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Alkuperäisversio; Larry kutsutaan rappareihin: Unwelcome Guest
www.chick.com/reading/tracts/1036/1036_01.asp

"Silmä on ruumiin lamppu - jos se on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se
valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!" Matt.6

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 -



jatkuu...



Se muutti kai ken: Siitä alkoi firmani 'menestys ... Jaamme jo looshissa tulevat urakat keskenämme
etukäteen ja sitten jokainen lähettää sovitut 'tarjoukset kaupungin urakkakilpailuun'.

Mielenkiintoista, eikö olekin? Saadapa ihmisiä paapova srk:n sisällä oleva 'synnintunnustusten
saalistaja' kerhoon... Niinpä Suomalisten seuroissa ei olekaan yhtään puhdasta paikkaa, kaikki srk
rapparien soluttamia. Vrt. Jesuiitta-Alber0n kertomus: viidenkymmenen vuoden solutusprojekti jossa
kaikki raamattukoulut on 'suolattu' omilla vatikaanin miehillä, kts. www.scribd.com/syottovasikka.



Maailmankattava pyramidi-salaseurajärjestelmä perustuu petokseen: kukaan ei saa tietää
seuraavan asteen 'salaisuuksia' - mutta vannoo uskollisuutta tuntemattomalle pyramidin huipulle
kuoleman uhalla. Ulkoisesti moraalistä tehdään näyttävä, sisältä silkkaa saastaa... pidettävä
salaisuutena.

Syntyy uusi kuutamourakoitsija obeliskin varjosta...



PYRΔMIDI &
köyhäin vasemmisto <---> oikeisto -salamurhasatu



"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.5

...jatkuu...



Larrystämme tuli kuin 'uusi mies', persoonallisuuskin muuttui. Vuodessa kaikki kotona romahti ...
Viimeinen toivo - vaimo soittaa Pastorille. Tässä harvinaisessa poikkeustapauksessamme pastori ei
ollutkaan rappari. Mikäli olisi ollut pyramidissa 'sisällä', Lois'in 'Rebekka'-vainot olisivat alkaneet -
liekö selvinnyt hengissäkään... alla 'vilahdus' tästä vainosta.

Esirukouspyyntö - Tarvitsen Nyt Apua:

-"Arvoisat Ystävät!
-Lähestyn teitä nyt hyvin vakavassa asiassa. Kysymys on taistelustani vapaamuurareita
vastaan ja samalla myös Odd Fellow-salaseuraa ja sen naisjaostoa Rebekka-loosia
vastaan.
-Useat teistä olette jo hyvinkin tietoisia taistelustani, eikä se siis siinä mielessä enää
tarvitse lisäselvityksiä, mutta koska tämänkin kirjeen vastaanottajissa on asiasta joko
vähän tietäviä tai ei mitään tietäviä, sen takia on syytä valaista vähäsen taustoja.
- Käytän tässä piilokopiota yksityisyyden suojelemiseksi. Teitä on tämän kirjeen
vastaanottajissa paljon erilaisia ihmisiä eri puolilla maailmaa ja englanniksi menee oma
kirjeensä ja pyydän jo nyt anteeksi sitä, jos loukkaan jotakuta, joka ei haluaisi tällaista
viestiä lukea. Voitte deletoida sen tai myös ilmoittaa minulle, jos haluatte pois tältä
listalta, kiitos.
-Olen siis jo vuosia taistellut - käytännössä yksin - edellä lueteltuja salaseuroja vastaan,
ja saanut mielestäni jo muutamia voittojakin Jumalan valtakunnan hyväksi.
-Viimeisin vaihe on se, että olen saanut työtoverin, entisen 16 vuotta vapaamuurereissa
olleen Juhani Julinin. [Huom. murhattiin ? viime kesänä] Hän on rohkeasti tullut esiin ja
antanut "kasvot" vapaamuurariudelle muun muassa Kauniaisten Raamattuopiston
Elämään-lehdessä 6-7/2010. Voitte lukea siitä ja myös Seurakuntalainen.fi-palstalta
lisää.
-Olemme nyt tavanneet Juhanin kanssa ja sen neuvotelun tuloksena Jumala on
ilmoittanut, että meidän on hankittava paljon esirukoilijoita.
-Siksi siis tämä kirje.



-Minulle on lisäksi ilmoitettu, että taistelu on herkeämätöntä ja kiivasta, eikä siinä
taistelussa tunneta armoa.
-Olen siis hyvin vakavan paikan edessä. - Olen tähän asti antanut itsestäni mahdollisesti
sellaisen kuvan, että mikä tai kuka minä oikein luulen olevani.
-Ilmoitan nyt olevani hyvin vakavan paikan edessä.
-Nyt on leikki loppu. Nyt alkaa todellinen taistelu, jota EI VOITETA ILMAN
ESIRUKOILIJOITA. Sen tähden vetoan teihin kaikkiin laittamaan nyt pois kaiken
keinotekoisen, kaiken keimailun ja kaiken epäaidon, sillä voittaaksemme tämän taistelun,
meidän on yhdistettävä voimamme ehdottomaan ja rikkumattomaan rintamaan.
-Kertokaa tästä asiasta omille rukousystävillenne ja omille verkostoillenne niin netissä
kuin erilaisissa rukouspiireissäkin.
- Olen täysin tietoinen, että meillä kaikilla on liiankin kanssa erilaisia rukouspyyntöjä ja
velvotteita, mutta jos teille vain sopii, ottakaa vielä joukon jatkoksi tämäkin rukous
vapaamuurareiden sielun pelastuksen puolesta..."

- Netistä poimittu hätähuuto -

jatkuu...

Kuinka monessa suomilais srk:ssa rappari ja tai katolis jesuiitta onkaan eitoivottu vieras?
Valitettavasti ei yhdessäkään...-



Tässäpä pastorien Pastori: tietää ja osaa asiansa eikä häpeä käydä käsiksi ja heittää perkeleet ja/tai
niissä riippuvat pihalle. Montako tälläistä pastoria on Suomalisten seassa? Minä en tunne yhden
yhtäkään, oikeita puhdasta Sanaa saarnaavia Pastoreita toki löytyy... Ja kuitenkin Pastori armahtaen
käy taistoon laumansa langenneen jäsenen puolesta:



Tähän kykenee vain Kristuksen Verellä puhdistettu Jumalan Lapsi; Pastorimme on elänyt
todeksi sanan kehoitukset jolloin nämäkin lupaukset täyttyvät:

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee."

"Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva
jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että
samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää."  Jaak.4, 1Piet5

Eräs aikamme harhoista juontaa juurensa tästä pelkuruudesta:

aletaan rukoilla ja anoa perkelettä!

Rukous ei auta jos kerran Jumala käskee Palvelijaansa ensin sitoa ja ajaa ulos. Kaikki herätys
Suomen saastuneessa Siionissa lähteekin siitä että SINÄ teet parannuksen ja alat elää Sanan mukaan.
Tunnet sen ja riiput siinä! Siten saat valtuudet ja niihin liittyvät lupaukset. Vain Jumalan
auktoriteetilla saat toimia kuin pastori Hunt, vastustaa ja ajaa 'bap homeet poikinensa' pakosalle. Tästä
seuraa ihmisille vapaus ja tahto vastaanottaa evankeliumin ilosanoma. Jeesus: " Eihän kukaan voi
tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä [baphometia]..."
Mark.3. Useilla on valtuus - mutta eivät toimi. Kuin poliisi joka huvittuneena vain katselee rikollisten
puuhia.

Tämän päivän suomexicossa parhaimmassa tapauksessa srk johtaja lausuu: "Olisitko kiltti ja jos
menisit nyt, emmehän halua tästä iltasnomiin juttua, jookosta ? ... ja sitäpaitsi minun pukuni voi
ryvettyä"... Naisen tunteilun värinöille ei tässä oikeassa taistelussa sielusta olekaan sijaa - ilmankos
baalin papitar onkin Jumalalle kauhistus, opillinen perversio yltympäri. Raamattu kategorisesti ja
kaikkialla kieltää naisen pappeuden - kieltää naista jopa avaamasta suutaan seurakunnassa!



Opillinen perversio: voisiko papitar katsoa yleisöönsä saarnatessaan Raamatusta? Opettaa alkaen
omasta valtuuksistaan, seisoa seurakunnan opettajana, suojelijana. Voisiko lausua: "Niin tulee siis
seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies"... 1Tim. ??

Eipä tietenkään. Ei, hänellä täytyy olla jotain aivan muuta... Korvasyyhyä hyväillen runoilla
kuinka Isä insesti Roomassa on kaiken moraalikeskustelun tukipylväs bla bla..." (Huh, tässä paljastui
homppis-Rooman agenttien suomenkirkossa läpirunnoma papitar-projektiagenda.)

Rooma näkyvissä! Kuvassa oikiallah... "Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan
omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois

totuudesta ja kääntyvät taruihin." 2Tim.

"...Ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien
seurakunnissa,  olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän
ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo." 1Kor14

"Niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä
kaikessa alamaiset.  Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä..." Ef.5

Katso, tämän minä olen löytänyt, sanoi saarnaaja, pyrkiessäni asia asialta löytämään
tutkistelun tulosta;  mitä sieluni on yhäti etsinyt, mutta mitä en ole löytänyt, on tämä:
olen löytänyt tuhannesta yhden miehen (0,1%), mutta koko siitä luvusta en ole löytänyt
yhtäkään naista. Saar.7

Raamatun perusasioista lipeäminen onkin tehnyt seurakunnista pirujen pesän: hellitään,
lellitään, pönkätään penkeissä maksavaa kauniisti puettua 'baphometta'. Ei löydy oikeata pappia jolla
olisi Jumalan Sanan mukainen auktoriteetti puhdistaa seurakunta perkeleen töistä! Ei löydy pappia
tahi seurakuntalaista - joka haluaisi epämuodikkaasti vastustaa perkelettä... Ei, salit puolillaan
suvaitsevaisia rappariTV-ohjelmin riivattuja - helvettiin matkalla...



jatkuu...

Seuraa henkien taistelu - "tälläistä ei meidän seurakunnassa sallita! Tämähän on aivan kauheata"

jatkuu...





Uskonpuhdistus ei koskaan saapunut perille; Suomen Lutterilaiset ovat aina olleet syvällä tässä
Roomasta tulevassa Ignatiuksen palvonnassa. Tänäänkin löydät evl -sivuja selatessasi tien tuon
Himmler-Ilaskivi-Niinistö Konstantinus-L0yolan pääkallonpalvontamenoihin, saatanallisen rappari-
Taize-messujen puuduttaviin hymneihin... Nyt nämä pakanariitit onkin kääritty erilaisiin nimikkeisiin
Lepuskimessusta alkaen.



Vapaamuurarius on vain eräs kansojen hallintavälineistä jonka vatikaani aikojen
saatossa on kehitellyt. Ei toki satumalta, vaan se on Jumalan sallima synnin palkka kansoille...
Rooma ja sen okkultiset menetelmät kuvataankin Raamatussa 'joka aukeamalla'.

Kaikkialla papittarien pöntöistä kaikuu kilvan sanoma rakkaudenjumalattaresta - vaan
Jumalan Rakkaus, joka sisältää TUOMION synnille, siitä ollaan hiljaa ettei baphomet häiriintyisi.
Oletko missään kuullut saarnattavan tätäkään kuvausta jossa Jumala kuvaa itse itseään:

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa;
hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.
Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii ja ulottuu kaulaan asti; se seuloo
kansakuntia turmion seulassa ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin". Jes.28

"Tämähän on vaarallista" sanoi paavi! Sen takia 500 vuotta sitten tapahtunut raamatunkäännös
buumi jossa Sana käännettin eri kansojen kielille, oli kauhistus ... Cath0lic 'INTERPOL' otti kiinni
raamatunkääntäjät, poltti järjestään rovioilla. Tämän takia katolispoika, Maltan Ristin ritari Adolph
ja vatikaanista ohjattu massatuhojärjestelmä keskittyi raamatun tunteviin yksilöihin. Tämän takia
katolisjesuiitta Stalinin CCCP hirmuhallinnon aikana raamatun omistajat ammuttiin mökkinsä
seinälle: jesuiittain johtamilla kidutus/pakkotyöleireillä massamurhattiin jopa 147milj syytöntä ...

Toinen huijaus lähti 600-luvun Portugalin Fatiman katolisluostarista: siellä kehiteltiin
verinen menetelmä - irvokas kopio osiris-katoliskulteista - arabien hallitsemiseksi. Isä Terrori
Vatikaanissa nauraa tänään; kuinka aivopiestyt kansat ('hesarinimijät') voivat yhä olla näin sokeita ?

Kts lisää esim www.scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli

jatkuu...



Maailmassa 'Kristitty' -nimeä kantavia Vapaamuurareja lienee 50-100 milj; suomessa luku on
ehken alle 100.000. Nämä täyttävät kaikki yhteiskunnan johtavat vakanssit lehtien toimituksista,
Konstantinus ym. looshien viranomaisista,  presidenttiin. Suomessa kaikki sadat eri ala/sala -järjestöt
ovat (useinmiten tietämättään!) jesuiitta-järjestölle alamaisia, totellen jokaista toivomusta joka 'paavin
pallilta lähtee...' Jesuiitta nimen seuraan luetaan myös vähemmän kunniakas assasin =
salamurhaajanimike... Niinpä 09/2009 perussuomalaisten lehdessä valtuustoryhmän pj Taisto 0rre
hehkuttaa  kaikkien pelkäävän heitä: "niin olemme jesuiittoja sanan alkuperäisessä merkityksessä"...

Todellakin, veljesseuraan 'ei pääse' kuin harvat ja valitut: rehellisillä ei pääsyä ole... Heti alussa
vannotaan valat jossa uskollisuus luvataan tuntemattomalle korkeammalle voimalle (käytännössä
järjestön näkymätön Rooman johto) ohitse maan lakien - toteltava on murhaa myöten kuolemaan asti.

Lue lisää sivun linkeistä.

Tämän kirkkojemmekin koristeena olevan Rooman ink visiti0 "kristitty" -merkin alla toimii
myös ritari Breiviik. Sen viestinä on rististä tehty tikari, Isis-Horus-Seth pakanajumalien uhrikalu
inkvisiittorien käyttämänä. Alla monesti mukana myös Roomankirkon Egyptikulttien Osiris-aurinko...



Iltasatusanomain neljännen asteen rappari Breiviik rehvastelee merkillään tällä tavoin, kytkien
jesuiittain hakaristi, kuu/baphomet ja sirppi- vasaramerkit mukaan - mukamaste vastustaen noita
paavin oppeja näillä paavin opeilla...:

Näyte ritari vapaamuurari Breiviikin 1500 sivuisesta Manifestosta:

Vapaamuurarimme ritari Breiviik kannattaakin Manifestossaan omien sanojensa mukaan sellaista
'kristillisyyttä' jossa rahvas ohjataan Rooman Äitikirkon hoiviin.

Katsaus Breiviikiin, rapparien iltasatusanomain 'Kristittyyn':
www.scribd.com/doc/75638035/SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta

Yllättäin (?) Sakari Topeliuksen Välskärin kertomukset, kuvaa Kustaa Adolphin salamurha-
yritystä 1700-luvulla: "hoviin päässeellä jesuiittamunkilla oli ristiin kätketty tikari..."

jatkuu...



"Meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi, ja meidän syntimme todistavat
meitä vastaan; sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me
tunnemme: me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet, vetäytyneet pois
Jumalaamme seuraamasta, puhuneet sortoa ja kapinaa, kantaneet kohdussamme ja
purkaneet sisimmästämme valheen sanoja. Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus
seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla.

Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki
sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta." Jes.59

jatkuu...





Poiminta Ilmestyskirjan eli Raamatun päätössanoista:

"Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on
vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.

Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät
porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja
epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi."

LOPPU



Seuraavana dokumentti nimeltä

TÄMÄKÖ OLI ELÄMÄSI

Noudattelee chick.com sarjakuvaa, lisäyksin... voisi kuvitella että kysessää vapaamuurarin elämän
loppu - vaan ei, jokainen Jumalalle YHWH Jeshualle selkänsä kääntänyt löytää itsensä helvetistä kun
aikansa päättyy. Tänään on sinulla vielä Armon aika, Pelastuksen Päivä = Jeshua, huomista ei
kenellekään ole luvattu.



8.02.2016

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 -







Lue aiheesta myös www.slideshare.net/syottovasikka/thtitarhain-tuolla-puolla-05







"Älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu. Sillä kuollessaan ei hän ota mitään
mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessänsä. Vaikka hän eläissänsä kiittää itseään
siunatuksi, vaikka sinua ylistetään, kun vietät hyviä päiviä, täytyy sinun mennä isiesi suvun tykö, jotka
eivät ikinä enää valoa näe. Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin,
jotka hukkuvat.." Ps.49 ( Darwin lainasi ihminen=eläin -ajatuksensa Raamatusta... ).



jatkuu...



"Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko
ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä."

"Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi .... Ja joka
ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja
saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien
valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

..."aikoja sitten on polttopaikka valmistettu; kuninkaallekin se on varattu. Syvä ja leveä on sen liesi,
tulta ja polttopuita paljon. Herran henkäys kuin tulikivi-virta sytyttää sen."

Below: Gates of Hell - there are plenty of them. Chile's Calbuco volcano. The fotographer got a
pic how a unrepentan human is being pusehd into hell, lightning from nostrils, timeless headache. If
the gate is like this, what is the actual eternal hell like. Terrible eternal domain whence is no escape -
and whose witness is the Word of Jesus Christ - the lord of Lords - Jeshua Maschia.



Eräs helvetin porteista. Chile's Calbuco volcano. Näköjään kuvaaja sai esille sinne joutuvan kasvot,
SALAMAT SIERAIMISTA, iäinen salamoiva päänsärky ... Jos jo portti on tälläinen salamoiva
syöksyvä tulimeri jota ihminen kestää ei voi, millainen on sitten itse helvetti. Helvetti josta Jeesus
Sanassaa selkeästi todistaa - Rakkautensa sinetti. (kts. LATimes.com)

Kuvaaja sai otokseensa tilanteen jossa Rakkauden Jumala tunkee ihmisen syystänsä helvettiin.
Mietis tuota, iäisyys siellä maan keskuksessa, korventuminen, tuska, ahdistus ilman taukoa,
loppumatta. Kuvassa massiivinen laavavirta 'läikkyy yli', helvetistä tursuaa tulimeri pois kun
ihmispolon rangaistus = Jumalan kasvojen edestä, maanpäältä poisto alkaa. Mielikuvituksellisten
pahojen tekojensa määrä on kammottava: helvetti läikkyy yli kun tuo tässä alkaa joutua teoistaan
vastuuseen. Salamat sieraimista, päänsärkyynsä tuskin sanoja löytyy? Tämän yksilön pahuus ei enää
meitä täällä ajassa enää kohtaa - siinä rakkaus = oikeudenmukainen Tuomio.

...ajaton loputon tuska. Tilaa on kaikille, sinne menevät kaikki ritariristien kiduttajat, hyvät ja pahat
tyhmät, viisaat, rikkaat köyhät - omain tekojensa kanssa kiduttamaan itseään ja ketä vaan, iäisesti.
Siellä on ahdettuna kaikki maailman vuosituhanten murha ja saasta yhdessä paketissa ilman
ensimmäistäkään hyvää ajatusta, tekoa, asiaa, kaikki aina pelkkää saastaa ilkeyttä... yksinäisyys,
iäinen kadotus Hänen kasvojensa luota.

Erikoista tässä on ulossyöksyvä materiavirta - jossa ihmispolo imeytyy sisään. Kysyä sopii, miksi
hän valitsi noin? Jokainen tekee Elämänsä aikana tietoisen valinnan, ellet vielä ole tehnyt - teet sen
tässä ja nyt. Voi olla että Taivas antaa toisen mahdollisuuden - mutta huomista tahi seuraavaa hetkeä
ei kellekään ole luvattu. Nyt on etsikkoaikasi - käytä se oikein ja huuda avuksi Hänen Nimeään.
Ainoata Nimeä jossa pelastus tältä iäiseltä kadotukselta löytyy. Jeschua Maschia - Jeesus Messias,
Herrain Herra ja Kuningasten kuningas kuoli edestäsi ettei sinun tarvitsisi tänne joutua. Siinä ilmenee
Jumalan Rakkaus - pelastuksessa jonka Hän tahtoo sinullekin antaa.



kuvasarjan linkki: latimes com/world/mexico-americas/la-fg-chile-volcano-calbuco-20150423-
htmlstory.html

Oppineiden mukaan Sana todistaa että helvetti sijaitsee maan ytimessä: alla 'samalta portilta'
väärävärikuva joka kertoo massiivisesta säteilystä. Kas tässä rakkaudenjumalatarten sateenkaari
riettauksille tulee loppu, aikaa ei täällä enää ole - vain ikuisuus.



The God of Love prepared the hell for the fallen angels, but for all fallen humans He made a Plan
to save - anyone wishing to escape His Judgement. All who stay unrepentant in their sins, will face
the judgement and hell.

First Pic above: a soul is being pushed into hell, stays there forever. The massive molten mass
overflows, ejects oout as hell is being filled. This poor unrepentant soul will be there forever , away,
forgotten, never again to see God or His righteous deeds. Herein is His Love manifested: all evil will
be separated from His Saints forever, eternally - Saints who respected His Son and the Amnesty He
died for. Everyone has now the chance to receive Saviour personally, and be saved from the hell:

"For he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy; and mercy
rejoiceth against judgment."

"Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error
of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core. These are spots in your
feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they
are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit,
twice dead, plucked up by the roots; Raging waves of the sea, foaming out their own
shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever."

This is the port to eternity by lewd rainbow crowd - seen in the second pic above - radiation
rainbow cloud surrounding the gate of hell. They receive justly what is written, no mercy anymore,
they wasted their time.

But you. You who still can read and comprehend: at this moment you can decide and repent, ask
His Mercy to forgive and sever you from all sins that will be mercilessly sucked into hell. Let the sins
go, let His blood wash them away, all your sins now - and be saved forever. Don't select hell!

Read this original story
in English:
chick
com/reading/tracts/0768/07
68_01.asp





jatkuu...



jatkuu...



Muutama waroituksen sana: Tässä asiassa ei olla pyytämässä ihmisiltä mitään, kellekään ihmiselle
sinä et ole velassa. Kun rikkonut olet, sen olet tehnyt Jumalaasi vastaan... Niinpä hae apua VAIN
Jumalaltasi, etsi armahdusta Hänen Sanansa mukaan. Tutki siis mitä se sanoo. Pelastuksen eli
armahduksen saat armosta - tämä armahdus perustuu ainoastaan sijaskärsijän sovittamiin rikoksiin,
Jumalan Ainokaisen Pojan, Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen.

Älä siis anna ihmisten hyväksikäyttää itseäsi tässä yksinäisessä ahdistuksen tilassa johon
synnissä rypeminen on sinut ahdistanut - ja minne se aina vie ihmisen. Pelastus synnintuskasta
annetaan ylhäältä, käsin koskematta ilman mitään tekoja. Tokihan synnytyksessä voi toinen ihminen
olla apuna, välttämätöntä se ei kaikille ole. Yksinkertaisesti luovutettuasi itsesi, pyydettyäsi syntejäsi
anteeksi VAIN Jumalalta, lepää siinä varmuudessa että Jumala kuuli ja nyt on Hänen vuoronsa vastata
sinulle. Hän on luvannut vastata, sinun kuuluu nyt odottaa. Ja jos niin hassusti kävisi että Jumala ei
sinua kuulisikaan, voit levätä siinäkin: tämä hetki on telletettu ikuisesti, ja voit vedota tähän
joutuessasi yksinään Jumalasi edessä v astaamaan elämästäsi.
"Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle. Minun sydämeni
vetoaa Sinun omaan Sanaasi: "Etsikää Minun kasvojani." Herra, minä etsin Sinun kasvojasi."
Ps.27

Se että sinua polttavat syntisi eivät anna rauhaa, ei pelastusta muuksi muuta. Älä kiirehdi
synnintunnustuksiin - ihmisten edessä - vaan anna Jumalasi johdattaa, kaikella on aikansa. Kaiken
tämän jälkeen älä myöskään anna sitoa itseäsi, sillä Vapauteen Jumalan Ainokainen Poika Vapautti
meidät. Itse en tod. tiedä missä tänä aikana saisit puhdasta Raamatun opetusta muualta kuin
Raamatusta itse lukemalla. Älä anna minkään systeemin varastaa pelastettua sieluasi tekemään
orjantöitä millekään organisaatiolle, seurakunnalle yms. Pidä aina Raamattu (Ehdottomasti Ei v.1992
jesuiittaväärennös) korkeimpana auktoriteettinasi. Toki vapaaehtoisesti tulee hyvissä töissä ahkeroida,
Raamattukin siihen kehoittaa - mahdollisuuksien mukaan, eikä yli määrän. Siunauksen saat kätten
koskematta - jos Jumalalle parhaimmastasi aina annat kymmenykset, tee se salaa niin ettei kukaan saa
siihen tarttua - tärkeintä tässä on asenteesi Jumalan edessä; toissijaisena mitä tälle luovutuksellesi
tapahtuu.

Raamattu varoittaa tämän tästä harhaopeista ja valheveljistä - tänä päivänä niitä lienee 99,9%;
räikein Rooman Katolisen kirkon jokapaikkaan kasvattamat lonkerot... Sen ujuttamia väärennöksiä
löytyy jopa Uuden Testamentin sisältä. "... yhäti etsinyt, mutta mitä en ole löytänyt: olen löytänyt
tuhannesta yhden miehen, mutta koko siitä luvusta en ole löytänyt yhtäkään naista." Saar.7.

Tämän takia älä anna painostaa itseäsi mihinkään. Äläkä pakotettuna mene kasteellekaan, se ei
pelasta ketään. Vasta mietittyäsi, odotettuasi - vuoden, kaksi - menettele näin ja mikäli haluat, anna
kastaa itsesi - Jeesuksen Kristuksen Nimeen - jossain aivan muualla sitomatta itseäsi yhteenkään
ihmiseen tahi järjestelmään. Tämä kaikki ei tietenkään sulje pois tärkeää seurakuntayhteyttä - jossa
kaiken on tapahduttava ylemmän auktoriteetin eli muuttumattoman Raamatun Sanan ehdoilla. Näin
menettelemällä sinua ei huijata eikä ryöstetä tyhjäksi vaan etsiessäsi löydät Iäisen Elämän - Jumalan
antamana.

perkele pakottaa - Vapahtaja Vapahtaa



Jos Sinut Tähän 'Synninpäästöön' Johdatellaan - PAKENE! ... Kyseessä on perkeleen
porttokirkon juonet... ( Italialainen L'Asino Lehti kuvasi Vatikaanirikoksia näin vuonna 1901 )

Jeesus: "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja
mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette
hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!  ... Te käärmeet, te
kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?" Matt23



Maailman pilkkaajien taholta Jeesus kuvataan nysvänä joka ei mihinkään kykene - no tietenkin
peilaten hamepukuista rapparipappeja - tai baalin papittariamme. Muttamutta, Jeesus Kaikkivaltias
Jumalan Poika - Hän teki nuorista ruoskan... uskalsi nousta aikansa rapparikuoroa eli temppelin
kaksipääkotkanpalvoja pappeja vastaan.

"Isä oman valtansa voimalla on asettanut [ajat] ... kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te
saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." "Sillä Jumala ei ole antanut
meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen." 2Tim

 " Jeesus sanoi heille: "Minä se Olen" ---> sotamiehet kaatuivat maahan." Joh. ...

Ennen kaikkea Etsi Jumalaasi kaikesta sydämestäsi - hinnasta välittämättä. Ei kirjallisuudesta
vaan 'ainoastaan' Raamatusta. Olkoon hintana mikä tahansa, vaikka yksinäisyys, maksa uskossa sekin.

"Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Odota Herraa. Ole luja, ja
vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. "

Tiedoksi:  Nyt Et ole lähtenyt rakkaudenjumalattarien sielukkaalle fiilismatkalle --> Vasta
Monen Ahdistuksen Kautta Pelastut - Vain ja ainoastaan Jumalan Ainokaisen Pojan Kautta. Olet
etsimässä Kaikkivaltiaan Jumalan Rakkautta - sehän tuomitsee synnin - jonka palkka on kuolema.

Opiskele Sanasta itse tuntemaan Hänen - Jeshuan - Nimi:

Lupausten Lupaukset ovat ehdollisia:

"Koska sinä riiput Minussa kiinni, niin Minä sinut pelastan; Minä suojelen sinut,
koska sinä tunnet Minun nimeni. Sinä huudat Minua avuksesi, ja Minä vastaan sinulle,
Minä olen sinun tykönäsi, kun sinulla on ahdistus, Minä vapahdan sinut ja Minä
saatan sinut kunniaan. Minä ravitsen sinut pitkällä iällä ja suon sinun nähdä Minun
antaman pelastuksen." Psalmi 91

KTS LIITE 1. Jeshuan (Jeesuksen) nimet, Vanha Testamentti eli Toora.
Lisäys 25.9.2016



Pelastusvarmuus:
Olen elänyt jumalattomasti, pelastunut ja elänyt epävarmuudessa - saanut kasteen [EI
VESIKASTE] - ja siinä saanut pelastusvarmuuden jota ei paavikaan saata kumota. Ei
yksikään ihminen maan päällä... Näinollen katson olevan 'alan' asiantuntija - toisin kuin
pelastuksesta tai varmuudesta osattomat saarnamiehet. Juutaksen tilassa hilluvat opetuslapset.
Jotka opettavat vaikkei asiasta mitään tietoa heillä ole.

Seuraavassa lähestyn aihetta Juudas Iskariotin persoonan, elämän, kuoleman kautta.

Pohdipa ja valaise pohdintasi Sanalla Sanasta itse tutkien, vastaapa mitä mielees tulee
näihin kysymyksiin.:
- Juudas Iskariot oli/ei ollut pelastunut
- Hän oli/ei ollut Armahdettu.
jne.



Sana kertoo että Jeesuksen opetuslapsi, Juutas Iskariot ei 'löytänyt porttia'.

"Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen,
ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie
elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät."

Hänellä - Jeeesuksen petuslapsella - siis ei voinut olla pelastusvarmuutta - tai jos oli, se oli
valhe-varmuus.

Oliko hän siis saanut pelastuksen? Jos pelastusta ei voi menettää, hän ei siis ollut
pelastunut... Tässäkin kohden olen sitä mieltä kuin Sana: "joka uskoo ja kastetaan, pelastuu"

Tokihan Juutas oli vesikastettu, siispä tuon pelastuksen kasteessa [pelastusvarmuuden
saaminen]  on kyse koetuksen tulikasteesta. Kolmen vuorokauden pimeydestä, opetuslapsen
ihmettelystä että "missä olet Herrani!?"

Oliko hän siis vastaanottanut Armon? Sikäli jos Armoa ei voi menettää, opetuslapsi juutas
ei ollut saanut Armoa. Armo siis annettiin Helluntaina. Jumalan Seitsemän Henkeä ovat
taivaassa, mutta Jeesus lähetti Pyhän Hengen kastetuille opetuslapsilleen. Ja sitä myöten
Armon, ja pelastusvarmuuden.

Tässä näemme että pelastuksen tie alkaa vasta uudestisyntymässä. Ahdistusten taival
jossa Jumala itse toimii takuumiehenä - jos yksi Hänessä riiput. Hän tuo asia kerrallaan eteesi
asioita tapoja tavaroita joista sinun tulee luopua - kun tottelet ääntänsä, eräänä päivänä saat
tuon tulikasteen jonka pimeyttä ja kipua ei voi kuvata: mieti millainen oli Jeesuksen
opetulapsilahkon 3vrk pimeydessä kun Herraa ei yhtäkkiä ollutkaan, rooman murhaamana
lojui haudassa... ja ovella kolkutti ylipappein poliisit jotka halusivat heidätkin ristilleen
naulata.

Kansa ilkkui heille: "lahkolaisten jumala kuoli! Mites nyt suu pannaan?" ... 11 opetuslasta,
3vrk täysin ilman Herran tukea, hyljättynä. Sanattomana.

Aiheesta lisäpohdintaa 'Neljäs Peto' -kirjan loppuosassa. Ja lue kaikki muutkin 40 opustani.

Sinulle joka elät epävarmuudessa pelastuksesi suhteen: Onvain yksi Nimi jonka kautta
saa pelastuksen, yksi Veri joka on edestäsi vuotanut. Jeschua Maschia - Jeesus Messias. Jos
pelastuksesi olet vastaanottanut - tai nyt sitä huudat, Hän vastaa ajallaan. Meidän syntimme
erottavat meitä Hänen läsnäolostaan, siksi Sanan perusviesti on: TEE PARANNUS! Mitä se
kohdallasi merkitsee, sinä tiedät sen...Lepää siinä tiedossa että tulet saamaan
pelastusvarmuuden Hänen Nimessään = luonnettaan tutkimalla, etsimällä. Aloita se NYT:
jätä muu ja ala tutkia Sanaansa. Joka päivä tunteista, kiireistä välittämättä, uskollisesti. Tee
Herrallesi lupaus jonka pidät: lue Sanaansa esim 5 lukua päivässä, joka toinen päivä uutta
testamenttia, joka toinen päivä vanhaa testamenttia... Ja laita palautetta.

Paavalin jne " julistettua  evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta
opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan,  ja vahvistivat
opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen
ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan."



"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi
on Uskollinen ja Totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja Hänen silmänsä
olivat niinkuin tulen liekit, ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja Hänellä oli kirjoitettuna
nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin Hän itse, ja Hänellä oli yllään vereen kastettu viitta, ja
nimi, jolla Häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

Ja Häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja
puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että Hän sillä löisi
kansoja. Ja Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja Hän polkee kaikkivaltiaan
Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja Hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi:
"Kuningasten Kuningas ja herrain Herra."

Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin
juurivesa ja Hänen suvustansa, se Kirkas Kointähti." Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!"
Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän
vettä lahjaksi." Ilm

Jeesuksen Nimeä ja Voittoansa korottavia lauluja:

- Golgatan veressä youtube com/watch?v=Q9inoCpdk8o
- Oi ihmeiden Golgatan virta youtube com/watch?v=puss8jj2-ZQ
- Kaikki synnit anteeksi mä sain - Vetelin tytöt youtube com/watch?v=FgwQ20HHJJM
- Kiitetty olkoon Hän Vetelin Tytöt youtube.com/watch?v=XMl2zC0rNp4
- Ristiltä kerran - Vetelin tytöt youtube.com/watch?v=vxx-ODd-mjU
- Katso lapseni - Vetelin tytöt com/watch?v=DUJEY4iDWdc
- Päivi Sini Ristimäki Vain yksin Jeesus youtube.com/watch?v=ha0_fX3FAz8
- Kristoforos - Vuodet rientää pois youtube.com/watch?v=HW7D_P2XFfA



LIITE 1; 'Jeesuksen' alkuperäinen NIMI.

8.02.2017
Yshuw`ah (hebrea), Iesu, Jeesus [kreikka].

HaMaschia, Messias [kristus/kreikka]

YHWH, [herra] ... Usein KR-38 kertaama 'herra herra' vaihtelee esim. YHWH Adonai, YHWH
'Elohiym, Elowahh, EL, jne ym - kullakin nimellä oma merkityksensä.

Yshuw`ah [strongs sanaston no. 03444] eli nimi Jeesus, mainitaan seuraavissa 77 Vanhan
Testamentin alkukielen eli hebreankielisen Toora'n jakeessa:

Genesis 49:18; Exodus 14:13; Exodus 15:2; Deuteronomy 32:15; I Samuel 2:1; I
Samuel 14:45; II Samuel 10:11; II Samuel 22:51; I Chronicles 16:23; II Chronicles
20:17; Job 13:16; Job 30:15; Psalm 3:2; Psalm 3:8; Psalm 9:14; Psalm 13:5; Psalm 14:7;
Psalm 18:50; Psalm 20:5; Psalm 21:1; Psalm 21:5; Psalm 22:1; Psalm 28:8; Psalm 35:3;
Psalm 35:9; Psalm 42:5; Psalm 42:11; Psalm 43:5; Psalm 44:4; Psalm 53:6; Psalm 62:1;
Psalm 62:2; Psalm 62:6; Psalm 67:2; Psalm 68:19; Psalm 69:29; Psalm 70:4; Psalm
74:12; Psalm 78:22; Psalm 80:2; Psalm 88:1; Psalm 89:26; Psalm 91:16; Psalm 96:2;
Psalm 98:2; Psalm 98:3; Psalm 106:4; Psalm 116:13; Psalm 118:14; Psalm 118:15;
Psalm 118:21; Psalm 119:123; Psalm 119:155; Psalm 119:166; Psalm 119:174; Psalm
140:7; Psalm 149:4; Isaiah 12:2; Isaiah 12:3; Isaiah 25:9; Isaiah 26:1; Isaiah 26:18;
Isaiah 33:2; Isaiah 33:6; Isaiah 49:6; Isaiah 49:8; Isaiah 51:6; Isaiah 51:8; Isaiah 52:7;
Isaiah 52:10; Isaiah 56:1; Isaiah 59:11; Isaiah 59:17; Isaiah 60:18; Isaiah 62:1; Jonah 2:9;
Habakkuk 3:8

Suomeksi lausuttuna 'Jeshua' - Pelastaja, Messias- esiintyy yhteensä 77 kertaa.

Suomen kirkkoraamatun käännös Vanhan testamentin KR-38 jakeet ja
kuinka nimi Jeesus* - Yeshua - on niihin tahallisesti piilotettu. Ettet löytäisi
Jeshuaa.

* Rooman huijakeisarin v.325 kasaama 'uusi testamentti' väärennöksineen taas haluaa sinut viedä
kreikkalaiselle hakaristimatkalle EUrooman Ekumeniaan: jeesusta kristusta pyramididraamaa. Miksi
pakanoitien kreikankielen väännöksiä söisit kun on tarjolla alkupräinen YHWH Jeshua?

*Huom: Alla on vain ao. jakeet joissa alkukielessä esiintyy Nimensä 'Jeesus' . Asiayhteyden
selvittämiseksi tulee avata raamattusi ja tutkia ao.  raamatunkohta kokonaan.



Vanha Testamentti eli Toora, Jeshua -jakeet vapaana käännöksenä.

"Sinua minä odotan YHWH Jeshua. 1.Moos. 49:18

"Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin näette YHWH Jeshuan tänä päivänä 2.Moos.14:13

"YHWH on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja Häneltä tuli minulle Jeshua. 2.Moos.15:2

"Niin hän hylkäsi 'Elowahh joka oli tehnyt hänet, ja halveksui Jeshuaa. 5.Moos.32:15

"Hanna rukoili ja sanoi: "Minun sydämeni riemuitsee, YHWH, minun sarveni kohoaa korkealle,
YHWH. Minun suuni on avartunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen Jeshuasta. 1.Sam.2:1

"Onko Joonatanin kuoltava, hänen, joka on hankkinut Jeshuan Israelille? Pois se! Niin totta kuin
YHWH elää: ei saa ..." . I Samuel 14:45

"Ja hän sanoi: "Jos aramilaiset tulevat minulle ylivoimaisiksi, niin Jeshua tulee minun avukseni; jos
taas ammonilaiset tulevat sinulle ylivoimaisiksi, niin minä tulen sinua auttamaan. 2.Samuel 10:11

"Sentähden minä ylistän Sinua, YHWH, kansojen keskuudessa ja veisaan Sinun Nimesi kiitosta;
Sinun, joka annat kuninkaallesi Jeshuan ja osoitat armoa voidellullesi, Daavidille, ja hänen
jälkeläisilleen, iankaikkisesti." 2.Samuel 22:50-51

"Veisatkaa YHWH:lle, kaikki maa, julistakaa Jeshuaa päivästä päivään. 1Aikak 16:23
..."Antakaa YHWH:lle Hänen Nimensä [Shem] kunnia, tuokaa lahjoja ja tulkaa Hänen kasvojensa
eteen, kumartakaa 'Elohiym pyhässä kaunistuksessa. "

"Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa YHWH Jeshuaa
Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö älkääkä arkailko; menkää huomenna heitä vastaan, ja YHWH on
oleva teidän kanssanne." 2.Aikak. 20:17

"Minulla on Jeshua - jumalaton ei voi käydä Hänen kasvojensa eteen. Job 13:16

"Kauhut ovat kääntyneet minua vastaan; niinkuin tuuli Sinä pyyhkäiset pois minun arvoni, ja minun
Jeshua katoaa niinkuin pilvi." Job 30:15

PSALMIT:
Seuraavissa 45 Psalmeissa esiintyy Pelastaja, Messias Vapahtaja - Yeshua -sana:

Psalm 3:2; Psalm 3:8; Psalm 9:14; Psalm 13:5; Psalm 14:7; Psalm 18:50; Psalm 20:5;
Psalm 21:1; Psalm 21:5; Psalm 22:1; Psalm 28:8; Psalm 35:3; Psalm 35:9; Psalm 42:5;
Psalm 42:11; Psalm 43:5; Psalm 44:4; Psalm 53:6; Psalm 62:1; Psalm 62:2; Psalm 62:6;
Psalm 67:2; Psalm 68:19; Psalm 69:29; Psalm 70:4; Psalm 74:12; Psalm 78:22; Psalm
80:2; Psalm 88:1; Psalm 89:26; Psalm 91:16; Psalm 96:2; Psalm 98:2; Psalm 98:3;
Psalm 106:4; Psalm 116:13; Psalm 118:14; Psalm 118:15; Psalm 118:21; Psalm 119:123;
Psalm 119:155; Psalm 119:166; Psalm 119:174; Psalm 140:7; Psalm 149:4



"Monet sanovat minusta: "Ei ole hänellä Jeshua YHWH." Sela. Psalm 3:2

"Nouse YHWH Jeshua Elohiym ! Sillä Sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, Sinä murskaat
jumalattomain hampaat. Psalm 3:8

"Armahda minua YHWH, katso, kuinka minun vihamieheni minua vaivaavat, Sinä, joka nostat minut
kuoleman porteista, että minä julistaisin kaikki Sinun ylistettävät tekosi, tytär Siionin porteissa,
riemuitsisin Jeshuasta. Psalm 9:14-15;

"Minä turvaan Sinun armoosi; riemuitkoon minun sydämeni Jeshuassa. Psalm 13:5-6

"Oi, että Jeshua tulisi Siionista! Kun Herra YHWH kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob
riemuitsee, Israel iloitsee. Psalm 14:7

"Sentähden minä ylistän Sinua, YHWH, kansojen keskuudessa ja veisaan Sinun Nimesi kiitosta,
Sinun, joka annat kuninkaallesi Jeshuan ja teet laupeuden voidellullesi, Daavidille ja hänen
jälkeläisilleen, iankaikkisesti. Psalm 18:50

"Suotakoon meidän riemuita Jeshuasta ja nostaa lippumme YHWH nimeen. Psalm 20:5

"YHWH, Sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka suuresti hän riemuitseekaan Jeshuasta! Psalm
21:2

"Suuri on Jeshuan kunnia, Sinä peität Hänet loistolla ja kirkkaudella. Psalm 21:5

"EL, EL, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana Jeshua, et kuule valitukseni sanoja? Psalm 22:1

"YHWH on kansansa väkevyys, Hän on voideltunsa Jeshua. Psalm 28:8

"Sivalla keihäs ja salpaa tie minun vainoojiltani. Sano minun sielulleni: "Jeshua on Pelastuksesi.
Psalm 35:3

"Mutta minun sieluni iloitkoon YHWH:ssa, riemuitkoon Jeshuassa. Psalm 35:9

"Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin levoton? Odota 'Elohiym. Sillä vielä minä saan
kiittää Jeshuaa. Psalm 42:6

"Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota 'Elohiym. Sillä vielä minä
saan kiittää Jeshua 'Elohiym. Psalm 42:11

"Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota 'Elohiym. Sillä vielä minä
saan kiittää Jeshua 'Elohiym. Psalm 43:5

"Sinä 'Elohiym, Sinä olet minun kuninkaani, toimita Jaakobille Jeshua. Psalm 44:4

"Oi, että Israelille tulisi Siionista Jeshua! Kun 'Elohiym kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob
riemuitsee, Israel iloitsee. Psalm 53:7

"Elohiym sinua yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, Häneltä tulee minulle Jeshua. Hän yksin
on minun Kallioni, Jeshuani: en minä suuresti horju. Psalm 62:2,3



"Hän yksin on minun kallioni, minun Jeshuani: en minä horju. Psalm 62:7

"'Elohiym olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, Hän valistakoon kasvonsa meille, - Sela -
että maan päällä tunnettaisiin Sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa Jeshua. Psalm 67:2-3

"Kiitetty olkoon 'Adonay joka päivä. Meitä kantaa EL Jeshua. Sela." Psalm 68:19

"Mutta minä olen kurja ja vaivattu, suojatkoon minua Jeshua 'Elohiym. Psalm 69:29

"Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka Sinua etsivät; joille Jeshua on rakas, ne sanokoot aina:
"Ylistetty olkoon 'Elohiym. Mutta minä olen kurja ja köyhä; 'Elohiym, riennä minun tyköni. Sinä olet
minun Jeshua YHWH, älä viivy.  Psalm 70:5-6

"'Elohiym on minun kuninkaani ammoisista ajoista, Hän  (jatkuvasti) toimittaa Jeshuan maan päällä.
Psalm 74:12

"Sentähden YHWH, kun Hän sen kuuli, julmistui; ja tuli syttyi Jaakobissa, ja Israelia vastaan nousi
viha, koska he eivät uskoneet 'Elohiym eivätkä luottaneet Jeshuaan. Psalm 78:21-22

"Efraimin, Benjaminin ja Manassen edessä herätä voimasi, tule Jeshua. Psalm 80:2

"YHWH 'Elohiym Jeshua, päivin ja öin minä huudan Sinun edessäsi. Psalm 88:1

"Daavid kutsuu Minua: 'Sinä olet Isäni, Sinä Ab EL Jeshua. Psalm 89:26

"Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä Jeshuan. Psalm 91:16

"Veisatkaa YHWH, ylistäkää Hänen Nimeänsä (Shem). Julistakaa päivästä päivään Jeshuaa.
Psalm 96:2

"YHWH on tehnyt tiettäväksi Jeshuan, Hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä.
Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; kaikki maan ääret ovat nähneet
'Elohiym Jeshuan. Psalm 98:2-3

"Muista minua, YHWH, armolla, jota kansallesi osoitat, etsi minua Jeshua. Psalm 106:4

"Minä kohotan Jeshuaa ja huudan avukseni YHWH nimeä. Psalm 116:13

"Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta YHWH auttoi minua. YHH on minun väkevyyteni
ja ylistysvirteni, ja Hän tuli minulle Jeshuaksi. Psalm 118:14

"Riemun ja Jeshuan huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: YHWH oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
Psalm 118:15

"Minä kiitän Sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit Jeshua. Psalm 118:21

"Minun silmäni hiueten halajavat Jeshuaa ja Sinun vanhurskaita lupauksiasi. Psalm 119:123

"Kaukana on Jeshua jumalattomista, sillä he eivät kysy Sinun käskyjäsi. Psalm 119:155



"Minä odotan Sinua JeshuaYHWH, ja täytän Sinun käskysi. Psalm 119:166;

"Minä ikävöitsen Sinua Jeshua YHWH, ja Sinun Lakisi (Torah) on minun iloni. Psalm 119:174

"YHWiH 'Adonay, Jeshuani, Sinä suojaat minun pääni taistelun päivänä. Psalm 140:7

"YHWH on mielistynyt kansaansa, Jeshua kaunistaa nöyrät. Psalm 149:4

_______________________

JESAJA

Jesajassa Jeshua, Pelastajani Messias, esiintyy 18 kertaa:

"Katso, EL on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Yah YHWH on minun
väkevyyteni ja ylistysvirteni, Jeshua. Te saatte ilolla ammentaa vettä Jeshuan lähteistä." Jesaja 12:2

"Ja sinä päivänä sanotaan: "Katso, tämä on 'Elohiym, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on
YHWH, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme Jeshuasta. Jesaja 25:9

"Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu: "Meillä on vahva kaupunki, Jeshuan Hän asettaa
muuriksi ja varustukseksi. Jesaja 26:1

"Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niinkuin olisimme synnyttäneet tuulta: emme
saaneet aikaan Jeshuaa maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Jesaja 26:18

"YHWH, armahda meitä, sinua me odotamme. Ole näitten käsivarsi joka aamu, Jeshua hädän aikana.
Jesaja 33:2

"Ja Hän on sinun aikojesi vakuus 'ja Jeshua/voimasi', avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; YHWH
pelko on oleva Siionin aarre. Jesaja 33:6

"Ja nyt sanoo YHWH, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta,
palauttamaan Jaakobin Hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin Hänen omaksensa - ja minä olen
kallis Herran silmissä, minun YHWH on tullut minun voimakseni -  Hän sanoo: Liian vähäistä on
sinulle, joka olet Minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin
säilyneet: Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, Jeshua maan ääriin asti. Jesaja 49:6

"Näin sanoo YHWH : Otollisella ajalla Minä olen sinua kuullut ja Jeshua on sinua auttanut; Minä
olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan
hävitetyt perintöosat, Jesaja 49:8

"Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu
ja maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta Jeshua pysyy iankaikkisesti, ja
Minun Vanhurskauteni ei kukistu. Jesaja 51:6

"Kuulkaa Minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on Minun Lakini: älkää
peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa. Sillä koi syö heidät niinkuin
vaatteen, koiperhonen syö heidät niinkuin villan, mutta Minun Vanhurskauteni pysyy iankaikkisesti,
Jeshua polvesta polveen. Jesaja 51:8



"Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän
sanoman, joka julistaa Jeshuaa, sanoo Siionille: "'Elohiym hallitsee!" Jesaja 52:7

"YHWH paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä
'Elohiym Jeshuan. Jesaja 52:10

"Näin sanoo YHWH: Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus, sillä Jeshua on lähellä ja Minun
vanhurskauteni ilmestyy. Jesaja 56:1

Sentähden [=synnissä rypeminen] oikeus on meistä kaukana: "Me murisemme kaikki kuin karhut ja
kujerramme kuin kyyhkyset; me odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule, Jeshuaa, mutta Hän on
kaukana meistä." Jesaja 59:11

"Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. YHWH näki sen, ja se oli
Hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Ja Hän näki, ettei ollut yhtäkään ESIRUKOILIJAA, ja
Hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin Hänen oma käsivartensa auttoi Häntä, ja Hänen
vanhurskautensa Häntä tuki. Ja Hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja Jeshuan,
Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niinkuin viittaan. Jesaja 59:17

"Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut
Jeshuan muuriksesi ja kiitoksen portiksesi. Jesaja 60:18

"Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Salemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus
nousee kuin aamunkoi ja Jeshua kuin palava tulisoihtu.  (KR38: jeru-salem) Jesaja 62:1

Mutta minä tahdon uhrata Sinulle kiitoksen kaikuessa.
Mitä olen luvannut, sen minä täytän, Jeshua YHWH. Joona 2:9

"Virtoihinko YHWH on vihastunut? Kohtaako Sinun Vihasi virtoja, merta Sinun kiivastuksesi, koska
Jeshua ajaa hevosillasi. Habakuk 3:8

HUOM. Lue kyseiset kohdat huolella ja pane merkille myös puutteet: 'kolminaisuus' vatikaanivalhe
jonka SPQR-nimeen koko suomen siion vannoo - puuttuu 100%. Aiheesta enemmän alla.

Loppu.



Seuraavana dokumentti nimeltä

SELLAISTA OLI ELÄMÄ
JEESUKSEN AJAN
PALESTIINASSA

Dokumentti esittelee jesuiita Daniel Ropsin huijauskirjaa - ja sitten vielä paljon lisää ilman pyhää
isää ja kolminaisuusvalheitaan... Ropsin huijaus alkaa heti kannesta, rooman 2000vuotiaasta
pannukakkuhuijauksesta nimeltä 'Palestiina' - jota ei koskaa ole ollutkaan.



8.02.2017



Keisarin Satujen Satu - Palestiina
Sattuipa eräs henkilö lukemaan tätä 'Palestiinan' historian irtolehtipainosta 60-luvulta...
Oikeastaan en ollut kiinnostunut, tiesinhän jo aiheesta liikaakin. Pienen pätkän kuunneltuani totesin
ääneen, katkaisten lukemisen, että tyypillinen jesuiitta-satu.

No asiahan onkin harvinaisen hyvin kirjoitettu ja nyanssirikas perustuen todennäköisesti
hartaaseen tutkimustietoon ja tekijän lahjoihin - jesuiitathan tunnetusti edustavat ihmissuvun 1%
älykkökermaa... Tämän totesin lukijallekin ääneen: Niinpä kirjaan lievästi ottautuneena luin jopa
'Lukijan Tiedoksi' alkulehdeltä:

"Sen sijaan ei ole puututtu vivahteisiin joissa tekijän katolinen uskonnollinen tausta
toisinaan tulee esiin." MOT.

En jaksa näitä iittojen 'liukuhihnalta teollisesti tuotettuja' kirjoja lukea kokonaan, miksi pitäisi?
Näitä iittalan hartausopuksia on maailma pullollaan: siltä osin kun kehitys kehittyy, vanhasta tiedosta
alkaa tulla arkaluontoista salatiedettä. Hesarin herkkusienet pidetään kasvamassa kun iitat aktiivisesti
kantavat 'virallisen totuuden vastaista materiaalia roviolle ... siltäosin tätä informaatiota tulee pelastaa
jälkipolville. Poimin tänään tästä nyt esiin vain muutaman tähän satuun ja ajan 2014 ilmiöihin
liittyvää tärkeätä seikkaa. 'Huomenna' ehkä lisään jotain?

Aloitetaanpa teoksen Palestiina -analyysistä joka alkuosaltaan onkin totuudenmukaista. Mutta
jossain vaiheessa, kun asia on saatu perille, alkaa leijuminen. Rooma, sen verinen EU-miehitysvalta ja
sen työt on aktiivisesti kätkettävä - kuin EUnaton Balkanin siviilien messumurhapommitukset 1999.

EUnato; Kts. viisiosainen suomennettu saksan TV:n dokumentti (jo sensuroitu) ; osa 1.
www.youtube.com/watch?v=SPoVoM4XBFY

Huoh.

Lopuksi eksyin kuva-arkistoja tonkiessa viharikollisuuten eli kertomaan ismin taustafaktoja
tämänpäivän palestiinasta... mutta sitähän ei tarvitse suomilaisen katsoa ettei tule mielipaha.
Mielummin napsauttaa rakkausjumaltensa YLEn ohjelmoinnin päälle ja odottaa rauhan saapumista.





Otetaanpa zuumaus tähän 'tietoon':

"Latinalainen Vulgata" = Rooman katolinen kirkko. Sotilaspoliittinen salaisuus onkin se, että
massamurha - mass=messu - on ekumenia-vallan tae. Ekumenia=Rooman Valta.

Kaikesta tästä perustiedosta 2014 -rahvas poisopetetaan koulukirjoin, YLEn avulla,
aivopesuhesarilla, viihteen avulla jne - ajatteluun kykenemättömäksi orjaksi: tässä opetuksessa
'unohdetaan' se että Israel oli Rooman verisen tyrannian miehittämä 2000vuotta sitten. Rooma
Keisarikunta keksi tämänkin sadun: otti käyttöön sanan 'Palestiina' omien veristen messumurhien ja
direktiiveillään harkitusti aiheuttamainsa kapinain kukistamiseksi. Tunutuuko tutulta, EU:n
direktiiveihin Perustuslakimme kavalluksen kautta uitettu ex. suomi kansalainen?

Filistealaisia? Kaftorin saarelta tullut jebusin heimoa, Nimrodin, ensimmäisen satanistijohtajan
serkkujen jälkeläisiä. Tämä heimo purjehti kuin sattumalta 'palestiinaan'-  jo silloin kun  Israel valtasi
luvatun maan Heettiläisiltä ym. Jumala tiesi kansansa kurittomaksi ja järjesti sille okaan - jolla
valhetta syvästi rakastavaa kansaansa kuritetaan tänäänkin. Palestiina, sen nimistä kansaa ei koskaan
ole ollut. Ei kieltä, ei kulttuuria, ei pääkaupunkia - ei mitään...

Perintöosana, Kanaanin maa: "Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Käske israelilaisia ja sano
heille: Kun te tulette Kanaanin maahan - se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin
maa äärestä ääreen - niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin..."

Gazan asukkaat tekivät kansainvaelluksen - Kyprokselta: "Mutta avvilaisille, jotka asuivat
maakylissä aina Gassaan asti, tuottivat tuhon kaftorilaiset, jotka olivat lähteneet Kaftorista, ja
asettuivat heidän sijaansa."
...aina Gassaan asti tuottivat tuhon kaftorilaiset, jotka olivat lähteneet Kaftorista, ja asettuivat heidän
sijaansa. . ...sillä Herra on tuhoava filistealaiset, mitä on tähteenä Kaftorin saarelta tulleista  ... Enkö
Minä johdattanut israelilaisia Egyptin maasta ja filistealaisia Kaftorista ja aramilaisia Kiiristä?" Vrt.
1Moos.10, 4Moos.33, 5Moos.2, Jer.47, Aam.9



Katso tarkemmin Kansa joka ei ole Kansa  slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-ei-ole-kansa-3-
29363280

Tämä satu on kuitenkin kätevä työkalu satanisti Rotschild juutalaissuvun vuonna 1948
käynnistämässä valtapelissä jossa Israeliaisia pyritään tänäänkin ryöstämään ja messumurhaamaan
24/7/365. Sen avulla on luotu jesuitta-Adolph puolijuutalaisen tarun jatkeelle sionistikultti
satanistisymboleineen - Palestiinasadun vertainen

rooman Keisarin valhe - mukamaste Davidin Tähti

Mikä yllättävintä - tässä jallituksessa on välineenä myös Hebrean kieli. Niiden oppineiden pienen
sisäpiirin kieli joka petoksen kautta nostettiin "Israelin kieleksi"...

Gennesaret







"Sen sijaan on varmaa, että jokapäiväisessä elämässään ja
opettaessaan Jeesus käytti toista kieltä, arameaa..."

Tästä seuraa se, että Jeesuksen, - oikealta nimeltään Jeshua - opetukset ovat ensisijaisesti talletettu
kirjoitettuna

ARAMEAN kielisinä!

Tästä taas seuraa se, että suomen siion on huijattuna rooman syliin kuin herkkusieni - kasvata
pimiössä, heitä päivittäisannos luukusta sitä ihtiään -menetelmä. Tämän se antikristuksen
kirkkomekanismi papittarineen toteuttaa kreikan- ja hebreankielistenväärennösten avulla. Erityisen
häijy YHWH Jeshua nimiväärennös sataa kultahampaat EUrooman laariin = herra herra, kristus jne.

Lue ex. jesuiitta Albert0 Riveran Keisarin kupletit paljastavat kirjoitukset, haastattelut juutuubista
yms.

slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289
slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli
jne.

Nuo kirjoitukset olivatkin - ja yhä ovat todellinen uhka rooman veriselle valtakunnalle. Tämän
takia, pelkästään, Rooma loi valtavan kaikki valtakunnat kattavan luostarijärjestelmän linnoineen,
kidutuskammioineen. Sieltä 'rakastavat hellät' munkit kiertelivät hartauksiaan harjoittamassa talosta
taloon: mikäli niissä löydettiin urkkimalla näitä vanhoja aramean tekstejä, asukkaat katosivat
luostariin venytettäviksi. Keisarin armoton käsky: kaikki kirjoitukset oli tuhottava!  Kas tässäpä tätä
aitoa 'jumalanrakkautta'.

Vuosisatojen kuluessa tilanne 'eli' ... välillä hebrea olikin Israelin valtakielenä. Jeesuksen aikana
kieli oli marginaalinen Temppelialueen sisäpiirin tiedonvälittäjä, kätkien sisäänsä eri pakana kulttien
salat - kabbalan. Kirjoitettuna Hebrea tunnetaankin vasta 1000v ekr.



Jeesuksen ajan Hebrea = jesuiittain munkkilatina katolisen kirkon hyväksikäyttöliturgiassa.
Katolinen kirkko murhauttikin kaikki raamatunkääntäjät - sillekin Totuus oli uhka kuten Jeesuksen
Aramea: Temppeliherrain ja Jesuiittain valta romahtaa asioiden paljastuessa, siksi kaikki
totuudenpuhujat on aina ristiinnaulittava Rooman kidutuskoneelle, ristille.

Jesajan Kirja - Qumranin kääröt - ovat em. tietojen perusteella juudankielisiä.

Sentakia ei olekaan ihme että Qumranin Essealaisten Jesajan 50-luvun kirjalöydös pidettiin salassa
60 vuotta ... ja iomeiseti tohtoroitiin esityskuntoon: tänään tämä (väärennös?) löytyy netistä...

Juudankieli (strongs sanasto no. 3066):

 "Niin Eljakim, Sebna ja Jooah sanoivat Rabsakelle: "Puhu palvelijoillesi araminkieltä, sillä me
ymmärrämme sitä; älä puhu meille juudankieltä kansan kuullen, jota on muurilla." Jesaja 36:11.

Strongs Hebrean sanasto puhuu aramean tilalla SYYRIANkielestä: Then said <0559> Eliakim
<0471> and Shebna <07644> and Joah <03098> unto Rabshakeh <07262>, Speak <01696>, I pray
thee, unto thy servants <05650> in the Syrian language <0762>; for we understand <08085> it: and
speak <01696> not to us in the Jews' language <03066>, in the ears <0241> of the people <05971>
that are on the wall <02346>.

Juudankieli 3066 = Yhuwdiyth; the Jewish language. 3064  Yhuwdiy; a Jehudite, i.e. Judaite or Jew)
or descendant of Jehudah.

Hebrea - Jeesuksen tuomitsemien kyykäärmeitten sikiöitten kehittämä kapula-pappis-kieli.
Ensimmäiset esimerkit kirjoitetusta hebreasta löytyvät  1000v ekr. (Wikipedia), Tanakh
(väärennettynä Konstantinuksen Kr.38 'Wanha testamentti) ei tunnista kieltä ollenkaan vaan kertoo
Israelilaisten puhuneen Juudankieltä. Jeesuksen puhekieleksi monet lähteet arvelevat Aramean.

Jeshua Ha Maschia - 'Jeesus' sanoi näille rooman ritarikätyreille, tämän päivän
teppeliherroille. :

"Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja
vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!  Te sokeat
taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! ...Voi teitä, kirjanoppineet ja
fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte
vanhurskasten hautakammioita, ja ... todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka
tappoivat profeetat. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin
tuomiota pakoon?"

(Lue Liite 1 / 25.09.2016 - kätketystä salatusta 'Jeesus' eli Jeshuan nimestä)

Sama SANA kohdistuu samoille kyykäärmeen (VATICANUS) hengellisille ritariperillisille joiden
jälkeläiset täänäänkin ovat yhä EUkkurooman vallankahvassa.

Lue tarkemmin 'Suomi Orwellin Valtakunta' ym jne blogisivut-

Alla näyte, Tuukka Talvio, Tähdistöt ja Ritarikunnat, ISBN 951-616-066-2



Näitä pyramidin valtaauhkaavia kirjoituksia on säilynyt ja yhäti vaalitaan eri puolilla
maailmaa. Eräs näistä vanhojen alkuperäiskirjoitusten keskuksista on Timbuktu. Saatoit lukea viime
vuonna 2013 kuinka kaksipääkotka pyrki taas ne kirjastot kerran tuhoamaan: toinen pää, sen omat
terror isminsä  islamistit viettivät kuukausia kammaten ja kiduttaen kaupunkilaisia, ulkopuolelle oli
'suojaamaan' viety Ranskalaiset ritarit vahtimaan toimitusta. Mutta asukkaat ovat jo oppinsa saaneet:
kaikki kirjat ovat peltirasioissa kätkettynä maakuntiin ... kaksipääkotkan vaaniessa tilaisuutta.

Sota kirjoituksia vastaan: tässä taustalla piilee Ilmestyskirjan pedon kuvauksessa lymyävä sota - niitä
vastaan joilla on kirjoitusksert eli todistus:

"Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä
vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeshua Maschian [Jeesuksen]
todistus."

"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 Nimeen.'" ...

-> tuo nimi ei todellakaan ole rooman Deos, rooman kolminaisuus-kauhistus osirispaavien perillinen.
Ei, nimi josta tässä puhutaan on Jeshua HaMaschia - Jeesus Messias. Sen tietää siitä, että jos tahdot
että lapsesi kastetaan Hänen nimeensä - lennät srk ulos kuin leppäkeihäs! Teepä koe...



Jeshua, Messias, Voideltu. Ainoa Tie ja Totuus, Elämään Ikuiseen. ...
(Kreikasta meille KR-8 tarjoama rooman valtrapoliitiikan kulttiväärennös, 'Jeesus Kristus')

Kun esim. Paavalin tekstistä poistaa kirotun Rooman kreikkailusanat, tulee näkyviin Voidellun
Messiaan evankeliumi ... Paavalin kirje Galatalaisille:

"Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeshuan,
Voidellun Messiaan kautta ja Isän Jumalan, joka on Hänet kuolleista herättänyt, ja
kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.
3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeshualta Voidellulta
Messiaalta,
4. joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät
nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!
5. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät
Jeshuan, Voidellun Messiaan armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
7. joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja
tahtovat vääristellä Voidellun Messiaan evankeliumin.
8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on
vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla
mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Voidellun Messiaan
palvelija."

----> Yhtäkkiä Paavali ja Paavalin teksti, ei enää palvelekaan rooman
grottoon balsamoitua paavikristusta - vaan antaa kunnian Hänen Nimellensä!



Samalla tavoin Joonan kirjan Pelastustarina tulee esiin vain Nimensä Jeshuan kautta:

Joona 2:9. "Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä" KR-38

-vaiko-

Joona 2:9. "But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving; I will pay that
that I have vowed. Salvation is of the LORD." KJV
---> "Minä uhraan kiitosta (palvon), täytän lupaukseni. Jeshua YHWH"

_____________________

Psalmi 3: 7-9
"En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka asettuu yltympäri minua vastaan.
Nouse, YHWH, pelasta minut, Elohiym! Sillä Sinä lyöt poskelle kaikkia minun
vihollisiani, Sinä murskaat jumalattomain hampaat.
Jeshua YHWH; Sinun siunauksesi tulkoon Sinun kansallesi. Sela".

_____________________

Tässä yksi esimerkki siitä mitä kieltä Jeesus - elikkä Jeshua Voideltu Messias Hamaschia käytti
puhekielenään ... Arameaa mitä kansakin puhui.

Uskon isämme messumurhaaja aurinkojumalaksi itsensä ylentänyt lutterilaiskirkon paha 'kirkkoisä'
Konstantinus esittelee kaiken hakaristikreikan kielellä.... ja jos oikein aletaan tinkaamaan, jesuiitta
Strongs saattaa parhaimmillaan vilauttaa pappiskapulakieltä (vrt. kyykäärmeen sikiökieli) ... eli
Hebreaa. Tässä eräs nyanssi jonka kirkkohistorian palvoma keisaripaavi Konstantinuksen KR-38
väärennös taitavasti kätkee:

Markuksen Evankeliumi - eräs 400:sta evankeliumista

7:33. "Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski
hänen kieleensä 34. ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle: "Effata", se on:
aukene."

Strongs Kreikka : ephphatha  ef-fath-ah' of Chaldee origin (6606); be opened!
see 06606

---> Strongs HEBREW 6606 pthach  peth-akh' (Aramaic)

Effata = Kaldea = Aramea !!



Vayikra Sh'mo
- by Steve McConnel. Isaiah 9:, 53:3-5

His Name Is:

Pele Yo-eytz, El Gibbor, Aviuad, Sar-Shalom
Wonderful Counselor, Almighty Elohim, Everlasting Father, Prince of Peace

Hänen Nimensä On:

Ihmeellinen Neuvonantaja, Kaikkivaltias Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas
Pele Yo-eytz, El Gibbor, Aviuad, Sar-Shalom

Katso Youtubesta tuo erityisen kaunis laulu:
www youtube com/watch?v=Y9hIyTy5Op4

Lue Liite 1. : Jeshuan nimi on mainittu Toorassa 77 kertaa!



Salem - jonka Jerut vallottivat - Jerusalem

Rauha joka maahanpoljettiin ja jonka nimi väärennettiin maahanpoljetuksi rauhaksi = Jerusalem.
Sen historia kertoo hirvittävistä messumurhista ja vainoista... joilla jerut = Rooma tänäänkin kemuilee
siionin seurakunnissa läpi pohjolan. Kemuilun huippu on Jerujen Saalemien G-rappari kartat.
GIERVSALEM ... joiden kuvissa kehuskelevat kuinka sahasivat Jesajan kahtia. Kartat joista
paljastuvat kaikki vuosituhnatiset rooman oksetukset messumurha areenoineen.

Näytteitä wanhojen karttojen messumurha kemuista,
rooman vapaamurarius -saastoista...
Rooman kahlitseman Vala Virukselle: "En koskąąn tulę
kięltäytymään ottąmąstą sinuą vąstąą oi Virus kun tulęt
kęskuutęęmmę; ją tämän vąląn oi KÄÄRME vąnnon
Miękąn, Hirttoköydęn ją  Liękin kąuttą."

Sama isä insestin vala jonka poliisilooshi vannoo - ja
ilkkuen kemuilee tänäännikn Iltasatulehtien sivuilta
orjillensa. Lue Suomi orewellin Valtakunta -dokumentti.

"Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät
palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat
niskoitteluunsa niinkuin Koora! He likapilkkuina teidän
rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia
pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja
meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi
ajoiksi on varattu."  Juud.1

'Rooma karttapalvelu': alastomat pikkupojat ja isä insestin jesuiittaristit saastaisin sydämenkuvin:



Ei ole sattumaa että tässäkin kartan kuvakkeessa Jesajan kuvaama, Jumalan vihan alainen
'idän meno' [orient] esiintyy enkelsiipisten pikkupoikain pippelien kera päällimmäisenä:

Mikähän on tuo kidutuskone jota poikaset kantavat?

Alastomat naiset, kerskauksensa Baalintemppelit, Molokin palvonta ja Johanneksen sairas
teloitus - osa jerujen maahnapoljetun saalemin 'saavutuksia'. Levante ... Pyhän isän messumurha
'kulttuuria'.

Lue tarkemmin "Israelin Arkeologia, Pahan Pietarin Basilli, Suomi Orwellin Valtakunta, Vapaaksi
Muurarien Kahleista, jesuiitta Tuomas Hamerkenin 'Kempiläinen'" -dokumentit



Isä insestin Ismien  [terror -ismi] vallan takeena toimii terrorin pelko. Koska se on Rooman
ohjaama, sitä käytetään kaikkeen maailmanhallinta politiikkaansa - niin lentoaseman kyykytyksissä
kuin Israelilaisen bussimatkoissa. Odotettu tulos on se, että jokainen järkevä vaikenee...

Miten kätevää onkaan sotaa johtaa yläpuolelta kuin peliä kaikkien osapuolten johtajien ottaessa
käskyt vastaan aurinkojumalaltaan pelon vallassa vapisten. Toisen maailmansodan pelureina tunnetut
jesuiitat Roosevelt, Churchill, Adolph, Stalin eivät tietenkään saanet näkyä silloisen lehdistön sivuilla
halaamassa toisiaan. Eritoten jumalansa piti pitää erossa samasta potretista. Mutta yhtään sotahistoriaa
tunteva pystyy suoralta kädeltä luettelemaan vähintään kymmenen 'ihmettä' - joissa toinen osapuoli
tuntui kuin jättäytyvän teurastettavaksi - tai toisinpäin, tilaisuus jossa sodan kulku olisi muuttunut
kertalinttuulla sivuutettiin hymähtäen: tokihan näin juuri tapahtuikin.

Syynä sotanäyttämöiden 'omituisiin' tapahtumiin oli verhojen takaa ohjattu sotapeli jonka
päätärkoitus on aina ryöstö, ordo ab chao. Missä kaaostaan pidetään yllä, siellä kultahampaat sulavat
kaanin laariin...

Pari pikku esimerkkiä:

1. Keskitysleirien katkeamaton messumurhailu: Vatikaanin väestönvähennys oppeihin
yms satanistisaloihin vihkityneinä - ilmakuvienkin perusteella - jesuiitat
Churchill&Roosevelt tiesivät että tuholeireissä oli kyseessä isän tahto. Toimintaa ei
keskeytetty vaikka esim rautateiden katkaisu oli silkka palaveripäätös. Liittoutuneilla oli
täydellinen ilmaherruus. ...

2. Sodan loppuvaiheessa luotiin 'tyhjästä' jesuiitoille elintärkeä DDR-pelinappula. Mm
'kaikki' Etelä-Amerikan presidentit koulutettiin siellä - Tarja Halosta myöten. Demock
ratian kalanpäähattutemppu vaiko pelkkää Fortunan onnea? (heh. sama asia)

Panssarikenraali Patton aikoi pilata DDR-suunnitelman nerokkuutensa takia: hänen
ansiostaan joukkonsa yllättivät teatterinjohdon, tie oli yllättäin täysin auki Berliiniin.
Patton aikoi olla tottelematon ja komentaa jo 'tyhjäntakia' pysäytetyt panssarinsa
jatkamaan samantien Berliiniin ... kuinka ollakaan, sattui pieni kolari, Patton
'loukkaantui' ja joutui sairaalaan ... jossa rebekkamme hoiteli Patton-ongelman
turpeeseen. - "Joka Vatikaanin vettä juo, kuolee nuorena" sanovat italialaiset ...
kenraalikerho läträäkin tämän lähteen ääressä.

Näin Rooma ja sen juutalaiskenraalit (Esim Josephus) ujutti rahvasta jo Jeesuksen aikaan.
Työkaluina silloinkin oli 'latina': Palestiinasatu ja Hebrea ja... ristimerien terrori



...siltä osin kun kehitys kehittyy, 'vanhasta' tiedosta alkaa tulla arkaluontoista salatiedettä."

Ismin vallan takeena toimii terrorin pelko. Jos pelko katoaa, koko rooman vaivalla rakentama
pyramidi romahtaa.

Kauan tuo kestikin minun tyhmän pääni ymmärtää:

Jesaja 65 puhuu vapaamuurareista. roomasta. islamista.

...siksi 'kaikki' suomen siionissa valtaapitävät opettavat sinua että on 'parempi' lukea
Konstantinuksen kyhäämää uutta parempaa roomaahivelevää testamenttiaan.

Uusi testamentti - roomansotkema teos - joka pitää sisässään Jumalan SANAN!

"Eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput
laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun vielä hämmennätte jaloillanne
loput? Ja onko Minun lampaitteni oltava laitumella siinä, mitä jalkanne ovat tallanneet,
ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat hämmentäneet?" Hes.34 sana kyykäärmeen sikiöille.



Roomalainen Rahvaan kidutusKone
        = RISTI.

Konemies =  ritariRISTItty

Asian saa aina esittää - mutta vain hyväksytyllä tavalla. Aivan kuten Pattonin 'saavutukset'...
Lyhentelen tähän väliin äskettäisen julkaistun kirjoituksen jossa kaikki tämänpäivän Fundamentalisti
Δ Kristittyjen toimet paljastuvat - halutusta kulmasta. Haluttu rapparikulma on kolmikulma - siis se
jota ei tässä yhteydessä saa näkyä.

Niinpä repäisen tuon tekstin sekaan tuojottavan Δ -merkkinsä näkyviin vaikkapa Espoon
kirkkonsa seinästä... Valitettavsti kirjainmerkistö ei tue vatikaanin maailmanvaltaistuimen
Balacchinon rauhankyyhkyä ja sen alastomia pikkupoikia, on tyydyttävä vain Rooman
kreikanväärennökseen lisättyyn kolminaisuusvalheen kehikkoon. Seuraava artikkeli on leike
julkaistusta lehdestä nettisivulla joka suunnitellusti kerää yhteen kaikki 'Pattonin' ihailijat
opiskelemaan hebreaa (vaiko latinaa?). Näetkös?

KOTIMAAN UUTISET 30.1.2014 verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=9655

Salaisuuksien ''Perhe'' - Timo Soini osallistuu Washingtonissa kristillisen
salajΔrjestön rukousaamiaiselle

Lainaus:

"Ps:n Timo Soini on matkustamassa salamyhkäisen ''The Δ Familyn'' rukousaamiaiselle
Yhdysvaltoihin. Myös presidentti Obama osallistuu kristittyjen Δ fundamentalistien salaisia agendoja
tavoittelevan ja hämäriin kumppanuuksiin perustuvan uskonnollisen ja poliittisen Δ järjestön
tilaisuuteen.



Helsingin Δ Sanomat ja IltΔlehti kertoivat perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin
jättäytyvän pois eduskunnan valtiopäivien avausväittelystä ensi viikolla osallistuakseen mieluummin
kristillisen The Fellowship Δ Foundationin (tunnetaan myös mm. nimillä "The Fellowship" ja "The
Family") järjestämälle rukousaamiaiselle. Tapahtuma huipentuu tuttuun tapaansa Yhdysvaltain
presidentin pitämään puheeseen.

Washingtoniin suuntaa Soinin ohessa kristillisΔdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter
Östman. Kyse on Suomen vΔltamedian mukaan poliitikoille yksityismatkasta, mutta toisaalla
tiedetystä selviää, että kristillisen Δ organisaation tarjoamilla kumppΔnuuksilla on globaali
poliittisten kontaktoitumisten tavoite: Suomen "rukouspiirit" osana salaista kristillistä Δ
fundamentalistista liikettä ovat siis mitä ilmeisimmin kasvamassa.

Iltalehden mukaan aikaisemmin rukousaamiaiselle on kutsuttu suomalaispoliitikoista Päivi Δ Räsänen
(kd), Sari Essayah (kd), Eija-Riitta Korhola (kok) ja Hannu Takkula (kesk). Selvitämme tässä
artikkelissa myös mikä näitä Washingtonin Δ uskonnollisessa tilaisuudesta vierailleita poliitikkoja
yhdistää, mikä antaa meille kuvan siitä, mistä Washingtonin rukousaamiaisissa ja organisaation Δ
kumppanuuksissa on poliittisesti kysymys.

Vaikka Suomen valtamedia kertoo meille varsin keposasti "iloisesti vastaanotetusta kutsusta"
Washingtonissa järjestettävään tilaisuuteen, kansainvälisen tietämyksen mukaan osallistuminen The
Fellowshipin toimintaan vaatii ainakin jossain muodossa "kumppanuuden" tai "jäsenyyden" The
Fellowship -organisaatiossa. Mahdollisia kumppanuuksissa yhdistäviä nimikkeitä on tarjolla useita ja
kaikkia yhdistää mm. uskonnollinen Δ fundamentalismi, kristillinen Δ sionismi ja Israel-myönteinen
Δ julistustyö.

Mitä oleellista siis jäikään Helsingin Δ Sanomilta valottamatta, on tietämyksemme Soinin tulevasta
matkakohteesta ja kumppanuudesta Δ ''Perheessä'', joka asettaa tapahtumiin osallistuvien poliittisen
riippumattomuuden, matkan luonteen ja tarkoitusperän varsin kyseenalaiseksi. Soinin mainittu
vähäsanaisuus Iltalehdelle onkin tätä tietämystä vasten ymmärrettävää: Δ "Perheestä kun ei tunnetusti
puhuta."

Julkisuusvaatimuksen toteutuminen on mahdotonta, koska jäsenyydestä Δ "Perheessä" (The Family)
ei ole "Kumppaneiden" (The Δ Fellowship) luvallista puhua. Δ Perheen jäsenyyden
salaisuusvaatimuksesta ovat vuosien myötä kertoneet mm. entiset Yhdysvaltain Δ presidentit ja
kristillisen Δ organisaation tunnetut johtohahmot.

Alternet tutki artikkelissaan "Meet The Δ Family" salaisen kristillista fundamentalismia edistävän
järjestön taustoja sekä agendaa. Alternet toteaa, että kyseessä on kaikkein Δ salaisin ja voimakkain
uskonnollinen organisaatio Yhdysvalloissa, jolla on yhteydet korkeimmille hallinnon tasoille ja mm.
tiedustelupalvelu CIA:han sekä lukemattomiin entisiin että nykyisiin Δ diktaattoreihin kautta
maailman. (Nykyinen Δ Paavikin oli diktaattori Videlan kiduttajana Etelä-Amerikassa. Suom. Huom.)

Artikkelin mukaan salamyhkäinen Δ maailmanvaltaan pyrkivä organisaatio piiloutuu The Fellowship
Δ Foundationin nimen lisäksi mm. seuraavien nimitysten taakse: National Committee for Christian Δ
Leadership, The National Fellowship Δ Council ja Fellowship Δ House ja International Christian Δ
Leadership.

Alustuksena: Valeoppositiot ja globalismin asiamiehet



Suomen hallituspuolueiden ja talouseliitin osallistuminen erilaisiin salaisuuksien verhoissa
järjestettäviin läntisen valtaliiton kokoontumisiin mm. Δ Bilderberg-ryhmässä, TriΔlateraalisessa
komiteassa ja ClubΔ300:ssa ei ole varmasti enää yllätys. Sen sijaan poliittisen opposition
(vastavoiman) johtajaksi Suomessa nostetun Timo Soinin Δrooli globalistien hallintokoneistossa voi
vielä hyvinkin järkyttää monia vaihtoehdon puolesta perussuomalaisille kannatuksensa antaneita.

...Tavoite yhdestä maailmanΔuskonnosta on sinetöity ja yhteiseksi maaliksi tunnustetaan Uusi
maailmanjärjestys (New World Δ Order).  ...Erään The Δ Fellowshipin kumppanijärjestön,
maailmanlaajuisen Youth With A Missionin (YWAM), perustaja Loren Cunningham, toi julkisuuteen
liikkeen suunnitelmat Kristitystä Δ Maailmanhallinnasta. Tavoite Δ Jumalten kuningaskunnasta koko
maailmassa saavutetaan visiossa hallitsemalla yhteiskuntamme avainsektoreita.
...ΔFundamentalistisen Δkristinuskon mukaan ΔJumalan ΔKuningaskunnan rakentamiseksi taistelua
on käytävä koko maailmassa "seitsemällä vuorella": 1. Valtionhallinnossa, 2. Koulutuksessa, 3.
Mediassa, 4. Taiteessa ja viihteessä, 5. Uskonnossa, 6. Perheissä ja 7. Liikemaailmassa.
...ΔWikipediaa: Mitä tiedämme Δ"Perheestä"? ... Huomioitakoon suuren ja vaikutusvaltaisen Israel-
lobbausta harjoittavan B'Nai B'Rith Δ International-organisaation ...

Muistettakoon vielä, että myös puheenjohtaja Timo Soini on julkisesti tunnustanut lukeutuvansa
Israel-myönteisten poliitikkojen ryhmään. Toisaalta hänen katolinen uskonsa on yleisesti tiedossa ja
Δ Vatikaani on antanut julkisesti hyväksyntänsä yhden maailmanhallinnon perustamiselle,
joka takaa The Felloship -toimintaan liittyvälle maailmanvalloituksen tavoitteelle paavillisen
siunauksen. "

Lainaus loppu.

Lue em. linkistä toki koko pitkä ja hyvä jesuiitallinen artikkeli - kunhan muistat sijoittaa merkit
jokaiseen kohtaan mikä kunnian ansaitsee, kohtaan missä lukijaa kyyditetään verhojen ohi ...

Mikäli et vielä ole lukenut 'valeoppositio, globalismin asiamies, hallituspuolueiden ja talouseliitin
osallistumisen' taustoista, tee se nyt ensin:

slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

Ja tämän aiheen lopuksi: Rauha -Δ- se tulee vaikka väkisin, istu siihen ja odota.



KABBALA
Yllättävä Hebreankielen koukero on sen sisässä elätelty kultti - Kabbala. Keskustelupalstoilla
aihe on tabu joka johtaa välittömään täyssensuurointiin: sensuurimme näyttääkin erittäin hyvin
koulutetulta tässä tavalliselle pulliaiselle varsin yllättävässä aiheessa...

Eräältä forumilta poimittua:

"Sitähän ihmettelenkin. Ainakin tämän supersalaisen asian selvittäminen on 100%
kielletty. Tässäpä juuri testaan että onko tuo itse K∆BBALA -sana kiellettyjen listalla
vaiko vain sen sisällön selvitys. Jo 40x deletoitu.
Ei sen tietenkään pitäisi kuulua kiellettyjen sanojen mysteerilistalle. Mutta sen pahaa
sisältöä ei saa käsitellä - vaikka kuuluu tämänkin uskoon perustuvan palstan
peruskäsitteisiin. Ei toki Luterilaisuuden perusteisiin, mutta juutalaisuus alueen
käsitteisiin jotka tulee tajuta ymmärtääkseen ajan tapahtumat.
"Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä
vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä,
minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. "

◙ Onko asia tosiaan jollaintavoin 'pimeä' KOSKA POISTETTU 40 KERTAA.... Jossain tekstissä
kerrottiin seuraavasti:

Kabbalah juurisana on Kabba. Arameassa se merkitsee laitonta seksuaalista aktiviteettia
(insestihomous jne?). Hebreassa Kabba tarkoittaa Murhatekoa (islam kunnia)
Onko asia arka kirkkokuuroillekin? Kyllä on: "Viestiä ei löydy. Hakemasi viesti on poistettu".

A-kirjaimen ero
◙ Kabbala juutalaiset eivät saa kirjoittaa jumalansa nimeä kokonaan. Siis englannissakin he käyttävät
GOD sanan tilalla G_D. Näi kierretään kuulema kova säädös turhaan jumalannimen käytöstä.
Ylläolevan perusteella herääkin epäilys että kyse on nimenomaan jumalasta, eikä Jumalasta.
Peittelyhalu äitikirkon tapaan johtuukin häpeästä. Mitä ilmeisemmin kabbalajuutalaisten jumala onkin
gAd.

◙ Siitä Toorah kertoo näin - yllättäin pyyhitty pois KJV versiosta - jäljellä vain KR-38:

"Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte
Gadille [= Fatima = nyk. terror -ismi!] 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. " Jes. 65



baalin - gadin - fatiman-palvojia lienee ollut mahtavat määrät - koska sen niminen paikkakuntakin
löytyy Raamatun sivuilta useasti:

- Daavidillakin oli gadinpalvojia hommissa: "gaderilainen Baal-Haanan. Öljyvarastojen
hoitaja oli Jooas".  1Aik27
- "He olivat niitä savenvalajia, jotka asuvat Netaimissa ja Gederassa" 1aikak4
- "Gederot, Beet-Daagon,...- kuusitoista kaupunkia kylineen; Joos15:23
- Daavidin sotilas: "... gederalainen Joosabad; 1Aik12
- Joosua voitti Gederin kuninkaan Joos.12
- "Hermonin vuoren juurella olevasta Baal-Gaadista siihen saakka, mistä mennään
Hamatiin." Joos.13
- Riivajien sikalaumat, Jeesus: "he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä
Galileaa."

◙ GADille! siis kabbalajuutalaiset kätkevät tuon A-kirjaimen. G -kirjain saa näkyä - kuten saman
jumalan omistavilla rappareilla jotka mainostavat sitä jopa looshiensa mainosvaloissa USAssa.

◙ Koska pappimme järjestään kuuluvat G-palvoviin vapaamuurareihin, parhat niistä kuten piispat,
Rooman äitikirkon Maltan Ristin ritareihin - niin tokihan aihe on arka. Jos tämä saa ristirahvaalle
paljastua, koko ohjelmointisysteemi romahtaa. Papittaret piispoineen joutuvat pakenemaan Päiviensä
ja Paavinsa ja soiniensa ja koko poliisi yms ritarikerman kera Vatikaanin kallogrottoihin.

◙ Siksi tämäkin deletoidaan jatkuvasti ja uudestaan paniikissa - toimikoon se todisteena.

GAD - Rooman IHS - hallitsemien Vapaamuurarien jumala.
siksi se on kielletty aihe...

Olisiko se myös syynä erään 1933 käännöskomitean etevimmän merkillinen äkillinen kuolema?
(merkillinen: lue jesuiitat)
Eikö kääntäjä (?) suostunut pyyhkimään tätä vääräoppista totuutta pois käännöksestään - toisin kuin
lähes kaikissa muissa maailman käännetyissä Raamatuissa.

Onko sitten ihme jos Strongs hebrean sanasto kertoo gad -sanasta näin:
- Ba`al Gad, Baal of Fortune; Baal-Gad paikkakunta Syyriassa.
- gadar =make up (a wall), mason, repairer. ... (vapaa)muurari rappari...

G-Anime is an annual two-day anime convention held in Gatineau, Quebec. The convention is run
and organized by La Société d'Animation Japonnaise de Gatineau (SAJG). Gad (deity) Gad Avigad;
Gad Barzilai; abacci.com/wikipedia/mobileindex.php?let=G%25I

Linkkejä, www.
sunandshield.wordpress.com/2009/06/10/unmasking-baphomet/
handsigns pseudoreality.org/westside.html
kabbalah samliquidation.com/section_19.htm



Isis Horus Seth - Egyptin lisääntymisriittien jumalat joiden palvonnasta Israel sai kokea tuomiot,
pakkosirtolaisuudet jne - ja jonka palvoja ylipapit murhauttivat Jeesuksen -Rooma-ystäväinsä kautta.



LAINAUS: arvioikaa.com/JE.html:

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".32

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



'väärennetty evankeliumi' - lainaus Vatikaani kuvauksesta :
slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

Vatikaanin kuvaukseen liitin aikoinaan taustoja vuoden 325 kirkolliskokouksesta; niiden paikka
on oikeammin tässä artikkelissa. Ymmärtääksesi taustat, lue tuo linkki'. Muutama sivu 'lainattuna':

Uskonpuhdistus jota ei Ollutkaan

Miehittäjärooma verimessujen ja uskovain lahtaukseen erikoistunut jumalaPaavi, myös
keisariksi kutsuttu, Konstantinuksen numellä oleva hirviö, keksi ovelan juonen. Vuonna 325 hän
kutsui koolle kaikkien imperiuminsa uskonnolliset johtajat, äänestytti heillä sanelemansa version
raamatusta. Ken ei kannattanut, se tultaisiin karkoittamaan Illyrikoniin. Niinpä meillä on tuon
kokkooksen jäljiltä nk. uusi testamentti. Se sisältää mm. keksityn kolminaisuus-pyr∆midiopin, Isän
nimeen tapahtuvan väärentämänsä kaste-opin, saman mikä kuuluu jesuiittavalaan.

Kokous pidettiin Rooman Raakalaisarmeijan verisesti valtaaman ja miehittämän Turkin
Nikeassa. Osallistujia noin 300 ja palvelijat; näille keisarijumala tarjosi loistokkaat kemut:
kuukausisotalla nämä pohtivat syntyjä syviä - kunnes keisari EU-tyyliin saneli äänestettävät asiat - ja
sitten toki 'äänestettiin'. Tarun mukaan vain kolme oppinutta vastusti tätä banaalia väärennöstä
Arianus nimisen oppineen johdolla - ja heidät karkotettiin. Muille lahjotuille oli tärkeämpi hulppea
eläke ja oma palatsi...

Linnajuhlat houkuttelevat tänäänkin:
tämän linnan 325-vuotisjuhliin menijä olikin
vanki jo heti astuttuaan sisälle. Rooman
väkivalta koneiston pakkohoitoonsa ottanut
onnellinen (vielä) hölmö...
Turhaan Sana ei varoita Sinua tänään: "Kun
istut aterialle hallitsijan seurassa, niin pidä
tarkoin mielessä, kuka edessäsi on, ja pane
veitsi kurkullesi, jos olet kovin nälkäinen."

Kävi kuin kataisen vieraille: "kolme
luurankoa kaivettu kataisen sukutilan
porstuan alta" IS.

Arianus ei kannattanut pyr∆midia, eikä
väärää kaste-teologiaa. Sensijaan kaste
Jeesuksen Kristuksen nimessä, alkukielen
mukaan, oli hänen kantansa. Otapa asia
keskustelunaiheeksi kirkon ympyröissä, saat
aikaan räjähdyksen - mikä toimikoon
todisteena häijyn Roomaväärennöksen
syvyydestä. Tässä eräs piirros (tästä ei ole
videota) Konstan Nikean kokkooksesta:



Oppineiden Patriarkkojen kokous - 318 kpl kirjanoppineita.

Vanha piirros esittää Nikean kokousta jossa keisari, jumalaksi ja paaviksi itse itsensä julistanut
verimessujen päällikkö Konstantinus ajoi agendansa väkisin läpi. Ympyröin kuvaan muutaman seikan
joista seuraavaksi laitan lisähuomioita, ylhäältä alas. Väritys lisätty selkeyttämään kuvaa.



Kuvassa väitetään että kestittyjä kirjanoppineita olisi ollut koolla 318kpl = CCCXVIII.
Keskeinen henkilö vasemmalla esittää tekstin mukaan keisarijumala Konstantinusta. Siis nyt jo
kuollutta jumalaa... Päässään Roomalaisten käyttämä noitaristi jossa pallukka. Ainoana
läsnäolijoista sädekehä. Päähineessä kuunsirpit, neliöt, kolme pistettä - kaikki jumalan sädekehän
osiris-säihkeessä. Vasemmalla silmä-pyramidisymboliikkaa kätkettynä selkänsä takana
väkivaltakoneen suojassa piileskelevän Daagon pappiensa mereen. Myös alempana vasemmalla
ympyröity kokouksen aihe toistuu monessa kohdin: kolme pistettä = kolminaisuus harhaoppi - jota ei
löydy kirjoituksista. Aivan kuten oikealla oleva Arianus kirjoistaan osoittaa ...

Molemmin puolin keisaria haarniskoidut sotilaat kantavat kilpeä ja keihästä: Oppineiden
joukossa Konstantinus on 'älykääpiö' eli vähemmistössä (kuvassa 13 vastaan 34) oleva jumalakeisari,
ruhjoo tahtonsa lävitse väkivalloin. Keisarin käsi torjuu Arianuksen jne kirjoituksiin perustuvan
vedenpitävät näytöt. Faktat hyljäten hän valitsee oman kuvansa palvontakultin. Kas tässä todellinen
näyte orjilleen pakko-kouluissaan pakko-opetetusta Roomalaisesta 'oikeuskäytännöstä' ! Dagonin
papit, petoksen palkkiona kahmivat pelikentältä pilkattuina poiskannettavien vääräoppisten virat,
kirkkorahvaan, verot, kunnian ja kullan...

Konstantinuksen jaloissa on imprimatur-leima [imp] eli tämä kuva on Rooman Paavin hyväksymä
(kts Basilika-linkki). Keisarin käsi on kirjanoppineet torjuvassa asennossa - mutta mikä taikakalu on
toisessa kädessään? Aivan selvästi avain tähän kuvaan. Jos tiedät, kerropa se meille.

Oikealla sekä alla, iso joukko oppineita vastaan keisarin kuolleet kalapäät. Se siis sotii väitettä
vastaan että vain kolme oppinutta olisi ollut eri mieltä. Kapina on siis ollutkin paljon pahempi - mutta
tämä 'sota' oli hävitty jo ennekuin alkoikaan. Konstantinuksella olikin vain tarkoitus ottaa nuo
vastaanhangoittelijat kiinni kutsuillaan. Tietämättään ylhäiset juhlavieraat ovatkin kaikki olleet
kokoajan vankeja! Keisarimme teloituttaa nuo inkvisition tyyliin jossain pimeässä kellarissa? Päälle
hän julistaa se että minä olen itse Rooma, jumala ja ainoa jumalan edustaja, muut ovat harhaoppisia.
Kuulen kuinka amen, amen liturgia kaikuu vieläkin voittaneiden dagonpappein 'varastamien'
luostarien holvikatoissa...

Athanasiuksen mukaan vuonna 336 Arianus kutsuttiin Konstantinuksen rakkauden ykseys-
pitoihin. (Juu nou, Ethän halua riidellä, ethän?) Ekumeniahengessä syntyi sovinto, arianus
hyväksyttäisiin kirkkoon takaisin. Sen merkkinä olisi seuraavana päivänä yhteinen ehtoollinen...
Aamulla hänet löydettiin vessasta... sisälmyksensä ulostaneena. Vatican special Cantarella-kuppi?

Samalla kun irvokkaan Nikea-näytelmänsä lopussa tuhotaan oppineet, Konstantinuksen saaliiksi
jäävät omistajiensa kaikki Rooman kirotut kultit paljastavat kirjoitukset. Oppineet pakotetaankin itse
polttamaan korvaamattoman arvokkaat kirjoituksensa roviolla: meillä olisikin kymmenen oikeata
evankeliumia neljän väärennöksen sijaan - ellei Jumala olisi sallinut tätä tuhoa.

Miksi Jumala teki näin? ... Koetellakseen meitä -
- onko sinulla rakkaus Totuuteen vaiko EU-eläkkeeseen...

Kokous oli tyypillinen Roomalaisen 'nykydemokratian' ordo-ab-chao -menettelytapa: hajota ja
hallitse. Luo neuvottelukuntia joissa on aina oma mies ryhmänjohtajana, ääntenlaskijana - ja luo pelin
nappuloille illuusio että ennalta sovittu agenda olisikin kokouksen yhdessä hyväksymä lausunto.
Samalla pelijohtaja saa vääräoppiset haavinsa - jotka pian omituisesti sairastuvat tahi joutuvat
'onnettomuuteen' -  jolloin joukosta seulotut vastarannan kiisket  katoavat. Tällä ohjelmoinnillasi on
hieno uudistettu moderni nimikin: 'Rand -menetelmä'.



Joka tapauksessa Rooman jumalan hyväksyntä tässä kuvassa kertoo että Arianuksen johtama
kirjanoppineiden joukko on Rooman Katoliselle Osiriskultille harhaoppia: HERETICI ARRIANI
DANIHAN. Ilmankos Rooma on aina vihannut kirjanoppineita: jopa Rooman Katolis Adolphin
uunijärjestelmän seulontakoneiston reikäkorttijärjestelmässä Raamatunoppineet saivat
'erikoismerkinnän' - tapettiin ensin.

Tuskin on kenellekään enää yllätys minkälaisia palatseja Roomalla oli tuohon aikaan
miehittämissään ja alistamissaan valtioissa. Tässä näyte erään palatsin mosaiikkilattiasta kertoo
sukulaisuussuhteen Adolphiin, Himmleriin, Ilaskiveen, Niinistöön jnejne koko rapparijohtoomme.
Allaoleva kuva kertoo jesuiitta-adolphin taustoista ... samaa hakaristiä löytyy myös juutalaisten
rauniosynagoogien lattioista: kaikilla sama 'isä!'

Kaste ja kenen nimeen?
Konstantinuksen eli Rooman väärentämä Sana sanoo näin: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Matt.28

Kaste on Rooman jumalapaaville elintärkeä kysymys. Siksi se sisältyy mm. jesuiittavalaan.
'Hauskinta' lienee että juuri rooma itsekin myöntää 'muutoksen'. Britannica Encyclopedia sanoo, että
kastekaava muuttui Jeesuksen nimeen kastamisen sijasta muotoon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen II-vuosisadalla - Rooman Katolisen kirkon toimesta, samoin sanoo Catholic Encyclopedia.
Kts esim. h t t p : / / kotisivu.dnainternet.net/raipou/kjn.htm



Jesuiittain Δ Kolminaisuus!
Otteita Jesuiittavalasta:

"Polvistuin paljastetun tikarin kanssa ristin ääreen, paavin ja pyhitetyn järjestön lippujen
alapuolelle. Tuhoan harhaoppiset, heidän hallituksensa ja hallitsijansa enkä armahda
ketään iän, sukupuolen tai olosuhteiden perusteella. Olen kuin kuollut ruumis ilman
omaa mielipidettä tai tahtoa. Tottelen esimiehiäni kaikessa enkä epäröi tai nurise. Minne
matkustat? Vastaus: Maailman neljään kolkkaan. Tottelen kenraaliani ja esimiehiäni,
jotta täyttäisin paavin tahdon ja toteuttaisin uskollisesti valani ehdot."

"En ole tekemisissä protestanttisen kanssa enkä palkkaa häntä, jos voi olla tekemisissä
katolisen kanssa tai palkata hänet. Sijoitan katolisia tyttöjä protestanttisiin perheisiin,
jotta tytöt voivat joka viikko raportoida harhaoppisten ytimestä. Hankin itselleni aseita
ja ammuksia, jotta olen valmis jos minut komennetaan puolustamaan kirkkoa joko yksin
tai paavin armeijassa. Kaiken tämän _____ vannon siunatun kolminaisuuden sekä
sakramentin kautta, jonka vastaanotan pitääkseni valani. Tämän todistukseksi otan
kaikkein pyhimmän ja siunatuimman eukaristian sakramentin ja todistan saman
nimelläni, joka on kirjoitettu verelläni tämän pyhän sakramentin edessä."

Valan Päätössanat:

"Menkää kaikkeen maailmaan ja ottakaa kaikki maat haltuun paavin nimessä. Se,
joka ei hyväksy paavia Jeesuksen sijaisena ja hänen sijaishallintoaan maan päällä,
tulee kirota ja tuhota lopullisesti."

Lue kokonaisuudessaan esim h t t p : / / koti phnet fi/petripaavola/jesuiitat html

Jesuiitat - kuten porttokirkkomme - vannovat itsekeksimänsä 'siunatun' kolminaisuuden
kautta. Kolminaisuus sakramentin jonka Rooman kirkkokin myöntää itse lisänneensä 100-luvulla.
Jesuiitat kertovat itse itsestään mm. jesuit . org -sivuillaan.

Varo tuota kyykäärmeen pistävää siunausta - se on kadotukseen vievä valhe. Alkuperäinen
väärentämätön Raamatun Vanhan Testamentin siunaus seur. sivulla:

Vaticanus käärmeen 'siunaus',
jesuiittakoulutettujen suomipappienkin antama
kyy-siunaus pistää näin kaksi piikkiään...



Herra puhui Moosekselle sanoen: "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano:
Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

Herra[*1]siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;

Herra[*1]valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle
armollinen;
Herra[*1]kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon
sinulle rauhan.

Näin he laskekoot Minun Nimeni [*2] israelilaisten ylitse, ja Minä siunaan
heitä."  4.Moos. 6:22-

"Jos te anotte Minulta jotakin Minun Nimessäni [*3], niin Minä sen teen."
Joh. 14:14

"Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran
Jeesuksen Nimessä [*3], kiittäen Isää Jumalaa Hänen
kauttansa." Kol.3

...Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen Nimeen[*3].
Apt.4:18

Jokainen Jumalan Sana on taattu; Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat. Älä lisää Hänen
sanoihinsa mitään, ettei Hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. Snl 30:6

*1. YHWH: itse itsessänsä riittävä, ikuinen. *2 Shem: auktoriteetti. *3Kreik. Onoma: auktoriteetti
_______________________________________________________________________________

Jos siunaukseen lisää jotain, siunaus todella tulee sen lisäyksen nimessä. Roomalle alamaisessa
Lutterkirkossa siunauksen liturgiaan ON LISÄTTY toinen nimi - Rooman Aurinkokuningas-keisari
Konstantinuksen v.325 kirjoituksiin lisäämä vieras opetus - Uuden Testamentin jakeesta. Lisäyksen
myöntää niin Rooman kirkko -kuin 'kaikki' mahdolliset lähteet.

Kuka lisäystä haluaa? Kuka haluaa tehdä lisäyksestä tiliä - Hänen kanssaan?



...Tunnetusti liturgia = ohjelma ei tiedä olevansa ohjelma, sillä ohjelmoitu ei myönnä olevansa
ohjelmoitu vaikka ohjelmaan liittyvä koodi ja faktat näytetään. Matteus 24:24: "24. Sillä vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että
eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin." ... mikä muu voisikaan selvemmin olla väärä kristus kuin
roomaan grottoon balsamoitu paavinraato?

Jumalan Sana on kaiken perustus eikä sen auktoriteettia tule kyseenalaistaa. Kaikki pitää tulessa
koetella ja hyljätä valhekynäin opintiet joiden pää on vaticanusmäen käärmeenpesä... Kaikki
tarkoittaa kaikkea, koettelija on Sana & sinä - ei ohjelmoijasi.

Vatikaanin haisevain kidutuskellarien koulutus 'maisema-osasto' : kristus hallitsee kristuksessa.



Jumalan SANA - Kaiken yläpuolella:

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan
nimi on Uskollinen ja Totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja Hänen
silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja Hänellä
oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin Hän itse, ja Hänellä oli yllään
vereen kastettu viitta, ja nimi, jolla Häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilm.19.

Oheisessa vanhassa kuvassa näkyy selvästi jumalakeisarimme Konstantinus. Hän on selvästikin
pyhimys... Taustalla on Matteuksen evankeliumin sivu ja oman tulkintani mukaan suuri jumalapaavi
selittää tässä rahvaalle että kyseinen evankeliumi on Virallinen Totuus - ken ei sitä usko,
karkoitettaneen tällä päiväkäsky-direktiivillä Illyrikoniin.

Toinen, jo onnistunut tarkoitus on luoda hänestä ylipyhimys jota koko maailma palvoo - kuten
on toteutunut porvoon osiriskirkon ylimyksiä ja niinistöjä myöten.

jumalan tekemässä tekstissä ilmeisesti
lukee: "HOC OA  THEUS  AGENS
HOMINEO  GENE TALITER
IOPLET" ...mitäkö tämä ja  kuva
merkitsee, kuka sen teki ja missä milloin
- selvitäpä se, ja onko tulkintani
kerettliläinen.



Tämänkin piirroksen kuviot löytyvät aiemmista Basilikan kuvista.

Notre Dame - Roomalais Katolinen
Katetdraali ja Tau-Tammuksen palvojat, orgioitten 'ristityt'



Nikea v. 325

Rooman porttokirkon hännystelijät opettavat Jeesuksen Kristuksen Nimen -vaarasta tänäkin
päivänä:

"Arianuksen seuraajia lurkkii yhä joka nurkassa. Se ponnahtaa esiin kun kristitty
törmää tähän ongelmaan Isän ja Pojan suhteesta. Siitä seuraa luonnollisen ihmisen
ajatus (harhaoppi-heresy) - ja se leviää aina laajalle".

Lahkolaista erimielisyyttä vaiko Pyhää alkuperäistä Konstantinuskristillisyyttä, Rauhaa ja
Ykseyttä, Ekumeniaa, Taizehymnia, Ignatiaanista retriittiä? Ekumenia sanan alkuperäinen merkitys
tarkoittaa erityisesti Rooman valtaa.

Konstantinus kutsuukin vastustajiaan harhaoppisiksi viharikollisiksi, Virallien Totuuden vastustajiksi.
Kuulostaa aivan modernilta EUkkulalta? Hän luo ensimmäisen systemaattisen valtiovainon
harhaoppisia vastaan - sehän ei toki koske ekumeenisia kristittyjään.

Nikea, sotilaallinen linnoitus/vankila, (myös Nikaia, muinaiskreikaksi Νίκαια, lat. Nicoea),
nykyinen İznik, on Turkissa Bityniassa Marmarameren itärannalla. Nikeassa pidettiin vuosina 325 ja
787 ekumeeniset kirkolliskokoukset. Sijaitsee järvenrantalaaksossa, kukkulat pohjoisessa ja etelässä:
läntinen muuri nousee järvestä, joten muuri on toiminut hyvin hyökkäysten torjumiseksi järveltä päin.
Kymmenmetrinen 5km muuri ympäröi kaupunkia, kaksoisvallihauta, yli sata tornia. Ainoat
sisääntuloväylät: kolme porttia maanpuoleisilla sivuilla.

Nikean kokousagenda: Kuinka monta evankeliumia tuotiin sen 'hyväksyttäväksi? Joku
arvio on 270kpl, joku toinen 4000kpl.
- Nikean kokous julisti että Sun-day (aurinko), sunnuntai, olisi tästedes valtakunnan
sapatti. Kaikki hallintoelimet tulisivat olemaan suljettuina.
- Valon osiris rististä tehtiin kristittyjen tunnus. Myöhemmin ritarien äitikirkko nosti
raadon sille roikkumaan... Kristitty = Rooman rapparijumalien palvoja - kuin Breiviik.
- Easter pakanajuhlan asetus. Eastern Star, baphomet - Vatikaanijohtoisen
vapaamuurarien G = gad-jumala
- Kolmio eli Pyramidi mallisen hallintaorganisaation asettaminen - keskusjohtoinen
piispa kirkkolaitosmalli

Keisaripaavi Konstantinus
- Auringonpalvonta oli valtion virallinen uskonto
- “Sol Invictus”, osiris-aurinko otettiin käyttöön kaikkialla Ekumenia valtioiden
lippuissa, symboleissa ja kolikoissa.
- Konstantinuksen itse itsellensä ottama titteli oli Auringonjumalanpalvontakultin
Aurinkojumalakeisari
- Määräsi direktiivillään no 321 että Jeesuksen syntymäpäiväjuhlaa juhlittaisiin
Tammikuun 6:n sijasta Joulukuun 25. päivä, Natalis Invictus eli Auringon
jälleensyntymispäivänä.
(Ensimmäinen direktiivihän oli vuonna nolla, nk. paha evankeliumi: "Rooman
Sotilashallinnon verimessujen Keisarijumala Augustus antoi direktiivin että kaikki
maailma (Ekumenia) oli miehittäjävaltion alistamissa kansoissa verolle pantava". Nyt,
pari tuhatta vuotta myöhemmin meille on asetettu jo yli 120.000EU direktiiviä.)

Kts. Baigent, Leigh, and Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, pp. 360-369.



Luja usko vaimonsa, lankomiehen jnejne lähisukulaiset teurastaneeseen kalanpääkonstaan -
jokaisen suomilais-aristokraatin menestystekijä. Pyhimys kunnostautui messumurhaamalla kenet
tahansa jolla löytyi hallustaan Raamatun alkukielen tekstejä. Sama meininki kuin jesuiittavetoisessa
itänaapurissa Stalinlandiassa: Raamatun hallussapito = kuolemantuomio, kovimpien vainojen aikaan
välittömästi aivot tussautettiin kotituvan seinälle...

Esekias' kirjoitti että katolinen kirkko lisäsi
kolminaisuuden ja hellenistiset otsikot 1500
luvulla Matt: 28:19, 1Joh5:7, sekä 1Tim3:16 ym

"Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja
veri, ja ne kolme pitävät yhtä." 1Joh5:7 (KJV
lisää tähän sanan ISÄ ... siis paavi)

"Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus:
Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut
Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu
pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu
ylös kirkkauteen."1Tim3:16 (Hän=Jeesus eikä
esim. KJV Jumala)

Jopa rooma itse myöntää että se teki nämä
lisäykset itse.



EUn viharikollisen arpaosa, kirkonkirous tai rovio: EUkkurooman ekumeniaa käytännössä; jos
sinun suusi sanoo blaa blaa - eikä toista Konstan pyramidikäskyä on bää bää bää - olet kirouksen
ansainnut vääräusko ---> roviolle!

Tämä asia ei suinkaan ole uusi, pelkästään onnistuttu 100% salaamaan, kouluttamaan
herkkusienet Viralliseen Totuuteen - kuten kaikki Paavin sensuurin mailla.

Tässä eräs hereillä olevan saarnaajan haastattelu (engl.) youtubessa. Siinä hän avoimesti kertoo
nuo asiat ... tosin haastattelu on tehty Konstantinus-hallissa jesuiittain käsimerkit hallitsevan
haastattelijan toimesta... Haastateltu Carey Clark mainitsee professori Howardin, Georgia University,
joka sai käsiinsä alkukielisen Matteuksen eavnkeliumin 1200-luvulta erään rabbin kirjastosta ja käänsi
sen englanniksi 1960 luvulla.
youtube com/watch?v=oBkSkIBgAsc



Nikean 'kolminaisuus': Paavin rauhankyyhky yhtyy Tammusristien ja islamin kuu palvontaan...
vertaa tätä Uspenskin katetdraalikuvaan alkusivuilla. Tässä alla sen korkeimmalla oleva härdelli osa
puolikuu-ympyräsymboleista 'purettuna'.

islam keksimällä keksittiin vääntämällä se Rooman Nikeaperversiosta - 300vuotta Nikean
huijauksen jälkeen. Tästä veljesten pitää hehkuttaa toreilla ja katetdraaliensa huipuilta sokeaksi

ohjelmoidulle vaalikarjalleen.



Kun Oppi Romahtaa - mitä sitten?

Tämän Δ -opin romahdus oli minulle nk. kova juttu. Näin siksi koska 'kaikki wiisaat' siihen
tukeutuvat. Ihan kaikki vilpittömätkin.

Ja kun se näyttää olevan osa Jumalan Sanaa - jonka valtasuuruus on minulle rukousvastauksena näytetty.
Usko huvikses, näiden dokumenttien takana on tosi raju repivä turhan moskan poisto ja
poisoppiminen! Oikeesti: 'ystävätkin' menetetty.

Tiedän että nämä tekstit on kristitylle poisoppimisen tuskaa - - - oppia se ettei olekaan
kirkolliskokouksen kristitty vaan Arianuksen seuraaja, 'kaikkien' hyljeksimä, ykseyttä ja
hyväksyttyjä oppeja kannattava lahkolainen, viharikollinen...

"Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota
näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet." Jes.

"Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat,
niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja
profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä
itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin." Paavali lahkolainen.

Oppineella seurankipeällä, Nikeaan puijatulla Arianuksellakin elämä oli tuskaa. Vankileirillä
Illyrikonissa vielä enemmän... Joten kun Konstantinuksen kultapukuinen sanansaattaja ilmestyy
synkeälle saarelle ehdottamaan ykseyttä, rauhaa, sovittelua ja suvaitsevaisuutta - näet eihän 'oikea
kristitty' tuolla tavoin voi kantaa vihaa uskonveljiä kohtaan? ... ja suloisista sanoista ilostunut Arianus
kirmaisee innosta Konstantinus keisarinsa palaveriin - ja juo Keisari Konstantinuksen salaa juottamat
kirkko-myrkyt oksentaen ulos sisälmyksensä.

Miksi vanhat Pyhien kirjoitukset tuhonneelle aurinkokuningas-kirkkoisämme piti vielä
myöhemmin messu-murhauttaa myös Arianus? Vaikka Arianus oli jo täysin vaaraton, kirjaton -
karkoitettuna Illyrikonin sairaalle vankisaarelle? ...ja ennenkaikkea, miksi rakas Arianus, miksi et
oppinut tätä ihanan suvaitsevan rooman 'rakkaus-opetusta' - jo kerran kirjaroviollaan lämmiteltyäsi, jo
ensimmäisellä kerralla? Voi mieletön Jeesusta rakastava Arianus-sankarimme!

Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua
valaisee!"
Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja
ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentähden olko mielettömät,
vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

Et voi ulkoistaa tätä ymmärrystä Konstantinukselle! Et voi myydä sinulle Sanassa henk koht
annettua käskyä vastustaa - helpon elämän  hintana kirkkokuuroille... tai sinulle täällä ajassa käy kuin
tuplahöplästä vedätetylle Arianukselle. Kumpi on helpompaa, itkeä yksinäisyydessä vankien seassa
näennäisessä erämaassa - vaiko oksentaa sisuksesi ulos suvaitsevaisen kirkkoisän jalkoihin?

Tapahtui mitä tahansa - taivaspaikkaan Kirkkoisät eivät voi vaikuttaa. Mutta meille, Jeesusta



Herrana Kaikkivaltiaan Poikana pitäville pelastuneille on annettu käsky käyttää järkeä. Käyttää sitä
Järkeä jolle Poika haluaa nytkin lähettää Henkensä. Järkeä joka toimii vaikka olisit yksin Illyrikonissa.
Ja Hänen lähettämäänsä Henkeä - joka sorretulle suo ilon ja rauhan, keskelle Nikean rovioitten,
Konstantinuslaisten vihan. Vihan, joka kirkkoisän kumartajille nousee kun sinä pidät pahan
vastustamiskäskyt.

(Tyhmyys - Siinä eräs Sanan kriteeri hurmahenkisyyden ja harhaoppien eroittamiseksi ja
välttämiseksi.)

Onneksi Jeesuksen Herranaan omistavan osana on lepo - ei viha eikä kosto. Sillä ne kuuluvat
Kaikkivaltiaalle:

"Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta Sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika
tuomita kuolleet ja maksaa palkka Sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja
niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan
turmelevat." Ilm.11

Rooman porttokirkon - "Pakanakansain" viha-oppi, valtansa menetyksen pelko:

"Arianuksen seuraajia lurkkii yhä joka nurkassa. Se ponnahtaa esiin kun kristitty törmää tähän
ongelmaan Isän ja Pojan suhteesta. Siitä seuraa luonnollisen ihmisen ajatus (harhaoppi-heresy) - ja
se leviää aina laajalle".

Vapaus messuilujen ja minareettien valheista.

Leviää kuin  ilo-kulo.

Aina ja Laajalle!



MALI
Seuraavaksi mennään vanhojen kirjoitusten alati jatkuvaan tuho-metsästykseen Afrikassakin.

Etiopia ei suinkaan ole ainoa paikka. Vastikään Malin - eli Vatikaanin jihadistien taistelut olivat
vain pääkaupungin Timbuktun korvaamattomain arabiankielisten kirjoitusten takia: ne piti tuhota
koska niistäkin paljastuu kaikki väärennökset....



oBAMAKO täällä kävi ? ... Kyllä, musulle musukaupunki: Rooman maailmanvalloitus etenee
bulvaaniensa sandaaleilla.

Lue 'Obama Kuka Olet' -dokumentti



Aluksi jopa suomen jesusanomissa ilossa hehkutettiin kirjaston tuhoa - mutta voih! - Niitä ei
saatukaan tuhottua vaikka Ranskalaisetkin paavin arabikevätsoturit kutsuttiin apuun... Tämä hehkutus
on kiedottuna sanahelinään joka aukeaa pelkästään valaistuneille... nyt 2/2014 tämän päivän uutisten
mukaan pääsevät suomen sissit - olisiko näillä pyramidisotureilla tarkempi vainu?

Arabiasukkaat ovatkin vuosisatain aikana oppineet: kaikki kirjoitukset oli valmiiksi pakattu
peltilaatikoihin ja nyt kätketty ympäri Malia... menossa ovat inkvisitiot niiden löytämiseksi - ja sehän
rahvaan silpominen paavin omille jihad pojille sopiikin.

Lehtitetojen mukaan jihadistit riehuivat Timbuktussa - Ranskalaisten piirittäessä sitä kuin
karhukopla Jokelaa: illalla huomattiin että jihadistit olivat haihtuneet hommansa hoidettuaan eli
poltettuaan kirjaston ... iittalan iloaihe oli kuitenkin enneaikainen: kirjoitukset olivat jo tallessa...

kts slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

11.12.2015 13:11 IS
"Suomi vastaa Ranskan EU-maille esittämään avunpyyntöön lähettämällä
kymmenen henkilöä lisää YK:n operaatioon Malissa, kertoo presidentti Sauli Niinistö".
Lisää? Edellisetkin on salattu...



Meet the unlikely group that saved Timbuktu’s priceless manuscripts
The saving of irreplaceable manuscripts in Timbuktu, Mali, owes everything to the bravery of
librarians.

In this file photo, crumbling ancient Islamic manuscripts are shown in a mud-walled house in
Timbuktu, Mali. There is a long tradition there of removing priceless documents from Timbuktu
libraries and hiding them to keep them safe from invaders.
www.thestar.com/news/world/2013/02/04/meet_the_unlikely_group_that_saved_timbuktus_priceless
_manuscripts.html

Ben Curtis / AP file photo
www.thestar.com/content/dam/thestar/news/world/2013/02/04/meet_the_unlikely_group_that_saved_
timbuktus_priceless_manuscripts/timbuktu_manuscripts.jpg

In this file photo, crumbling ancient Islamic manuscripts are shown in a mud-walled house in
Timbuktu, Mali. There is a long tradition there of removing priceless documents from Timbuktu
libraries and hiding them to keep them safe from invaders.
By: TRISTAN MCCONNELL GlobalPost, Published on Mon Feb 04 2013



BAMAKO, MALI—The saving of Timbuktu’s priceless manuscripts owes everything to the bravery
of an unlikely group — librarians.

The coalition of Tuareg separatists and Islamic militants who overran the city in northern Mali last
April was just the latest in a series of foreign invaders to sweep into the fabled desert city, so the
owners of Timbuktu’s manuscripts did what they have always done — they hid them.

Timbuktu was a centre of Islamic scholarship and trans-African trade in its medieval heyday but has
gradually declined in the centuries that followed. The city’s manuscripts are a unique treasure trove of
scholarly information. Handwritten and many hundreds of years old, they are irreplaceable.

Each time foreign invaders threaten Timbuktu — whether a Moroccan army in the 16th century,
European explorers in the 18th, French colonialists in the 19th or Al Qaeda militants in the 21st — the
manuscripts disappear beneath mud floors, into cupboards, boxes, sacks and secret rooms, into caves
in the desert or upriver to the safety of Mopti or Bamako, Mali’s capital.

It is a tried and tested form of conservation in extremes and last year was no different.

“The manuscripts are safe,” said Abdel Kader Haidara, the owner of the city’s largest private
collection and head of a local association of owners tasked with the protection of the manuscripts.

During an interview in Bamako, where he fled for safety, Haidara said his Mamma Haidara
Manuscripts Library — which houses 45,000 documents — now stands empty, as do two dozen other
private libraries in the city.

The testimony of manuscript owners has convinced many that the vast majority, if not all, of
Timbuktu’s manuscripts have in fact been saved from the vandals who attacked and destroyed
Timbuktu’s UNESCO-designated graveyards, mausoleums and tombs.

“The private library owners are convinced their materials are safe. Some hid their manuscripts in
Timbuktu, others took them with them to Bamako,” said Shamil Jeppie, an expert on the manuscripts
and director of the Cape Town-based Tombouctou Manuscripts Project.

French Templar Knights com to 'rescue' the scripts... Ranskan Temppeliherrain pelastus op.



At first there was less certainty about the fate of documents stored at the state-owned Ahmed Baba
Institute, established in 1973. It was considered more of a target because of its government links
(administrative buildings, along with churches, were usually the first to be attacked), and as they quit
Timbuktu the Islamists attempted to set it on fire.

The first visitors to the institute found empty shelves, boxes and smouldering papers, but the vast
cache of manuscripts was missing. Some assumed they had been looted, but Haidara and others with
close links to the institute insist the manuscripts are safe.

Haidara described how, soon after the rebels reached Timbuktu, he and 15 others worked for a month
at night packing manuscripts into metal trunks, cataloguing them, locking the boxes with two keys
and then hiding them. He would not say exactly where, only that the manuscripts had been
“dispersed” in more than 1,000 boxes.

“The manuscripts are hidden in different places where nothing can happen to them,” he said.

Timbuktu’s manuscripts are incredibly varied, in both length and subject. Some are fragments, single
pages or a couple of leafs, while others are entire bound volumes hundreds of pages long. They cover
topics as diverse as science, medicine, history, human rights, law, poetry and literature, but the vast
majority are of a religious nature: handwritten Qu’rans, accounts of the life of the Prophet, prayers
and expositions of Islamic philosophy.

The value of the manuscripts is in their documentation of Timbuktu’s lost heyday as a centre of
Islamic scholarship and the trans-Saharan trade routes of the 15th and 16th centuries, proving the lie
— in carefully rendered calligraphy — that Africa was a place of exclusively oral history until the
colonialists came.
“The manuscripts are a reflection of a rich written culture from the 14th century onwards, which is not
often recognized,” said Jeppie.
The saving of the manuscripts is a remarkable example of resistance — and a testimony to their value.
“If the manuscripts are destroyed, we lose our history,” Haidara said.
Read more about: Mali, Africa

1jonhn 5:7
The Spirit and the Water and the Blood - these three agree in one
youtube.com/watch?v=oFHd5HomsVk
youtube.com/watch?v=oBkSkIBgAsc



Tässä hesarin iloa veljeksille - niille joiden valaistu ymmärrys tajuaa näiden kirjoitusten
vaarallisuuden. Hienoa. Nyt ne on tuhottu! ... paitsi että...



Timbuktu calligrapher keeps ancient learning alive
In Mali, copying Arabic manuscripts was once a prestigious occupation. Today, with texts threatened
by Islamists, it is a spiritual enterprise that speaks to one man's heart.
By Robyn Dixon, Los Angeles Times
Reporting from BAMAKO, Mali
www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mali-calligrapher-20130423-
dto,0,5799393.htmlstory

April 23, 2013

Homemade twig pens stand like off-duty soldiers in a jar on Boubacar Sadeck's worktable. The
morning sun steals into a room stuffed with a jumble of papers, ink bottles and stretched animal hides.
He sits thoughtfully before a blank sheet of paper, with several old manuscripts — the color of dark
tea and covered with Arabic script — open at his side.

Occasionally a breeze wafts in and playfully flicks one of the old brown pages to the floor.
Copying the words of ancient scholars in elegant Arabic calligraphy makes Sadeck feel close to
heaven.

"My weakness, my love, is calligraphy," said the scribe, who fled Timbuktu, famed for its collection
of centuries-old manuscripts, when Islamist militias invaded last year. "If I go a day without writing, I
feel as if something is missing or strange. When I sit down with my paper and my pen, I feel
wonderful. I feel at ease."

Copying and recopying old manuscripts is an ancient Timbuktu calling. In the 15th century, there
were hundreds of scribes; the job was one of the most highly paid and prestigious occupations in the
city, then an intellectual center and trade hub.
Adventurer Leo Africanus described a magnificently furnished court, decorated with opulent objects
of gold.

"In the city are many judges, doctors and clerics, all well-financed by the king, who greatly honors
lettered men," he wrote. "Hither are brought diverse manuscripts or written books out of Barbary
[northern Africa], which are sold for more money than any other merchandise."

Salt comes from the north, gold from the south, money from the white men's country, but God's words,
holy things, interesting tales, we can find them only in Timbuktu.
Sadeck, at 38 the youngest of Timbuktu's copyists, doesn't earn much money from his craft. It's his
sheer love of the liquid, graceful Arabic script and the meaning of the ancient words that keeps him
working — now in Bamako, Mali's capital.

"I found an ancient poem about tea, how to make tea, the ingredients, the importance of tea. At the
end, the one who wrote this also gave information about himself. I felt such a close spiritual
connection with that writer."
When he fled Timbuktu last April, he carried the family's collection of 80 manuscripts. Now he works
in a small, bright studio adjacent to a sprawling garbage dump where goats and donkeys forage.

The militias were driven out of the northern cities by the French and Malian armies in January, but
many fear it will be years before life returns to normal in Timbuktu.



A man holds up fragments of burned manuscripts at the Ahmed Baba Institute in Timbuktu. As
French and Malian troops moved into the city in January to retake it from Islamist militants, the
fleeing militants set fire to the ancient texts. (Eric Feferberg / AFP/Getty Images)

The lingering insecurity raises doubts about when or even whether Timbuktu's collection of
manuscripts, many thousands of which were smuggled out during the Islamist occupation, can return
to its home in the city's Ahmed Baba Institute.
Built by the South African government and opened in 2009, it was supposed to become a state-of-the-
art center for international scholars to research the manuscripts. But only 9,000 of the institute's
30,000 manuscripts, some dating to the 13th century, had been catalogued before the Islamists came.

There are other questions, like how old the manuscripts really are, how many survive, and how many
were destroyed by the militias before they fled Timbuktu. The militias also destroyed ancient tombs,
which they deemed idolatrous, so many believe the manuscripts were burned as un-Islamic. And
could the rumors be true that some were rescued only to be sold on the black market?

As Sadeck works in his studio, another small room in Bamako is crammed full with 31 large metal
trunks, several of which lie open. Inside, manuscripts are neatly packed. A scent of old paper rises as
if blown in from a long-forgotten house.

Mohammed Maiga, 33, a researcher at the institute, stands before the metal boxes, beaming shyly,
knitting his hands. They hold a large portion of Ahmed Baba's collection.
After the arrival of the Islamists, he and others loaded the manuscripts into rice bags, strapped them
onto motorcycles and ferried them to private houses in Timbuktu. Maiga then loaded the manuscripts



into the locked metal boxes and sent them by truck to Bamako. He wrote the box numbers onto a
bunch of jangling keys, which he later brought to the capital.

The militants burned an unknown number of manuscripts before fleeing the city; weeks later, the
ashes lay in gray drifts in the institute's cathedral-like entry hall, with fragments of burned pages
resting like brown moths beside the wall.
Oh you, who go to Gao, make a detour by Timbuktu, murmur my name to friends and bring them the
scented greeting of exile which sighs after the ground where his friends, his family, his neighbors
reside.

Shamil Jeppie, head of the Timbuktu Manuscripts Project at South Africa's University of Cape Town,
works with researchers from Ahmed Baba. He says his team's job is to be empathetic but also
skeptical toward claims about the age and value of various manuscripts.
The collection is often called "priceless," implying some manuscripts are old masters. But Jeppie
notes that the works haven't been scientifically dated. He believes many may be copies made in recent
centuries by calligraphers such as Sadeck as a way of conserving the knowledge contained in much
older, decaying manuscripts.



Men walk through the ashes in the Ahmed Baba Institute in Timbuktu. Employees of the institute
helped hide some of the manuscripts before the torching. (Eric Feferberg / AFP/Getty Images)
"Just before this crisis we were going to take some of these items to Germany for dating of the paper
and ink," he said. "In that way, we can establish what they have."

To Jeppie, the collection's real value lies in the ancient knowledge the manuscripts contain and the
window they provide onto a golden age in the city, when people shared knowledge by transcribing
books, as they do these days by posting information on the Internet. "These are priceless because they
can elucidate aspects of African history and world history."
The manuscripts cover centuries of Islamic scholarship on subjects that include religion, medicine,
ethics, astronomy, trade, literature and architecture. But mining nuggets of information about a distant
past from them is painstaking work.

"The Arabic manuscripts are very hard to translate," Jeppie said. "It's West African Arabic script. It's
not standard Arabic. It can be very depressing — it takes so long to work through a tiny section."
Centuries ago, scribes copied books that came to the city, creating the famous Timbuktu manuscripts.
Sadeck's solitary work is one of the last echoes of what was then a great enterprise.
Sadeck took up the craft at the urging of his uncle, a well-known calligrapher, and became hooked.
Beautiful writing represents the language of the hand and the joy of the heart.

He works daily transcribing passages from his family manuscripts, reproducing the flowing script
using ink he makes from ground charcoal and gum arabic. After mixing the ink, he tests it, letting it
dry and rubbing it with his finger, to ensure the ink won't rub off in dusty flakes.

Sadeck used to make a good living selling his creations to visitors in Timbuktu, but tourism fell off
after a German visitor was shot dead outside a Timbuktu restaurant and three others were kidnapped
by the group Al Qaeda in the Islamic Maghreb in 2011. The uprising by Islamist militias last year
buried the industry completely. Hotels closed and most of the population fled, leaving Timbuktu a
remote and depressed desert outpost.
Even in Bamako, few tourists remain to buy Sadeck's calligraphy.

"Sometimes for two weeks I don't get a penny," he said. "For me the first thing is to love what you are
doing. If you have passion, you will get motivation, because nobody else is going to motivate you."
The best way to preserve the manuscripts from termites and decay, he believes, is for their owners to
touch them daily, use them, read them and study them.
"If they are packed away in the dark, termites can easily get them," he said. "If you keep your eyes on
them, they survive."





Is Is Isän maan asialla: kaikki vihjeetkin on tuhottava...

Lehti: Isis tuhoaa arvokkaita teoksia Mosulin kirjastoista

Isis valtasi Mosulin viime kesäkuussa. Äärijärjestö Isis on tuhonnut tuhansittain arvokkaita teoksia
kirjastoista Mosulin kaupungissa Irakissa, kertoo brittilehti Independent. Lehden mukaan jopa 8 000
kirjaa ja yhteensä yli satatuhatta käsikirjoitusta tai dokumenttia on poltettu tai muutoin
tuhottu. Hävitettyjen teosten joukossa kerrotaan olevan vuosisatoja vanhoja teoksia, joista osan
Unesco on listannut harvinaisuuksiksi, muun muassa yliopisto- ja museokirjastoja. IS IS 25.02.2015

Isis tuhosi Nimrodin  ja Hatran muinaiskaupungeissa. Isis on tuhonnut Unescon
maailmanperintökohteisiin lukeutuvan Hatran muinaiskaupungin Irakissa. Asiasta kertoi Irakin
turismista ja muinaismuistoista vastaava ministeriö. Noin 2 000 vuotta vanhoja raunioita purettiin
räjäyttämällä ja raskailla ajoneuvoilla. Aiemmin tällä viikolla Isis tuhosi muinaista Nimrodin
kaupunkia Irakissa. 7.3.2015 17:25

Isis on nimenä arka paikka - sillä sen kautta jäljet johtavat Nykyisen EU johtajien saatanapalvonta
ritareihin. Niinpä nimi vaihtuu melkein joka yö: Tänään paavimediansa pauhaa nimellä ISIL-



Isiksen temppeli New York Central Park - ihanasti teemapuistona kaikkine leijonaritari
symboleineen.

Olkiluodon Plutonium keittolan Visitor Centerin kunniapaikalta bongaat myös isä aurinkoisen
kansainväliset leijoinat... Mitenkö Munkkiniemen, Köyliö, Metallityöväen liiton, OT-4 jne
paavinpiispaleijonat liittyy messumurhiins mitenkään (?) -  tsekkaa alempaa...

Olkiluoto Plutonium factory tied with papal Lions Club International. See his lions below...



PALMYRIA
Tämä temppeli aikoinaan siirrettiin jesuiittain Vladimir Put inin, Tarja Halosen, Etelä Amerikan
presidenttien jnejne koulutuskaupunkiin paavinpunaiseen DDR:n.

"Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Hän, jolla on se
kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan
valtaistuin on; ja sinä pidät Minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt Minun uskoani
niinäkään päivinä, jolloin Antipas, Minun todistajani, Minun uskolliseni, tapettiin teidän
luonanne, siellä, missä saatana asuu.

Pergamon on alttari, jossa Apocalypsiksessä Yeshuan seuraajia teurastettiin. Se on yhä olemassa ja
odottaa seuraavaa hakijaansa. Hitler haki Turkista tämän ku piti pistää hösseliks. Sen jälkeen
hakipa Setä Stalin tämän saman alttarin ja kas! Teurastus alkoi.

Kts. waitingforjesus com/whois666.html

_____________________________________________________________________

Ja saman 'looshin' pyhän pietarin kaapunnissa Marsjumalten ikuinen tuli odottaa uusia
messu-mrha-marssejaan... (Lue: Pyramid PlΔgue)
_____________________________________________________________________

Palmyria
"Ja tapahtui niinä päivinä, että veriseltä messumurhaaja kolminaisuus keisaripaavi
Augustukselta kävi (Pyhän Pietarin) messumurhamaneesi -huvitusten väliajalla käsky,
että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Quiriniuksen ( väärennös: Kyreniuksen) ollessa Rooman pyramidi-palvontavallan
Syyrian manttaalin maaherrana joka kemuili massa-messu-murha Kolosseum kopionsa
kera Palmyriassa..."

EUrooman valta = ekumenia - murenee ellei kolmiopappien johtama huumekauppa & terror-ismi
ole vallassa.

Nyt kun turistien digikamera-aikana alkaa kaikki paljastua, Saddamin upseerit pistettiin tosi
toimiin: messumurhat IHS Isis Horus Seth kolminaisuuden puolesta... tuhoamaan kultin jäljet. Samoin
kuten roomanpirulinkki perkeleelliseen kolminaisuuteen...  kirjoitukset myös tulee tuhota.

Kuvissa Palmyrian teuraskenttä (kuin Colosseum 'kopio')  vanki/petoluolineen, amfiteattereineen
nyt tänään ja silloin. Beelin temppeli tietty osana messumurha kokonaisuutta...



Tässä Pyramidin omistaman Telegraphin petollisesti leikatussa kuvassa seisotaan
niskalaukausta odottaen jonkun 'sattumanpylväikön edessä'.

How Pyramids Telegraph 'tells all' by cutting all relevant facts off - like ere?

"Now it came to pass in those days, there went out a decree from Caesar Augustus, that
all the world should be enrolled. This was the first enrolment made when Quirinius was
governor of Syria. And all went to enrol themselves, every one to his own city. ..."

---> nice fairy tale eh... from bloody roman mass-murderer osiris pyramid terror-ism-
trinity loving Quirinius. Who built this cat-holy mass altar to mass murder hate-
criminals (aka whistleblowers)

---> Roman Constantine - the sun god caesar-pope and traitor, 'collecting out bible
pages', selected 4 scriptures from 400 making these two of his terror-ists look like a
saints. The roman doctrine: the more you kill hatecriminals, the bigger saint you become.
All other he burned and continues even today.
Check waitingforjesus com/whois666.html

Paavin oma pyramid-Telegraph leikkasi kuvat - näyttäen 'kaiken' - näyttämättä mitään.
Yleisöäkään ei saanut kuvata. ...  Todellisuudessa menossa EU-Rooman satanistien bulvaaneillaan



teettämä messumurha oman Quiriniuksensa rakentaman Amfiteatterinsa ikimuistoisella pirunalttarilla,
pyramidin valvovan silmän allah - kuten on tapana ollut jo 2000 vuotta...

Papal Lions Club: Ilmakuva samasta teuras-alttarista. Lattian alla leijonain ja gladiaattorein,
teurastettavain rooman viharikollisten vankiluolat...  Vas. yläkulmassa vankiuolastoista tuotiin
rääkätyt ex. rikkaat kansalaiset teurastettavaksi katolisen perkeleenpalvonnan menojen mukaan, isis
horus seth bakkanaaleille. IsisHorusSeth - IHS, tuttu -bakkanaalimerkki suomilais piispain paituleista,
pyhistä lutteruskirkon seinistä.

Palmyran kaupunki - joskus jopa 200.000 asukkaan katolisrooman messumurhakylä oli
massiivinen isis-baalin orgiakeskus. Valtavat pylväikkökadut juhlijoille -ja- niitä myöden vangituille,
kuolemaansa rääkättäville orjille... Tälläinen Rooman väestönvähennysjärjestelmä levisi kaikkialle
missä sotakoneensa sai murskattua ja ryöstettyä naapurivaltiot - EUkkulan esinäytettä! Eikäs olekaan
ihme että väkimäärä maapallolla pysyi vähäisenä verisen rooman EUkourissa.



Viela 2015 teurastamon kalterit pitivät turistikamerat poissa EUritarien pyhätöstä.

Ilmakuva pohjoisesta.



Tietenkin pyramidivallan messumurhain tae - pyrΔmidi - näkyy tämän paavinpylväikön katossa.

Näyttäisi täällä baalin eikun paavin rokkibändien riittijuhlia juhlittu viimeiset vuosikymmenet
lahtausmessuja unhoittamatta?



Ilmakuva Palmyriasta, messumurhatemppeli keskellä... Erityisesti tulee huomioida ettei kaupunki
ole nk. kuollut vaan jatkuvasti käytössä: vasemmassa alareunassa jesuiittain (arkkitehtuuri) käytössä
olevat joutosuiden 'venytyshallit'? T-EU-rastemppelin äänentoistolaitteetkin kertovat aktiivisesta
väestönvähennys rokkitaiteesta: paikalla ilmiesesti pidetään Roomankatolisten ritarien satanistisia
palvontamenoja jatkuvasti.



LIBYA:

Sivuhyppy verisen EUkkurooman satanistihistoriaan,
Pohjois Afrikan teurastamoloosheille:

Libya: rooman ohjelmoima arabikevät teki tästäkin messumurhateurastamostaan turisti-kameroilta
kielletyn alueen. UNESCO, jesuiittaYK:n huijauststo kertookin tämän teurastusteatterin olevan
"kaikkein kauneein koko EUkkulan imperiumissa" ... tarkoittanee sitä, että täältä löytyy eniten
viharikostelijoiden veriläiskien DNA:ta ...? EUkkulassa Viharikos = murhaajien paljastaminen.
Lue Lisää: telegraph.co.uk/travel/destinations

/africaandindianocean/12094512/17-beautiful-Roman-sites-in-north-Africa.html



Carthago - Rooman tuhoma - Tunisia-Djem: tuhotun maan alamaiset pidettiin nöyrinä vain
rooman katolispaavikeisarien satanisti-messumurhainsa avulla. Voi sitä Rooman anarkistisen vallan
ihannointia mikä pohjolankin pakkokoulutetuille orjalapsille tästäkin syötetiin pakkåruåzin kera.
Pakkohistoriassa  syötetty 'ihana' Julius Caesar - demock-crazy-senaatissaan päätti puheensa aina
tämän Israelin pakolaisten perustaman mahtivaltion hävityspropagandalla; Osirisjumala Caesar: "Ja
muuten olen sitä mieltä että Carthago on hävitettävä". Ja hävityksen jälkeen alkoivat tuhatvuotiset
looshien rahvaanteurastusilkamat.
Mitä paremmin asiasi hoisit, mitä ahkerampi ja tunnollisempi olit - sitä varmemmin päädyit
huvittamaan näitä EUꖅkkuhijareita 'Lions Clubin areenalle'. Olithan viharikollinen - ja siinä
ominaisuudessa olit uhka Paavinsa suojassa valtaa pitäville siniverisille 'isän maan' kavaltajille.

Kaikki rooman ja paaviensa jäljet tuleekin hävittää etteivät jokapaikkaan tungeksivat
turistikamerat levitä looshiensa ja kalanpäähattupappeinsa baalintemppeleiden kidutuskauheuksia
internettiin. Mikä kauhempaa - jos joku näillä turisti-nähtävyys teurastamoilla alkaisi kerätä DNA-
näytteitä ja kerätä & yhdistellä ympäriinsä lojuvia tiedonmurusia...



Tunisia, Sbeitla: vain liukkaimmat takinkääntäjät saattoivat selvitä tämän pyramidimurskaimen
pyhistä juhlista - stubbiloikilla soinien katsomoon - maansa kavaltamalla.

Jotkut banaaninpoimijat pääsivät rooman verimessuja pakoon ooppelilla?



Best way to become immensely rich like ROME is a "War".
Jesuit Motto: "We Make Do" ...shh - Arabic Spring"

"Punic War" - how nice a name for mass murder - on par with Karelian raping, occupying
'Winter War'.
Why not create a holy mass on theses punic bones - like epiphany -mass murders of papal 'LOVE'...

Paras tapa rikastua kuin Paavin basillica - on sota. Tässä erään kansanmurhansa teatteri jonka
naamioitiin nimellä 'Talvisota' oops eikun 'Punic War'. Näin vastikään ryöstettiin musulmanien
valtakunnat 'arabikevään tuulissakin': ellei sotaa ole, me teemme sen humanitäärisistä syistä.

Lue Lisää Israel Uutiset 2013



Kartahagon messumurhateatterissa pitivät keisaripaavit ilta ilkamoita. Rikastuen satumaiseen
kultakoristekuormaan... Pohjolassa sama tuhatvuotinen menetelmä on vielä toistaiseksi pehmeämpi:
isän ritarit kavaltavat valtionkassan vuosittain pitäen köyhät orjat 'väliinputoajina' velkavankeinaan.
Nuo lämmittelemään houkutetut palelevat sinisilmäsammakot eivä tajua kattilansa rakkauden lämmön
ihanuuden päätepistettä: Nokian... huoh.

Jaa että mistäkö pääkallosi
ja kulta ovat peräisin rakas
Ignazius Loyola pyhimys?
Toki tunnet ignatiaaniset
mietiskelynsä joita
Lutteuskirkkosi tarjoaa? Lue
Lisää...



Aina ennen teurasjuhliaan, pyhän isän (Holy See) LionsLooshit ovat tietenkin ensin lypsäneet
kaiken mahdollisen tiedon - konstaristein huijaamansa rahvaan sieluin syvyyksistä. Tässä
moderni lypsypylväs (pyramiidia et edes huomaa) ohjeistaa syntiselleen marssijärjestyksen: ensin
alimmainen nöyrille - concessions/synninpäästö -eli käy tunnustamassa (ja paljastamassa
naapurisikin) kaikki mikä syntistä mieltäsi painaa. Kun tunnustuksesi on kirjattu ylös, saatat käydä
pisulla ja pelaamassa palloa ... lopuksi toki pääset Aamen -salille ja kotiin. ...

Mikäli tunnustuksesi sitä vaatii (Huppupää-komintern käsittely), paaljon myöhemmin, naapurisi
häviää mystisesti - vaan ehken tapaat hänet vielä Pyhän Keisarin ihanalla areenalla Looshi-illan
vierailevana taiteilijana nälkäisten aitojen leijonain seurassa

Concessions/synninpäästö onnistuu toki nopsemmin internetissä: GOOGin vakoilutehtaat pitävät
huolen ettei mikään näppäinpainalluksesi jää yhdistelemättä, käsittelemättä. Facebook onkin e-mail
yms pyhän isän siunaamaa äly-kännykkääsi tai twitter tilejäsi loistavampi synnipäätötyökalu.

Joka tapauksessa kehoitan kanssa-orjiani tarkkailemaan mistä kupista seurakunnassasi juot:

"Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso, työmiesten palkka, jonka te
vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat
tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te
olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. Vanhurskaan te olette tuominneet ja
tappaneet; hän ei vastusta teitä."

HERÄTYS! Nyt on viimeinen päivä.



Modernina toteutus-ratkaisuna suomilainen Dehonian X-curie kalapääporukka lähettää isän
support-pojat matkaan. Mystiikan huippuna syntiseksi todettu golffari hukkuukin
verkonlaskumatkalla tai menehtyy pihamaallaan kaatuneen mönkkärin alle.

Liekö tässä (?) eräs X toimipiste - puoti Tammerkoskesta  löydettyjen yläpuolella.

oho ... taisi ajatus lentää
liian special-kauas?

COLOSSEUM -Δ- ROME



Kolosseum. Luolastot jonne teurastettavat totuudenpuhujat = viharikolliset sullottiin kuukausiksi
odottaen isä aurinkoisen virallista messua.

Ritarit kunnioittavat aina pyhiä perinteitään - pian alkanevat taas perinnemessut? Tässä
Kolosseumin uusiohissi teuraseläinten ja viharikollisten nostamiseksi saatanansa palvojayleisön eteen
teuraaksi - kuten silloin ennen... (psst ja jatkuvasti yhäti senjälkeen). Taas Telegraph kertoo kaiken
kertomatta mitään.



Nämät pyhät messumurhavälineet olisit siis löytänyt Palmyriasta Jeesuksen aikana...



Palataanpa takaisin 'Jeesuksen naapurikaupunkiin', Palmyriaan.

Palmyria - Kaupunki jota ei vahingossakaan mainita rooman huijaaman rahvaan  'uudessa
testamentissa.' Opuksessa jonka rooman osiriskeisari Konstantinus - suomenkin rappariorjain
pyhimys ja uskonisä - kasasi. Väärensi. Murhaten oppineita ja polttaen roviolla n. 400 evankeliumien
tasoista kirjoitusta ... joissa mitä ilmeisimmin Rooma veriset messumurhat paljastuivat.

Lue Lisää slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli



baalin pyramiditemppeli:



Messumurhat tänään kuin silloin - toimivat vain väkivallalla. Terror ismi anastaa rahvaalta kaiken:
linnoitus joka suojeli Palmyrian lahtausteatterin ylläpitäjää, 'Rooman katollista kirkkoa'. Rikkaimmat
saaliit todenn täällä ensin venyteltiin - saattoivathan ne paljastaa kultakätkönsä. Kun kaikki oli imetty,
loput vietiin teatterimessuihin.



Rooma vapisee: Isä Insestin Isis Horus Seth -IHS joukot eivät osaa tahi ymmärrä käskyjä, terror -
ismin fokusointi mättää ... Niinpä aivan 'sattumalta' jesuputinin ilmavoimat lähetettiin 'apuun' ja kas,
ikiwanhat todisteet alkoivat murentua pikavauhtia.

Isälle uskollinen jesuiitta Putin lähetti Su-25- hävittäjät toistuvasti tuhoamaan Rooman muinaisen
Palmyran terror-ismin ylläpidon roomalaislinnaketta, UNESCO-muistoa...

"The priceless UNESCO site is being systematically destroyed by ISIS, and the
citadel was struck in a 2015 Russian air strike on the terrorists."



Linna taustalla: baalinpalvonnan pylväikköä ja Tetraphon ja Decumanus 'bulevardia' joita
myöden rooman teurastettavais raahailtiin yleisönsä iloksi.

Baalin temppelin Leijonat, Palmyria. Ekumenian onnea: Leijonat löydät tänään Mamutuksen ja
Plutonium myrkytyksen takaa...



Baalin temppeli, Palmyria.





Alla patsas joita rooman IHS Isiksen palvojat eivät saaneet tuhottua: rooman baalinpalvonta
merkistö tässä patsaassa edustettuna 100%



Palmyriasta paljastuu Baalinpalvonnan Kolminaisuus:

Unholy trin ity: ellet usko ja kumarra rooman aurinkokeisartijumalaa, kaula poikki.

Jos uskot, kaula poikki...



Palmyrian pirunperinteet on nyt tuhottu pahan IHS isiksen käskystä. Huoh huokaa paljastuksista
peljästynyt lahtimestari jesuiittapaavi - elikkäs rooman osiris EUkkukeisari.



Telegraphin 'todisteet' Isis sankarien töistä kesällä 2015

LATimes/Getty images: kun vanhoja kuvia vertaa aivopesukoneemme suoltamiin kuviin, alkaa
herätä epäilys mihin kulttimme Cameron-ultimate-menoihin tätäkin UNESCOA on jälkikäteen
rakenneltu. Vrt. 'Vapaaksi Muurarien Kahleista'.



Baalin temppelin kopio pystytetään Lontooseen ja New Yorkiin 12/2015

Lontoon Trafalgar Square jossa myös pidetään rooman pahalle osirikselle katolis-satanistisia
palvontamenoja, saa oman Baalintemppelinsä sisäänkäynnin kopion - Palmyrian esikuvansa
mukaisesti. Se printataan maailman suurimmalla 3D -printterillä. (alempana kuva sijoittelusta
vapaamuurereidensa kulttipuistoon)

Palmyrian messumurhateurastamon BAALintemppeli on kuulema ollut 'monessa käytössä', mm.
'kristityillä' ... hmm. roomalaiskatolisen inkvisiittorien massamurhateatteri -kiduttajakristityt. Kuin
nykyinen jesuiittapaavi Franciskus1, paremmin tunnettu Videlan hallinnon viharikollisten
(=kavallusten vastustajat) lapsien kiduttajana.

Telegraph 28.12.2015: The Osiris Worship - "Sun Crowd, Trafalgar square". Will get new satanic
entrance to Baal Temple... See below satellite pic with coming Baal portal.

London & New York will receive copies of Baal temple: "The full-size recreation of the entrance to
the Temple of Baal, one of the city of Palmyra's most important monuments, is reportedly being built
using the world's biggest 3D printer. Telegraph By Tom Morgan 9:27AM GMT 28 Dec 2015

Destroyed Last week!? The temple was destroyed last summer, now these astrologists say it was 'last
week' - meaning 20.12.2015. Last week = papal X-mass saturnalia week, and now copy is already in
printing process. Really, this satanistic hide seek scheming knows no boundaries.



Mission Completed: Viimeiset todisteet rooman kidutuskammioista, Baalin Temppelinsä
satanistihistoriasta on saatu poispyyhittyä. Mielenkiintoiseksi asian tekee teksti jonka mukaan tämä
räjäytettiin 20.12.2015 ... vertaa aiempiin väitteisiin. Tämä äärimmäisen kriittinen alue
(maailmanvallan anastaneelle satanistiroomalle) on tietenkin suljettu: et näe siitä satelliittikuvia ...
tämäkin vain harvoille nälkyvissä oleva dokumentti sensuroitaneen pian. Talleta dokumentti. Alla
Telegraphin 'todiste' nyt romautetusta Baalintemppelistä. Periaatteessa tämä kuva pitäisi olla kaikille
näntävissä vielä pitkään - jostain kumman syystä satanisti[SALAINEN]



Kun messumurhain verinen silmä sammuu Palmyriassa, siistitty
versio tulee jälleenrakentaa Lontooseen, New Yorkiin.



London, Papal Baal worship Trafalgar Square loaded with full masonic architectural decorations.
(with masonic cult-checkers) Will be 'blessed' by BAAL portal to hell.

Baalin portti sijoitetaan keskelle vatikaanin vapaamurareitten heraldiikan huippusaavutusta...
Kivenheiton päässä Kleopatran neulasta, Egyptin ISIS Horus Seth kulttien Vatikaanivallamerkistä -
Obeliskista (jotka löytyvät jokaisesta metropolista).

(Composite photo)

Read more of these pigheads at: slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista



Boko Haram = Kirja Kielletty - Nihil Obstat clan...

Suomalainen Oululaispoika lomalla. Sosku Oyj:n lipuilla, rahat EU otti taskustasi...



2015



Haiseehan se. Mutta jos joku kertoo syyn, IS IS laiteaan ISän asialle.



Näitä EI metsästetä (allaoleva) - sillä nehän ovat paavimerkintöjä täynnä...



"Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka
oli Poikalapsen synnyttänyt." Ilm.12

Jeesus - Jumalan Ainokainen Poika. Temmattiin ylös taivaisiin; Vaimo=seurakuntamorsian jäi
tänne samalle planeetalle mihin Lohikäärme oli heitetty.

"Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita Hänen jälkeläisiänsä
vastaan, jotka pitävät Jumalan Käskyt ja joilla on Jeesuksen Todistus."

Tämä sotatila on vallinnut taukoamatta 2000 vuotta - niitä kohtaan jotka vastaanottavat Pojan
Herranaan, henkilökohtaisena Vapahtajanaan - niitä kohtaan jotka pitävät Jumalan käskyt ja
joilla on Jeesuksen todistus."

Erityinen viha jatkuukin kaikkea kohtaan mikä paljastaa Lohikäärmeen salajuonet - mm. vanhat
kirjoitukset. Jokainen jolla on Jeesuksen Todistus, on lohikäärmeen vihan kohde, potentiaalinen
vapautusuhka orjillensa jotka se on vanginnut tahtoansa toteuttamaan.

Johannes kuvaa vaimoa - eli seurakuntamorsianta näin; Joh.3:

"Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä,
iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee
kasvaa, mutta minun vähetä.

"Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja
maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on
nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka
ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä
hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä
mitalla.

"Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on
iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan
Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

(tässäkin Lohikäärme kirkkolaitoksen keksimä kolminaisuus loistaa poissaolollaan)



Maailmanhistoria - voittajan kertomana.
Muutamia huomioita 1900-luvulta:

- Pää-asia aina piilossa: Roosevelt, Hirohito, Churchill, Hitler ja Stalin, jesuiittoja, tiukasti
Rooman kontrollissa olevia nukkeja. Esim. 'Mein Kampf' oli jesuiittaisä Staempflen kirjoitus...

- Saksan talousromahdus pitkän (USAn kautta) ohjelmoidun 'juutalais' -suunnittelun tulos. Siittä
pelastava 'soini' sai kansan suosion. Jesuiittain oppi onkin lähes identtinen kabbalan kanssa.
Ulottuvuudestaan kertoo se, että sen osirismerkit voit mennä bongaamaan lähikirkkoosi.

- WW-II oli osa samaa ryöstöretkien suunnitelmaa: USAn GM & Ford toimitti lähes kaiken SA-
kuljetuskaluston; WWII voisikin kutsua Fordien sodaksi. Eräänä päämääränä pitää Saksa alistettuna,
tuhottuna aina ja uudestaan, lopulta jaettuna=Stasinjesujen kavallustehtaassa. Että Saksan oikeat
todelliset Jeesuksen seuraajat eivät tuhoaisi Rooman 'länsimaista' porttokirkkoa. Kaikki tämä jo 1880-
luvulla USAssa kehitetyn kansojen valvonta-kortistointi-seulonta järjetelmän Hollerith laitteiden
avulla. Niin Turkki/Armenia holokausti, Berijan tarhat satoine miljoonine murhattuineen, kuin Saksan
julkisesti kansalle vapauttavana markkinoitu kortistointi 1930-luvulla...

- Nyanssina Laatokan Karjalassa vapaasti ilman kontrollia (!?) hääriväin SS-ryöstölauttojen,
Siebel fähre, moottoreina 4x USA-Ford V8 a'80hp. Eräs lähde kuvaakin tätä 100% salattua
modulaarista junalla kuljetettavaa lauttasarjaa ideaaliksi ryöstelykalustoksi. Apunaan tällä
valaistuneella osastolla Karjalan 'rintamien välissä' oli isä insestin Roomalippuiset italialaiset nopeat
MAS laivaston torpedoveneet... Hauskaksi tämän ryöstelyn tekeekin johtolautan (vain valaistuneille
aukeavat) sotapaavin666merkit. Karjalan SS-operaatioissa oli kyseessä vanhan Viipurinlinna Rooma-
marsalkan Torkkeli Knuutinpojan vielä löytämättömäin kirjoitusten metsästys. Kansain piilottelemien
kirjoitusten, joiden paljastuksia hieronymuskin lähetettiin sotkemaan...

- Kullan ohella alati läpi vuosisatojen jatkuvain tärkein ryöstöretkien tuhokohde: vanhat
kirjoitukset ja niiden yhäti Roomaa vaaniva paljastusuhka. Sen johdolla on sairas pelko joutua
vastuuseen tänäänkin käynnissä olevista messu-murhailustaan. Sairas pelko moottorinsa eli terror
ismin linkkien  paljastuksista mm. islam -kulttinsa osalta.

 itccs org
Lainaus: "Haagissa suljettujen ovien takana käsitellään vauvauhrisarjaa ja
ihmiskauppaa. Syytettynä ovat maailman korkeimmat vaikuttajat. Ne superrikkaat,
joiden suvut ovat satoja vuosia keränneet rikkauksia.  En todellakaan tiedä
mitä sanoa. Nyt selviää syy miksi elävä paavi astui alas. Tämä on isoin asia, mikä ikinä
on tullut eteeni. 911 on lavastettu pikkujuttu. Nyt on kyseessä Englannin kruunun ja
Vatikaanin kohtalot. Maailman suurimmat vaikuttajat. Lue ja ihmettele."



Maltan Ristin Ritarien ryöstöretki, Saloniki 6.4.1944:

"Lehdistötiedote:  ... Saksan sotajoukkomme saivat kulttuurisaaliin, antiikkipatsas on
Keisari(mme) Konstantinuksen ajalta!... Saalis luovutettiin sotaministeriön haltuun."

Mitäkö jäi kertomatta? asiasta enempää tietämättä luulen mä että anastettu patsas tässä ryöstössä oli
toisarvoinen - Konstantinukselta tuhoamatta jääneiden Rooman paljastuskirjoitusten ollessa se seikka
mikä paavin ryöstöjoukot tänne usutti. Patsaan löydät tänään todennäköisesti Vatikaanista.
(Lue 'Kristillinen' Konstantinus huijaus: www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli )

Edellisenkin WW-I ryöstöretkensä
omistaja merkitsi saaliinkuljetusvaununsa
tällä tavoin; II-kuvassa väritystä lisätty:



'Voitonparaati'. Väestönvähennys WW-I voitto.

Voittajan merkkejä ei kehdattu messumurha koneessa Lontoolaisille näyttää, siksi ne laitettiin
erilliseen perässä ajavaan vaunuun ... Olihan juuri paljastunut kuningattaren sukupuu - siniveri Saxo-
Coburg. Kansa oli nousemassa kapinaan. Mutta onneksi aivopesukone käänsi tilanteen edukseen kuin
suomilaisten edusteatterissaan, CCCP-säteilytyksen laillistamisnäytelmässä: nimi muutettiin
kotoisaksi Windsoriksi ja kaikki oli taas Lontoossa hyvin hyvin ... valmiina paavin ritarien WW-II
väestönvähennysoperaatioon.



Lopuksi ismin muita 'palestiina' ilmentymiä
jotka eivät tietenkään koske suomea.

Lue lisää Israel uutisista; neljä eri 'artikkelia. 2011, 2012 osa1, 2012 osa2, 2013
www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2011

Arabikevät on ismin ilmiö - lienee ensisijaisesti kurinpalautus. Mutta toki palvelee tätä pyhää
sotaa vääriä kirjoituksia vastaan.



Rooman ritari viesti sinulle tänään: "Olisi niin ihana olla ustava. Mutta ensin sinun tulee toistaa nämä
sanat: "Islam on rauhanuskonto". Tee se heti nyt, ettei meidän tarvitse kaulaasi katkaista ..."

Piecefull message?



Köyhä repaleinen pakolaispoika ja RauhanPLO

Toivonsädettä ismi ylläpitää...



näin:

... tai ...

...allahuh akkbaar? vaiko impotentti rooman ismi: kuolleena itse se ei kykene kostamaan, 'Palestiinan'
pyssypoikain on se tehtävä.



Palestiinasatu ja ismi romahtaisi ilman opetusta:

Sharian katupartio teloittaa kadulle ismin uskonpolulta eksyneen, 7.9.2007

Loput pysyvätkin uskossaan uskollisina kädet tanassa aamuun saakka: jesuiitta Leninin ismi-
opetuksen mukaan ensimmäisenä käden laskeva teloiteaan...



Rauhanuskonnon ja palestiinasadun suojelemiseksi rakennetaan kaikenlaista...

Missä aitaa ei ole, sinne TALMU- turvaliikennemerkki. Tulevaisuutta tännekin, molotov waroitus
vain autoilijarikollis rahvaalle: 'mallia väistele'



"Leikkelysäkkilaki, katuteloitukset Britanniaan!" - vaativat ohjelmaan alistetut.

Mutta aina joskus joku jossain ei uskokaan satuun, on tyytymätön. Käsittämätöntä tämä viharikostelu,
eikövaikka?

Onneksi viharikolliset otetaan kiinni, pamputetaan lain mukaan rautoihin. "Naisten leikkely ja
kidutussäkki kiellettävä!" - huutaa viharikoskyltti.



allah: Kaikki palaset on jo tarkkaan synkronoitu, ismin mamupeli toimii kuin rasvattu.



Lehtileikkeitä Jordaniasta: ismin ohjelmointi on teollista tuotantoa.

Tai YLEnantina internetistä:



'Rauhan islam'

90-luvulla aloitettu propagandasota:  rooman 600-luvulla keksityn ismin taidonnäyte. Se on
ujutettu kansoihin aivopesemällä tällä keksityllä doktriinilla ensin oppineet yliopistojen kautta.
Päämäärä on kirjoistaan löytynyt kirjattu päämäärä: vallankaappauksen valmistelu ... josta hedelmät
tulee keräämään rooma. Menetelmänä on ujuttaa kaikkiin kansakuntiin soluja, rauhanomaisesti,
rauhan höpötys sumuverhon suojassa. Tässä työssä käytetään niin hesaria kuin hebreaa. Rooman
islam: slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista

islam alan asiantuntijoiden kertomana. Eräs kristityksi kääntynyt Hamasin pommiterroristi, islam
jihad soturi kertoo näin:

Islam; kaksi taloa:
- Rauhan talo, siellä hallitsee islam kaiken, jokainen on alamainen vääräuskoiset jo
surmattu.
- Sodan talo: pakanoiden maat (kaikki länsimaat, suomi jne)

Sodan talossa oltava rauhallisesti siihen asti kunnes voitto on mahdollinen. Voitto:
sodan taloon ujutetuttujen rauhan taistelijoiden avulla alkaa kansannousu jossa kaikkien
vääräuskoisten toinen käsi ja jalka katkaistaan miekalla, surma on varma ja rauha taattu.

Sodan talossa on kaikki sallittua päämäärän saavuttamiseksi. Päämäärä on rauha...

Sodan talossa saat vääräuskoiselle puhua mitä, tehdä mitä hyvänsä. Siellä kuoleva
taistelija pääsee heti paratiisiin 72 neitsyen tykö. Se on ilojuhlan aikaa eloonjääneille,
itkeä ei omaiset saa.

"Sodan talosta me miehitimme jo puolet eurooppaa ja muhamedin mukaan siksi se
kuuluu meille. Olimme Wienin ja Pariisin porteilla ... 9.11.1683 kirotun vääräuskoisen
Puolan armeija mursi taistelijoidemme saartorenkaan, jo tuhoon tuomitut vääräuskoiset
pääsivät pakoon. Valtamme romahti. Mutta,  me tulemme taas:" Sanoi Bin Laden, NY
tornit 9.11.2001

SINÄ, Sodan talon asukas. Saat ystäviä Rauhan talosta, Astr!d suorastaan pakottaa ne naapureiksesi.
Odota, älä tee mitään. Rauha tulee...

Rauhan talo: kaikki alamaisia, lähiminaareetista kaikuu alluhuh akkbaarrrrrrrrrr! Kuuletko sen
Astr!din lailla musta säkki päässä? Vai etkö kuule; multaa suussa?

_________________________________-

Mitä ismi on kun siitä tulee rauha ja on estoitta 'vapaa': www.rawa.org
Vihiriä ministerimoukkaa naarattaa, kakkua, taputusta tulossa kaikille hurreille,
Taputa käsisäsi, bro www.rawa.org/tym27.htm
Varajalat torilta www.rawa.org/tym28.htm
islam vapautti jo sinu veljesi bro www.rawa.org/f-hang2.jpg
www.rawa.org/tym14.htm
www.rawa.org/tym17.htm kabulin torikauppias myi veljes luut, 5c/kg, bro



Tässä terveiset Egyptin ex. presidentiltä.



Keisarillisen EUkkuperheen siniverinen jäsen [salariitein valittu ulkoministerisi] hämmentää:
"Palestiinalaispoikien kivien heittely on kulttuuria - sen estäminen Apartheidia!"
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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 ...

www.slideshare.net/syottovasikka/vaikenemisen-salaliitto

tai

- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download)
- 4shared.com



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua. Liian kovaa kamaa - ERROR
404 MOT vapinaa siniverisille . Etsi tämä muualta

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 Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

Hae http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

Tätä et olekaan ennen nähnyt.
SA-kuvadokumentti:
  Sivuosassa Mannerheimin SS-Mercedes!

www.slideshare.net/syottovasikka/helsinki-viipuri-moskova

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody CCCP
talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden kotikontuja
CCCP yhäti miehittää.

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



PyrΔmid PlΔgue
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja
pisimpään rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli -
Ryonguong.

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan
Rooman juonet ovat aina pyörittäneet laumojaan
maapallon ympäri: miten kirjoitukset väärennettiin
ohjaamaan jopa suomilaisten kultahampaat Paavikeisarin
laariin - vuosisadasta toiseen.

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

Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia = 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.

CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

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.

www.slideshare.net/syottovasikka/thtitarhain-tuolla-puolla-05

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?

www.slideshare.net/syottovasikka/saint-summa-02-29709981

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?

www.slideshare.net/syottovasikka
/hyvn-ja-pahan-evankeliumi



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...

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

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?

www.slideshare.net/syottovasikka/haagin-kenguruoikeus-milosevic



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/

www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-meeting-512

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit
Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

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...

www.slideshare.net/syottovasikka/isa-terrorin-teot-uutiset-2001



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!

www.slideshare.net/syottovasikka/fajans-rradioaktiivisuus



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)

www.slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus

Suomi - Orwellin

Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva.
Rooman insestiklaanin sisältäpäin
kavaltamana...
...paavin poliisiborreolooshin anarkian
alle alistettuna.

Liian kovaa kamaa - ERROR 404 MOT vapinaa siniverisille . Etsi muualta:

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai erilainen.wordpress.com

CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

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.

Jotkut lähteet sanovat että 90% säätilasta, säästä ja myrskyistä on tehtailtu.



www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot

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.

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

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...)

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Obama, kuka olet?
Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään.
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi
narkkarin taustalta löytyykään...

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit

www.slideshare.net/syottovasikka
/obummer-obamao-kuka-olet



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 ...

www.slideshare.net/syottovasikka/ne-tulivat-yll

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!

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

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.

www.slideshare.net/syottovasikka/tamako-oli-elamasi



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..."

"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.

www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

.

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

www.slideshare.net/syottovasikka
/vapaaksi-muurarien-kahleista



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.

www.slideshare.net/syottovasikka/larryn-kutsu-muurariksi-05

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..."

www.slideshare.net/syottovasikka
/kansa-joka-ei-ole-kansa-3-29363280

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.
Sen islamin kunniamurhaajajoukko valitsi taistelupaikakseen…

www.slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002



Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 2012a / 2012b / 2013 (yht 4kpl)

KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin
uudet näkymät Israeliin

Israel uutiset:

1. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2011

2. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-1-2012-00082

3. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2012-2of2-019

4. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

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...

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-arkeologia



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.............

www.slideshare.net/syottovasikka/oljy-luonnontuote-6-2012-018

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.

www.slideshare.net/syottovasikka
/chernobyl-raporttivuoto

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

www.slideshare.net/syottovasikka/fukushiman-taustat-historia-2016



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)

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"

www.slideshare.net/syottovasikka/vatican-pill-grimace-of-petros

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)

www.slideshare.net/syottovasikka/albert0-enlish-008

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

www.slideshare.net/syottovasikka/nuclear-holocaust



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/

www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-
meeting-512

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)

www.slideshare.net/syottovasikka/isa-terrorin-teot-uutiset-2001



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)

CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

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.

www.slideshare.net/syottovasikka/helsinki-viipuri-moskova

Evakkotie (=Evacuee route)

Finnish Evacuee-escape from bloody CCCP
talons.

The photo documentary of the oppressed. See SA-army
edited photos, finn txt.

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



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!

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Life in time of Jeschua Maschia
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

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

Censored Fibromyalgy
Pharmakeia = Witchcraft in Greek: The papal
pharma industry is geared for the beastly
depulation program.
Again CENSORED, now by slideshare.net

www.slideshare.net/syottovasikka
/sensuroitu-fibromyalgia

try http://tinyurl.com/gnpfal9



Beyond Time
How we came to be here....

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)
www.slideshare.net/syottovasikka

/thtitarhain-tuolla-puolla-05

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.

www.slideshare.net/syottovasikka
/saint-summa-02-29709981

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?

www.slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-
pahan-evankeliumi



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.

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Hague Kangaroo Court - Milosevic

Time-magazine, one of the papal beastly MSM machines here caught in its
typical, continuing std forgeries.

www.slideshare.net/syottovasikka/haagin-kenguruoikeus-milosevic

Nuclear - rest assured, youre irradieted
Finnish version of the 'Manmade Nuclear Holocaust'

www.slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus



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 the facts...

Now You dont know
what you dont know.

try http://tinyurl.com/gnpfal9

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.

www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot



30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

Jesuit Alberto R i v e r a 's life
Finnish Version

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Obummer, Who are u?

First 'man' to earn nobel prize for oversize gums.
See through the papal pallywood theatrics behind
this hoax.

www.slideshare.net/syottovasikka/obummer-
obamao-kuka-olet



They Came Through the Night
...like black knights.

ISRAEL: How Rome machinations continue behind the
old fairy tale of 'palestine' ...

www.slideshare.net/syottovasikka/ne-tulivat-yll

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

This Was u Life?

Rainbow Crowd revealed!

Chick.com cartoons

www.slideshare.net/syottovasikka/tamako-oli-elamasi



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. "

www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

.

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...

www.slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-
muurarien-kahleista



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

www.slideshare.net/syottovasikka/larryn-kutsu-muurariksi-05

Nation that isnt. Never Was. Will
NOT become...
Palestina -saga, the name invented by Roman Osiris
Ceasar-Pope.

www.slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-ei-
ole-kansa-3-29363280

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war

www.slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

1. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2011

2. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-1-2012-00082

3. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2012-2of2-019

4. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

Israel Archeology
Check what kind minarets this machinery sells as
Davisds citadel...

New Archeological gems.

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-arkeologia



OIL. Natural resource from Nature

All life would vanish without oil. Reserves last thousands
of years...

www.slideshare.net/syottovasikka/oljy-luonnontuote-6-2012-018

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...

www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-
raporttivuoto

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.

www.slideshare.net/syottovasikka/fukushiman-taustat-historia-2016


