien parvi pyrähtää lentoon Talvivaaran✜
höysteillä.



hizbullahin huumekauppiaat kärähtivät
hitsibullahin mullahit kunnostautuvat huumekauppiaina: terroristijärjestö kärähti satojen
miljoonien huumerahan pesusta. World News Tribune kertoo kuinka tämä Libanonilainen
josephuksen roomilais-terrorin levittäjä käyttää USAn pankkeja Etelä-Amerikan
huumerahanpesussa. DEA on nostanut kanteen jonka mukaan hitsibullahin mullahien juoksupojat
ostavat käytettyjä autoja ja vievät niitä afrikkaan; tämän rahoitus tehdään huumekaupan tuotoilla.
Järjestön vesselit kehittelevät kaikenlaisia ‘yrityksiä’ autokaupan jne aloille, varastelee passeja ym
terrorin viennissä tarvittavaa.

Amerikan vakoilulähteiden mukaan pääpomo Hassan Nasrallah on pyyhkäissyt ikiomaan
turbaaniinsa ainakin $250milj ja pienempien tekijöiden kuten Sheikki Naim Qassem jne koonti
on tuottanut näille salamurhapommi-mullahheille yli $2mrd fyffyä. Rahaa pyöritellään
kaikenlaisten tekaistujen yitysten välillä, miljoonat ohjataan hitsibullahin ja vaimojensa tileille sekä
Iranin vallankumouskaartille. Pää meklarina rahavirroissa on  Supreme Leader Ayatollah Ali
Khameini. (Yli kymmenen vuotta sitten The Economist antoi putinille maailman huumakaupan
keisarin arvonimen. Kun tämä jessuiitta tuli presidentiksi, nämä tarinat kuihtuivat…) Report:
Hizbullah Laundered Drug Money in US Banks The Hizbullah terrorist organization is in trouble
for laundering hundreds of millions of dollars in drug trafficking revenues in US banks. By Chana
Ya’ar First Publish: 12/29/2011, 4:05 PM israelnationalnews com/News/News.aspx/151217

.

.

Lakialoite alaikäisten tyttöjen suojaamiseksi beduiineilta
Jo yli 1000 ilmoitusta on tehty beduiinien tekemistä alaikäisiin tyttöihin sekaantumisista
venäjän maahanmuuttajien keskuudesta. Onpa umpikiero lause: mikä onkaan kostonuskonnon
uhrien kokonaismäärä? Knessetin komitea Knesset Immigration and Absorption Committee
käistteli salaa otettuja videoita tyttöjen houkuttelumenetelmistä. Bentzi Gopstein, Chairman of the
LEHAVA – sanoi että on tehtävä laki joka suojaa pikkutyttöjä arabeilta. News Brief  12/28/2011,
Tevet 2, 5772 Legislation Against Arab Seduction of Minors? News Brief israelnationalnews
com/News/Flash.aspx/228071

.

.



Ellei routa pilaa tietä, sen tekee josephuksen työllistämän jihadistin raketti

Kassameilla Kynnetyt Pellot
Uudenvuoden kassam rakettipaketti räjähti pellolle. Yli miljoona Israelilaista asuu Gazan
rakettivyöhykkeellä ja on jatkuvien pommitusten takia ainaisessa hälytysvalmiudessa. Sireenin
soidessa on aikaa 15s keritä pommisuojaan – jos sellainen on. Useimmilla ei ole…
Afternoon Naps Shattered by Rocket Attack on Southern Israel Babies and toddlers were rudely
awakened from their afternoon naps Thursday when another rocket attack struck southern Israel
from Gaza. By Chana Ya’ar First Publish: 12/29/2011, 3:10 PM israelnationalnews
com/News/News.aspx/151216

.

hamasin kostonkoston mui$tojuhlat
Murhajärjestö hamas juhli murhkostonkosto -ideansa 24vuotisjuhlaa suutaan pieksämälläh:
“päämäärämme on pyyhkäistä Israel olemattomiin” julisti ismail, paawin oma ritariroswo,
muistuttaakseen juopotteleville paukutteleville vähempiosaisille murhamiehillensä mihin EU-
avustukset on tarkoitettu. (“pyyhkäistä” -termi tarkoittanee ismailin oman pankkitilin paisutusta
Svetsissä Jasserin $3mrd -tasolle). Haniyeh: Our Objective is to Eliminate All of Israel Hamas’
Prime Minister Ismail Haniyeh used the group’s 24th anniversary to remind everyone of its real
goals. By Elad Benari First Publish: 12/28/2011, 4:14 AM israelnationalnews
com/News/News.aspx/151160



Taas Huulienliikuttamisrikollinen kiinni Temppeliaukiolla!
Kaikensuvaitsevais-uskonnon muslipoliisit ottivat juuttaalaisrikol eikun siis naisen kiinni itse
teossa temppeliaukiolla: naisen havaittiin liikuttaneen huuliaan eli epäillään rikosteli-rukoiluksesta.
Nainen vietiin kuulusteltavaksi David poliisipiiriin tästä vakavasta valtakuntaa ja iittojen valtaa
heiluttavasta selvästikin ennalta suunnitellusta rikoksesta. Mistä näitä huulirikollisia piisaa, onko
kyseessä organisoitu salaliitto? Tämähän oli jo ties kuinka mones juutalaisen pidätys samaan
rikokseen liittyen – tänä vuonna. News Brief  12/26/2011, Kislev 30, 5772 Honenu: Jewess
Arrested for Praying on Temple Mount israelnationalnews com/News/Flash.aspx/227864

27.12.2011 palestinapolise wakf pieksi ja pidätti nuoren juutalaismiehen kun tämä uskalsi rukoilla
aukiolla.

Jos tällä aukiolla tytön huulet liikkuvat, koko allahhin kostonvalta saattaa romahtaa...

.



Tämä Moorian Vuori näytti joskus tältä...

.

Muslimien Tekemä Kristittyjen 2,5milj. Kansanmurha
Turkin muslimijohtaja Talaat Pasha aloitti ryöstökampanjan 24.04.1915 sanoilla:

“Murhatkaa jokainen Armenialainen nainen lapsi ja mies, mistään piittaamatta”

Niinpä tällä r00man suunnittelemalla (jihadisteilla teetetyllä) Kristittyjen kansanmurhalla on
keksittynä paawinkätevä valhenimikin: Armenian kansamurha.

.

Ranskan parlamentti hyväksyi lakialoitteen 12/2011 jossa roomassa suunniteltu ja islamin
uskoisten toteuttama laaja kansanryöstömurhasarja 1915 ja sen kieltäminen on rikos: vuosi
vankeutta ja 45.000€ sakot.  (vrt. holokausti jolla yhä aktiivisesti uhkaavat kaikkia jotka eivät
kumarra allahhia, kts kansa joka ei ole kansa). Tuloksena Ranskan laista oli se että
muslimipäällikkö Recep Tayyip Erdogan Turkissa vihastui ja kielsi kaiken kaupan ja sotilaallisen
yhteistoiminnan, esim. Ranskalaiset koneet eivät saa enää laskeutua Turkkiin. Tämä teko tietenkin
vahvistaa heimouskontonsa osallisuuden ja oppikirjojen pitävän paikknsa; niiden mukaan kaikilta
alistumattomilta vääräuskoisilta pitää ensin katkaista toinen käsi, sitten vastakkaisen puolen jalka ja
lopuksi irroittaa pää… kuten Balkanilla oli tapa.

Nyt Knessetissä edustajat Aryeh Eldad (National Union) ja Zehava Gal-on (Meretz) ovat
tekemässä samanlaista lakialoitetta, olihan suuri osa kuoliaaksi viillelyistä nimenomaan
juutalaisia. Binyamin Netanyahu-iitta on hädissään eikätiedämitäsanoa; voihan olla niin että “arabi
pahastua ja kostaa koston”? Katso armenialaisten itsensä tekemä dokumenttivideo miten
rauhanuskonnon edustajat salaisen valmistelunsa jälkeen yllättäin aloittivat kansannousun ja
silpoivat naapurinsa: youtube com/watch?v=zpvqtG3IvMY .

Tönköksi saudivoideltu suomimedia ja poliittimen mafia tietenkin vaikenee kaikesta ettei
åstridin ystävyyskansalaisten laiton maahan-ujutus ja tuleva kansannousu – jolla islamistit saavat
täysin julkisesti mielenosoituksissaan uhkailla – häiriytyisi. Wikipedia yms on väännetty
“Osmanien valtakunnan Turkissa tekemiin” vahinkoihin – kukaan läpilahjottu ei uskalla kutsua
muhametin  iljettävyyttä oikeilla sanoilla: islamin uskonnon varjolla aivopestyn kansan ohjelmoity



teko, naapureidensa ryöstömurhat. Miksikö? Koska sama hallintavaltaa käyttäen nykyinen
johtajakin sai valtansa – ja tällä tavoinkin tehtynä kansain alistus tuottaa aina eniten rooman
holveihin. Report: Knesset to Recognize Armenian Genocide Will Israel join France and recognize
the Armenian genocide? A Knesset committee discussion may end up doing so. By Elad Benari
First Publish: 12/26/2011, 6:16 AM israelnationalnews com/News/News.aspx/151079

Jäljet johtavat sylttytehtaalle.

Sylttytehtaan suunniittelutoimiston piiput tosin eivät olekaan Turkissa vaan r00massa… sen alla
katollisAdolphinkin lopputuote eli kultahammasholvit koristeltuine pääkalloineen. (vrt tällä
blogisivullani näkyvän “tiedon portaiden” pääkallo-holvisto)

islamin✜ sylttytehtaan tuontantovaihe 2

.



islamin sylttytehtaan jätekasa

.

Ritarien riiteille tunnusomaisten leirien ja niiden materian käsittelymetodit paljastuvat allah

Katollis-Jessuiitat Tavaritzh Stalin sekä Katolliskuoripoika Adolph saivat suunnitelmakopiot
suoraan✜ pää-kallo-konttuurista... ohessa leirikartta kuljetusreitteineen. Näihin naapureiltaan
pakoonpäässeet kultahampaat keskitettin kaanin laarehin seulottavaksi. Tottahan Erdogan vihastuu
kun suunnitelmat paljastuu.



Pääkonttorin täysin suvereenisti hallitsemassa Ameriikassa samainen lakialoite on ollut kuuma
peruna vuosikymmenet – eikä etene.

1900-1922 kristittyjen määrä pelkästään Anatoliassa romahti 25%:sta 5:n. Islamin alle
jääneellä dhimmillä ei ole mitään oikeuksia, niille valehtelu, varastaminen ja niiden kivitys ja
pieksäminen on velvollisuus. Aseenkantoluvat evätty (kuulostaako tutulta), omaisuus oli täysin
kaikkien ryöstettävissä. Tänä aikajaksona noin 2,5 milj Armenian, Assyrian ja kreikan kristittyä
murhattiin ottomaani-islamislaisvaltion suojeluksessa. Kurditkin saivat kaikki vapaudet – kunhan
ryöstivät ja tappoivat kristittyjä.

Kansamurhakampanja alkoi paawillisen jihadistisalaseuran kaapattua
ottomaanivaltakunnan johdon. Mosskeijoissa ympäri valtakunnan julistettiin murha-fatwa
kristityille ja suunnitelman mukainen kansamurha alkoi. Ensin Kristittyjen miehet vietiin töihin…
pakkotöihin. Sitten yhteisöjen johto teloitettiin. Senjälkeen naiset ja lapset joko tapettiin
kiduttamalla jne tai tehtiin orjiksi. Siis aivan sama kaava kuin jessuiittain stalinilla ja Adolphilla.

Kansamurhain alettua kokonaisia kristittyjen kyliä poltettiin asukkaineen. Kiinnisaatuja
kidutettiin inkvisitiolaioksen opettamina ja käyttäen tunnettuja Espanjan inkivistiolaitoksen
metodeja. (En tahdo niitä katollis-sadistisia pääkallokokoelma-kuvottavuuksia tässä kuvata, linkkejä
löytyy alempaa)
Turkkilaisten jihadistien ‘menestyksestä’ kertovat luvut pidetään piilossa eikä historiankirjat tiedä
mitään kansamurhista. 1900-luvun alussa turkin väestö oli 33% kristittyjä, nyt vähemmän kuin 1%.
Vainot jatkuvat, asiasta ‘kaikki’ kieltäytyvät keskustelemasta – onhan tällä tuholla r00man
siunaus… Murhiin ja ryöstöihin osallistuneet jihadistit ovat saaneet pitää ryöstösaallit ja
omaisuuden ja maat korvauksetta, Kreikan hallitus on kaksipääkotkain hanskaama eikä myöskään
vaadi keneltäkään mitää – vrt. Karjala.. americanthinker
com/2011/08/the_jihad_against_the_armenian_assyrian_and_greek_christians.html#ixzz1hdcVSZs
Z





islamin sylttytehtaan tuontantovaihe 1 eli rauhanyllätys✜-aseettomille naapureille.

Ainoaa lohtu – jos sellaista tässä harjoitellussa ja jatkuvasti toistetussa kaaniohjatussa tragediassa
on – että – mihinkään varautumattomat åstrid-class kukkahattutäti kiilaajat ovat tämänkin jonon
ensimmäisinä.

A MONUMENT TO MUSLIM “TOLERANCE“ www.srpska-mreza.com/History/pre-
wwOne/Chele-kula.html (katso katollis katedraalien kellareistakin tutut varastot)

THE VATICAN’S HOLOCAUST; The sensational account of the most horrifying religious
massacre of the 20th century
www.srpska-mreza.com/History/ww2/book/Manhattan-vatican.html

Selvitäpä itse taustoja. G0-0gle löytää tuskin yhtään ainoa (?) aitoa tietoa kuka kallojenkerääjä
kaiken tämän takana piileskelee (kts. ilmestyskirja 17). Kaikki yhteys työkaluina käytettyihin
ohjelmoituihin saatikka uhreihin, eli aitoihin Kristittyihin on ‘historiankerronnasta’ katkaistu.

Balkanin makkaraa WW-I, Unkari:✜ muslimijoukot repivät vääräuskomummot keittiöistään ja
ripustivat killumaan

.

Katso saksan TV:n sensuroitu dokumentti, Serbian Historia (suomitxt):

.

Armenian ‘rauhallisten naapurien’ eliniän hautoma
yllätysisku;



The New York Times; 26.4.1915

“Kurdit massamurhaavat lisää Armenialaisia; kaikki kymmenen kylän ihmiset lahdattu.
Todisteista järkyttävistä kostoista hylätyissä kylissä. Suuren Exoduksen Tarina; pako Persiasta
äärettömän kärsimyksen näytelmä tuhansille jotka pääsivät miekkaa pakoon”. KURDS
MASSACRE MORE ARMENIANS; All Inhabitants in Ten Villages Near Van Said to Have Been
Killed; Evidences of Fearful Outrages Seen in Deserted Settlements STORY OF GREAT EXODUS;
Flight from Persia Full of Suffering for Thousands Who Escaped the Sword; APRIL 26, 1915

“V. 1915 Musslimi kansannousussa Hosrovassa, jossa oli jo tapettu 48, Armenialaistyttö
Elizabeth Marcara taisteli David Ishmu’n kanssa hyökkääviä kurdimuuslimeja vastaan: “kun
ne pääsivät kylä portille, otimme kiväärit ja aloimme ampua katolta. Ammuin 80 laukausta…
Mslimien oli pakko suojautua kylän aidan viereen. Ammuin kaksi, David kaksi. Myöhemmin neljä
lisää ja sitten joukkion päällikön. Mslimit jättivät ryöstösaaliinsa ja pakenivat… Taistelu kesti
kolme tuntia. Kun rosvopäällikkö kuoli, loput pakenivat. Tulimme katoilta ja keräsimme saaliin,
pakenimme sukulaisten kanssa. Näimme lisää kurdi musslimeita jotka olivat Hafgan kylää
ryöstämässä ja ne ampuivat meitä. Illalla hyökkäsi viisitoista musslimia joista tapoin yhden …
sitten venäläiset löivät turkkilaiset Khorin taistelussa. Persian (huom. ei Hitlerin keksimä
Iran=Arjalainen farsinkielellä) kuvernööri pyysi minua taistelijaksi venäläisten puolelle…”

Tämän päätyttyä 2,5 miljoonaa Armenialaista kristittyä oli silvottu oikeaoppisesti muuhametin
miekoilla joukkohautoihin, katso suomennettu video: www youtube.com/watch?v=zpvqtG3IvMY

Kuules, tätäkin tapahtumaa oli pitkään✜ suunniteltu ja juonittu: Mietipä miksi DDR
myyrillämme onkin✜ hätä riisua kansa aseista ja tehdä Suomesta ‘EUn monikulttuurisin’ valtio?

.

.

.



Poliisi Taseroi öisin Judea/Samarian asukkaita kodeissa
IDF sotilas Pinchasi Bar On -ia syytettiin tietovuodosta Judea-Samarian kyykytyksissä. Hän
vietiin viikoksi kuulusteluihin, näyttöä ei löytynyt. No sitten Pliisi määräsi viikoksi kotiarestiin.
Kaksi kertaa yössä tulivat ‘tarkastamaan henkilöllisyyttä’. Joka kerta Pinchasi sanoi että te otitte
kortin, muuta ei ole. Sitten eräänä yönä kerran uhattiin Taserilla, vietiin yöllä kammarille ja
syytettiin päällekäynnistä. jne. Eli kaikki keinot ovat luvallisia jotta saataisiin aikaan josephuksen
kansannousu ja syy Judea-Samarian putschin aloitukseen ja väkivaltaan. Katso viedoliite.Video:
Police Threaten Nationalist with Taser at Home Footage shows how police harassed nationalist
Pinchasi Bar-On inside the home where he is under house arrest. By Gil Ronen First Publish:
12/25/2011, 9:28 PM israelnationalnews com/News/News.aspx/151069 …
youtube.com/watch?v=9WaIzXqLpkM

Taser assisted Home Invasion

.

.

Arkeologinen sinettilöydös; julkistus.
Vanha toisen Temppelikauden sinettilöytö julkistettu: vain tällä sinetillä sinetöity esine
hyväksyttiin temppelikäyttöön. Se löytyi Daavidin kaupungin raunioista Robinson kaaren luota
temppelivuorella. “Tämä on ensimmäinen tämänkaltainen löydös joka osoittaa juutalaisten
läsnäolon tuolla aikakaudella.” sanoo Arkeologi Eli Shukron. Sinetti on kolikon kokoinen ja sillä
painettu teksti on: “Se On Puhdas” sekä Jumalan nimilyhenne. Second Temple Era Seal Unveiled
The Israel Antiquities Authority unveiled a rare ancient seal that underscores the bond of the Jewish
people to Jerusalem. By Gavriel Queenann First Publish: 12/25/2011, 1:11 PM israelnationalnews
com/News/News.aspx/151057



Temppelin Sinetti ja sen painama teksti oikealla.

.

.

Ritaripolliisit oikosulussa
“Poliisin on otettava kiinni tuhopolttajat” sanoo Ramlen Rabbi Uriyah Shachor. Paikallinen
synagooga ja uskonnollisen (!) koulun rehtorin auto joutuivat vastikään tuhopolton kohteeiksi.
Homma nk. haisee josephukselle: ritaripoliisi kertoo kyseessä olleen oikosulun. No maailmahan on
ihmeitä täynnä, tämä oli ensimmäinen oikosulku joka samalla polttaa (kristittyjen) auton sekä
(juutalaisten) synagoogan eikä yhtään ritarisuojeltua arabialaista.

Täytyy myöntää että vastaavanlaisia ihmeitä ovat havainneet myös suomalis-ritarit… Asiaa
valaisisi tieto siitä oliko auton omistaja nk. breiviik-vatikaani-kristitty vaiko aito, vaan tarinan
kertoja vaikenee kuvallisestikin kaikesta: ‘uutinen’ piti esittää ilman että asioita kerrotaan. Tutkipa
kuvaa, mitä kaikkea siitä löydät. Ramle Rabbi: Police Must Catch the Arab Arsonists Rabbi Uriyah
Shachor, who heads the city of Ramle’s religious core group: The torching of the car and synagogue
are an escalation. By Elad Benari First Publish: 12/22/2011, 5:12 AM israelnationalnews
com/News/News.aspx/150976



Lampaat aitauksessa vaiko sudet niitylläh

.

Yritin tuon kirkon taustoja selvitellä – tämä Nikodeemuksen Pyhimys atriumi löytyi Ramlesta,
mutta selvästikin eri laitos kuin mikä ylläolevassa lehtikuvassa. Nikodeemus näyttää olevan saman
breiviikin pallukan hanskaama kuin Englannin kuningatarkin: vertailun vuoksi vieressä
Konstailijoitten hallintavallasta kertovaa temppelipallukkaa kuvattuna suomilaisten ziionista.



Nikodeemusko Ritari? Vai liekö kaanin varas anastanut brändin?

.

Unelmien Unelma: “Sinäkö tapoit juutalaiset ?”
Kun YK juhli 50-vuotis juhlaansa, UNESCO kieltäytyi mainitsemasta juutalaisten
holokaustia toisen maailmansodan manifestissaan. Tämän jälkeen se on järjestelmällisesti
tukenut arabimaiden hitlerismiä. Hitlerismi on toki eroittamaton osa tätä kostonuskontoa: sen juuret
löytyvät Fatiman luostarista 600-luvulta – jossa poikanen muhamed koulutettiin katollisuudesta
väännettyyn arabiversioon… Siitä lähtien kaanin ohjaam ‘hitlerismi’ ja sen inkvissiitiot ovatkin
olleet osa josephuksen kaksipääkotka-klaanin maailmanvalloitusta. Ja kukoistivat Adolphin
uskontoministerin, Hajj Amin Al Huseinin (Saddamin setä) ollessa myös Balkanin Handzar
100.000 miehen divisioonan komentajana. Tämän köörin avainhenkilö, pyöveli ja R00man
kardinaali, paawi Piuksen henk koht lähetti oli Antte P avelic joka auttoi balkanilla 800.000
kansamurhassa…jnejne. Tilanne jatkuu ja serbit ovat yhä etulinjassa. Meillekin tämän orkesterin
airuet soittelevat jo suko pollin oopperoita kaksipääkotkain suojaamina Sellossa. (Kertoiko Giulio
jtussaan näistä? No eihän toki, mutta hitlerismi, se on paha se)

Zayzafuna -lehden viimeisin numero, Palestinian – UNESCOn tukema lehti, juhlii kunnioittaen
Adolp Hitleriä ‘teinitytön’ esseellä. Siinä tyttö unelmoi keskustelusta Adolphin kanssa: “Sinäkö
tapoit juutalaiset?” kysymykseen Adolph vastaa: “Kyllä, minähän se. Että tietäisitte sen olevan



kansa joka kylvää tuhoa kaikkialle maailmaan”. How UNESCO Funds ‘Hitlerism’ The UN is
financing promotion of Hitlerism in the Arab world. By Giulio Meotti First Publish: 12/21/2011,
6:03 PM israelnationalnews com/News/News.aspx/150958

.

.

Musupäällikön ihanne, sadistimurhaaja
Palestiinateatterin pääsätky Abbas tapasi idyllisessä videoidussa ympäristössä (eli tapporaha -
mainos) Shalit-vankienvaihossa vapautetun sadistien kunigattaren, Amna Munan. Muna
houkutteli Ofir Rachumin, juutalaispojan Ramallahin kotiinsa tammikuussa 2001. Siellä
allahinpalvojat jo odottivat teurasuhriansa… Hän on yhä ylpeä teostaan (asuntokin ‘valtion’ lahjana)
ja tapanaan on kirkumalla toistella Ofir Rachum’in kuolinhuutoja. Hän on myös muslimimaiden
lehtien suosikki kutsumanimellä “Al Capone Muna”, niiden mukaan hän oli myös sadistisesti
kiduttanut sellitovereitaan. Raivotar ei uskaltanutkaan (miksihän?) mennä takaisin koto-Gazaan
vaan hänet vapautettiin pyynnöstä Turkkiin. Siellä tiistaisen Abbas’in valtiovierailun kohteena oli
myös 10 muuta tappajaa, kuten Jihad Yarmur, Nachshon Waxman’in murhaaja. Abbas Meets
Sadistic Female Terrorist, Head of PA meets Amna Muna, who tempted a Jewish youth into a death
trap and was released in Shalit deal. By Gil Ronen First Publish: 12/21/2011, 5:26 PM
israelnationalnews com/News/News.aspx/150956

Murder Inc., mainos: Idyllinen koti, muslimisadistien 'valtion'✜ palkkio

.



Salamurhaajan Pomminsirpaleen Katoamisen Ihme
Gush Katif’ista kotoisin oleva Yigal Kirschensaft joutui salamurhapommittajan uhriksi,
evakuoitiin sairaalaan pahoin loukkaantuneena. Verenhukka oli viedä tajunnan, Psalmia toistaen
hän palasi tajuihinsa. Röntgenkuvaus osoitti että yksi teräspala oli lonkassa, toinen selkärangan
vieressä. Hänen puolestaan käynnistettiin maailmanlaaja rukousketju. Seuraavana päivänä pitit
leikata – mutta molemmat sirpaleet olivat kadonneet, ihossa ei ollut jälkeäkään sirpaleiden
haavoista. Kaikki, kadonnut! Lääkärit ihmeissään… News Brief  12/20/2011, Kislev 24, 5772
Miraculously Vanishing Shrapnel http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/227452

Isä Terrorin Terrori, alk. 1000 NIS/h
Tällä kertaa joku älysi videoida – eikun siis “jonkun” palkkaaman haudanhäpäisijän. Tämä
arabi-valioyksilö kertoi oikeudelle saaneensa palkkaa 1000NIS eli n. 200€ tunnin työstä; 3kk
tuomio. Uskonsankari-Duunari sai tuomionsa, palkanmasajan jalanjälkiä roomaan ei kukaan
uskalla kukaan selvittää…

Täkäläiset jalanjäljet eivät muuten edes näytä Israelin Shekelin kurssia – kiusa se on pienikin
kiusa. (Tarkistapa joutavan Tarjan Suomenpankin valuuttakurssi talukosta – ei ole). Onneksi netti
vielä hetken toimii ja tieto löytyy: US dollar $1 = 3.7 NIS (Nominal New Israeli Shekel)  =  4.9 €,
12.12.2011
Video: Cemetery Vandalism on the Mount of Olives Vandalism at the Mount of Olives Jewish
Cemetery in Jerusalem was documented on video. Perpetrator sentenced to 3 months. By Yoni
Kempinski First Publish: 12/20/2011, 12:16 AM israelnationalnews com/News/News.aspx/150886
Ohessa kuva videolta, youtube com/watch?v=qicMt3rNslE

Ajatukset sormien välissä? Opin mukaan ne kuuluu sylkäistä hautaan... katso video



Tarja suree, ystävänsä – Kim Il Jong – salamurhajumala kuoli
Vuonna -1972 Tadjan vasta opetellessa punamiehitetyssä DDR:ssä upseeri pjuuttinin kera
myyräntyötään, Kimin isän Pohjois Korea oli jo mukana iittain lentokone-murhabisnetissä.
Toukokuun 30 päivänä -72 Japanin Punainen (Tarjanpunainen) Armeijakunta teki salamurhaiskun
(muistathan ketkä ovat salamurhaajia) Israelin Lod’in lentokentällä. He tulivat asekasseineen
EU:sta (tietenkin, EU), avasivat kassinsa, konetuliasein ja kranaatein tappoivat lennolla olleet
lomalaiset läjään tuloterminaaliin: Isä terrorin saalis, 26kuollutta ja 80 invalidia.

Shurat HaDin nosti oikeusjutun 17 uhrin – Puerto Rico Kristittyjen ‘pyhiinvaeltajien’
puolesta. Oikeudessa HaDin todisti kuinka Pohjois Korea oli tämän murhatyön takana ja johti Isän
Japanin Punainen Armeijakunta-alajärjestöä. Oikeus tuomitsi Tarjan ystävät $378milj
korvauksiin… (P.S. Huomaa ero alempana kuvatun EU-paawin-breiviikin ja Puerto Ricon
‘kristittyjen’ välillä, SEKÄ yhtenevyydet iittain Isä-terrorin suunnitttelemalla toiminnalla – silloin
siellä ja nyt Brei viikin Norjassa).

Sen lisäksi, nyyhkis, Pohjois Korea on/oli rakentelemassa hizbollahille tunnelijärjestelmiä
rakettien ampumista varten Israelin lastenkoteihin. (Tässä suomi-kaksipääkotkain erityinen
lempikohde, mm. Tuomio-jan jne iitat lahjoittelevat verorahojasi tähän ‘bisnekseen’). Edellisessä
Libanonin sodassa käytiinkin vieläkin iloisempaa Tadjan nyt itkemää tuholeikkiä … silloin Israelin
päämääränä oli lopettaa venäläisohjuksilla tehdyt yllätys-salamurhat .

Pohjois Korea onkin suoraan yhteenliittynyt Palestiinan eli iittaterrorin kanssa sekä Iranin
jne globaalin kaksipääkotkain kanssa. Katso henkilöitymät alempana.

Tarja Halonen: “Kyllä Kim Jong-iliäkin joku jää kaipaamaan ” IS 19.12 16:13 … niinpä.
Ainakin murhamiehet. North Korea Was and Is Connected to Terror Against Israel Attorney
Nitzana Darshan-Leitner of Shurat HaDin reminds: North Korea, seeking to destroy the West,
supports terror in the Middle East. By Elad Benari & Yoni Kempinski First Publish: 12/20/2011,
3:13 AM israelnationalnews com/News/News.aspx/150888

Nitzana Darshan-Leitner -haastattelu, youtube.com/watch?v=k8wfr5Xe6Fc

.

.

0pus Dei kouluttajain opetusta…
Millään ei tietenkään ole milloinkaan mihinkään yhteyttä – “ei koske suomea”:
Kansainvälinen ihmisoikeusasiain lakimies,  Justus Reid Weiner. Justus istuu monikansallisten
yritysten johtokunnissa ympäri EU:ta ja pohjois amerikkaa. Jerusalemin Yleisten asioiden
keskuksen puhemies (Jerusalem Center for Public Affairs). Israel and New York Bar Associations
=lakimies järjestöjen jäsen. Kouluttaa laajalti valittuja ympäri maailman. Varmaankin vetänyt
vetäviä tilaisuuksiaan myös Fredrikinkadulla? No jopas: ellei tämä ole josephuksen
kaksipääkotkakerhon vetäjä, kuka sitten? (vrt. IL: soinin avustaja moottoripyöräjengin sotkuissa,
0pus de in jäsen, London school of economics … joissa opettajina Sirkka hmm katos kuvaa.



Justus kertoilee jutussaan kuinka Gazan muslimit vainoavat kristittyjä. Nämä jihadistien
seassa oikiasti vainotut oikiat kristityt ovat kypsyneet tähän kaksipääkotkan toisen haaran jatkuviin
dhimmejä kohtaaviin tihutöihin, vainoon, kidutuksiin, pakkoavioliittoihin, kiristykseen,
hakkaamiseen ja työpaikkojen menettämiseen ja haluavat nyt paeta minne tahansa saavat viisumin.
Vaan minne pakenet: tervetuloako Suomexicon Konstantinus Porvookirkon ritarien jallitettavaksi?
Astrid sanoo ettet saa viisumia koska et kuulu kerhoon, et olekaan paawin-breiviik-’kristitty’ …
vaan olet suomalis-sossiaalistien sumuttaman dhimmin kaltainen veronmaksaja…

Lähtöjuoksuun rääkättyjä Gazan kristittyjä on kuulema 50.000 henkeä.
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/11000

.

Kansainväliset✜ kaksipää-kouluttajasirkat kuuluvat tietenkin myös bilderpertteihin

.

.



Ritaritar Halosen viharyhmät Israelissa
Parisen vuotta sitten arabeilla ja josephuksen vasureilla oli ‘juhlamielenosoitus’ Bil’in
kaappauksen kunniaksi. ‘Rauhallisessa’ mielenosoituksessa tuhottiin omaisuutta satojen
tuhansien dollarien edestä, sotilaita haavoittui. Tästä alkoi jatkuva mellakoiden sarja joissa on jo
130 sotilasta haavoittunut.

Missä on ministeri (ritarien) hätäkokoukset? “Nuorisojoukko kuuli (kuka kuiskasi?) että sotilaat
tulevat yöllä tuhoamaan heidän kotiinsa … he ottavat omankäden oikeuden ja tuhosivat armeijan
omaisuutta – niiden välineet joiden on tarkoitus yöllä hyökätä heidän koteihinsa. Näistä tehdään
terroristeja: ritarikabinetit kokoontuvat ja kaikki kirkuvat että nämä terroristit – kotiansa
suojelevat nuoret pitää ampua. Koska niin moni sotilas (joo, useampi) vahingoittui nuorten raivosta
kun 50 nuorta hyökkäsi Ephraim Brigade päämajaan.

Hallitus ja lehdistö tekee kaikista Samarian ja Judean asukkaista rikollisia; sanoo Zalmanovitz,
Hamavaser -lehdessä. Tokihan, näidenkin ritarien johdolle on annettu projektiksi on tuhota Israel
sisältäpäin jolloin Josephuksen pojilla on helppo astella varustusten yli. Who Dares Raise His Hand
Against a Soldier? A hareidi daily has accused the cabinet of smearing Israel’s settlers while
remaining silent over 130 soldiers hurt in Leftist-Arab protests By Gavriel Queenann First Publish:
12/16/2011, 12:45 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150789

.

EU ja Malmö on näiden vallanvaihtajien hallinnassa: autojen omistajat sensijaan kuuluvat rikoslain
alle. Milloin ex. itsenäisen suomen edus kuntalahjottujen halosta korjaan talosta tehdään mosskeija?



.

palestiinako ‘kansa‘? – “Heikko Esitys” …sanoi USAn
presidenttiehdokas.
Keksitty kansa: USAn presidentivaalien ehdokas Newt Gingrich totesi aivan oikein että
palestiinan Arabit on täysin keksitty myytti – marxilaisjoukko Moskovassa aloitti tämän
kansansadun Brezhnevin johdolla 1967. Hätä oli kova; niinpä paawin paniikissa tälle terrorille
keksittiin kuninkaaksi Tsetseeniterrorissa kunnostautunut murhamies, rosvopäällikkö  nimeltä
Jasser.

“palestiinaksi” alueen taasen nimesi miehittäjävaltio R00ma jo ajanlaskumme alussa. Siitä
lähtien eli 2000 vuotta “historiankirjoittajat, sittemmin lehdistö” ovat tätä satua toistaneet – nyt satu
on löytänyt tiensä koulukirjojen historia ja politiikka -sivuillekin. Koitapa pohtia kenenkä
palveluksessa nämä ‘tietolähteet’ ovatkaan?. Op-Ed: WESTERN FRONT: A Badly Invented
People; Daniel Greenfield Published: Thursday, December 15, 2011 1:04 AM Roy Hanania,
responding to Newt Gingrich, wrote in the JPost that the Americans are also an invented people.
That, says the writer, sounds glib, but is hogwash. Read why.
israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10985

Newt Ginrich – FoxNews linssilude – tietenkin M@ltan ristin ritari h t t p : / /
lefemineforlife.net/?p=705 …ja tarvitsee pisteitä kiipimiseen = ‘paljastaa’ kaikkien tietämiä
salaisuuksia.

Lue: http://wp.me/px1AT-h Kansa joka ei ole Kansa
.

.

Vatikaani vaatii pyhät paikat valvontaansa -’paljastus’
Paljastus: Vatikaani alkaa vaatia pyhän maan pyhiä paikkoja omaan valvontaansa. Kautta
Josephuksen: Tottahan se totta on; aina on r00man halu ollut hallita Jerusalemia… Tämä exposee
vain sattuu niiin nätisti USAn pääjessu Gingrichin muihin tiedettyihin “paljastus” jorinoihin
kansasta – joka ei ole kansa. Mutta lue kumminkin marcellino maccaroni Giulio Meotti’n
vatikaanissa hyväksytetyt “paljastukset”. Expose: The Vatican Wants to Lay its Hands on Jerusalem.
The Vatican is now reiterating demands for control of religious sites in Jerusalem. Jordan’s
occupation 1948-1967 didn’t bother them. By Giulio Meotti, Italy First Publish: 12/15/2011, 4:14
PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150757

.



Rooman✜ keisaria on harmittanut aina jos ei saa täällä kaikkea määrätä...

.

Uusi salamurhakeksintö: Ontto allahhin Uhrikivi
Arabit ovat alkaneet asennella uusia uhrikiviä – onttoja lasikuitupönttöjä jotka on naamioitu
kiviksi. Ne täytetään räjähteillä. Onnellinen arabi se joka saa painaa nappia, uhrata uhrin ja katsella
kuinka syyttömien suolenpätkät kohoavat palmupuiden latvaan… (Huom. Tämä salamurhaajain
salat paljastava uutinen sensuroitiin tältä sivulta kertaalleen...). ‘Mock Rocks’ Hide Deadly Gaza
Terror Bombs Gaza terrorists are taking a leaf from history and learning to hide their explosives in
newer, more creative ways. By Chana Ya’ar First Publish: 12/12/2011, 7:38 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/150651



Isralilaissotilas esittelee viimeisintä josephuksen Gazan SalaMurha Inc.✜ vientituotetta. Tähän
keksintöön saataneen myös EUpaawin tapporaha-tuet?

.

.

Kun Ritari Rohkiat tekevät tihutyöt; arabit saavat nukkua
pidempään…
‘Rajavartio’ poliisi tuhosi asuntovaunun ja maatalousrakennuksen Samariassa, Mitzpe
Yitzhar. Tapansa mukaan aikaisin aamuyöstä; tällä kertaa ystävällisen arabikylänsä kautta, juoden
“aamukaff€tta” (?) muezzinin kultareunakupeista… Kuulema asukkaat eivät tehneet tässä ryöstössä
ja täystuhossa vastarintaa, kertoo Kol Yisrael radio. 12/15/2011, Kislev 19, 5772 Trailer Home
Demolished in Mitzpe Yitzhar http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/227027

Po Liisin Natsimentaliteetti kukoistaa: Kansaedustaja MK Michael Ben-Ari’lta estettiin
paikallepääsy – vaikka hänellä Knessetin jäsenenä on siihen oikeus. “ Pelkään että tämä tuho
aikaansaa ketjureaktion. Rauhoittamisen sijaan Netanyahu heittää öljyä tuleen. Tämä ei ollut
viisasta.” sanoi Ben. Turha kuitenkaan luulla että nämä krokotiilinkyyneleet auttaisivat Samarian
asujamistoa tulevalta jo budjetoidulta holokaustilta.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/150742

.

.

Rakettikoulun papit maistoivat lääkettänsä
Torstaiyönä Gazan arabit uhrasivat taas kasan EU-rakettejaan Israelin lastenkoteihin jne.
Vahinkoa syntyi … mm. Negevin pikatielle syntyi reikiä. Kansa pakeni lapsineen ties kuinka monta
kertaa pommisuojiin; hälytyssireenin soidessa aikaa on n. 20 sek – kello yhden aikaan yöllä
herätä, pukea & lapset kerätä – ja juosta pommisuojaan. Yön äksönin vastineeksi aamun
avauksen teki tällä kertaa – ei muezzin kirkuna – vaan IDF: uhripappien koulutuskeskus laitettihin
läjähän ja sen mukana 20 pommipappia joista yksi jopa pääsi neizeittens tykö … ajatteles sitä,
iäisyys 72 hampaattoman riitelevän mummon kanssa. Gaza Arabs: 1 Killed, 20 Hurt in Overnight
Air Raids Hamas training camps reportedly hit. IDF: we will continue to act resolutely against
Hamas. Rocket hits Israel Friday morning. By Gil Ronen First Publish: 12/9/2011, 10:12
AM  israelnationalnews com/News/News.aspx/150564



Öinen hamasin koulutuskeskus valaistuna.

.

.

Jerusalemissa ikkunallah-kirkuna Aamuherätys 5:30



Onko meteliterrorismin mekassa vääräuskon tekemät vahvistimet?

Kansanedustaja MK Anastasia Michaeli on esittänyt lakia muslimien minareettiterrorin
vähentämiseksi: nyt ne saavat (!?) vapaasti käyttää vahvistinlaitteitaan kaiken kansan
herättämiseksi selkäpiitä karmivilla “kuolem jtalaisille” aamurukous kirkunallaan. Osa edustajista
jopa kannattaa ehdotusta, kaikki Knessetin $audivoidellut taas epäilevät rajoitusten häiritsevän
arabi rauhanuskontorauhaa… MK: Lower the Mosque Noise, People Have the Right to Sleep The
government will discuss a law that would require mosques to temper the prayer announcements
made by muezzins at Islamic prayer times. By David Lev First Publish: 12/8/2011, 9:24 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/150522
.

.

.

Toimisiko maailman hulluus ilman✜ psykiloogeja?

.

.



Juutalaistytöistä kuraanipommeja?
Pikkutytöt ‘naivat’ arabeja Galileassa: Alkaen 11 vuotiaasta, pikkuisia juutalaisia tyttöjä
tavataan nykyisin siirtyneenä arabikyliin säkkipää ‘vaimoiksi’. Syynä ‘hajonneet’
juutalaisperheet; paawillinen feministi-marxilais propagandan päämäärä – joka suunnitellun
ohjelmoidusti hajottaa perheet ja sen perusrakenteet kiistäen perheen pään, isän auktoriteetin. Tähän
globaaliin agendaan on valjastettu lain kouran apu sosiaalilepakkoineen. Epätoivoiset äidit etsivät
lapsiaan arabikylistä eivätkä saa mistään apua. Ongelmaraporttiin haastateltiin m.. tri. Boris
Yudis’ia, Afula’n apulaiskaupunginjohtajaa… Vapaaehtoisjärjestö (NGO) Yad L’Achim vahvisti
väitteet. Young Jewish Girls ‘Marrying Arabs in Galilee’ Deputy Mayor of Afula: “Mothers come
to me and cry that their 12 and 13 year olds have moved into Arab villages.” By Arutz Sheva First
Publish: 12/7/2011, 7:14 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150503

Ulkoilutusta: Säkki päähän, vahti viereen ja torille...

Marraskuussa Negevin alueella yli kahdeksan tapausta. Paawin ultravasuri feministit tukevat
toimintaa sillä se sopii agendaan, kansaa viedään kuin pässiä narussa. Police Admit Bedouin Abuse,
Abduct Jewish Girls. Voice of Israel radio reports growing phenomenon in Negev, with seven cases
last month alone. Victims are aged 11-18. By Arutz Sheva First Publish: 12/26/2011, 10:10 AM
israelnationalnews com/News/News.aspx/151086

.

.



Pikkuallahhit teurastusopissa
Palestiinalais-arabi epäonnistui taivaaseenpääsy-aktissaan. Tarina ei kerro olisko hän päässyt
vai joutunut 72 neizen haaremiin... Noh, uhriakaan ei syntynyt… nyt varmasti kostotekoihin
kykenemätön allahhinsa on hyvin hyvin vihainen? Uhrikoulutettu arabinainen yritti iskeä
rajavartijaa veitsellä, turhaan. Veitsihyökkäyksiä on jatkuvasti, tänä syksynä siellä sun täällä.
Onnistuneet murhaaja eikun siis arabeille kansallissankarit joutuvat useinkin Israelin kauheisiin
vankiloihin eli siis pääsevät jonoista ja pääsykokeista ohitse – opiskelemaan yliopistoihin. Suurin
rangaistus onkin joutua takaisin arabighettoon kesken opiskelun ja ilman päästötodistusta. PA
Female Terrorist Foiled in Attack on IDF Soldier A female PA Arab terrorist failed in her mission
Wednesday when she tried to stab an Israeli Border Guard soldier on duty near Hevron. By Chana
Ya’ar First Publish: 12/7/2011, 12:57 PM www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/150486

Pikkulasten katukoulutus marttyrien häihin: kenet tässä uhrattiin?

Katsopa kuinka arabilapsille opetetaan oikeata vääräuskoin teurastusta nelivuotiaasta lähtien.
(Arutz Shevan uutiskuva). Pikkulapsista alkaen k0raanin teurastusohjeita teroitetaan lapsien mieliin;
alta voit luke kuinka teinipojat toteuttavat tätä opetusta ja silpoivat kotiinsa nukkuvan Vogelin
lapsiperheen kurkut keskellä yötä. Tarkasti saamansa opetuksen ja k0raanin mieekkakäskyn
mukaan. Netistä voitkin löytää videon jossa ilkeä naapurinsetä teipataan ja perheen pienin
nelivuotis laitetaan leikkaamaan pahikselt pää irti: tämmöiset opetus CD:t toimivat hyvänä
materiaalina toitottomalleen maailmanvalloitus “armenia”-operaatiolle. Vääräuskoisille
julistetaan rauhaa: se tuleekin heti kun kaikki vääräuskot on alistettu ja tapettu. Katso tästä kuinka
se ‘rauhantekeminen’ alkaa, yhtäkkiä yllättäin: Armenian dokumenttivideo  1,5 miljoonan
vääräuskon teurastus 1915.



.

.

Rullatun Arabin Koston kosto tulossa?
Kiryat Arba’sta kotoisin oleva David Mizrachi sai kolmen kuukauden yhdyskuntapalvelu -
tuomion kun ajoi arabin päälle joka ohjeistustansa noudattaen pyrki viiltämään Davidin vaimon
kurkun auki Paz’in huoltoaseman myymälässä. Rauhanuskonsankari Wasim Maswada, joita
josphus lehdistö nimittää sanalla terro-risti, oli uhripuukon kanssa viileskellyt ketä kiinni sai,
yllättäen, kuten kaikille uskonnon jäsenille tehdyn opetuksen mukaan uhritoimitukseen kuuluu.
Davidin emäntä soittaa huoltiksen sisältältä mersuaan tankkaavalle Davidille: “minua puukotettiin!”
Jossain vaiheessa viiltely juoksunsa päättyi kesken uhritoimituksen vartijan julmasti ammuttua
miestä jalkoihin. Huoltiksella oli aika hässäkkä … Lopulta David ajoi maassa makaavan uhripapin
päälle – tässä vaiheessa ilmeisen turhaan. Uhripappi arabi on sittemmin parantunut (sehän tässä
suurin murhe olikin) ja todenn suunnittelee uutta toimitusta. Oikeudenkäynti todennäköisesti
määrää wielä Wasimille hyvät korvaukset (?) arabikulttuurin olennaisen osan, uskonnollisen riitin
häiriköinnistä… Juutuubi videolla osa äksöniä. Man Who Ran Over Terrorist Gets Community
Service David Mizrachi ran over a terrorist who had just stabbed his wife and another man. By Gil
Ronen First Publish: 12/6/2011, 2:11 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150452 ja
youtube.com/watch?v=wwNzv5_txsg
.

.

Sota Symboleista jatkunut koko vuoden
Samarian asukkaat koristelevat ambulanssit Daavidin -tähti merkein. Arutz Shevan saamien
dokumenttien mukaan, jessuiittain oman maltan Punaisen Ristin järjestöt, Magen David Adom
Israel ja Palestine Red Crescent Society ovat ‘sopineet’ kirjallisesti keskenään että:
- kaikkien Samarian ambulanssien kyljestä poistetaan Daavidin tähti, tilalla kuusikulmio
- Israelia kutsutaan tästedes kaikissa dokumenteissa miehittäjäksi



Aktiivit liimailevat lippuja Josephuksen✜ vaunuihin...

- hyväksytään vain “kansainväliset toimintarajat”
- Magen David Adom myös lupasi paawinpunaiselle ritariklaanille että lopettaa toimintansa
Judeassa ja Samariassa
Maanantaina 5.12.2011 MK Aryeh Eldad (National Union) kehoitti kaikkia lopettamaan järjestön
tukemisen. (alempana on tästä aiheesta paljon lisää)
Shomron Residents Place ‘Star of David Flags’ on Ambulances Magen David Adom volunteers in
Judea and Samaria fly red Star of David flags over ambulances.
By Elad Benari First Publish: 12/7/2011, 8:55 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/150474
.

.

OSLO: vuosi 2011 on ollut yhtä raiskausjuhlaa för alla
hohhoijaa
Muslimien raiskausaalto: pelkästään Oslossa tänä vuonna 208 ilmoitusta päällekäynnistä,
ainakin 48 raiskausta joista 45 teki musu. Norjan kokonaisluku tähän mennessä on 929.
(Väräusko dhimmit ovatkin k0raanin mukaan sallittua kivitettävää riistaa, nainen säkissä hellaan
köytettävä elukka). Ministereoiden mukaan raiskaukset ovat pelkkää Israelin junailemaa
propagandaa… Muslim ‘Rape Wave’ Reported in Oslo, Ministers Blame Israel Report: 45 of 48
rapes in Norway’s capital recently were by Muslims, but Norwegian ministers think this is just pro-
Israel propaganda.. By Gil Ronen First Publish: 12/4/2011, 6:58
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150378

.

.



Fogelin perheen kurkunviiltäjäin jatkot
Rooma on näemmä antanut ritareilleen uuden tiukemman käskyn nostattaa kansalaiset sisällissotaan
valtansa lujittamiseksi. Vanha ‘kuje’, 0rd0 ab cha0 = Meidän Maailman Järjestys Syntyy
Kaaoksesta. Jessuiittaveli Lenin tuhosi venäjän talouden ja sai kaiken alistettua. Soini iiin
EUkkulan marssisäveliin.

Saudien lahja ? ... iloisen beduiitan bushkutractori raivaa jutskut mereen.

Yöllä Samariassa kotiinsa allahille uhrisilvotun rituaalimurhan muistoksi Itamarin
juutalaisasukkaat rakensivat viereiselle kukkulalle muutamia taloja. (katso alempaa) Viime
yönä – tietenkin, Josephuksen joutoväki pelkää valoa ja kameroita – israpoliisi tuli ja tuhosi talot.
Tällä kertaa operaatio tehtiin allahin kunniaksi: ritaririkos-poliisit olivat ottaneet mukaansa
heille lahjuksia maksavat arabit. Nämä tuhosivat kaiken pirstaleiksi, ryöstivät asukkaiden
jääkaapit ja kotien tavarat – ‘poliisien’ pidätellessä omistajia sivummalla. Arabies-joukko kirosi
talojen asukkaat tuhotyötä tehdessään. Samalla he tuhosivat koko alueen turva-järjestelmän,
tietokonekeskuksen - jotta arabit pääsisivät taas – tietenkin, yöllä – silpomaan viiltämään Itamarin
lapsien kurkut auki. TI-allah näet on impotentti, sen aivopestyjen pitää ite tehä sen kostotyöt…
Itamar Neighborhood in Fogel’s Memory Ransacked by Govt Forces, In the middle of the night,
they came – again – and ransacked a budding Samaria neighborhood. This time, Gal Arye. By
Chana Ya’ar and David Lev First Publish: 12/1/2011, 9:21
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150288

Itamar (Samariassa) jossa Fogelin perhe aiemmin yöllä teurastettiin islamin oppien mukaan
kotiinsa, on jatkuvan häirinnän kohteena. Nyt lähikylien ohjelmoidut arabit tulevat puukkojen ja
putkiensa kanssa ja pieksävät alueen farmareita ja paimenia: heillä on oppaanaan Israelin ‘rabbeja’
jotka kännykän välityksellä ohjailevat ‘putkimiehiään’. Tämänkin hyökkäyksen jälkeen he sanoivat
tulevansa yöllä aseineen jatkamaa koston kostoansa. Näiden avustavien saudivoideltujen rabbien
päämäärä on tietenkin toteuttaa josephus-ritari-käskyjä jatkaen isäinsä ‘perintöä’… Tällä kertaa
Iitamarin asukkaat kuvasivat tapahtumat videolle. Rabbis for Human Rights Groups -kuulunee (?)
alla esiintyvään paawin social-justice ryhmään. israelnationalnews .com/News/News.aspx/150540

Alla olevassa Arutz Shevan kuvassa näkyy millä tavoin muslimit ihmisoikeuksiaan (Human Rights)
toimeenpanevat.



Iitamarin' rauhantekijät': "Minu rakasta rauha - sinu kurkku leikata ."

.

.

Egyptissä “VAALIT”; Toimivaa Demobananakratiaa
Kolmasosa asukeista on kyetty pitämään lukutaidottomana, joten äänestyslistat ovat
varustettu symboleille: tikka, traktori, banaani, raketti… Joka toisen näistä symboleista
kaikkeavalvova rauhanuskonto valmiiksi kieltää – tuomitaanko häpäisevää merkkiä ‘äänestävät’
vankilaan?. Arvata voit kenelle Mslim Brotherhood jakoi parhaimmat tunnukset.  Kaksimetrinen
valintalista, 3009 kandidaattia - ja 85$ sakot sille joka ei käy äänestämässä (Monenko kuukauden
palkka?). Kas tässäpä olisi suomenkin nahjuslahjus poliitikoille mahdollisuus päihittää
äänestämättä jättävien protesti…

Mikä parasta, äänestypaikkoja vahtii Muslim Brotherhoo  eikun ystävällisesti räjähtävät
astridi säkkipäätädit. (Meillä voisi vaalien irvikuvatuksissa käyttää opastajina Band-i-d0s jengiä,
se kun valmiiksi on jo valtion perintäkuvioissa mukana. Ja kaikki iitat taputtivat karvaisia känsiään.
Onkohan mullahit Iranissa valtaan nostanut iittaJimmy Carter jihadistivaaleja taas ‘valvomassa’?
‘Democracy’ in Egypt: Ballot List Six-Feet Long The weeks-long “democratic” vote in Egypt
features a six-foot long ballot list of 3,009 candidates and an $85 fine for non-voters. By Tzvi Ben
Gedalyahu First Publish: 11/29/2011, 3:44 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150215

.

.



Euroopan Muslimien Muskelit
Ylähuoneen Lööördi Haleh Afshar. Shiite Muslimi. Alkuperäinen Iranin muslimikansalainen.
Ja mitäkö vielä: “professori”. Feministi islamisti – eli vaatien naisille oikeuksia tulla leikellyksi,
piestyksi ja säkkipäähän ajokieltoon…!? (Nyt tähän verraten tuntuu jo hyvältä suomalisten
setapressan oma ex. laulusaastakin) Tuskin Looris on menossa ikinä Iraniin vaatimaan naisille
oikeuksia?

“Lordi” jihadisti Afshar toistaa Iranin mullahhien eli kansantasavallan klausuuleja British House of
Lords eli parlamentin ylähuoneessa – toimien muhamedin viidennen kolonnan emissaarina. Lordina
hänellä on elinikäinen parlamenttipaikka… Katso Rapparien omasta Loordikaaviosta kuinka
mullahista tehdään Loordi. ‘Hänen’ vaatimuksensa on että Englannin, Pakistanin jne pitää ensin
luopua ydinaseista – vasta sitten Iranin. Psst. päivittäinIran lupaa pyyhkiä Israelin pois
maailmankartalta. Europe’s Muslim Muscle: British Lord Defends Iran; The soaring Muslim
population in Europe is working against the West. A British Lord, a native of Iran, censures the
British stand on Iran. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 11/29/2011, 12:45 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/150210 (Oops. R00man ritarit sensuroivat tämänkin
uutisen heti)

Feministi✜ Islamistin hymykin on aito: kaikki ilman säkkiä hilluvat Britannian vääräuskonaiset on
alistettava S h a r ialain leikeltäväksi.

Ritarien Tohtoritehtaat hautovat hymyileviä kultamunia: Muslimi-Gaddafin poika Muslimi-
Saif al-Islam ‘väitteli’ London School of Economicsin (LSE) yliopistossa tohtoriksi. Kuukausi
senjälkeen (LSE:n johto) sai miljoonalahjoituksen Saif al-Islamin Muslimi-säätiöltä… Ritari Paavo
Lipposellakin on yhteyksiä LSE:n. Kuten 0skari Juuri kkala, 0pus D€in valittu, S0inin neuvonantaja.



(kenelläpä EI olisi? – katso täältä suomi säätiöiden MAMULEIJONAT ) Julkaistu 01.12.2011
06:50 IS

.

.

4 (rauhan) Ohjusta Libanonista Lentorahtina Israeliin
Maanantaiyönä ammuttiin Libanonista neljä Katyusha-ohjusta Ma’alot ja Kfar V’radim -
kyliin. Kuuleman mukaan yksi kanahäkki vaurioitui. Kanojen tilasta ei tietoa. (siis ihan totta)
IDF vastasi tulitukseen, miten – sit ei meille kerrota.

(Neljällä kranaatilla se alkoi 1939 Mainilasta Stalinin hyökkäyksen perustelut: kranaatit ammuttiin
venäjältä venäjälle – mutta suomi oli kansainvälisen jeuslehdistönkin mukaan syyllinen ja niin
miehitys yritys alkoi. Kuormastoon oli lastattu jopa Helsingin katujen kyrilliset kyltit – vaan sillä
kertaa jäivät asentamatta… Vaikkakin Katyusha-sotilaiden vihamielinen Karjalan miehitys
jatkuukin edelleen.) Katyusha Missiles Fired from Lebanon at Northern Israel At least four
Katyusha missiles were fired from Lebanon overnight Monday. No physical injuries. IDF returned
fire. By Elad Benari First Publish: 11/29/2011, 2:10
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150197

Katyusha, älä tule meille: Rauhanraketti✜ runkopaketti

.



"IDF vastasi" ... kelle-miten-missä? Voi Libanonin kanahäkit.

.

.

Pommit paukkuu kaikkiväkinukkuu: Iran
Isfahanin ydinlaitosten läheltä kuului maanantaina suuri räjähdys. Siellä on mm. Uraanin
rikastuslaitos. Revolutionary Guard kertoi että “siellä kuljetettiin vain aseita”. Seuraavana päivänä
Valtionvirallinen Totuus sanoo ettei mitään tapahtunutkaan. 11/28/2011, Kislev 2, 5772 Report:
Another Large Explosion in Iran  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/225676

.

.

Sosiaalinen Oikeus ja Toora
“Toora ja (Paawin) Sosiaalinen oikeus” -konferenssi alkaa Halichot Am Yisrael (‘Israelilaisen
käyttäytymisen mallinnus‘) -organisaation toimistolla maanantai iltana Jerusalemissa. Satoja
(jesu)rabbeja kiirehtii konferenssiin ympäri maailman. (Tokihan on kansalaisten käyttäytyminen
analysoitava teurasvaiheessa tarkoin, eli konferenssi keskittynee Josephuksen mieliaiheeseen miten
mehut puristetaan kansasta kirjoituksia väärentämälläh. Mikään ei ole muuttunut, uutta jeesusta
etsitään ristiinnaulittavaksi, r00man sotilaat tekevät likaiset työt). News Brief,  11/27/2011, Kislev



1, 5772 Social Justice and Torah Law Conference This
Week  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/225521

Tässä on hyvä nyt toistaa tämäkin pimeyden oppi – kiteytys yhdessä kuvassa:

Just Just - paawihan se siinä✜ Karlin kera tislaa tooralla lampaitten kultahampaat

.

.

.



“Tappakaa Juutalaiset” -teemailta

pohtii toimintamalleja Kairon Torilla
Musslin Brotherhood piti “tappakaa juutalaiset” -teemaillan vaalien allah – ‘USA’n
jessujunailema ‘voitto’ siis tulossa? Tuhannet arabit taas – vaiko sadat – vannoivat tappavansa
kaikki juutalaiset… (Clintonin sydäntä lämmittää: hän vaatii kenraaleja heti väistymään vallan
kahvasta. Äänestyslaatikot ovatkin jo maan tavan mukaan esitäytetty tulevien vaalien
helpottamiseksi - ihan kuin ‘pohjoisessa maassa’.) Muslim Brotherhood Holds ‘Kill the Jews’ Rally
on Election Eve in Cairo Friday. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 11/27/2011, 9:01
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150126

.

Kairon torikokkoos peräänkuulutti menetelmiä teemasta "kuinka juutalaiset parhaiten silvotaan
allahin nimeen." TaustaCiat✜ vilimaa äksöniä...

.

.



Työrukkanen nimeltä “Amerikka”
Amerikka käskee Egyptin kenraaleja eroamaan maan johdosta – KatollisClintonin sanoin –
se haluaa johtoon Muslim Br0therhoodin – verinen terrorijärjestö. Aiemmin ‘Hillary valitsi’
Libyalle johtajan ja tapatti niskoittelevan Qaddafin. … Veli-hoodit, suoraan vati kaanin jessu iittai -
hoodien ohjauksessa. Ja kaikki parrakkaat astridin lapset taputtivat karvaisia käsiään… Egypt:
America tells generals to quit, as siege of Cairo goes on Egypt’s political crisis deepened on Friday
as the US urged the military to give up power immediately and protesters laid siege to the Cabinet
office in Cairo. By Adrian Blomfield, Cairo, 11:40PM GMT 25 Nov 2011 telegraph.co.uk

USA Teokratia rullaa: ‘se’ valitsi lähi-itään jo toisen tosiuskovais Puolueen. US Democracy’
Set to Elect Second Mideast Terrorist Party, For the second time in six years, the United States
urges Mideast elections, and for the second time, a terrorist party is likely to win. By Tzvi Ben
Gedalyahu First Publish: 11/28/2011, 12:14 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150167
photo: Muslim Brotherhood symbol and Obama: “Kaikki FBI:n koulutusmateriaalikin tulee
tehdä virallisen totuuden mukaiseksi eli puhdistaa sieltä Muslin Brotherhood = terroristi
materiaalit…

.

.

kalman kevät
Arabian kevät sarjat: Ex Mossadin pomo sanoo että Israelilla ei ole varaa jättää Iranin
ydinpommeja tuhoamatta. Sotilasiskun tuloksien summa on pienempi kuin Iranin jatkuvasti
lupaaman ydiniskun. Bar Ilan yliopiston Begin-Sadat -Center piti häppeningin Arabikevät-ilmiöstä
aiheena Israelin turvallisuus uudessa tilanteessa. Se totesi että [iittain junailema vati kaanin] kevät
tempausten sarja ei tule lisäämään demokratiaa.

( Jaahas. Milloinkas EUvostoliitossa demokratiaa aiemmin olisi saatu? Pelkkiä veroja, paawin
direktiivejä ja katollis salashuran valitsema katollispiällikkö rummpy. Joka muuten kehuu pitäväns
sapattipäivän luostarissa kerran kuukaudessa. Asuu samalla Belgian alueelle kuin vasta 500
kärähtänyttä katollis-insestipappia kuoripoikineen. Liekö samain ‘nautintojen hiljentymis’ -luostari?)
Former Mossad Head Yatom: Israel Can’t Afford Not to Strike Iran BESA think tank experts:
“Who says protests against dictatorship must lead to democracy?”, “US has no strategy”, “No time
left on Iran”. By BESA Center Staff First Publish: 11/25/2011, 8:14 AM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/150093



"Iloinen Arabian kevätkartta": M@ltan ritarien✜ kiihottamat vallanvaihdokset tuoksuvat
Josephukselle. Paawin uudet uskolliset Muh-ahmedit johdossa.

.

.

Venäjä varustaa Syyriaansa uusin ohjuksin
Venäjä lähettänyt Syyrialle moderneja S-300 ohjuksia sekä ohjusasiantuntijoita. Syyrialle
jolla se miehittää Libanonia ja jonka diktaattori Bashar al-Assad on juuri tapattanut kaduille tykein
ja panssarein 5000 omaa syytöntä siviiliään… Report: Russia Sent Syria Super-Advanced S-300
Missiles, A report Thursday said that Russia has supplied Syria with advanced S-300 missiles, and
has sent advisers to help Syria run the system. By David Lev First Publish: 11/24/2011, 1:15
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150059



Venäläinen s 300 ohjus - Israelin vastine, IAF. Sekin✜ kaksipääkotkain kontrolloimana...



hizin pullat poksahtivat uunissa
hizbullahien ammusvarikko lensi taivahan tuuliin Tyyrossa. Tapansa mukaan tämä
rauhanuskovain ryhmä varastoi uhrivälineensä, pommit, ohjukset, myrkkykaasut jne
siviiliasutuksen sekaan. YK UNIFIL tietenkin vartioi ettei kukaan asiaton pääse niihin käsiksi. Se
vartioi yhä, eikä uskalla mennä rauhanuskovain kiellettyä pääsyn  korjaan uhrikuopan tutkimiseksi.
Israelilaislähde mainitsee hilpeän YK rauhansopimus artiklan, U.N. Resolution 1701, jossa
rauhanuskovat pyhästi lupaavat viemästä aseita alueelle – ehtona Israelin edellisen
pommiputsauksen jälkeiseen vetäytymiseen. Nyt sensijaan vesselit  siis sanoivat omistavansa
10.000 ohjusta ja ampuvansa ne Israelin siilien päälle sille päälle tullessaan. Varasto hupeni puoleen?
Explosion Rocks Hizbullah Weapons Warehouse, A secret Hizbullah terrorist weapons warehouse
has exploded near the coastal city of Tyre in southern Lebanon, not far from Israel. By Chana Ya’ar
First Publish: 11/23/2011, 10:40 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150026

.

.

Joka toiselle mosskeijalle kuoppaa betoniraudoittaa…
Joka toiselle ei: Öljymäellä arabit saavat rakentaa laittomasti – lienee arabiöljyn tsunami
sokeuttamassa kaupungin viran omaiset, poliisin ja alueen rabbit? Mosskeija valmistuu
pikavauhtia näiden suojelemana hautausmaa-alueelle jossa mm. Begin’in hauta. Report: Illegal
Mosque Under Construction on Mount of Olives, Police and Jerusalem Municipal authorities have
turned a blind eye to the rapid illegal construction of a mosque on the Mount of Olives. By Gavriel
Queenann First Publish: 11/21/2011, 7:45 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/149963

.

Kuin suomipo Liisi: "rikosilmoituksenne on aiheeton; tässä on menossa vain wc-pytyn vaihto ... ja
sehän ei ole kiellettyä. Laitamme teidät koppiin jos jatkatte viran toimituk$en häirintää!"



.

Oli se hauskaa:✜ Iitat päässevät pötköttämään (?) vierekkäin - odottamaan tuomiopäiväänsä.

.

.

Kristittyjen Kivitys – Mslim r00maBrothers program

Anna YLEn: kertoiko päiväohjelmointisi näistä muslimimurha-vainoista?



Muslimit hyökkäsivät taas koptikristityjen päälle Kairossa, kivittäjät heittivät kulkuetta
korkealta kerrostalosta. Kulkue oli muistokulkue aiemmin ‘USAn’ jesujen ylläpitämän ja
johtaman armeijan murhaaman 37 kristityn muistoksi. 10 ihmistä sai vammoja. Hyökkäys on osa
helmikuussa alkaneesta jesu-väkivalta ohjelmasta Muslim Brotherhood anarkistien kaapattua vallan
Hosni Mubarakilta. Copts Attacked in Cairo — 10 Injured, Coptic marchers in Cairo were assaulted
by supporters of Islamist candidates, who injured ten. By Gavriel Queenann First Publish:
11/17/2011, 7:57 PM http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149864

.

Muslimit polttivat koptikristittyjen kirkon Aswanin provinssissa, Egyptissä. Salafi muslimit
kerskuivat keväällä kiduttamalleen kristitylle: “emme jätä yhtään kristittyä eloon!” … ketään ei ole
pidätetty. Al Masry Al Youm: Egyptian Muslims Burn Coptic Church in Aswan Province, Egyptian
Muslims have returned to “business as usual,” with another attack on a Coptic Christian church, this
one in Aswan. By Chana Ya’ar First Publish: 10/2/2011, 11:13 AM
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148397

Satoja koptikristittyjä ajettu kodeistaan – mussut himoitsevat näiden asunnot ja omaisuuden…
Hundreds of Coptic Christians staged a protest at Egypt’s parliament after 8 Copt families were
forcibly evicted from Shabrat By Gavriel QueenannFirst Publish: 2/13/2012, 7:59 PM
Helsinki Commission hearings on Coptic Christian persecution 22 July 2011 — Michele Clark
http://www.youtube.com/watch?v=JaiRmYNU_ZY

.

.

Egyptissä Muslim Brothersisters juhlii voittoaan…
Perjantaina 18.11. voitonparaati (?) Kairon Tahrir -torilla. Tuhannet tuulettavat uudistusten
tulvaa ja iloista sharia lain vapautta. Ultram0ntane -ohjattu Muslim Brotherhood kaappasi vallan,
pakotti Presidentti Hosni Mubarakin eroamaan. Koitti kahden sapelin Muslim Brotherhood -
’vapaus’. Jäljelle jäi ainakin valinnanvapaus; räjähtääkö vaiko eikö? Onnea myös Tuomio jan &
Hal0s -iittaklubille voiton johdosta. “Haluamme demokraattisesti johdetun siivilihallinon”,
kuvailee torille Niilin Delta provinssista, el-Beheirasta bussitettu Brotherhoodin jäsen Hani Hegazi,
28. Massive Islamist-led rally protests Egypt’s military rulers Fri Nov 18 2011 Ben Hubbard The
Associated Press

.



Kukapa ei✜ pomminvarmaa voitonmerkkiään tuulettelisi...



Tahrittu tahrir aukio, Kairo: all ahihhii voitontanssi?

Migronin Juutalaiskylän Kavallus

Arabivoidellut Poliisin Bushkutraktorit valloittavat Israelia; Migronin tuhotut juutalaiskodit

Kolme kuukautta senjälkeen kun Israelin korkein oikeus (kts allah)  antoi käskyn tuhota
Migronin asutusalue 3/2012 mennessä, Yleinen Syyttäjä sanoo että palestiinalaiset eivät kykene



osoittamaan omistusoikeuttaan Migronin alueeseen. “Deir Dibwanin arabeilla ei ole näyttöä
omistusoikeudesta” kirjoittaa syyttäjä. Korkeimman oikeuden päätös perustuu NGO Yesh Din -
järjestön, (vasemmistolainen ulkomailta rahoitettu arabies aktivistijärjestö) valheellisiin
väärennöksiin maiden omistusoikeuksista. Siihen perustuen ritaripoliisit yhteistyössä ovatkin jo
käyneet puskutraktoreillaan rauhaa rakentamassa… State: Arabs Cannot Prove Ownership in
Migron State attorneys are arguing Migron should be saved because no evidence has been provided
that neighboring Arabs own the land.By Gavriel Queenann First Publish: 11/18/2011, 12:14
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149888

Lue Lisää, hae klikkaa hakemistosta (oik): Ne Tulivat Yöllä

.

Judea-Samaria, Josephuksen Viimeisin Holokausti
Judea-Samarian jo budjetoitu, je§uiittain jesuNetanyahullakin ajattama tyhjennys,
juutalaiskotien täystuho näyttää kartalla tälläiselta. Ympäröivät arabivaltiot jakavat käytännössä
Israelin kahtia. Uudet rakettipoikain ampuma alustat Judea-Samariasta kattavat kaiken; näkymät
ovat esteettömät alas vuorilta… Seurauksena koko kansakunnan elämän täystuho nykymuodossaan.

Allaolevat 3-D kuvat juutubi videolta; Samaria – Where History meets Destiny – Samaria 3D -
esitys min. 6:00 … youtube .com/watch?v=kWZNNWGY7V0

Judea-Samarian ylänkö, Kuollut Meri, ylhäällä Gennesaretin järvi.

.



Josephuksen johdattamille arabeille ei tule riittämään tämäkään valtaus... Aiemmin v.2005 tuhottu
Gush Katif vasemmassa reunassa nyt EU-lastenkotirakettien laukaisualustana.

Vasemmalla Jordaniasta ulosheitetty rähinöitsevä arabiheimo ampuu raketteja Israelin lapsia
tappaakseen. Niille tulee nyt luovuttaa vuoret; EU-rakettien osumat on helpompi tarkentaa
yläpuolelta… Oikealla, Alapuolella ja Yläpuolella Sama arabiheimo asuu väljästi, pohjoisten
maiden iitta-veljiä öljyillään voidellen. Sen agitoidulle  kostonhimolle ei riitä nykyinen 99,9%
osuus lähi idän maista.

.

Egyptin arabien maa-laajennus unelmat...



Katso nykyiset Judea-Samarian muurirakennelmat jotka eroittavat kostonhimoiset arabit
juutalaisväestöstä: Israel Separation wall

www btselem org/download/separation_barrier_map_eng.pdf

Israelin Onneksi sen Jumala ei nuku. Hän kyllä kurittaa sitä kansoilla jotka kansoja eivät ole,
mutta ei anna tätä maata muille, ei vaikka miten kansansa synnissä rypisi:

“Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista,
joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta minä en loppua tee: minä kuritan
sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä.” Jer.

.

.

.



Korkeimman ‘Oikeuden’ Muurarit
Israelin Korkeimman oikeuden rakennukset rakennutti okkultismiin upottautunut
Rotschildien suku 1991. Se tehtiin kaikkien vapaa muurari säännöstöjen mukaan illuminaattien
pyhätöksi. Kaikki sen rakenteissa on satanistista symboliikkaa yhdistyen koko alueen katujen
suuntiin ja mitoituksiin. Sen sisällä on mm. samalainen fallos-obeliski kuin mitä vati kaanin
Capitolinossa, keskellä 0sirisjumalan ympyrää. (Saman vallanastajista kertovan obeliskin kopio
löytyy myös Washingtonin je§uiittain Capitol Hilliä vartioimasta.) Alla näkyy G00glemapsin kuvan
yläreunassa erityinen osa: portaat joita myöten päästään tallaamaan valkoista ristiä, tärkeä
sarvipään palvonnan osa. Tässä jotain linkkejä: Rothschild designed/Built Occultic Court Of Israel
youtube .com/watch?v=jmpmGYMl_No -sekä-
editorialdigest .com/elite/rothschild__the_israeli_supreme.html

Knessetin (parlamentti, alareunassa) viereen väsätty✜ okkultismin pyhättö. Nuoli ylhäällä osoittaa
† ristin tallojille tien kuoppaansa.

.



Vasen yläreuna; Illujen pyramidi. Alempana ristinpolkijat laskeutuvat pyöreään puutarhaan.

Lue Lisää: PyrΔmid PlΔgue -dokumentista.

.

Illumiinaattien Ilo illuminoi Jerusalemin yön. Liekö pyramidin horuksen✜ silmä töllöttämässä
oikealla jäävää Knessetiä?

Mikään siis ei ole täällä muuttunut kaksipääkotkaansa palvovan Sanhedrinin kokouksesta
2000 vuotta sitten. Kokouksesta jossa kaikkia mahdollisia lainsäädöksiä polkien tuomittiin syytön
Ristille, r00man kidutuskoneiston tuskaisimmalle mass a murhajärjestelmän tuhokoneelle
riippumaan. Murha jonka piti tuhota Jumalan pelastussuunnitelma lopullisesti – mutta jonka Jumala
käänsikin sinullekin pelastusmahdollisuudeksi. Tästä voitosta kertoo Protestanttien Tyhjä Risti;
Kristus on ylösnoussut! …satanismille ei jää ‘muuta käteen’ kuin pilkata symbolisesti tuota ristiä



joko polkemalla sitä Jerusalemissa, tahi riiputtamalla kansain edessä ristinmerkkiensä päällä
irvokkaita symboli -ruhoja kuten paawi.

Tätäkin instanssiaan hyväksikäyttäen josephukset jatkuvasti kyykyttävät Israelin kansaa.
Mustan valkoiseksi kalkiten-palkiten perverssit. Tuomiten syyttömät syyllisiksi, direktiiveillään
väärentäin velattomat velallisiksi, myrkyt ruuaksi ja puhtaat rikollisiksi.

.

.

ISO vahinko: pojat tuhlasivat EU-rahoja turhiin rakettehin
EU:n maksama rauhanraketti osui lastentarhaan Tiistaina. Lastentarha kärsi pahoja vahinkoja.
“Voi mikä vahinko” surevat niin Israelilaiset kuin rauhanuskonnon kostonuhraajat. Molemmat
itkevät yhdessä: Arabi vaikeroi kun tarhassa ei ollut enää yhtään lasta, Israelilaisäiti suree täysin
hukkaan menneitä EUverorahojasi… Rockets Resume: Qassam Hits kindergarten Two rockets were
fired from Gaza into the Negev – one seriously damaged a kindergarten that had closed for the day.
By Gavriel Queenann First Publish: 11/15/2011, 6:23 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/149776

.

.

Iranissa Ydinkokeita
Iranissa kuoli porukkaa ainakin kahdessa eri räjäytyksessä. Suurin tapahtui tukikihdassa
40km päässä lounaaseen keskustasta, Teheranissa ikkunat helisivät. Eräiden lähteiden mukaan
yli 30 kuoli kun ydinkärkeä mäheltäneet mujahediinit kompastuivat omiin ansalankoihinsa…
Omaan kuoppaansa haihtui mm. Brigadier Hassan Moghadam, Revolutionary Guards (IRGC)
vallankumouskaartin kehityspiällikkö. Tukikohdassa pesii Iranin viides Ra’ad ohjusprikaati jolla on
keskimatkan Shahab-3 ballistiset ydinohjukset. (Tiesitkö muutoin että sana Iran tarkoittaa
‘Arjalainen’ Farsin kielellä. Sen nimityksen määräsi Persian ystävilleen katoliskuoropoika jessuiitta
Adolph, 40-luvulla. Heh, eikös kytkekin aika tehokkaasti tähän nykyiseen katolliseen
juutalaisjallitukseenkin?) Missile Expert Killed in Iranian ‘Accidental’ Explosion A senior
Revolutionary Guards missile expert was killed in Saturday’s blast. Iran denies sabotage and that it
occurred at a missile base. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 11/13/2011, 9:25 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/149681

Iranilainen virkamies kertoi the Guardian’issa että “nämä räjähdykset ovat samanlaista
sabotaashia jota Israel teki 10/2010 Vallankumouskaartin ohjustukikohdassa Khorramabadin
kaupungin lähellä“  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149754

.



Näkymä 'Teheranista lounaaseen': Lojauttiko Mossad tässä kerralla koko Iranin ydinasearsenaalin,
kaikki 1kpl?

.

Teheranin torijuhlat; Amnesty International / Arutz Sheva:

Tänään Ilmainen✜ Mullahh Bungee Jumping. Jännitys tihenee: kuka 'saa' seuraavaksi kokeilla
shariakiikkua?

.



.

Uudet Ohjukset Lisäävät Myyntiä
Gazan rauhanuskonto-arabit pyrkivät ampumaan matkustajakoneita, Josephus on nyt
toimittanut näille parempia olalta laukaistavia itseohjautuvia ohjuksia. Tässä veljesten Elop-
bisnez siipi saa uutta verorahaa sinunkin EU-tililtästi. Tokihan puolustukseen pitää satsata. Tällä
järjestelmällä on kylläkin se huono puoli ettei se levitä yhtään plutoniumia kansojen keuhkoon –
tyssääkö myyntimenestys siihen? Uusi laserjärjestelmä tuhoaa ohjuksen ohjauksen jolloin se ei enää
osu kohteeseensa. Nykyään sadoissa siviili-Israelilaiskoneissa on torjuntajärjestelmät, mutta vain
tämä uusin tuhoaa uusimmat ohjukset.

Aiemmin ystävä-arabit ovatkin moniasti olleet eri maiden lentokenttien reunoilla
harjoittelemassa ohjuksiensa laukomista, useinmiten ohi – kaikki ihan turhaan. Ainoa julkinen
(tietenkin kiistetty) oli se Swissairin NY lento joka pudotettiin mereen New Yorkin rannalta
ohjuksella… Tämän takia esim Hki kentän lähestymisbaletti on jyrkkä mutka alas, minimoidaan
sekunnit joss Ahmedin uhrituli voi osua… Gaza Terrorists May Be Planning to Down Airliners,
Israel is speeding up on-board missile defense systems in light of fears that Gaza terrorists have
obtained anti-aircraft missiles. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 11/12/2011, 10:51 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/149672

.

Helikopterin torjuntajärjestelmän Lasersäde estää olaltalaukaistua ohjusta osumasta ...

.

.

allahhin Päivitetyt Uhrivälineet



Kyllä m0hamed olisi onnellinen näistä uusista siviilien salamurhauhri välineistä: IDF esti
uuden pitkänmatkanohjuksen laukaisun 29.10.2011. Uusi palestinateollisuuden ylpeys, EUrakettien
kantama on nyt 80km ja kattaa koko israelin. IDF Foiled Attempt to Fire Long-Range Rocket
Military reveals: A recently targeted terror squad was attempting to launch a rocket with an 80
kilometer range. By Elad Benari  11/9/2011, 3:13 AM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/149550

.

Gazan✜ LapsiUhrisavut

.

.

Arabijuhlaa, Tänään saaliina ‘Turisti’
Arabit kivittivät Samariassa pikatiellä ajanutta 63-v turistia joka joutui sairaalahoitoon. A
tourist was wounded Monday in an Arab rock attack while traveling through Samaria. She was
evacuated to a Tel Aviv hospital. By Chana Ya’ar First Publish: 11/7/2011, 5:21
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149500

.



Onkohan tämäkin EU:n palkkaama tarkkailija? Goljat, Poseeraus 5$...

.



Tällä kertaa kivilinkoa käyttääkin pikku Filistealainen, Goljatin apuri.

.

Onneksi kaupungissa on✜ reilu meininki. Siellä rauhanusk ... eer oops mites nyt tais tulla väärä
kuva.

.

.

Josephuksen ritarirenki, Israelpolice, kyykyttää käskystä
juutalaiset
Juutalaisten oikeuksia puolustavan Nadia Matarin päälle hyökkäsi kaksi arabinaista. Hän
soitti poliisin apuun jolloin maan ritarilliseen tapaan ne tietenkin pidättivät hänet ja raahasivat
Hevronin poliisiasemalle… Lienee koko ‘operaatio’ suunniteltu guest-apon paawillisessa
kabinetissa?  11/7/2011, Cheshvan 10, 5772 Chairwoman Nadia Matar of Women in Green for
Israel’s Tomorrow Attacked, Detained israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/223958

Muutamaa päivää myöhemmin: Mitä YK:n auto tekee Netzerissä, neuvottelu samojen
tappelevain arabiraivottarien kanssa? Netzerissä joka on kiistatta Israelin valtion maata – josta
arabit käyvät aina järjestään repimässä puut (kuten arabeilla on tapana läpi Israelin) ja Israelilaiset
aina istuttavat ne uudestaan. Paikassa jossa ritaripoliisi pidätti em. pahoinpitelyn uhrin… Onko
kuvassa menossa uusi saudivoideltu maiden anastus, tällä kertaa YK-virasvattujen omaisten



toimesta vai onko kyseessä pelkkä Moonlight- ‘yksityisyritteliäisyys’? What is UN Doing in Netzer?
UN observers and Arabs spotted at the field where Arabs attacked Jews and uprooted trees 2 days
ago. By Gil Ronen First Publish: 11/9/2011, 7:21
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149582

UNbelievable! Video YK-toiminnasta: youtube .com/watch?v=9Gz5SFOaIYM

.

Lahjuk$et vaihtoivat omistajaa? Tottahan✜ lompsat levällään-YK-voideltuja hävettää... arabi
pakenee.

.

.



Paavi vaatii juutalaista Kumartamaan Ritariensa Ristiä
Kansainvälisen Punaisen Ristin IRC tunnuksen, maltan risti -lähtöisen tunnuksen pitäminen
ambulansseissa on aina hiertänyt Israelilaisten ja tämän (rikollis) järjestön välejä. Paawi ei
siedä juutalaisten merkkiä, Daavidin tähteä vaikka Saksan vainoissa vaatikin merkin ommeltavaksi
jokaisen juutalaisen takkiin. Paawi vihaa merkkiä niin, että vaati jopa kaikki kulkueensa
ambulansseista merkit peitettäväksi Israelin vierailunsa aikana. Alempana useita uutislinkkejä tähän
aiheeseen liittyen… Panepas merkille kuinka kätevästi Paawi pakottaa juutalaisen nielemään
merkkejänsä nostattaakseen vihan kristittyjä vastaan, itse pysytellen piilossa  Breivik-murhaajia
‘kristittynä’ markkinoivan lehdistönsä suojassa.

Ambulanssien tarroista käytävä paawillinen Josephus-kähinä jatkuu. Nyt aktivisteille on
tarjolla uudet tarrat joita innolla liimaillaan käärmekuvien päälle, viestinä on että: Daavidin Tähti
Ei Antaudu Maltan Ristin Ritareille!” (No eihän porukka tietenkään tätä ymmärrä sillä Punainen
Risti on jo riittävä kauhistus ja sillä kätevästi luodaan juutalaiselle nk. ‘Breivik-kristityn’ eli
vihollisen perikuva). Magen David Adom (MDA) ambulanssien henkilökunta on nyt 11/2011
osittain lakossa eikä aja muuta kuin kiireelliset ajot – niinkauan kuin Daavidin Tähti puuttuu.

Samaria Residents’ Council syyttää MDA:ta merkkien poistamisesta – tulossa on näet
Punaisen Ristin ritarien tarkastus: onko jo kaikki tähtimerkit  poistettu? Samaria Residents’
Council onkin nyt teetättänyt uusia tarroja joita ambulanssi asemillavapaaehtoiset teippaavat
autoihin paawinmerkkien päälle… Samaria Residents’ Council, puheenjohtaja Benny Katzover:
“International Red Cross IRC vaatimus Daavidin tähden poistamiseksi on kuin Israelin lipun
poistamis vaatimus – emme kumarru punaisen ristin eteen.” ‘Star of David will Not Bow before the
Cross’ Grassroots Judea and Samaria groups are fighting Magen David Adom over removal of the
Jewish Star from ambulances. By Gil Ronen 11/6/2011, 9:15
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149472
Ambulanssin tarrat menevät vaihtoon, video vapaaehtoisista:
youtube .com/watch?v=pd0EXfoHEIQ

.



Aktivisti ei kumarra: Paawin oman EU Rumppy-pressasi julistama katolispäämäärä on sama: tuhota
valtioiden liput...

Tässä eräs näkemys Daavidin tähden historiaan: w w w
jewishvirtuallibrary .org/jsource/History/isflag.html

Maltan Punaristi Riitarien elikkä paawin antikristi-poikain ei tiedetä häiriintyneen
perustamansa oman uskontokunnan merkeistä, pulikuusta tahi persian arjalaisten (iran=arjalainen)
aurinkojumala-osiris rauhantyökalu-leijona -merkeistä… Muhametin mukaan maailmassa vallitsee
muhhamet sekä rauha – kunhan vääräuskoin kaulat on ensin katkaistu. Tätä pyrkimystä vati kaani
aurinkojumalan aukioineen tukee. Katso Lue Lisää porttokirkko.



Antikristilliset✜ merkit eivät keskenään riitele (=Punaisen Ristin korvikkeet
muuhamettimaailmassa)

.

Nyt vaaditaan ‘keskustelua’ rististä. Judea and Samaria council heads request a Knesset discussion
on Magen David Adom’s agreement with the Inernational Red Cross. By Elad Benari, Canada First
Publish: 11/25/2011, 10:19 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/150107

.

.

Arabien ‘palavat uhrikivet’
eli allahin aktivistit tekemässä työtä käskettyä.

Pikkupoikain Polttopullot - dhimmejä opettaa -ja- lopettaa...

Arabit osuivat Samariassa  Karnei Shomronissa ajavaan autoon molotovin koktaililla –
palopommi vahingoitti miestä. Myöhemmin bussia heitettiin palopommein Shechemissä. Arab
fire bomb targets man who drove through Samaria. He received medical treatment at the scene, and
did not require hospital care. By Maayana Miskin First Publish: 11/6/2011, 7:06
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149466



Viiden lapsen äiti, Racheli Yarden, 35, lähti töihin viideltä välttääkseen ruuhkan: “Sinjil an
Arab -kylän kohdalla edessä ajanut auto pysähtyi jolloin jouduin pysähtymään. Sieltä syöksyi
miehiä autooni ja aloin tapella. Onneksi sain puhelimen kun ne heittivät minut ulos ja pakenivat.
Sain soitettua miehelleni ja poliisille. Poliisi ilmaantui vasta kun olin jo kotona… ” Binyamin
Resident Carjacked after Hoping to Avoid Jam Racheli Yarden, a mother of 5, went to work very
early to avoid traffic. Arabs took her car by force. By Gil Ronen First Publish: 11/6/2011, 7:20 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/149468

Arabijoukko hyökkäsi sotilaspartion päälle joka vartioi El Aroub’in juutalaiskylää. Rioting
PA Arabs attacked IDF soldiers patrolling the area Sunday afternoon near the Judean village of El
Aroub. Earlier in the day, PA Arabs ambushed Israeli motorists… By Chana Ya’ar First Publish:
11/6/2011, 5:24 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149463

Oho. Nytpä onnistui! Tästä osumasta saa tuhat drakmaa ja nimityksen kylän✜ muezziniksi...

.

.



Egyptissä Lisää Öljyä
Egyptin Öljyministeri Abdullah Ghorab ilmoitti että Sinain niemimaalta on löytynyt lisää
öljyä... ( Merkillinen Arabi ilmoitus: 3km rannalta 3 metrin syvyydestä 5.5 million barrelia?) Öljyä
löytynyt ennekin: Kaikkien Arabimaiden hyökättyä Israelin kimppuun 1967, Israel tuhosi niiden
armeijat ja miehitti Sinain. Sieltä Israel löysi 1973 Sinain Alma-öljykentät jotka kokonaisuudessa
kattaisivat nytkin kaiken Israelin energiatarpeen. Rauhansopimuksessa -79 kaikki luovutettiin
vastikkeetta Egyptille … ja nyt sitten väännetään satua että rauhansopimus onkin mitätön ja Isrealin
pitäisi hypätä mereen koska sen alueet kuuluvatkin Egyptille. Egypt

Kuolleen meren poraustorni

Strikes Oil in Sinai – 5.5 million barrels of crude, Egypt has struck oil in Sinai, more than 30 years
after Israel did the same. By Chana Ya’ar First Publish: 11/6/2011, 8:52
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149448

Israelin Kaasuvarannot Kasvavat
Dolphin I porausalueelta löydetty luonnonkaasua; välimerellä 110 kilometeriä Haifasta
länteen, Leviathan jättikentän läheltä. Löydöksen omistavat Texasilainen Noble Energy
Inc.,  39.66% of the license. Delek Group Ltd. & Avner Oil and Gas LP  22.67%/22.67%, ja Ratio
Oil Exploration (1992) LP  15%  11/6/2011, Cheshvan 9, 5772 Natural Gas Discovered at Dolphin
I Exploratory Well israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/223887

.

.



Juutalais- Asuinalueiden Tuhosuunnitelmien Taustat
Mikä on taustalla Yesha yhteisöjen asuntojen tuhoamisessa – kysyy journalisti Moshe Dann:
Syyskuussa 12.09.2011 korkeimman oikeuden tuomari Dorit Beinish teki iltasella päätöksen että
tästedes kaikki maa-alueet joita ei erikseen ole määritelty Valtion omaisuudeksi – kuuluvatkin
‘palestiinalle’. Lain tulkinta on täysin poikkeava tähänastisista ja perustuu Doritin aiempiin
‘omankädenoikeuteen liittyviin lakiväännöksiin’. Päätöksestään tulee laki (!?) mikäli Knesset ei
puutu siihen… Looginen (?)  systeeminsä on kaikkia asiaanliittyviä faktoja lyttäävä alkaen
‘palestiina’ -määrityksestä: ei ole sen nimistä maata, asukasta tahi kansaa jolle jokin alue olisi
joskus kuulunut… (Eikö olekin mielenkiintoista kuinka tämä kettutyttöjen nostaminen
vallankahvaan toistuu joka valtiossa aina ja uudestaan: lähes kaikki eteläamerikan presidentit ovat
valmistuneet DDR-yliopistoista – kuten suomalisten marxilais setatatikin.)

Plia Albeck, joka johti Civil Department of the State Prosecutor’s Office toimistoa vuoteen
1993, on tehnyt uraauurtavaa työtä aluiden omistussuhteiden kartoituksessa. Käyttäen
Ottoman/Turkish, British, Jordanian- laki yms asiakirjoja, hänen kartoituksensa on vailla vertaa;
tämän kaiken Dorish ailahdus nyt vetää alas vessanpöntöstä. ‘Ailahdus’ on linjassaan Yitzhak
Rabin’in jesutoiminnan kanssa; Rabin heitti Plian ulos tultuaan presidentiksi -93, faktalöydös-
aarteensa näet ei sopinut r00malaisten Josephus agendaan.

Myöhemmin kerholainen, Pääministeri Ariel Sharon otti osaa Albeckin töiden tuhoamiseen,
ne eivät jostain kumman syystä sopineet ‘hänenkään’ ohjelmaansa johon liittyi mm. koko
länsimaisen salaattituotannon kaappaus eli Gush Katifin paratiisin tuho (katso videolinkit alempaa)
ja hiekkarannoille kasinoparatiisien rakentelu palestiinlaisystäviensä kera… tässä yksityisahneus
ylitti veljesten rajat ja hänelle kävi sitten miten kävi. Sharon palkkasi iittalan vasurien
tunnetuimman Israel-vihaajan nollaamaan kaikki faktat – piece now -Josephus ritaritar  Taliya
Sass0nin, ex. yleisen syyttäjän asianajajan – joka alkoi innolla jahdata valtion virastoja
rakennuslupakysymyksissä.Op-Ed: What is Really Behind the Yesha Demolitions? Published:
Tuesday, November 01, 2011 12:13 PM israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10772

.

.

Kaikki eivät osaa uhrata EUraketteja joten…

Onneksi Farmilla Riittää Kilipukkeja !



Arabit ryöstivät Federmanin maatilan Hebronissa: arabijengi murtautui maatilalle ja anasti
lauman vuohia. Armeija liittyy takaa-ajoon mutta poliisi ei halua toimia. Myöskään lehdistön
kyselyihin tapahtumista ei anneta mitään vastausta. Sotilaat seurasivat jälkiä arabikylään missä
jäljet hävisivät, syyllisiä ei saatu kiinni. Muslimit eivät itse viitsi elukoita kasvattaa vaan tapana on
käydä ennen juhlia varastamassa teuraselukat dhimmeiltä; k0raanikin kehoittaa siihen. Varastettu
lammas onkin allahille kaksinverroin kunniallisempi, lähes kunniamurhaan verrattava uhrimielisen
arvonylennys. Pian on tulossa musujuhla eid al-adha jossa pitää pässeiltä katkoa kaulat ja roiskia
verta… Arabs Rob Federman Farm in Hevron. A gang of Arabs broke into the Federman Farm and
stole a herd of goats. Army joins in chase, but police do nothing. By Gavriel Queenann  11/2/2011,
6:20 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149352

.

.

Koulukkailla rakettiallahin Uhrivapaapäivä
Rakettikeskitysten takia koulut pidetty suljettuna etelässä: Be’er Sheva, Ashdod. Kiryat Gat,
Ashkelon, Gan Yavne, Sderot, Kibbutz Hatzerim, … opistot ja Yliopistot pysyvät auki. Yli 45
rakettia ammuttu kolmen päivän aikana lasten ja siviilien päälle: rauhanuskonnon eli k0raanin
päätavoite on tappaa kaikki vääräuskot, silloin tulee ‘rauha’. Vain osa EUraketeista saatiin ilmaan:
yli tusinan rakettipojan uhripalvelushommelit keskeytyivät sydänkohtaukseen IDF lennokkien
(UAV) ampumien ohjusten säikyttäminä. Missiles Ground 200,000 Students in South, Israel’s
southern cities closed schools to 200,000 students for the third straight day as Gaza terrorists break
several hours of “calm.” By Tzvi Ben Gedalyahu 11/1/2011, 9:06 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/149295

.



EUkkupaawin✜ Sosiaalinen Oikeus ja Kassaminmentävä reikä

.

.

Ashdodin Rakettikestitykset: err emme kestä enää
Siis mejesut kestämme, kansa ei. Ashdodin pormestari, tohtori Yehiel Lasri sanoo: “emme voi
kestää enää pitempään” … sitten hieman alempaa … “emme kykene hallitsemaan tilannett lisä
kuukausia tai VUOSIA” … sitten tosi jesumaisesti: ” Tulitauko on hyvä” – siis se tulitauko joka
kesti 4h. Eli tulitauko joka merkitsee rakettien välistä taukoa… Ashdod Mayor: This Can’t Go On
Much Longer … Ashdod Mayor tells Arutz Sheva: This situation is unbelievable. Israel needs to go
into Gaza and do what needs to be done. …ceasefire is good for Ashdod “in the short term. By Elad
Benari & Yoni Kempinski First Publish: 10/31/2011, 11:06
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149249

.



Autot Ashdodin yössä - allahin✜ uhrituli tärveli penkit

.

.

Konstailioille nimitarra pakolliseksi: anonyymipieksäjäiset
päättyvät?
Israelissa lakialoitus anonyymi peiksäjäisten lopettamiseksi: n ritaripoliisien tulee tästedes pitää
nimitarraa; sen poistaminen tulee olemaan rikollista. Kas tässäpä olisis anarkiapeleihin demokratiaa
Suomessakin. Tämä tulee olemaan kova isku rivimiehelle jonka vastuu Lain edessä tulee
riippumaan yhä tiukemmin ritarikerhonsa kuuliaisuudesta. No More Anonymous Beatings: Police
will Have to Wear ID Ministry of Public Security gives nod to bill that would make hiding police
identification a criminal offense. By Gil Ronen First Publish: 10/31/2011, 4:14
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149263

.

.

10 kassamia /h
Sapattina sekä sunnuntai aamuna taivaasta satoi niin paljon allahin kiitosraketteja että
toimittajiakin hävettää. Niinpä EU-rakettien kokonaismääristä on päätetty jo vaieta; on alettu
käyttää uutta rauhanyksikköä:  lentouhritoimitusta per minuutti. Menneen viikonlopun
palestinarabien tekemien salamurhien yllätysuhreiksi saatiin yksi vauva ja autossa ollut neljän
lapsen isä, Moshe Ami, 56 joka oli hälytyksen tullessa pysäyttänyt tienviereen – jolloin GRAD-



raketti osui autoon. Loppuja ‘henkilöitä’, lisävauvoja jne parsitaan (montako?) kokoon saaraloissa.
Mortar, Rocket Attacks Every Six Minutes, Hamas and allied terrorists attacked southern Israel
with rockets and mortar shells at the rate of one every six minutes at dawn. By Tzvi Ben Gedalyahu
First Publish: 10/30/2011, 7:32 AM israelnationalnews .com/News/News.aspx/149207

K nights of✜ H0spitalliers aina valmiina auttamaan

.

.

Abbas Äidillensä: “Viimeöinen Saalis oli kehno…”
Johtunee saalistajien laiskuudesta? Vain kaksi uhrikivitysmurhayritystä viime yönä:
Betlehemin eteläpuolella kivitettiin bussia, toinen ajoneuvo vaurioitui Halhoul’n lähellä, Hevron-
Jerusalem valtatiellä. Voi Abbas parka. Tämäkö on loppusi? Ei ketään kuollut tahi edes
haavoittunut yhtään lasta… Two Rock Attacks Overnight 10/28/2011, Tishrei 30,
5772  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/223203

.

.



Egypti:  Kristittyjen Massamurhat vasta alkutaipaleella
Michael Muenier, koptikristitty poliitikko: “Tulevat vaalit? Yritätte väittää että armeija joka
juuri ajoi tankilla 30 [yli 36] ihmistä murskaksi voisi järjestää vapaat vaalit?“ Sehän on selvä
että  Muslim Brotherhood ‘voittaa’ sekasorron keskellä pidettävät ‘vaalit’, hän sanoo. USAn
$1.5mrd apu (lähinnä sotilaallinen) ei tietenkään häiriinny vaikka kristittyjä vainotaan – tämäkin
osoittaa tarkasti kuka sieltä käskyttää rullaten hölmöinä kirkoissaan huvitettujen kansalaistensa
rahat pahantekoon. Religious Violence, Uncertainty in Post-Mubarak Egypt Threatens Ties to Israel,
U.S. By Leland Vittert Published October 25, 2011 FoxNews.com

Sharia lakia käytännössä: Syyrian sotilas teloittaa tuhman pojan

Huom.

Sanomalehtien palstoille pääsevät kirjoittamaan vain tarkasti seulotut toimittajat.
Kirjoitusluvan saa pitää vain niinkauan kuin käyttää kaikista ristinkilluttajista termiä ‘kristitty‘.
Toimittajia tuskin kiinnostaakaan asiasisältö – tahi se että suurin osa ristinriiputtajista on Raamatun
mainitseman porttokirkon jäseniä, julkisia tahi Raamatunkin tunnistamien salaseurainsa kautta
kristityn irvikuvia. Niitä joita Raamatun ilmestyskirjan Jeesus kristus sanoo vihaavansa… Niitä
jotka Ilmestyskirjan sivulla huutavat: “kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella
istuu, ja Karitsan vihalta! “

Lukijain tulee tiedostaa että Raamatun kieltävä KATOLLINEN INKVISITIO-USKONTO tahi
tälläinen lehdistö’kristitty‘ on Lutherin Protestanttisen pelkästään Raamattuun perustuvan
uskonpuhdistuksen vastakohta. Luther puhdisti Raamatun avulla kristikansan kaikesta R00man
pakanallisesta saastasta – Josephuksen juonista – lehdistöhuhuista joilla tänäänkin kansalaisia
pyöritetään kadotuksen kavalissa juonissa.

Tämän porttokirkon murhat ja inkwisiti0t jatkuvat tänäänkin.

Tuossa foxnews-katollislehden artikkelissa tapahtui nk. ohivuoto vahingossa: paawin glo-baali
MSM-uutispimiö vaikenee tästäkin raamatun omistavien kristittyjen massamurhasta kaikilla kielillä.



Kaikki tieto tästä USAn miljardein tuetun armeijan veriteosta pidetään yhä salattuna. Huomaa että
mitään murhatutkimuksia, rangaistuksia ei tule tässäkään näkymään – sillä operaatio kuuluu osana
Ilmestyskirjan pedon eli Josephuksen globaaleihin protestantti-rovioihin.

Panepa merkille: jos jokin uutislähde kertoo ‘kristittyjen’ murhista, kohteena onkin aina ollut
Josephuksen ‘pannukkuvainpalvoja‘… Tätä Raamatunkääntäjät rovioilla polttanutta mariankuvan
palvojaklaania selvittää erittäin syvällisesti blogisivuni sarjakuvasankari. Tämän saastaisen klaanin
ujutus on Suomenkin siionissa edennyt siihen pisteeseen, että mikäli joku protestanttinen
Raamattuansa rakastava saarnamies asian tuo julki Martti Lutherin tavoin, saarnaamiset päättyvät
välittömästi siihen ja alkaa nk. iltasaturalli klaanin hallitseman sodomaoyj:n palstoilla. Kts
blogisivuni porttokirkko – joka koskee koko suomen kristikansaa…

.

.

Jos tulitikut loppuvat – uhri-Kiviä riittää
Malmön paloautotkin ajavat kiertoreittejä allahin uhrikiviä väistellen: Linja auto taas
kivityksen kohteena.
Another Rock Attack, This Time at a Bus in Binyamin. Rock hurled at Egged bus as it travels near
Binyamin. Miraculously, no one injured. By Elad Benari
First Publish: 10/25/2011, 2:40 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149047  … Belgium,
the death of a nation youtube .com/watch?v=bWTtMDI7GJU
Malmö kivitys  youtube .com/watch?v=wRnP-XzB_U0 … Magic Stick – muslims
tick  youtube .com/watch?v=AFAkmsszTD8

.

.

Opiskelijoille Ilouutinen: Yli TUHAT uutta opiskelijapaikkaa
Eräs Israelin vastavapauttamista massamurhaajista oli Mohammed Sharatha joka
kylmäverisesti murhasi iltalomalla olleet IDF sotilaat  Avi Sasportas ja Ilan Saadon vuonna 1989.
Heidät ensin kidnapattiin ja sitten kidutettiin hengiltä tarkasti islamin sääntöjen mukaan…
Myöhemmin murhatun Saadonin ruumiin jäänteet löytyivät vasta 1996. Mohammed sanoo
toimineensa Hamas johtajan Sheikh Ahmed Yassin määräyksestä eikä kadu mitään ja on hetivalmis
uusiin uhripalveluksiin. Eräs asia häntä pännii; opiskelut jäivät kesken.



✜ Korkeakoulun Pääsykokeeseen Valmistautujat Jonossa

Tietenkin Mohamedia kuten muitakin islam-tuhon kansallissankareita haastateltiin:
Mohamed “vaadin mahdollisuutta saada suorittaa yliopistotutkintoni loppuun … ja lopuksi
tietenkin kehoitan tovereitani verisempiin kostoihin!” … Israelin jesujohto on huomannut että
suuremmat uhri-pommisuunnitelmat näet vaativat ilman muuta paremman koulutuksen – se
suoritetaan Israelin  Hebrealaisissa ylipistossa. Opiskelijoillehan ‘vapautus’ oli iluutinen = nyt
vapautuu yli tuhat opiskelijapaikkaa! (Näin siis vaihto operaation Israelilaisten vangitsemat
murhaajat opiskelevat korkeakoulussa – kun taas Shalit näännytettiin luolassa nälkäkuoleman
partaalle – ja pyörtyi jo ensimmäisen kotilentonsa aikana. Ja tietenkin  asioita taustalla junaillut
iloinen Nobel-kavaltaja-pressa jesuPeres paistattelee päivää MSM-lehdistön kansikuvissa Shalitin
kanssa.) Freed Terrorist: I Want to Finish My University Degree Hamas terrorist who directed the
murders of two IDF soldiers: I don’t regret what I did. I want to finish the university degree I started.
By Elad Benari First Publish: 10/25/2011, 6:09
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/149051

.

.



Poliisit hakkasivat palkkansa maksajat
Beit El / Oz Tziyon asukkaita ollaan  tänään heittämässä tyypillistä poliisiväkivaltaa käyttäen
pihalle kodeistaan. Kodit lytätään, irtaimisto paiskotaan tuuleen ja paikalle todenn. tuodaan
paremmin suojelurahaa maksavia arabeja… Tässä kyykytyksessä poikkeuksellisen
huumorintajuinen witsi: Aamusella asukkaita kävi höplästä paikan päällä vedättämässä
hallituksen ministeri  Yossi Peled: “Ei Netanyahu tuhoa tätä paikkaa” hän vakuutti. Witnesses:
Cops Using Violence at Beit El
Evacuation  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222837  10/24/2011, Tishrei 26, 5772
.

.

Pillerinpyörittäjät tuomiolla
Kansalaissyyte Omega-3 pillerien valmistajille. Syytteen mukaan valmistajat ja myyjät
tiesivät tasan tarkkaan tuotteidensa sisältävän PCB’tä ja raskametalleja. Tämä syyte on
samankaltainen kuin USAssa vireillä olevat. Siellähän onkin vireillä satoja eri rikossyytteitä:
kuuluisin V I 0 X X -pillerin 30.000 omaista sai $5mrd korvauksia M E R C K lääkejätiltä. (sehän
toimi jo ‘Adolphin pöydässä’ 1940)  10/24/2011, Tishrei 26, 5772 NIS 2 Billion Class Action
Lawsuit Over Omega-3 Sought in Petach Tikvah court; Maccabee Health Services, the Superpharm
chain, Altman Products, Solgar, and others. israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222830

.

.

Valtion henkilörekisterin tiedot varastettu.
The Association for Civil Rights sanoo että tälläisen mähellyksen jälkeen kansalaisen tulee todella
varoa antamasta biometrisiä tietoja valtiolle… “kriminaalien käsissä vahingot yksilölle olisivat
korvaamattomat.” Group: ‘Irreversible’ Damage if Biometric Data
Stolen  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222829  10/24/2011, Tishrei 26, 5772

Suomessa nk. ‘maamme kirja’ on varastettu ja monesti, esim jo vuonna 1984 (mikrofilmattu
arkisto). Yllättäin jessuliitäntäisellä morm0nijärjestöllä Salt Lake Cityssä on ‘kaikkien’ maailman
kansalaisten henkilötiedot…
.

.



Perjantain uhritulet: 44 tuhopolttoa?

EU:n yläkoulun stipendiaatit uhritulia sytyttämässä

“Eipäs lehtimiehet pelleillä – ainakin ‘muutama’ Galilean perjantaisesta 44:stä eri tulipalosta
oli tuhopoltto”… sanoo Yigal Ben-Abu länsi Galilean palolaitokselta. Kuka ne sytyttikään, siitä ei
Abu uskalla sanoa mitään eikä halunne kuvailla paikalla palomiehiä kivittäneiden parrakkaiden
lapsien ulkonäköä. ‘Let’s Not be Naïve – Fires were Arson’ Firefighter says at least some Galilee
fires almost certainly caused by arson. “We’re not naïve,” he states. By Maayana Miskin First
Publish: 10/24/2011, 1:10 AM http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149003

.

.

Johtajakoulutusta Esimerkin Avulla
Osa1

Mellakoiva arabijoukko hyökkäsi viikko sitten kivittäen Israelilaissotilaita kohti. Kolme
sotilasta jäi eristyksiin ja joutuivat kivisateessa hengenvaaraan ja alkoivat ampua hengenpitimikseen.
Ilmeisesti näin ei enää saakaan tehdä, on alistuen kuoltava allahille yli ihmisten uhrina: Nyt joukon
komentaja erotettiin tehtävistään kun yksi ylipappiarabi kuoli… Nyt herää kysymys missä iittain
koulutusvaiheessa oikein ollaan; miksi sotapojille on annettu aseet jos niiden käyttö on kielletty?
Eikö pyssytkin tulisi jo kerätä pois ja antaa puolustus voimille arabien uhripalveluksia varten
valmiiksi käteen kukkahattutädin ruusut? IDF Commander Punished over PA Riot. An IDF
commander has been removed from duty after a PA Arab was killed in a riot, though IDF
investigation justified it. By Maayana Miskin 10/24/2011, 2:12 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/149004

Osa2

“Mitä järkeä on laskea koulutetut tappajat vapaaksi? Shalitin ‘vaihto’ tuhanteen murhaajaan on
vailla järkeä (niinpä, ellei katsele ‘järkeä’ Josephuksen silmin). En halua että minua vaihdetaan
murhaajiin, kukaan meistä ei halua tulla vaihdetuksi tällä tavoin. Olemme panneet henkemme
alttiiksi tulitaisteluissa – nämä eivät ole kiviä heitteleviä poikasia vaan niistä koulittuja mass-a-



murhaajia jotka ovat silponeet syyttömiä salaa – lupasivat heti jatkaa vapaaksi päässtyään… On
vailla järkeä ottaa näitä kiinni ja sitten vapauttaa. Kaikki erikoisjoukoissamme turhautuvat..”.
(niinpä, seiinähän juuri olikin Josephuksen juoni). Elite IDF Unit Officer: Shalit Deal is Frustrating
for Us. Our unit’s members endangered themselves to capture terrorists who were later released.
What’s the point? By Elad Benari First Publish: 10/24/2011, 10:09
AM .israelnationalnews .com/News/News.aspx/149010

.

.

Mitä Jerusalemin temppelivuorella oikein tapahtuu?
“Eilen minut pidätti Israelin poliisi temppeliaukiolla ja nyt syyttää ‘levottomuuksien
lietsomisesta’. Asiana on kumarrus ja epäilys siitä että rukoilin… Tämä kuulema häiritsee
suvaitsevaisia muslimeja läheisen moskeijansa sisällä.” Kuitenkin valtion tulisi suojata kansalaisia
ja taata heille perusoikeudet lainvastaista anarkismia vastaan.

“Temppeliaukiolle johtaa kymmenen käyntiporttia. Juutalaiset saavat käyttää vain yhtä ja
joutuvat tehotarkastusten kohteeksi. Vain tällä portilla on tyypillinen terroristi
‘lentoasematarkastus’ plus lisätaputukset, kassien, taskujen jne tarkistus, rukouskirjojen yms
uhkaavien (!) välineiden poistaminen jne… Tämä ‘juden’ -portti on tietenkin auki arkipäivisin vain
4 tuntia. Muita portteja saavat käyttää muslimit sun muut – tietenkin koska tahansa ilman
rajoituksia ja ilman kansalaisia halventavia tarkastuksia.”

“Kun juutalaisryhmä lasketaan alueelle, se ei tietenkään ole vapaa: perään lähtee
(kansallisosialistiseen tapaan) arabipo liisi, temppeliaukiovahtivartio nimeltä Muslim Wakf.
Nämä tarkkailevat juutalaisia poliisivaltuuksin ja kyykyttävät, pidättävät porukkaa halunsa mukaan
vahtien (vain juutalaisille) määrättyjä muslimsäännöstöjen noudattamista … näistä vakavista
rikoksista huulien liikuttamisrikos on tyypillisin pidätyssyy.

“Olisiko jo aika lopettaa tämäkin anarkia? Missä muussa demokratiassa joutuu pidätetyksi ja
kuulusteltavaksi rukoilemisesta?” What is Going on at the Temple Mount? Wednesday, October
19, 2011 10:54 AM  israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10728 Isn’t it about time the
Temple Mount should be open for Jewish worshipers? I was detained by police for bowing down in
prayer there. In what other democracy would a citizen be interrogated for praying? by David
Ha’ivri head of The Shomron International Liaison Office.



Jerusalem vanhakaupunki, Temppeliaukio by G00glemaps

.

.

Paawin iittamedia paniikissa
Suomexicon ohjelmoinnista vastaava Ilta-Satusanomissa globaali paniikki ilmenee näin:
“Israelilaisten ylivoimainen enemmistö hyväksyy vankienvaihdon (Gilad Shalitin vapauttamisen)
palestiinalaisten kanssa, käy ilmi maan suurimman lehden Jedioth Ahronothin maanantaina
julkaisemasta kyselystä. …Vain 14 prosenttia vastustaa vaihtoa. IS17.10.2011 12:15 – LOL. Taas
jessuiittalehtiemme epätoivoinen ‘gallup’ setakonttorin rappukäytävässä…
- Mistälähtien suomalis-setasanomia on alkanut kiinnostaa Israelilaisen mielipide?
- Mistä lähtien Ahronoth olisi ‘suurin’?
- Mistä lähtien Israelinkin jesuanarkian kourissa kamppaileva väestö olisi hyväksynyt lainvastaisen
kähminnän?
- Mistä lähtien suurin osa ihmisistä haluaisi omaistensa salamurhaaja silpojat vapauteen näiden
vannoessa uusia veritekoja?



Sensijaan Arutz Sheva kertoo kuinka Josephuksen jesut pelkäävät valheittensa paljastusta,
90% kansalaisen hyökkäystä tämän Israelin lakien vastaisen ittain rikollisen rikosoperaation
estämiseksi: Vankilan lähiympäristö, sieltä johtavat maantieliittymät Syyrian rajalle on
julistettu sotilasalueiksi. Iltasadun kaikenhyväksyvien kansalaisten oleskelu on jostain kumman
syystä kielletty, onnesta säteilytettyjen kansalaisten ruusujen heiluttelukin allahin voittajille
tienvarressa estetty... P.S. Näitä tuhnasia murhamiehiä tarvitaankin Syyriaan toteuttamaan sinnekin
kaikkia välimerenmaita jo kohdannut paawilainen vallanvaihto. ‘Shalit-Deal’ Sites Declared Closed
Military Zones, areas off limits to non residents… 10/17/2011, Tishrei 19,
5772  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222372

Kansalaiset kauhuissaan yli tuhannen massamurhaajan vapauttamisesta.Lehdistölle ohje:
“älkää kuvatko, uutisoiko voitonmerkkejään vilkuttavia murhaajia” The media should avoid
showing terrorists’ joy and “V for victory” upon release, says Channel 2 reporter. By Maayana
Miskin First Publish: 10/17/201israelnationalnews.com/News/News.aspx/148833

Muhametin Mobiilialttarin Uhrituli-väärennös

Poliisi pidätti miehen joka kantoi kylttiä Kyltissä luki “Netanyahu on murhaaja!” … mies
sanoi ettei pidätyksiä pelkää: “sehän on Totuus“, hän sanoo. 10/17/2011, Tishrei 19, 5772 Man
Arrested for Carrying Controversial Protest Sign  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222385

Shavuel Schijveschuurder menetti viisi perheenjäsentään allahinpalvojain uhrisalamurhassa.
Hän huusi oikeusistunnossa: “Minä en salli että nämä murhamiehet vapautetaan! Aion estää
sen!“  Ilmeisesti kyseessä oli oikeuden vetoomuskäsittely ? koskien Israelin lain vastaisia
murhaajien vapautuksia. 10/17/2011, Tishrei 19, 5772 Victim: We Won’t Let Terrorists Leave the
Country  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222389

.

psst. Viereisen kuvan väärennöksestä paistaa läpi alkuperäiskuvan GRAD-laukaisualusta (tumma
vinoneliö).

.



Oliivinpoimijat Oksalla
Konepistoolein varustetut PA poliisit suojasivat arabijoukkiota joka tulivat ja poimivat  Adei
Ad kaupungin (Samariassa) juutalaisten istuttamat oliivit. ‘Lupa’ oli $aatu IDF
komementajalta Saar Tzur’ilta – joka toimii vain ‘Josephuksen ritaristolta tulleiden’ ohjeidensa
mukaan. Arabit olivat päättäneet että nämä herkulliset oliivit ja istutettu puutarha kuuluu heille…
(Montako shekeliä tässä vuosi Tzurin taskuun, se pitäisi jonkun tarkistaa pankista. Vaan luuletko
että niin tapahtuu) Itzik Shedmi, Binyamin Residents’ Council oli ainakin purkavinaan (vaiko
osallistui?) suuttumustaan tästä uudesta ilkivallasta; aiemmin tälläistä ‘oliivipoimintaa’ on käytetty
PApo liisin valvomaan väkivaltaan ja kidnappauksiin – seurauksena asukkaiden pidätyksiä ja
vangitseminen ‘päällekäymisestä’. Ylhäältä ohjelmoitua ja maksettua toimintaa. PA Police Operate
in Israeli Town, PA Arabs show up to harvest Jewish-grown olives in Samaria, with PA police
standing watch. By Maayana Miskin First Publish: 10/17/2011, 3:46
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148836

Talmonim Binyamin -juutalaiskylään tuli joukko arabeja poimimaan oliivit.
Israelilaispoliisien suojaamana... kertoo Tatzpit / Land of Israel Legal Forum.  10/24/2011,
Tishrei 26, 5772 Arab Olive Harvest in Talmon Under Police Protection
israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/222809

.

.

Rikolliset Taas Kiinni Temppeliaukiolla
Arabipoliisit pidättivät kaksi juutalaista temppeliaukiolla. Rikos: kumartaminen … arabien
hallinoimilla alueilla elämä on aina näin vapautunutta: mullahien käskyjen mukaan mitään
juutalaisuuteen liittyvää ei saa paikalle kantaa ja rukous onkin erityisen paha rikos. (Katso
alempaa: huulienliikuttamisrikos) Arab Policemen Arrest Jews for Bowing Down on Temple Mount
Arab policemen arrested two Jews, including a prominent Yesha spokesman, for allegedly bowing
down and praying on the Temple Mount. By Tzvi Ben Gedalyahu 10/16/2011, 11:22
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148783

.

.

Ritarit Menettivät Merkkinsä?
Judean ja Samarian Magen David Adom (huijarijärjestö Punaisen Ristin Israel-alajärjestö)
vapaaehtoistyöntekijät ovat viimein rohkiasti toimineet vastoin järjestönsä ohjeita. Josephuksen
ritarien työkalu, Punainen Risti, näet kyykytti taas juutalaisia kuten Saksassa ikään: Daavidin risti
piti poistettaman kaikista ambulansseista – vain “vuoden 1949 rintamalinjojen tuolla puolen”.
[  (ICRC) eli Punainen Risti = k n i g ts of H0spitallier, paawillinen ritarimerkki ]. Tällä
pohjustetaan seuraavaa Judea-Samarian holokaustia eli jo budjetoitua 300.000 juutalaisen
pakkosiirtoa ja kotien hävitystä (kts. alempaa). Nyt siis tottelemattomat vapaaehtoistyöntekijät
maalasivat Daavidin Ristin takaisin ambulansseihin – ritarien punaisen ristin tilalle. Aika rohkia
teko; ritarit eivät tulle (!?) hyväksymään oman symbolinsa tärvelemistä… Benny Katzover, Samaria



Residents’ Council -puheenjohtaja vertaakin tätä ritarien symboli-vehkeilyä Israelin lipun
poispyyhkimiseksi – “sitä ei voi hyväksyä“, hän sanoo. (Katso aiheesta alempaa lisää…) MDA
Volunteers Bring Back Star of David to Ambulances,Magen David Adom volunteers in Judea and
Samaria re-paint local ambulances with the trademark red Star of David. By Elad Benari
10/16/2011, 5:15 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148775

.

Daavidin Tähti poistettiin Paavin Ambulanssista v. 2000
Journalisti David Bedein kertoo että MDA sai vatikaanista puhelun jossa vaadittiin Paavin
kulkueeseen kuuluvan MDA:n ambulanssista poistettavaksi Daavidin tähden. Minkä tähden?
No jo pelkästään vati kaanin järjestämien kansanmurhienkin tähden… The Magen David Adom,
has removed its symbol, a Jewish star, from the ambulance that will accompany the pope on his
visit to Israel… March 8, 2000 Arutz-Sheva … Korkein oikeus totesi että MDA Daavidin tähden
poistaminen Paawi John Paul II vierailukulkueen ambulanssista on lain mukaista. March 22, 2000
IsraelWire

✜ Pyyhki Paawi Daavidin Tähden; kuski sanoi "kävelemään nyt mä lähden

.

.



Josephuksen Veljekset sopivat uusista veritöistä.
Uutinen: “450″ salamurhaajaa – kullakin elinkautinen – lasketaan vapaak$i … lisätöiden
varmentamiseksi. ‘Pikku’ lisänä yli viisisataa (tästä vaietaan) murhaajaa laketaan vapaaksi hieman
myöhemmin, tottahan pyritään tekemään se salaa. Kaikki salamurhattujen omaiset eivät hyväksy
‘oikeus’ ministerin, jesuNeatanyahun ja muiden ritariveljesten kähmintää… ‘Oikeus’ministerin
kodin ulkopuolella mellakka. Poliisi ritareineen avustamassa järjestyksenpidossa. Aiemmin
kansalaiset osoittivat mieltään kavaltaja Perezin (tietenkin Nobel-palkittu) kodin edustalla vaatien
tekaistuilla syytteillä vangittujen isänmaallis-juutalaisvankien vapauttamista. Commotion Outside
Justice Minister’s Home Commotion breaks out when nationalists protest outside Minister Yaakov
Neeman’s home, demanding that Jewish prisoners be released. By Elad Benari 10/16/2011, 3:29
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148769
.
IAF navigaattori Ron Aradin kone ammuttiin alas Libanonissa 1986. Lentäjä pelastettiin,
Ron ‘jäi’ terroristien vangiksi ja häntä on senjälkeen piiloteltu järjestöltä toiselle; viimeinen
havainto tästä vangista on Iranista… nyttemmin väitetään tulleen uhratuksi (?) ismaelilaiseen tapaan;
näyttöä kohtalostaan ei ole. Eräs häntä vankina pitänyt terrorijärjestön johtaja on Mustafa Dirani,
Hizbullah terroristi. Hänet saatiin kiinni 1990 luvulla – mutta laskettiin vapaaksi 2002. Mitään
vastavaatimuksia Ronin vapauttamiseksi ei tietenkään tehty. Nyt kaiken tämän vehkeilyn päälle
Mustafa on tehnyt valituksen Israelilais vankilassa kokemistaan vääryyksistä ja saanutkin jo
luvan vaatia 6milj shekelin korvausta pahasta mielestä. Voinet odottaa veljesvehkeilijöiden
maksamia tukimielenosoituksia Kolmen Sepän Aukiolla… Tami Arad: No One Meant to Bring Ron
Back Wife of captured IAF navigator: Nobody really meant to bring Ron back; when they pulled
themselves together there was no one to talk to. By Elad Benari 10/16/2011, 6:00 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148776

.

Arabit salamurhasivat Yosef Yaakov Dickstein’in, 44, vaimonsa Hana’n, 42, poikansa
Shmuel’in, 10, Psagotissa, sekä kersantti Elazar Leibowitzin. Nyt nämä murhaajat lasketaan
vapaaksi ja tämän kunniaksi asian junailleet ministeriveljekset lupaavat tuhota myös
Dickensteinin pojan kodin. Murhaajien vapauttami$en järje$telyissä ollut Ministeri Yuli Edelstein
aikoo mennä paikan päälle katsomaan ja voivottelemaan je§uiitalliseen tapaan, “teemme kaiken
mahdollisen” … mutta kylän kodit on jo luvattu tuhota maan tasalle (pyhä$ti paawille luvattu).
Tilanteeseen on toki suhtauduttu tieteellisellä tarkkuudella: paikalla on vieraillut jo Tiedeministeri
Daniel Hershkowitz, Deputy Minister Ayoub Kara, veljesliiton puhemies Ze’ev Elkin ym Knessetin
jäseniä… Gov’t May Demolish Terror Victim Son’s Beit El Home The government is preparing to
free the murders of the Dickstein couple – and also may level their eldest son’s home in Beit El. By
Tzvi Ben Gedalyahu 10/16/2011, 10:35 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148788

.



Arabies Onnen Huippu: kädet dhimmijutskun veressä... ylipapin pyöveli Abdel-Aziz Saleh

Ramallahin lynkkausteurastajakin vapautetaan. Laki vaatii kertomaan uhrien omaisille jos
tappaja vapautetaan – tällä kertaa laki ei toimikaan… Tämä allahin uhripappi nimeltä Abdel-
Aziz Saleh tuulettaa kirkuvan kansan edessä, ikkunasta vilkuttaen ekstaasissa kirkuvalle
allahinpalvojajoukolle verisiä käsiään. Seuraavaksi murhamiehet heittävät ruumiin ikkunasta alas,
jonka jälkeen allahinplvojat raahavat tämän dhimmin ruumiin torille – onnesta iloiten – silpoen sen
mössöksi. Tässä v.2000 lynkkauksessa tapetut kaksi israelilaissotilasta, Vadim Nurzhitz ja
Yossi Avrahami oli ensin kaapattu arabien ‘poliisiasemalle’ josta väkijoukko oli heidät repinyt
ulos lynkattavaksi.  Brittiläinen Mark Seager kuvasi tapahtuman mutta arabijoukko repi ja tuhosi
hänen kameransa: “tälläistä barbaarista lynkkausta en ole koskaan ennen
nähnyt…”… allaholevalla videolla pieni näyte uhripalveluksesta. Ramallah Lynch Butcher to be
Freed The government is freeing the terrorist who gleefully waved his bloody hands after the lynch
of two soldiers. WARNING: Not for children. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 10/16/2011,
2:18 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148794
Lynch in Ramallah by Palestinians
youtube .com/watch?v=O1kglhluz1U
Jokapäiväistä Kivitystäh
youtube .com/watch?v=lOnUdSufSHA

.

.

Natanyahun ‘vaihtokauppa’: 1 solttupoika vaihdetaan

1027 murhamieheen…
Tätä uutista ei edes Aruz Sheva edes uskaltanut julkistaa: Hamasin pari vuotta sitten
kidnappaama Gilad Schalit vaihdetaan 1027 salamurhamieheen – jotka luultavasti vapautetaan
ensi viikollla. Gazassa murhamiesten omaiset juhlivat jo sankariensa tulevaa vapautusta ja uusia
kostoprojekteja  tapansa mukaan – kiljumalla kaduilla ja ammuskelemalla allahin uhrivälineillä eli
kalashnikoveillaan umpimähkään… By Mitch Potter Washington Bureau Published On Tue Oct 11
2011 thestar. com/news/world/article/1067855–israeli-soldier-captured-in-2006-to-go-home-next-
week?bn=1



14.10.2011 David Hertzlich jonka sisar salamurhattiin, sanoo uhrien omaisille ettei tule
mennä iittamedian ansaan joka pyrkii ohjelmoimaan  tuhannen murhaajan
vapaaksilaskemisesta ‘äitien tunnelatauksen.’ Tunnelataus onkin paras mass-a-ohjelmoinnin
väline ja käytetyin  josephuksen klaanin myyntikikoista… kyseessä kuitenkin on kansakunnan
turvallisuus: tuhat pommimiestä allahin aktiivipalveluksessa lisää takuuvarmasti dhimmien
ruumisläjien määrää, sankarien juhlintaa Gazassa: tähän ‘rauhanprosessiin’ jesut ovat sitoutuneet.
Bereaved Families Warned: Avoid Media Trap The media portrays terrorist release as an emotional
issue, says bereaved brother, who advises fellow bereaved relatives: don’t allow it. By Maayana
Miskin 10/14/2011, 11:35 AM  israelnationalnews com/News/News.aspx/148753

.

.

“ Terrorismi sota tappaa meidät “

Malki Roth, 15v. alla hille silvottu uhri Melbournesta

Tottahan. Siinäpä josephuksen iittain päämäärä… Sbarron salamurhapommituksen uhrin
Malka Chana (Malki) Roth’in, 15, äiti sanoo: “Tämä Terror ismisota tappaa meidät”. Vuonna
2001, viisitoista siviiliä, lasta ja äitiä jne murhannut salamurhan toteuttaja lasketaankin nyt vapaaksi
(sillä niin monta miestä on kuollut Gazan vientituotteiden ‘työtapaturmissa’ ja ‘uusien projektien’
toteutus vaarantuu ilman lisävoimia). Mother of Sbarro Victim: This Ongoing War is Killing Us,
The mother of a victim of the Sbarro bomb massacre, whose senior terrorist is to be freed, says,
“This ongoing war is killing us.” By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 10/12/2011, 12:55
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148728

.

.



Egyptissä muslimPoliisi Joukkoteurasti Koptikristittyjä
Panssareilla

Missä YK-lausunnot, Maksetut Mannerheimintien tukimielenosoitukset?

Salattu Kristittyjen Massamurha  Egyptissä 9.10.2011. Uuden Muslim Brotherhood johdon
hedelmät alkavat näkyä. Koptikiristityt olivat mielenosoituksessa

Videolla tankki ajaa vaudilla yli

kirkkojen tuhopoltto-hyökkäysten jälkeen jolloin Egyptin poliisi hyökkäsi verisesti
mielenosoittajien päälle tankein kyynelkaasulla jne. Kukaan ei  tiedä tarkkaa määrää sillä romu ja
ruumisläjät ovat yhä siivoamatta, ensi tietojen mukaan ainakin 35 kristittyä kuollut ja 300
haavoittunut – luvut noussevat huomattavasti koska läjistä ei voida tunnistaa ruumiita. Aika hyvin
onnistunut tämä lehdistön salaus: nyt 3 pv myöhemmin 12.10  ensimmänen KOLUMNI arutz
shevassa. Vastoin kolumnin päiväystä, tämä juttu ei ollut näkyvissä vielä 11.10.2011…
Op-Ed: The Heinous Crime Against Egyptian Coptic Christians Published: Tuesday, October 11,
2011 7:49 AM Egyptian authorities committed a heinous crime against Coptic Christians this week.
Where is the UN? israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10704

The Telegraph kertoo että eilisen sanomalehdet Kairossa (ylhäältä ohjelmoitu kuten
suomalislehdistö) : “rehelliset kansalaiset, suojelkaa omaisuuttanne Kristittyjen
roskajoukkioilta” … artikkeleissa Koptikristittyjä kutsuttiin tavan mukaan koiriksi. Egyptissä asuu
noin 8 milj kristittyä. Samanlaisen Islam massamurha-vainojen takia Egyptin etelänaapurin kristityt
perustivat vastikään uuden oman Etelä-Sudanin valtion, aihe josta MSM lehdistö myöskin vaikenee

.

.



Josephukset Juonii, Teheran Uhoo …
Rooman keisari Benedict XVI – vati kaanin valtias – lämmittelee suhteitaan Israelin ydintuhoa
luvanneen presidentiksi väitetyn Ah Mad in Jihadin kanssa.

Pyhimysten palvojain valssi alkoi jo YK:n “Durban II” Conferensissa 2009 jossa Ah Mad oli
ainoa valtiomies. Kun hän aloitti Israelin tuhopuheensa, jopa katolllis-EU:n edustajatkin kävelivät
ulos – kun taasen katolis piisapt hyväksyen istuivat läpi yhteisen agendansa mukaisen kiihkoilun.

Vastikään Maronite Patriarkka Beshara Rai, Libanonin katolisen kirkon päämies lähetti
kaanin edustajana Isä Abdo Abou Kassemin Teheraniin tukemaan Palestiinan Intifadaa ja
Sionisti-vapaan lähi-idän ratkaisua suunittelevaan konferenssiin … er siis tyypillinen vanhan
Hitler-luokan jeesuiittain kansamurhakonfrerenssi. Siihen osallituivat muutkin – katollisten lisäksi
juutalaismassamurhia suunnittelevat: Hizbullah ideologi Mohammad Raad, ja Hamas’ johtaja
Khaled Meshaal.
Muutama päivä tätä ennen, Iranin Islamic Consultative Assembly vieraili Rooman keisarin
luona Vat-i-caanissa. He tapasivat kirkon johtavat jesut: “Me keskustelimme Vati kaanin
kulttuuriministerin kanssa lähi-idän kansannousuista [ eli vatikanin jesujen ohjailemasta
tottelevaisuus -vallankumousaallosta Marokosta-Syyriaan ] ja ministeri sanoi vallankumousten
nousseen Iranin islamilaisesta inspiraatiosta” kertoi oppineiden Hojjatoleslam Hossein Ebrahimi,
Fars -uutistoimistolle. (hmm. Siis vatikaanivetoiset mullahit hiovat vapauden-miekkojaan … no
eihän tästä operaatiosta ainakaan kultahammasholveista katetta puutu)

Kesäkuussa r00man kaani lähetti virallisen edustajansa Archbishop Edmond Farhatin
Teheraniin ‘terrorismin vastaiseen’ konferenssiin... Apostolic nuncio, Archbishop Jean-Paul
Gobel  Tehranin vastaanotolla, Ah mad in ejad kutsui vatikaania positiiviseksi rauhanvoimaksi …
[ Krhm. rauha siis alkaa oppinsa mukaan siitä kun kaikki vääruskot on ensin tapettu - tässä työssä
vati kaani on siis positiivinen. ]
Viime syksynä vati kaanin edustajat tapasivat muuslimijohtajia teheranissa uskontojen
välisessä ‘vuoropuhelukonferensissa’. Päämääränä tällä pimeällä jengillä on “etsiä yhteistä
hyvää” … joka tähän asti on merkinnyt juutalaisten ja protestanttien massamurhaa.
Lisämausteena R00man Klubinkin toitottama CO2-satu eli  ‘ympäristönsuojelu’. (Ongelmia
yhteiselossa ei ole: Fatiman katolisluostarissa 600-luvulla muhamed-pojalle muotoiltu uskonto on
kopio katolisuudesta). Katso blogisivuni linkit, Porttokirkko, kansa joka ei ole kansa, Rooman
Klubi.

Vuonna 2001 Teheran rakas Cardinaali Jean-Louis Tauran nimitettiin puhemieheksi
Uskontojenvälisen Pontifical Council Dialogin pj:ksi, ja hänestä tuli r00man keisarin korkea-
arvoisin viranomainen Teheranissa – 1979 USAn oman jesuCarterin junaileman
Islamilaisvallankumouksen jälkeen. Viime syksynä Tauran palasi Teheraniin ylistämään ykseyttä ja
ystävyyttä Ah Madin kanssa… tässä näkyy selvästi taas pakanallisen marianpalvonta-katolisuuden
ja jesuiittain Protestanttien eli kristinuskon vastaisuus: Open Doors Internationalin mukaan, Iran on
toiseksi pahin kristittyjen vainoaja maailmassa… Toisen lähteen mukaan kristittyjä tapetaan eniten
muslimimaissa, keskinm. 800.000 vuodessa uskonsa tähden..
Tottahan delegatio kävi myös pyhässä Qumin kaupungissa. … vastavuoroisesti Ah Mad lähetti taas
delegaationsa r00maan kemuilemaan mm uskottunsa Mahdi Mostafavin, Islamic Culture and
Relations Organization -presidentin… Iranin delegaation piti r00massa suljetun oven konferenssin
Benedict XVI:n kera; teemana “Faith and reason in Christianity and Islam”.



Otteita Josephus-lisäyksin: Op-Ed by Giulio Meotti: EXPOSE: The Vatican is Cozyng Up to Iran’s
Ahmadinejad Published: Saturday, October 08, 2011 9:40
PM  israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10701

-

-

-

“Oletteko hullu? Muka onnettomuus!?
eli

Ritaripo Liisien Petokset Paljastuvat
Katso Palmerin ja Vauvansa juutalaisten kyykytykseen ohjelmoidun arabilynkkauksen
tapahtumaketju uutisesta alempaa…

.

"Voih mikä onnettomuus" lauloivat värssyjänsä ritarikuoron poliissiseta ja✜ tati

.

Ritaripo Liisien ohjelmoitu arabiapu eli häijy salailu paljastuu ensiapu-miehistön videolta:
Palmerin auton tuulilasissa (vahvennettua arabiturvalasia) kivenmentävä reikä. Valokuvaajat
huomaavat myös kiven auton sisällä. Kameramies huutaa videolla – ohjelmoidulle ritaripoliisille:



“Oletteko hullu? Muka onnettomuus!? Katsokaa tuota kiveä auton sisällä!“ … no eihän
tietenkään ritaripoliisi hullu tahi sokea ole – tekee vain työtään käskettyä käskettynä, kuuliaisesti
ummistain silmänsä veljeskerhonsa puuhilta. (Kuvassa linkki videoon). Vastoin läsnäolijoiden
vaatimuksia ja kaikille näkyviä todisteita, ohjelmoitu Poliisi kirjasi tieteelliseen tapaan lynkkauksen
‘onnettomuudeksi’ – toki syyttäen Palmeria holtittomasta ajamisesta. Maltahan, Ritarit pitivät
valheestaan paawillisen urheasti kiinni monta päivää, kunnes … Katso alempaa miten siinä sitten
kävi… tässä vain uuden paljasvideon tuomat lisäfaktat.

‘Viattoman versio’n tästä glo-baalinpalvojain ritariveljeydestä olen itse todistanut ja nähnyt
pohjalaisessa suomilandiassa: veljesten jarrutusjäljet jätetään mittaamatta… eli käännetään asiat
päälaelleen jo ennen mahdollista oikeusfarssia r00malaisessa  eikun veljessalissa. Katso aiheesta
lisää blogisivultani Suomi, Orwellin … Palmers’ Murder, First responder video shows rock made
clean cut through windshield, was found inside car By Gil Ronen  10/8/2011, 8:29 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148591

Syrjäytyneet Nuoret päässeet allahin töihin

.

.



Arabit Yrittivät Lynkata Synnyttäjän
Ariel Goldman Pnei Kedemistä kertoi Arutz Shevalle olleensa viemässä vaimoaan kiireesti
öiseen synnytykseen Har Homa’sta aamulla 2:30. He ajoivat Hadassah Ein Karemiin
Jerusalemissa ja kohtasivat öisellä tiellä isoista kivenjärkäleistä kasatun esteen. Samalla kun hän
mietti reittiä, hyökkäsi arabijoukko väijytyksestä kiviä heitellen. Heillä oli tarkoitus urheasti uhrata
kaikki dhimmit … “murhanhimo loisti allahinpalvojain kasvoista … jotenkin selvisimme läpi”
kertoo Ariel … “Tämän jälkeen Talpiot’in kohdalla oli toinen samanlainen ansa. Siitäkin
selvisimme ihmeen kautta. Myöhemmin meille syntyi poika” – Yom Kippur -juhlayönä.  Woman
in Labor Survives PA Lynch Attempt, PA terrorists attempted to lynch a Jewish couple as they
rushed to the hospital on Yom Kippur with the wife in labor. By Maayana Miskin 10/8/2011, 11:56
PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/148591

.

.

Yom Kippur – Israel Hiljentyy
Yom Kippur: Israel pysähtyy miettimään… Merkittävin Pyhäpäivä joka päättää
kymmenpäiväisen katumusviikon. Israel sulkee rajansa, ilmatilan, kaupat,

"Heidän tekojensa pahuuden tähden Minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En Minä enää heitä
rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita." Hoos.9

liikenteen, radiot, TV jnejne. Alkaa nyt perjantai iltana; Yom Kippur, vietetään yhdeksäs päivä
Tishrei -kuuta. Sisältöä juhliin on kerätty koko juutalaishistorian ajan: 1973 arabit aloittivat
juhlapyhänä yllätyshyökkäyksen tarkoituksena tappaa kaikki juutalaiset, Roomalaiset aikoinaan
murhauttivat kymmenen rabbia, mm. Rabbi Akiva’n jnejne. – onnistumatta tuhohalussaan.

“Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. …“ Deuteronomy 6

Yom Kippur voidaan lukea alkukielestä Yom Ke-Purim … tarkoittaen Vanhan testamentin
Esterin kirjan kuvaamaa vapautusta Israelin vihollisista. Siitä voidaan myös vetää viittaukset



Messiaan toiseen tulemukseen. Yom Kippur – the solemn Day of Atonement-begins Friday night.
The Yom Kippur War broke out in 1973 during prayers. By Arutz Sheva Staff 10/7/2011, 1:08
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148581 kts myös www.
hebrew4christians .com/Holidays/Fall_Holidays/Yom_Kippur/yom_kippur.html sekä www.
TempleInstitute .org

Niin silloin joskus, kuin tänäänkin – vanhan Temppelin aikoihin tuhansia vuosia sitten – Israelin
johtajat kavalsivat kansansa ja harjoittivat noituutta, kansa sai polttaa uhrejaan taivaan jumalattarille,
tammuksen palvontaa jnejne … lue sivun loppuun mitä tuhansia vuosia vanhoja yllättäviä
todistuskappaleita niin Israelin kuin Suomen Siionin jesujohtajat haluavat tänäänkin salata.
Iljetysten palvonta ja kansan sortaminen oli silloin, kuin tänäänkin, syynä miksi Jumala aina sallii
saastutetut Temppelit tuhottavan.

Mutta hylkäisikö Herra kansansa? Ei koskaan:

“Sinä, Minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, sillä Minä olen sinun kanssasi. Minä
teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan Minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta Minä en
loppua tee: Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta Minä en sinua jätä.“

.

.

Kaapataanko Israelinkin Kansallispuistot Monikansallisille
Yrityksille ?
Israelin kansallispuistot (120kpl) aiotaan ‘yksityistää’ – kuten jo edusrapparein kavaltamat
katolisen EU:nkin paavilliset maat ja vesivarannot Lappia myöten… ‘Yksityistäminen’
merkitsee myymistä ‘kansanvälisille yrityksille’ … jotka yllättäin vatikaani omistaa bulvaaniensa
välityksellä. Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) aikoo pystyttää kojuja ympäri
maata kansalaisadressin allekirjoittamiselle – tyrmätäkseen jesuNetanyahun Kadima puolueen
tekemän valtionomaisuuden varastamisaloitteen – taustoista mitään ymmärtämättä. Kojut
pystytetään mm. Almog Junction, Ben Shemen Forest, Eilat, Golan Heights, Haifa, Jerusalem,
Jerusalem Hills, Machanayim Junction, Modi’in, Tel Aviv, Tzemach Junction, Western Galilee, jne.
News Brief  10/7/2011, Tishrei 9, 5772 Nature Society Campaign Against Privatization of
Parks  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/221809
.

.

Juoskaapa Iitat Pakosalle, tekonne paljastuivat taas…
“Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.” Ilm. 2

Lue aiheesta enemmän tältä Blogisivultani



Iittain Ohjelman Uhrit

Asher Palmerin murhaajat, kostonuskovaiskivittäjät on nyt saatu kiinni, kuin myös
omaisuutensa ryöstäjät… Alussa Poliisi ja IDF väittivät kivenkovaan – tässäkin vastoin kaikkea
todistusaineistoa – juutalaisisän ja pienokaisensa kivitysmurhaa ‘onnettomuudeksi’: Auton
tuulilasissa kivenmentävä reikä, Palmerin pään murskannut verinen allahin uhrikivi etuistuimella…
Tällä kertaa ritariveljet sairaalassa olivat kadottaneet ohjelmakappaleen sanat: CT-kuvauksen
ottanut lääkäri todistikin että kivi tappoi Palmerin…
Sen lisäksi kansalaiset nostivat näitä r00man ritareja vastaan metelin jolloin nämä
viranpuolesta-rikolliset joutuivat peräytymään ja alkamaan kaivella tosiasioita. Nyt lopulta
asia on, ainakin tuntuu olevan, selvitetty: Asher Palmerin autoa heitettiin tyypilliseen ismaelilaiseen
tapaan (vrt. mm. Malmö) pikatiellä kivenjärkäleellä. Se murskasi hänen päänsä jolloin auto lensi
ojaan tappaen Yonatan -vauvankin… allahiaan ylistäin rauhanuskovaisrosvot ryöstivät autosta
aseen yms. No joo, nyt sitten tapahtuma sai ohjelmointisi mukaisen tunnisteen: nk. terroriteko.
Teon takana olevat palestiinan kansallissankarit eli iitta-ohjelmoidut aivopiestyt rauhanuskovaiset
ilakoivat siis vankilassa uutta tilaisuutta odotellen, Palmerin omaiset/perhe saa tiettyjä valtion
säädösten mukaisia ‘terrori’ -sosiaalietuja… Mutta Onko Nyt Kaikki Hyvin?
Ainakin MKs Yaakov “Ketzaleh” Katz ja Uri Ariel National Union -puolueesta iloitsevat:
“hienoa että turvajoukot saivat rosmot kiinni. Tässä on kuitenkin todiste siitä että kivittely ei ole
pelkkä arabilasten harraste vaan selkeästi organisoitua toimintaa (eli siis ohjelmointisi
terminologian mukaan terrorismia). Juutalaisten maantiet on turvattava vaikka kieltämällä arabit
tietyillä maanteillä…” …mutta mutta, ‘rauhankehityksen’ pitää jatkua – vastaa tähän pää-
iitta. ISA, IDF Capture Palmer Murderers, Two terrorists arrested for the killing of Asher Palmer
and his infant son Yonatan. Three others arrested for stealing Palmer’s gun. By Elad Benari
10/6/2011, 11:29 PM http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148570



Arabit Teurastivat Rabbi Talbin autoonsa
Onnistuivatko samat aseallahinpalvojat jo keväällä varastamaan Rabbi Moshe Talbin aseen?
Talbi löytyi autostaan ammuttuna Revavah’issa Samariassa keväällä 2011. Ritaripo-Liisi tietenkin
käskettynä väitti pitkään ja sitkeästi tätäkin – vastoin kaikkea todistusaineistoa – itsemurhaksi.
Salamurhan tekijöinä kuinka muuten kuin kostonsukovais arabit … eli ohjelmoidun mediasi
syöttämä ‘terroriteko‘. Widow Forgives Police for False Report As Yom Kippur approaches,
widow forgives police for falsely claiming her terror victim husband had committed suicide. By
Maayana Miskin First Publish: 10/7/2011, 9:12
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148577

.

.

Siinain Raja Vuotaa – kuka siitä hyötyy?
Arviolta 2000 henkilöä ylitti Siinain vastaisen rajan salaa Israeliin – Elokuussa 2011. Asia tuli
ilmi knessetissä turvallisuusviranomaisten keskusteluissa. Syyskuussa määrä oli ainakin 1271, eli
kaksinkertaisesti 2010 verraten. Tämän vuoden kokonaisarvio liikkuu 15.000:ssa. Suurin osa
tulijoista on Somaliasta, 32% Sudanista… Arvioidaan että viimeisen 10 vuoden aikana 25.000
naista on salakuljetettu seksiorjiksi Israeliin. Thousands of infiltrators have crossed the Sinai border,
security officials tell Knesset members in a discussion on human trafficking. By Chana Ya’ar
10/5/2011, 12:15 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/148506

Viikon sisällä Siinain kautta tullut 950 ihmistä luvatta; 620 näistä viikonloppuna. 11/7/2011,
Cheshvan 10, 5772 The Population and Immigration Authority reported, 950 Infiltrations This
Month  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/223939

.

.



Givat Assaf'in kyläläiset odottavat yöllistä ritaripo Liisin yllätyshyökkäystä...

.

Tihutöitä Tulossa Juutalaisten Samaria-Judea Holokaustia
odotellessa…
04.10.2011 Binyamin-alueen Givat Assaf’in kyläläiset aikovat vastustaa kotiensa tuhoamista
ja kutsuvat kansalaisia apuun. Kylässä asuu 25 perhettä… Myös Migron ja Givat Ha’Ulpana’n
kylät Beit El’issä aiotaan tuhota ja juutalaiset karkoittaa kotoaan. Ilkityönomaiset ovat aiemminkin
yrittäneet tuhota kylän, perusteena ‘lupien puuttuminen’ … silloin paikalle tullut valtava
ihmisjoukko esti poliistihutyöt: seuraava operaatio tehdäänkin yöllä ja salaa? Arabien (jo yli
30.000) luvaton rakentelu jatkukoon $$.$$$ esteettä… Binyamin Outpost Prepares to Fight Another
Amona? Residents of threatened town plan to resist expulsion, call the public to their side. By
Maayana Miskin 10/4/2011, 12:47 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148469

05.10.2011 MK Rabbi Prof. Daniel Hershkowitz uhkaa lähteä Netanyahun hallituksesta jos
ritaripoliisit taas urheasti öisellä yllätyshyökkäyksellään tuhoavat Givat Assaf’in perheitten kodit.
Korkein hallinto oikeus on kuulema jo $$$.$$ päättänyt tuhota puolet juutalaiskodeista… Vaikka
alue on laillisesti ostettu arabeilta 90-luvulla. Vaikka Netanyahujesu on asutuksen alkuunpanija
edelliseltä 90-luvun hallituskaudeltaan. Vaikka ministeri Barak Ehud on aiemmin 1999 myöntänyt
valtion lainaetuuksia alueelle – sinänsä jo mahdotonta mikäli alue olisi jollain tavoin laiton… Katso
videolinkki missä National Union puhemies MK Yaakov “Ketzaleh” Katz tapaa alueen asukkaita
jotka sanovat tuho-uhkailun olevan poliittista peliä –
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148498 MK Hershkowitz Visits Binyamin Hilltop
Community  youtube .com/watch?v=RK8J3xCLfw4

.



.

Teheranin Torilla Uhotaan; ” Nyt Israel Tuhotaan “
Arabeilla on mänössä viha-kokkoos Teheranissa, sen tuloksena syntyi piätös jotta että Egypti ja
Qatar aikoo sulkea kaasuhanat Israeliin; nykyisin 40% Israelin kaasusta tulee Siinain putkistoa
myöten. (Tuskinpa päätös pitää toteutukseen asti näet venttiilinvääntäjäin sandaalit tarvitsevat
soppaa, nälkä ilman rahaa ei toppaa…) 10/4/2011, Tishrei 6, 5772 Report: Egypt, Qatar Agree to
Halt Gas Supplies to Israel;  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/221528

.

Ah Mad in Jihad✜

.

.

.



Temppeliaukiolla Juutalaiset Taas Rötöksistä Kiinni
Kaksi juutalaista pidätetty temppeliaukiolla, epäillään yrityksestä rukoilla… [tavallisesti
pidätyksiä tehtailee aluetta raivolla vartioiva al' wakfa' arabies-poliisi] Katso tarkemmin alempaa
rikosnimikkeellä “huulien liikuttamisrikos“. The police detained two Jews for questioning,
Monday morning, after they allegedly tried to
pray…  .israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/221474  10/3/2011, Tishrei 5, 5772

.

.

IDF lakimiesritarit – kuin kotoisat DDRmyyrät
IDF uusi itsepuolustusohje on lainvastainen: IDF lakimiesten tekemä (puolustautumisohje
rauhanuskovaisia vastaan) kooste kansalaisille – on lainvastainen – kansalaisjärjestön
lakimiesten mukaan.Se on vaatinut IDF ja hallituksen lakiasiantuntijoilta vastausta Perustuslain
takaamien puolustautumisoikeuksien selvitykseensä – turhaan.

Iloinen✜ Koulupoika oppi juuri kuinka dhimmejä kuritetaan: ritsan luoti päästä läpi

Tietenkin turhaan, ovathan nämä tahot tulevan Judea-Samarian holokaustin jo budjetoineet
ohjeittensa mukaan – ohjeistajain kuvat tuossa alla… IDF ohjeen mukaan kansalainen ei saisi itse
puolustautua kun IDF käskytettynä katselee poliisiritarien kera muualle (Ohjeen mukaan ‘pitäisi
rauhanuskovain antaa rauhassa riehua, tuhota … viiltää kurkut auki, polttaa talot ja autot…’)



Rights Group: IDF Lawyers’ Guidelines – Illegal, IDF lawyers’ guidelines on restraint in face of
PA violence may be illegal, rights group warns. By Maayana Miskin First Publish: 9/23/2011,
10:53 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148209

.

.

PLO unelma: juutalaiset mereen…
Jo paawin kuoripoika Adolph unelmoi tästä judenfrei-maapallosta: nimitti
uskontoministerikseen juutaistuho jihadisti Haj Amin Al Huseinin, ex. Jerusalemin suurmuftin.
Sai väsätä itselleen myös puhtaan koston janoisen 100.000 hanzar moslemdivisioonan. Tunnettu
pogromeistaan … myöhemmin kunnostautui Balkaninmakkaralla surmaten paawin siunauksin
leireillään 800.000 serbiä, juutalaista… Apurina paawin siunaam erikoislähetti-pappi, UCK-
perustaja Pavelic joka kerskaili ämpäreihin keräämillään silmillä…

Abbas – samat unelmat ja YK:n tuki: PLO YK-Logo = Palestiinan tuleva valtio = Israel
poispyyhitty kartalta… PLO’s UN Logo Reveals the Truth: Wipe Israel Off the Map! The
Palestine Liberation Organization’s mission to the United Nations has wiped Israel off the map
altogether on its logo. By Chana Ya’ar First Publish: 9/22/2011, 4:03
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148183

Vaan eipä tuo eroa katollis-Murdochin Foxnewsin maailmankartasta: siinä kartassa tietenkin
suomi kuuluu evvostoliitolle – jaettuna vanhain ritarisopimuksiensa mukaan. (Hello Glenn Beck)

.

.

Netanyahu – PLO vihamurhakoulutuksen pää-kannattaja
Netanyahu on vastuussa lastenkoulujen viha-opetuksen jatkumisesta, hän on pyytänyt että
arabikoulujen tukia USA ei ottaisi pois... Koulut toimivat USAn ja EUn tukien, verorahojesi
varassa, opettaen sanatarkasti lapsille “juutalaissikojen räjäyttämisen vievän paratiisiin 72 neitsyen
tykö” yms., näyttö sadismin opettamisesta on kiistaton. Tämän vuoksi asiasta tietoiset ovat USAssa
vaatineet sen tukemisen lopettamista.

Tässä jos missä näkyy ‘josephusritari’ pääministerien kaksinaamainen toiminta; journalisti
David Bedein kirjoittaa: “Israelin johto tekee mahdolliseksi Palestiinan koululaitoksen väkivalta-
opetuksen…” ollen taustakoulutuksena mm. äskeisessä musuteinipoikien tekemissä Fogelin
lapsiperheen sadistisessa islam-riittimurhissa. Pojat ovatkin sellissään ylpeitä teoistaan harmitellen
eloonjäänyttä perheen pienokaista joita eivät huomanneet kiireissään silpoa… Report: Bibi Sought
Support for PA Hate Education,



Hehheh, paina jo:✜ mediamme odottaa kuvasaalista...

Israel’s Prime Minister asked the U.S. to keep funding PA education despite incitement, hate,
journalist reports. By Maayana Miskin First Publish: 9/23/2011, 10:05
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/148208

Katso alempaa: “Ulkoministeri Avigdor Lieberman tuomitsee Fogelin lapsiperheen Satanistisen
joukkoMurhan”: …kolmevuotiasta puukolla sydämeen, vauvan kurkku viiltäen auki… Arabit
ovatkin osoittaneet mieltään vaatien näiden uskonsankaripoikiensa vapauttamista: he tekivät ylpeinä
mitä heille oli opetettu…

.

Äideille Ampumaharjotuksia
Pnei Kedem in Gush Etzion, Juuden naiset harjoittelevat ampumaan uhittelevia
rauhanuskovais naapureitaan. Ritareitaan kannustavia Herrasmiehiä hymyilyttää: yhdessä abbasin
kanssa junailemme näille tytöille lisää liikkuvia vauvojaan kivitteleviä maalitauluja … Judean
Women Look Through the Crosshairs, As the Arabs in Judea and Samaria threaten to storm
communities, the women at Pnei Kedem in Gush Etzion are learning to shoot. By Gil Ronen First
Publish: 9/22/2011, 4:48 PM Lue Katso Lisää …
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148184

.



Koulutusta koulutusta koulutusta – ja pommiliivit päälle
Arabikoulukkaat palestiinassa’ vaihtavat kortteja – tietenkin marttyyrikortteja. Kouluttajien
todelliset tarkoitusperiä kolumnisti Il Foglio valottaa seuraavasti:

- Israelilaisperhe ei saa korvauksia jos joku perheenjäsen salaa räjäyttää arabeja torilla; Abbas antaa
äidille 2000$ per kuollut lapsi, 300$ haavoittuneesta. Aiemmin summan pulitti Saddam – voi sitä
lehdistömme porua kun tämäkin voitelu loppui…
- Israelilaissotilas ei pidä lasta tai invalidia kilpenään
- Kesäleirillä vain palestiinassa ‘opintoihin’ kuuluu kiihotus syyttömäin sala-massamurhaan.
- Uskonnolliset johtajat Israelissa eivät puheissaan ihannoi EUn maksamien pommiliivejä
räjäyttäneitä, arabien kärventyneitä suolenpätkiä palmupuissa…
- Israelilainen ei kutsu salamurhaajaa marttyyriksi.
- Israelin torit ja kujat eivät ole nimetty salamurhaajien nimillä.
- jne jne: lue lisää palestiinasankarien tekemistä suolenkappaleista ja bussien ikkunoista heitettyistä
ruumiisläjistä…
Palestinian Arab children trade “martyr cards” : This is a key indicator of the PA’s true intentions,.
By Giulio Meotti First Publish: 9/23/2011, 2:57 PM,
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148217

.

.

.



K0raanilla Kivitetyt Kasvot:

Dhimmin Määräosa: juutalaiset mereen...

.

K0raanin mukaan koiria ja dhimmejä kuuluu kivittää (tahi tappaa, jos mahdollista).
Authority Head Gershon Mesika: “vauvamurhaaja-rauhan miehet



Seuraavaksi dhimmeille Islam-Talmu-Turva Istuimet, biltemasta luodinkestävä vauvavisiiri? (kuva
leikattu rakeiselta youtube videolta, kts oheinen linkki)

palestiinasta pitävät oliivinoksaa suussa, kiviä käsissä. Näille barbaareille ollaan tekemässä ‘omaa
valtiota’. Hallituksen tulee oppia että Israel on vahva, se ei saa antautua.” (No mutta. Kaikki
rapparitarisihan ovat mukana tässä ryöstössä. Kuten sinäkin, höpöttäjäRitari Gershon,
mediaivopesukoneen osa?)
Kymmenet arabit heittelivät kivillä rajapoliiseja Jerusalemin lähellä Har Adar’issa. Onneksi
kukaan ei loukkaantunut. Tällä kertaa (oho!?) poliisit toimivat ja karkottivat mellakoijat…  Arabs
threw rocks at an Israeli car in Samaria, injuring the baby girl in the face. By Gil Ronen  9/21/2011,
7:58 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/148149

Autoon turvaistuimeen kivitetty vauva, ylläolevaan liittyvä (rakeinen) tilannevideo: Arabs Throw
Rocks at 20 Month Old Baby youtube .com/watch?v=VMkJU04y1QM

Ahkera arabin työvideo: EU tuki taskustasi edellyttää että kivet lentää kauas juutalaiseen
autoon…
youtube .com/watch?v=J6vG22bPL6E
youtube .com/watch?v=9iqjONaxajM

.

.

.

Terrori 100% USAn ‘Josephus-tuen’ varassa
Palsetiina romahtaa ilman USAn apua. Palestinian Monetary Authority Governor Jihad al-
Wazir sanoi että suuri isku taloudelle mikäli USAn tukirahat tyrehtyvät: milläs kassam
rakettipajat sitten enää toimisivat? Ainoa oikea palestiinan kultturelli vientituote –
juutalaislastenmurhapommi – sitä tukee jopa muhamed.  Raytheon vastustaa kaikin keinoin
rahavirran lopettamista. Tutustu alempaa Raytheon tuotelistan 100.000$ pakettitoimituksiin…
Älä luulekaan että USAn veronmaksaja tietäisi mihin ritarit obamao – ja Bush näitäkin
rauhanrahoja käyttävät: jesutateollisuus ei toimi ilman oikeita vihollisia. Report: PA Could Collapse
Without US Aid, The Palestinian Authority’s top monetary official says the risk of a “PA collapse”



is very real amid current financial stress. By Gavriel Queenann  9/20/2011, 8:22 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148097

.

.

Poliisien ohjelmoitu arabies-apu
Juutalaisperhe palasi synagoogasta sapattina (pe. iltana) kotiin ja joutui arabijengin
kivityksen kohteeksi: kuin ihmeen kautta kukaan ei vahingoittunut.Jengi oli juuri hyökännyt
vartijoiden päälle mutta huomasi mehukkaamman kohteen, aseistautumattoman juutalaisperheen.
Poliisi seisoi vieressä tumput suorana odottaen että joku kuolee – sitten ehkä olisi puuttunut
hyökkäykseen? Mitä ilmeisemmin poliisilla on ‘uusi konstaritari-ohjeistus´ ja tärkeä osa arabien
auttamisessa alkavassa judea-samaria holokaustissa. A Jewish family returning from synagogue
found itself under attack from an Arab gang, with police powerless to help. By Maayana Miskin
First Publish: 9/20/2011, 9:03 AM israelnationalnews .com/News/News.aspx/148081

Uhrilahjojen jakelua: K0raani kehoittaa kivittämään niin uskottomia kuin vääräusko dhimmejä,
sinua & juutalaisia...

.

.



Eilen ensimmäiset arabies ‘juhlat’
Neljänkymmenen auton letka kierteli, arabit huudellen hävyyttömyyksiä juutalaiskylälle. IDF
vartioi omaa koppiaan…September attacks have begun: Arabs in 40-50 vehicles drove along Jewish
community’s fence, taunted and jeered. By Gil RonenFirst Publish: 9/19/2011, 12:25 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148043

.

.

Israelin vakoilutekniikka on kaupan
Israelilainen yritys on alkanut myydä vihreää lennokkia: tämä kätevä vakoilulaite toimii
paristoilla. Lennokin kehitystyössä kiinnostuneet mukana olijat: Britannia (sosku?) ja Tsekki.
Israeli Aerospace Industry (IAI) Exporting ‘Green Energy’ UAV The IDF’s “green energy”
unmanned aerial vehicle (UAV) named the Birdeye runs on electricity and is being purchased by
foreign armies. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 9/19/2011, 1:12 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/148041

.

.

Israelin Yleinen syyttäjä kärähti
Kuten Suomessa, lait koskevat vain rahvasta: jo kolmas korkea-arvoinen viranomainen jäänyt
kiinni laittomain siirtolaisten hyväksikäytöstä – eräs orjuuttamisen muoto. Ensin nämä ritarit
luovat verosysteemin joss kellään ei ole varaa palkata ketään avukseen, sitten itse kiertävät
tekemänsä verojärjestelmää: ilmankos ruusulooshin runoon kuuluukin “rakasta verojasi” -laulu.
Tällä kertaa valtakunnansyyttäjä Attorney General Yehudah Weinstein’s vaimo Aviva on
jäänyt kiinni laittoman maahanmuuttajan (veronkierto jne) käyttämisestä apulaisena… 9/16/2011
5:18:00 PM, Elul 17, 5771 Third Top Govt. Official in Foreign Worker
Trouble  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/220439

.

.

IDF alkaa kutsua reserviläisiä palvelukseen
Tulossa veriset viikot; PLO aikoo laittaa nk hösseliksi ja agitoi porukkaa kansannousuun
‘itsenäisyys’ pelillään YK:n iloisella avustuksella. IDF varautuu arabien hyökkäyksiin Samariassa
ja Judeassa: Binyamin -prikaati on saanut kutsun ilmoittautua palvelukseen
maanantaina. 9/16/2011 12:49:00 PM, Elul 17, 5771 IDF Begins Reserve
Callup  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/220433



Rauhanenkelten✜ kuoro; Åstridin pikkupojat töissä...

Laskepa montako kiveä tässä k0raanin omilleen kehoittamassa dhimmi-uhritoimituksessa onkaan…
(vihje: 1 pussi, a’ 20kpl). Vain osumista maksetaan; rauhantarkkailijat sivummalla yläkulmassa.

.

.

jihadistiTurkki Erdogan: ” Tykittäkää Israelia! “
Sotatekniikka on ohjelmoitua – kuten sotakin: ennen jihadisti Erdogania vanhat kenraalit
olivat Israel-ystäviä. Niillä ohjelmilla ei juutalaisia tapeta. Niinpä kenraalit laitettiin tyrmään,
ohjelmat menivät vaihtoon. Nyt Turkin laivaston, ilmavoimien yms tulenjohto voikin määritellä
Israelilaiskohteen ‘viholliseksi’. Sotapojat tekevät työtä kaäskettyä – vaikka itsemurhan Israelin
ohjusten osumista. New Tech Lets Turkish Planes Label Israel ‘Enemy’ Turkey is replacing a
system that prevented its warplanes, ships and submarines from targeting Israeli craft. By Maayana
Miskin 9/13/2011, 1:00 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147841

.

.



Taas Viharikos Temppeliaukiolla; onneksi morsiamen isä
saatiin kiinni
Jihadipo-lice pidätti miehen temppeliaukiolla: syy, laittoi pölyä tulitikkurasiaan…
Israelilaisilla on tapana käydä hääpäivän kunniaksi Jerusalemin jihad/wakf’in hallinnoimalla
temppeliaukiolla. Näiden vangitseminen ja nöyryytys ja putkaanlaitto onkin ‘poliisien’ mielipuuhaa:
kerrankin morsian vietti yönsä tyrmässä liikutettuaan aukiolla huuliaan … Father of the Bride
Arrested on Temple Mount A Jewish man accompanying his daughter to the Temple Mount on her
wedding day was arrested for picking up dust. By Maayana Miskin 9/13/2011, 12:16 PM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/147839

.

.

Migronin Keskiyön Yllätyshyökkäys: Mustapaitapoliisien
tekemä täystuho

Juutalaisten Koti: Israelpolice suojelee arabian 'oikeuk$ia'...

12.09.2011 Tätä juutalaisten holokaustia ajavat, avustavat suomen marxilais haloset, tuomioja
niinistösoinazit – avustaen näitäkin mustapaitarosvoja taskustasi otetuilla verorahoilla: Perheet
yöpukusillaan pihalle ja talot puskutraktorilla nurin … ‘projekti alkaa’ pyhillä uimahallivuorilla,
pyhillä paikoilla kunnes maa ja kaikki mikä siinä on on ylipyhää. Siinä ei voida enää vääräuskojen
sallia elää; saudiöljy loiskuu poliisipoliitikkotuomarien taskussa. Pian huomaatkin että talosi
kuuluukin Egyptista viisi vuotta sitten houkutellulle elätti-ahmedille jolle on verorahoistasi
varastettuna lahjoitettu kolminkertainen elatustuki kantaväestöön nähden. Ja se joka nämä



EUmafian Leijona-rikokset ja tulevaisuuden ryöstöjuonet paljastaa – on tietenkin jesuiitta
iltastusanomain sivulla ‘viharikollinen’…

Shocking Video Testimony from Migron
Destruction;  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147707
THE NIGHT OF THE EXPULSION IN MIGRON – KATSO
youtube .com/watch?v=s7AkrOGBP9A

.

Saimme kotitalosta paljon polttopuita, kiitos✜ vati kaani!

.

Jatkotuhot Maanantaina
Toinen Migronin tuhokierros maanantaina; poliisit varastivat henk koht omaisuutta,
pidättivät viisi asukasta – naisille oli laitettu kielto tulla kotinsa raunioille – että poliisit saisivat
varastaa? Second Round of Demolition in Migron, Police destroy two more structures in Migron,
make arrests. For the first time, some in Migron call on soldiers to refuse orders. By Maayana
Miskin 9/13/2011, 11:00 AM israelnationalnews.com/News/News.aspx/147838

.



Osa III. Ensin Konstantinuspoliisi (looshinimike: muSStapaidat) tuhoaa kovalla vaivalla ja
oikealla työllä rakennetut kodit yllättäin, lainvastaissti, keskellä yötä … sitten väkivaltaisesti
tyhjentää kodittomaksi tekemiensä nyt työttömäin ainoan asuinpaikan, hyljätyn
talorähjän. 9/13/2011 12:42:00 PM, Elul 14, 5771 Police Storm Jerusalem Building to Clear
Homeless israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/220175

P.S. Kokoho tuhohomman ‘moottorina’ toimii Piece Now -marxilaisjärjestön syyte vuodelta
2006 – joka näin ajettiin väkisin yhtäkkiä -yöllä- putkeen vaikka päätöstäkään ei vielä ole. Kanteen
perusteena banaalit valheet ja sen seitsämänkymmentä aiheetonta arabimaustetta, kuten on tavallista
tässä tuomio-janin tukemassa haisevassa klikissä.

.

.

Pätkä Hi-SS-toriaa

Polliissista päevvee: Ajokortti ja Rekisteriote - vaiko sarrja?

Tiesitkö että. Hitler otti uskontoasiain ministerikseen, Haj Amin Al Huseini’n. Jerusalemin
suurmuftin jonka kanssa Saksa yritti vallankaappausta Irakissa 1940. Veljenpoikansa Sadam sen
sitten saikin itselleen ja kaivoi Irakissa ainakin 300.000:lle joukkohaudat… Tällä Huseini setalla oli
uuni-Himmlerin* lahjoittama 100.000 muslimin Armeija Balkanilla – johon kuului mm. Handzar
SS divisiionat. Hän suunnitteli kopiota Aushwitchista ‘palestiinaan’, homma jäi tunnetusti kesken.
(* niin siis se sama juutalais-teurastaja -Himmler jonka ‘Porvoon Kirkon’ Konstantinus
ritariveljiin kuuluu mm. Niinistö, Ilaskivi, jnejne eli KOKO SUOMEN JOHTO / jeSSu-MAFIA) .
Kat-sos linkkiä uusisuomi.fi/kotimaa/113753-apu-niiniston-suosimalla-ritarikunnalla-hyvin-
erikoinen-tausta

Handzar musut on meillekin tuttuja vesseleitä edustajansa Suhkupollin Sello massamurha,
kurkunleikkauksen kautta; eräs näistä tuhansista Paateron omista “tekevät mitä vaan missä vaan” -
eläteistä… Al Huseinin sukuun kuuluu paljon samankaltaisella opetuksella varustettua: mm. ex.



PLO päällikkö Jasser Arafat jolla oli €3mrd omaisuus (lapiotyöllä ansaittu). No vieressä saman
ryhmän ‘poliisista päivää’ -tervehdys oikialla.

Em. ‘Balkanin makkaraan’ kuuluu -40 -luvun Haj Amiinin avulla tapetut 800.000 asukasta,
Juutalaista, Ortodoksia ja mustalaista, kts esim  srpska-mreza .com. Kaikki R00man paawin
ohjauksessa ja suojeluksessa … uskollisen kuoripoikansa Hitlerin kumartaessa ‘Isälleen’.
Tarinaan kuuluvat mm. nämä videot:
Camp Siegfried; USAn Nazit 1939
youtube .com/watch?v=MW84f2P-J_M
Shkupollin Oma Kaksipääkotkalippu, Heroiini-KLA taustat
youtube .com/watch?v=x2UI81q8Ud8
Serbian Historia 1 Varastettu Kosovo
youtube .com/watch?v=nFlGlMc4t6Q

.

.

islamin 10-vuotis ilojuhlapäivä, 11.9.2011
Jerusalem pormestari Nir Barkat “Olin Manhattanilla 11-syyskuuta-2001, kauhistuneena näin
tornien sortuvan, katselin televisiosta kuinka Gazalaiset juhlivat kaduillaan tuhansien
amerikkalaisten massamurhaa.” Barkat Remembers How Gazans Danced on 9/11; J’lem mayor:
9/11 was the day on which Islamic terrorism became a global challenge with which the whole world,
not just Israel, had to cope. Jerusalem Mayor Nir Barkat was in New York City on September 11,
2001 By Gil Ronen First Publish: 9/11/2011, 10:01
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147764

… eli kaunista Josephuksen kehittämää palturia korvasyyhyyn: koko torni-räjäytysoperaatio oli
vain pieni osa pihtiliikettä, maailman kansojen kyykytystä. “Jos todelliset taustat kerrottaisiin, sitä
ei uskoisi kukaan” – sanoi reipas jesuiitta, Edgar Hoover, CIA ex. päällikkö jo 50-luvulla.
Ymmärtääkö Barkat itsekään mitä julistaa? Tuskin… kaikkein paras ja autenttisin, sieluja
värisyttävä hätähuuto uppoaa ohjelmoituihin – pimeässä kasvatetulta herkkusieneltä joka ‘vain
kertaa faktoja’. (Tälle sadunkertojaklaanille onkin myrkkyä tarina ruutikapinasta 1605 –
otapa ’tilaisuuden tullen’ julkisesti esiin niin tiedät yrittäneesi – Gunpowder Plot 1605 … ja katso
esim juutuubista BBC väärennös eli fukudokumentti jossa massamurhaajasta tehtii ‘uhri’, aivan
samalla kaavalla miten lapsimurhaajasta tehdään pyhimys 72-neitsyen sekaan.)

Vastaavalla tavalla Belfastissa katolliset herkkusienet ohjelmoidaan bussissa työmatkalla:
jesumaksetut sadunkertojat huutelevat bussissa työmatkalla oleville matkustajille faktoja, kuinka
“tässäkin risteyksessä kuoli ‘james cook vuonna x puolustaessaan’ meitä – Sinn Fein -
sankarimme” … seuraavassa risteyksessä seuraava tarina jne. No työtänhän näyttelijät palkkansa
eteen tekee, mitäkö väliä sillä on?

.



Bröderna Med ved Dev 'auttaa hädässä': "... Tällä✜ listimme Karjalan asukkaat... hehe, ja se on
vieläkin meidän miehittämä..."

.

Lastentappajain Työpäivä Kasassa
Gazan tosiuskovaiset ovat keksineet uuden tavan uhrilahjoilleen: EU tukirahoillasi hankitut
erikoiskiväärit erikois kiikareineen, erikoisammuksineen, Egyptin avulla salakuljetettuna Gazan
kerrostaloihin. Yläkerroksista iloiset ystävykset rohkiast ampuvat siviilimummuhamedein alta
Israelin siviilejä, lapsia äitejä … eikä direktiiveillä kahlittu IDF ‘saa’ tehdä asialle mitään: ja voi
minkä BBCmökän haloset hesarissa nostaisivatkaan jos lastentappaminen – vain Israelilaisten –
lopetettaisiin. Vastikään pellolle ampuivat Indonesialaisen vierastyöläisen. Viimeiset sala-yllätys-
luodit koteihin ovat kuin ihmeen kautta harmittomasti kimpoilleet pitkin keittiöiden seiniä – ensin
lävistettyään ikkunat pirstaleiksi. Rohkiat allahin palvojat saavat jatkaa joka päivä Josephuksen
pehmitys-ohjelmaa … kunnes kansa on kypsä vastaanottamaan r00malaisten avun. Ylipyhät
Direktiivit, niillä vati kaani kultahampaat vatiinsa huuhtoo: ‘Purity of Arms’ Shackles IDF as Gaza
Snipers Attack, Gaza terrorists find a new way to terrorize residents of southern Israel, this time
with no notice. IDF fears hitting civilians. By Maayana Miskin  9/11/2011, 9:51 PM
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/147770

Syyriassa kansa osoittaa mieltään Venäjää vastaan. Ai miksikö… liekö siksi että se aktiivisesti
hämmentää lähi-idän -  palsetiinan – ym. asioita – salaa, kaksipääkotka-huppupäiden arvon mukaan.
Anti-Russian Protests Erupt in Syria Syrian opposition leaders staged a ‘day of rage’ against



Moscow over its obstruction of Western-led sanctions on the Assad regime. By Gavriel Queenann
9/14/2011, 7:55 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147898 … hmm. milloinka
Karjalaiset vaativat YK:ssa jo 60 vuotta kestäneen CCCP-miehityksen lopetusta?

.

.

Salatiedettä: Kuka onkaan ‘terroristi’?
Elokuun 18. 2011 Egyptin tekemässä Rajahyökkäyksessä haavoittunut Egyptiläinen sotilas
kuoli vammoihinsa. Virallisen ilmoituksen mukaan yhteensä:
- Egyptiläisiä sotilaita kuoli 6 henkeä,
- Israelilaisia SIVIILEJÄ salamurhattiin neljä,
- Israelialsia sotilaita kuoli neljä,
- Israelilaisista neljäkymmentä siviiliä ja sotilasta haavoittui.
Huomasitko ketkä listassa loistavat poissaolollaan? No tietenkin hyökkääjät. Kuinkas se on
mahdollista? Niin, nyt lähestytäänkin syytä miksi asia vaietaan kuoliaaksi kaikilla kielillä:
hyökkääjät näkyvätkin luettelossa… Siis siviliimurhaaja terror-ristit. Saat arvata itse keitä he
ovat… Egyptian Soldier Dies of Border Incident Wounds , An Egyptian soldier hit by IDF fire
during the August 18 terrorist attack on Israel’s border has died. By Chana Ya’ar 9/10/2011, 11:48
PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147736

.

.



Egyptin jihadistijohdon organisoima väkijoukko poltti
Israelin suurlähetystön, murhasi 4

.

Muslim Brotherhood äärijärjestön valtaannousun jälkeen Elokuussa on Israelin
suurlähetystö joutunut vihaisten ja jatkuvien jihadistiväkijoukkojen hyökkäysten
kohteeksi.  Viime viikolla tuhotun tilalle rakennettu uusi suojamuuri kaadettin eilen ja lähetystöön
hyökättiin sisälle. Tälläkertaa joukko poltti lähetystön; yritti tappaa kai ken…  Israelin
pääministerin Benjamin Netanjahun avustajan mukaan kuusi turvamiestä jäi loukkuun lähetystön
tiloihin muiden noin 80 diplomaatin ja heidän perheenjäsenensä jo paettua. … Diplomaatit joutuivat
pakenemaan sen jälkeen, kun vihainen väkijoukko oli hyökännyt lähetystön alueelle Kairossa.

Silminnäkijöiden mukaan väkijoukko rikkoi rakennusta ympäröivän muurin ja heitteli
lähetystölle kuuluvia asiapapereita sen ikkunoista. Sairaalalähteiden mukaan kahakassa sai
surmansa kolme ihmistä. Lisäksi yksi ihminen menehtyi sydänkohtaukseen. IS 10.09.2011 12:21 …
aika mukavaa jatkoa kolmen viikon takaiseen Egyptin rajasotilaiden tekemään siviilien
salamurhaan… Tämä mellakointi lähetystön edustalla on jatkunut jo monta viikkoa – eikä egyptin
johto ‘ole halunnut asiaan puuttua’ – käytännössä lietsonut tätäkin murhaa.

Kts myös: israelnationalnews .com/News/News.aspx/147738

.

.

Jihadisti Erdogan johtaa Turkin pyhään sotaan
Turkin ääri-islamisti pääministeri Erdogan on päättänyt tehdä israelista dhimmi-valtion.
Erdogan kasvatettiin sufi-muslimiksi; vuonna 1998 hänet vangittiin Turkissa laulamisesta:



“Moskeijat ovat kasarmimme, kupolit kypärämme, minareetit pistimiä ja uskolliset sotilaitamme”.
Sillävälin kun hesari yms YLEn aivopesukoneet ympäri maailman (miksiköhän) näkevät vaivaa
joka päivä luodakseen kuvaa maltillisesta muslimistamme ja rauhan islamista, Erdogan itse
kailottaa että “islamin kuvaaminen maltillisena on uskontomme häpäisemistä!“; Kanal D TV in
August 2007.

Erdogan halailee Iranin (Ah_mad_in_jihad) ja Sudanin pääministereitä; Sudanin presidentti
onkin syytteessä kansanmurhasta … kun Turkkia on pyydetty pyytämään anteeksi Armenian
1,5milj kristityn ja juutalaisen yhtäkkiä ja salaa islamin opin mukaan varoittamatta aloittamasta
massamurhasta 1915, Erdogan sanoo että “muslimi ei voi olla osallinen kansanmurhaan.” –
tarkoittaen että islamille vääräuskot – sinä siinä – ovat dhimmejä, koiraa alempana olevia
orjia, eikä ihmisiä tahi kansoja… Katso dokumentti Armenian Kansamurha.  Lokakuussa 2009
Turkin valtion TV ohjeistettiin alkamaan ohjelma jossa Israelin sotilaista tehtiin lastenmurhaajia.
Vatikään Erdogan heitätti tyrmään lähes kaikki kesraalit – tunnetusti ne eivät kannatakaan ääri-
islamisteja. israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10592

LatmaTV satiiria: Turkin Tomppeli putoaa hevosen selästä … Song to the Turkish Dumbbell
youtube.com/watch?v=tMVzjz_0PAM …”The lyrics predict that Erdogan’s “balloon will pop”
and he will “fall off his high horse” – but still will remain a
dumbbell. israelnationalnews .com/News/News.aspx/147753

.

.

Judea-Samarian Holokausti Lähestyy

Laukaus vaiko sarrrja? Savun hälvettyä kaivetaan esiin "ajokortti ja rekisteriote"

PA-arabiPoliisit juoksentelevat jo vapaasti Israelin Judea-Samariassa. Asukkaat sanovat että
‘poliisit’ tekevät mitä tahtovat eikä IDF puutu siihen mitenkään. Tästä asiasta on valitettu
pitkään; viime viikolla eräs asukas videoi PA-poliisin ajeluita Israelin hallinnassa olevan C-alueen
halki Binyamin-pikatiellä. Videoijana oli Tatzpit – arabien tekemiä  tuhoja tarkkaileva järjestö. IDF



höpö vastasi että kyseessä on vallan tavaton ennennäkemätöin tapahtuma joka ‘tutkitaan’. Tätä
selittelyä eivät asukkaat nielaise: “ne ajelevat kaikilla teilla sekä salaa että julkisesti sormi
liipasimella. Ei ole kuin ajan kysymys milloin niiden aseet alkavat ‘vahingossa’ laulaa kuten
muualla.“

Paikalliset yhteisöjen johtajat ovat samaa mieltä: ajelu on lisääntynyt koska IDF ei välitä. (Se
on siis myös käsketty videoimaan taivasta – Poliisien tavoin, huppu päähän). PA poliisilla onkin
pitkä historia murhista yllättäin keskellä katua – syyttömäin siviilien teurastuksia
kalashnikov sarjoilla ilman vastuuta… Report: Armed PA Police in Israeli Regions, PA police
roam freely in Israeli regions of Judea and Samaria. Residents: They do what they want, IDF
doesn’t interfere. By Maayana Miskin 9/9/2011, 12:59 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/147715

Lue alempaa kuinka tuleva Judea-Samarian 300.000 juutalaisen kotien tuho ja maasta häätö
on jo budjetoituna…

.

.

Nyt Turkin pää-islamisti yrittää itsemurhaa – tervetuloa EU-
tukien haalijaksi?
Turkin islamilainen pääministeri Erdogan uhkaa lähettää sotalaivansa (upotettavaksi)  Gazan
mellakkalauttojen tueksi ja sanoo lopettavansa Israelin välimeren kaasun hyväksikäytön. Mikäli
näin käy, tuloksena on lyhyt sota … Merisotaharjoitukset Egyptin kanssa on vissiin jo sovittu
vuoden lopulle. Turkey: Warships to Escort Gaza-Bound Aid Vessels, Turkish Prime Minister
Recep Tayyip Erdogan has threatened to send warships to escort Turkish aid vessels headed for
Gaza. By Gavriel Queenann 9/8/2011, 9:06 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147697

.

.

NIF NIF = IDF aivopesussa
Nationalistipuolueiden nuori johto ei ole vielä ihan perillä teatteristaan: yhteistyössä IDF
pakollisia aivopesuseminaareja vastaan. Nämä seminaarit maksaa (!?) NIF, New Israel Fund –
Uusi Israel Rahasto… Seminaarien sisältö pyörii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, miehityksen,
Palestiinakeskeisyyden, -1948 holokaustin ympärillä; sanavarastoon kuuluu: “social justice”  “the
Palestinian narrative”  “coexistence.” “the occupation,” “the Nakba” “the Holocaust of 1948″
jnejne… HALOO: itsenäisyyspäivä onkin holokausti. Sotilaat valittavat tästä reserviläisiin
kohdistetusta aivopesusta, mutta esimiehistä kukaan ei uskalla puuttua ylhäältä johdettuun
myyräntyöhön – ylennykset voisivat vaarantua… (katso klikkaa tästä Social Justice )
IDF=puolustusvoimien pakkoseminaareissa painotetaan myös reformia; vanhanaikainen
Juutalaisuus on paha verrattuna moderniin valaistuneeseen reformiin. Oliko yllätys: samaa reformia
ilmoittaa kannattavansa myös Norjan Breivik. Semiinaareissa esiintyy myös arabeja joiden viesti on
Israelin rasistisessa miehityksessä (!). (No ovatpa IDF-soltut tosi lökäpöksyjä jos tähän alistuvat…)
Liran Cohen of Yisrael Beiteinu’s Youth, Ariel Moreli, Chairman of Likud’s Young Generation:



“meidän tulee pistää piste tälle absurdille tilanteelle” … Ariel hyvä, se on vain pikku pätkä Hajoita
ja Hallitse – 0rd0 ab Cha0 r00man kaksipääkotkan naurua…
israelnationalnews .com/News/News.aspx/147584

Enpä yhtään ihmettelisi jos kommunistinainen olisi samat seminaarit pystyttänyt myös
suomen reserviläisille; katso täältä Keräys Luutnantille (eli Suomi, Orwellin yhteiskunta)

.

.

Laskelmoitu Raporttivuoto

Roomalainen✜ Romutus, jossei tähän löydy direktiiviä, keksitään...

Salainen raportti vuotanut Arutz Shevalle: Siviilihallinnon johto saneli yksipuolisesti
puolueelliset asuntosäännöt. Vastoin julkisuudessa annettuja lupauksia: “Vain ja ainoastaan
juutalaisten ilman lupaa rakentamat asunnot tulee tuhota, luvattomiin arabihökkeleihin joita on yli
30.000 – ei saa koskea.” Mistä Arutz Sheva vaikenee, Miksi: Lupia ei edes myönnetä koska Judea-
Samaria aiotaan luovuttaa arabeille ohjusten laukaisualustaksi – kuten Gush Katif vuonna 2005.



Eikä toimittaja tietenkään kerro kuka sitä itseään – tahi Siviilihallintoa käskyttää – koska jo
koulussa opetettiin että Josephus on kuollut, ei … ei … sitä … ole… 9/6/2011 9:37:40 AM, Elul 7,
5771 Exposé: Blatant Anti-Jewish Policy in Judea and
Samaria  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/219563

Siviilihallinnon päällikkö Almoz kirjoittaa muistiossaan ‘Kesäleiri On Ohi’: “Käsken
lopettamaan kaikki tuomioistuimien purkupäätökset  luvattomia palestiinalashökkeleitä kohtaan.
Meidän tulee saada ylemmät ymmärtämään että nyt toimitaan vaikeassa tilanteessa ja määrä on
suuri; siviilihallinnon tulee saada toimia ilman pelkoa vaikka sorääniä tuleekin olemaan.” Pian
alkavaan (!?) Judea-Samaria tyhjennys-tuho holokausti-teatteriin kuuluu että Likudin Knesset jäsen
Ze’ev Elkin, Judea and Samaria -komitean johtaja pitää erikoisistunnon ‘vuotaneen’ dokumentin
sisällöstä… israelnationalnews .com/News/News.aspx/147583

Tulevaa Judea Samarian holokaustia, 300.000 juutalaisen kotien tuhoa, et ymmärrä ellet
tutustu aiempaan 10.000 asukkaan ‘paratiisi’ – Gush Katifin täystuhoon esim tästä:
http://www.youtube.com/watch?v=ycN93PcvvTM …lue myös:  maalli kko
apuri .blogspot.com/2010/11/vatikaani-ja-jerusalem.html [SENSUROITU]

Judea-Samarian tuhokin on jo budjetoitu, jatka lukemista…



Bröderna Med ved Dev'in esi-isää,✜ Nikolai II:ta istutettiin
tässä
Nikolai II 'sopi' Suomen rooman-rapparien kanssa rahvaan omaisuuksien jaosta Porvoon
osiriskirkossa - tältä istuimelta.

Heettiläisten Jumala, kaksipääkotka, verimessu Rooman ja sen oman islamin symboli, islamisti
Shkupollin SS-handzar divisioonan murhamerkki: "Ja Rebekka sanoi Iisakille: "Minä olen
kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä, tässä
maassa syntyneen, sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän?" 1Moos.27



Kuinka ollakaan, Porvoon Kirkko 7.7.2011 - täyttyyi poliisi ja poliittisjohdosta jolla oli tälläiset
shku-pollinkin käyttämät kaavut yllään: presidentiksi etukäteen valittu Niinistö vannoi ritarivalansa
tälle rooman kotkalle -  K0nstantinus-ritarien merkki✜

Katso 'Porvoon Kirkko': http://wp.me/px1AT-D

.

Kaksinaamaisen Kotkan Kaksi eri Peliä
Länsimaisille kukkahattutädeille syötetään satua rauhasta samalla kun lastenmurhaajia
ylistetään EU:n maksaman television arabiankielisissä aivopesuohjelmissa. Vati kaanin
voitelemat ritariplomaatit syöttävät ‘tiedot’ aivopesukoneelle, hesari valmistelee NAZI-ISRAEL
sivustoja seuraavan murhaajan kiinniotto-operaation yhteyteen… Ähläm Tämmimi – Muuhametin
massamurhain ylitysvideo tekstitetty englanniksi, Palestinian Media
Watch:  youtube.com/watch?v=EBh9AbS6diM… PA Blessings for Two Sbarro Terrorists The PA,
while telling Western diplomats it is against terror, sends “best wishes” for the mastermind of the
Sbarro suicide bombing. By Tzvi Ben Gedalyahu First Publish: 9/5/2011, 2:33
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147548
.

.

Terr ropoliisin yllätyshyökkäys Migroniin
Juutalaisten asuntojen tuhoaminen täytyy tapahtua keskellä yötä, lehdistöä ei saa laskea
paikalle. Poliisi tietenkin rohkiasti ilman nimilappuja kaikesta vastuusta vapautettuina. Videos,
Photos of Nighttime Surprise Migron Demolition, Watch the Shomron Residents’ Council
documentation of security forces marching into the community of Migron. By Elad Benari First
Publish: 9/5/2011, 8:23 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147539

Lue ajankohtainen raportti www.slideshare.net/syottovasikka/ne-tulivat-yll

.



rabs riot …psst:

Shlomi Daniel kertoi Arutz Shevalle tuhotusta poliisiautosta Arabilähiö Isawiya edessä. Auto
oli juuri samassa paikassa missä kuukausi sitten arabijoukko yritti lynkata kännykkäfirman
työntekijän joka oli autollaan kääntynyt ‘väärästä liittymästä: porukka kivitti auton, repi miehen
aikoen tappaa siihen paikkaan. (Kts uutinen alempaa). Nyt poliisi oli mennyt pidättämään alueen
rikollisia ja samalla poliisiauto oli tuhottu; poliisi pyrki salaamaan tapahtuman, maksettu media
apunaan: samat on elkeet suomessakin, vastaavista kantaväestön pahoinpitelyistä ylen
aivopesulehdistömme vaikenee 100%. Did Police Cover Up Jerusalem Mob Attack? A resident of
French Hill accuses police of hiding a mob attack on officers. Police admit: attack took place. By
Maayana Miskin 9/5/2011, 12:40 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147531

Egypti Ylläpitää Aseiden Salakuljetusta, Rakettisadetta
Kun Egyptin armeija miehitti demilitarisoidun Siinain niemimaan (kettutytöt olivat hiljaa), ne
toivat sinne 4kpl raskaita maanjäristyskoneita. (Minkälaisia?). Egyptin edustaja Gazassa, Yasser
Asman, kiisti raportit joiden mukaan Egyptin armeija aikoisi tuhota näillä aseiden
salakuljetustunnelit Egyptin-Gaza rajalla. Quds.Net’issä, Asman sanoo että ei ole totta että Egypti
tuhoaisi salakuljetustunnelit. Israelin lastentarhojen päälle pitää sataa raketteja; mistäkautta tämä
EU-tuki perille pääsisi ellei täältä, murehtii Asman?… Egypt Denies it will Destroy Gaza Tunnels.
Egyptian representative in PA denies report that Egyptian forces will demolish smuggling tunnels
from Sinai to Gaza. by Gil Ronen israelnationalnews .com/News/News.aspx/147495



Sheikh Hassan Yousef Pidätetty
Sheikh Hassan Yousef, Hamasin perustaja pidätettiin uudestaan. Katso tekstitetty youtube
video tästä poikansa kohelluksista: mukamas kääntyi kristityksi jotta pääsisi seurapiirien sisään
paljastajaksi …  ( samaa ritarikaliiperia kuin Glenn Beck; peitefirmansa jota mormooniGlenn
markkinoi, kehoittaa varmuuskopioimaan kotikoneeltasia kaiken tärkeän nettiin veljesten serverille:
kaikki datasi on sitten varmassa ritariturvassa…) Hamas founder and senior leader Sheikh Hassan
Yousef, recently released, was re-arrested and detained after a meeting in Jenin. by Chana Ya’ar
First Publish: 9/1/2011, 11:21 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147433

.

.

Egypti Miehitti Jo Siinain; miksi tästäkin vaietaan?
Egypti militarisoi Siinain: miksi lapiota ei kutsuta taaskaan lapioksi? Egyptin ja muiden
arabien aloittaman yllätyshyökkäyksen jälkeen 1967, arabit saivat nk. neniinsä ja Egypti
menetti mm. Siinain nieminaan. Sitten vuoden -79 rauhasopimuksessa Israel luovutti sen pois –
edellytyksenä oli että sotilaita ei sinne saa tuoda. No nyt on… ja ‘sopimus’ kuin Weimarin
sopimus Hitlerin kanssa 30-luvulla: 10:00 7.3.1936, Konstantin von Neurath, Saksan
ulkoministeri ehdotti Briteille jne 25 vuoden sopimusta; Rhein pidettäisiin demilitarisoituna. Kaksi
tuntia myöhemmin Hitler esittää Reichstagille Saksan sotajoukkojen menoa alueelle … puheen
aikana joukot jo ylittävät jokea. Op-Ed: Egypt is Remilitarizing Sinai: Calling a Spade a Spade; by
Daniel Pinner, a veteran immigrant from England Published: 01/09/11, 7:16
AM  israelnationalnews .com/Articles/Article.aspx/10558

.

.

Sotalaivat Punaisella merellä
Israel lähettää sotalaivat Punaiselle merelle, Sinain rajalle. Koko eteläinen Israel on
hälytystilassa odotetun terrorihyökkäyksen takia. Iran sanoo lähettävänsä laivojansa ‘apuun’…
Israel has deployed two warships to the Red Sea near the Egyptian border as Sinai terror alerts pour
in; Iran plans to follow suit. by Gavriel Queenann First Publish: 8/30/2011, 7:06 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/147366

.



Israelin merivoimat apuun...

.

.

.

IDF hylkää Samarian aseettomat farmarit Syyskuun
arabilynkkaajille?
Arabikansanedustaja kauhistelee Knessetissä:  IDF opettaa Yeashan farmareita
puolustamaan itse itseään odotettuja syyskuun arabilynkkausmellakoijia vastaan. Arabien
suunnitelmissa on marssia ja provosoida juutalaiset ampumaan jotain kameroiden edessä – BBC
lienee valmiina ‘uutisoimaan’ kauheuksia. Liekö suomen kirkko taas jo tuominnut massamurhat,
sodoamaoyj latomassa maan kattaviin propagandapapereihinsa NAZI-ISRAEL fontteja? Arab MK
Aghast: IDF Trains Yesha Settlers for September, IDF has begun training Judea and Samaria
residents for possible attempts by Arabs to storm settlements en masse in September. by Gil Ronen
8/30/2011, 12:32 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147352

Katso alempaa “Israelin ulkoministeri Avigdor Lieberman varoitti arabien aloittavan syyskuussa
palestiinasta verenvuodatuksen jonka kokoista emme aikoihin ole nähneet.”

.



Social Just ice – Hamas liittyy asuntomielenosoitukseen

"Meillä on hirveät työajat, paiskimme ympäri vuorokauden töitä tappaaksemme juutalaislapsia - ja
EUn maksama palkkamme on naurettava! ...✜ BBC✜ toimittajalepakko: "ah, sielussani koen
tuskanne!"

Israelnationalnews.com /comics: Katso loput YLEn “uutisista”; huomisaamun hesarista.

.

.

Ote Sarjasta ‘Ritarit kansalaisia Pieksämässä‘
Gush Katifin Täystuhon je§uiittaHolokaustin jälkimaininkeja. (kts tarkemmin alempana)



KonstaRitaritar oikeudessa: tehtävänä oli videoida mellakkaa. Kas kas; valat on vannottu,
ystäviänsä ritaritar ei saa paljastaa kuoleman uhalla: Kun työkaveritarinsa alkoivat taas
tyypillisesti aiheetta piestä ja potkia rauhallisesti käyttäytyvää mielenosoittajaa, Ben Davidia –
ensin kaadettuaan hänet maahan, polliissinaikkonen nimeltä Aliza Lederman käänsikin kameransa
taivaalle. Rikospo-liisi päivää! No nyt sitten tämä rikollinen joutui viimein oikeuden eteen – mikä
lie tuomarilla ollut kun ‘tuomitsikin’ poliisin ja vapautti piestyn Ben Davidin joka sai mm.
kallonmurtumia näiden ystävällisten kansalaisten suojelijain Ritarillisista saappaista. ( Hae
blogistani Täältä syvällinen selvitys sanalle p0 liis ja Maltan Ritarit )

Jaa että mitäs meni mellaakkaan, oma syynsä? No eipä mennyt mellakkaan, poliisit kaatoivat
pojan maahan kun seisoi ja osoitti mieltään kun kotinsa tuhottiin. Luulepa ettäs sinäkin seisoa
töllöttäisit viran omaisten tuhotessa kotisi puskutraktoreilla… tätähän ilkivallan omaiset eivät saata
sietää.

Myöskin Ritarien urhoolliset valheet Benin potkimisista ja puremisista hylättiin – mutta ei,
tietenkään ei perättömistä lainvartijan valheista vastuuseen laitettu ketään saatikka maassa
makaavan murhaaja-potkijan perään kyselty… Tuomioko? LOL. Eihän TuomaRitari maassaolevien
Ritaripotkijoita koskaan tuomitse: vain Aliza saanee (ehkä) huomautuksen. Police Camerawoman
Who ‘Taped the Sky’ to Stand Trial, Policewoman Aliza Lederman videotaped a protest during the
Disengagement but pointed camera away from police who badly beat a protester. by Gil Ronen
Published: 29/08/11, 1:52 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147318

.

.

Koiramainen Juttu
Video: Ystävällinen koira on hyökkääjille vihollinen. Koulutettu puolustaja on moninverroin
vaarallisempi lynkkaajille. Arabille koira on jo opillinen kauhistus: mikä lie suomen
koiranmyrkyttäjien tausta? Myrkkysyöttejä löytyy ulkoilureittien varrelta tämän tästä: aihe salataan,
ritarikonstaa nauruttaa. Taustalla luuraa suunnitelmallinen toiminta. Kuka on vastuussa?

Sadisti-arabien toteuttama yöllinen Fogelin perheen massamurha: “Jos vastikään yöllä kotiinsa
kurkut auki silvotulla juutalaisperheellä olisi ollut tälläinen vartija, silvotuksi olisikin tullut tuo
verenhimoinen arabi” sanoo kouluttaja (lue tausta-faktat alempaa). Video: Terrorists’ Worst Enemy
Is Man’s Best Friend, Man’s best friend – the friendly dog – also is terrorists’ worst enemy when
trained to defend Jews against attacks throughout Israel. by Tzvi Ben Gedalyahu Published:
29/08/11, 1:11 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147316

Fogelin perheen tapahtumat todistavat: Muhametin vääräuskoille varaama kurkunleikkaus -
islam – on kuin onkin satanismia: “Ulkoministeri Avigdor Lieberman tuomitsee Satanistisen
joukkoMurhan“  The telegraph.

.



Viimeinen Judean ja Samarian Turva ? ...on ainakin islamistin kauhu

.

.

AnarkistiKonstaRitarit, Arabien Apumiehet
Yassam erikoistuhopoliisi joukot lähetetty hävittämään viintarhaa Samariassa jonka omistaa
juutalaisen kommuunin Adei-Ad asukas Binyamin’n Shilossa. Legal Forum for the Land of Israel
/Tatzpit vapaaehtoisjärjestön tarkkailijat kertovat alueelle myös viedyn erikoispuskutraktorin
arabituhojen auttamiseksi ja viinitarhan hävityksen varmistamiseksi. (Pikku operaatio Samarian ja
Juudean holokaustin edellä…) Police Destroying Vineyard in Adei-Ad  8/29/2011 11:56:00 AM,
Av 29, 5771  israelnationalnew s.com/News/Flash.aspx/218965

Adei Ad asukkaiden mukaan viinitarha kuuluu Assaf Azulai’lle, vaikka arabit väittävät sitä
omakseen. Regavim, NGO (vapaaehtoisjärjestö) joka on erikoistunut maankäytön lakiasioihin, on
kirjannut valituksen jo korkeimpaan oikeuteen. Ritarimme (lahjotut?) eivät tästä menettelystä tahi
mistään muustakaan kansalaisten omistusoikeudesta piittaa, ja halusivat $iis tuhota viinitarhan.
Paikalle tullut Kansanedustaja NK Uri Ariel (National Union) sai näiden poliisiriiviöiden toimet
keskeytettyä. Urhoollisesti nämä olivatkin tuhonneet jo laajan osan kasveja… 29/08/11, 3:49 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/147321

.



.

Iittalan Lehmä, Pitkäkyntisten Kauhu

Texas Longhorn
Tuodaan Texas Longhorns -naudat takaisin kotiin: Israelin pohjoisen maanviljelijät
tarvitsevat susikoiramaiset lehmät jotka ajavat arabivarkaat käpälämäkeen. Nykyisen
karjankasvatuksen suurin uhka on ritaripoliisit jotka on ohjeistettu ($ ?) ‘videoimaan taivasta’
nähdessään arabianastajia. Arabit ja beduiinit saavat täten ylemmän tahon suunnitteleman ohjelman
mukaan kenenkään estämättä viedä Samaria-Judeasta maatilain vermeet ja karjan: maanviljelijät
ovatkin alkaneet luoda siviilipartioita estämään iittain ‘taiteiden yön kulttuuria’.
Robin Rosenblatt, Israel Longhorn Project, sanoo että “Longhorn -karja puolustaa
aggressiivisesti laumaa varkaitakin vastaan, alunperin tämä rotu on kotoisin lähi-idästä. Se tulee
toimeen hyvin kuumilla karuilla seuduilla ja on vastustuykyinen monia sairauksia vastaan.” Robin
haluaa risteyttää sen Israelin Simmental-peräisen rodun kanssa. Bringing Texas Longhorns Home –
to Israel Texas Longhorn breed cows may be what Israeli ranchers need to help their herds thrive
and resist theft by cattle rustlers by David Lev Published: 29/08/11, 4:35 PM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/147315

.

.

Sunnuntai-aktiiviteetti: juutalaisten Lynkkaus
Esh Kodeshin kyläläiset Samariassa päättivät pitää Tooran tutkistelu seminaarin. Jotkut heistä
kuulivat läheisen muezzin (Muslim rukouskailottaja) kirkuvan läheisen Kusran arabeja kokoon –
yhtymään juutalaisten lynkkaukseen Esh Kodesh’issa. Uskollinen 100  raivoarabin joukko keräsi
kirveet ja haravat aikoen hyökätä ‘heitä häiritsevien’ Toorantutkijoiden päälle. Tällä kertaa IDF
olikin israelilaisten puolella ja esti verenvuodatuksen. Armed PA Arabs March on Jewish Town
Around 100 PA Arab men armed with clubs, pipes and more storm Jewish village. IDF prevents
bloodshed. by Maayana Miskin Published: 28/08/11, 10:06 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/147296



Es Kodesh -juhla

.

.

Egyptin Rajasotilaat Hyökkäsivät – [SALAINEN]
Knessetin kansanedustaja MK Aryeh Eldad on tehnyt parlamenttikyselyn äskettäisestä
Sinaista, Egyptistä tulleesta murhahyökkäyksestä. Hän epäilee että faktoja tahallisesti
piilotellaan koska silminnäkijöitä ei ole kuulusteltu: useiden silminnäkijöiden mukaan heitä
ampuivat Egyptiläiset sotilaat raja asemien tukikohdista ja niiden vierestä. Erään silminnäkijän
mukaan tarkoituksena oli ottaa sotilaspanttivankeja: ensi yrityksissä tähtäsivät renkaisiin. Eräässä
tapauksessa nuo murhasivat ampumastaan autosta neljä yli 50v henkilöä; nämä eivät kelpaa hyvän
panttivangkidraaman välineksi. (Lue yksityiskohdat alempaa tästä blogista) Nationalist MK
Suspects Cover-Up of Eilat Terror Attacks MK Aryeh Eldad asks why witnesses have not been
questioned about Egyptian soldiers’ alleged involvement in murders. by Gil Ronen Published:
28/08/11, 8:10 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147292

.

.



Tyrehtyykö Pommiterrori Tähän?
Mullahhin uusi kuraanintulkinta, Moskeijoista pikatie 72 neitsyen tykö: Mikäli tämä pyhän
sodan muoto saa laajempaa kannatusta, salamurhaterrori todenn. katoaa maan päältä hyvinkin
nopeasti. Irakissa salamurhapommittaja räjäytti pomminsa keskellä suurinta sunnimoskeijaa, 29
kuoli. Iraq: 29 Killed in Suicide Bombing Inside Mosque At least 29 people were killed and 38 were
wounded after a suicide bomber blew himself up inside Baghdad’s largest Sunni mosque. by Elad
Benari Published: 29/08/11, 5:17 AM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147305

.

.

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä".Ps.2

Miksi pakanat pauhaavat?
Tony Blairin Käly kunnostautuu itsemurhaorgioissa: hän vaatii Libanonin, Jordanin ja Egyptin
yhteistyötä Al-Quds’isn [ Jerusalem ] ‘vapauttamiseksi’ Blair’s Sister-in-Law Laura B00 Incites
Muslims to ‘Liberate’ Jerusalem, Laura Booth, sister-in-law of Quartet envoy Tony Blair, calls on
“Lebanon, Jordan and Egypt liberate Al-Quds [Jerusalem].” by Tzvi Ben Gedalyahu Published:
28/08/11, 7:53 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147264

Kyltinkantaja majakka-ja-perävaunu naurunalaisena: “Israel, päiväsi on numeroitu,
Maailmanrauhan takia pitää tuhota – Israel”

Psalmi 2: ” Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat,
ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: “Katkaiskaamme heidän
kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä.” Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra
pilkkaa heitä….”
.

.



Ulvontaa Suezin Kanavalta: Eilat kuuluukin Egyptille!
Arabimiekkamiehet taas sotajalalla: Egyptin ‘parlamentaarikot’ haluavat Eilatin itselleen …
Camp David -sopimus näyttää joutuneen Muslim Brotherhoodin hupun alle revittäväksi; tilanne
alkaa muistuttaa reaalipolitiikkaa 05.10.1973 – jolloin Egyptin armeija yritti itsemurhaa hyökäten
Israelin päälle, menettäen koko armeijansa kaluston ja puolet (?) miehistään sekä ohimennen mm.
koko Siinain niemimaan.

Parlamentissa on käyty kiivaita keskusteluja ja sinne haalitaan ‘Iltasatusanomain
asiantuntijoita’ elikkäs beduiini-sadunkertojia (esim. Abed el-Aziz Sayef a-Nasser) erämaasta:
mitä merkillisimpiä ‘palestiinafaktoja’ löytyy perusteluiksi siihen että Israelin meriyhteys Intian
valtamerelle saataisiin katkaistua. “Keskustelut” ovat tietenkin ylhäältä johdettuja ja liittyvät koko
lähi-idän johtajien vaihtamisen Josephukselle uskolliseen kaartiin, Israelin loppunäytökseen.
Mitään ei ole opittu; taas sota tulossa, paljasjalka-arabien polttava aavikkojuoksupako
toistunee taas kerran. Meille tosin sitä ei näytetä, sillä paavin punaisen yhden ‘totuuden’ lehti-
mono-poolin painossa lienee jo ladottuna uudet TuomioJanin ‘NAZI-ISRAEL‘ -otsikot… Egyptian
Parliamentarians Want Eilat, Amidst tense relations between Israel and Cairo, Egyptian MPs want
to press ‘claim’ for Eilat, ceded to Israel in 1979 Accords. by Gavriel Queenann Published:
26/08/11, 1:59 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147236

.

.

Daavidin Tähti – kävelemään lähti?
Israelin ambulanssimerkit hiertävät Punaisen Maltan Ristin ritaristoa ja niitä vaaditaan
poistettavaksi (!?); enpä vaan tajua mistä tässäkin kyykytyskädenväännössä on kyse.Vaan ei näytä
Arutz Shevan pilapiirtäjäkään … Merkki on meillekin markkinoitu Daavidin tähtenä – vaan lienee
silläkin okkultistien ? taustat. Otapas siittä selvää…



VUONNA✜ 1938: "Kirottu juutalainen - ompele keltainen Juden -merkkisi!" ... VUONNA 2011:
"Merkkisi on nyt kielletty!" by Arutz Sheva

Päivitys 07.10.2011

No nyt sitten Daavidin tähti on poispyyhitty näistä ambulansseista. (Tilalle tullee pyh äh
pulikuu-merkki?). No nyt vapaaehtoiset kieltäytyvät istumasta tälläisen oikeaoppisen
paaviaaniauton apukuskin pallille… Hyvä jos edes niin.News Brief  10/7/2011, Tishrei 9, 5772 No
Star of David? No Volunteers  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/221812

.

Muhamet-puuhapeten uhritoimitus keskeytyi
Petach Tikva piirioikeudessa luettiin syyte 28-v (väärinymmärretty ?) Hamza Mahmad Yusef
Uthman’ille: “Salaa loi yhteyksiä henkilöihin kidnappausta varten Ammanissa, Jordaniassa,
tarkoituksena myös lähetystöhyökkäys ja ohjusten ampuminen Israeliin.” 8/25/2011 11:15:03 AM,
Av 25, 5771 Hamas Terrorist Built Jordanian Cell for Israeli
Targets  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/218694

.

.

Viides Kolonna Kyykyttää Kansalaiset
Yitzhar, kohde no.1. Eliav Eliyahu, kyykytetyn Yitzhar’in asukas, pidätettiin rajalla: syynä
80v sitten Brittiläisen mandaatin kehittämä ja yhä Itsenäisessä Israelissa voimassaolevan (!) lain
mukaan poliisin, ilman oikeuskäsittelyä, langettaman liikkumisrajoituksen rikkominen: hänellä on
kielto mennä kotiin… Pidätys tapahtui lomamatkalla – ilmeisesti jesuiittamainen kyykytyskielto siis
koskee myös oleskelua oman perheen kanssa? Ainakaan hänelle ei ollut kerrottu kyykytyskiellon
koskevan Jordaninlaakosn pikatietä – jossa pidätys tapahtui.  8/25/2011 11:56:08 AM, Av 25, 5771
Yitzhar Resident Arrested Near Ma’aleh Adumim

.

.

Vain vauva haavoittui … 21 YÖ-Ohjusta hukkaan?
Eli taas uneton yö Etelä-Israelissa. Vaikka epäonnen YÖ olikin pettymys (juutalaislapsia piti
saada murhattua läjittäin yöllä sänkyihinsä) Psykologinen hälytyssireeni -pommisuojaanjuoksu
-sodankäynti tuottanee pian tulosta? Saadaan IDF:n näyttävät vastaiskut Suomenkin
aivopesusanomiin; vuonna 2002 me ohjelmoidut saimme lukea kokosivun SodomaOYj:n
valhetekstiä näin: “NAZI ISRAEL POMMITTAA!” Katso Klikkaa täältä Jenin’in  Ruumiskasat
joita ei ollutkaan. 2 Wounded, 21 Rockets and Mortars Fired at Southern Israel, Another sleepless
night for residents of southern Israel as 21 rockets and mortars are fired by Gaza terrorists. A baby
and adult are hurt. by Chana Ya’ar & Elad Benari Published: 25/08/11, 1:21 AM



israelnationalnews .com/News/News.aspx/147185 ..
israelnationalnews.com/News/News.aspx/147196

Tässä autossa ollut perhe - ja vauva loukkaantui.

.

.

allah-Onni Onnettomuudessa: rakettipaketti lähettäjänsä
kotiovelle
Arabit töhhäyttivät rakettinsa kotiovelleen; Kassam räjähti kotona Rafahissa; arabinainen
haavoittui. Tämmöisiä iloisia ennakkoräjähdyksiä tapahtuu tämän tästä, mm. koko Gazan väen
työllistävissä panostuspajoissa, EUruutia tungettaessa ruusu-demokraattisväritettyjen putkien sisään.
A Gaza terrorist rocket attack blooper injured an Egyptian woman, damaged buildings in Rafiah
and left security forces concerned. by Chana Ya’ar Published: 24/08/11, 2:09 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/147157

Toinen viikonlopun katyusha -rakettisateen uhri menehtyi sairaalassa. Sensijaan 20 v Adel
Sheetrit tuli tajuihinsa ja alkoi hengittää sairaalassa; siellä onkin koko perheensä sirpalevammojensa
takia. … Mazal ja Meir Damri pitävät ihmeenä että heidän normaalisti täynnäoleva, täysosuman
saanut puutarhapihansa oli tyhjä viime sapattina… A 62-year-old woman has become the second
victim to lose her life as a result of the weekend rocket fire. by Chana Ya’ar Published: 24/08/11,
3:41 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147161 … Miracle in Be’er Sheva: Rocket
Hits Empty School israelnationalnews .com/News/News.aspx/147157
.



.

Käskyjen✜ Toteutus Työkalut; Muslim Brotherhood Tunnus

Sinut – eli kaikki vääräuskot tulee heti tappaa – julistaa
Kairon Yliopiston Sharialain opettaja
Egyptian Muslim Brotherhood Mullahi määrää Egyptiläisen tappamaan vääräuskoisen
kohdatessaan hänet. Dalit Halevyn mukaan tämä julistus saattaa kenet hyvänsä Egyptissä
oleskelevan – fatwan eli murhakäskyn alaiseksi. Dr. Salah Sultan, Islamic law eli Sharialain opettaja
Kairon Yliopistossa, Al Quds Committee in the World Federation of Islamic Scholars -jäsen, julisti
että Egyptiläisen tulee heti ja siinä paikassa tappaa sionisti hänet kohdatessaan. Sultan julisti tämän
Israelin lähetystön edessä pidetyssä mielenosoituksessa jossa oli mm. Vapaus-Oikeuspuolue
(=Islamic Brotherhood) , Islamic Brotherhood -liike ja muita äärijärjestöjä. Islamist Cleric: Meet an
Israeli? Kill Him, Muslim Brotherhood cleric declares ordinary Egyptians should kill ‘Zionists’
they meet. by Gil Ronen Published: 23/08/11, 4:13 PM

Näin siis Egyptissä. Koskeeko sama käsky Suomen Hallituksen ohjeitten mukaan tehtyjen
moniväriesittein houkuteltuja Egyptin elintasopakolaisiakin? Joille sosiaalituki 0n 2x
alkuperäiskansalaiseen nähden. Koskeeko meikäläisen tappokäsky näitä kaikkia myös täällä?
Mielestäni Ulkoministeriön tulee selvittää pikimiten tämä asia Egyptiä nyt hallitsevalta Muslim
Brotherhood johdolta.

.

.

Glenn; The Son of Josephus
Juutalaislehdet itkevät “kristittyä waaraa”: Glenn Beck, kristityn irvikuva elikkäs Foxnews
jesuiittalehden kommentaattori, rappari mormooni kulemma tekee israelista kristityn –
semmottin ? mitä iltasatusanomain Breiviik oli. Nyt hääräilee Jerusalemissa siis rajusti sensuroidun
näyttelijä JohnVoightin kanssa (hmm. luulin jo hetken ettäs John ei olisi masonisti, alas)… Niinistö
ja Glenn, siis maltahan Ristin ritarit, kaksipääkotka inkvisitio Himmler Konstantinus Ritari -looshi.
Jon Voight: Israel has Many Supporters in Hollywood; Actor is in Israel with Glenn Beck: “My
connection to Israel is a result of everything Judaism has given the human race.” by Gil Ronen
Published: 23/08/11, 1:01 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/147109 .



Glenn: Katso Murdoch-Fox kaverinsa Bill 0-reallyn  “we the je§uits” -kommenttivideo:
youtube.com/watch?v=gkCrU_YmvUA
UKIP Engl puoluejohtajan haastattelu: “KOKO EU johto, vapaa muu rareita”:
youtube.com/watch?v=eQwDaXuTjmM

.

.

Muslimin Rauha = Raketti
Iltasatusanomat julistavat rauhanuskonnon rauhamiesten aloittaneen ‘yksipuolisesti’ rauhan.
Gazasta ammutut öiset rakettihyökkäykset ja fosforikranaatit lasten ja äitien päälle vahvistavat
suomalisen protest antin katolisen ohjelmoinnin… Jatkuvalla rakettirauhalla ajetaan lapsiperheet
öisin pommisuojiin; nukkuvien lasten repiminen sängyistään kiireellä, koko kansan valvottaminen
aiheuttaa psykologisen trauman koko väestöön – kas, iloitsee psykologi Josephus. Lisää “APUA”
suomalis veronmaksajain taskusta repii Tuomiojan Suomexicosta. Rocket Fire Continues on
Southern Israel During Terrorist Truce; Southern Israel came under rocket fire once again for a fifth
night despite claims by Gaza terrorists they were committed to a “ceasefire.” by Chana
Ya’ar  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147086

Rauhanyö Ashkelonissa: kiitokset muhamedin✜ uhrisavuille

.
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Chaos in Tripoli; ‘This is a NATO War’

.

.

Ordo Ab Cha0 – NYT Tripolissa; Libyan sota on NATOn
sota.

.

Katso, vertaa Youtubesta Saksan TV:n kielletty dokumenttielokuva miten €U-NATO säteilytti
Serbian – ja meidätkin uraanillaan, tuhosi 300 UNESCO Heritage ortodoksikirkkoa: Nyt tilalla
ovat tietenkin TUOMIOJANinkin $uom€€n toivomat moskeijat. Natopommitus; Kosovon Valhe
http://www.youtube.com/watch?v=SPoVoM4XBFY

.israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/218474 8/23/2011 AM, Av 23, 5771 …

.

.

Suomiseta ja Tati Menossa Mukaan Kurkunleikkaajien
Juhlille…

…Rahat Anastetaan TaskuStasi



Viharyhmä Apuun: Kurkunleikkaajain Rahoitus Suomen Veronmaksajien Pussista; Maan✜ Tapa



Viimein koittaa ritari Tuomiojan “Vapaus” Libyassa, ja kohta
suomexicossa?

Maltahan Toki: Oik yläreunassa lienee DDR-ritari, Prsidentti Hall00nen jo valtiovierailulla ritarien
"vapauttamassa" Libyassa? Voi tätä sanoinkuvaamatonta vapaitten leikeltyjen✜ naisten iloa!
Kaikki valmiita pomminkantajia paratiisimatkalle Israeliin.

.



Rohkeimmat M alran Ritarit tottelivat heti kaksipääkotkaansa - ja lensivät vanhat MIGit suoraan
museoitavaksi - vai päätyivätkö samankaltaiseen Ruandan "vapautus"✜ -operaation?

Mustafa haluaa kalifiksi kalifin paikalle…
Reipas paawinpalvoja Hilaryous Clinton julisti heinäkuussa Libyan lailliseksi johtajaksi
kiduttaja lakimiehen – seuraten housut-pois Billyn mallia joka nosti aikoinaan Balkanilla
Kosovossa valtaan alueen tunnetuimman huumemafiosin Hashim Thaci’n.(kaksipääkotka SS
Himmlerin aikaan perustetun UCK-USTASHA kurkunleikkaajan -… Sodan jolla piti peittää
Lewinskin kanssa housut kintuissa -faktat, nk US. sisäpolitiikkaa). No joo:

Mustafa Abdul Jalil, al-Bayidasta kotoisin oleva tuomari. Taustoistaan kertoo kuinka
toimiessaan gaddafin hallinnossa, tuomitsi kidutuksen jälkeen kuusi hoitsua kuolemaan; nämä
Bulgarialaiset olivat kuulema tartuttaneet HIV:n potilaisiin – täysin faktaton syyte. Nyt siis
Gaddafin syrjäyttää tämä kiduttaja Mustafa. Hyvin menee mutta menköön kaiuttaa suomexicon
Halonen Ja Tuomiojan – käskettynä: “suomilaiset saatava VIHATALKOISIIN!”. Onhan toki tässä
murhaajassa eroa lakimiesmurhaajaan: Mustafa on r00man omalle Hillary-jesulle tottelevainen,
Gaddafi taas tekee mitä millonkin lystää … Libyan tuho-operaatiolla on tietenkin Ranskan



je§uiittain välitön tuki; tässä samalla saadaan sen miljardiöljyvelat pois pyyhittyä. Who are Libya’s
Rebels? Transitional National Council is headed by a judge who found the Bulgarian nurses guilty
in sham trial. by Gil Ronen Published: 23/08/11, 2:21
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147111 ( Katso mm Hashim Thaci tästä
Clinton/Kosovo/NATO-kansanmurha -dokumentista: youtube.com/watch?v=nFlGlMc4t6Q )

Tuomio Jan  ‘Vapaus’ koitti Libyassa 23.10.2011
…tästä ‘vapaudesta’ ei sitten hesharia seta ja tati enää suo mess hehkutakaan:
- Kaddafi lynkattu, reikä päässä veristä riepuruumista häväisty ympäri maailman median.
- Hotellien raunioista apuriensa raadot, kädet nippusiteissä, reikä päässä – koko maa saastutettu
NATOn uraanipommeilla…
- Uusi Hillaryn etukäteen demockraattisesti valitsema ‘johtaja’ julisti Ihanan islam valtion
Sharialain voimaan. Tästälähtien kadulla kulkevat säkit tarkastetaan, jos löytyy punaiset kynnet tai
huulet, ne revitään irti. Räikeimmissä tapauksissa allahin käsivarsi (ruåtsin kukkahattutätien Hiab-
nosturi)  hirttää vastaanhangoittelijat suoraan kadulle.  Kiinnostaako tämä uusi Shariavapaus? Jos
niin lue tarkemmin www . r a w a .org … ja tutustu Li0ns-tulevaisuuteesi Suomi.

.

.

.

.

Kuraanin (?) Käsky: ” Käytä kranaateissasi Fosforia
Juutalaislapsosien Salamurhaamiseen “
Gazan murharabit jotka ampuvat myös kranaatteja lapsien ja lastenkotien päälle, käyttävät
ammuksissaan fosforia. Se on kansainvälisen lainsäädännön kieltämä aine – aine josta suo malisten
ohjelmointikanavat usein syyttävät perättömästi Israelia … voisikin tässä kysyä, onko
juutalaislapsien salamurhaaminen kansaivälisen lainsäädännön sallimaa? Voimme onneksi kuitenkin
kaikki olla vakuuttuneita siitä että salamurhariiittien kaikki yksityiskohdat ovat Mullahien
hyväksymiä ja perustuvat tunnetun Rosvolaumapäällikön kirjoittamaan Kuraaniin. 8/21/2011
9:04:00 PM, Av 21, 5771 Report: Gaza Mortars Contain Phosphorus Sappers who checked the
components of one of the mortar shells that landed close to Kibbutz Kerem Shalom discovered that
it contained phosphorus, according to a Sunday evening report by Channel 2 television.
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/218369
.

.

Josephuksen Ohjelmoivat Kiljuvat Kairossa
Sadatttuhannet uutis-ohjelmoidut Egyptiläiset riehuivat Kairon kaduilla pyrkien tuhoamaan
Israelin lähetystön murtautuen lähetystön aidatulle alueelle. He vaativat armeijansa hyökkäystä
Israeliin viime päivien tapahtumien takia. Myös suo malisia aivopesevä jesuiittain oma sodomaoyj



väärensi tapansa mukaan verenhimoisten arabihulluin ohjus/pommi/kalashnikov -hyökkäykset –
väijytyksistä pakoon päässeiden Israelilaislasten syyksi – eli 100% päälaelleen… Egypt: Israeli
Diplomats at Risk, Hundreds of thousands went out to the streets at the call of The Muslim
Brotherhood demanding Egypt end diplomatic relations with Israel and launch a retaliatory military
offensive against it. 8/21/2011 8:05:00 AM, Av 21, 5771
israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/218284 …jos älystä vapautettujen arabiorjien kiljunta
kiinnostaa, katso video  israelnationalnews .com/News/News.aspx/147009

Gazan arabien ampuma EU-Katyusha raketti osui kouluun; allahin raivopäiden mielenharmiksi,
Jumalan Lasten iloksi siellä sisällä ei ollut lapsia. Miracle in Be’er Sheva: Rocket Hits Empty
School

.

.

Katyusha Rakettirauhanuskonnon Kostoa
Be’er Shevassa eilen: Yossi Shushan, 38, Ofakimista oli kävelemässä sairaalaan 9kk
kuukaudella olevan vaimonsa luokse. Salamurhaajien EU-katyusha raketti murhasi hänet kesken
kävelyn… Iron Dome poimi – ja 100.000$ -säteilytti – islamistien Kassam-rakettisateesta vain
kolme. 8/21/2011 7:40:00 AM, Av 21, 5771 Killed from the Grad missile: Yossi Shushan from
Ofakim  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/218281 Päivitys: Tämän ohjuksen torjuntaan
ammuttu 100.000$ torjuntaohjus meni ohi… 8/22/2011 10:58:53 AM, Av 22, 5771
Iron Dome Radar Malfunction Let In Killer
Grad  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/218407

.

.

Muslimi -vastaan- Muslimi
” Oi allah;  kuolema vääräuskoille! “ … ‘Josephusta’ naurattaa: NATOn koneensa ripottelevat
päälle EUraania: allah Willing, Go Killing:



Otsaluut Asfalttiin, Libya 08/2011 : Mitä Tässä✜ Palvotaan ?

No niin Tuomio Jan: otsa betoniin, pylly pystyyn! Esitä sotilaan solidaarisuutta
esimerkilläsi…“Ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) Suomen pitäisi vakavasti harkita
osallistumista mahdolliseen YK:n Libya-operaatioon…”. IS 22.08.2011 11:31
Täsät seuraa väkisinkin kysymys että mikä ero on Tuomio Janin sosialistikuorolla jihadistiin? Liekö
luotien määrä? Kansan vedätyksessä eroja ei näy.
.

.

.

.

Iron Dome – Iloinen Plutonium Pölytys
Kansalaissäteilytys saatiin taas käyttöön: Iron Dome ohjuksen DU-kärki purskahti taas
kaikkien hengitettäväksi. Vaan ei hätää, ydin alan asiantuntijoiden mukaan tämä annos tappaa



vain kerran 100.000 vuodessa (milj ihmistä), Libyan EU-NATO -annostelu ilmakehään on reipasta
tähän verraten. Samalla saatiin Israelin veronmaksajalta suhautettua 100.000$  General
Dynamic$in kassaan, ja kaikki yhden EU veronmaksajien 500€ kassam raketin hinnalla!

Ooops. Väärä uutinen. Tässä korjaus: ” IRON DOME TUHOSI TERRO RISTIEN RAKETIN!
“

Rikkooko tämän lukija sapattilakia? Arkipäivänä? Lauantaina?

.



Systems Integration: Kun 500€Uron raketti tuhotaan✜ 100.000$ ohjuksella, DU-säteilytetään
kansat - siinäpä Systeemit Integroituvat.

Tässä (osiriksen jumalisessa säde eli) RayTheon -ohjuksessa on ainakin yksi kilogramma DU-
Depleted Uraniumia. Yhdessä ohjuksessa on Yhteensä siis miljardi tappavaa mikrogramma-
hiukkasta. Ettei paawillinen säteilytyksesi kesken loppuisi, ohjusasemassa on näitä ohjuksia 12kpl,
asemia määrätön määrä: öiset säteilytykset jatkuvat takuuvarmasti kunnes kaikki Pohjolan
Poronlihakin taas säteilee.

.

Päässälaskutehtävä: Laske Kuvasta Lentävät €Uraanikärjet, arvioi ilmakehän säteilylaskeumat
Pohjanlahdelle...

.



1. Kassam sai osuman, 2. räjähdyksen värispektri, 3. Räjähdyksen Synnyttämä✜ Uranium-
saastepilvi, 4. saastepilven värispektri

.

Jo Kolmannen ‘Theo-Ray -kansansäteilyttäjän’
Asennu$juhlat 31.08.2011
Saldopäivitys: 31.08.2011 Puolustusministeri Ehud Barak onnitteli puolustusvoimien IDF
COS Benny Gantzia ja sotateollisuutta keskiviikkona asennetun kolmannen kassam-
kukkalähetys torjuntajärjestelmän takia. Ehud saanee 10% per ohjus ?? Bennypoika vain
0,5%… “Tämä  suojelee Israelin kansalaisia” ilakoi Barak .. . Suojelee toki – sitä useampia
pankkitieljä mitä enemmän EU-Kassam raketteja saadaan ilmaan… 8/31/2011 6:06:28 PM, Elul 1,
5771 3rd Iron Dome System in Ashdod israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/219137

.

.

.

.

.

.

.

.

.



HYÖKKÄYS EGYPTISTÄ 18. Elokuuta 2011

Kidnappausmassamurha Epäonnistuu
.

Arabit uskalsivat ampua aseettomia lastentarhanopettajia

Kaksi lastenhoitajaa, sisarukset ja heidän miehensä ammuttiin Egyptin-Siinain rajatiellä:
Gazasta Egyptin lävitse tulleet hamasin murhamiehet ampuivat ensin lomalaiset
henkilöautoon ohjuksella, senjälkeen juoksivat paikanpäälle urheasti lopettamaan lastentarhan
opettajat ja aseetomat miehensä… Murhatut olivat Moshe ja Flora Gaz, Flora’s sisar Shula
Karlinsky ja miehensä Dov Karlinsky. He asuivat Kfar Saba’ssa.

Iskuja murhaajat tekivät rajalla useita; siviilit väittivät Egyptin armeijan sotilaiden olleen
mukana ampumassa heitä; eräs perhe pääsi seulaksi ammutulla autollaan naarmuuntumatta
pakoon; Jumalan ihme he sanovat. Suunnitelmista oli vihjeitä etukäteen; Israelin turvajoukot ja
ilmavoimat estivät suuremmat murhaajien suunnittelemat vahingot ja eritoten kidnappausyritykset.

Vielä samana päivänä Israelin turvajoukot surmasivat Gazassa salamurhan suunnitelleen
joukon johdon, Egyptin rajalle erämaahan läjän hamasin murhamiehiä. Israelilaisia kuoli
salamurhattuna yhteensä kahdeksan… joista neljä sotilasta tienvarsipommilla räjäytetyssä
jeepissään. Samasta aiheesta suomiittain Iltasatu “uutisoi” liikenneruuhkakuvalla ja tällä otsikolla:
IS: Israelin ilmaisku tappoi kolme rajavartijaa Egyptissä Julkaistu: 19.08.2011 07:54 Two
sisters and their husbands were murdered by terrorists near Eilat. Terrorists fired at their bodies to
confirm slayings. by Maayana Miskin Published: 19/08/11, 8:45 AM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/146969



Tuomio-Jan Tuomitsee (!?) taas iskut. Siis nämä törkeät Israelin viha-provokaatiot... Sensijaan
salamurhaajilla on sosiaalinen 'oikeus': tässä bussin peräpäässä (oik) uusi aukko allahille.

Mitä ilmeisemmin faktat salataan taaskin; kaikkihan on seurausta mielettömästä jesuiittain
pelistä joissa ohjusten ja murhaajien vaatimuksiin vastataan luovuttamalla kaikkien yrittäjien maat
– rakettirauhan takeeksi. IDF puhemies eiku nainen, kukkahattua vailla oleva kynsienpureskelija
verhojen välistä kurkistelijakin puhuu vain’ pienistä tapahtumista’ joissa joku ‘haavoittui’:
HÖPÖÄ! kyseesä on ollut täysi sotatanner. Mitä todennäköisemmin se on alkanut ylläolevan bussin
räjäytyksellä. Bussi on levinnyt peräpäästä ja (syöksynyt oikealta vasemmalle) pysähtyen töyräälle
ja syttyen palamaan … alueella missä Egyptin rajavartija yhdessä Hamasin EU aseistamien
jihadistien kanssa ampuivat silmittömästi kaikkia mahdollisia siviiliautoja… Onko tätä bussia
ammuttu Kornetille, vai onko juuri tässä istunut erään kenraalin vahingossa mainitsema
salamurhaaja – huumattu allahinpalvoja turbaani päässän?

.

Kunnia -vaiko- uhrimurhat?



Kaksi luodinreikää keulassa, viisi sivussa? Rohkeankin arabin käsi alkaa tutista & vapista jos
erhettyy ampumaan bussilastillista israelilaissotilaita... Kiihokkeena veritöihin opetetaan pääsyä
iäisesti huoraamaan 72 neitsyen tykö (takuuna toimii mullahien kätevä kuranin tekstiväärennös:
perillä odottaakin hilpeät 72 RIISINJYVÄÄ)

Eilatissa isku busseihin – useita kuollut. Suomalaistenkin suosimassa Eilatin rantalomakohteessa
Israelissa on tehty verinen isku busseihin. Israelissa useita ihmisiä on saanut surmansa
hyökkäyksissä busseihin, kertoo Israelin televisio. IS 18.08.2011 13:52 … “voiallah mikä vahinko
tässäkin IS-valheessa”, valittavat mullahit: “vain 7 haavoittunutta naista ja lasta. Mutta onneksi
ainakin kolme Kalashnikov-pappiamme pääsi paratiisiin!”. Yhteen busseista käytettiin jo
vanhentuneita ‘hampaattomia’ ohjuksia; katso alempaa “Kornet”; venäläinen ohjus on tarkka eli
jopa arabit osuvat niillä koulubusseihin. Tämä onkin ainoa kohde joihin allah-uhraajat enää
Kornettia käyttävät; panssarivaunuihin ne ei tehoakaan. Todellista rohkeutta osoittaa sekin, että
ohjus ammuttiin Egyptin rajan toiselta puolelta. Tie kulkee rajalla ja raja onkin tässä kohden vain
hiekkaan piirretty (?) viiva… Kalashnikov-hyökkäys taasen jäi ‘hedelmättömäksi’ kun bussi
numero 392 Eilatiin- kuljettaja kiihdytti hyökkäyksen alkaessa ja ajoi turvaan läheiselle armeijan
alueelle. …Bus to Eilat that was hit Thursday by terrorist fire have credited driver Benny
Balevsky… israelnationalnews .com/News/News.aspx/146935

“Osa bussin 392 matkustajista oli Israelilaissotilaita jotka vastasivat heti ammuntaan tappaen
kolme siivilibussin päälle hyökännyttä arabi-uhritoimittajaa” … eli taisi olla uhriteuraiden valinnan
kohdalla nk. pikku fiba? Joukko sotilaita haavoittui, näistä ainakin 5 kuoli ajettuaan tielle asetettuun
miinaan tullessaan tapahtumapaikalle. Viimeisten tietojen mukaan kuolleita kaikkiaan 7. (plus läjä
arabeja). Hyökkäyksiä oli useampia, ainakin kahta eri bussia kohtaan; rohkeat lastentappajarabit
pakosalla, Israel on nyt hälytystilassa. 8/08/11, 3:57 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146936 sekä
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146937

Päivitys: Ensimmäinen hyökkäyksistä oli kohdistettu Eilatiin menevää bussiin 392. Kuljettaja
polkaisi kaasun pohjaan; ja kyydissä olleet sotilaat alkoivat ampua vastaan. Tässä kahakassa
seitsemän matkustajaa haavoittui lievästi, 25 shokissa. Kuljettajan mukaan kaksi Egyptin armeijan
sotilasta ampui bussia. … Brigadier-General (Reserve) Tzvika Fogel’in mukaan tarkoitus oli ottaa
panttivankeja … Tähän asti seitsemän arabimurhaajaa tapettu kahdessa eri kahakassa Eilatin
pohjoispuolella … YK evakuoi henkilöstönsä Gazasta …  (Jonkun raportin mukaan oli myös tielle



poikittain jätetty auto josta nousi kolme ampujaa.) 18/08/11, 4:25 PM … Sarah niminen nainen
kertoo Egyptin sotilaan seisseen tiellä – ja alkoi yhtäkkiä ampumaan heidän henkilö-autoaan;
nainen esittelee Israelin TV Channel 1:ssä autoaan joka on seulana mutta perhe täysin
vahingoittumaton. … Maj. Gen. Tal Rousso kertoi että aamuisessa hyökkäyksissä oli myös
islammurhapommittaja joka yritti räjäytyksellään tuhota bussin, silpoa lapset yms. 18/08/11, 5:13
PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/146940
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R00man ritarin kunnia: Israelilaisen Kyykytys
Poliisi ajoittanut uuden kyykytysmenetelmän Yitzhar’in asukkaille: kaikki klo 24:00 jälkeen
kotiinsa palaavat pidätetään. Kuulustellaan. Päästetään vapaaksi samana yönä tahi
myöhemmin… Erityishellän kohtelun sai Elchanan Gruner, Yitzhar’in asukas, lakimies. Honenu
legal aid association -jäsen. Osalla asukkaista on nyt jo ritaripo liisin määräämä  brittiläismandaatin
Josephus lain mukainen kielto mennä (!) kotiinsa. Paljonko saudirahaa tässäkohti virtaa ritareille, sit
ei tietenkään sulle kerrota: päämäärä on pääjesuiittain junailema Samarian ja Judean “luovutus”
arabeille “rauhan” saamiseksi. Suunnitelmat tehty jo vuosia sitten (selaa uutiset alempaa). New
Police Policy? Yitzhar Residents Arrested After Midnight, As part of many measures being taken
against residents of Yitzhar, those who come home after midnight are now being detained. by Elad
Benari Published: 18/08/11, 5:15 AM israelnationalnews .com/News/News.aspx/146927

.

.



EU rahoin koulutetut lapsimurhaajat
Palsetiinan 5v. allah-koulukkaat esiintyivät vanhemmilleen juhlissa, vanhemmat kyynelehtien
katselivat esitystä: “pieni punainen ratsastava huppupää”. Lapset esittivät elävästi kuolevansa
marttyyrinä (kuinka räjähtävät ? silpoen Israelilaislapsien suolet palmunoksille), kertoo
‘Josephuksen’ meiltäkin ottamin rahoin painettu paikallislehti, Al-Hayat Al-Jadida. Erityisesti
yleisöä ilahdutti näytelmä “marttyyrin häät” jossa  todellisuudentuntua lisäsivät katuesteet, lapset,
miehitys, sotilaat ja lasten pääsy marttyyritaivaaseen. Esitykseen kuuluivat ihanat kansallislaulut
(mille kansalle?) joissa kuvataan islamin (silpomis?) vapautta heti kun koko Isreal on tapettu ja
heitetty mereen. PA Teaches 5-Year-Olds to Die for Allah PA kindergarten teaches children to die
fighting Israel in the name of Islam. Class play involves soldiers, death. by Maayana Miskin
Published: 16/08/11, 7:54 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146860

.

.

RAMADAN = RIKOSAALTO
MK Michael Ben-Ari: “Ramadan merkitsee rikosaaltoa, maanviljelijöiden karjavarkauksia.
Farmarit on hyljätty, poliisi ei puutu väkivaltaankaan… varkaan ajavat autonsa lammastarhojen
viereen ja lataavat ne autoon, vievät ne heti myyntiin arabikyliin” kertoo kansanedustaja Michael
Ben-Ari sunnutaisessa kirjeessään Yitzchak Aharonovich’ille, Minister of Internal Security (? joka
kunnon iittana $uojelee arabein pisnettejä). Korkein oikeus määrittää arabein karjavarkaudet
kansalliseksi rutoksi: kun kymmeniä eläimiä viedään karjankasvattajalta yhdessä Ramadan-yössä,
se merkitsee farmarille taloudellista vararikkoa. Tämä järjestelmällinen ilkivalta kohtaa kaikkea
maataloutta – johon liittyy se että parhaimmillaan ritaripo liisit pamputtavat
maanviljeliät….Ramadan Means Crime Wave in Israel Ramadan means a wave of thefts in Israel,
says MK Ben-Ari. Farmers feel abandoned. by Maayana Miskin Published: 14/08/11, 5:06
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146741

.

.

Filistealaiset Tuhopolttajat Ahkeria Ramadan-juhlissaan
Arabit sytyttäneet taas paljon taas tuhopolttoja eri paikoissa Yitharia; heijaa Ramadan! (Psst.
Astr!d kulta; saammehan Ramadanin pian pakolliseksi suomeenkin?) News Brief  8/14/2011
5:10:00 PM, Av 14, 5771 Arab Arson at Yitzhar  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/217675

.

.



BBC -valehteliat Korkeimpaan Oikeuteen
BBC:tä uhkaa oikeusjuttu haudan takaa: Steven Sugar veti yhdenmiehen sotaansa (?) BBC:n
Israelinvastaisia je§uiittavalheita vastaan.Yllättäen asian edetessä Steven kuolee syöpään
(sellaista sattuu, eikövaikka. Ainakin yhdenmiehen armeijoille). Nyt vaimonsa päätti jatkaa ja
saanee luvan vetää asian korkeimpaan oikeuteen. Syytteen kohteena on 20.000 sanan raportti jonka
BBC julisti salaiseksi. Raportin BBC uutisoinnin banaaleista ja

Paawin✜ Punavalheitten Pannukakku

jatkuvista väärennöksistä teki  2004 Malcolm Balen, seniori journalisti, Richard Sambrookille joka
toimi BBC uutispalstain johdossa. [Tännekin pesiytynyt ritaripoliisrikolliset!?] Heti ymmärsin etten
jätä tätä tähän; sanoo Paveley, clinical psychologist, Telegraphin haastattelussa. “Olisi petos ellen
jatkaisi: mieheni ei koskaan luovuttanut, miksi minun pitäisi?” (tulossa syöpä tai auto onnettomuus,
mitä luulet?).

BBC on jo käyttänyt yli £270,000 estääkseen raportin julkistamisen – joka perustuu  Freedom
of Information Act -pykälään. (Samaan minkä perusteella myös Suomen STUK-murhamiesten
salailema säteilykartta tuli julki vuosikymmenten Chernobyl-salailupetosten jälkeen. kts. paljastunut
STUKsäteilykartta). Korkeimman oikeuden puhemiehen mukaan tämä juttu on tärkeä koko
Britannialle. Sugar joka on asianajaja, pyysi BBC:tä julkistamaan raportin vuonna 2005 perustuen
Lakisäädökseen Julkisista Asiakirjoista – BBC, veronmaksajien taskusta toimintansa imevä
sosialistiritari-elätti tietenkin kieltäytyi: “eiväthän maksajain kuulu tietää petoksistamme mitään…”.
Vaikka juttu hävisi alemmissa asteissa (Information Tribunal, the High Court and the Court of
Appeal) hänen oikeustiiminsä päätti vetää asian korkeimpaan oikeuteen. BBC Faces Israel Bias Suit
From Beyond the Grave The BBC faces a legal challenge over a report on its Israel coverage it
refuses to release despite the plaintiff’s death. by Gavriel Queenann Published: 14/08/11, 3:23 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146738

.

.

Ameeriikan Mummot Kutovat Sukkia – jihadisteille
Gazan humanitäärinen katastrofi on jo niin paha, että avustuksia lähetetään [ Gazasta ] nyt
jopa Somaliaan. Mosskeijoijen mullahit anelivat kansaa lahjoittamaan jihad-veljilleen somaliaan,
samoin Arab Doctors Union Gaza kampanjoi Somali-jihadveljien puolesta… Käytännössä tämä
merkitsee että ameriikan höplästä vedetty mummo joka luulee tukevansa orpoa ahmed-poikaa –
rahoittaakin Somalian jihad-massamurhaajat. Liittyisikö tämä jotenkin seuraaviin Josephus-uutisiin?
Katsopa. Humanitarian Crisis: Gaza Exporting Aid! The Gazan humanitarian crisis has grown so



deep its residents are now exporting aid to Somalia. by Gavriel Queenann Published: 14/08/11, 9:29
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146719

Hamas ilmoitti lauantaina että oli saatu aikaan kompromissi ($100milj. vataanottamisesta!)
USAID rahoista. US, Hamas Cut Deal on Gaza Aid, Hamas says it reached a deal with the US
allowing almost $100 million in US aid dollars to keep flowing into Gaza. by Gavriel Queenann
Published: 13/08/11, 9:37 PM  israelnationalnew s.com/News/News.aspx/146707

USAn sisäministeriö lähetti Hamasille viestin että kaikki tuki loppuu jos hamas aikoo
tarkastaa ameriikan hallituksen ym NGO hyväntekeväisyysjärjestöjen antaman tukien
kirjanpidot. Tämä senjälkeen kun Hamas käski lopettaa amerikkalaisen International Medical
Corps-järjestön toiminnan sen kieltäydyttyä Hamasin kirjanpidon tarkastuksista. US Threatens
Gaza Aid Over Hamas Audits, The State Department has threatened to cut all aid dollars distributed
by US charities in Gaza if Hamas insists on auditing them. by Gavriel Queenann Published:
12/08/11, 1:49 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146689

.

.

HENGENWAARA! – VARO Väärä Liittymää
Eräs Cellcomin 27v työntekijä kääntyi VAHINGOSSA autollaan Jerusalemin kaupungissa
“väärästä liittymästä” - ja joutui yllättäen raivoisan arabijoukon lynkkausyrityksen kohteeksi.

Wäärä Rauhanliittymä. Palaa lähtöruutuun✜



Hänet revittiin autosta ulos ja aiottiin lynkata; pelastus tuli toisten arabien kautta. Mies
vammautui… Tälläisiä vääriä liittymiä on jo lähes joka euroopan kaupungissa; lisää lionstehtaillaan
koko ajan. Jew Beaten by Arab Mob in Jerusalem; A Jew was yanked out of his car and beaten by
an Arab mob in the Jerusalem neighborhood of Issawiya. Other Arabs rescued him — but he is
wounded. by Chana Ya’ar Published: 26/06/11, 9:22 PM / Last Update: 26/06/11, 9:15
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/145204

.

.

Islam-Äidin onni: tytär salamurhaa vääräuskoja

Palestina-TV:n morsiusuutisointi 24/7/365
Uhrivalmis äiti itkee onnesta tyttärensä suurinta uhrausta, muhametin kehoittamaa
vääräuskojen salamurhaa: “hän on nyt morsian, emme näe enää…” Kuulijalle jää epäselväksi
onko tämä aivopestyn äitin kullanmuru-nuorikko lesbo – kun se halusi joutua iäisyyteen 72 neitsyen
kera? Vai mikä ihmeen morsian siitä syyttömien salamurhalla tulikaan, olsi kiva tietää ja julkaista
kyseinen k0raanin kohta mihin tämä salamurhamorsius perustuu.

PA-TV on aloittanut Ramadanin kunniaksi uuden TV:sarjan, “Parhaat Äidit”; tässä
ensimmäisenä ylistetään salamurhaajan äitiä, jasser-je§uiitan aivopesun hedelmää. PA TV’s “Best
Mothers” Honors Mother of Suicide Terrorist , PA TV program “Best Mothers” honors suicide
terrorist by visiting her mother who relates to the bombing as a wedding, “Darin is a bride” by
Arutz Sheva Staff Published: 12/08/11, 12:05
PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146679

.

.



Josephuksen Kolonnat Toiminnassa – Ritaripoliisi
Viime viikolla poliisi kielsi Yitzharista kotoisin olevaa Oriya Cohen’ia menemästä kotiinsa (!)
koska oli kuulema tehnyt jotain laitonta. Mitä se oli, ei kerrottu. Cohen kertoo  Arutz Shevan
Hebreankielisellä radio-asemalla mitä senjälkeen tapahtui ( Arutz Sheva -radioasema ei saanut
aikoinaan lähetyslupia, joten se alkoi lähettää laivoilta. Se takavarikoitiin … nyt on saanut toimia
internetissä – Josephuksen työkaluna). Cohen kertoo kuinka keskiviikkona Shin Bet pidätti hänet
kadulla ja vei kuulusteltavaksi, ja hän pääsi pois tuntien höpötyksen jälkeen: “Tämä kyykytys on
rikollista; sinut on ensin kielletty menemästä kotiisi, sitten pidätetään ilman syytä. Jos heillä olisi
yksikin todiste, miksi minua ei pidätetty heti?”

Tässä on yhä menossa vihakampanja  : “naapurustossamme on arabiporukkaa joka päivittäin
järjestää tuhopolttoja – joista sitten syyttävät meitä. Todisteita ei ole.” Shin Bet agenttien
kuulustelemien Yitzharin asukkaiden lausuntojen perusteella, kyse on arabien autonromuista – jotka
ajoittain syttyvät jo itsestään: näistä paloista syytetään – tietenkin – lähiön juutalais asukkaita! (Jees,
tervetuloa suomeen – EUrooman direktiivimasinoimat vihasyytökset).

Cohen’s napattiin keskiviikona kadulta  Jerusalemin Petach Tikvaan kuulusteluun. “Ne
alkoivat kyselyn hilaten minua käytävillä. Kysyin että onko tämä kuulustelu? Kyllä vaan, sanoivat.
He uhkailivat minua kaikilla tavoin. Sanoivat että minua vastaan on todisteita. (heh, eivät yhtään
niistä esittäneet). Yhtäkkiä ‘kuulustelu’ päättyi ja kysyivät kuinka pääsen kotiin. (No sinne
menoonhan olivat juuri (!) asettaneet kiellon). Sanoin että tehän minut tänne raahasitte, viekää
minut myös kotiin. Sain bussirahan; asustelen nyt sukulaisten luona, kotiin ei saa mennä…

Selvästikin Shin Beth -$uunnitelmaan kuuluu saattaa koti tyhjäksi jolloin iloiset arabit
muuttavat sisään. ‘Uusien asukkaiden’ ulosheitto tietenkin laitonta. Josephuksen viides kolonna
osaa pelinsä hyvin, kaikki toimet tarkasti  “LAIN” ja direktiivien mukaan… Järjestyssääntö johon
em. mieletöin kielto perustuu, on perua sata vuotta sitten vallinnen Brittiläisen mandaatin ajoilta.
Viides kolonna edelleen käyttää tätäkin tehokkasti kansalaisten jakamiseen: Shin Beth – 0rd0 ab
Cha0. Eihän tämä EUr00malainen mandaattivalta tietenkään rajoitu Israeliin; glo-Baal palvontaa on
kaikkialla. Suo malisen paikallisnimitys: kommunistinaisen DDRmyyrä-vihakampanja.



Josephuksen✜ Menetelmä

Cohen: “Kotona odottaa vaimo ja lapsia jonne ei saa mennä: yksi on 3½, toinen 2½ vuotias.
Onhan vaikeaa kun ei kotiin saa mennä, lapset ihmeissään minne isä vietiin”. Yitzhar Exile
Speaks Out; Man exiled from home without explanation accuses Shin Bet of making Judea,
Samaria Jews out to be violent. by Maayana Miskin Published: 12/08/11, 10:49
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146676

.

Anarkistipoliist Oikeuteen – Ritarijohto ei näe pahoinpitelyssä
ongelmia…
Rajapoliisien hakkaama nuori mies on vetänyt hänet ilman syytä pieksäneet poliisit oikeuteen
senjälkeen kun National Police Disciplinary Court oli irvokkasti määrännyt hänelle hilpeät 100e
korvaukset brutaalista ja laittomasta väkivaltahyökkäyksestä rauhallista mielenosoittajaa kohtaan …
July 20, 2009, the youth, Amichai Levin oli ollut rauhallisessa mielenosoituksessa koskien aiempaa
juuri näiden anarkistipoliisien tekemää väkivaltaista täsytuhoa läheisellä asuinalueellaan – jota
je§uiitat pyrkivät anastamaan arabien asuinalueeksi… Levinin onneksi pieksäminen videoitiin, kts
youtube .com/watch?v=PRK0QvpJ_KI Youth Sues Border Policeman for 30K over Beating
Video shows policeman hitting, slapping, shoving fingers into Amichai Levin’s face. Now he has
sued for NIS 30,000. by Gil Ronen Published: 04/07/11, 1:07 PM / Last Update: 04/07/11, 2:07
PM  … israelnationalnews .com/News/News.aspx/145404



Päivittäinen Kassam-jumalan Palvelus
Arabien lähettämä EU-kassam lojahti taas siviilien sekaan Israeliin. Normaali islam-yö-shokki-
palvelus vääräuskoisille naapureille, kuoppa maahan. Gaza Lobs Rocket into Israel, A rocket
exploded near a kibbutz; no one was hurt. Gaza terrorists fired a rocket into Israel Thursday evening,
as part of their incessant campaign of terror against Israeli civilians. The rocket exploded near a
“kibbutz” cooperative community in the Shaar HaNegev area. by Gil Ronen, Published: 11/08/11,
8:42 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/146654

Culture and Islamic Guidance -ministeriö ilmoittaa
Iran Islamic Republic on kieltänyt viimeisimmän g00glen + vakoilutyökalun. Culture and
Islamic Guidance -ministeriö ilmoitti että kyseinen konserni on länsimainen vakoilulaitos. Iran
Islamic Republic has clamped down on the Internet’s newest social network, Go 0gle+ … Ministry
of Culture and Islamic Guidance issued a statement this week claiming the Internet giant is a
Western spy tool. by Chana Ya’ar Published: 11/08/11, 8:50 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146616

.

Otettaisko Suomessa Mallia arabien EU✜ tuetuista lastenkouluista 'palestiinassa': välitunti-
aktiviteetti pelit pelataan kalashnikovin kanssa, nuoret eivät nk. syrjäydy... Viherlippis tuo vihiriät
ajatukset.



Lieberman: Tulossa Verinen Syyskuu
A Pee -raportti: Arabit ovat suunnittelemassa ‘rauhallisia’ mielenosoituksia syyskuulle, sillä
taas uuden itsenäisen arabivaltion perustamista esitetään YK:lle. Jujuna tässä uudessa valtion
perustamisyrityksessä on se, että se muodostetaan sille 10% jämälle joka YK:n aikoinaan
määrittämästä Israel-pirstaleesta on jäljellä… Jatkuvista valheistaan tunnetun A Pee ‘uutis’
toimiston, Mohammed Daraghmehin -kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan että mielenosoituksia
järjestetään ympäri maailman (sinä ym veronmaksajat maksatte teatterin kulut).  Runossaan mies
mässäilee tyypillisellä A Peellä, faktapohjaa vailla olevilla väitteillä arabien oikeuksista.

Daraghmeh haastatteli jopa arabi “turvallisuuspäällikkö” Adnan Dameria joka vakuutti että
kaikki on tehty rauhallisten mielenosoitusten takaamiseksi. (Nk. pitkäntähtäimen kattava
projekti: Kts viereinen kuva lastenkoulunsa pihalta). Mellakoiden pääorganisaattori Hassan Balawi
kertoi A Peelle mellakoiden kohokohdan olevan 21 syyskuuta kun terrorijärjestö Fatahin pomo
Mahmoud Abbas esiintyy YK:n teatterissa kuin Ah mad in jihadi… Hänen mukaansa
hyökkäykset Israelin rajoilla pyritään myös minimoimaan: Gaza ei kuulema kuulu näihin
rauhankuvioihin kun siellä Hamas tekee jotain mukavampaa…

Israelin ulkoministeri Avigdor Lieberman varoitti arabien aloittavan syyskuussa palestiinasta
“verenvuodatuksen jonka kokoista emme aikoihin ole nähneet.” Hän vaatii hallituksen
katkaisevan kaikki siteet näihin järjestöihin jotka mm. tälläkin hetkellä vetävät Haagin
kenguruoikeudessa syytteitä Israelin puolustusvoimain sotilaita vastaan. … Voinet siis odottaa
kameroita, heshariaa yms ‘raportoimaan’ syyskuuräyhääjiä kolmen sepän aukiolla. Analysis: PA’s
Millions Capable of ‘Calm’ Rallies? The Associated Press is reporting the Palestinian Authority is
planning “calm” rallies for September to support its UN bid for recognition. by Chana Ya’ar
Published: 11/08/11, 10:20 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146619

.

.

Syyskuun mellakoihin valmistaudutaan: Golanin Miinoitus
Aloitettu
Syyskuun luvattuja mellakoita odotellessa, IDF miinoittaa Golanin raja-aluetta kertoo IDF
journal Bamachaneh. Tämä on ensimmäinen uusi miinoitus kymmeneen vuoteen; näillä estetään
luvaton rajanylitys. Antipersonnel Mines Laid Along Syria Border ‘for September’ For the first
time in 10 years, the IDF has placed new landmines along Syria border, following lessons of Nakba
Day by Gil Ronen Published: 11/08/11, 8:35 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/146650

.

.



Telttamajailu Mielenosoitusten Mani Puloinnit
Vasurienergialla ajettu asunto-telttamielenosoitusten osallistujamäärät ovat tarkkailijoiden
mukaan liioiteltuja. Viime lauantain Tel Avivin lukuja ei tulla näkemään muualla, sillä ne
perustuvat huippuartistien ilmaisiin konsertteihin. (aatteen artistit; vaan tuskinpa ? ilmaiseksi
tulivat … asuntoprotesti idea on aina ajankohtainen; tuskinpa löytyy maapalstaa palloltamme jolla
ei hintoja direktiivein keinoteltaisi). Observers were doubtful that the large numbers that were
reported at last Saturday’s rally in Tel Aviv would be repeated in Be’ersheva or anywhere else,
since many of those who attended the Tel Aviv rally likely came to enjoy the free musical
performances by many of Israel’s top musicians who came and played at the rally.
11.08.2011  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146617

.
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Tanskalainen Salamurha-idea Toimii Liian Hyvin
Liekö kyseessä väärinymmärys kun Afganistanilaiset ottivat ‘hyvän’ tanskalaisidean käyttöön
liiankin onnistuneesti?

Karzain mielestä ei ole oikein jos muslimi tappaa näillä välineillä toisen✜ muslimin ... kts myös
wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten_Muhammad_cartoons_controversy

Afghanistanin Islamilainen Presidentti Hamid Karzai kutsui mullaheja julkisesti puhumaan
viimeisten salamurhaturbaanipommien takia niiden kieltämiseksi. Viime kuussa tapahtui kaksi
turbaanipommi salamurha iskua: ensimmäisessä kuoli paljon väkeä salamurhatun veljensä Ahmed
Wali Karzai hautajaisissa, ja toinen Kandaharissa. Näiden jälkeen Karzai tapasi arvovaltaisen islam-



neuvoston, Ulema Shuran, ja kehoitti heitä puhumaan näistä turbaanipommeista väittäen niiden
olevan islaminuskon vastaisia. Hän tuomitsi myös pommien kätkemisen burqhan sisään; lukuisia
burqhaan pukeutuneita miehiä – pommiliivien kera on pidätetty äskettäin Afganistanissa… Karzai
Asks Clerics to Oppose Turban Bombs Afghan President Hamid Karzai has called on clerics to
speak out against a recent wave of turban bombs in the country…. A number of men wearing
suicide vests under burqas have been arrested in recent months. by Gavriel Queenann Published:
10/08/11, 6:37 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146588

J.K. Ei näytä Karzain anomus tehonneen… Pitäiskö yrittää jotain muuta? Katso kuinka
suomalisten propaganda-Iltasatuilija vääntää salamurhasta itsemurhan, massamurhaajasta taistelijan,
naisien kynnet repivästä islam-talebanista iki ihanan sissin. Paljonko tälläinen vihaivopesu
vaatiikaan kameliöljyvoitelua? IS 14:08.2011 13:52: “Ainakin 19 ihmistä sai sunnuntaina
Afganistanin keskiosassa surmansa hyökkäyksessä kuvernöörinvirastoon. Hyökkäykseen osallistui
kuusi itsemurhapommittajaa sekä muita aseistautuneita taistelijoita.” Telegraphin mukaan em.
‘virasto’ on Karzain kannattajan koti. (Tutustu lähemmin Talebaniin; kts.  r a w a .org)

.

Islamilaisessa maassa ministeri vaihtuu…
Tämä onnistuu vain Syyriassa: ‘vastateloitettu’ ex. puolustusministeri General Ali
Habib  (jonka armeija Clintonin mukaan juuri massamurhasi kaduille useita tuhansia siviilejä),
esiintyi televisiossa. Nauhoituksen päiväys tietenkin salattiin. Syrian website “New Syria” kertoi
toissapäivänä että ministeri löytyi kuolleena kotoaan. Maanantainan Assad oli ilmoittanut että
puolustoimien komentaja on nyt Daoud Rajha… ‘Liquidated’ Syrian Defense Minister ‘Appears’
on State TV, Former Syrian Defense Minister Ali Habib, reportedly found dead on Tuesday,
appears on Syrian state TV. The date of clip is not clear. by Chana Ya’ar and Nir Har Zahav
Published: 10/08/11, 12:40 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146575

.

.

Naapurin talon tuho - isänmaallinen (?) teko



Asuntoprotestoijat – Hävetkää!
“Asuntojen kalleutta protestoivat tulevat epäonnistumaan – elleivät kadu sitä että vaikenivat kun
juutalaiset ajettiin väkivalloin Gush Katif’in kodeistaan telttoihin ja kaikki rakennukset tuhottiin
puskutraktoreilla. Te jotka nyt pyydätte kotia – ja vaikenitte kun 10.000 juutalaista revittiin
kodeistaan väkivalloin, se ei teitä liikuttanut? Ette silloin mellakoineet kaduilla? Teillä ei ole
oikeutta”! sanoo rabbi Rav Daniel Stavsky Tooran oppitunnillaan internet sivullaan. “Nyt haluatte
kodin? Teillä ei ole siihen oikeutta ellette kadu tekojannne. Nyt on mahdollista vielä katua.” Rabbi:
Want a Home? Repent for Gush Katif, Rav Daniel Stavsky warns protesters that without repenting
for expulsion of Jews from Gush Katif, they will not merit housing. by Maayana Miskin Published:
07/08/11, 5:27 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146463

Tutki alempana miten je§uiittaritarit varastivat EU:n salaattituotannon itselleen… ritaripo liisiensa
ja ritariviran omaistensa vulla;  katso myös Gush Katif’in tuho-dokumenttivideot youtubesta.

.

.

Kostonuskonnon jumalan 'palveluksen' hedelmiä

Uusia Valokuvia 1929 Massamurhista
Uusia hyvälaatuisia kuvia 1929 Arabi-pogromista (verilöyly) löytyi US kongressin arkistosta.
Lenny Ben David, ex diplomaatti Washingtonista julkaisi kuvat blogissaan. Tämä mass-a-murha
oli vain yksi juutalaisia kohdannut tragedia Av-kuussa 1929.
Sadistisessa väkivaltaorgioissaan  Elokuun 24, 1929, arabit murhasivat 67 juutalaista. Arabit
tappoivat vanhemmat lapsien nähden, hakkasivat käsiä irti, raiskasivat ja polttivat elävältä. (Nämä
massamurhat tehtiin kauan ennen toista Israelin valtion ja Armeijan perustamista. Alempana
artikkeli jossa arabimummo muistelee ikävöiden ja lisää murhia pyytäen)
Brittiläinen Israelin komentaja Sir John Chancellor teki julkilausuman: Olen kauhulla
kuunnellut (!? siis ei käynyt edes katsomassa!) näitä verenhimoisten pahantekijäin tekoja,



raakalaisia murhaajia jotka tappavat puolustuskyvyttömiä [ = aseet kerätty pois - kuulostaako ?
tutulta ] juutalaisia ikään, sukupuoleen katsomatta, maatilojen ja kaupunkitalojen tuhopolttoja ja
omaisuuden tuhoamista. Koko sivistynyt maailma [ suomi ei nykyään kuulu joukkoon? ] kauhistuu
näiden töitä.” Newly Discovered Pictures of Hevron Massacre Aftermath, Previously unknown
photographs in Library of Congress show destruction wrought by Arab savages in 1929 Hevron. by
Gil Ronen Published: 07/08/11, 6:20 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146464

.

.

New Yorkissakin Tapahtuu
Buffalo News kertoo että “Muslimi-Elämäntyyli-Silta” TV-asema pakkaa tavaransa ja
muuttaa Buffalon lähiöön osaksi SoundView Broadcasting -konsernia. Muzzammil Hassan ja
vaimonsa, Aasiya, aloittivat Muslim-LifeStyle-Bridges-TV aseman in 2004 hälventääkseen
myyttejä ja tyhjiä väitteitä muslimeista ja heidän elämäntavoistaan. Rauhanystävyys TV
ohjelmain lähetys päättyi julmasti – väärä-usko poliisien laitettua Muzzammil Hassanin putkaan
– vaikka tämä aivan tarkasti riittiohjeita seuraten viilsi vaimoltaan kurkun auki leikaten pään pois.
(Samoin kuin suomiritarien suojelema sello-shkup0lli) Muzzammil päässee jatkamaan rauhanTV-
reality sarjaansa viimeistään 25 vuoden päästä. ORCHARD PARK, N.Y. — Muslim lifestyles
network Bridges TV has left the upstate New York office park where its founder beheaded his
estranged wife and will operate out of New York City. ASSOCIATED PRESS Last Updated: 1:24
PM, August 5, 2011
nypost .com/p/news/local/muslim_lifestyle_network_makes_upstate_VBorxoFY8YB7FALcmoyAa
O#ixzz1UEerFafs

.

.



Arabien Tuhopoltot – Nyt Hautausmaalla

Urhojen (?) hedelmät: ilkityön sankari pakenee...

Jerusalemin  Har HaMenuchot’in Hautausmaalle tullut vierailija löysi juutalaiselta
hautausmaalta arabijoukon joka oli sytyttänyt keräämistään roskista tulipalon. Vierailija raportoi
tapahtumasta Arutz Sheva’n You Report -sivun kautta: “Arabit väittivät vain olleensa tupakalla …
siellä he istuskelivat. Miksi, en tiedä. Soitin palokunnan ja sillä välin miehet pakenivat…” Tässä
uusi hauska allahin uhritulimuoto? Poliisi seurasi jälkiä läheiseen arabikylään pidättäen kuusi arabia.
Muutaman viime viikon aikana yli kaksikymmentä arbien tuhopolttoa eri juutalaisyhteisöissä.
Arabs Try to Set Fire to Jerusalem Cemetery, New terror method? Arabs caught while trying to set
fire to a cemetery. by Elad Benari, Canada Published: 06/08/11, 12:10 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146435

.

.



Bin Laden Group rakentaa pomminvarmat pilvenpiirtäjät?
Bin Laden Group rakentaa maailman korkeimman rakennuksen Saudi-Arabian Jeddaan;
$1.2mrd projektista ilmoitti Kingdom Holding Company. Bin Laden Group to Build World’s
Tallest Building; The Saudi Bin Laden Group, from whence came the fortune of arch-terrorist
Osama Bin Laden, is set to build the world’s tallest tower. by Gavriel Queenann Published:
05/08/11, 4:00 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146426
.

.

Säkki POIS!

Astrid ja Tadja päiväkävelyllä: Iranin Mullahien mielestä siat pidettävä säkissä - protestantti
protestoi vaatien naisille oikeutta.

Burqha-kielto trendi leviää Italiaan: naisia halventava ja rikolliset kasvottomat operaatiot
mahdollistava käytäntö kiellettiin Italiassa. Aiemmin kyseenalaisen vaatetuksen kielsi Ranska ja
sitä ennen Belgia. Rauhanuskonto tietenkin uhkailee nyt taas ja lisää
salamurhapommeilla  Belgialaisia… (Onko tämäkin nk. DDR-myyrämme ja eduskunnan
‘oikeusasiamiehen’, poliittispäällikön yms paawin maltaritarien kailottama ‘viharikos’? Tarkoitan
siis Italian, Ranskan, Belgian parlamentin päätöksiä…) ‘Ban the Burqa’ Muslim Veil Trend
Spreads to Italy, Italy follows France and Belgium and drafts a law banning the Muslim ’burqa’ veil
in public. Terrorists threaten Belgium for the ban. by Tzvi Ben Gedalyahu Published: 05/08/11,
2:10 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146406



Israelin Urheilijain Turva on Missä?
Israelin salainen poliisi S hin B eth lopettaa Israeliasten urheilijoiden suojelun ulkomailla:
Koripallotiimi lähetti vastalauseen Urheilu-ja-Kulttuuriministerille…. (Jos katsoo kuinka S hin B
eth agentit kyykyttävät kansaa Gush Katifin je§uiittaoperaatiossa, lienevät urheilijat paremmassa
turvassa arabipommimiesten tähtäimessä?)… No More Shin Bet Security for Israeli Teams in
Games Abroad The Israeli Basketball Federation is ‘in shock’ over a decision by the Shin Bet to
stop protecting Israeli teams that play abroad. by David Lev Published: 05/08/11, 5:11 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146405

.

.

Ammattimiehistä pula – terrorin ammattilaisia haetaan töihin
Israelin on ‘pakko päästää’ p0mmimurhaajat vapaaksi – “koska ei ole tilaa” … vai liekö
r00man pelijoukoissa liian vähän ammattimiehiä? Onko liian monta sairastunut ammattitautiin eli
rauhantuotteet lauenneet ennenaikaisesti ? Mieti sitä. Israel Frees Top Terrorist – Because Prisons
Are Too Crowded Just like in ‘enlightened Western countries,’ says a Knesset MK, Israel needs to
alleviate prison overcrowding by releasing inmates. by David Lev Published: 04/08/11, 2:07 PM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146388

.

.

Asuntopula – telttaprotestit jatkuvat
Tätä protestia rahoittaa mm. vasemmistolainen (=r00ma) New Israel Fund… Nämä anarkistit
sytyttivät tuleen protestiin mukaan menneiden isänmaallisten teltan ja myös hyökkäsivät näiden
kimppuun. Anarchists Set Fire to Nationalist Tent, Angry about nationalist presence in ‘their’
protest, anarchists set fire to a tent and attack a cameraman. by Gil Ronen Published: 04/08/11, 5:03
PM israelnationalnews. com/News/News.aspx/146392

.

Gush Katif -tuhon 6v. -muistopäivä 04.08.2011
Muistojuhla Gush Katifin tuholle: kuusi vuotta hävityksen ja karkotuksen jälkeen – “Me
Tulemme Takaisin!” Vuonna 2005 je§uiitta Sharon toteutti Clintonin masinoimaa r00man unelmaa
– tuhoten systemaattisesti rantaparatiisi-kaupungin ja kokonaisen ei-veljeksille kuuluvan
salaattiteollisuus dynastian ja lahjoitti Katifin arabivihalle GazaKassam-laukaisualustaksi. Kenelle
siirtyikään (?) tässä häijyssä operaatiossa EU:n suurin salaattituotanto – Katif näet tuotti jopa 70%
EU:n salaateista ennen tihutyötä. Sen koston jäljiltä työttömäksi tilsitty ahkera kansanosa
(=rappereille uhka) (9000 asukasta plus saman verran lisätyöväkeä) yhä elää parakeissa…



Seuraavaksi onkin “Josephus” suunnitellut jo Judean ja Samarian pogromit – 300.000
juutalaista ajetaan kodeistaan jotta arabit saisivat ‘lisää tilaa’ – hehän omistavat lähi-idän
maista vasta 99,9%… Six Years After Expulsion: ‘We Will Come Back’ Hundreds of residents of
Gush Katif marked on Wednesday the sixth anniversary of their expulsion from their homes in a
special ceremony. by Elad Benari & Yoni Kempinski Published: 04/08/11, 2:15 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146373

Katso aiheesta tarkemmin alempana, Gush Katif -dokumenttivideot 1-5 täältä, suomitxt
[klikkaa-valitse tekstitys päälle youtube ohjauspalkista 'cc']:
http://www.youtube.com/watch?v=ycN93PcvvTM

.

.

Kas iloinen Sam, eko-pipo päässään, puuhastelee 'veroEU-lahjaruusutarhansa' r00man tilausten
lähettipoikana...

Kuin Lentävät Ruusunnuput…
Tosiuskovaiset eivät puhu vihaisesti, maalaavat jopa rakettinsakin onnellisten ekovihiriäksi.
Nuppu räjähtävän-ruusunpunainen, varsi vihiriä, savuaa ja suhisee – mikäseon? Väärin, se ei ole
ritaril00shin kukkahattutädin prinssi-ruusu vaan lahjoittamansa rauhanKassam. Lahjoitus tietenkin
verorahoistasi. Terrorist Rocket Explodes South of Ashkelon; Terrorists in Hamas-controlled Gaza
attacked with a rocket south of Ashkelon Wednesday morning as missiles strikes increase. by Tzvi
Ben Gedalyahu Published: 03/08/11, 11:57 AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146354

Tutustupa nämäkin ‘kukkaset’ rahoittavain ruusu-prinssien ruusuihin tällä blogisivullani:
Suomi=Orwell

.

.

.



Elämäntehtävänä palkkasi maksavien Kansalaisten Kyykytys
Israelin Ritarivihapo liisi määräsi kulkurajoitukset Yitharin asukkaille; juonen keksi ja
määräykset allekirjoitti Central Command Chief Maj.-Gen. Avi Mizrahi. Sama poliispäällikkö
joka järjesti öisiä yllätyshyökkäyksiä asukkaiden koteihin kyynelkaasuammuntoineen ja asukkaiden
keskiyön yllätys-repimisineen ikkunasta ulos – ‘tarkastaakseen aseenkantoluvat’. Nämätkin
lienevät kuuluvat ? DDR-mummomme lehtien sivuilla kailottamaan erikoistarkkailtavaan
viharyhmään? (katso tarkemmin alempana) Restraining Orders Issued Against Yitzhar Residents;
Police hand out restraining orders against residents of Yitzhar. Mesika: “This is draconian and anti-
democratic.” by Elad Benari Published: 02/08/11, 6:15
AM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146308

.

—————————————————————————-

Ramadanin aloitusohjukset Negevin lastenkoteihin: kenen otsaan tämä rauhankivi uppoaa?

.

.



Kivitystä Kivitystä, rauhanuskonnon uhritulikivitystä…

Rauhanuskonto-ramadan avataan kivittämällä naapurit, polttamalla-sahaamalla vääräuskoin
viinitarhat

Ensin löytyi kylätientien varresta lapsia silpomaan asennettu rauhan pommi Havat Giladissa.
Siihen kutsuttiin armeija paikalle… Arabit alkoivat tietenkin väkivaltaisiks kun armeija vei
allahin lahjat (EUpommihan ovat pelkkiä rauhanlahjoja maailman väräuskoille)…  ja sitten
kuulemas pommia ei ollutkaan. Maanantaina  (samat?) arabit tuhopolttivat (uhriko taas?) Neveh
Tzuf, Maayan Meirin viinitarhan… sen sammuttaminen oli hidasta arabien kivitelyn ja palokunnan
miehistöpuutteen vuoksi, puolet porukasta oli sammuttamassa toista arabi-uhrituli maastopaloa
Kochav Yaakov’issa. Clashes Between Arabs and Havat Gilad Residents; Violent clashes between
residents of the Jewish community of Havat Gilad and local Arabs, the latest in a series of Arab
provocations. by Elad Benari Published: 01/08/11, 1:12 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146267

.

.



Telttakyläprotestit leviävät – vuokrat hilattu pilviin

Auttaako telttailu hintamanipulaattoreita vastaan?✜ Papal Occupy Group...

Virallisten tilastojen mukaan Israelin asumiskustannukset ovat nousseet 50% vuosina 2008 –
2010. Viime vuonna vuokrat nousivat keskim 20%, Tel Aviv’in vuokrat 30% kolmena
ensimmäisenä kuukautena 2010. Vasuriopiskeliain protestit alkoivat parisen viikkoa sitten;
kansalaisten ahdinko on joka elämän alueella tarkoituksellisen ilmeinen ja protestit leviävät:
telttakyliä on nyt ilmestynyt joka puolella haitaten Knessetin ja mm. Netanyahun kodin ympäristön
liikennettä. (vasurienergia, vrt. josephuksen pelit) Israel rent protests underscore middle class
frustration; By Edmund Sanders, Los Angeles Times July 29, 2011, 6:36 p.m.

.

.

.

Ystävä Turkissa – vaiko vihamies purkissa?
TURKIN armeijan johto erosi, kaikkien aselajien kenraalit isrtisanoutuivat protestiksi
kiistassa muslimipääministeri Erdoganin kanssa. ‘Neuvottelu’ koski väitettyä vallankaapausta -
vaiko ? poliittista ajojahtia – jossa jo 10% koko armeijan kenraalikunnasta on nyt pidätetty ja istuu
vankilassa odottaen oikeudenkäyntiä ja 10-20 vuoden tuomiota. Sama Erdogan vaatii Turkin
mahdollistaman laiva-välikohtauksen anteeksipyyntöä – Israelilaisje§ut tietenkin juonivat ja
vaativat Israelia pyytämään (!?) anteeksi, osan kieltäytyessä nöyrtymästä roomalaisprovon alle
(Mavi Marmara incident during the 2010 flotilla to Gaza). Trouble in Turkey? Military Elite
Resigns, Turkey’s entire top military command resigns over row with Prime Minister Erdogan. by
Elad Benari, Canada Published: 30/07/11, 12:44 AM
israelnationalnews .com/News/News.aspx/146228

.



Arabien Uhritulikivitykset
Marxilais-aktivistien kiihottamat arabit sytyttivät suuren tulipalon Burin-asuinalueen
alapuolelle. Tuli eteni nopeasti vuoren rinnettä ylös uhaten Burin’ia. Paikalle tullutta
palokuntaa arabit tapansa mukaan kivittivät haavoittaen palomiehiä:  mass-a-murhapoltto-yritys
pysähtyi vasta armeijan paikalletulon ja varoituslaukauksien jälkeen. Arab Arson Nearly Hits
Jewish Community, Just before the start of Shabbat, Arabs started a fire which came dangerously
close to the homes of the community of Givat Ronen. by Elad Benari, Canada Published: 29/07/11,
11:57 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/146227

.

.

Hadassan Sairaala – allahin kivitysuhri vaiko monikulttuuri?
Arabit terrorisoivat Hadassan sairaalan henkilökuntaa ja potilaita Jerusalemissa. Vartijat
käyttävät luotiliivejä ja joutuvat käyttämään kyynelkaasua kivitteliöitä vastaan: 40% potilaista on
arabeja. Tilanne on jo tukala ja pahenee koko ajan; henkilökunta pelkää tulla töihin. Arab Terrorists
Frighten Away Hadassah Doctors. Jerusalem Arabs’ escalating attacks on Hadassah’s Mount
Scopus Hospital are scaring away medical staff at night. Knesset suggests “engaging” by Tzvi Ben
Gedalyahu  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146084

.

.



Mikrofoniparvet tallentavat 'ilahu'-kirkunat, rohkiat huppupääpyävelit valvovat sharia-lain
toteuttamista.

Hoodster Off: Tässäkö saman✜ Looshin kaffetauko?

israelnationalnews.com/News/News.aspx/146166

.

.

.



Mielenosoituksia Rabbi Liorin laittoman pidätyksen takia
Tietenkin laittoman pidätyksen järjestänyt poliis pieksee viharyhmää eli R00man
ritaritoimintaa vastustavia mielenosoittajia. 6/27/2011 8:32:00 PM, Sivan 25, 5771 Police Beat
Protesters over the arrest of Rabbi Dov Lior, at Kedumim
Junction  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/213749

.

.

Poliisi = Valehtelija Viran Puolesta VVP
Poliisit jotka pidätti maantieratsiassa Rabbi Dov Liori’in, toimivat lainvastaisesti sanoo autoa
kuljettanut Oren Fitoussi. Auto pysäytettiin tunnelissa. Havaittuaan Dov Liorin, Poliisi alkoi
perättömästi syyttää ajajaa aiemmista rötöksistä jne, ja sai miehen ulos. Tällöin kaksi siviilipukuista
miestä tunkeutui hänen autoonsa, anasti sen ja hävisi paikalta. Sitten Fitoussi vietiin poliisiautoon ja
poliisilaitokselle.

Fitoussi selitti asiaa Arutz Shevalle kun asiasta käydyn yleisö-paneelikeskustelussa
Poliisipäällikkö oli julkisesti valehdellut (maan tapa?) 80 vuotiaan rabbin pidätyksen
tapahtuneen asiallisesti ja lain mukaan. Fitoussi sanoo: “joko poliisipäällikkö ei tiedä mitä miehensä
tekevät (!?) tai hän valehtelee“. Tämä vastineena Rabbien kokouksessa poliisipäällikkö Major
General Yohanan Danino maan tavan mukaisiin petollisiin väittämiin. Rabbi Lior’s Arrest Was
‘Unlawful,’ Says His Driver, Rabbi Dov Lior’s driver tells Arutz Sheva: The officers abused their
power and violated the rabbi’s rights while arresting him. by Elad Benari 26/07/11, 5:16 AM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/146077 (kts aiemmat uutiset tästäkin glo-Baal –
Poliisianarkiasta alempana).

(Yleisesti maantieratsiassa ei kuulu jättää autoa alttiiksi poliisivarkaille: ajokortin
tarkastuksessa tulee raottaa vain ikkunan yläreuna, luovuttaa kortti – sikäli jos Poliisien ja
käytös näyttää oikealta. Mikäli kuljettajarikollista (suo-mexicossa kuljettaja on aina rikoslain
alainen outo otus) vaaditaan nousemaan autosta on tapahtunut jo jotain nk. rikollista – autosta
nousemiseen vaatimuksessa syynä esim ylinopeus tms sakon kirjoitus, ovi tulee lukita välittömästi
eikä VVP-sinitakkirikollisia tule laskea auton sisälle missään vaiheessa, avaimet tulee pitää poissa
anastajien ulottuvillta.)

.

Islam – ‘Vapaus’ Uskoa – tai Hirtto.
IRANIN uskonnonvapaus = sinulla on vapaus kääntyä vapaasti islamilaiseksi – tai kaulasi
katkaistaan… A l l a h = A l i s t u :  Yousef Nadarkhani, 32, syyllistyi rikokseen kieltäytyessään
koulussaan opettamasta lapsia islamiin, hän lienee nk. äärioikeistolainen? Kaksi vuotta virui
vankilassa, valitti korkeimpaan oikeuteen … kunnes nyt tuomittiin hirtettäväksi. Iran upholds a
“choose Islam or die” verdict for a Christian pastor. US is “outraged.” by Tzvi Ben Gedalyahu
Published: 25/07/11, 1:13 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/146054
.



Iloisen Terrorin uudet “öljylöydökset”
Rauhanuskonnon rajaton ystävällisyys saanut kivienheittelyn lisäksi uusia ilmenemismuotoja:
Israelilaisten asutusalueiden jyrkkiin mäkiin ustavamuuslimit kaatavat öljyä. Näin
muuhametin miekkarakkaus kukoistaa kun väräuskonaiset ja lapset murskaantuvat autoissaan
ihlamien suureksi iloksi. Yitzchak Hoffman kertoi Betar Illitinin tunnelitien tapauksesta jossa oli
auto nurin ja sotilasjeeppi vieressä 23:00, vaimo hiljensi ja yllättäin ajoi samaan öljyläikkään,
perässätulija tietenkin päälle… Hätänumeroon soittanut sai ohjeeksi vaatia korvauksia em.
viranomaisilta – musuohjelmoitu paikallispolii$i ei ota kuuloonsa vaateita vaan kehoittaa
kääntymään vakuutusyhtiön puoleen. (Malmön mamut ottanevat oppia; siellähän eivät paloautot ole
uskaltaneet ajaa uskonustavain kivisateessa moottoritiesiltojen ali) 07/18/11, 10:39 AM Muslim
Creativity: Highway Oil Spots as Weapon by Gil
Ronen  israelnationalnews .com/News/News.aspx/145812

.

.

Rakettisade Ei Lopu – ellei Israel hyppää mereen
Israelin lapset herätettiin taas aamuyöllä kolmella Kassamrauhan uhriraketilla –
Ashkeloniin… jo viides kerta tällä viikolla. Perjantai iltana vastaava EU-raketti räjäytettiin
rohkeasti Eshkolissa. … Tammikuun 18, 2009 jälkeen on yhteensä 791 tälläistä EU-rahoitteista
uskonlahjaa toimitettu juutalaislapsien, koulujen, lastenkotien yms siviily ja turistien päälle:
onneksi nämä kahtin purijat ovat täysiä toheloita eikä suurtakaan aineellista vahinkoa
uhritoimituksistaan synny… 07/17/11, 2:57 PM 3 Rocket Attacks Awaken Southern Israelis
Overnight by Chana Ya’ar israelnationalnews .com/News/News.aspx/145780

.

.

Eilat: Mekan pyhiinvaeltajille muistomerkki!
Asuntoministeriön ja Eilatin kaupungin saudivoidellut rapparivirkamiehet ovat päättäneet
(eh) rakentaa muistomerkin Shahamon aukiolle keskelle kaupunkia  (tietenkin verorahoilla)
kostomurhauskon vaeltajille Mekkaan. EUn Kassam kostonohjuksia väistelevät veronmaksajat
ovat tietenkin ‘innoissaan’. 07/15/11, 10:30 AM Planned Monument for Mecca Goers Leaves Eilat
Residents Shocked  by Elad Benari  israelnationalnews .com/News/News.aspx/145738

.

.



Poliisianarkia = kuin osa CCCP -massamurhakoneistoa
Viimeaikojen poliisianarkaa vastaan puheen pitänyt Kansanedustaja MK Michael Ben-Ari
(National Union) puhui Knessetissä aloittaen sen Nevvostoliiton kommunisti=je§uiittavainoissa
kuulustellun Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn’in vastauksella:

Schneersohn: “Ei ole syntynyt ihmistä tai demonia joka pystyisi mieleni kääntämään”. Silloin
eräs Tšekan kuulustelijoista otti esiin pistoolinsa ja tähtäsi Rebbeä päähän: “Tämä lelu poistaa
periaatteet, sen pelko avaa suut ja puhujat mykistyvät.” Schneersohn: “olette täysin hakoteillä.
Lelusi tekee vaikutuksen vain uskottomiin ja pelkureihin. Näillä on vain yksi maailma jossa paljon
jumalia. Meillä sensijaan on yksi kaikkivaltias Jumala, kahdessa maailmassa. Joten tuo lelu ei
minua pelota, eikä tee mitään vaikutusta…”

07/13/11, 12:29 PM Ben-Ari Recalls Rebbe’s Questioning in Soviet Russia by Elad Benari
israelnationalnews.com/News/News.aspx/145658  (Poliisianarkia on globaalin ismin osa, ylhäältä
johdettu, suomessakin näkyvä, kts linkki http://wp.me/sx1AT-111).

.

.

Voisiko kostonuskonto edes toimia ilman EU-Kassamia?
Kassam raketit sadettaa Israelia; EU tukirahat eivät suhahda hukkaan? Osuma yhteen taloon,
asukkaille iloisen kuun alla h erätys. 07/13/11, 7:06 AM Kassam Rocket Hits Negev Early
Wednesday Morning, Two kassam rockets were launched from Gaza on Tuesday night, Shortly
afterwards a mortar exploded… israelnationalnews .com/News/News.aspx/145663

.



K0raanin innoittamat Hamasin lapsimurhaajat
Israelin suurlähettiläs Ron Prosor kertoi YK:n turvallisuusneuvostolle kuinka Hamas on

kouluttamassa lapsi terroristeja murhaamaan Israelilaisia lapsia, (tietenkin tarkasti kuraanin
pyh ien kaskujen mukaan)

Pikku Ahmed on nyt mukana pyhäin✜ neitsyiden pommileikeissä

07/13/11, 10:09 AM UN Learns About Little Hamas Terrorists by Chana Ya’ar
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/145668

.

.

.

Etelä-Sudan: Olemme Israel Ystävä!
Vastaperustetun Etelä-Sudanin valtion virkamies Elia Dimo julisti maansa olevan Israelin
ystävä: “Israel on meille ystävä ja rakastamme Israelin kansaa. Uskomme sen olevan Raamatun
mukaisen valitun kansan. Haluamme vahvan ystävyyssuhteen Israelin kanssa.

(Suomentaja on tässä ehdottomasti samaa mieltä – kuitenkin on muistettava että sitä hallitsee yhä
nykyisin Jeesukseen murhaan syypää kaksipääkotkaa palvova Sanhedrin, globaali
r00malainen murhaajarypäs…) 07/12/11, 8:33 AM South Sudan Official: We Love the Israeli
People, by Elad Benari israelnationalnews .com/News/News.aspx/145615



G00G kohdistaa filistealaisten EU-Kassam raketit Israeliin
Kassam-rauha-Arabit lähettävät EU raketit kohteisiinsa G00GLE earth satelliittikuvien
avustuksella. Al-Aksa lastentappajamurhakerhon jäsenet kertoivat äskettäin kuinka he lähettelevät
EU-verorahoillasi maksettuja ohjuksiaan lastentarhoihin ja kouluihin ja muihin mehukkaisiin
kohteisiin -  G00GLEn avustamana: “Aloimme öiset is lam-lastenmurha-uhrit, kibbutsien turva
aitojen lävitse, ensin kalashnikovilla tuomio jan Suomirahaston lentokuvauksiin perustuen. Sen
sitten kuivuttua lähetimme rauhan-uskonto-aivopestyjä (Saddamin maksamia salamurha
pomminkantajia pirstomaan siviilien suolet torien palmuihin, sitten Saddam rahastonkin kuivuttua
aloimme saada suoraa EU-tukea raketteihin (kerhohuone-TI-Kassam) ja nyt meille toimitetaan jo
postissa kotiovelle Grad raketteja) – niille pitää vaan löytää parhaimmat kohteet. Onneksi G00G le
on luvannut auttaa…” selittää Abu Hamza, a senior Islamic Jihad terrorist 07/10/11, 7:08 AM
Report: Gaza Terrorists use Google Earth to Pinpoint Targets by Maayana Miskin,
israelnationalnews .com/News/News.aspx/145551

Kysely Poliisin toiminnasta valtakunnansyyttäjälle
Nachi Eyal, Legal Forum for the Land of Israel -puheenjohtaja lähetti valtakunnansyyttäjälle
kirjeen maanantaina pyytäen Attorney General Yehuda Weinsteiniä  tutkimaan 80-vuotiaan
rabbin pidätystä; kuka sen päätti, miksi ja miten tälläinen kansalaisia vastaan kohdistettu Poliisin
tekemä poliittinen ajojahti saadaan loppumaan. 06/28/11, 3:12 AM Legal Forum Calls to
Investigate Rabbi Lior’s Arrest by Elad Benari www.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/145241 Nachi Eyal, chairman of the Legal Forum for the
Land of Israel, sent a letter on Monday to Attorney General Yehuda Weinstein, asking that he
investigate the arrest and questioning of Rabbi Dov Lior of Kiryat Arba. In the letter, Eyal demands
that Weinstein investigate who gave the order to arrest Rabbi Lior.

.

Ratsupolliisissa löydät aina✜ ustavan: tässä arafattin arabeille pohjustetaan asuntoja...



Rabbit – uhka ohjelmalle - poliisianarkialle
Rabbi Dov Lior pidätettiin poliisin yllätys iskulla maantietunnelissa matkallaan rabbien
kokoukseen. Hän oli saanut pidätysmääräyksen jo 2kk sitten. Syynä poliisien keksimään
pidätysmääräykseen oli se, että rabbit julkisesti puolsivat kirjaa nimeltä “Torat Hamelech” joka
käsittelee Israelin oikeutta puolustaa itseään sodassa. Update: Rabbi Lior Arrested on Way to
Migron Reported: 14:24 PM – Jun/27/11 www. israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/213715
Rabbi Dov Lior was detained for questioning by police Monday afternoon while on his way to a
rabbis’ meeting in the Binyamin region Jewish community of Migron, which has been rumored for
eviction. Police… waiting in ambush, based on interception of his phone calls. Arrest warrants were
issued for Rabbi Lior and Rabbi Yaakov Yosef a few months ago, following their endorsement of
the book “Torat Hamelech”, which includes a discussion of killing non-Jews to save Jews in time of
war.

.

.

Elektroninen sodankäynti – jatkuva taistelu: Hizbollah lupasi
tuhota Israelin.
Israel ja Hizbullah ovat elektronisessa sodankäynnissä, Israel käyttää lennokkeja yms
elektroniikkaa, signaalivakoilua, ajoneuvojen GPS seurantaa yms selvittääkseen Hizbollahin uusia
ilmatorunta yms ohjus hyökkäysjärjestelmiä sen valmistautuessa sotaan Isrealia vatsaan:
06/27/11, 1:11 PM Israel and Hizbullah’s Technology Duel by Gavriel Queenann  www.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/145218 Israel and Hizbullah are locked in a shadowy
technological duel, the Beirut Daily Star reports. Israel has reportedly made extensive use of
reconnaissance flights using unmanned ariel vehicles, or drones, wire taps, GPS devices planted in
Hizbullah vehicles, and hidden surveillance devices incorporating long-range cameras which
transmit data via short-burst transmissions …

.

.

IDF radio -  kuin antaisi YLEn…
Israelin Puolustusvoimien – IDF – aktiivisotilaat aikovat protestoida IDF-radion
propagandaa vastaan. Radion sisältö on nykyisin verrattavissa YLEnantoon DDR-
kavaltajamummon tuomio jansuossa. 06/26/11, 3:19 PM IDF Combat Soldiers to Demonstrate
Against IDF Radio by Gil Ronen  www. israelnationalnews .com/News/News.aspx/145198 A
grassroots Zionist group, Yisrael Sheli (Israel Online Ambassadors) expects hundreds of citizens to
take part Sunday evening in a demonstration outside the studios of Galei Tzahal (IDF Radio), the
Israel Defense Force’s official radio station, which is also  Israel’s second-most-listened-to station.
The demonstrators will call on the radio station to stop being what they see as a radical-leftist
propaganda machine, and to allow a variety of political views to be heard, as reflects the Israeli
electorate. The group has also produced a short animated segment vividly illustrating its point.
.



.

Raportti Oslosta: kaikki 2010 raiskaukset teki musslimi
Poliisiraportin mukaan kaikki vuoden 2010 yli 80 raiskausta oslossa tekivät maahanmuuttaja
muslimit; kohteena alkuperäisväestön oslottaret. Eräs tekijä esittää että “uskontoni määrää
alistamaan sinut väräuskon ja raiskaus on käsky joka pitää toteuttaa…” Ote videolta. Oslo: Every
rape in 2010 by a Muslim immigrant; 06/23/11, 9:43 PM Police Report: All Assault Rapists in Oslo
Follow Muhammad by Gil Ronen  www. israelnationalnew s.com/News/News.aspx/145161 ja
www. youtube .com/watch?v=K_rHFKRwv5Y Defenders of Islam call it a “religion of peace” but
many Norwegian women are learning that Islam is the religion of rape. According to an amazing
police report released there this month, every single solved case of assault-rape in the country in
2010 was carried out by a Muslim immigrant.

.

.

Kansalaiset Terroristien Kohteena
200 eliittipoliisin joukkio teki Yitharissa aamuyöllä yllätyshyökkäyksen koteihin ja vei
tietokoneita, vangitsi neljä miestä. Miehet vapautettiin aamulla ilman syytteitä. Ainoa “rikos” oli
että he olivat käyttäneet internjettiä… tietokoneita ei tietenkään anneta takaisin. Shomron Region
Puhemies Gershon Mesika: “joku siellä ylhäällä on nyt eksyksissä. En muista Israelin historiassa
vastaavaa, ei edes valtiomme tuhoa julkisesti huutavia vasemmistolaisia tai arabislamisteja ole
koskaan kohdeltu näin. Israelin poliisista on muokattu vasemmistolaisten työkalu” [vrt. DDR-
mummon s00mi] … eikä lukijan tule unhoittaa että K.Marx oli vasemmiston äänitorvena
paawillisen illuminaatin perustaja.06/13/11, 4:19 PM Four Yitzhar Arrestees Already Free; Why the
Early-Morning Raid? by Hillel Fendel www. israelnationalnews .com/News/News.aspx/144898

.

.

Paavi ja Abbas ne yhteen soppii…
Betlehemissä oli kristittyjä 60% vuonna 1990. Nyt vajaa 20v myöhemmin enää 15% (2008).
Hyvin menee toteaa paavi… Miksi? Koska muslimi uskonto on tieukasti jessuiittain hanskassa,
terrori maailman kaaoksen työkaluna: 0rd0 ab Cha0 – hajota ja hallitse sanoi jo r00man keisari.
Paaville on tuokin titteli myönnetty aikakausia sitten… eikä sovi unohtaa edellisen paavin
pyhimykseksi juhlimista hesarissamme: ex. Adolphin uunikaasukauppias Wojtylasta tuli pyhimys.
Kaasupyhimys? Paavi Abbas – 4′s tapaaminen … vaan tässä jää kysymysmerkiksi keitä tämän
kirjoittanut juutalainen käsittää kristittynä? Mariankuvanpalvoja EI OLE KRISTITTY vaan sen
irvikuva, Ilmestyskija 17 kertomana…06/05/11, 5:19 PM Pope Meets Abbas, Keeps Quiet on
Cleansing of Christians by Gil Ronen www. israelnationalnews .com/News/News.aspx/144759

.

.



Israeli Police tuhoaa Isrelilaisten asunnot – taas
Israelilaisten asuntoja tuhottiin jälleen puskutraktorein, tällä kertaa Ga’on Yarden
Binyaminissa, Samariassa. (Samaan aikaan arabeille $allitaan 30.000 luvatonta rakennusta. Tällä
kertaa asukkaat protestoivat kotiensa hajotusta; mm. tuho-poliisipäällikön auto paloi saatuaan
osuman polttopullosta.
06/02/11, 11:38 PM Another Demolition: This Time Ga’on Yarden by Gavriel Queenann  www.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/144711

.

.

‘Vakoilija’ Hirtettiin – missä viipyy hesarin kukkahattutätien
kiljunta?
Gazan arabi hirtettäväksi ‘vakoilusta’. Nyt kuulema mies tuomittiin oikein sotilastuomio
istuimessa “vakoilusta”. (Kehitys kehittyy: Aiemmin tämä ‘oikeus’ on kaapannut kadulta kenet
tahansa ja hirttänyt kansan iloksi lyhtypylväisiin). 06/01/11, 5:37 PM Gaza Sentences PA Man to
Hanging for ‘Spying’, 26-year-old Fadel Msallam Shallouf, was sentenced to death Tuesday for
having violated the Palestinian Revolutionary Penal Code of 1979 of the Palestine Liberation
Organization. by Chana Ya’ar  www. israelnationalnews .com/News/News.aspx/144669 (Paawin
oman j€§uitta-Jasserin aikoina ‘vakoilija’ vietiinkin kulman taakse – jopa länsimaisten lehtimiesten
nenän edessä – niskalaukaus. Nämä tietnkin rohkeasti vaikenivat… muistaen syyttää kai kesta
Israelia)

.

.

J€§uiittain juonet lähi-idässä etenevät
Raportin mukaan Hamas salakuljettaa joka päivä uuden (EU:n maksaman) ohjuksen Gazaan.
Tätä(kin) varten Mubarak vehkeiltiin vallasta; nyt paawin oma Muslim Brotherhood saa tehdä mitä
tahtoo… Hamasin varastossa onkin jo odottamassa 10.000 rauhanrakettia: rauhan kuvitellaan
tulevan kun Israel on tuhottu ja heitetty mereen. 06/01/11, 2:24 PM Report: Hamas Smuggling a
Rocket a Day from ‘Friendly Egypt’ by Tzvi Ben Gedalyahu www.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/144665

.

.

Lapsiperheen Teurastus Tyssäsi Iskän Pyssyyn
Arabit heittivät juutalaisperheen autoa polttopulloilla. Yksi osui rikkoen tuulilasin. Mies ajoi
palavalla autolla 200m ja pysäytti, perhe ulos autosta ja ampui varoituslaukauksia. (tässä syy
miksi A$tr!id haluaa meilläkin viedä pois puolustusmahdollisuutesi – aseesi: pyhä



muuhamettilaisriitti häiriytyi ja arabit pakenivat al lahin katsellessa kykenemättömänä sankareitaan)
06/01/11, 6:35 PM Karnei Shomron Attack Averted, by Gavriel Queenann  www.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/144670

.
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Israelin öljylöydösten koko kasvaa
Israelin öljylöydösten koko taas päivitetty suuremmaksi. 06/01/11, 10:59 AM Israel’s Coast May
Be Gold Mine of Oil, Says Government Expert by Tzvi Ben Gedalyahu  www.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/144658

.

.

Yesha Council – Gush Katif – petetty kansa
31.05.2011 Israel Nationalnews kertoo nyt uudesta videota – muttei kerro mistä sen saa. Video
selvittää kuinka jessuiitta juutalaisjohto (kaupunginjohtajat ja aktivistijohtajat yhdessä) petti kansan
kuten ainan ennekin, Jeesuksen aikaan, jessuiitta-Hitlerin aikaan: sensijaan että protestimielinen
kansa johdettaisiin estämään Gush Katifin tuho, se ansoitetaan ja poliisi kerää ansaan ohjelmoidut
herkkusienet talteen … ennen Gush Katifin täystuhoa. Katso alempaa linkit suomennetuihin
videoihin. Tässä eräs em. Yesha video englanniksi … huijauksiin kuuluu sekin että tämä video on
päivätty jo 2009 …  Merglim; http://www.youtube.com/watch?v=H27TUyXm8HQ

.

.

Rohveetan Sankarit – Awartan kylän pojat…
Itamarissa Fogelin perheen mslimi-murhaajat suunnittelivat opinmukaisia kurkunviilto-riitti
iskujaan muuallekin Judea Samariaan (hassu aluevalinta eikövaikka; liekö pomon pomo
avustamassa valinnoissa?). Hakim Awad, 17 ja Amjad Awad, 18 Awartan kylän pojat ovat
syytteessä murhista (miksi !? kirkuvat Arabit mielenosituksissaan – “ne pitää vapauttaa koska
toimivat rohveetan ohjeistuksen mukaan!”) Katso tapahtumasta kertova uutisleike alempaa.
05/26/11, 9:59 PM Fogel Murderers Planned Other Attacks by Gavriel Queenann www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/144531

.

.



Onko mikään muuttunut Jeremian ajoista?
“Israeli Figures Call” – Seireenien Laulut

Israelilaisten eteen esimerkeiksi nostetut henkilöt kutsuvat Israelin tuhoa eli palsetiina
nimistä terrorivaltion perustamista. Luepa lista millaisia nämä tuhon airuet ovat: Lehtiartikkelien
kirjoittajat (säteileekö?) akatee-mikot (säteileekö?) kirjailijat (säteileekö?). Allekirjoittivat yhdessä
kirjeen (kukahan tämän kirjeen kirjoitti, kenties esimerkkien pomon pomo eli nostaja?)  … jossa
vaaditaan palsetiinan valtion perustamista siten että Israelista silvotaan loputkin palasiin. (Pomon
pomosta kuva esim tämän sivun alussa: http://wp.me/px1AT-gM)
Israeli Figures Call for Recognition of Palestine: More than 20 Israeli public figures, academics and
writers have signed a letter which they plan to send European leaders and in which they ask them to
vote in favor of a Palestinian state at the UN General Assembly in September. The letter, which was
initiated by the Israeli Solidarity Movement, is signed by former Knesset speaker Avraham Burg,
former Foreign Ministry director general Alon Liel, former civil service commissioner Isaac Galnor,
and former Ambassador Ilan Baruch, among others.
May/27/11  www. israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/211496

Akatee-mikot, niitä mitään tuottamattomia farizeuksia on veroillasi kustantamat Yliopistot täynnä:
akateemikko Gerald Steinacher, tänään popemediajuhlittu uuden “natsipaljastuskirjan”
tekijäsankari. Johdattelee kansan kauas iitoista: kts R00man Klubi

Katso myös em jutun yllättäin korvannut: Israeli Leftists [lausutaan: "paav!"] Call On EU to
Back PA Moves Reported: 14:29 PM – May/27/11  www.
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/211525 A group of radical Israelis and public figures
has called on the EU to back unilateral PA moves in the UN General Assembly in September.

.

.

Kornet ohjusten kolinaa
Veli vennääläinen sanoo että koulubussin rei’ittänyt ja pikkupojan tappanut rohkean arabin
ohjus ei ole venäjällä valmistettu vaan kiinakopio (katso kuvakertomus alempaa). Näitä ohjuksia
on nyt yhteensä ammuttu jo kolme, ilmeisesti Ahmedin käsi vapisee kun on mennyt kaksi jo ohi?.
05/18/11, 9:27 PM Russia Says School Bus Missile Can’t Be Theirs by Gavriel Queenann www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/144288

.

.

G0 0Glen porsastelulle katkos
Argentiinalainen juutalaisjärjestö DAIA on voittanut oikeusjutun G00glea vastaan:
tarkoituksellisesti juutalaisvihemielisen aineiston ehdottelu ja web sivuille johdattelu on nyt (vain
Argentiinassa) kiellettyä. Jessu iittaCIAt käyttävätkin häikäilemättä tätä väestön goo-manipulointia
hyväkseen väärentäen hakutuloksia rankasti ja sensuroiden esim. kristillisiä evankeliointisivuja.



05/18/11, 12:51 PM Argentina Jews Win Injunction Against G00gle www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/144280

ÄLÄ KÄYTÄ G00GLEA!

.

.

Kostonkostonkosto – mslimimummon ver’kosto

kostakaa te nuaremmat, alla h ei kykene

Yli ysikymppinen arabimummo selittää miten ihana massamrha olikaan meillä 1929 kun
läjitimme juutalaisia – lisää pitää saada! (Ei ollut “miehitystä”, mutta kosto. Ei ollut Israelin
valtiota, mutta kuraanin vaatima kosto. Vuonna 1929 vain juutalainen – ja ver’kosto) 05/17/11,
5:32 PM 92-Year-Old Arab Gloats Over 1929 Rape-Massacre, Wants Encore by Gil Ronen www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/144262

.

.



Iran teloitti 5 ihmistä salaa syytä ilmoittamatta
Juutalainen nainen ja kristitty miehensä on teloitettu Iranissa. Ihmisoikeus aktivistien
uutistoimisto (mikä!?) ilmoitti että Adiva Mirza Soleyman Kalimia ja miehensä Varjan Petrosian on
teloitettu salaa 14.4.2011 Evin pahamaineisessa vankilassa. Raportin mukaan kolme muuta
teloitettiin samalla. Omaisia jotka pyysivät haudata ruumiit, on uhattu pidätyksillä. 05/17/11, 4:15
AM Jewish Woman Executed in Iran by Elad Benari www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/144238 Katso myös http://www.persecution.com/ ,
Voice of the Martyrs: keskimäärin 800.000 kristittyä murhataan vuosittain uskonsa tähden.

Aiheeseen liittyen:  A 16 Year Old Iranian Girl Executed by Islamic Police;
youtube.com/watch?v=5jqQVqsOw4U – 739,125 views (1of6)

Näin Iranissa 2004; youtube videolta: is lampoliisi teloittaa 16 vuotiaan tytön Iranissa Nekan
torilla, 2004, aamulla klo 6:00 Hänet oli aiemmin pidätetty autosta pojan kanssa: sata
ruoskaniskua sillä kertaa. Lisänä moraalipoliisin k0raaninmukaiset raiskaukset. Viimeisessä
pidätysmääräyksessä rohkeat mslimi (kuten aina) poliisit olivat jättäneet allekirjoituksensa pois.
Pidättävien poliisien nimiä ei näy… S hariatuomioistuimessa kaikki yhdistyy: Syyte määrittää jo
lopputuloksen. Tuomari, valamiehistö, syyttäjä, puolustelija kuulustelija – kaikki yhdessä Nekan
sha riatuomarimurhamiehessä: Hadzi Reshai. Tietenkään oikeudenkäynnistä ei ole pöytäkirjoja – is
lam-s haria ei niitä tarvitse. Oikeudessa häntä kidutettiin ruoskimalla – kas siinäpä riittävä
oikeaoppinen muuhamedtodistus! Tyttölasta 51 vuotias mies oli raiskannut jo useamman vuoden –
tämä taksikuski on vapaana, edelleen jatkaa uusien uriensa etsimistä – is lam oppien mukaan…
Is lampoliisin hyväksikäyttämä tyttö hirtetään kylän torilla, Hiab nosturilla kansan kirkuessa
kunnia murhaa… is lam oikeuden sha ria kunnia murhan todistepapereihin tytön iäksi väärennettiin
iäksi 22 vuotta(rohkeasti, muusslimit!). Murhatuomio runnotaan päivässä ylemmän “oikeuden”
lävitse; hes-h-aria lain mukainen tuomarivalamiehistösyyttäjäpuolustusasianajaja Hadzi Reshai
on tehokas ‘mies’ … hän saa hiab-hirttopaperiin ylimmäisen is lampyövelin Moiseni Idzain nimen.
Salaa tehty hiab-kunniamurha tuli omaisten tietoon jälkikäteen: he menevät tuomarin luo
syntymätodistuksen kanssa – tyttö, synt. 1988. Tämän jälkeen tytön ruumis katoaa (rohkeasti,
muusslimit!). .. 8/2006 oli tiedossa (SALAINEN) että kuusi muuta 13-17v tyttöä odottaa vankilassa
muusslimien hiab kunniaa; muusslim siveyspoliisin raiskaamia. Todellinen määrä on tiedossa vain
mullaheilla. Suomessakin jo voimassaolevan Sha rialain pikaoikeus muusslimkeksintö sekin:
vääräuskojen valmistama Hiab kuormalavanosturi toimii kätevästi liikkuvana mullah-
katupikaoikeuden toimeenpanovälineenä, katuhirttokoneena… (Myyköhän hiab arabimaihin
nosturiaan omall nimellä vaiko projektinimellä allahin käsivarsi TM?).

.

.

Arabi mslimi autonkuljettaja rauhantyössä; yksi kuoli
Raskaan kuorma-auton kuljettaja ajoi tahallaan kilometrin matkalla kaikki henkilöautot
lyttyyn; ainakin yksi kuoli ja monta ihmistä loukkaantui. Ilmeinen opin mukainen mslimi
uhritoimitus? … 05/15/11, 6:48 PM Officials Cautious on Defining Tel Aviv Truck Crash as Terror
by Yoni Kempinski, videoraportti www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/144187
.



.

Judea/Samarian 300.000 juutalaista heitettävä ulos! – sanoo
pres. Peres

Maltan Mafiosien kokkooksessa rapparien käsimerkit kohtaavat:✜ Nobel -ainesta

Presidentti, Oslon ‘sopimuksen arkkitehti’ (=jatkuvain mslimi-veritekojen hyväksyminen) ja
Jasser terroristin kera Nobel palkittu talousrikoksista tuomittu je§uiitta – Shimon Peres – on
viimein vaatimassa Judea/Samarian holokaustia: “ellet lähde vapaaehtoisesti, sinut viedään” hän
toteaa Maariv-lehden haastattelussa. Kunnon je§uiittana pääministeri Binyamin Netanyahu
myötäilee. Tätä alueluovutustahan on jo tutkittu vuosi sitten, hintakin Knessetin komitean
mietinnössä määritelty (kts alempaa): Judea/Samarian holokaustissa 300.000 juutalaista tullaan
heittämään kodeistaan telttoihin, seuraavaksi juutalaisten onkin hypättävä mereen… Näin
R00ma päätti asian jo aikaa sitten. Vertaa Gusha Katif; katso videot yms faktat sivulta alempaa.
05/11/11, 5:56 PM Peres Threatens Judea and Samaria Expulsions? by Gil Ronen  www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/144079

.

.

.

.

“Police” = Kalashnikov, paita ja kostonauha otsalla



'Asiakkaiden' käsittelyharjoitus poliiskoululla...

Yksi palsetiina-”poliiseista” joka ampui maaliskuussa 19 juutalaista autoihinsa (yksi kuoli)
Joosefin haudalla käynnin yhteydessä – olikin ex. terroristi. Mies ampui konetuliaseella
ohiajavia autoja, 45 laukausta… Surmansa sai 24-vuotiaan Ben Yosef Chai, Likud Minister Limor
Livnatin veljenpoika. Hmm. Mikä on ex. terroristi? Kuranin määräämistä kunniamrhatöistä kotiin
menossa oleva mslimiko? Entäpä “poliisi”: Riittääkö siihen kalashnikov, paita jossa lukee police ja
päänauha jossa lukee kuolema väräuskoille? 05/11/11, 10:05 Terrorist Was One of PA Killers at
Joseph’s Tomb by Tzvi Ben Gedalyahu  www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/144065

.

.

.

.

Malttakaa Ritarit! Nyt sopassa iso kala – velipoika Glenn
Glen Beck – mormoni ketunhäntä kainalossa – vierailee Temppelivuorella. Aito Glenn
paljastaa aina  korjaan jo ennen esiin tulleita kauheuksia voittaakseen sinut mukaansa. Elämän
päätarkoituksena myydä sinullekin tietokoneesi kovalevyn varmennuspalvelua nettiin. Kas
siellä iloiset veljekset kopioivat datastasi itselleen kaiken hyväksi havaitsemansa… tutki Glenin
kotisivu, hae tarjouskoodi uudelle backupillesi! Tai älä sittenkään; mutta katso kuinka toverinsa bill
Oreally kehuskelee je§uiittaveljeskunnallaan. Tottahan katollisen Murdochin Foxnews lähetyksessä
tulee mass-amurha L0y0lan veljeskuntaa mainostaa. Monta Glenin suomennettua erittäin hyvää ja



korkeatasoista videota youtubessa, kts “pakkaspyry”. www.
youtube.com/watch?v=gkCrU_YmvUA Tuesday, May 10 2011  6 Iyyar,5771
www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/14404 Glenn Beck Visits Temple Mount by Gil
Ronen

.

.

R00ma tutussa inkvisito-puuhassaan: kristittyjen vaino
Egyptin kopti-kristityt = protestantit sanovat olevansa organisoidun hyökkäyksen alla;
uskonnolliset johtajat varoittavat sisällissodasta. ( protestanttien vanha kituttajavihollinen,
r00ma, nostaa päätään mslimivasalliensa avulla… [katso blogilinkki sarjakuvasankari] )
Mellakkapoliisi vartioi St Menasin kirkkoa ja lähistön poltettuja kauppoja Kairon Imbadan
köyhälistölähiössä. Isä Cherubim Awad sanoi että “ei tämän takana ole ole muuta mahdollisuutta
kuin suunniteltu salaliitto: viittä kirkkoa vastaan hyökättiin samana yönä, vuoden alusta on ollut
jatkuvasti hyökkäyksiä. Jotain vehkeilyä on joko täällä tai ulkomailta johdettuna.” Poliisi ei
puuttunut mitenkään lauantai iltana alkaneisiin hyökkäyksiin, myöhemmin armeija tuli apuun…
Muslimit syyttävät kristittyjä (!?) siitä että mslimit hyökkäsivät kirkkoon murhaamaan kuranin
kaskujen mukaan. Hmm. Tietenkin, väräuskojen tulee katkaista itse omat kaulansa tai ovat syyllisiä.
Egyptian Coptic Christian priests perform a mass prayer for those killed in clashes between Mslims
and Christian in the Imbaba, Richard Spencer By Richard Spencer, Cairo 12:04AM BST 10 May
2011 www. telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8503887/Egyptian-
Christians-say-they-are-under-organised-attack.html

.

.

Yöllä kotiinsa silvotun Fogelin perheen muistolle
Mslimi Arabien kuraanin (kunnia/sala) riittimurhatunn Fogelin perheen muistovideo. Last
Update: 05/09/11, 4:31 PM Exclusive Video Commemorating the Fogel Massacre in Itamar by
Yoni Kempinski www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/144016 The Itamar Yeshiva is
building and expanding in memory of the murdered Fogel family

.

.



allah = ALISTU : sinun on kostettava – kun se itse ei kykene
Kaksitoista ihmistä kuoli, 230 loukkaantui lauantaina kun mslimit hyökkäsivät Kairossa  St.
Menas’in kirkkoon. “Syynä” lynkkausjoukon koolle saamiseen oli tyypillinen valhe(uskonto) …
väärä huhu jonka mukaan mslimi vihittiin kirkossa kristityn vaimon kanssa… Kiihotettu isla
mistijoukko heitteli palopommeja ja huusi: “verellämme ME puolustamme sinua, i slam!”
(=impotentti jumalah). Näillä oli mukanaan (kuraanin mukaiset) uhripuukot ja miekat, ampuivat
katoilta väräuskoja. Syntyi mellakka kun kristityt yllättäin puolustivat kirkkoaan, 230 ihmistä
loukkaantui. Tämä oli jatkoa maaliskuun ja joulukuun samankaltaisille opin mukaisille
hyökkäyksille vääräuskojen kirkkoihin. 05/08/11, 9:02 PM Egypt: 12 Dead in Muslim Attack on
Church by Maayana Miskin www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/143992

.

.

Je§uiitain Katollinen Inkivisitio Toimii – välillä
anteeksipyydellen
Kolme vuosisataa myöhemmin, Majorcan saaren hallinto teki anteeksipyynnän 37
kuolemaantuomitun juutalaisen murhaamisesta. Balearic Islands -presidentti Francesc Antich
osallistui muistojuhlaan: “Olemme kerääntyneet tänne toteamaan suureen vääryyden joka  tapahtui
täällä kun juutalaisia tuomittiin kuolemaan uskontonsa harjoittamisen takia. Nämä muistot avaavat
haavoja, mutta palvelevat oikeutta”

Vuonna 1492 R00man kirkko kirjoitti Espanjaankin säädöksen jossa kaikkien piti joko
kääntyä R00man CO2-riitteihin – soinilainen katollilaisuus – tai lähteä – tai tulla kidutetuksi
hengiltä kerettiläisenä. Monet juutalaiset lähtivät … monet tulivat murhatuksi kirkkojen
kellareiden kidutussaleissa. Katso tästä tänäänkin voimissaan olevasta invisitiosta kertova
sarjakuvasankari… Tätä Inkvisitiota, verenjanoista katollista kirkkoa vastaan nousi Saksassa
myöhemmin (1520) protesti – siitä sai alkunsa Lutherilainen protestanttilaisuus.

Nyt Paa vin vallan alla ollutta alusmaa, suomi on taas palannut pa avin EUkkulaiseen 120.000
direktiivin rautakouran sisään, solutus etenee kohti vuotta 1492… Koko EU johto on
pelkästään katolilaisia tai kuten johtomme, paa villisen salaseura Bilderbergien hallussa – tai 0pus
d€i (paa vin lähipiiri)s0inilasuuden hallitsema – viran omais vapaa muurari armeijamme (yli
50.000kpl) välityksellä… Published: 05/06/11, 10:32 AM / Last Update: 05/06/11, 10:49 AM
Majorca Sorry for 1691 Catholic Killing of Jews; More than three centuries after 37 Jews from the
island of Majorca were sentenced to death – by je§uits – for practicing their faith, an official
apology has been made. by Maayana
Miskin  www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/143957

.

.



Arabiriemua: Tuhannen murhatun juutalaisen suurjuhla
tulossa?
Hamas yms arabijärjestöt ovat salamurhanneet lähes tuhat juutalaista vuodesta 2000.
Vuodesta 1950 laskien, mslim-arabikunnian määrä on tänään 2443... Lue alta yksityiskohdat.
Tämä lehtijuttu syyttää kuten tavalliset jessu-uutiset, “vasemmistolaisia” jotka “neuvottelivat”
kunnes riittävä määrä kostonhimoisia arabeja saatiin kokoon Israelin sisälle… Kauniisti piilotetaan
‘vasemmistolaisilla’ aina r00ma ja sen vehkeilyt vasemmisto/oikeisto -satupeliin: Karl Marx ja
hänen ‘League of the Just’ -kerhonsa tunnettiin paa villisen illuminaatin haarana. Published:
05/05/11, 7:58 PM / Last Update: 05/05/11, 8:32 PM Fatah, Hamas and Co. have Slain 981 Israeli
Civilians Since 2000 by Gil Ronen www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/143942
.

.

Israelin lentokentät suljettu – syynä polttoaineen saastuminen
Kaikki lennot Israelissa on pysäytetty: lentokentillä olevien koneet eivät saa nousulupaa.
Päätös lentojen pysäyttämisestä tehtiin tänään torstaina 2:30 iltapäivällä; lentokerosiini on saastunut
(sabotaashi?) tuntemattomista rasvoista jotka voivat tukkia moottorien polttoainesyötön.
Polttoainetoimittaja tutkii syytä, kaikista jo tankatuista koneistakin täytyy ottaa näytteet… 05/05/11,
3:52 PM Close Those Skies! Fuel Problem Grounds Planes by Hillel Fendel  www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143932

.

.

Brother, piece making tools... rauhantyökalut

EGYPTI: piece-lovin’ Mslim Br0therhood saanee
‘parlamentista’ puolet.
Rauhaa rakastava paa villinen työkalu on valinnut vaakunaansa ne  “rauhantyökalut” joilla
se = I slam pyrkii maailmanrauhaan… Juutalaiset ajettiinkin jo pois, ja sitten viimeinen este,
kristityt jahdataan karkuun  jolloin “rauha” saapuukin egyptiin (?). 05/01/11, 2:30 Mslim
Brtherhood Hoping for Half of Egyptian Parliament by Chana Ya’ar  www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143806

.

.



Judea-Samarian Holokausti lähenee
300.000 juutalaista ajetaan (pian?) Juudeasta väkisin kodeistaan telttakyliin samoin kuten
tehtiin Gush Katifissa: nyt esitellään jo arabien vihanpito-hamasvaltion (jonka kirjattu muuhametin
päämäärä on juutalaisten tuhoaminen maan päältä) rajoja ihlam-uhritulien kantaman
ulottuvuuksineen. Aino pikku virhe kartassa on, että kantamat on väärennetty kuten tavallista.
Alla kuva; vas puolella on korjattu 45km kostonkostoohjusten kantaman alueet. (Huom. Korjaukset
tehty Isreaelin valtion vuokraamien öljynporausaluieden karttaan joka sinänsä on
mielenkiintoinen… Oikeassa reunassa alkup kuva. “Iranilaisvalmisteisen Fajr-3-raketin (230 mm)
ampumaetäisyys on 40 km, isomman Fajr-5:n yli 70 km. kts. ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi).
/3_2006/Tekstit/liba.htm” 04/30/11, 11:53 PM All of Israel within Rocket Range under Hamas-
Fatah State by Tzvi Ben Gedalyahu

Netanyahu-Obamaoje§ujen ajaman arabivaltion tulevat ampuma-alueet; Katyusha ohjusten 45km
kantama.

.

.



Mslimi Arabit juhlivat Juutalaisen Murhaa Joosefin Haudan
Häpäisyllä:
Arabit sytyttivat Sikemissä olevan Josefin hautamuistomerkin tuleen juhliessaan viimeistä
murhaa jossa nk. palestiinapoliisi ampui konetuliaseella ohimeneviä autoja huvikseen.
Mslimipoliisi ampui 24-vuotiaan Ben Yosef Chai, Likud Ministeri Limor Livnatin veljenpojan, –
hänet haudattiin sunnuntaina. Neljä muuta autossa ollutta haavoittui. 04/24/11, 11:16 AM PA Arabs
Celebrate Murder by Desecrating Joseph’s Tomb,  by Tzvi Ben Gedalyahu www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143680

.

.

Uusi “kaupunki”
Itamarista länteen on rakennettu uusi kaupunki (!?), Regev. Sen rakensivat Land of Israel
aktivistit ilman viran omaisten lupaa. Veteraani-aktivisti Daniella Weiss toivottaa kaupungin
tervetulleeksi. (Hmm. Olisiko muutamat liesätiedot paikallaan? kuten asukasmäärä jne.) New Town,
Regev, Built Near Itamar Reported: 17:28 PM – Apr/20/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/208778

.

.

Givat Ronen asukkaiden terrorisointi jatkuu
Givat Ronen asukkaat olivat viikko sitten kotonaan keskiyöllä poliisien hyökkäyksen ja
hakkaamisen kohteena – erikoispoliisit rynnäköivät sisään varoittamatta, kertomatta keitä ovat,
ampuen kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja koteihin jossa perheet lapsineen nukkuivat: syy –
kysyttiin aseenkantolupaa… tälläistä anarkistipoliisin asukkaiden ahdistelua on kestänyt jo vuoden.
Näytelmän osassa kaksi, arabit hyökkäävät kyläläisten päälle ja jäävät alakynteen, pakenavat
ja hakevat apua poliisilta väittäen että heitä ammutaan. Eräs Givat Ronen maanviljelijä vietiin
sairaalaan arabijoukon kiveniskusta. Givat Ronen sijaitsee Sikemissä mäennyppylän päällä Har
Brachan lähellä. 04/20/11, 12:55 PM Givat Ronen Residents Fight Arab Attackers by Chana
Ya’ar  www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143642

.
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Onnellista synttäriä 3323 -vuotias Israel!
Näin väittää kirjoja tutkinut Siperiassa syntynyt Eliezer Shulman … eli kuinka monta vuotta
on siitä kun Raamattu – Torah – tunnisti Israelin ensimmäisen kerran. Eliezer otti lähtöhetkeksi
Faraon ja milloin Farao mainitsee Israelin kansana 1Moos1:8. No, kukin valitkoon lähtöpäivän
Faraon puheista tai minkä hyväksi näkee; yli 3000 vuotta siitä on kun Jumala antoi lupauksen
Israelille. 04/18/11, 2:20 PM Happy 3,323rd Birthday to People of Israel by Tzvi Ben
Gedalyahu  www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143634

.

.

Murhaaja-Terroristi-Kansallissankari  … Vapautettava!
Omaisille verenhimoinen arabimurhaaja. Lehdistölle rakas Terroristi, uuti$pumppu. Mslimille
uskonsankari, k0raanin kirjoitusten täyttäjäprofeetta…

Arabit vaativat vapauttamaan Fogelin perheen yöllä silponeet sankarinsa sekä kaikki muutkin
juutalaisia salamurhanneet uskonsankarit. Israelilaiset mediaohjelmoidut herkkusienet ovat
“ihmeissään”, miksi terroristitappajia pitäisi vapauttaa? Selitys piilee näkökannoissa: arabimslimille
juutalaisen murha on uskon pyhin riitti, sen tekijä kansallissankari. Mahmud Abbas lupaa että
rauhaa ei tule ennekuin kaikki sankarit vapautettu. (murhasta tuomitut EU:n aseistamat ja auttamat
arabit ovat  jessulehdistön “terroristeja”).

Arabies Rauha? Se tulee kun juutalaiset ovat merenpohjassa. Kts Obamaumauvisio by
LatmaTV www youtube.com/watch?v=kSQnfSfAsPM -  04/18/11, 3:13 AM PA Demands
Release of Terrorist Killers by Maayana Miskin www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143620

.

.

Lod’in öljy ja kaasulöydöt
Lodin alueen öljynporaus siirtyy. Globe Oil Explorations kertoi että se saa porauskaluston
osat vasta elokuussa. Aikomus on porata 2500m aiemmin löytyneeseen öljyalueeseen ja
myöhemmin 5500m olevaan kaasuesiintymään. Lod Oil Exploration Postponed Until August
Reported: 11:27 AM – Apr/17/11 www israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/208627. Katso
sivul alalaidastaIsraelin kaasu ja öljyvarannot; Israel on pian alueen merkittävä kaasuntuottaja.

.

.



Netanyahu puhuu näin, tekee noin: jäädytetyt rakennusluvat
Pääministeri Binyamin Netanyahu on antautunut U.S. pääjessuiitta Barack Hussein Obaman
vaatimuksille ja jäädyttänyt kaiken rakentamisen Jerusalemissa niiltäosin joita “Palestiina” väittää
omakseen. Puolitoista vuotta sitten (jessuiitta itsekin) Netanyahu jäädytti rakentamisluvat
arabiAbbasin vaatimuksesta. Pääministerin toimisto kiistää kai ken… Asuntoministeri Attias
syyttää pääministeriä vehkeilystä joka on vastoin hänen julkisia lausuntojaan. Netanyahu on
jäädyttänyt 2500 rakennuslupaa Jerusalemissa ja 5000 Judeassa ja Samariassa. (Onko lupailtu
Judea/Samarin 300.000 asukkaan tyhjennys piankin tulossa?) Published: 04/17/11, 10:47 AM
Housing Minister Confirms De Facto Building Freeze in Jerusalem by Tzvi Ben Gedalyahu www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143605

Netanyahu jakanut jo Jerusalemin : The Israel Land Fund organisaatio esitti Jerusalem
konferenssissa videon jossa se todistaa että jesunetanyahu on alkanut jo jakaa Jerusalemin. 03/16/11,
2:16 AM Israel Land Fund: Netanyahu is Already Dividing Jerusalem by Elad Benari and Yoni
Kempinski www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142916

.
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Perheen silpojat – Lastenmurhaajat kiinni
Turvajoukot pidättivät kaksi Awartan kyläläistä Itamarissa Fogelin perheen
massamurhista.He toimivat mslimiarabi nationalisti periaatteesta eivätkä kadu mitään (riittimurha
on k0raanin kaskyn toteuttamista ja velvollisuus) tietenkin tunnustaen urotyönsä. Toinen tekijöistä
on alaikäinen. Eläimellisten k0raani-riittiensä mukaan he viilsivät Rabbi Ehud (Udi) Fogelin,
vaimonsa Ruthin, 11v. Yoav -pojan, nelivuotiaan Eladin ja 3kk ikäisen Hadasin. Vernhimossaan he
eivät huomanneet nukkuvia  8v Roi ja 2v Shai -poikaa. Tamar tytär, 12 tuli illalla kotiin ja löysi
verellä tahritun kotinsa silvottuine omaisineen.

Mslimien yöllä silpoma Yoav

Poikkeuksellisesti perheen jäsenet halusivat julkaista k0raaniriitin pöyristyttävät kuvat
kotoaan – jotta ihmiset voisivat käsittää mikä mslimimurhauskonto heitä vaanii 24/7. Published:
04/17/11, 12:08 PM Two Arab Terrorists Confess to Fogel Massacre – without Regret by Tzvi Ben
Gedalyahu and Gil Ronen www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/143608 Katso myös
“Ulkoministeri Avigdor Lieberman tuomitsee Satanistisen joukkoMurhan” www.
telegraph.co.u//news/worldnews/middleeast/israel/8378061/Israeli-settler-family-murdered-
Palestinians-accused.html www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/142843 , 03/12/11,
11:15 PM Three Year Old Stabbed in the Heart, Baby’s Throat Slashed; by IsraelNN Staff

.
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Kassam Kymmenvuotisjuhla 16.04.2011 – Yli 11.000 raketin
juhla!
Tänään tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ensimmäisen EUrauhan-Kassam raketin
laukaisusta Israelin lasten ja naisten, lastenkotien, sairaaloiden jne päälle. Siitä lähtien
verenhimoiset arabit ovat laukoneet niitä kiihtyvällä vauhdilla EU tukien lisiessä (palkkiot osumien
mukaan?). 11.ooo raketin ja kranaatin raja rikkoutui jo viime kesänä, tuntuu siis kummalta juhlia
samaa lukua tänään. Minkäs sille voi että todelliset luvut salataan tälläkin saralla: kätevä tapa
harhauttaa on unohtaa Katyusha -ohjukset tilastoista kokonaan. 04/15/11, 12:01 PM Ten Years
Under Rocket Fire by Maayana Miskin www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143586
www idfspokesperson.com/facts-figures/rocket-attacks-toward-israel/

IDF virallinen totuus: vertaa vaikka mihin, mikään ei täsmää. Vastaanotettujen rakettien
kokonaisluku ehken (?) alle 20.000kpl eli rauhanlahjoja /8vuotta.

.

.



Suunniteltu Samarian ja Judean luovutus jarruna
oikeusasteissa
Aikoinaan valtio oli myynyt Itamarin maa-alueet ‘kehitysyhtiölle’ joka pilkkoi palstat (ja
laittoi viemärit jne?). Vetäen suuret voito välistä se myi yksityisille. Jotkut olivat (?) vuokralla ja
haluavat nyt ostaa tontit itselleen. Pankki vaatii tontin vakuudeksi, siihen tarvitaan rakennuslupa.
Nyt rakennuslupaa ei löydy koska valtio myi maat ilman ‘suunnitelmaa’. Suunnitelmaa taas ei ole, (?
koska koko Israel on tarkoitus luovuttaa jihadisti mslimeille. Ainakin Samaria ja Judea jonka
luovutus on ‘kartoitettu’ ja jessuNetanyahun neuvottelu-kavallus jo aivan oven takana.
Operaatiossa jopa 300.000 israelilaista tullaan ajamaan kodeistaan parakkeihin, 30x suurempi
kuin Ariel jessuiitta-Sharonin tekemä Gush Katif-tuho, kts videot, linkit alempaa). Knessetissä
poliitikot ovat vaativinaan Netanyahulta toimia valtion velvollisuuksien hoitamiseksi, Netanyahu
tietenkin vaikenee: pää-asia että teatteri pyörii ja rahvas maksaa.

Tästä syystä myöskään IDF ei pidä huolta velvollisuuksistaan, esim turva aidasta joka on
jokapaikassa tarpeen öisin alueiden ympärillä hiipivien verenhimoisten arabien takia, nk.
palestiinalaisten, joita tuomi ojasuomikin tukee mm. antamalla rahaa turvajärjestelyjen
ilmakuvauksiin yms… Katso aidanraosta rohkeasti sisäänhiipineiden arabien öinen Itamarin kodin,
Fogel’in perheen ja pienokaisten, is lam-kunnia-riittimurhat tuosta alempaa. 04/15/11, 5:14 AM
Court Rules: No Excuse for Lack of Zoning or Town Plan in Itamar by Elad Benari www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143581

.

.

Kuka omistaa Israelin yksityiset maa-alueet?
Arabit omistavat yli 50% Israelin yksityismaasta vaikka heitä koko väestömäärästä on 20%.
Tukija Prof. Haim Zandbergin mukaan Israelin maa-alue on tänään milj.22dunamia (n. milj.2.2ha)
joista milj.1.5 dunamia on yksityisessä omistuksessa. Näistä arabeilla on yli puolet. Suurin
maanomistaja on valtio, Jewish National Fund ja Development Authority (Neljä dunamia on yksi
eekkeri joka on on 0.4ha.) 04/14/11, 7:14 PM Surprise: Most of Israel’s Private Land is Held by
Arabs by Gil Ronen www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143571

.

.

Kornet ohjus – Hamasin lastenkoulubussi murhaväline
Hamas käyttää salakuljetettuja venäläisiä Kornet-panssarintorjuntaohjuksia koulubusseihin;
katso ohjusjärjestelmästä esittelyvideo. Tällä toteutettiin äskeinen bussi-uhri-isku jossa nuori
koulupoika haavoittui vaikeasti. Hamas: “no vahinko…” IltaSatusanomat ? ‘unohti’ kertoa, ‘pyh
pikkujuttu’. Myynti/Osto, salakuljetus, asejärjestelmään koulutus, all ahhin uhrikeikalle lähtö,
piiloutuminen jnejne tähtääminen ja osuminen koulubussiin ei tapahdu vahingossa. 04/13/11,
10:24 PM Video: Laser-Guided Kornet Rocket in Action by Tzvi Ben Gedalyahu www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143548 video: youtube.com/watch?v=6r8jgPGdzO0



.

.

Miksi Hamas rohkeasti ampuu koulubusseja?
Rohkeus pettää – ja uudet vehkeet ei muuhun pystykään: No tietenkin kun Israelin panssarit on
nyt suojattu näitäkin ohjuksia vastaan RAFAEL’in valmistamalla Trophy-Windbreaker-
järjestelmällä… ja Kornet ohjusjärjestelmän 4-henkinen käyttäjäryhmä pääsee kokemaan
ainutkertaisen vastaiskun – jonka jälkeen k0raanin 72 neizyen huijaus paljastuu. Ensimmäisen
kerran Kornetien torjunta onnistui kuukausi sitten kun Hamas ampui IDF Merkava IV -tankkia
ja miehistö selvisi vaikka tankki vaurioituikin. 03/02/11, 10:51 PM War Hero Kahalani: Armor
Corps’ Achilles Heel is Healed www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142640

Kornet mslim mission, lopussa kiitos seisoo: Iloisten mslimien Kornet-pika-ilmastoima lasten
koulubussi.

“Ahmed ja Suleiman” voivat nyt olla ylpeitä murha llahhinsa edessä: 16-vuotias Daniel Viflic
Ramat Beit Shemeshistä kuoli saamiinsa vammoihin sunnuntainan 17.4.2011 Be’er Shevan
Sorokan sairaalassa. Hän oli matkalla mummolaan  verenhimoisten arabien iskiessä syyttömäin
bussiin…

.



.

Iron Dome – Operaatio Kansakuntien säteilytys osa 21b.
Tärkeätä osaa näyttelee ohjusten räjähteiden uraanisateilypäästöt ilmakehään: 1980-lun
puolivälistä alkoi DU (Depleted Uranium – Köyhdytetty Uraani) sisältämien ohjusten käyttö
maailmanlaajuisesti. Lähes joka ohjuksen siälle laitetaan uraania – että kansat säteilytettäisiin:
köyhdytetty uraani on näenneäisen vaaratonta, kohteeseen osuttuaan uraanipuikko sulaa ja
“teroittuu”, läpäisee panssarin ja räjähtää. Aktivoitunut uraanipöly saastuttaa kaiken mihin se
sattuukin leijumaan…

Tässä Iron Dome-leikissä säteilytetään niin arabit kuin juutalaiset kuin peräpohjolan
jääkarhutkin. Kaikki pelaavat nk. isänmaallisesta tai uskonnollisesta näkökulmasta urheasti ja
oiken, tajuamatta etä peliä hallitsee joku toinen. Koko pelin tarkoitus on jatkuva DU-poksuttelu
kansojen hengitettäväksi… kts esim.www bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_uranium19.htm

Iron Dome (Kippah Barzel) -ohjuspuolustus-järjestelmä otettiin käyttöön Be’er Sheva’ssa. IDF
suunnittelee neljää tai viittä järjestelmää … Barack Obamao oli pyytänyt jo vuosi sitten kongressilta
$205milj avustusta tähän projektiin. Mielenkiintoista eikövaikka. Liekö tässäkin taustalle G.E.
General Dynamics rakentajana? Yksi ohjus näet maksaa 100.000$, näitä turahtaa koko patteri kun
yksi EU:n maksama paikallisesti nyrkkipajassa kokoonhitsattu kassam ‘avustus’ ammutaan –
kostonuskonnolle sallittu sotarikos – Israelin siviilien päälle. Järjestelmä suojaa ohjuksilta tai jopa
kranaattikeskitykseltä. Katso video. 03/27/11, 10:20 PM Iron Dome Deployed: Video by Gil Ronen
www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143173

Iron Dome- valmistaja on Rafael Advanced Defence Systems, katso esim. janes.com. Youtube
videossa näkyy systeemi ‘käytössä’, kuinka järjestelmä suojaa valittuja kohteita: se tunnistaa
ohjuksen ja laskee sen putoamispaikan. Mikäli kohde on kriittinen, laukaistaan torjuntaohjus… eli
vain velipojat on suojassa. Kätevää. “Iron Dome Anti Missile Israeli New System Against Hamas &
Hezbullah Rockets youtube.com/watch?v=4Qkivcv31Qw , panssarivaunua suojaava, ohjuksia
tuhoava järjestelmä youtube.com/watch?v=eE0-zfgFqCM

Tämäkään ei koske Suomea eihän? Eikä✜ NATOn DU-pommitukset Libyassa, Serbiassa, tai
Irakissa.



.
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Koulut, Mosskeijat, Hautuumaat ovat Sitä Varten
Ai mitä Varten? No tietenkin kassam rakettien laukaisua varten… Sotarikoshan se ei ollutkaan
siiviilien päälle siviilien seasta rauhanaikana EU-maksamien pommien lähettely, eikösjuu. Katso
urheat allhahhin Hamas soturit kunniasalamurhapuuhissaan, Video 04/12/11, 9:19 PM Hamas
Videos: Rocket Launches from Civilian Areas by Tzvi Ben Gedalyahu www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143524

.

.

Kidnappaajat jäivät ilman uhria
Samarian Levona’sta kotoisin oleva Malkah Mahon oli autollaan menossa Arieliin kun tiellä
oli  poikittain kääntynyt auto ‘tekemässä U-käännöstä’. Arabit viittoivat häntä menemään ohitse.
“Jotain on pielessä” hän ajatteli, jääden kauemmaksi odottamaan. Kun arabit sen huomasivat he
alkoivat kivittää autoa ja “U-käännös -yrittäjäkin” liittyi autollaan jengiin aikoen puskea naisen
autoineen ojaan… Malkah pääsi autollaan väijytyksestä ja taas kerran mslimi arabit
epäonnistuivat … ja lopulta pakenivat Sinjeliin. Aiemmin Malkahin poika pääsi pakoon tälläisestä
alla hin uhri-kidnappausyrityksestä, muutama vuosi sitten Eli Junction’issa. (Homma hanskassa,
paikallisPolliissit ovat nyt ‘yhteistyössä’  eiku poliisien kanssa ja tutkivinaan tapausta.
Yhteistyökomitea toteaa ? että ensi kerralla väijytys on suunniteltava paremmin) 04/11/11, 10:01
PM Samaria Woman Survives Road Ambush by Gil Ronen. www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143502

.

.

Rauhan ? tyyssija – Rauhanuskonnon Hautuumaan Korohoro
Hamas mslimi arabi terroristit ovat kehittäneet uuden sovelluksen ihmiskilpi-strategiastaan.
IAF lennokki kuvasi ryhmän rauhanaktivisteja hautuumaalla (rauhallista eikövaikka) ampumassa
kranaatteja israelin lasten ja naisten päälle. (Nykyisin IAF vain tarkkailee … rauhallisia
mslimejamme ei saa hautuumaalla häiritä!… sanoi jo Paa vikin). IltasatuSanomat lisää tähän että
“Israel valmis tulitaukoon Hamasin kanssa  (IS 10.04.2011 08:56) Video: Hamas Fires Mortar
Shells from Cemetery by Tzvi Ben Gedalyahu 04/10/11, 8:26 AM
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143452 . Katso video: www
youtube.com/watch?v=BUKAQWX7M4o&feature=player_embedded

.

.



Salakuljetus toimii – EU-tuki pääsee perille
12 kranaattia mäelle – vain mslimijäniksille trauma. 4/08/11, 2:26 PM Salvo Of 12 Mortar
Shells From Gaza Hit Southern Israel, by Gavriel Queenann

.

.

Iron Dome esti rauhanMslimien Rauhan EU-lahjatoimituksen
‘Iron Dome’ -ohjustorjunta pudotti EU rauhanapu-Grad-ohjuksen: Ashkelonista ammuttu
Grad räjähti osumasta. Ovelaa rahastuspuuhaa jossa vatikaanin jessut ohjemoivat,
lyp$ävät  molempia osapuolia; kahden miehen ampuma, EU tukirahoilla maksettu venäläinen
2000$ Grad raketti – ammutaan alas $300milj järjestelmän 100.000$ ohjuksella … seuraava
ohjusta odottaa koko rykmentti täysvalmiudessa 24/7/365. (huom. Iron Domesta kuvaus, video,
selaa alaspäin) 04/07/11, 7:37 PM ‘Iron Dome’ Intercepts Enemy Missile, by Gil Ronen ww
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143422

.

.

Kranaattitulitus: Mslimien rauhanHyökkäykset Siviilien
päälle
16 vuotias poika haavoittui vakavasti kranaattikeskityksessä, kuljettaja ja toinen matkustaja
lievästi. Bussia tulitettin kranaatein; Sa’ad junction, Kibbutz Sa’ad, Sha’ar HaNegev alueella.
Ambulanssimiehet pelastiva pojan kranaattien räjähdellessä ympärillä. Myös Eshkelonisa
kranattitulta, ainakin 16 kranaattia/ohjusta ammuttu tänään. 04/08/11, 5:25 PM Teen Critically
Wounded in Gaza Missile Attack, IDF Retaliates, by Chana Ya’ar and Gavriel Queenann www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143415 (Hyökkäyksessä koulubussia ja koululapsia
vastaan käytettiin venäläistä Kornet-panssarintorjuntaohjusta, kts tiedot ylempää)

.

.

Poliisit usutettu juutalaisten päälle
Arabimslimit hyökkäsivät juutalaisten kimppuun Netzer’issä. Poliisi tuli ‘apuun’.
Kammarille … siellä haavoittuneelle juutalaisparalle valkeni että hänet kirjattiin syylliseksi. (näin
alkoivat jessuiittaLeninin johdolla vainot Neukkulassa sata vuotta sitten: syyttömät, yrittäjät (vrt
suo mexicon jessuiittasossulan kyykytetty autoilija) jne passitettiin ensimmäisenä Siperiaan) Police
Tell Jew Attacked in Netzer He’s Also a Suspect Reported: 13:36 PM – Apr/01/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/207536

.



Judea/Samaria kuohuu poliisianarkiasta
Judean ja Samarian yhteisöt järkyttyneitä väkivaltaisesta poliisiterrorismista. Pieni ote
tekstistä: Orit Strook, Yesha Civil Rights Organization johtaja on pyytänyt poliisitoimen
tarkastusosastoa,(Investigation of Police Officers (Machash) tutkimaan poliisiväkivallan Givat
Ronen’ssa. Hän erityisesti kiinnittää huomiota komentaja Kobi Ben-Shabtai’hin, joka mm otti
väkisin kamerapuhelimen ja deletoi videon hävittääkseen todistusaineiston. Video saatiin kuitenkin
pelastettua… Silminnäkijäin mukaan poliisi astui maahan heitetyn asukkaan kaulalle, repi hiuksia ja
löi täysin syyttömiä yöllä kadulle revittyjä silmään. Syynä

Aseenkantoluvan tarkastus mallia IsraelPolice: ensin pötkölleen potkien pihalle, sitten nenä
hiekkaan ja saapas kaulalle...

esitettiin – myöhemmin – kolmen pistoolin laillinen aseenkantolupa ja laillisten pistoolien
takavarikointi… Kymmenen ihmistä vangittiin. Väkivalta oli hillitöntä, miehillä ei ollut
nimikylttejä (vrt Suomen eduskunnan rappusilla riehuvat rauhallisia mielenosoittajia
kyykyttävät huppupäiset nk. polliissit). 03/31/11, 5:57 PM Itamar Residents Object to Police
Harassment, by Hillel Fendel www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143266

.

.

Mesika: “Samarian Poliisien kontrolli pettänyt”
Samaria Regional Council puheenjohtaja Gershon Mesika valittaa sisäministeriöön (eh,
juonien auktoriteettiin) poliisin silmittömästä väkivallasta tavallisia veronmaksajia kohtaan.
“Sisäministeriön tulee välittömästi tutkia tapahtumat ettei asiat karkaa käsistä” Reported: 10:26
AM – Mar/31/11 www israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/207442

.

.



Kidnappauksen uhrille vankilatuomio; rikolliset vapaana.
Tuomari Eilata Ziskin Jerusalem Magistrate’s oikeudesta on tuominnut juutalaismiehen
‘arabien päällekäymisestä ja poliisin vastustamisesta’ kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen ja
ehdollista päälle. Toinen jutun omistaja on tuomittu yhdyskuntatyöhön…

Migron, Binyamin; Rajapoliisi oli (jesuObamao) suunnitelmien mukaan tuhoamassa
juutalaisten asuntoja kun arabiryhmä hiipi kahden nuoren luokse aikoen kidnapata heidät. He
olivat valehdelleet (tuskin tarvetta) rajapoliisille olevansa alueen maanviljelijöitä ja pääsivät
alueelle. He alkoivat kivittää poikia, saivat heidät kiinni, ruiskivat pippurisuihkeella ja alkoivat
raahata heitä uhripaikoillensa. Pojat eivät kuitenkaan pitäneet ideasta ja tappelivat vastaan. Joukko
pieksi heitä… Alexia iskettiin puukolla päähän.

Rajapoliisi ei ollut huomaavinaan (lahjonta aiheuttaa ‘sokeutta’). Kidnappauksen esti kuitenkin
15 paikallista Migronin asukasta jotka jahtasivat joukkoa ja alkoivat kivittää kidnappaaja mslimi
arabeja. Vasta tässä vaihessa (lahjotut) rajapoliisit alkoivat ottaa osaa kahakkaan. Joku
rajapoliiseista sai iskun päähänsä.
Video dokumentti osoitti arabi (!) rajapoliisin Rami Seif’in pidättävän Alexin,
kidnappausuhrin, vaikka asian kulku selvitettiin hänelle. Taustalla kuuluu huutoja kuinka
asukkaat vaativat että mslimi hyökkääjät otetaan kiinni. Sensijaan toinen juutalainen, Yehiel Lex,
pidätetään. Police arabi-officer Rafael Elbaz huomasi että Lex oli kuvannut tapahtuman
kännykällään ja otti kameran ja pyyhki videon pois salatakseen tapahtuman todisteet (koko ‘poliisin
tuho-operaatio’ oli siis suunniteltu terrori isku, nämä ‘poliisit’ ja arabit ovatkin kaikki ylempää
johdettuja terroristeja). Samaan sakkiin kuuluu siis syyttäjä: se vaati Alexille vankilatuomiota ja
Lexille, ent. Gush Katifista väkivalloin pois ajetulle sotilaalle yhdyskuntapalvelua. Alex joutui
maksamaan NIS 1,000 to Police Officer Jeremy Seif’ille ja NIS 2,000 kidnappaajilleen mslimi
arabeille. Tuomari Ziskind (joka selvästi kuuluu juonen laatineeseen mafiaan) ‘myönsi’ että asian
kulku ei ollut ‘selvä’
Tuomiosta on valitettu ylempään oikeusasteeseen (siellä sama juoni, sama mafia). Kuvaus kuin
SuomeStasi tänään; näin toimivat rappariviran omaiset yhteistyössä  ‘oikeuslaitoksen kanssa’
myös suomessa – ainoa ero meillä on se, että jesulehdistö on mukana kanslaisten
pahoinpitelyissä ja uutisten salailussa … KAIKKI tapahtumat salataan 100%.

03/31/11, 1:14 AM Migron Kidnapping Attempt Victim Given Jail Time by Gavriel Queenann
www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143250

.

Poliisi - iittain terrorin välikappale
Yesha Council puheenjohtaja Dani Dayan tuomitsee poliisin väkivallan. “Poliisin käytös
useissa Samarian kaupungeissa, kuten Itamar, on sietämätöntä. Puhumme käytöksestä syyttömiä
kohtaan, niitä joita ei epäillä mistään rikoksesta. Jotkut näistä ovat uupseereita IDF huippu
yksiköissä (eivätkä ilmeisesti kuulu vapaamuurareihin tai jessuiittain veljeskuntiin). Näille olisi
riittänyt kutsu puhelimella jos jotain olisi tarvittu tietää (…mutta iittain terrori, se olisi jäänyt
kylvämättä – katso tämä aihe sivun alareunasta: Jeesus sanoo Ilmestyskirjassa näin: “Mutta se
sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.” Ilm.2). Yesha Council:
Actions of the Police are Intolerable, Reported: 09:30 AM – Mar/31/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/207438



Yöllinen terrorihyökkäys; kyynelkaasua koteihin
Poliisi ampui kyynelkaasua ja tyrmäyskranaatteja koteihin pikkulasten nukkuessa. Videossa
näkyy kuinka ne hakkaavat miestä selkään Ronen Hill kommuuniin pahonpitelyretkellään
tiistaiyönä. “Olin kotonani, yhtäkkiä jotkut hyökkäävät sisään koputtamatta, ei kerro kuka,
ammutaan sisään kranaatteja ja melkein tukehduin, he repivät hänet hiuksista ulos…”

Mitään ilmoitusta, koputusta ei tullut: Asukkaat eivät tienneet kuka hyökkääjä oli,
terroristitko? (kolme viikkoa aiemmin arabi mslimit murhasivat yöllä perheen kotiinsa lähistöllä)
Poliisit olivat siviiliasussa, laittomasti ilman nimilappuja. Tätä taktiikkaa poliisi on käyttänyt
juutalaisten terrorisointiin National Religious Jews / Gush Katif ja pohjois Samarian asutuksissa.
“Ne olivat kuin ryöstäjät ovella, pelkäsimme niiden olevan terroristeja (no mitäpä muutakaan
tämmöiset ovat?), mieheni raotti ikkunaa kysyen kuka siellä? … silloin poliisit nappasivat hänestä
kiinni ja repivät ikkunasta ja heittivät pihalle. Erästä asukasta poliisi uhkasi aseella. Pikkulapset
heräsivät ja pakenivat piiloon.”
Benny Katzover, Residents’ Committee of Samaria puhemies kertoi Israel National News’lle:
“Näemme tämän toistuvan jatkuvasti. Poliisi käyttäytyy kuin pahin katujengi … he kostavat
kansalaisille. Jonkun on tehtävä tälle stoppi.” 03/30/11, 1:30 PM ‘Police Fired Tear Gas while
Young Children Slept’ by Tzvi Ben Gedalyahu  www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143237

.
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Syyttömät Vankilaan
…oikeuden puolustajain ajojahti:

Tzvi Strook, Samarian Shilo’sta sai tänään 1½ vankeustuomion ‘arabin
pieksämisestä.‘ Syytteen mukaan Strook raahasi toisen miehen kanssa arabi paimenen traktoriinsa
ja pieksi tämän. Syyllisyys julistettiin jo marraskuussa. Jerusalem District Court Judge Amnon
Cohen kauhisteli poikaparan mustelmia. (kukaan ei tietenkään tiedä mistä ne tulivat ja koska, sehän
on sivuseikka). Strook kuulema oli julma ja saa siten myös maksaa 50.000 shekeliä poikaparalle.
Strook kiistää koko jutun alusta loppuun. Hän sanoo että poliisitutkimus on leväperäinen ja
arabitarinat selvästi nollasivat toisensa. Tämän jopa Amnon Cohen myönsi (!?). hän sanoo myös
että marxisti=jessuitta järjestö Yesh Din joka syytteen nosti, jatkuvasti päivitti ‘todistajille’
tarinoihin oikeusprosessin jatkuessa ilmitulleita faktoja….
Strook’in äiti, Orit, joka johtaa Judea and Samaria Human Rights Organisaatiota, kertoi
Arutz Sheva’lle että “tuomari Amnon Cohen’in käsittely antaa uutta puhtia Arabien valhetehtailuun
jossa juutalaiset maanviljelijät pyritään ajamaan pois mailtaan. Tuomari halusi uskoa miestä joka on
parhaillaan oikeudessa molotovin koktailien (palopommi) heittelemisestä. On myös olemassa
todisteet jonka mukaan Strook ei ollut edes paikalla väitettynä hetkenä. (Vertaa suomi “oikeus”
jossa raiskaaja oli eri kaupungissa tapahtumahetkellä – mie eiku vankilaan – näin toimii
marxilainen kenguruoikeus setatarjan tasapuolisuusmaassa)
Orit Strook lisäsi että valittajan isä on Palestiinapoliisi joka haki itse kaikki todistajat
tapahtumalle, sen lisäksi toi myöskin tulkin paikalle… Tuomari Cohen teki kolomen lapsen isästä,
farmarista rikollisen tässä Arabien nostattamassa Judea ja Samaria’n sodassa .” 03/29/11, 1:14 AM



Shilo Resident Given Prison Sentence for Beating Arab by Elad Benari
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143205

“Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin älä
sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin ylhäisemmät heitä
molempia.” Saar.8

.

.

Rauhanrakettien EU-teemapäivät
Ashdod, Grad Katyusha raketti, asukkaille traumaattinen shokki. Gedera, Gan Yavneh and
Ashkelon raportoi myös Color Red sireenistä. Be’er Sheva asukkaat hälytettiin suojiin kolme kertaa,
sanoi Coby J. Koulut suljettuna toista päivää Ashdodissa ja Be’er Sheva’ssa. Iltapäivällä viisi
rakettia Gazasta Negeviin. Kassam rauhanraketti Eshkol Regional Council district  14:00 .
Puolenpäivän aikaan Kassam  Sha’ar HaNegev Regional Council district. Kello 11:00 pohj  Gazasta
raketti Eshkol Regional Council district. Kello 9:00 , raketti Ashkelon’iin. 03/24/11, 4:12 PM
Kassam Rocket Hits Sderot, Grad Katyusha Attack on Ashdod by Chana Ya’ar  www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/143114

.
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Netanyahu jakaa jo Jerusalemin
The Israel Land Fund organisaatio esitti Jerusalem konferenssissa videon jossa se todistaa että
jesunetanyahu on alkanut jo jakaa Jerusalemin. 03/16/11, 2:16 AM Israel Land Fund: Netanyahu is
Already Dividing Jerusalem by Elad Benari and Yoni Kempinski www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142916

.
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Salamurhaajien pommi linja-autoasemalla
Jerusalemin keskus linja-autoasemalla salamurhaaja räjäytti kaksikiloisen pommin, 50
siviiliä loukkaantui ja yksi kuoli: salamurhauskonto riitin uhrina kuoli raamatunkääntäjä Mary Jean
Gardner, 59, Orkney, Uk. 03/23/11, 3:14 PM, Video: One Dead in Blast at Jerusalem Bus Station
by Gil Ronen and Tzvi Ben Gedalyahu  www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143084

.
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EU juhlaa – Katjusha iltamat
Katyusha GRAD raketti (ei enää kotitekoinen EU-Kassam) ammuttiin Gazasta siviilien päälle
Be’er Sheva’n. Talo vaurioitui, yksi henkilö haavoittui. Hälytyssireenit soivat Omer’issa aamulla
5:30, minuuttia myöhemmin KAKSI räjähdystä. Myöhään tiistai-iltana Ashdodin
satamakaupungissa soi Color Red -hälytys ja lähes välittömästi tuli Grad Katyusha -luokan räjähdys.
Se kuultiin myös Kiryat Malachi ja Gan Yavne’ssa.

Ashkelon’iin ammuttiin illalla 9:00 Kassam EU-tukipalvelu rauhanraketti, ei osunut… (näinkö
meidän verorahojamme hukataan!?). Ashkelon rannikolle ammuttiin kranaatti illalla klo 6:00; ihan
turhaan meni. Länsi Negevin kaupunkeja pommitettiin myös kranaatein. Neljä Kassamia ammuttiin
Sha’ar HaNegev’issä, eipäs osunut. IDF ilmavoimat ampui autoonsa Jihad al-Quds Brigades
terroristeja jotka olivat matkalla lähettämään i slamin rauhanlahjoja. Aiemmin päivällä IDF oli
ampunut tykein kranaatinheitinten tulituspaikalle, neljään osui ja kuolivat. IltaSanomat tuomitsi
teon Abu Ahmedin kera joka lupasi kostaa koston. Pääjesu eikun ministeri Binyamin Netanyahu
esitti tavallisen valitusitkunsa tekemättä asialle mitään. 03/23/11, 8:20 AM One Person Wounded
As Grad Rocket Hits Be’er Sheva www israelnationalnews.com/News/News.aspx/143068 by Elad
Benari and Chana Ya’ar

.

.

Yrittäjät Kiusauttuina Herkeämättä
Gush Katif’ista väkisin poisajettujen parakkivuokrat ovat 2-3 kertaisia siihen mitä he
maksoivat uusissa omokotitaloissa. He asuvat yhä vuotavissa parakeissaan mihin jessuiitat
raahasivat heidät 2005, mini stereot ovat varmistaneet myös työttömyyden… katso sivun
alareunasta Gush katif videot 5kpl. Expellees Pay Twice the Rent 15:41 PM – Mar/22/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/206726

.

.

Hamas ampui 50 rauhankranaattia siviilien päälle
Gazasta ammuttiin yli 50 kranaattia Israelin koulujen, lastenkotien jne päälle. Osuman sai
yksi rakennus (socialist agricultural community) Kissufim’issa. Hamas hehkutti olleensa
‘vastuussa’ sotarikoksistaan. Kaksi terroristia yritti räjäyttää Gazan turva-aidan, ammuttiin.
03/19/11, 7:17 PM, IDF Shoots Dead Two Terrorists in Gaza by Gil Ronen www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142985

.

.



EUn ? aseiden Salakuljetuslaiva jäi kiinni
Merivoimat pysäyttivät aseiden salakuljetuslaivan: Saksalainen, ranskalaisella miehistöllä,
Liberian lipun alla purjehtinut Victoria on ilmieseti täynnä aseita. Laiva vietiin sataama
tarkastettavaksi. 03/15/11, 4:02 PM IDF Navy Seizes Ship Filled With Arms on way from Syria to
Egypt by Aryeh Ben Hayim israelnationalnews.com/News/News.aspx/142909

Kuva / video reportaasi ‘saaliista’ joka ilmeiseti oli tarkoitus toimittaa Gazaan
salakuljetustunneleita myöten 03/15/11, 6:01 PM Photos of Intercepted Weapons from Syria to
Gaza by Tzvi Ben Gedalyahu israelnationalnews.com/News/News.aspx/142913

Listaa kiinniotetun aselaivan sisällöstä, mm 6kpl modernia meriohjusta:
* 230 mortar shells, 120 mm
* 2,270 mortar shells, 60 mm
* 6 C-704 anti-ship missiles
* 2 radar systems manufactured in England
* 2 launchers
* 2 hydraulic mounting cranes for radar system
* 66,960 bullets for the Kalashnikov, 7.62 millimeter
03/16/11, 12:39 PM Six Anti-Ship Missiles Found on Hamas-Bound Boat by
Tzvi Ben Gedalyahu israelnationalnews.com/News/News.aspx/142932

.

.

Ex pääministeri Olmert’in lahjusjuttu oikeuteen.
Ex pääministeri Olmert’in lahjusjuttu viedään oikeuteen; pitkä lista talousrikoksia ja
väärinkäytöksiä johtavat syytteeseen sanoo tel Avivin syyttäjän toimisto. Prosecutor: Olmert to Go
On Trial in Holyland Scandal …Holyland apartment complex in Jerusalem, in exchange for bribes
and favors. Uri Lupolianski, former Jerusalem Mayor; Shula Zaken, former head of Olmert’s office;
former deputy mayors Eliezer Simchayoff, Yehoshua Pollack, and Haim Miller; and city engineer
Uri Sheetrit…. 15:13 PM – Mar/14/11 israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/206135

Edellinen rikollinen, Sharon, makaa koomassa = ei oikeusjuttua. Sitä edellinen ja jo tuomittu
talousrikollinen sai Nobelin yhdessä terroristi-EUmiljardööri Arafatin kera (katso tästä Nobel-
linkki) … jatkaen nyt presidenttinä.

.

Samarian rabbi: “…tappio tappion perään”
Samaria alueneuvoston ensimmäinen Yli-Rabbi, Rabbi Elyakim Levanon, Elon More’sta:
“kansallinen politiikkamme on kerännyt 40 vuotta epäonnistumisen toisensa jälkeen”. ( eikä näe tai
ei ole näkevinään miten kansallisen politiikan tuho on vati kaaniohjatun jessuiittalauman ohjauksen
hedelmä.  Huom. Samariaa ja Juudeaa suomen jesuiittalehdistö kutsuukin “Länsirannaksi”  )
Samaria Chief Rabbi: “40 Years of Failure, New Approach Needed” Reported: 11:03 AM –
Mar/14/11  israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/206118



Krokotiili itkee, “maukas ateria”
Abbas valitteli että vihollistensa “teurastus oli epähumaani ja inhottava eikä ihminen ole voinut
tehdä sellaista.” (jätti mainitsematta että k0raanin mukainen … Vertaa tätä Hamas perustajan pojan
haastatteluvideoon). Nyt Abbas lupaa yhteistyötä murhaajien löytämiseksi. (Eli samalla myöntää
miestensä olleensa osallisia.) “Syy ei ole kiihotuksessa, väittää Abbas. Tulkaa vaikka katsomaan nyt
koulukirjoja…” (Eli kirjat ovat tämänpäivän kaapissa ja jokaipäiväiset murhakiihotus TV ohjelmat
katkolla) Abbas: Attack Was Inhuman 10:47 AM – Mar/14/11
http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/206110

Oops. Mitäpä turhia, PalestinaTV jatkaa yhä “pommiliivit sinunkin lapsillesi” – TV-
sarjojansa… israelnationalnews.com/News/News.aspx/142881

Hamas perustajan pojasta Kristitty, haastattelu: www.youtube.com/watch?v=RIqEOzLocAU

.

.

Kansa Protestoi – kaikki hyvin; ohjelma toimii
Protestit arabi massamurhaajia vastaan tukkivat liittymiä ympäri Israelia sunnuntaina.
(Tämä huolella suunnitellun, todennäköiseti hyvin ylhäältä käskytetyn) ministerin mukaan
satanistisen Fogelin koko perheen viiltelymurhan (k0raanin mukaan) on saanut kansan kaduille
(taas kerran julmasti ymmälle ohjelmoitu, vihainen kansa ei tajua kuka tätä viimeistä operaatiota
johtaa, pääjessuiitta Netanyahu käy nyyhkyttämässä omaisien luona…). Muutamia pidätetty.
Published: 03/13/11, 9:30 PM / Last Update: 03/13/11, 9:34 PM Protests Across Israel Follow
Murders by Gil Ronen  Katso kuvareportaashi linkistä:
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142869

.

.

Juutalaiselle vankilatuomio – Kuubassa
Amerikan Juutalainen Alan Gross on tuomittu 15v vankeuteen Kuubassa. Rikoksena on auttaa
juutalaisia internet yhteyksien luomisessa. Tuomion mukaan “Gross on toiminut valtion
itsenäisyyden (mikä se on?) ja alueiden yhtenäisyyden vastaisesti”. Hän on ollut jo 15kk
vankilassa… 03/14/11, 2:14 AM U.S. Jewish Man Gets 15 Years in Jail for Work with Cuba’s Jews
by Maayana Miskin israelnationalnews.com/News/News.aspx/142863

.

.



Kulttuurivallankumous YK:n avulla
Islamistien ‘kulttuurijärjestö ISESCO, (Educational, Scientific and Cultural Organization),
esitelmöi YK:n High Panel on Peace and Dialogue Among Cultures -rauhankulttuurijuhlissa.
ISESCO Director-general Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri saarnasi rauhaa ja sanoi että “haluamme
jakaa kulttuurin oikeutta ja rauhaa.” Seuraava rauhankokous olikin Jordaniassa – sen agenda oli
kuinka taistella juutalaisia vastaan ja eristää Jerusalemin temppelin ympäristö, itkumuuri jne
kokonaan juutalaisista. Director-general Dr. Abdulaziz Othman Altwaijrin mukaan “Al-Quds Al-
Sharif ja Al-Boraq muuri kuuluu meille.” (yksinkertaisesti: judenfrei -moskeija alue
laajennettava!). 03/14/11, 4:14 AM ‘Peace and Dialogue’ Muslim Group Angered by Jewish Kotel
by Maayana Miskin israelnationalnews.com/News/News.aspx/142861

.

.

Massamurhatun Juutalaisperheen hautajaiset tukkivat
Jerusalemin
Kymmenet tuhannet Israelilaiset kerääntyivät Itamarissa arabien massamurhaaman Fogelin
perheen hautajaisiin. Jerusalemin sisääntulo suljettu, liikenne puuroutuu. Eikö olekin erikoinen (ei
ole) sattuma: Fogelin perhe ajettiin pois Gush Katifista 5½v sitten; kts alta videot. 03/13/11, 2:13
PM Tens of Thousands at Funeral for Martyred Fogel Family by Tzvi Ben
Gedalyahu  israelnationalnews.com/News/News.aspx/142853

Fogelin Perheen Massamurhan taustat paljastuvat 17.4.2011
IDF poisti puhekiellon (muistatko huulien liikuttamiskielto temppeliaukiolla?) Fogelin
masamurhan asioista. Yksi mslimi murhaajista, Hakim Awad, 18 oli päässyt alueelle
etukäteen “oliivien poimintaan”. Tässä paljastui myös vartijan lausunto: “Ei arabien tarvitse
vakoilla, hehän oleskelevat täällä alituiseen”. Tämän mahdollistaa marxilais-järjestöjen väkisin
ajamat “elonkorjuu-juhlat” joissa Israelin turva aitojen taakse on nykyisin laskettava arabit
“keräämään oliiveja”.
Kiitos kuuluu paavipalvonnan jessuiitoille, Netanyahu-obamaumau kannustamille
organisaatioulle kuin Peace Now, International Solidarity Movement (ISM), Rabbis for
Human Rights jne.  Paikalliset asukkaat ovat luvanneet kerätä oliivit itse ja viedä ne arabeille,
mutta ei. Eihän se käy.  Tämäkin massamurha olisi jäänyt tekemättä… Israel Civil Administration
officials – eli kuten meillä Suomessa,  viran omaiset, hoitavat ohjelmoidut direktiivi-hulluudet
perille. (P.S. Karl Marx kuului tunnetusti aikoinaan Paavin jessuiitta-illuminaatteihin) 04/18/11,
6:01 PM Nazareth ‘Death to Zionism’ Terror Cell Nabbed, Murderer Was Allowed into Itamar for
Olive Harvest by Maayana Miskin  www. israelnationalnews.com/News/News.aspx/143616

.

.



Kurkunviiltäjä arabit hiipivät turva-aidan yli
Suunnitelma oli tarkkaan hiottu: Rohkeat arabit hyppäsivät illalla 20:59 turva-aidan yli.
Hälytyksen saanut vartija meni tarkastamaan, ei havainnut mitään… Arabit hiipivät talosta taloon,
yhdestä löysivät perheen: opin mukaisesti viilsivät sängyssä olleen isän ja lapsen kurkut auki. Eivät
huomanneet 6v nukkuvaa poikaa. Äiti tappeli vastaan, hänet puukotettiin vessan kynnykselle,
sängyssä kirjaa lukeneen 11v pojan kurkku viillettiin auki, lopuilta rohkeasti kurkut auki k0raanin
mukaan. Pari tuntia myöhemmin tuli uusi hälytys vartialle samasta kohdasta turva aitaa, meni
tarkastamaan, ei huomannut mitään (murhaajat pakenivat samaa tietä). Pari tuntia myöhemmin
perheen 11v tyttö tuli kotiin ja löysi silvotun perheensä… Nyt poliisilla pidätettynä 22 arabia,
tukimukset jatkuvat. Videota ja perheen kuvia linkissä:
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142843 , 03/12/11, 11:15 PM Three Year Old Stabbed in
the Heart, Baby’s Throat Slashed; by IsraelNN Staff

.

.

IS: “Palestiinalainen tappoi viisi siirtokuntalaista
Länsirannalla”

…vaiko…

Muuslimiarabit murhasivat yöllä Israelissa juutalaisperheen
lapsineen kotiinsa

Murhat tapahtuivat lauantain vastaisena yönä Itamarin  lähellä Nablusia, Judea-Samariassa. Is
lam uskoiset Arabimurhaajat  ovat murhanneet viisi juutalaista Judeassa , kertoi Israelin
armeija.

Israelilaislehtien mukaan murhatut olivat kaikki samaa perhettä, ja heidät uhrattiin ilmeisesti
puukottamalla. (ilmeisesti  k0raanin kaulankatkaisu rituaalin vaatimusten mukaisesti).

Kaksi Lasta Murhattu!

Armeija ei ole vahvistanut tietoja. Murhamiesten etsinnät ovat käynnissä

IS: Itamarin on viime viikkoina  ja

SATTUNUT!?
FAKTAT: Israelin valtioon kuuluvassa Judea-Samariassa ovat arabit viime viikkoina tehneet
jatkuvast ja koordinoidusti yllätyhyökkäyksiä juutalaisten asukkaiden päälle.

Yhtä veristä iskua alueen virallisen Israelin valtion, Judea-Samariaan ei kuitenkaan ole koettu
sitten viime vuoden elokuun, jolloin neljä Israelin juutalaistamurhattiin kylmäverisesti
Judeassa lähellä Hebronia.  IS 12.03.2011 09:00 ()



Ulkoministeri Avigdor Lieberman tuomitsee Satanistisen
joukkoMurhan
Sama uutinen kuin yllä, mutta tekijänä ei olekaan suomiaivopesumedia vaan  The Telegraph:

Israelin ulkoministeri Avigdor Lieberman sanoi tekevänsä valituksen (heh) YK:lle: “uskon että
kaikki tuomitsevat tämän SATANISTISEN MURHAN” (jossa koko kotonaan nukkuva juutalaisperhe
uhrattiin urrheasti all ah ille kuranin kaskuin mukaisesti). Tässä IltasatuSanomien valhe paljastuu
taaskin: Israelin puolustusvoimat laittoi tiesulkuja saadakseen kiinni koko islamisti
murhaajajoukon… Murhassa silvottiin perheen isä ja vaimo, 11 ja 3 vuotias sekä vauva:
vauvanhuone veren peitossa… rohkeasti urhoolliset palestiinalaiset hiipivät yöllä asuntoon tehden
uhritoimituksensa – rohkeaa eikövaikka? Al Aqsa Martyrs’ Brigades ylpeänä julisti olevansa
tämän(kin) urotyön takana; viikon tihutöidesä ja ammuskelujen kertomiseen ei riitä palstatila….
Palestinian militants who knifed five members of the same Israeli family to death as they slept in a
West Bank settlement.
3:36PM GMT 12 Mar 2011 ww.
telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8378061/Israeli-settler-family-murdered-
Palestinians-accused.html

.

.

Palestiinalaiset tulittivat linja-autoa
Palestiinalaiset tulittivat linja-autoa Jordan laksossa, Gitit checkpoint, länteen Maaleh
Efraim’ista. Pettymyksen päivä palestiinalle: urho-marttyyrit eivät saaneet yhtään osumaa
siviileihin, mummoihin ja lapsiin, vain auto kärsi vaurioita… Raakelin Haudalla (Kever Rachel),
Bethlehemin ulkopuolella  Jerusalemin lähellä urhot urhoollisesti heittivät sekä kiviä että pommeja
yrittäen tappaa rajavartijat … sekin epäonnistui surkiasti. Pelkkää kivitystä oli taasen (Abbasin
pommilähetys ei ehtinyt perille ajoissa?) Beit Umarissa Hevronissa. Myös El Aroub’in bussia
kohtaan tilattu hyökkäys epäonnistui kauhian surkiasti; palestiinalaiset heittivät sitä kivillä – mutta
eivät onnistuneet tappamaan äitejä, lapsia … kukaan ei edes loukkaantunut. (Voi miten häpeällistä
alla hille?) Aiemmin viikolla tilaus meni perille, bussia kivitettiin ammattitaitoisesti ja eräs nainen
joutui sairaalahoitoon. 03/11/11, 10:07 AM Attack on Bus in Jordan Valley by Maayana Miskin
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142830

.

IDF sulkee Karni’n rajanylityspaikan
IDF sulkee Karni’n rajanylityspaikan Gazaan kokonaan ja laajentaa eteläistä Kerem Shalom
rajanylityspaikkaa. Nykyinen paikka on ollut jatkuvien arabihyökkäysten ja Israelilaisten murhien
kohteena vuodesta toiseen jatkuvasti – tämänkin lehden uutisissa. IDF myöntää viimeinkin ettei
paikka voi puolustaa tätä raivoa ja EU tukemaa pommiyritteliäisyyttä vastaan… 03/10/11, 10:24
AM Hamas Forces IDF to Close Crossing into Gaza by Gil Ronen
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142799



Arabit taas autoja kivittämässä
Arabit kivittivät torstai aamuna taas autoja Hevron-Jerusalem tiellä Beit Omarin kylässä; ei
loukkaantuneita tällä kertaa. Arabs Stone Cars in Gush Etzion Reported: 11:26 AM – Mar/10/11
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205863

Palestinian Media Watch is an interview on PA TV with an actor named Abd Al-Rahman Abu Al-
Qassam.  israelnationalnews.com/News/News.aspx/142787 …  youtube.com/watch?v=Y5TH96qd3
G0

.

.

Egypti: muslimit ampuivat kristittyjä
Moqattam, Citadel and Sayeda Aisha, Egypti: muslimit ampuivat kristittyjä mielenosoittajia,
kolmetoista kuoli, 140 haavoittui kertoo Egyptin terveysministeriön osastojohtaja Sherif Zamel.
Mielenosoitus alkoi Helwan provinssissa tapahtuneesta kritittyjen kirkon poltosta. …

muslimit alkoivat ampua mielenosoittajia ja heittivät taloihin polttopulloja. Kairossa oli aiemmin
mielenosoitus jossa vaadittiin syyllisten kiinniottoa ja kirkon jälleenrakennusta. Väliaikaishallitus
sanoi rakentavansa Sol’n kirkon ja ottavansa syylliset kiinni. Tammikuussa muslimit tappoivat 24
kopti kristittyä. Tammikuun 1 päivänä 23 kuoli kun Alexandria koptikirkkoon heitettiin polttopullo.
Vähän myöhemmin yksi ammuttiin ja toinen haavoittui junassa. Alle 10% Egyptin 80 milj väestöstä
on koptikiristittyjä, muslimien viahan kohteita. Koptit syyttävät hallitusta väärinkäytöksistä
kristittyjä kohtaan. 03/09/11, 3:39 PM, 13 Christians Killed in Clashes with Muslims in Cairo by
Chana Ya’ar  israelnationalnews.com/News/News.aspx/142777

.

.

Rauhantyökaluna Putkipommit
Tapuach junction, Samaria: Sotilaat pidättivät arabin jolla oli 5 putkipommia, kolme
molotovin koktailia. Tiistaina useita hyökkäyksiä: palopommit Gush Etzion, Hevron, ja
Jerusalemissa, PA Arabit kivittivät kahta bussia, nainen loukkantui. Soldiers Nab PA Man with 8
Bombs and a Knife 20:56 PM – Mar/08/11 israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205729

.

.



USA, NATO hyökkää Libyaan?
Libyan ulkoministeri Moussa Koussa väittää että obamao on laskenut Qitmon vankileiristä 300
Al Qaedan terroristia Qaddafin kimppuun. 03/08/11, 6:13 PM Libyan FM: US Using Al-Qaeda
Men to Fight Qaddafi, by Aryeh Ben Hayim israelnationalnews.com/News/News.aspx/142755

.

.

Hallitus tunnusti Israelilaisten syrjinnän
“Kaikki luvatta rakennetut – vain Israelilaisten rakentamat – asuinalueet tuhotaan vuoden 2011
loppuun mennessä “ toteavat valtiosihteeri Tzvi Hauser ja apulaispuolustusministeri Minister Eitan
Broshi oikeudelle toimitetussa raportissa Maanantaina. Siitä käy myös ilmi että Netanyahun
hallituksen aikana paljon enemmän luvattomia Israelilaisten koteja on tuhottu verrattuna arabeihin.
(Luvattomia arabien rakennuksia seisoo yli 30.000 Judea/Samarian alueella.) Tämä käytännössä on
todiste siitä että lakia ei lueta tasapuolisesti. Aktivistiliike Residents’ Councils of Binyamin and
Samaria sanoi että “tämä Netanyahu’n julistus on nyrkki silmään Israelille: satojen ihmisten kodit
tuhotaan. Toisaalta hän kuivattaa juutalaiset yhteisöt asuinkelvottomaksi, toisaalla tuhoaa
olemassaolevat kodit.” 03/07/11, 8:44 PM , Gov’t Admits it Discriminates Against Jewish Building
by Gil Ronen israelnationalnews.com/News/News.aspx/142735

.

.

IDF -Sankariksi pettämällä maankavaltajat
Givati Brigade -sotilas sai 30 päivää vankilaa jäätyään kiinni valehtelusta: hänen piti välittää
käskyviesti jonka mukaan Samarian eräs juutalais asutusalue piti tuhota. Hän jätti viestin
välittämättä – juutalais-asutus säästyi tuholta. Prevented Eviction and Was Jailed 30 Days 11:56
AM – Mar/08/11 israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205684

.

.

Netanyahu, Barak syyllisiä Giladin Farmin luoteihin
Knessetissä vaaditaan syyllisiä tilille: “emme anna tämän vakavan tapahtuman unohtua
ennekuin Havat Gilad’in ampumiset selvitetään. Tarvitaan virallinen hallituksen lausunto missä
luvataan ettei näitä aseita käytetä enää koskaan Israelilaisia vastaan. Netanyahu ja Barak ovat
syyllisiä siihen mitä siellä tapahtui … tämä alkaa kumi/muoviluodein eikä lopu ennenkuin oikeat
luodit ovat käytössä. “ sanoi Benny Katzover, Shomron (Samaria) Residents Committee’n
puhemies.



Hallitus on selkeästi kohdistanut vihanpidon tällä kertaa Giladin maatilaan (eli ‘kansanväliset
rauhanneuvvottelut, Oslon sopimus – obamao pakottanut ? voimannäyttöön ennen jo suunniteltua
Judea/Samaria holokaustia, juutalais-asukkaiden tyhjennystä). Maatilalle tehtiin yllätyshyökkäys
ennen auringonnousua poliisin tulittaessa muoviluodein silmittömästi sängystä ylös ajettuja
asukkaita – 15 sairaalassa. Kolme rakennusta ajettiin puskutraktorilla nurin, mm IDF sotamies
Shimon Weizman koti… tämän päälle Weizman laitettiin selliin 30vrk kun hän sanoi ettei aio jatkaa
palvelusta tämmöisessä Israel-tuho organisaatiossa.

“On täysin järjetöntä pistää poika armeijaan tuohoamaan oma kotinsa! Netanyahu tuhoaa
palasiksi koko Israelin yhteiskunnan.“ sanoi National Union Knesset -jäsen Dr. Michael Ben-Ari.
(Niinpä, Ben-Ari: järjetöntä se onkin jos katsoo asiaa Israelista. Järki paljastuu heti kun katsoo tätä
jesuiittarauhan suunnitelmaa tuhota Israel, vatik aani ohjatun muslimi obamaon näkökulmasta…
Katso alta Gush Katif video linkki.) 03/06/11, 1:26 PM Netanyahu, Barak Blamed for Plastic
Bullets Shot at Gilad Farm by Tzvi Ben Gedalyahu and Hezki Ezra
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142694

.

.

Poliisit tuhosivat aamulla Giv’at Binyamin
‘Turva’ joukot tuhosivat Giv’at Binyamin kommuunin, Binyamin’issa Nachliel lähellä tänä aamuna.
(Viime maanantai aamun ennen auringonnousua tehdyn Gilad -maatilan hyökkäys-tuho-
haavoittuneet poliisiväkivallan selvitystä vaaditaan. Poliisi ampui 15 asukasta sairaalakuntoon…)
Giv’at Menachem Destroyed  , Security forces destroyed the Binyamin region outpost community
of Giv’at Binyamin, next to Nachliel, in the pre-dawn hours of Monday morning. The community
was home to a synagogue and buildings housing a number of single men. 08:37 AM –
Mar/07/11,  israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205575

.

Puolustusministeri Ehud Barak ‘korruptoitunut Tyranni’
MK Yaakov “Ketzaleh” Katz syytti puolustusministeri Ehud Barakia Knessetissä: “Barak on
korruptoitunut tyranni joka tahallisesti pyrkii kiihottamaan Judean ja Samarian juutalaisia.
Päämääränä hänellä on saada tilanne missä hän voisi käyttää mitä tahansa väkivaltaa kaikkien
juutalaisten karkoittamiseksi ja saadakseen (jesuiittain) ajaman kaksi-valtio ‘ratkaisun’… käsky
ampua Giladissa kansalaisiamme tuli suoraaan Barakilta. Tämä ministeri on ylittänyt punaisia
viivoja: hän on lahjottu, paineen alla oleva tyranni.” Hän syytti myös turva ministeri Yitzchak
Aharonovichia sanoen että “hän valehteli Knessetille että poliisi ampui vain 13 luotia havad
Giladissa – todellisuudessa he ampuivat satoja luoteja ja monet haavoittuvat.” (Knesset Channelin
haastattelussa 60% sanoi poliisin olevan väkivaltainen) 03/04/11, 12:04 PM Ketzaleh Unleashes
Anger at ‘Tyrant’ Barak, by Maayana Miskin
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142674  (…Tämäkin Knessetin suunsoitto kuulunee
tavalliseen eduskuntateatteriin: Juutalaisten ulosajaminen ja talojen/elinkeinojen täys tuho on
päätetty jo kauan sitten vatikaanissa ‘Camp Davidissa’  ja jesuiitat tekevät sen ‘rauhantyön’
huolellisesti suunnitelmien mukaan…)



Hamas ‘vapauttaa rahat’ pankista
Hamasin joukot ryntäsivät Gazan pankkeihin tällä viikolla vaatien rahaa. Saalis 350.000$;
johtajat ilmoittivat suojelevansa kansan rahoja; varkaudesta ei ollut kyse. Rahat vapautettiin, niitä ei
siis varastettu. (‘Rahojen Vapautustyökaluna, samalla rauhan ylläpitovälineenä, tietenkin
Kalashnikov.) Pankit sulkivat ovensa protestiksi (!?), Hamasin oma National Islamic Bank pysyi
auki… samoin kävi viime kesäkuussa senjälkeen kun PA oli jäädyttänyt rahat. (Kannattaa muistaa
että EU on tukenut tätä vapautus puuhaa miljardeilla euroilla; Arafatin henk koht omaisuus oli
hehkeimmillään €3mrd) 03/04/11, 2:22 PM Hamas ‘Liberates’ Money at Gunpoint by Maayana
Miskin israelnationalnews.com/News/News.aspx/142678

.

.

Carmel-prikaati juutalaistentappo -harjoituksissa
Obamo-Jesuiittarauhan nimessä opetellaan uutta holokaustia, alkaako pian (?) suunnitelmien
mukainen Judean ja Samarian etninen puhdistus, 300.000 juutalaista heitetään ulos:

IDF = Israelin puolustusvoimat, Carmeli-prikaati – harjoittelee parhaillaan tappamaan Juutalaisia
Judeassa ja Samariassa. Eräässä yksikön harjoituksessa tie juutalaisen kotiin oli suljettu (syystä että
blabla). Paikallinen asukas halusi päästä kotiinsa, ja alkoi väkivaltaiseksi – hänet ammuttiin…
Israel kuohuu paljastuksista, hallituksen eroa vaaditaan jne 03/04/11, 1:06 PM Report: Soldiers
Trained to Shoot Judea, Samaria Jews by Maayana
Miskin  israelnationalnews.com/News/News.aspx/142676.

.

‘Tutkimus’ 300.000 juutalaisen ajamiseksi kodeistaan
Vuosi sitten, 2010, NU puhemies MK Yaakov ‘Ketzaleh’ Katzin käskystä Knesset teetti
tutkimuksen Judean ja samarian tyhjentämisestä juutalaisista. Hinnaksi 300.000 asukkaan
häätöön tulisi $110mrd – eli enemmän kuin koko Israelin budjetti. Gush Katifin jesuitallinen
holokausti vuonna 2005 on tähän mennessä maksanut ‘vain’ $2.9mrd 10.000 asukkaan kotien
täystuho ja häätö – eikä asukkailla vieläkään ole töitä tai kunnon asuntoa… Kustannukset nousevat
yhä – ja ovat  4x siitä mitä nyt koomassa siitä lähtien maannut Sharon lupasi.

Published: 03/17/10, 5:17 PM / Last Update: 03/17/10, 6:31 PM

Knesset Study Shows a Second Expulsion Would Cost $100 Billion

by Gil Ronen  israelnationalnews.com/News/News.aspx/136572

.



IDF erikoisjoukot – juutalaisia vastaan.
IDF ja rajavartiopoliisi on järjestänyt erikoispartioita vahtimaan juutalaisia Shechemin
arabikylien ympäristössä jotteivät nämä tekisi ‘mielenosoituksia tai vahingoittaisi omaisuutta.’
Joukkojen toimintaohjeet ovat joutuneet samarian juutalaisten käsiin. Sata sotilasta, 10 jeeppiä
partioi Gilad’n hyökkäyksen jälkeen (poliisit ampuivat juutalaisia asukkaita kotonaan paineilma-
asein, kymmenisen joutui verissään sairaalaan) 03/03/11, 9:35 PM Samaria: Special IDF
Deployment – Against Jews; by Gil Ronen israelnationalnews.com/News/News.aspx/142666

Arabijengi hakkasi maahan viime viikolla istutettuja oliivipuita. Ainakin kolme isoa puuta
kaatui ennekuin tihutyöntekijät huomattiin ja loppumaan. Aiemmin arabit olivat repineet ylös
istutusalueen alle vuorokaudessa… heidän mielestään kaikki Israelin valtion maa kuuluu heille.
(Katso kuvareportaasi kuinka jättimäisiä puita istutettiin, miksi niitä pitää vartioida 24/7.
Kansainvälinen jesuiittaohjelmoitu lehdistö ‘raportoi juutalaisista’ jotka tuhovat arabien oliivipuut:
tästä ei näyttöä ole saatu koskaan… todellinen sota Israelilaisten istutuksista on arabeja vastaan
jotka oppinsa mukaan vihaavat metsiä. Aikanaan 1948 Israel oli kivierämaa, nyt istutettu paratiisi.)
10/31/10, 11:46 AM Arabs Chop Down Olive Trees at Netzer; by Chana Ya’ar

israelnationalnews.com/News/News.aspx/140351

Älä usko kaikkea mitä lehdistö sinulle syöttää sadonkorjuusta Israelissa 10/18/10, 7:37 AM,
Interview: Don’t Believe Everything You Hear About ‘the Harvest’; by David
Lev  israelnationalnews.com/News/News.aspx/140120

.

.

Kansa protestoi poliisin väkivaltaa
Mielenosoittajat sulkeneet lukuisia maantieliittymiä ympäri Israelia. Tie Jerusalemiin ja Shilat,
Bat Yam, Haifa and Netanya -Junction on suljettu. (Katso allaolevista linkeistä videot) Intersections
Closed for Havat Gilad ‘Day of Rage’ 16:39 PM – Mar/03/11
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205380

Protestoijat sulkivat Shechem-Kalkliya tien Karnei Shomron’issa estäen arabiliikenteen. Protesti
on Havat Gilad’in poliisterrorin takia. (Poliisi tuhosi Giladissa muutaman rakennus luvattoman
talon – ja jätti 30.000 luvatonta arabirakennusta sillensä -ja- pahoinpiteli asukkaat
sairaalakuntoon) Protesters Block Shechem-Kalkliya Road, 14:14 PM –
Mar/03/11  israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205367

.

Shimon Weizman sai 30 päivää vankeutta
Alokas Shimon Weizman, Kfir-prikaatista sai 30 päivää vankeutta kerrottuaan ettei aio
jatkaa palvelustaan armeijan tuhottua hänen kotinsa. (katso juttu alempaa)Häntä syytetään
käskyjen laiminlyönnistä, ja erotettiin palveluksesta. Shimon Weizman kertoi että hänet oli



houkuteltu valheilla takaisin varuskuntaan kesken loman; puhelin takavarikoitu eikä annettu lupaa
käyttää lakimiestä.

Kansanedustaja MK Dr. Michael Ben-Ari (National Union) sanoi että tämä on uusi Barakin
väärinkäytös: sotilaan koti tuhotaan ja edellytetään ettyä hän jatkaisi normaalisti palvelustaan.
“Tänään on kyse Weizmanin kodista, huomenna sinun kodistasi”, sanovat Havat Giladin
asukkaat… katso linkistä videot. 03/03/11, 4:14 AM Havat Gilad Soldier Sentenced to 30 Days in
Prison, by Elad Benari  israelnationalnews.com/News/News.aspx/142643

.

.

Maanantaina poliisin tekemät tuhotyöt erittäin väkivaltaisia
Israel National News TV vieraili katsomassa asukkaita ja kuunteli kertomuksiaan. Elyasaf
Guri, Havat Gilad loukkaantunut, kertoi Arutz Sheva’lle sairaalassa sängystään: “Polliisit käveli
(aamuvarhaisella yllättäin) sisään alkaen välittömästi ampua, pakenimme, ampuminen jatkui… He
ampuivat vaikkemme tehneet mitään. Poliisi juoksi minut kiinni ja alkoi ampua käsiin jalkoihin …
olin yltäpäältä veressä. He tunkeutuivat synagoogaan ampumaan. Luodit sinkoilivat jokapaikkaan,
sitten ne heittivät tyrmäyskranaatin. Olin aikoinaan Golanin prikaatissa; siellä ei ikinä ollut
tämmöistä… komentajat tulee laittaa vastuuseen”. Ympäri Israelia on mielenosoituksia, ihmisiä,
nuoria tyttöjä pidätetään, annetaan liikkumisrajoituksia. 03/01/11, 9:46 PM ‘The Policeman Fired a
Burst at Me, I was Full of Blood’; by Yoni Kempinski and Gil Ronen,
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142594 , Seven female protesters who were arrested last
night near the home of Deputy State Attorney Shai Nitzan were also distanced from Jerusalem by a
court order.

.

Pääministeri Binyamin Netanyahu paljasti lähettäjänsä:
Anteeksipyynnöstä ei ole tietoakaan, päinvastoin kannanotot ennustavat Judean ja Samarian
täystuhoa ja arabeille luovutusta (aiempien suunnitelmien mukaan, kuin Gush Katif). Hän jopa
puolusteli poliisin brutaalia käytöstä Gilad’in maatilalla (Chavat Gilad) Samariassa maanantai
aamuna. (Hän lienee ollut junailemassa siis koko juttua – muuslimi-obamaoko tätä voimannäyttöä
vaatikin?). “Te ette ymmärrä maailmaa missä elämme. Jos ette elä reaalimailmassa (vatican-jesuits)
on mahdollista olla välittämättä mistään. Olemme vaikeassa asemassa: USAn veto p a a v i llisessa
YK:ssa oli kovan työn takana” (ilm. luovuttiin itsemäärämisoikeudesta, Libanon -vetoinen
Samaria/Judea täysrakentamiskielto ei mennyt läpi) jnejne … USA obamao kanta näyttää yhtyvän
abbasin vaatimukseen, ‘puolet jerusalemia ja Judea ja Samaria’ arabeille = etninen täyspuhdistus,
Judenrein … eli yli 300.000 juutalaista pakolaista… 03/01/11, 4:04 PM, Netanyahu Says
Nationalists ‘Do Not Live in This World’, by Tzvi Ben Gedalyahu
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142605

.

.



Netanyahu – valitse Barak tai Likud
Seuraukset Samarian Gilad maatilan poliisianarkiasta ja väkivallasta ja kansalaisten
ampumisesta jatkuvat. Likud MKs, jäsen Meir Goldmintz sanoi että “tänään puolustusministeri
Ehud barak ylitti käsittämättömästi kohtuuden rajat: alkoi ampumaan juutalaisia kumiluodein! Jos
ei huomioda tekojen vakavuutta, tulee huomata että Barak tekee nuo teot meidän nimessämme –
tälle on tultava loppu! Näin ei voi jatkua. Kertokaa pääministerille: joko Barak – tai me”

Armeijan sotilas päätti kieltäytyä palveluksesta: “Minä menin armeijaan puolustaakseni,
antaakseni henkeni israelilaisten edestä. Täällä palveluksessani ollessani, puolustusvoimat
hyökkäävät ja tuhoavat kotini! Kieltäydyn palveluksesta.” Weizman, palvelee Kfir anti-terror
prikaatissa ja saattaa joutua vankilaan. 03/01/11, 11:13 AM Netanyahu Asked to Choose – Barak,
or Likud; by Maayana Miskin, Katso youtube video (uutistoimistot jessuiittain hallinnassa eivätkä
koskaan näytä NÄISTÄ mellakoista videoita) www youtube.com/watch?v=KOkLQHclvj8 , www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142597

Puolustusministeri Barack kritisoi sotilas Shimon Weizmania jonka kodin juuri erittäin
raa’asti väkivalloin tuhosi: “Meidän tulee pitää huoli anarkian välttämiseksi. Hallituksen tulee
säilyttää kansalaiset alamaisina!” (… latelee tekstiä kuin p a a v i llisen Adolphin suusta.
Tällätavoin vatikaanin jessuiittajohtajat – joka maassa- toimivat mm. heille valansa vannoneita
vapaamuurareitaan hyödyntäen  ) Barak Criticizes Soldier Whose House was Razed Reported:
13:47 PM – Mar/01/11 israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205196

Rabbi Chaim Druckman, Zionist world -johtaja ei hyväksy poliisin väkivaltaa kansalaisia
kohtaan. “Me emme ole vihollisia” rabbi sanoo…” jos taloja pitää purkaa se tulee tehdä laillisesti
ja asiallisesti, ei kuin taistelussa” (Rabbi ei ymmärrä – tai ei ole ymmärtävinään – että jessuiitat
ovat ‘aina taistelussa’, vääränsorttiset juutalaiset on tuhottava sanoi jo jessuiitta Himmler, p a a v i n
L0yolan seuraaja). “Sen lisäksi pitää huomioda sukupuolet, naisia varten pitää olla eri poliisit.”
03/01/11, 1:22 PM Rabbi to Netanyahu: We Are Not the Enemy by Maayana Miskin
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142598

Poliisi pidätti koululapsia, mm. Espanjasta juuri muuttaneen nuoren. “Emme tiedä missä he
nyt ovat, se ei edes osaa hebreaa, mitenhän sen käy?”. Poliisi myös hakkasi kadunkulmassa
rauhallisesti seisoneen rabbin. (Katso myös linkistä kuvareportaasi protesi-ilmoituksista kaduilla –
johdon työkalu, aivopesulehdistöhän vaikenee aina kaikki asiat kuoliaaksi, aivan kuten
suomexicossa.) 03/01/11, 3:02 PM Police Give New Immigrant in 9th Grade Rough Welcome at
Protest by Tzvi Ben Gedalyahu israelnationalnews.com/News/News.aspx/142603

.

Israel tuhoaa kaikki Israelilaisten rakennukset arabien mailta
Israel tuhoaa kaikki rakennukset arabien mailta (psst. ei koske arabien 30.000 luvatonta
rakennusta)  Pääministeri Binyamin Netanyahu päätti maanantaina että valtio ilmoittaa
korkeimmalle oikeudelle (?) että se aikoo tuhota heti kaikkiIsraelilaisten tekemet rakennukset
arabien omistamilla mailla. Myös Major Eliraz Peretz perheen rakennukset, raportoi Haaretz. Israel
will Demolish Outposts on Arab Property Mar/01/11
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205178



Gilad’in maatilan Poliisituhon ympärillä kuohuu
Paineilmapistoolien ja värikuulapistoolien käyttö ja Poliisin väkivalta kuohuttaa Israelilaisia.
Linkissä kuvareportaasi… Nyt koko kansa protestoi sulkemalla mm Jerusalemin siisääntuloväyliä ja
mm Angel junction, Begin highway. (Katso aiheesta alempaa lisää)

Knessetissä National Union party puhemies MK Yaakov Katz (Ketzaleh) esitteli luoteja joilla
Havat Gilad’n kansalaisia oli Poliisi ampunut aiemmin päivällä. Hän kutsui niitä “Marmara
luodeiksi“. “Tämä on Netanyahu (jessuiitan) tahallinen teko kansalaisia kohtaan. (Tietenkin,
mitäpä muuta vati kaanin lähetti voisi…) ... huomiokaa että näiden luotien laatikossa on varoitus
että luodit voivat tappaa”. MK Yariv Levin (Likud) sanoi että “huppupäisten poliisien (kuin
suomessa ikään) käyttö Israelin kansalaisten karkoittamiseksi omilta mailtaan – on raukkamainen
teko.” 02/28/11, 10:01 PM; Ongoing Fury Over Pneumatic Guns at Gilad Farm
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142589 by Gil Ronen

.

IDF johto - kyvytön jees -lauma... Peretz näkee vain itsensä. Ja on hyvin hyvin tyytyväinen

.



Vasemmistoradikaalit tihutöissä Avidan Ofirin mailla
Arabille on maksettu että ajaisi säiliötraktorinsa maatilan kaivolle ja anarkistiryhmä pyrkii
pumppaamaan tyhjäksi viljelijän kaivon… Tämä video on kuvattu 11 helmikuuta 2011 Har-Sinai
maatilalla, Susiyan lähellä Hevronin kukkuloilla:  Peace activists or hatred activists. 02/28/11, 8:40
PM; Israeli Leftists Harass Farmer, to Arab Onlooker’s Delight, by Gil Ronen; kts video www
youtube.com/watch?v=NxUJlxS4YO4

israelnationalnews.com/News/News.aspx/142585

Videolla näkyy kuinka Avidan Ofir estää radikaalien puuhat, laillisesti omistamilla maillaa,
yksinänsä kunnes apu tuli paikalle. Aggressiivisin radikaali näyttää olevan läskitantta
kukkahattutäti… joka pyrkii repimään avidanilta housutkin jalasta :(radikaalien mielipuuha). Nämä
radikaalit ovat jatkuva maanviljelijäin riesa. Ulkomaiset hallituksien politrukit kustantavat näiden
rosvoryhmien toiminnan veronmaksajilta väkisin otetuilla verorahoilla, sanoo Honenu organization
(viljelijöiden laillinen nauvonantaja).

Tässä malliesmerkki mitä vasemmistoradikaalien ‘ihmisoikeudet’ merkitsevät käytännössä.
(Joskus ne merkitsevät esim. suomen valtion tukea 150.000mk… Tanzimia avustavan Piece Now -
järjestön ‘ilma valokuvauksiin’: myöhemmin näiden kuvien avulla rohkea terroristi hiipi yöllä
erääseen kylään, kotiin ja ampui rohkeasti kalashnikovilla nukkuvan perheen sänkyihinsä… liekö
syyllisten etsiminen paikallaan, tuomioJan? Ainakin Israelin hallitus vaati sitä suomexcion johdolta
– vastausta saamatta.)

Har-Sinai -maatila on nimetty Yair Har-Sinai’n mukaan. Juutalainen 9-lapisisen perheen isä,
jonka arabit ampuivat pellolle kun hän (aseettomana) kaitsi lampaitaan 10v sitten.

...Punainen Karl Marx: Paawin lähipiirin Illuminaattilooshin aktiivi.

.

.

OMAN – p a a v i n miehet nyt paikalla…
Kiihottajia nyt Omanissakin. (Tarvitsevatko ? oikeaoppiset edes kiihottajia) Mellakoissa 2
kuollut… (jokohan öljynhinta on “kohdallaan?”. Sulttaanilla on muutes kiva lätsä, katsopas…).
02/28/11, 5:49 PM Arab Revolutionary Juggernaut Rolls into Oman, 2 Killed, by Tzvi Ben
Gedalyahu israelnationalnews.com/News/News.aspx/142579

.



Tue Kassam raketteja – osta Hollannin tomaatteja!
Kaksi iloista asiaa, kirsikkatomaatit ja kypsät mansikat. Sopii hyvillä mielin syödä
aamukahvilla EU Kassam-rauharakettien murhattuja muistellen: Israel auttaa Gazan
viljelijöitä viemään kirsikkatomaatteja ja mansikoita (367t) eurooppaan (juuri tuhotusta Gush
Katifistakin. Tutustu Katifiin, lue tämänkin jessuiitta-tihutyön faktat alempaa). Tässä on mukana
hollannin jesuhallitus EU-tukirahojaan kylväen, General Eitan Dangot, PLO. Tätä iloista Israel -
korjaan- arabiapua lisätään sitä enemmän mitä enemmän raketteja sieltä ammutaan siviilien, lasten,
koulujen, kotien päälle. Tänä vuonna ‘vasta’ 50 Kassam & Grad -ohjusta. Nämä samaiset
ystävykset Gazassa pitävä vankinaan sotilasta Gilad Shalit’ia … kumma kyllä SPR ei tee
julkilausumia vaikkei hänen luonaan olekaan saatu vierailla. Mutta mansikoita. Syökää mansikoita
lähikaupasta (psst. ‘made in holland tai sit EU’).02/28/11, Israel Helps Gaza Export Cherry
Tomatoes, israelnationalnews.com/News/News.aspx/142564 by Elad Benari

.

Pientalotehdas, Shomron
Youtube video www youtube.com/watch?v=ziU5-_pDWIA ; Around the Shomron – Building
Factory in Havat Gilad, www yeshuv.org tai kysy lisää:  info at yeshuv.org

.

.

Poliisi tuhoaa taas asuinrakennuksia
28.02.2011
Poliisi tuhoaa asuinrakennuksia Gilad’in maatilalla Samariassa jossa asuu 28 perhettä. Sadat
ihmiset matkalla estämään tihutyöt… mutta polliisi tietenkin sulkenut alueelle menevät tiet. Hallitus
on syyttänyt maatilaa monesti aiemminkin rakentamisesta; nykyisin kaikki Juudea/samarian
rakennukset tulee hyväksyttää puolustusministeriössäkin (!? sielläkö eniten jesuja? ). Poliisi on nyt
myös tuhonnut maatilan sisäänkäynnin portit … (jotta arabit pääsisivät helpommin tihutöihin)
Havat Gilad asukkaat sanovat että puolustusministeri “Ehud Barak haluaa jättää tuhotut rauniot
jäljelle – kuin diktaattorit...” eivätkä ymmärrä tätä jesujohdettua vainoa ja mistä se ohjelmoidaan…
Samaan aikaan Samariassa on 30.000 arabien rakentamaa laitonta rakennusta. Police Raze
Buildings at Gilad Farm in Samaria Feb/28/11 A large force of police and the Civil Administration
authorities arrived at the Gilad farm in Samaria and began demolishing buildings early Monday
morning. israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205063

Samariassa lähellä Kedumim’ia olevan Chavat Gilad -maatilan omistaa Israelilainen Zar’in
perhe. Kaikki virallisesti ja lain mukaan. He nimesivät tilan poikansa Giladin mukaan – hänet
arabit murhasivat ampumalla joku vuosi sitten… Sähkölaitos ei suostu kytkemään tilalle sähköjä;
arabeille sitä tietysti riittää.

Maatilalle hyökkäsi taas aamulla 28.02.2011 jesuhallituksen poliisien erikois tuhojoukot,
ampuen paikalla olleita israelilaisia kyynelkaasulla ja kumiluodeilla, näin on tehty tämän tästä. 15



ihmistä loukkaantui pahoinpitelyissä. Poliisit tuhosivat useita rakennuksia ‘luvattomina’.
Näköetäisyydellä olevat arabien sadat rakennukset saavat olla rauhassa valituksista huolimatta…
Zarin poika Etai ja 8 muuta ‘rikollista’ pidätettiin.

Women in Green ja Judea Action -järjestöt tuomitsevat väkivallan: “Pääministeri Netanyahu,
olet vastuussa tästä rikoksesta, et voi kätkeytyä (jessuittaEhud) Barakisi taakse”,
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142567 02/28/11, 9:23 AM Police Fire Rubber Bullets,
Wound 15, by Tzvi Ben Gedalyahu

Hevron’in poliisjoukot miehittivät aamulla Mitzpeh Avichai (Avichai’s mäki) ja muita
juutalaisten asuinalueita odottaessaan aktivisteja (kostoa Havat Gilad, Gilad’s Farm -rikoksillensa).
Aktivistit sanovat “valitsevansa ajan milloin näihin valtio viran omaisten tihutöihin vastataan”.
Hevron Police Deploy for “Payback” 10:46 AM – Feb/28/11
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205081

Poliisin hajottaessa asunnot, se kävi käsiksi israelilaisiin asukkaisiin, ampuen jopa aivan
vierestä paineilma aseillaan. Vieressä kuva arsenaalista… Katso linkistä  brutaali ohjelmoitu
kantaväestön

✜ -Hyökkäyksessä käytettyjä ammuksia.

päällehyökkäyksestä lyhyt video. Knessetin jäsenet MKs Zevulun Orlev (Jewish Home) and Uri
Ariel (National Union), the Land of Israel Legal Forum, the Yesha Council of Jewish Communities
in Judea and Samaria – vaativat välitöntä poliisitoimen raakuuksien tutkintaa ja sitä kuka/miksi
tämän käskytti. 02/28/11, 1:06 PM Clamor Increases to Investigate Police Violence at Gilad Farm
by Hillel Fendel, israelnationalnews.com/News/News.aspx/142573

.

Netanyahun tuoli tutisee, kansa alkaa olla jesuiittain tekosista raivon partaalla: “minä tutkin Havat
Gilad’in tapahtumat” hän lupasi vastineessaan MK Yariv Levin’ille… PM: I’ll Investigate Havat
Gilad Events 18:15 PM – Feb/28/11 israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/205123

.

.



Tel Aviv’in poliisit piiloutuvat tiskin taakse
Tel Aviv poliisi on antanut periksi: ensin se kielsi mielenosoitusmarssin sionisteilta (arabeille
KAIKKI aina sallittu) mutta nyt järjestäjät uhkasivat näitä poliiseja oikeustoimilla, niinpä nämä
jesunilkit pakenivat pöytäinsä alle piiloon … (asiasta mitään tietämättä on selvää että kaikille
kuuluu sama mielenosoitusoikeus: näitä perus ihmisoikeuksia eivät veronsa maksavat kansalaiset
ilman vaivannäköä saa pitää missään) 02/27/11 Freedom of Protest? Not for Nationalist Jews in
Yafo, by Gil Ronen The Tel Aviv District Police have agreed to allow a limited version of a
planned Zionist march through Yafo (Jaffa) Wednesday, after initially refusing to allow it at all.
The police softened their initial position after the event’s organizers announced their intention to
appeal to the High Court. israelnationalnews.com/News/News.aspx/142556

.

Englannin juutalaislapsista Israel vihamielisiä
Englannissa juutalaislapsista tulee Israel vihamielisiä juutalaisten johtajien mielestä. Syynä
jesumedian jatkuva aivopesu … (suomexicon sodomiaoyj:n jesuiitta aivopesu ei muuta teekään
kuin kylvää anisemitisti vihaa …vatikaanissa juoksevien kirkonmies korjaan papittarienkin
rakkauslurukuorojen johdolla: Jumalan Sana, Viha ja Rakkaus on korvattu rakkaudenjumalatarten
Me-Naiset-perversioilla…) 02/28/11 UK’s Jewish Children ‘Hostile to Israel’? by Chana Ya’ar
Jewish community leaders in Manchester, England claim their children are becoming more “hostile
to Israel.” They blamed the hostile mainstream British media for filling their children with one-
sided anti-Israel information. israelnationalnews.com/News/News.aspx/142551

.

Sunnuntairaketti
Kassam raketti sunnuntai aamuna Gazasta, jokapäiväinen psykologinen aamuherätyssireeni
ja sitten poksaus … oops tällä kertaa !? varoitusjärjestelmän sireenit eivät toimineet. Siis pelkkä
jysäys ilman uhreja allahille.02/27/11 New Week, Another Kassam Attack on Israel from Gaza by
Chana Ya’ar; Gaza terrorists launched another short-range Kassam rocket attack on Jewish
communities in the western Negev Sunday morning. The missile exploded on the Eshkol Regional
Council district, but for some reason it failed to trigger the Color Red incoming rocket alert system,
which did not sound a warning. israelnationalnews.com/News/News.aspx/142541

.

IDF vastaus sapattiraketti ‘vuoropuheluun‘
Ilmavoimat vastaa tähän Clinton-Peres -’keskusteluun’ ampumalla rakettejaan kahteen kasaan
Gazaan. Perjantaina veroistasi maksettu EU-Kassam raketti räjähti Negevissä, lauantaina
kranaatteja jossain muualla (missä, tarina ei kerro). Tänä vuonna jo 50 ohjusta: verorahojasi on
käytetty jo yli 50 raketin, ohjuksen ja kranaatin eli rauhanuskonnon rakkaudenlahjoihin
postittamiseen ilmateitse Israeliin. (Hilpeätä torkkupeittojen astrid-unikeskustelua? …Odotapas kun
se alkaa täällä Pohjolassa pyhittyneiden paikkojen koston kostolla…) 02/26/11 IDF Retaliates for
Sabbath Rocket Attacks by Chana Ya’ar, israelnationalnews.com/News/News.aspx/142535



IDF Veteraanisankari: “Gazan kranaatit – witsi…”
IDF:n heikko vastine GRAD-raketeille lähentelee farssia,” sanoo Amatzia Chen (res.)
prikaatinkenraali. Chen selvitti kuinka vuonna -82 kaikki muuttui vasemmistolaisten (muistathan,
Karl Marx = P a a v i n jessuiitta) mielenosoittajien mellakoitua Libanonin sotaa vastaan. Siinä
periaatteessa vain ajettiin p a a v i n terroristien ohjukset ja kranaatin ulottumattomiin… “Suezin
kanavan, kuuden päivän sodan, Yom Kippur -sotien aikana tarkoitus oli pitää aina aloite käsissä ja
siirtää sotatanner sinne missä sitä haluttiin, pois Israelista.”

Rabin -torin mellakoiden jälkeen 1982, jessuiitat Rabin ja Peres päättivät (noudattaa käskyjä) ja
kaikki muuttui: tästälähtien p a a v i n terroristit saisivat toimia vapaasti tuottaen vati kaaniterroria
mielin määrin – uuden opin mukaan tähän vastattaisiin veltosti … tämä johti siitä lähtien jatkuvaan
verenvuodatukseen jolla moraali ja kansan tahtotila saatiin poljettua alas… Vrt esim Gush Katif -
kaupungin täystuhottiin “rauhan” nimessä, luovutettiin arabiterroristeille ja saatiin siitä uusi
‘ohjusalusta’ rauhanraketeille… Chen: “Vihollisellemme on annettu vapaat kädet: he saavat ampua
meitä ohjuksillaan, me ammumme takaisin. Loppua tälle ei ole suunniteltukaan.” Päin vastoin, vati
kaanista johdettujen “rauhan” -alueluovutusten jälkeen koko maa on silvottu puolustuskyvyttömäksi
riekaleeksi. (Lisääntyvä terrori on aina ollut vati kaanin hallintavallan voima: Ordo Ab Chao.
Tässä täytyy myöntää että suomentaja on hieman lisäillyt taustanäkymiä tekstiin kun asian
terroriydin valutetaan taaskin jutussa politiikan viemäriin. Kenraalin sanat tarkasti alkup tekstistä
käännettyjä = suom huom:)  02/24/11 IDF Veteran Hero: Shelling Gaza is a Joke; by Gil Ronen;
www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142520

.

Al-Qaradawi, M u s l i m Brotherhood, Kansainvälinen
murhakäsky ‘tutkimuslaitos’
Tähän mennessä helmikuussa New York Times on kirjoittanut kaksi ylistävää kirjoitusta
terrorijärjestöstä nimeltä M u s l i m Brotherhood ja sen johtajasta Al-Qaradawi’sta. Katso youtube
videot M u s l i m Brotherhood sekä Armenian Kansanmurha. NYTimes: “demokratia ja
pluralismi, vapaus, monipuolue, rauhallinen demokratia kuuluvat  Al-Qaradawin puheisiin” …
Samassa artikkelissa kuin ohimennen todetaan että “hän on tehnyt pikku poikkeuksen Israelin ja
USAn Irakin joukkojen kohdalla”... Pikku poikkeuksen!? Maapallon viheliäisin massamurhaaja,
antisemiitti, on tehnyt ‘pikku poikkeuksen‘ !? Tämä poikkeus tarkoittaa julkisesti koko Israelin
tuhoamista ja poispyyhkimistä maailmankartalta, tappouhkauksien vaatimista Salman Rushdielle ja
Geert Wildersille (jotka uskalsivat kertoa mitä massamurhaopus-koraanissa on sisällä) ja nyt Paa
via vastaan äpiköivälle Kaddafillekin.

Al-Qaradawin oppeihin kuuluu naisten sukuelinten silpomiset k0raanin mukaan ja kaikkien
vääräuskojen, uskottomain tuhoaminen maan päältä. NYTimesin ‘pikku poikkeus‘ Sheikki Yusuf
al-Qaradawi, johtaa ‘Kansainvälinen Is lam Oppineiden Fatwa(=murhakäsky) Tutkimuslaitosta’
(häh? Murhatutkimuslaitos?) … NYTimesin onnela, rauhanuskonnon rauhamurhafatwainstituutti!
Eikä tietenkään Paa vin alamaisena eroa mitenkään jessuiittain inkvisitiolaitoksesta – joka toimii
tänäänkin aktiivisesti. Esim NATON humanitääripommituksien kautta siviilimassamurhissa (kts
Youtube video “Es Begann mit einer Lüge – Se alkoi valheella“.) 02/24/11 CAMERA: Can We
Trust NY Times for the Full Picture? www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142515 by
Hillel Fendel



Jerusalemin rakennussuunnittelu seis
Itä Jerusalemin Har Homa alueen suunnittelu on jäädytetty yllättäin ja ilman selityksiä.
Puhemies sanoi että “suunnitelmat eivät ole vielä kypsät…” Poliitikot “hämmästelevät”. 02/24/11
Har Homa Construction Plans Held Up; by Hillel Fendel; www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142512

.

Arabit omistavat Lähi-Idästä vasta 99,9%. Eihän se✜ riitä, Israel on heitettävä mereen...

.

Eikö olekin surkeata kun itse Israelin lehdistö (vrt ylläoleva ‘mainos’) ei uskalla kuvata
maataan niinkuin se oikeasti on? Samanlainen ‘hesari’ -jessuiitta täyskontrolli kuin
Suomexikossa , kansalaisten – korjaan herkkusienin hoitoa varten. Alla näkyy YK:n mandaatti jolla
Israel piti tehtämän – josta Britit lahjottuina kavalsivat Jordanian… Sieltä poispotkittu rähinöitsevä
heimo ohjattiin Israelin piikiksi – keksittiin taru eiku palestiinasta. Katso linkki Kansa joka ei ole
kansa. Nykypäivän tilanne jossa pienestä Israelista (vihreä) pitäisi vieläkin luovuttaa arabeille joka
päivä lisää – kunnes Israelilaiset joutuvat hyppäämään meree… kaikkien muslimien kuten
Obamaonkin toiveuni; kts LatmaTV Obama’s underwater fantasy

www youtube.com/watch?v=kSQnfSfAsPM

.



Israelin maa-alue on yksi kuudesosa...-> YHDESTÄ prosentista Lähi-Itää. Kuvassa Läänikartta
sijoitettu Israelin viereen. Tästä pienestä puolustuskyvyttömäksi silvotusta riekaleesta pitäisi yhä ja
joka päivä silpoa arabeille lisää. Odotas kun Astr!d aloittaa saman projektin Suomessa... Vieressä
valtava Sinain niemimaa jonka jesujohtajat luovuttivat (!?) ensin pois, sitten Gaza, Gush Katif... Nyt
Judea ja Samaria...



Arabimaat hyökkäsivät - Sodan Loputtua Israel oli tämän näköinen. Siitä ovat sen omatjesujohtajat
silponeet riekaleiksi...



Israel tänään (vihreä): surkean pieneksi ahdistettu maapala josta pitäisi vielä lohkoa ahmed ahneille
naapureille... kartta on kopio terrorismawareness .org -flash esityksestä.

Katso www.worldmapfinder.com; Klikkaa Lisää Israelin Karttoja

Karttapalvelu, Israelin HallituksenKartat: www.
mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Israel+in+Maps/

Libya kansalaisilleen: raportoikaa protestien organisoijat!
Libya to Citizens: Report Protest Organizers Feb/24/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/204868

P a a v i n pommitukset alkavat?
Arabimedian mukaan NATO on taas pommitusinto päällä. Keskiviikkoiltana Husein Barack
Obamao sanoi että “NATO voisi vaikka taas vähän ilmapommittaa…” NATO Preparing Libya
Strike 12:16 PM – Feb/24/11 www israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/204869 … (Kts.
Jeesuiitta Obamao)

NATOn Humanitääripommitukset – Kaikki silloinkin valheisiin perustuen:



Saksan TV:n sensuroitu dokumenttielokuva protestanttiväestön kansanmurhasta jonka vati kaani
tilasi Serbialle: “Es Begann mit einer Lüge – Se alkoi valheella“. Viisiosainen sarja, suomitxt.
www.youtube.com/watch?v=SPoVoM4XBFY (Jessuiittain keksimä irvokas nimitys inkvisitiolleen:
humanitääripommitus! Nyt tarvitsee taas saada pommikoneet ilmaan ja traktorikolonnat, junat
palamaan; katso vati kaanillinen NATOvalhe ja serbi-protestanttien hävitys, katollisen Clintonista
klaanin siivilien massamurhat 1999. Tästä huumekauppaa ja ahtisaaren taustoja: Nobel Palkinto

.

Knesset hylkäsi Judea/Samaria Israelin-hallintalain
Parlamentti hylkäsi lakiehdostuksen (49/4) Judean ja Samarian saattamiseksi Israelin lainsäädännön
alaisuuteen. 02/23/11, 6:49 PM, Knesset Rejects NU Plan for Sovereignty in Judea and Samaria; by
Gil Ronen www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142492

.

Tunisia; “Kuolema Juutalaisille!”
Tunisian (ohjatut) pääministeri Mohammed Ghanoucci’n eroa vaatineet protestoijat ovatkin
alkaneet nyt huutaa “kuolema juutalaisille”. 02/23/11 A7 Exclusive: Tunisian Protesters Shouted
‘Death to the Jews!’ by Chana Ya’ar www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142490

.

Arabiaktivisti rettelöi EU lehdistötilaisuudessa
Irlantilainenn ‘lehtimies’ yrittää ‘pidättää’ ulkoministeri Avigdor Lieberman’in Brysselissä
EU parlamentissa, pääkaupungissasi (enemmistö on jo muuhamettilaisia). 02/23/11 Irish Journalist
Tries to Arrest Foreign Minister Lieberman by Tzvi Ben Gedalyahu. “Security agents stopped …
www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142482 www
youtube.com/watch?v=_ZGBeVRL52A

.

Arabiterroristien kranaatti isku, Negev
IDF haavoitti 7 terror- siis arabia senjälkeen kun nämä olivat tehneet kranaatti yllätysiskun.  He
ampuivat ainakin 6 kranaattia Sdot’n rajalla Negevin autiomaassa siviilien ja sotilaiden joukkoon.
Kuten tavallista, Hamasin mukaan “kyse oli rakennustarvikkeita keräävistä siviileistä…” 02/23/11
IDF Wounds Seven Terrorists after Attacks on Soldiers, Civilians by Tzvi Ben Gedalyahuerious
injuries from shrapnel. www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142486

.



Libya uhkaa tuhota öljyputkensa
Kaddafia ajetaan ulos valtaistuimelta; lupaa taistella loppuun asti ja kuolla marttyyrinä (vrt
alla jessuitta Peresin/Juan Carlosin ‘lupaukset’ 22.02.2011). Nyt presidentti Muammar Gaddafi,
Reaganin ‘hullujumala’, ei tahdokaan vallastan luopua ja lupaa räjäyttää öljyputket – jonka takia
öljyn hinta tietty nyt nousee. Kunnon arabina hän on luvannut “taistella viimeiseen veripisaraan”
ja vasta sitten paeta… Öljyn hinnan ylös hilaus onkin ollut ainainen päämäärä öljy-loppuu-sadun
kehittäjälle, vati kaanille ja siten myös sen omalle  Putin-jessuiitalle: Öljy ei lopukaan vaan sitä on
tällä hetkellä yli 2000 vuoden varannot.

Miksi sitten ‘öljy joka päivä loppuu’ aivopesumediassasi? USA 95% porauskiellot ovat paa vin
viherpipojen masinoimat , kaikki nykylöydökset, mm. maailman suurin Coloradon 1.8tr barrel öljy
kenttä pidetään täys sensuroidusta mediasta poissa ………… Katso täältä uskomaton Öljyloppuu
Satu. 02/23/11 Gaddafi to Blow Up Oil Pipelines; Gas Prices Soar; by Tzvi Ben Gedalyahu www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142479

Obamalla paineita: Kaddafin massamurha yli Jeninin : Oops mutta tämä 1000kpl
paarmamedian kupla olikin projektin tavoite v.2002, katso Jenin…

Iloiset✜ Musslimi-ustavukset.

Obama ei haluaisi hyvää ystävää jättää pulaan, mutta omat muuslimikansalaisensa alkavat jo
painostaa Toveria, Tripolin ruumisläjien ylitettyä 1000 kunnon arabialaista… 02/23/11 Obama
Stays Cautious as Libyan Massacre Kills 1,000 by Tzvi Ben Gedalyahu. “U.S. President Barack
Obama is under heavy pressure from critics to condemn Libyan strongman Muammar Gaddafi
www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142487

Kuka ? onkaan marxilainen Kenian musslimi, jesuohjattu Obamao

.

.



Arabit soluttautuivat Har Bracha’n
Ryöstelyyn pyrkinyt arabijoukko oli soluttautunut Samariaan Har Brachan yhteisöön (aidattu
asutusalue). Näillä oli tarkoitus ryöstellä koteja; turva viranomaiset pelkäsivät täysimittaista terrori-
iskua. Paikalliset asukkaat huomasivat aikeet ja ajoivat nämä pakoon. Aiemminkin on ollut
yhteenottoja lähikylän arabien kanssa. Feb/22/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/204748

.

Sheikh Raed Salah pidätetty taas tuhopoltosta
Israelissa toimivan Islamic Movement -liikkeen pohjoisen johtaja pidätettiin taas kerran
epäiltynä eucalyptys istutusten tuleen sytyttämisestä. Tämä oli kuulema protesti Israeliin puita
istuttavalle Jewish National Fund’ille… Syy miksi Israel, entinen hiekka-erämää on nykyisin
paratiisi verrattuna arabien asumiin puuttomiin kuiviin erämaa-alueisiin… (Muistuu mieleen
vatikaaniohjatut Californian tulitikkutasku-motoristit jotka alkoivat yhtäkkiä ahkeroimaan katollis-
Clintonin toimien paljastuttua ennen vaaleja -08.) Feb/22/11 www
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/204714

.

Iranin sota alukset Suezin kanavassa (0345 GMT)
Isreaelin ulkoministeri Avigdor Lieberman kutsuu tätä provokaatioksi. Iranian Vessels Enter Suez
Canal by Gil Ronen 02/22/11; www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142457

.

Al-Qaradawi vaatii: Murhatkaa kaddafi
Sheikki Yusuf al-Qaradawi, joka johtaa ‘Kansainvälinen Is lam Oppineiden
Fatwa(=murhakäsky) Tutkimuslaitos’ (häh?) julisti kaikkia muuslimeja sitovan tappokäskyn,
Fatwan, Muammar Kaddafille. Kas tässäpä taas paljastu uusi rauhanuskonnon
rauhamurhafatwainstituutti!

Kätevää eikö totta? Miksi emme tekisi samoin?… Samaa jengisodan ‘rauhaa’ kuin Al Capone…
Siksi koska meillä vielä hetken, toistaiseksi on LAKI, judeo-kristillinen LAKI…Pian Tarja ja
Astr!d muuttaa kai ken.

Perustuslakimme jo kavallettiin v.2008 (kts linkit alla), nyt niin Yusufia kuin meitäkin hallitsee
EUPaavi-inkvisitiolaitoksen 120.000 direktiiviä ja Sharia lakikin on jo ilmeisesti voimassa. (Yusuf
al-Qaradawi; International Union of Islamic Scholars and the European Council for Fatwa
and Research) 02/22/11 Al-Qaradawi: Kill Qaddafi by Gil Ronen www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142456

.



Armeija arabien apuna maanryöstöissä; Suomenkin
tulevaisuus?
Arabit ja vasemmistolaiset käyttävät usein sapattia Juutalaisten maiden kaappaamiseen
Judeassa. Viime viikolla Israelin armeija IDF tuki tätä anastusta. Aamulla 9:30 Mur’in-perhe ja 30
arabia ja 400 lammasta änkesi Ya’ir Har-Sinai maatilalle. (Maatilan aseettoman omistajan nuo Mur-
perheen arabit murhasivat aiemmin, eräänä yönä lampaidensa joukkoon…) Mukana heillä oli
tunnettu rettelöjä-kommunisti, vankilassa istunut Ezra Nawi.

Lampaat alkoivat syödä – eli käytännössä tuhota maatilaa. Armeijan sotilaat tulivat paikalle ja
sanoivat että “täällä saavat Arabit syöttää lampaita, maa on arabien omaa.”… Ophir väitteli IDF
upseerin kanssa ja yhtäkkiä upseeri antoi käskyn että “alue on suljettu sotilasalue.” Arabit
poistuivat, sotilaat lähtivät … hetkeksi: kohta arabit olivat tulleet takaisin, tällä kertaa IDFn sekä
Rajavartioston kanssa… taas alkoi (!) väittely joka ei johtanut minnekään, puhumattakaan siitä että
nämä murhaajan omaiset olivat anastamassa murhatun maita. Har-Sinai maatilan pitäjät
aikovat vetää oikeuteen anarkistit ja armeijan upseerit jotka tukevat maiden anastusta.
02/21/11  Arab/Anarchist Invaders, by Hillel Fendel; www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142453

.

Paavin viimeinen ristiretki huipentuu – Lähi-idässä tapahtuu
pian?
Craig Oxleyn uusin video käsittelee Vatikaanin ja sen agenttien viime aikojen siirtoja Lähi-
idän suhteen (viimeiset nk. vihan päivät ja kansannousut onkin todenn.  jessuiittaohjattu
‘ulkopuolelta’). …Oxley varoittaa, että Lähi-idässä saattaa alkaa paukkua lähiaikoina,
todennäköisesti ensin Iranissa. Hommaa junailevat korkea jesupomo Juan  Carlos ja alaisensa Peres.
15.01-20.02.2011 www youtube.com/watch?v=SKRG9P4yWhI

Danielinkirjan 12. mukaan ensin Jerusalemiin tulee Temppelin kolmas jälleenpystytys ja siellä
olevan uhritoimituksien pitää alkaa. (Tätä ennen tietty sen unelman tiellä olevan dome-of-rock
moskeijan tulee ‘haihtua’…) Temppelin rakennus onkin ollut vuosikymmeniä puolijulkisesti
juutalaisten rabbien suunnitelmissa, vain käytännön toteutusta vailla: jokavuotinen Temppelin
kulmakiven pyhitysjuhla ei ole salaisuus… Senjälkeen jossain vaiheessa sinne Temppeliin asettuu
“Hävityksen Kauhistus” ja Ilmestyskirjan kuvailema 6 6 6 -kausi alkaa… Mielenkiintoista onkin,
että sana VATICAN tarkoittaa juuri Hävityksen Kauhistus (THE CENTER OF ABOMINATION
– eli ainoa sellainen). Paavin vatikaanin pyrkimykset Jerusalemin haltuunottoon ovatkin aina olleet
selvät, jo kauan ennen Paavien ristiretkiä… kts esim maallikkoapuri.blogspot.com



jesut taputtaa: Meillä on hommat hanskassa

.

Peres: “Kumous kaataa Ahmadinejadin ja Nasrallah’in…”

Iranin kansa ja Libanon kumoaa johtajansa sanoi Shimon Peres Espanjan juutalaisille tavattuaan
(oman jesuiittajohtajansa) Juan carlosin. 02/22/11 Revolts Will Topple Ahmadinejad and Nasrallah,
Peres Says by Tzvi Ben Gedalyahu www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142465

.

Judea/Samaria: 30.000 arabien luvatonta rakennusta
Regavim -organisaatio on julkaissut haku-parodia mainoksia lehdissä: “Turvamiehiä tarvitaan
oikeuden päätösten turvaamiseksi. Oikeus on vasta päättänyt Burin kylän laittomasti rakennetusta
moskeijasta; paikallinen kunnavirasto ei uskalla toteuttaa purkupäätöstä, pelkää rauhanilmaisuja…
Samankaltainen synagoogarakennus suljettiin kylläkin välittömästi. Juudeassa ja samariassa on
tällä hetkellä 30.000 arabien luvattomasti rakentamaa taloa.” Parody Want-Ad Satirizes Illegal
Arab Construction Feb/21/11 www israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/204597

.

Psalmienluku-ilta;  Mercaz Harav muistojuhla
Avraham-David Moses pitää lauluillan Israelilaisen Andre Heydu’n sovittamiin lauluihin.
Muistojuhla rauhanuskonnon salamurhaaman poikansa puolesta; lauantaina Maaliskuun 5.2011
8:30; Efrat-keskuksessa… Mercaz Harav yeshiva -koulussa salamurhattiin kahdeksan opiskelijaa
Jerusalemissa Maalisk. 6, 2008. www israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/204553



Juutalaisille myös oikeudet Judeassa? Eihän toki…
Knessetin ministerikomitea keskustelee tänään uudesta aloitteesta antaa Samariassa ja Juudeassa
juutalaisille (!?) samat oikeudet kuin ‘muille’ kansalaisille. Tämä käytännössä merkitsisi (katollisen
Clinton claanin) Ehud barakin rakennuskielto määräyksien kumoamista… 02/20/11,
10:29 …Remove .Freeze on Jews Judea, Samaria; by Tzvi Ben Gedalyahu www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142411

Päivitys: Komitea hylkäsi ehdotuksen: juutalaisten rakennusoikeus yhä evätty Judeassa… 02/20/11,
11:07 PM

Cabinet Rejects Sovereignty on Jewish Towns of Judea, Samaria…jatkuu… “Uusi äänestys”
keskiviikkona: “Voice Vote on Yesha Sovereignty Wednesday” Reported: 19:23 PM – Feb/21/11

“Raivon Päivät”: Libya, Yemen, Bahrain, Iran…
Protesteja… Protesteja… Libyassa Kaddafin tarkk’ampujat napsivat protestoijia
kiikarikivääreillä … Iranissa ollaan jaloja: “Emme tällä kertaa ammu mielenosoittajia” (siis
kameran edessä). Mutta miksi?

Miksi rauhanuskonnolla muuten yleensä on rauhanmaassaan rauhanraivon -
päivät? …hetkinen… eikös jokapäivä ole musslimille raivon päivä? Siis oikeammin mielenosoitus
pitäisi olla “kostonraivon vuosituhat juhlaviikot”. Vai kenties kännykkälähetit tässäkin luomassa
taas tilannetta jossa saadaan “omaisuudet liikkumaan” … kohti r00maa? Kuten Obamaon
talousministeri jessuiitta Rahm Emanuel sanoi triljoona stimuluspaketin läpiruhjomisen jälkeen:
“hyvää kriisiä ei saa ikinä hukata!” kts obama crisiscrisis

“Day of Rage.” 02/18/11 by Maayana Miskin www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142406

.



Manama Pearl Square; Bahrain. Sami ja Abdul poseeraavat CNN toimittajalle, 10$.

.

Tunisia” Toistamme Khaybar’n teurastuksen!”
Tunisian juutalaiset pelkäävät: Johtaja Roger Bismuth tapasi pääministeri Mohammed
Ghanoucci’n ja vaati lisää turvallisuutta. Aiemmin Tusinoittain islamisteja osoitti mieltään
pääsynagoogan ulkopuolella huutaen: “odottakaa juutalaiset, muuhametin armeija tulee takaisin,
teoistamme Khaybarin taistelun” (=ent Saudi Arabian juutalais-teurastuksen… Hmm. Vastikään
syrjäytettiin maata pitkään hallinnut Zine El Abidine Ben Ali… Senjälkeen asiaa ‘junailleet’ paa
vin rettelöitsijät ‘lähetettiin’ Egyptiin). Dozens of Islamists demonstrated: “We’ll redo the battle of
Khaybar” 02/18/11, Anti-Jewish Demo Raises Fears for Tunisian Jews, by Maayana Miskin, www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142405 ; www youtube.com/watch?v=zQHdxYDTH_Y

Ja taas … Palestiina: “YK turvallisuuskomissio – tuomitse,
Palestiinalaiset haluavat YK turvallisuuskomission tuomitsevan Israelin rakentamisen Israelissa –
Judeassa ja Samariassa sillä se on Abbasin mukaan “tulevaisuudessa Arabivaltio; rakennukset ovat
este ‘rauhalle’ “ … mikä ? parasta, USAn viranomaiset ovat ‘samaa mieltä’. Mutta kuulema eivät
hyväaksy YK-klausuulia … jonka kaikki muut jäsenmaat hyväksyvät. (Käytännössä Israel omistaa
alle 1% lähi idän maista – eivätkä siis sillekään saisi rakentaa) 02/18/11, PA Seeks UN
Condemnation of Israel; by Maayana Miskin

(Hauska ? tämäkin PLOmies, Abbas [isä]: Kun syytön Jumalan Poika ristiinnaulittiin
ajanlaskumme alussa, vapaaksi laskettiin julkirikollinen murhamies Bar-Abbas [isän poika])



Maan varastamiskilpailut:
IDF Israelin Puolustusvoimien upseerit sanovat että tulevina kuukausina arabit jatkavat Israelin
valtion maiden valtausta ja niille rakentamista. Arabeilla ei ole pelkoa; he voivat rakentaa minne
hyvänsä ilman että oikeus puuttuisi laittomaan ja luvattomaan rakentamiseen. Istutetut puualueet he
tuhoavat milloin kykenevät… Oikeuteen vedetyistä purku-tuomioista 25% toteutuu
juutalaisrakennelmien kohdalla, 10% arabihökkelien kohdalla.

Valtion (tönköksi saudi dollarein lahjotut) viran omaiset eivät tahdokaan (kuin suomessa) hoitaa
tehtäviään vaan luovuttaa aina kaikki arabeille… Maanpuolustus jääkin kansalaisjärjestöjen
vastuulle: Gush Etzion, Women in Green järjestö on onnistunut ottamaan takaisin 5ha valtion maata
(40 dunams /10 acres): “Kyse on rahasta…yhden hehtaarin vartiointi ja ylläpito maksaa 24.000$
vuodessa.” … Kerropa … MISSÄ löytyy SUOMEN puolustus rikollista  5milj jo salaisia
monikulttuurivisio seminaareja vastaan? www israelnationalnews.com/News/News.aspx/142387 ,
The Land-Grab Competition in Judea/Samaria 02/17/11 by Hillel Fendel

.

Beit Shemesh’in Amit koulun oppilaiden protesti
Beit Shemesh’in Amit koulun oppilaat lähettivät protestin Jordanian lähettiläälle. Jordanian
oikeusministeri oli vaatinut vapautettavaksi 1997 massamurhaaja, nyt kansallis ‘sankaria’. Vuonna
1997  koulun oppilaat olivat olleet Jordanian rajalla (‘rauhansaari’, Naharayim, March 13)
uskonsankarimme alettua rohkeasti ampua tornista teinityttöjä konetuliaseellaan … varsin
aloitekykyinen miesten mies… tyttölapsett syöksyivät maahan, alkoivat rukoilla. Rohkeasti
sankarimme laskeutui tornista, vaihtoi lipasta ja alkoi lopettaa loputkin vihollisistaan … kun ase
yhtäkkiä jumittui. Sankarimme heitti aseensa maahan ja pakeni sankarillisesti Jordanian armeijan
selän taakke… jättäen sankarillisesti taakseen 7 kuollutta vihollislastaan ja paljon haavoittuneita.
No mies tuomittiin (jaa, uskokoon ken haluaa) … Nyt sankarin vapauttamiseksi on keräilty
mielenosoittaja joukkioita oikeus ? ministeriön eteen (Montako drähmää per lärvi?) vaatien
sankarin vapauttamista. (Kuningas kuiskii: “Kansa vaatii mielenosoituksia, tässäpä hyvä syy”)
Yllättäen itse ministerikin Hussein Mjali osallistui ‘mielenosoitukseen’ onman konttorinsa edessä…
vaatien sankari Ahmed Daqamseh’in vapautusta. Published: 02/16/11, Outrage at Jordanian
Minister’s Remarks on Freeing Murderer

by Elad Benari, israelnationalnews.com/News/News.aspx/142359

.

Iran on ilmoittanut sijoittavansa sotalaivojaan välimerelle Syyrian satamiin, Punaiselle merelle
ja Adenin lahdelle. “Iranian Warships in Med are a ‘Serious Provocation’ by Gil Ronen, 02/16/11,
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142364

.



Arabimaissa kuohuu; Katsaus: 15.2.2011 by
Hillel Fendel
The New Middle East at a Glance (ja sitten suo mentajan elävöittämä)

ALGERIA

Sadat kapinalliset riehuvat ja vaativat Presidentti Abdelaziz Bouteflika’n eroa. Pressa on luvannut
luopua 20 vuotta kestäneestä hätätilalaista … (tälläistäkö hätätilaa se koko i slam rauha onkin?) .
Juutalaisväestöä Algeriassa on asunut 1. temppelin tuhosta asti, 2600 vuotta. Vuonna 1962 lähes
koko väestö pakeni Ranskaan, arabit anastivat kai ken. Tänään siellä asuu n. 200 juutalaista, Algiers.

BAHRAIN

Tuhannet marssivat kaduilla vaatien hallinnon vaihtoa; pikku saarivaltiota on hallinnut kaksi
vuosisataa (population 1.25 million) Al Khalifa kuningasperhe vuodesta 1820. Vuoteen 1948 kaikki
juutalaiset oli ajettu pakoon, kaikki ryöstetty. Korvauksia? hehe… Vuonna 2008, King Hamad Bin
Isa Al-Khalifa pyysi juutalaisia palaamaan…

EGYPTI

Mellakat jatkuvat vaikka Presidentti Hosni Mubarak erosi perjantaina. (jatkunevat siihen ? asti
kunnes sinne lähetetyt kiihoittajat rahdataan seuraavaan kohteeseen… ‘yllättäen’ paikalliset
huomasivat aktivistien tulleen muualta, kantavan samanlaisia kännyköitä ja varusteita…). Pankit
jne suljettu… Vuonna 1956 Nasserin hallitus julisti kaikki juutalaiset valtionvastaisiksi siionisteiksi
ja vangitsi 1000; loput 49.000 pakenivat ja 1967 sodan murskatappion jälkeen viimeisetkin
kidutettiin ja/tai potkaistiin pois. Jäljellä nyt noin 100 juutalaista…

Persia a.k.a. IRAN

Kymmenet tuhannet Ah_mad_in_jihad -vastustajat marssivat maanantaina Teheranissa;
mellakointia, pidätyksiä… Parlamentti tuomistee ja kostaa kai ken – kuten all ahin palvojien kuuluu
tehdä (all ah ei itse kykene): “Ameriikkalaiset ja Siionistit jotka tätä mellakkaa junailevat blabla”…
kiljuu parlamentin puhehemiäs Ali Larijan. (Huom. IRAN=arjalainen farsin kielellä – named by pa-
pal Adolph)

Juutalaisia on Persiassa asunut 4000 vuotta. Vuonna 1948 noin 148.000; jesuCarter’in junaileman
Shaahin vallansyöksyn jälkeen muu-al lah alistetussa Iranissa noin 80.000, nyt 20-35.000.
Teheranissa on 11 toimivaa synagoogaa.

IRAQ

Pää Ministeri Nuri al-Maliki’n hallinto ei horju vaikka mellakkaa piisaa; paa vin lisenssi… Hän on
luvannut jäädä syrjään 2014. Juutalaisia on siellä asunut 2600 vuotta; vuonna 1948 heitä oli n.
120.000. Lähes kaikki juutalaiset on Israelin itsenäisyyssodan jälkeen vainottu pois, tänään enää
alle sata.

TUNISIA



Presidentti Zine El Abidine Ben Ali pakeni vastikään (?miksi), maa on kaaoksessa kuten aina all
ahin alla kuuluu aina ollahkin... 1941, Tunisiassa asui  100,000 juutalaista. Se oli ainoita suoraan
nazihallinnon alle joutuneita maita. Olot olivat kuin saksassa mutta varsinaisista keskitysleirien
laajamittaisista massamurhista ei ole näyttöä? Myöhemmin kaikki on ajettu ulos, samalla kaikki
omaisuus takavarikoitu. Tänään 700 juutalaista asuu Tunis’issa ja 1,000 Djerba’n saarella.

Vuonna 1948 noin 870.000 juutalaista asui arabimaissa. Nyt, vainojen ja omaisuuden
anastamisen jälkeen ei juuri yhtään: noin 600.000 heistä pakeni Israeliin. Mitään korvauksia
massiivisista omaisuuden ryöstöistä ei ole kuulunut…

.

Golanin ennätys omenasato
Israel vie Golanin ennätys omenasatoa syyriaan 12.000 tonnia. Syyria käyttää operaatiota vakoiluun;
kuinka ollakaan, Punaisen Puolikuun mukana Kuneitran rajan yli menevissä
kuljetuksissa… Published: 02/15/11, Israel Exports ‘Bumper Crop’ of Apples to Syria



Arabi-salamurhapommit listattuna
Alla Israelin hallituksen kartastosta – vain suurimpien – salamurhien toteutuspaikat kartalla.

www mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Israel+in+Maps/2000-2004-
+Major+Terror+Attacks.htm

P a a v i l l i s e n murhaterrorin kohteet 2000-2006



P a a v i l l i s e n murhaterrorin kohteet 1993-2000



P a a v i l l i s e n murhaterrorin kohteet 1967-1993



P a a v i l l i s e n murhaterrorin kohteet 1952-1967

.

.



Syyttömäin salamurhat rauhanuskonnon nimeen. Jokaista onnistunutta kohtaan on ainakin 10
epäonnistunutta yritystä. Vain pahimmat lueteltu; pikkupaaavien pienet ilkivallat ja sairaalakuntoon
saattamiset – kerro nämä tuhannella… allaoleva lista on siis näyte 6v jaksolta 2000-2006

Nov 2, 2000 – Jerusalem; 2 murhattu,, 10 haavoitt., autopommi, Mahane Yehuda market.
Nov 20, 2000 – Gush Katif; 2 murhattu, 9 haavoitt., tienvasripommi lasten koulubussi räjäytys
Nov 22, 2000 – Hadera 2 murhattu,, 60 haavoitt., , autopommi laukaistu bussin vieressä
Nov 28, 2000 – Kfar Saba 2 murhattu, 4 haavoitt., teiniä, salamurhapommittaja pommi
Jan 1, 2001 – Netanya 60 haavoitt., autopommi bussiasemalla
Feb 14, 2001 – Holon 8 murhattu, 25 haavoitt., palestiinalainen ajoi bussi väkijoukkoon
Mar 4, 2001 – Netanya 3 murhattu,, yli 60 haavoitt., pommi salamurha:

May 18, 2001 – Netanya 5 murhattu,, 100 haavoitt., ostoskeskuksen salamurha pommi

Jun 1, 2001 – Tel Aviv 21 murhattu,  120 haavoitt., Dolphinarium discon edessä pommi
Aug 9, 2001 – Jerusalem 15 murhattu, 130 haavoitt., Sbarro pizzeria  pommi
July 16, 2001 – Binyamina 2 murhattu, 11 haavoitt., at Bus pysäkillä pommi
Sept 9, 2001 – Nahariya 3 murhattu, 90 haavoitt., Nahariya rautatieasema. pommi
Nov 29, 2001 – Hadera 3 murhattu, 9 haavoitt., Egged bus #823 , Hadera.  pommi
Dec 1, 2001 – Jerusalem 11 murhattu, 180 haavoitt., Ben Yehuda Street, pommi
Dec 2, 2001 – Haifa 15 murhattu, 40 haavoitt., Egged bus #16. pommi
Jan 27, 2002 – Jerusalem 1 murhattu, 150 haavoitt., Jaffa Road pommi
Feb 16, 2002 – Karnei Shomron 3 murhattu,  30 haavoitt., pizzeria pommi
Mar 2, 2002 – Jerusalem 10 murhattu, 50 haavoitt., u-Orth Beit Yisrael, bar-mitzvah juhlapommi
Mar 9, 2002 – Jerusalem 11 murhattu, 54 haavoitt., Moment Cafe Rehavia  pommi
Mar 20, 2002 – Musmus 7 murhattu, 30 haavoitt., Egged bus Tel Aviv – Nazareth  pommi
Mar 21, 2002 – Jerusalem 3 murhattu, 86 haavoitt., King George Street.  pommi
Mar 27, 2002 – Netanya 30 murhattu, 140 haavoitt., Park Hotel, Passover holiday
250guesta  pommi
Mar 29, 2002 – Jerusalem 2 murhattu, 28 haavoitt., supermarket in the Kiryat Yovel  pommi
Mar 31, 2002 – Haifa 15 murhattu, 40 haavoitt., Matza restaurant  pommi
Apr 10, 2002 – Kibbutz Yagur 8 murhattu,  22 haavoitt., Egged bus #960  Haifa-J’lem.  pommi
Apr 12, 2002 – Jerusalem 6 murhattu,  104 haavoitt., Mahane Yehuda open-air market.  pommi
Apr 27, 2002 – Adora 4 murhattu, Adora kommuunin solutus, konetuliasemurhat
May 7, 2002 – Rishon Lezion 16 murhattu, 55 game club  pommi
May 19, 2002 – Netanya 3 murhattu,  59 haavoitt.,  market. pommi
May 23, 2002 – Tel Aviv kaukosäätöpommi rjäytetty säiliö auton alla – ei uhreja
May 27, 2002 – Petah Tikva 2 murhattu, 37 haavoitt., ostoskeskus, pommi
Jun 5, 2002 – Megiddo junction 17 murhattu,  38 haavoitt., pommiauotlla päin Egged bus #830
Jun 18, 2002 – Jerusalem 19 murhattu,  74 haavoitt., Egged bus Gilo – Jerusalem,  pommi
Jun 19, 2002 – Jerusalem 7 murhattu,  30 haavoitt.,  bus stop  French Hill  pommi
Jul 16, 2002 – Emmanuel 9 murhattu,  20 haavoitt., Dan bus #189 Bnei Brak.  pommi
Jul 17, 2002 – Tel Aviv 5 murhattu,  40 haavoitt., Neve Shaanan Street tuplapommi
Jul 31, 2002 – Jerusalem 5 murhattu,  85 haavoitt., cafeteria Hebrew Univ’s Mt. Scopus.  pommi
Aug 4, 2002 – Meron junction 9 murhattu,  50 haavoitt., Egged bus-Haifa  pommi
Sep 19, 2002 – Tel Aviv 6 murhattu,  70 haavoitt., Dan bus #4 Allenby Street.  pommi
Oct 21, 2002 – Hadera 14 murhattu,  50 haavoitt., Egged bus Route 65.  pommi
Oct 27, 2002 – Ariel 3 IDF upseeria murhattu, 20 haavoitt., Sonol  pommi
Nov 4, 2002 – Kfar Saba 3 murhattu,  70  haavoitt., market  pommi
Nov 10, 2002 – Metzer kibbutz koko perhe ammuttu yöllä sänkyynsä 5 murhattu,



Nov 21, 2002 – Jerusalem 11 murhattu,  50 haavoitt., Egged bus #20 Kiryat Menahem.  pommi
Nov 28, 2002 – Mombasa, Kenya Autopommi lomakohteeseen 16 murhattu,, 80 haavoitt.,. Samalla
ammuttu ohjus El Al nousussa olevaan matkustajakoneeseen (ohi)
Jan 5, 2003 – Tel Aviv 22 murhattu,  120 haavoitt., tuplapommitus lhaavoitt.,a-auto terminaaliin
Mar 5, 2003 – Haifa 17 murhattu,  53 haavoitt., Egged Carmel  pommi
Apr 30, 2003 – Tel Aviv 3 murhattu,  60 haavoitt., British Muslim, pub “Mike’s Place”. pommi
May 17, 2003 – Hebron aviopari ammuttu
May 18, 2003 – Jerusalem 7 murhattu,  20 haavoitt., Egged bus #6 French Hill. pommi
May 19, 2003 – Afula 3 murhattu,  70 haavoitt., ostoskeskus  pommi
Jun 11, 2003 – Jerusalem 17 murhattu,  100 haavoitt., Egged bus, Jaffa Road  pommi
Aug 19, 2003 – Jerusalem 23 murhattu,  130 haavoitt., Egged bus #2 Shmuel Hanavi pommi
Sep 9, 2003 – Tzrifin 8 sotilasta murhattu,  30 people haavoitt., Tzrifin army base, pommi
Sep 9, 2003 – Jerusalem 7 murhattu,  50 haavoitt., Cafe Hillel,  pommi
Oct 4, 2003 – Haifa 22 murhattu,  60 haavoitt., Maxim restaurant.  pommi
Dec 25, 2003 – Geha Junction 4 murhattu,  15 haavoitt., Bnei Brak  Petach Tikva. pommi
Jan 14, 2004 – Erez Crossing, Gaza 4 murhattu,  pommi
Jan 29, 2004 – Jerusalem 11 murhattu, 40 haavoitt., #19 bus Gaza Road. pommi
Feb 22, 2004 – Jerusalem 8 murhattu, 60 haavoitt., bus #14A Liberty Bell Park. pommi
Feb 26, 2004 – Erez Crossing, Gaza 1 murhattu,  2 haavoitt., Ampuminen
Feb 27, 2004 – Lahav 2 murhattu, ampuminen Ashkelonin tiellä.
Mar 14, 2004 – Ashdod 10 murhattu,  16 haavoitt., Ashdod Port.
Mar 19, 2004 – Jerusalem 1 ammuttu French Hill
Apr 3, 2004 – Avnei Hefetz 1 ammuttu 14v tytär haavoittui, kotiin tunkeutuminen
Apr 17, 2004 – Erez Crossing, Gaza 1 murhattu,  3 others haavoitt., pommi
May 2, 2004 – Gush Katif 5 murhattu,, 3 haavoitt., konetuliaseella autohin
June 28, 2004 – Sderot 2 murhattu,,  7 haavoitt., Kassam raketti
Jul 11, 2004 – Tel Aviv 1 murhattu,  33 haavoitt.,  bus stop.  pommi
Aug 31, 2004 – Beer Sheba 16 murhattu,  100 haavoitt., tuplapommi busseissa.
Sep 22, 2004 – Jerusalem 2 murhattu,  17 haavoitt., pommi
Sep 24, 2004 – Gush Katif 1 murhattu, Kranaattitulitus koteihin.
Sep 29, 2004 – Sderot 2 lasta murhattu,, Kassam raketti
Oct 7, 2004 – Sinai 32 murhattu,, 120 haavoitt., Sinain lomakohteissa tuplapommit
Nov 1, 2004 – Tel Aviv 3 murhattu,  30 haavoitt., Carmel Market pommi
Jan 13, 2005 – Karni Crossing, 6 murhattu, 5 haavoitt., konetuliasein
Jan 15, 2005 – Sderot 17v tyttö, shrapnel Kassam
Feb 25, 2005 – Tel Aviv 5 murhattu,  50 haavoitt., Stage Club, promenade. pommi
Jul 12, 2005 – Netanya 3 murhattu,  90 haavoitt., Hasharon kauppakeskus  pommi
Jul 14, 2005 – Netiv Ha’asara 1 murhattu, Kassam raketti
Jul 23, 2005 – Kissufim Crossing 2 murhattu,, konetuliase
Oct 16, 2005 – Gush Etzion Junction, 3 murhattu,  3 haavoitt., konetuliase
Oct 26, 2005 – Hadera 6 murhattu,  55  wounded, Hadera open-air market. pommi
Dec 5, 2005 – Netanya 5 murhattu,  50  haavoitt., Hasharon shopping mall.  pommi
Dec 16, 2005 – Hebron 1 murhattu, 2  haavoitt., autoa ammuttu
Mar 30, 2006 – Kedumim Aviopari räjäytetty autossaan, tekijä Yeshiva oppilaaksi naamioitunut
liftari



Pyhiltä alueilta tehtyjen EUOhjusten ja Kranaattien ampumasuunnat Helmikuussa.✜-Säteileekö?

Apr 17, 2006 – Tel Aviv 11 murhattu,  over 60 haavoitt., Rosh Ha’ir restaurant  pommi

Jun 11, 2006 – Jerusalem 1 murhattu,  2 haavoitt., Konetuliasella

Jun 25, 2006 – Jerusalem 1 kidnappaus, murha

Jul 27, 2006 – Kalkilya poltettu lääkärin ruumis autonsa takakontissa

Ylläoleva lista on pelkkä näyte, kaikenkattava Globaali lista ei mahtuisi tähän blogiin. Katso
laajempi lista, linkki sivun alareunasta. Kuva osoittaa hypoteettista helmikuuta siellä jossain – missä
vielä vallitsee opin mukainen sodan-talo / rauhan-talo vastakkainasettelu.

Säteileekö? “Kyllä säteilee” sanoi jessuitta Gorbatchev Chernobylin salatuista saldoista: katso
youtubesta D U G A 3… youtube.com/watch?v=1pjfWVhNqiQ

.

.



Rauhanlahjoista ei kulukorvauksia:
Kassam rauhanrakettien vammauttamien syyte oikeudessa Egyptiä vastaan hyljättiin Be’er Sheva
District Court -oikeudessa. Syynä Egyptin ‘koskemattomuus’. Oikeutta hakivat Egyptistä
ammuttujen ohjusten vammauttamien uhrien omaiset, 24 henkilöä, korvausvaatimus oli 260-
million-shekeliä… (Viimeisen kymmenen vuoden aikana on siviilien päälle ammuttu yli 20.000
räjähderakettia: Qassam raketit, Palestiinan ‘teollisuustuote’; EU maksaa ‘tuotannon’.) Lue Lisää;
Kansa joka ei ole Kansa

Kassam Victim Suit Against Egypt Rejected, Reported: 11:10 AM – Feb/15/11

Israelissa on alkanut Torah oppineiden
rabbien pidätys.
11.02.2011 Jo toinen israelilainen raamatun (Torah) oppinut on saanut poliisilta rikos
oikeudellisen haasteen. Syynä on Raamatun tulkintaa selvittäneiden rabbien kanta siihen kuinka
kansalaisten ja sotilaiden tulee käyttäytyä Toran mukaisesti.

Itseasiassa tulkintaa ei edes tarvita; kirjoitukset ovat kirjoituksia. Nämä oppineet rabbit ovat
kuitenkin uskaltaneet kerrata sen sanomaa, mm kertomalla että sotilaalla ei ole velvollisuutta
suojella vihollisen siviilejä, eikä edes saa tehdä niin eritoten jos se vaarantaa omat joukot. Rabbbit
ovat vastanneet etteivät aio suostua tähän poliisin (vatikaanin ? jessuiittain uusin hyökkäys)
viimeisimpään Israelin kansan häpäisy operaatioon, Tooran asettamiseen oikeusfarssin kohteeksi.

Second Rabbi Faces Arrest; ‘They Are Putting Torah on Trial’; by Maayana Miskin

Rabbi Yaakov Yosef, the son of Sephardi leader Rabbi Ovadia Yosef, is facing arrest over his
approbation for the book Torat HaMelech (The Torah of the King). “The Torah is under
investigation, and I have no intention of cooperating in an investigation of a book that is solely
about Torah,” Rabbi Yaakov Yosef told Arutz Sheva’s Hebrew-language news service. “The rabbis
of Israel must not be partners to the false beliefs that lead to the deaths of IDF soldiers, even if the
price they must pay is arrest or persecution. This is Torah!” he concluded….” www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/142280

.

En suosittele ainakaan Joulun kohteeseen, Betlehemiin menoa
... se on nyt filistealaisten vihanpidon alla h:

Raakelin hautapaikka; Makpelan luola: Israel ilmoitti katkaisevansa yhteistyön UNESCOn kanssa;
YK:n tiede ja kulttuurielin. UNESCO julisti juuri Israelin yli 3000 vuotta vanhan historiallisen
hautapaikan – Moskeijaksi! Pianko +200 kavaltajan eu-skuntatalo julistetaan myös
moskeijaksi?

‘PLO-johtoista’ UNESCOa käytetään ovelasti hyväksi:  alueen a rabit tuhoavat, räjäyttävät,
ulostavat ja häpäisevät paikan säännöllisen epäsäännöllisesti.  Sitten tulevat Israelilaiset rabbit



armeijan tukemana ja rakentavat paikaan kuntoon aina ja uudestaan. … UNESCOn päätöksestä
seuraa, että seuraava ‘hyökkäys’ kohdistuukin moskeijaan. Kauhea pyhäinhäväistys on etukäteen
valmis – m@mulandian HeShariankin sivulle revittäväksi, tarja-åstr!dien kohuhaastattelujen
kohteeksi… jessuiittain ‘popeye-yhteistyö’ muuhamedin (vrt Portugal; Fatiman tapahtumat 600-
luvulla) kanssa kantaa jatkuvaa hedelmää.

Israel Suspends its Cooperation with UNESCO; by Elad Benari: Israel announced on Wednesday
that it will be suspending its cooperation with The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), due to its decision to declare Rachel’s Tomb a mosque. The
suspension will be in place until the organization reverses its decision www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/140447

.

Huulien liikuttamisrikos Jerusalemin Temppeliaukiolla:
Palestinapolice heitti juutalaismorsiamen tyrmään isänsä kanssa. Kaikki perustui yhden poliisin
tuulesta (vaiko ? huulesta) temmattuihin väitteisiin. RIKOS: mikäli liikutat huuliasi (hirvittävä
epäilys rukouksesta) palestiinapoliisi saa heittää sinut kuukausiksi tyrmään. … Tyttären häät oli
valmistettu seuraavaksi päiväksi: Tyrmässä palestiinazipoliisi kohteli Jaffa Gate Station -
poliisilaitoksella morsianta halveksivasti saaden tämän itkemään, uhaten pidättää heidät niinkauaksi
aikaa että häät pitäisi peruuttaa…. Uhkailun jälkeen Isä ja tytär saatiin allekirjoittamaan paperi jossa
lupaavat olla poissa temppeliaukiolta 15vrk. Samaan lappuun oli ujutettu “tunnustus” em.
rikoksesta.

Bride, Father Arrested for Crime of Moving Lips on Temple Mount; by Hana Levi Julian; www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/134891

Yesha’n kulkevat linja-autot panssaroidaan; $31.5milj
Knesset myönsi varat ($31.5 million) Yesha linja-autojen panssarointiin. Judea ja Samarian bussit
tehdään luodinkestäviksi alueen rauhaa rakastavien muslimien rauhanaseiden rauhanvaikutuksien
minimoimiseksi.

Budget Passes 120 million shekels to Bulletproof Buses in Judea and Samaria; by Hana Levi Julian;
www israelnationalnews.com/News/News.aspx/134886

.

Fariseukset anastavat Israelin maat Gazasta …arabeille!
Vati kaanisuunnitelmain mukaan, ensin “luovutettiin” Gaza … ja Gush Katif jätettiin pussiin,
juutalaiset kulkijat arabi-attentaattien “materiaaliksi”… murhattavien kunniaksi se tie nimettiin
inkvisitio-irvokkaasti: Roadmap…



"Mitä!? Kuinka kehtaatte... Me kuulumme✜ !

Elokuussa 2005 Israelin tönköksi lahjotut jessuiittajohtajat luovuttivat (vrt. Suomexicon +200
arkadiavoideltua) rohkeasti arabeille kansalaistensa maat Gazassa ja neljässä Samarian kaupungissa.
Tämä on pitkän vatikaaniohjatun prosessin välietappi… (tutki päämäärä www. maa llikkoa
puri .blogspot.com) Ariel Sharon poikineen oli sopinut arabien kanssa rakentavansa alueelle
yhteisen kasinoparatiisin…



Yllättäen Sharon vaipui koomaan, ja on ollut kasvina sairaalassa siitä lähtien. Olisko pelannut
omaan pussiinsa liikaa, unohtaen käskyttäjänsä vati kaanissa? Näin jessuiitat tyypillisesti kostavat
‘polulta hairahtuville.’



Tässä operaatiossa tuhottiin mm. Gush Katifin kaupunki, noin 9000 asukasta ja sen ekologinen
salaattituotanto, noin 15.000hlö työpaikat – joka täytti EU markkinoista 70%… Katso alempaa
linkit Gush Katif videoihin, 5kpl, youtube. Alla kuvat, klikkaa – suurenna. Kuvat Israelin
hallituksen sivuilta www.
mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Israel+in+Maps/Israels+Disengagement+Plan-+2005.htm

Gaza: Gush Katif: paratiisista Ohjusalustaksi

Samaria ja Judea - senkin pian jessuiitat lahjoittava ystävilleen...



.

“Dov Weissglass suunnittelee kasinokeidasta Gush Katifiin, loistavalle asuntoalueelle,
senjälkeen kun se olisi ensin tuhottu ja asukkaat lapsinensa on karkoitettu kodeistansa. Weissglass –
jessuiittaSharonin neuvonantaja – edustaa myös Oasis casino Jericho’a jonka omistavat Jibril
Rahoub PLO turvapäällikkö ja miljardööri p a a v in hyvä ystäväjessuiitta Jasser Arafat.” Sharon
Advisor Planning Casino on Ruins of Gush Katif? ; Sep 28, ’04 / 13 Tishrei 5765,
israelnationalnews.com/news.php3?id=69628

.

Paratiisi Nimeltä Gush Katif 2005 ... ajoreitit jossa palestiinalaiset terrorisoivat kulkijoita näkyvät
kartassa sinisellä.

Katso Israelin vainot 2005; katolliset jessuiitta juonet tuhoavat koko Gush Katif’in, katso kaikki 5
osaa:

Tässä osien 1 ja 2 -linkit

Kun Israelin sotilaat tuhosivat Gush Katifin; 8 min



Jeesuuitat syövät kyllä salaattinsa, Isä sen jo Lupasikin; balladi “yesh din ve’esh dayan“; 3min

.

Huom. Tämän vati kaaniohjatun tuho-operaation jälkeen jessuiitta Ariel Sharon yhtäkkiä vajosi
koomaan ja on ollut yli 5v siitä lähtien ‘kasvina’ sairalassa… Jumalako ei kykenisi itse kansansa
puolesta kostamaan?

Hae loput youtubesta http://www.youtube.com/user/pakkaspyry

.

.

Oliko Gush Katifin tuhoaminen kasvimyrkyistä vapaan teknologian tuhoaminen – päämääränä
Rooman klubin kehittelemä kansanintuho – Co dex Ali mentarius? www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/138333

Gush Katifi johtanut Expulsion Police komentaja syytteissä lapsi väki vallasta ja valehtelusta –
pyrki poliisien päälliköksi vaan ei päässyt… www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/140803

.

.

Knesset suunnittelee jo Judean ja Samarian holokaustia.
Hinnaksi arvioidaan $100mrd. Sharon arvioi 2005 Gush Katifin tuhoamisen hinnaksi 2mrd shekeliä;
tähän mennessä maksanut kymmenen – ja asukkaat yhä 2010 työttöminä vuotavissa parakeissaan…
puhumattakaan Israelin viherviennin tuhon (50%) tulojen menetyksestä. www
israelnationalnews.com/News/News.aspx/136572

.

Vuonna 2006, pidätettiin 187pommiliivein varustatunutta arabia ja massamurhat estyivät –
pelkästään Judeassa ja Samariassa.

.

.



Jonathan Levy, asianajaja Washingtonista – Olli Rehn:
Levy, paa vin omana Hitlerin kansanmurhan omaisten asianajaja kirjoitti lokakuun 20. 2010
komissaari Olli Rehnille selvityspyynnön murhatuilta protestantti Serbeiltä, juutalaisilta,
romaaneilta ryöstetyistä kulta-aarteista jotka vietiin vati kaaniin 1946. (Vuonna 1999 paljastui että
Sveitsi vastaanottikin 3x myönnetyn määrän vati kaanin kuoripojan, Hitlerin ryöstöretken saaliista;
pankit palauttivat osan tästä …pitäen suurimman osan kaiken varalta) Levy on tutkinut (shkup ollin
omaa) kat0lis-mslim Ustasha -järjestöä ja sen ryöstösaaliita. Kopio kirjeestä toimitettiin myös
uutistoimisto Blombergille (joka ? heti poltti kirjeen). Vastaus tullee vuonna 2090?

.

.

Temppelivuoren romahdusvaara: Temppelivuori saattaa romahtaa muslimipalvojien päälle.

Temple Mount Could Collapse Atop Moslem Worshipers 11:51 Sep 26, ’04 / 11 Tishrei 5765

www .israelnationalnews.com/news.php3?id=69458

Egyptiläisiin löydöksiin perustuva Israelin Muinaishallinto Viranomaisten -raportti varoittaa
välittömästä temppelivuoren romahdusvaarasta kun tuhannet muuslimit saapuvat rammadanin
rukouksiin kolmen viikon kuluttua.

Vaikka alue on osa Israelia, Temppelivuorelle rakennettu moskeija on muuslimi Waqf:in
hallinnoima. Sen toimesta on suoritettu laajoja kaivauksia moskeijan laajentamiseksi ja juutalaisen
historian hävittämiseksi. Moskeija sijaitsee kahden edellisen Jerusalemin temppeliraunion päällä,
paikalla jossa kolmas temppeli tulee sijaitsemaan. Heikkojen pilarien romahtaminen voi johtaa
tuhansien muuslimipalvojien kuolemaan, ja muuslimimaailman tuomitsemaan Israel.

.

Israelin Historiaa, Arkeologisia löydöksiä Israelista 2000 luvun alusta, Israelin hallituksen
sivuilta suomennettuna.

.

Kuka on oikea juutalainen?
.

Jotkut juutalaiset eivät Jeesuksen mittapuun mukaan ole juutalaisia vaan kyykäärmeen sikiöitä.
Lutherin juutalaisvihaan ei silti pidä eksyä, sillä kosto on Jumalan ‘kamis’. “Minun on kosto, minä
olen maksava, sanoo Herra.” Room12. Sillä meidän Jumalamme Elää, kykenee ja On
Kaikkivaltias – vain kuollut alistaja jumala teettää tekoset toisilla kun itse ei kykene.



.

.

(Huom. Juutalainen ei ole sama asia kuin Israel: Israelin kansan 12 heimoa, joista yksi on juudan
heimo, hajotettiin koko maailman kaikkiin kansakuntiin sen pahuuden takia, lue esim Hoosean kirja.
Erään teorian mukaan Suomen geneettisesti erityinen kansa olisi pääosin Isaskarin heimoa:
“Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa;
sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. annotaan ja valhetellaan,
murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.
Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut;
myöskin kalat merestä katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka
sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita!” Hoosea)

.

Historioitsija Josephus:
kuvaa Jerusalemia ja juonimisia näin, ennen Jerusalemin valloitusta v.70:

.

“Yksi ryhmä hallitsi Temppelissä. Toinen kaupungin muurien sisällä.

Kolmas kaupungin muurien ulkopuolella. Neljäs = rahvas kaiken tämän välissä.

Ruumiita kerättiin aamuisin kaduilta kun juonijat pyrkivät voittajiksi…”

Josephus oli itse yksi Rooman juonijoista; varmaankin unohtaa historiaa kirjatessaan omat
virheensä? Väittäisinpä että hänkin oli je§uiitta – ellei olisi syntynyt 1400v ennen katollista mass-a-
murha jesu-perustaja-L0y0lan syntymää. Puolueetonta tietoa ei ole olemassakaan – kuten kaikessa
tiedossa, suodata selvityksestään se mikä on totta. Tässä eräs Josephus Flaviuksen taustojen
selvittelijä: w w w josephus .org/

Ennenkaikkea muista alkuperäinen Raamatunmukainen Israelin heimojen jaottelu 12.
sukukuntaan, näistä Juuda heimo on vain yksi: Toinen Mooseksen kirja: “Nämä ovat Egyptiin
tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne:
Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar, Sebulon ja Benjamin, Daan, Naftali, Gaad ja Asser.”
.

.

Jeremian kirja kertoo mitä mieltä Jumala oli näistä hirvittävistä juonista jo satoja vuosia ennen,
ja kuinka Jumala kosti kaiken tuon hävittämällä Jerusalemin vihollismiekalla. Samalla tavalla
puolikuuu sekä /haka /ristinmerkkejä mani puloidaan yhden jos toisen juonien ujuttamiseksi.



Nimikkoastia kuunjumala-ikonin kera... (kts. nuoli)

… Tiesitkö  että esim. Beetsaidan raunioissa talojen perustuksissa kiertää hakaristiornamentti?
Ilmankos Jeesus sanookin näille kaksipää/kalanpääDaagonin salaseura-palvojille “Voi sinua,
Korasin! Voi sinua, Beetsaida!…”

.

.

Tätä kun miettii, ymmärtää myös miksi kabbala ‘juutalaisten’ rakentamat IBM reikäkortti
kirjanpitokoneet mahdollistivat PAA VIN jesuiittain suunnitteleman naziSaksan kansanmurhan.
Ennen sodan loppua salainen kommandojoukko kävikin repimässä laitteista IBM -tunnukset.
Katollinen jessuiittaHitler lienee itse myös puolijuutalainen.

.



Synagoogan Lattiamosaiikki; Israel, En Gedi

.

Synagoogan Swastika Ornamenttia



.

Ornamentti Jerusalem Temple Mount-Temppelivuoren kivijalasta

.

.

.

.

Tämä yllä vas. oleva kuva ‘on olevinaan’ myös Israelin valtion Arkeologian sivulla … mutta
hämmästys on suuri kun klikkaat kuvakkeeseen: kuva onkin sensuroitu… toistaiseksi vielä jäänyt
teksti jäljelle. Ehkäpä sensuurin ‘virhe’ korjataan pian? (“The floor was of simple white mosaic
with a swastika…“) Kts Israel Arkeologia; En Gedi Löydökset



Synagoogan Lattiamosaiikki; Maoz Haim

.

.

Israelin Hebrealais Kabbalan pakana-symboli



Amerikan intiaanien symboli

Suomi 1930-40-luku

.

.

.

.



Kenen ? Lippu liehuu tässä P a a v i n EU-susireservaatissa v. 2011✜

.

Suomi Tänäänkin: rapparirallimme juuri, jo saastunut Presidenttimme kunnialippu

.

Itsenäisen valtion tunnus: Oma valuutta, Oma lippu, Omat itse valvotut rajat, Oma lainsäädäntä,
Oma…

Charles De Gaulle – kieltäytyi v.1963 vastaanottamasta Kekkosta – niikauan kuin se kantaisi
hakaristiä.

.

Rabbi Eliezer Fischl Strizhovista, Kabbala “Karnayim” kommentaari osoittaa hebrealaisen
pakanakultturin käyttäneen pakananpalvonta-hakaristimerkkiä. Hakaristin käytöstä on arkeologian
näyttöä ympäri maailman.



Suomi kunnostautuu hakarytmissä erityisen hyvin: Viinikan Tre kirkon oviaukko on koristeltu
hakaristein, Puolustusvoimat käyttää yhä hakaristilippuja juhlissaan jnejne. Suomen Presidentti on
Valkoisen Ruusun looshin suurmestari … “the grand master of the Order of the White Rose”,
Presidentin lipussakin on hakaristi. (Ranskan presidentti Charles de gaulle kieltäytyi myöntämästä
Kekkoselle kunniamerkkiä 1963 jos tämä kantaa juhlassa swastikaa – hakaristiä… ja symbolit
muutettiin) …sota aikana monet esim. Lottajärjestö käytti tätä pakanajumalan palvontasymbolia.
Katso Websters; swastika-hakaristi symboliikan historia

Ja kaikki tiet vievät yhä roomaan: samat kaksipääkotkaa kunnioittavat ‘ylipapit’ (johto) ovat
tänään vallassa kuin Jeesuksen aikanakin. Rooma on sumerilaisen kaksipääkotka uskonnon kehto,
sen asiamiehet keksivät Portugalin Fatiman luostarissa uuden uskonnon miehelle nimeltä
Muuhamed – siitä lähtien se on toiminut Rooman tuhon ja inkvisition alasimena. Nyt ja niinkuin
ennen – Jerusalemissa.

Rooman Mosaiikkia...

Vastalöydettyä Keisari Konstantinuksen ajan palatsin lattiaa, Turkki. Täältä näyttää paawi
Hitler pojalleen [haka]ristinmerkit kaivaneen.





Alh. oikealla: Jerusalemin Temppelissä palvottiin samaa kaksipääkotkaa kuin tänään vati kaanissa;
yläoik. musta kaksipääkotka on Vatikaanin jessuiitta-venäjä-looshin verinen haltija: maapallo
kaikkine varantoineen (vrt. suomen,

Huomaa kuinka vati kaanin järjestöjen symboliikka on äärimmäisen tarkkaa: Jerusalemin
kaksipääkotkalle ei anneta valtaa eikä aseita; se saa vain pyydystää syödä omaa kansaansa…
Samoin Suomen ‘valtionhuumekaupan pyhimyksen’, Shku pollin, oma (paa villinen Ustasha UCK
SS-divisiioonan tunnus, albanian lipun tunnus) kaksipääkotka on ilman maapalloa ja valtikkaa.

Sama kana vallassa 6.1.2012; Konstaritarien✜ Epiphany pakanajuhlat

Israelin Löydöksiä 2000-luvulta, Suomennoksia arkeologiasta Israelin hallituksen sivuilta;

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-arkeologia



Sumerilaisten, sitten Heettiläisten kaksipää-kostonjumala:

“Eesau otti vaimoikseen Kanaanin tyttäristä Aadan, heettiläisen Eelonin tyttären: Ja Rebekka sanoi
Iisakille: “Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon
Heetin tyttäristä, tässä maassa syntyneen, sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän?”

Jeesuksen Sanat Israelin kaksipääkotkaa kumartavalle johdolle: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka
te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Kuinka paljon enemmän tämä sana kuuluukaan
inkvisitio, anekauppa, kuvainpalvonta ekumenia-Vatikaanille, Ilmestyskirja 17. Porttokirkolle –
joka on kristinuskon irvikuva joka suunnasta?

Jeesuksen Sanat Pelastusta etsivälle: “Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä,
minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.“

.

Roomalainen Ismaelin Ismi:



Terror-ismin Määritys. Kuvassa Wojtyla P a a v i tuulettaa sarvipää-satanistimerkkejä tukijoilleen
vilkutellen. Tätä merkkiä harrastivat kaikki P a a v i t, nyt kaikki✜ kerhoon kuuluvat maailman
johtajat... Kopioi © Levitä = Levitä!

∆ Terror-ismi … on opinkappale, suunnitelma. … Ismiä hyödyntävät kaikki tyrannit
jengijohtajasta Paaviin... Media-ohjemoinnissasi lopullinen päämääränä on katolinen
maailmanvaltius Vatikaanille.

∆ Terror-isti … on ismin työntekijä, -ismillä höplästä vedetty, fanaattisksi ohjelmoitu -ja- sokea
väkivallantekijä; paras on aidon syytön aivopesty -ismin levittäjä, mitään ymmärtämätön
houkutuslintu.

∆ Terror-i … on ismin työtapa, menetelmä: menetelmä: Menetelmän olennainen osa on
hämmennys, Ordo Ab Chao, esim kostonuskonnon piilosta toimiminen. Paljastuminen tuhoaa
Mysteerin ja vie pelottelulta pohjan.

∆ Terror-in päämäärä … nostattaa kauhu; pelotellut pakotetaan juoksemaan haluttuun, ja jo kauan
sitten valmisteltuun ja kouluissa opetettuun -ismin ansaan… Päämäärä on jesuiittain vuosisatainen
haave Vatikaanin

EU Paavista maailmanhallitsijana. Esteenä ovat protestantti-herkkusienet jotka tulee ensin tuhota ja
ryöstää … kohde Suomessa Ylen onnettomassa tilassa olevat ja SODOMAOYj:n monopolin
aivopiestyt.



.

Vati kaanin✜ Katollisen Adolphin Ansoittamat pötköllään:

Miten ylläoleva kauhukertomus aiheeseen liittyy?
Se liittyy siten kuinka Suomen kansaa vedätetään 24/7 YLEn vati kaaniohjatulla aivopesukoneella:

Koko kristikansa syö jatkuvasti jesuiittaHesaria ja hyväksyy sen väitteet pureksimatta. “Paa
vi, joo, se on pyhimys, jesuiittaObamao, sekin on melkein pyh…” laukkaa eduskuntamooses
perään … kauhistellen lammasmaisesti ‘mysteerisiä’ Egyptin tapahtumia. Antaen jymäyttää itseään
Israelin tapahtumista 365 päivää vuodessa… Eikä suostu vastaanottamaan faktoja:

‘Pyhimys’: paavi Paa vali II nuorena miehenä (Wojtyla) toimi paa vi Piu ksen oman jessuiitan,
Adolphin apurina. Myi Zy klon B uunikaasuja D.e.g.e.s.h. AG:n myyntimiehenä – tietäen
palvovansa paa viaan juutalaisten hävityksessä. Lopulta systeemi romahti ja Wojtyla pakeni (niin
miksihän se pakeni?) Vati kaanin suojiin muiden massamurhaajien tavoin. Myöhemmin
kiipijästämme tuli paa vi. Ja nyt jesujohtoinen Helsingin Sanomat ilakoi tästä ‘pyhimyksestä’.

Onko tämä yhä tänäänkin toimiva inkvisitio sinunkin ilosi? Rakastatko todella tuota ylläolevaa
näkyä Paa vin tavoin? Toimitko sinäkin Hesarin lailla ismi-seireeninä ohikulkijoille pyhimyksiään
kehuen… Onko suusi…



∆ Terror-isti … ismin työntekijä … syytön aivopesty -ismin levittäjä, mitään ymmärtämätön
houkutuslintu.

.

.

…vai julistatko Sanan mukaan katoilta To†uuden? … Tee päätös nyt ettet syö, tue enää tätä
aivopesukoneistoa, etsi, tutki totuus, sitten julista se katoilta. Älä enää anna rahaasi eksytyksen
levittäjille, suomilehdistölle, YLEn saastalle … erottaudu ulkopuolelle leirin:  “Niin menkäämme
siis hänen tykönsä “ulkopuolelle leirin”, hänen pilkkaansa kantaen” Hebr.

.

Katollisen kirkon inkvisitio on eräs jalostunut tänäänkin käytössä oleva terrorin muoto… Isla
mismissa suunnittelija ohjelmoi/syöttää -isminsä likaisen työnsä tekijään ja teettää hänellä työn mitä
ei itse uskalla tehdä. Tämä ismi sisällytettiin myös 600 luvun tähän tarpeeseen keksittyyn
uskontoon joka annettiin erään rosvopäällikön välineeksi: hän aloitti toteutuksen yllätyksellä,
tappamalla Mekassa 600 suojautumatonta kauppiasta perheineen, vieden omaisuudet jne… käyttäen
apuna astr!d -voideltuja kellokkaita. Samaa keinoa on käytetty jatkuvasti 600 luvulta lähtien:
rauhansadulla käsketään tuudittaa naapurit kunnes tulee kansamurha-yllätys: nytkin Brysselin
“mielenosoittajat” lupaavat sen sinulle kissankokoisin kirjaimin (kts FITNA, Geert Wilders).

Tämän ismin edistäjät, Vati kaanin jessuiitat ovatkin pelkureita toistensa selän taakse
piiloutujia… Heitä on vain marginaalinen joukko, mutta ovat tällä hetkellä avainasemissa – halliten
suvereenisti -ismi -mediatyökalujensa yms avulla is lam maailmaa kuin länttäkin. Heillä on
hallinassa valtaisa määrää täysin johdostaan tietämättömiä, sokeasti tottelevia pyrkyri -vapaa
muurareita moninaisten alajärjestöjensä kautta… (Suomessakin n. 50.000). Opinkappaleen mukaan
Ismi ja sen taustat on pidettävä visusti piilossa, vain mysteerinen terrorin hedelmä, tihutyöt saavat
näkyä. Näillä murhilla mässäily edistää Ismiä…

Tämän katollisen Terror-ismin erään haaran ilmentymä, paa villis-marxistinen Saul Alinsky -
Method: “…jatkuvan koulutuksen kautta”… sitävarten on PAKKO saada iso työttömyysarmeija –
joka ohjataan uudelleenkoulutuksesta toiseen ja viimein orjaksi – palkattomaan työhön
“oppimaan”…

.

Terror-ismi on AUTO/navigaattori…

…Terror-isti on ajaja/matkustaja…
Viitaten ylläolevaan, istuuko suusi kyydissä?

Terror – ismin tuloksena on herkkusienissä -ismin mukainen kauhu. Se halvaannuuttaa ismissä
viljellyt niin etteivät uskalla enää tuoda esiin totuutta ja puolustaa Totuutta ja sorrettuja. Kun
yhteiskunta saadaan tähän halvaannuksen tilaan, ollaan ohitettu ‘ismin vuosi 1938′, leiritykset
alkavat: 6 6 6 -mikrosiru -rokote on jo valmiina odottaen Ilmestyskirjan pedon käskyä.



Sota on ismin korkein muoto: vati kaanin oppien mukaisesti luotu “tilanne” jolla mieletön ryöstö ja
kansanmurha agenda etenee. Tämä on kuvattu Ilmestyskirjan 17. luvussa. Ilmastyskirja on
kirjoitettu oikealle Kristitylle lohdutukseksi; Jumalalla on valmiina pelastus, uskon kautta lepo
sinulle – nyt ja tässä.

Jos Vati kaanin

jessuiitta suunnitelmat paljastetaan,

… terroristi ei pääsekään kohteeseen …

terroriteot kuivuvat kokoon itsestään…

“Aja pois pilkkaaja, niin poistuu tora ja loppuu riita ja häväistys.” Snl.

Aja Itse Oma Autosi.

Älä enää istu mitään ymmärtämättömänä ismi-kyydissä joka ylistää jessuiitta-obamao-myyriä
vaan rohkaistu: …”rohkaistui pieni ryhmä republikaaneja painostamaan omia jessuiittojaan. Sen
tuloksena nyt on menossa lakialoite koko Obamaon ‘oman’ Planned Parenthood rodunjalostus-
aborttikoneiston rahoituksen poistamiseksi…” 18-Feb-2011 NYTimes

Älä sekoita Raamatun Mooseksen paarmoja – paarmojen mooseksiin, älä enää istu kyydissä
lämpimiksesi – rohkaistu itse mittamaan, jos mittari näyttää liikaa, hyppää kyydityksestä ulos ja
toimi: Antero Laukkanen kehui Obamaon rukouspuhetta: “Se oli koskettava, nöyrä ja avoin puhe
hänen uskostaan…” Antero jatkaa: “Meillä ei tulisi olla mitään uskonnollista kinkkumittaria, jolla
mittaamme heidän uskonsa tilaa ja lämpöä.” …

Rehellinen, palavan lämmin marxilainen Obamao muuslimi? Ja kenen uskoa Antero tarkoitti?
John Favreu’ta vai Paa via? – (Favreau; jessuiitta-koulutettu “etiikan” professori, Hussein Barack
Obaman pääpuheenkirjoittaja…)

Tähän demockraatti -seurakuntaan kuuluu myös Rovasti Johan Candelin, 64, First Step
Forumin perustaja: “uskonnollisuus on FSF:ssä tarkoitus pitää taustalla”. Barack Obaman
[ äärimarxilainen, sosiaalista oikeutta saarnaava,  ] luottopastori ja mentori Jeremiah Wright kuuluu
myös rinkiin.; “Olen myös saarnannut hänen kirkossaan” … … Kunnon kommarina Jeremiah
Wright kiroaa ameriikan “God Damn America” …
katso youtube .com/watch?v=YWQRt3foFLs … “Keskeinen yhteistyökumppanuutemme
Obaman hallinnon kanssa liittyy Maailman Evankelisen Allianssin WEA:n toimialueen
tapahtumiin.” Kysyntää löytyy Candelinin muslimimaissa hankkimille henkilökohtaisille
yhteyksille ja kulttuuritietämykselle… suvaitseva kristillisyys on madaltanut kynnystä kaikkialla.
“Sain myös kutsun Obaman aamiaiselle…” Candelin pullistelee (psst. 2000 muun vieraan kera) .

Edelläoleva juttu oli Apulehdessä 04/2011; häveliäästi se kuitenkin kätki Jeremia Wrightin
nimen ja marxilaisen sosiaalisen oikeus kirkonsa taustat. Arvaat ehken miksi… …. Candelin,
Kokkolan kaupunginvaltuutettu, kristillisdemokraatti, Harrastaa raviurheilua…

Voi tätä sokeutta! www seurakuntalainen.fi 11.02.2011… Älä usko – mittaa itse ja …tätä et ole
ennen Obaman taustoista nähnytkään; katso: Obaman Taustat



.

LatmaTV: Hussein Obama muuslimi-ystävineen haluaa työntää koko Israelin mereen; tässä
Isralilaisen näkemys unelmastaan; Obaman underwater fantasy: www
youtube.com/watch?v=kSQnfSfAsPM

Kolmen terroristin orkesteri: “The Three Terrors” : www youtube.com/watch?v=VmffgIqlAYA

.

"Kuulepa jesuritarini Karl, säädetäänpäs✜ direktiiviä välillä hiukan pienemmälle niin saanti on
parempi. Kultahampaiden kilinä kuulostaa menevän yli..."

Karl Marx, paavillisen illuminaattijärjestön perustajia...

.

.



Huom. Kaikille Tiedoksi EU:n Kansalaisen Perusoikeudet, Nämä Olisi Syytä Jo Opetella:

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin
Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan,

joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa
myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön
osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus,

joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa

Tällä perusteella sinulla/minulla/hänellä saa myös olla vati kaanin virtuaalimaailmasta

poikkeava mielipide. Itse asiassa tämän mielipiteen rajoittaminenkin on jo rikos…

————————————————————————————————————————

.

ROOMAN KATOLISEN KIRKON JA PAAVIN VIRAN JUURET: Mistä katolisen kirkon
oppi on peräisin? Missä ovat paavin viran juuret? Aion vastata näihin kysymyksiin tässä
kirjoituksessa vertaamalla Rooman katolisen kirkon oppia Raamatun opetukseen. www
koti.phnet.fi/petripaavola/Katolisen_kirkon_ja_paavin_viran_juuret

————————————————————————————————————————

.

Allaolevissa linkeissä löytyy paljon hyvää asiatietoa – kunhan muistaa että moni on Vati kaanin
ohjelmoinnin tarkasti suunnittelemaa antia. Terrori ja Israelin surkea tilanne tuodaan esiin, varoen
paljastamasta kuinka Paa vin jessuiitat käyttävät tätä terroria maailmanhallinnon välineenään. I slam,
muuhametille Vati kaanin 600 luvulla kehittämä uskonto hallintatyökalu “on kuulema hyvä – siellä
on vain muutama pahis ‘radikaali‘”… kun esim samalla 45% muuslimeista Englannissa hyväksyy
vääräuskojen ja jumalattomain räjäyttelyt oikeaoppisena, k0raanin mukaan. Jos katsot, ota tieto
pitäen tekijäin suunnitelmat mielessä.

Israelin historiaa valaiseva flash video:  thereligionofpeace.com / www terrorismawareness.org /

www.maallikkoapuri.blogspot.com -->SENSUROITU

Katso aiheesta myös youtubesta kaikki PAKKASPYRY videot

.

.



Israel Uutiset ovat paavinpannassa: myös slideshare com sensuroi raivokkaasti...

Israel Uutiset 2012
www.scribd.com/Syottovasikka

www.scribd.com/doc/88263481

Katso / hae lisää, 2012 Uutiset, viimeisin version päivitykset uutisblogista

"Valtion Virallisen Totuuden Kaato-paikka" -sivustolta

Muut läheltä liippasevat linkit:

www.scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli

www.scribd.com/doc/75584883/Porttokirkko-Ja-Albert-0-Finnish

www.scribd.com/doc/75775026/Kansa-Joka-Ei-Ole-Kansa

http://wp.me/swIAV-21 israelin arkeologia

preparator.wordpress.com/2011/02/26/terroritekojen-luettelo/

wp.me/px1AT-8L Terroritekojen Luettelo

www.scribd.com/doc/75638035/SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta

www.scribd.com/doc/75585901/Chernobyl-Raporttivuoto

www.scribd.com/doc/75634939/Oljy-Luonnontuote-Ei-Lopu

www.scribd.com/doc/75591701/Ydinreaktorien-Yliteho-Viritykset



Terveisin Veljekset:

PAAWIN RAPPARIT

Ritarien Pussauskopin Poikia



Päivitetty 16.03.2017

Table of Contents

SISÄLLYSLUETTELO

Muistathan että kaikki dokumenteissani oleva tieto on oikein ymmärrettynä vaarallista, aiheuttaa
pelkoa, vapinaa ja hammasten kiristyksen tarvetta. Jollei linkkejä vielä ole deletoitu, varustaudu
kohtaamaan turvallinen Virallinen Totuus esim näin: ERROR 404 - page not found
Nyt -2017- slideshare on alkanut poistaa dokumentteja ja/tai estää päivityksen. Kaikki uusimmat
dokumentit ovat tänään 4.2.2017 nähtävissä täältä, myös ladattavissa ilman kirjautumista

DOWNLOAD ALL, NEW, UNCENSORED UPDATED FILES FROM HERE:

Type link address to www.jumpshare.com Syotto Vasikka -sivulle:

http://jmp.sh/H4jK8mj

...tai lyhytlinkki www.mediafire.com -sivulle:

http://tinyurl.com/gnpfal9

(Mediafire front page is lazy loading, be patient)

Lataa vaikka kaikki kerralla, fast DOWNLOAD ALL: http://jmp.sh/H4jK8mj
Type address into your browser: easy fast select view from jumpshare.com list:





Näin maksamasi THL toimii verorahoillasi kulissien takana - kavaltaakseen voiteluöljynsä...

ERROR 404: Slideshare as a pawn to BIG PHARMA; this document was censored 2/2017 by
slideshare.net



Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.

Also available at - täältä vielä osin sensuroimattomia sivuja :

- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com (free download)
- 4shared.com
- MS owned - slideshare.net/syottovasikka - now in-delete-business

Huom.
- Wordpress -tilillä osa uusimmaista dokumenteista on .pdf -muodossa.

Onpa hölmöä että wordpress vaatii useamman klikkauksen että .pdf tiedostot tulevat näkyviin...
- lataa haluamasi dokumentti koneellesi, kopioi ja levitä: mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9
- mitään takeita huomisesta ei ole: sensuuri on raivokasta. Talleta kaikki mitä saat, tänään...

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:

Read all the 40+ slideshare.net documents, see below for English:

...ala, Kill Bates bought this site and started criminal censorship as usual:
-
- syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia- ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.wordpress.com/2014/03/26/sensuroitu-fibromyalgia/ *kts ohje sivun lopusta

-
- syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta - ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/suomi-orwellin-valtakunta.pdf

-
- syottovasikka/neljäs-peto - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf

- syottovasikka/israel-uutiset-2011  [DELETED] - ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> https://www.scribd.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 tai
www.scribdownload.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 jo sensuroitu

-



- syottovasikka/israel-arkeologia [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.files.wordpress.com/2017/02/israel-arkeologia2.pdf

-

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä:

-
- syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



IN ENGLISH

_______________________________Enlanninkieliset 'kopiot':

New site, get all - fast download:

...download latest, still uncensored: http://tinyurl.com/gnpfal9

Tämä sivusto on jatkuvan monimuotoisen häirinnän kohteena joten dokumentit löytyvät myös:
scribd.com/syottovasikka tai wordpress.com 'virallisen totuuden kaatopaikka'.

'Sattuneesta syystä' linkit yllä on kirjoitettava itse selaimesi osoitekenttään.
Alla dokumenteista otsikot, yhteenveto. Slideshare ei tue linkkejä; Osoitteen joudut kirjoittamaan
selaimeesi tai hakemaan ne sivulta erilainen.wordpress.com. Dokumentin lataus omalle koneelle onnistuu
luomalla tili ja kirjautumalla. ...mediafire.com -sivusto ei vaadi kirjautumista. :

Below documet descriptions, addresses to the slideshare.com documents not yet censored.
Read, Copy and Distribute!

Vaikenemalla alistut pimeyden ruhtinaan avustajaksi,
osallistut salaliittoon kansalaisiasi vastaan...
Ismiensä luoja, Isä Terrori, jalostaa ismejänsä
jatkuvasti vangitakseen sinut PELKOonsa. Terror -
ismi. Tuhoisin keinonsa.

Staying silent you allow rule of darkness, you
become one with the Conspiracy of Silence.
Convenient way to lie to yourself 'this way you can
escape terror'. FEAR = Father Terrors best -ism,
best hoax to enslave everyone ...



tai

- scribd.com/syottovasikka
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download)
- 4shared.com
- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

Hollerith reikäkorttijärjestelmä oli avain kansakuntain
seulomiseen ja ryöstämiseen halki koko 1900-luvun. Nyt tämä
paisunut pahvihampainen peto on verkkonsa kutonut kaikkialle,
seuloo kansakuntia yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Lue ja
tunnista se, löydä sielullesi pelastus!

"seseon sensuroitava!" huudahti paljastunut Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

Tätä et olekaan ennen nähnyt.
SA-kuvadokumentti:
  Sivuosassa Mannerheimin SS-Mercedes!

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.



PyrΔmid PlΔgue
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja
pisimpään rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli -
Ryonguong.

Sellaista oli elämä Jeesuksen
aikaan
Rooman juonet ovat aina pyörittäneet laumojaan
maapallon ympäri: miten kirjoitukset väärennettiin
ohjaamaan jopa suomilaisten kultahampaat Paavikeisarin
laariin - vuosisadasta toiseen.



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia <kreik> = Noituus: Tätä ei kansanmurhaaja lääketiede halua sinun tietävän,
olethan kidutettuna sille rahasampo. Tuhat artikkelileikettä lähdetioitoineen lääketehtaiden
alati paisuvista huijauksista: KAVAHDA NOITIEN myrkkyjä ja OPI PYSYMÄÄN
HENGISSÄ.

www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia

tai

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



Tähtitarhain Tuolla Puolla
Kuinka Hän kaikkeuden loi, pelastuksen ihmisille soi:
Pedon pelon ja terrorin vastakohta on Toivo. ...ketään
Hän pakota ei, pelastuskin lahjoitetaan vain vain jos
tahtoo vastaanottaa rakkauden Totuuteen.

Surmattuna Summa Mutikassa

Minkä pyhiinvaelluskultin patsas löytyy keskeltä
Karjalaa? Miksi siniverinen Siemens - ja prinssi
kustaa ja muut EU pikkurapparit kävivät Summan
soilla pyhiinvaelluksella alkaen 1941?

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

Kuinka maailma joutui alati kasvavan
ahneuden verottamaksi - - Pelastustamme
viedä se ei voi

Phyrgia - miten sen heraldiikka paljastaa
eukkuRooman juonet kaikkialla maailmassa
alkaen jesuiitta Leninistä Moskovan torilla?



Berijan Tarhat

Unto Parvilahti : ... niin harvinainen kirja ettei ols  ISBN numeroa!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Poliisi potkaisi oven sisään ja niin Unto Parvilahti kaapattiin
yöllä CCCP vankiloihin. Karjala.
Lisättynä ennennäkemättömin SA-kuvin. Kuvien laatu
parannettu...

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

Kaikki petoksessa mukana kaksin käsin: tässä parhaimmalta
näyttävä Time-lehden huijaus nälkiintyneistä 'vangeista'.

Kun joka ikinen ritarien huijauskulissi romahtaa naurunremakkaan
kenguruoikeuden pelleilyssä, Milosevic piti myrkyttää... käykö
Aarniometsissä samalla tavoin?



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. -
taustat Fukushimalle - suomennettuna.
Text from: NRC Nuclear Regulatory

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

Kuinka jesuiittain julistama sota ismiä vastaan kuristi kansat
kavallusotteeseensa, murskasi orjainsa vähäisimmätkin oikeudet:
YLEN aivopiestyille ei mahdollisuutta anneta vieläkään...



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

Kadonneen kirjan uudistettu painos.
Tyypilliseen tapaan kirjastoista
salatuhotun opuksen alkuperäinen
uudistettu painos; ydintekniikan
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin
salata.Tämä kirja on äärimmäisen
harvinainen eikä sitä ole mistään
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi
suomenkielistä kappaletta on säilynyt
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore
historian romukopasta nostettu ja
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle -
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset
saavat.

Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin.

Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä.
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska
et löydä enää perustietoja mistään!



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

Vasemmalla kuvassa eräs vuoden 1955 ydinräjäytyksistä, tällä kertaa
Kiina: Nk. 'kokeiden' eli säteilytysräjäytyksien yhteismäärä on jo 12.000
– ja jatkuu. (2700 atmospheric nuclear blasts)

Suomi - Orwellin Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai
erilainen.wordpress.com

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

Tuulipussitieteen petokset avattuna:
maapallo kuumenee -kavallusten sarja
näkyvissä. Chemtrail ilmastomyrkytys -
arkipäiväisen salaista.

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia
Helsingin yllä 2014. ... chemtrail tankkerin
suuttimet jumittavat. Hengitä syvään...

Jotkut lähteet sanovat että 90% säätilasta,
säästä ja myrskyistä on tehtailtu.

SENSUROITU
www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-
mani-pulaatiot

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9



Rakettisateiden Maat
Paavimedian peiton alta paljastuva näkymä polttaa hesarin
valheet, kaataa YLEn oksennukset ministeriöitten
akkunoista sisään: rahvas laulaa vaan ei tiedä kenelle...

Israelin rahvas, kymmenien tuhansien EUn maksamain rakettien
savuava kohde. Kaikki rooman pappisritaritkin rikastuvat kun
rahvas kärsii jesuiitta molotovin rauhankoktaileja siemaillen.

Jesuiitta Albert0 R i v e r a n
elämänkerta
Lue kuinka Lutterkirkko kumartaa Rooman Osirista, on
salaa myynyt sielusi Vatikaaniin: juridisesti sinä olet nyt
Rooman omistuksessa!
(Kuvassa Soininkin Roomalaiskatolisten noitakoe: Myllynkivi
pikkupojan kaulaan ja jokeen: jos kelluu, on noita, jos hukkuu, ei
ollut noita...)

Obama, kuka olet?
Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään.
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi
narkkarin taustalta löytyykään...

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

ISRAEL: Mikään ei ole muuttunut. Rooma ryöstää
ja tuhoaa rahvasta jatkuvasti peräpohjolaa myöden
hesarien valheilla, kansa ei tajua. Lue Israelin
nykypäivästä ...

Kempiläinen
Katolisen Jesuiitta Tuomas Hamerkenin
salakavala oppikirja 1400-luvulta jolla
pohjolan pedofiilitkin kasvatetaan; katsaus
kaameaan antiin.
Tätä antia ammentaa myös vastakeksitty
'parempi' kirkkokunta Daagonin
kalanpäähattupiispoineen. VARO!

Tämäkö Oli Elämäsi

Kullekin ihmiselle on rajallinen aikansa. Kuinka sen käytät,
mitä odotat että eräänä päivänä tapahtuu kun sielusi vaaditaan
sinulta pois?

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

Kultahammaslastissa oleva oksettava porttokirkko. IHS =
Isis Horus Seth paljastus. ISIs ?! Sanoinko ISIS...

L' Asino kirjoitti v.1903: "EURooman keisaripaavi
takavarikoi, märehtii, nielee ... sitten se on nälkäisempi kuin
koskaan aiemmin..."

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla
oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä
kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon,
huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. ...Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta." Ilm.17.

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

"Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja
vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin

älä sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä
vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin

ylhäisemmät heitä molempia."

..."te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte
minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte

Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

Vapaamuurarit värväävät erityisesti seurakuntien
keskeltä. Liekö suomess yhtään yhteisöä joka heitä hyljeksisi?
Tuskin. Sensijaan veljeys, ykseyskoulutus ja rooman ylistys lienee
täällä edellytys puhujanpönttöön päästäksesi.
Lue miten Larry kutsuttiin kerhoon.

Kansa joka ei ole kansa
Palestina -sadun kehitti Rooman keisaripaavi
ennen ajanlaskumme alkua alistaakseen
juutalaiset...

"Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen
historiasta, kulttuurista, kielestä yms., kykenet
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen: 1. –
Kuka sen perusti, milloin? 2. – Mitkä olivat sen rajat?
3. – mikä oli sen..."

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

Paljastaa äitikirkon vasemmisto-oikeistosatu koneiston,
sille alistettuna olevan Ev Lut Kirkon osallisuuden mediansa
propagandaan ja messamurha lavastuksiin. ... Miinoitettu
Jenin 2002: Noobelsankari terroristiritari Arafatin ryöstämä
‘leiri’: …kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja,
mummoja, invalideja pyörätuoleineen, lapsia
pommikasseineen. Islamin kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…



Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht
4kpl)

KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin
uudet näkymät Israeliin

Israel uutiset:

1. israel-uutiset-2011
2. israel-uutiset-1/2012
3. israel-uutiset-2/2012
4. israel-uutiset-2013

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

islamin moskeijan minareetti muuttuu tarvittaessa
Daavidin torniksi, linnat junarata action parkiksi...
Elikkäs Sana "älä usko tätä katolista tehtailua,
koettele kaikki, pidä vain se mikä on hyvä ja karta
pahaa" on tässäkin paikallaan...



Öljy, Luonnontuote

Elämän Edellytys, ÖLJY. Tiesitkö että Maan
Öljyvarannot riittävät tuhansiksi vuosiksi eteenpäin?Maapallo ei
lämpenekään, meret eivät peitä palloamme ...
Pelastaudu hesarin höyryistä ja tutustu faktoihin.............

Chernobyl Raporttivuoto

Kuinka mahdoton tapahtui ja suomi
salasäteilytettiin 100.000 vuodeksi ... kuinka SINÄ
olet palapelin palanen jättimäisessä ihmiskunnan
råttakokeessa. Tietojasi varastoidaan, seulotaan,
kytätään -  kuinka syöpäsi tulee, kehittyy - mutta
sinulle ei kerrota.

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa seinien
läpi suorana säteilynä 3x
'Chernobyliä' vuodessa...

Miksi NILU, Norjan super simulointikeskus suljettiin kun se alkoi
näyttää rahvaalle kokomaapallosen saastumisen? Vasemmalla
NILUn tuottama rahvaan kaunis versio - oikealla todellinen
ilmakehän 100% cesium saastutus 2011



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

titles IN ENGLISH:
IN ENGLISH: most documents partly contain English translations; see the doc list repeated
in English below ...

Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.

No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:



Peter's Pill Grimace
Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus Seth ... Roots of
ISIS and Catholic terror ism.

"For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are
fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and
the merchants of the earth waxed rich by the power of her
wantonness"

Jesuit Alberto R i v e r a's life
How Lutheran Church bows under Roman Osiris, has
secretly sold its slaves under Vatican Jesuit terror -ism.

Catholic witch hunt test seen at left: Ten million ppl were
tortured under its (still continuing) inquisitions each century...
Catholic incest ministry: Boy with attached millstone, thrown
into water. If he float, he is a witch. If he drowns, he was not a
witch (or maybe just ? witness)

Manmade Nuclear Holocaust
Plutonium Factories a.k.a. Nuclear Powerplants are
irradiating every living creature on earth.

Based on AlgoRealism of melting ice & rising seas:
Coastline of west Finland has risen 100km during last
500 years, people are being taxed from as they gain
more land on the coast... plus other astonishing
treasonous MSM hoaxes



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. Text
from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

News of the papal terror -ism 9/11

How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations on a holy
ride; robberies to be continued beyond tomorrow.

(in Finnish; english resource linkys)



Fourth Beast
Neljäs Peto: we live the promised time of being
microchipped with beastly 666. Nobody will be able to buy
or sell without this cursed number: those who take it,
scriptures promise hell...

Hollerith Punch Card system has been around 150 years, the
Beast heart key to global robbery, mass murders...

(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary document
waits resources to translation)

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

Never before seen Cars, and then some... Finnish field marshal jesuit
Mannerheim's SS-mercedes etc.



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today by CCCP.
Two times the size of Israel...

A photo documentary of the oppressed. See SA-army
edited photos, finn txt.

PyrΔmid PlΔgue
Unbelievable never before seen revelations from
Pyongjang, North Korea. At left, world's largest hotel,
Ryonguong. Has been built 25 years and never finished...
N.Korea founder was fmr CCCP-general, jesuit like
Mannerheim. Must Read!



Life in time of Jeshua HaMaschia
How osiris has played his tricks throughout centuries:
Scriptures will reveal the Roman Beast, thus it has to keep
on fighting as promised.

"The dragon waxed wroth and went to make war with the
seed that keep the commandments of God, and hold the
testimony of Jesus" Rev.12

Censored Fibromyalgy

Pharmakeia = Witchcraft in Greek: The papal
pharma industry is geared for the beastly
depulation program.

Big Pharma massmurders -Documentary
through ages - 15 years with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:
CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



Beyond Time
How we came to be here....

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

Pyramid pilgrimage - aka finnish Winter &
Continuation war 1939-1944 in never before seen army
documentary photos of this papal robbery continuation.

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery through ages

- Miracle being saved

Phyrgia - how IHS-phyrgian heraldic
will reveal EU Rome Beast from its jesuit
Lenins Mosscow Red square to noBama...



Beria's Gardens

Berian Tarhat; Unto Parvilahti : ... so rare book that no  ISBN number!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Red glopapal po-lice lodge kicked his door in - it was 1946 in
Finland. How Unto Parvilahti was hijacked into CCCP gulag.
Karelia.
Never before seen Finn army SA-photos.

Hague Kangaroo Court - Milosevic

Time-magazine, one of the papal beastly MSM machines here caught in
its typical, continuing std forgeries.

Nuclear - rest assured, youre irradieted
Finnish version of the 'Manmade Nuclear Holocaust'



Suomi Finland - Orwellian Nation

Finland - like any country in papal realm, is thoroughly eaten by the papal worm masonry
knightly clans.

CENSORED by slideshare.net:
www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

The secrets of finn
masonry (see fig.)
knights must be
kept off from the
finn-slaves... so the
papal masons
asked 'help' from
slide. owner,
brother Kill Bates.

As honored knight,
Bill was ready to
smash these facts...

MS-CENSORED: You dont know what you dont know.

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf

Sky Sky Sky – Cry Cry Cry
Weather Satellite pics; collection of anomalies over
Scandinavia. …Satellite Weather Radar Anomalies over Scandinavia;
collection of clips. Chemtrails etc

Fig.: Chemtrail tanker nozzles malfuntion on routine flight, Helsinki.

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

Jesuit Alberto R i v e r a 's life
Finnish Version

Obummer, Who are u?

First 'man' to earn nobel prize for oversize
gums. See through the papal pallywood
theatrics behind this hoax.



They Came Through the Night
...like black knights.

ISRAEL: How Rome machinations continue behind
the old fairy tale of 'palestine' ...

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose' !

Chick.com cartoons



PAHAN PIETARIN BASILLI
Peters Pill Grimace In Finnish. CHECK OUT!

 IHS = Isis Horus Seth revelation. ISIs ?! did I say ISIS...

"...with whom the kings of the earth committed fornication,
and they that dwell in the earth were made drunken with the
wine of her fornication. And he carried me away in the Spirit
into a [satanic spiritual]wilderness: and I saw a woman
sitting upon a scarlet-colored beast, full of names of
blasphemy, having seven heads and ten horns.  And the
woman was arrayed in purple and scarlet, and decked with
gold and precious stone and pearls, having in her hand a
golden cup full of abominations, even the unclean things of
her fornication,
and upon her forehead a name written, MYSTERY,
BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF THE
HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE
EARTH. "

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

..."But ye are they that forsake the LORD, that
forget my holy mountain, that prepare a table

for GAD, and that furnish the drink offering
unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in Portugal, place
where islam was inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never Was.
Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris Ceasar-Pope.

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

1. israel-news-2011
2. israel-news-1/2012
3. israel-news-2/2012
4. israel-news-2013

---->

Israel Archeology
Check what kind minarets this machinery sells as
Davisds citadel...

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

All life would vanish without oil. Reserves last
thousands of years...

Chernobyl Report Leak

What happened - how youre irradiated today.
How an individual is tracked and compiled into
'interesting scientific database' - never told how big a
dosage you were deliberately delivered...

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

- Vatican-pill-grimace-of-petros
- ex. Jesuit Alberto Rivera's Life
- US Nuclear regulator - NRC-meeting-512
- Manmade Nuclear Holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from
http://jmp.sh/H4jK8mj

When necessary, Download all newest copies from www.mediafire.com :
http://tinyurl.com/gnpfal9

Some versions available (updates blocked) - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

shh...
One of the fmr, now deleted sites:

www.docslide.net/documents/neljas-peto.html - alas,

This webpage is not available
www.docslide.net/documents/helsinki-viipuri-moskova.html ... all DELETED

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency



mediafire.com direct doc addresses in alphabetic order ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite
aakkosjärjestyksessä kaikkiin em. dokumentteihin:

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
www.mediafire.com/folder/b5bzl55nagfojb2
www.mediafire.com/folder/f08m6kedkf051cf
www.mediafire.com/folder/6pb3z5fzqjgzif9
www.mediafire.com/folder/h4ipr4sv1h3ot2f
www.mediafire.com/folder/72sz47da7zu48t0
www.mediafire.com/folder/u449ibhns3un8di
www.mediafire.com/folder/99xsx8go6odra11
www.mediafire.com/folder/1a6qi847a69qbeh
www.mediafire.com/folder/on73y8broakh76z
www.mediafire.com/folder/9131ktazygjocdw
www.mediafire.com/folder/mutgzrm82m33zmf
www.mediafire.com/folder/d9d42d6mbaff5t2
www.mediafire.com/folder/8a05e1uvs1fpf7j
www.mediafire.com/folder/l8w3ocj99a2048d
www.mediafire.com/folder/4we3n8bup9rworf
www.mediafire.com/folder/cft45h6elwlmcny
www.mediafire.com/folder/eztcvzrtrun4j3z/shared


