ABC lähettää dokumentin 3.11.2003 jossa kerrotaan tärkeä valhe jota
ilman Antikristus ei voi todistaa sukujuuriaan Kuningas Daavidiin
(Osa 4)
Alaotsikko: Jos Antikristus aikoo todistaa juurensa Kuningas Daavidiin jotta hän voisi eksyttää juutalaiset
ajattelemaan että hän on heidän kauan odotettu Messiaansa, hänen täytyy "todistaa" juurensa. Valhe joka
"osoittaa" hänen juurensa Jeesukseen Kristukseen on merovingialainen sukupuu josta ABC News kertoi
miljardeille ihmisille. Tämä oli ensimmäinen lähetys tästä hämärästä okkultistisesta doktriinista, ja se
esitetään samaan aikaan kuin monet muutkin tapahtumat jotka nähtävästi johtavat profeetalliseen
lopputulokseen.
Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi
maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen
päivittäisissä uutisissa!!
Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.
Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
Sinä olet nyt
Cutting Edge -työryhmässä

Merovingialainen verilinja selitetty
Tämän dokumentin aikana, ABC:n uutisankkuri Elizabeth Vargas haastatteli Henry Lincolnia, erästä kirjan "Holy
Bolld, Holy Grail" tekijää. Otin esille tämä kirjan hyllystäni ja luin uudelleen viimeiset kolme lukua sillä nämä
olivat yhteenveto joka punoi kaikki langat yhteen. Se mitä minä löysin oli, että tässä televisio-ohjelmassa, Lincoln
oli paljon varmempi kuin kirjassa joka julkaistiin vuonna 1982. Kirjassa on monia esimerkkejä joissa Lincoln
käyttää sanoja "ehkä", "kenties", "saattaa" ja "ei edelleenkään voida todistaa".
Miksi tämä ABC-dokumentti olisi paljon ehdottomampi merovingialaisen verilinjan todenperäisyydestä kuin 21
vuotta vanha kirja? Miksi Lincoln oli nyt paljon varmempi? Ainoa ero jonka me voimme kuvitella on, että
Antikristuksen tulo on nyt paljon lähempänä kuin se oli vuonna 1982, ja nyt on aika valmentaa ihmiset uskomaan
tämä valhe.
Koska tämä kirja on avain, salli meidän tutkia avainkohtia.
Jeesusta ei ristiinnaulittu
"Jos Jeesuksen perhe, todellakin, löysi turvapaikan Gaulista, heidän läänin herransa, 400-luvulla olisivat olleet
arianilaisia Visigootteja. Heidän suojeluksessaan he olisivat olleet turvassa kaikkea Rooman uhkaa vastaan.
Dagobert II nai Visigootti-prinsessan jonka isä oli nimeltään Bera. Huolimatta Kirkon ja Clovisin sopimuksesta,
merovingialaiset olivat aina olleet arianismin alaisuudessa... Arianismin näkemys Jeesuksesta oli linjassa
Koraanin näkemyksen kanssa. Koraanissa, Jeesus on mainittu ei vähempää kuin 35 kertaa... Kuitenkin, Jeesusta ei
pidetä minään muuna kuin kuolevaisena profeettana, Muhammedin edellä juoksijana ja yhden, ylimmäisen
Jumalan puhemiehenä. Koraani mainitsee että Jeesus ei kuollut ristillä: 'He eivät surmanneet häntä, myöskään he
eivät ristiinnaulinneet häntä, vaan luulivat tehneensä niin.' ...oli sijaisuhri, jonka ei aina ajatella olleen Simon
Kyreneläinen. Jotkin muslimi-kirjoittajat puhuvat Jeesuksen piilottamisesta muurin syvennykseen josta käsin Hän
katsoi ristiinnaulitsemista -- tämä on yhdenmukainen selitys Nag Hammadin kirjakääröjen kanssa." ["Holy Blood,
Holy Grail", Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, 1982, s. 386-387]
Judaismi ja merovingialaiset

"'Nämä harhaopit eivät tarjonneet meille ratkaisevaa vahvistusta yhteyksistä Jeesuksen perheen ja
merovingialaisten välillä, jotka ilmestyivät maailman näyttämölle neljä vuosisataa myöhemmin. Ensisilmäyksellä,
todisteet, sellaisina kuin ne olivat, näyttivät mitättömiltä. Me olemme jo pohtineet Meroveen legendaarista syntyä,
lapsen jonka isä oli arvoituksellinen merenelävä. Vaikka tämä kala-symboliikka olikin vihjaileva, se tuskin
vakuuttaa... Ja vaikka tätä merovingialaista kuninkaallista verilinjaa arvostettiin pyhänä, ihmeellisenä ja
jumalallisena luonnoltaan, missään ei kerrota että tämä veri, itse asiassa, olisi ollut Jeesus." [s. 387]
Tässä dokumentissa, Lincoln innokkaasti pitää esillä tätä hypoteesiä että merovingialaisten ensimmäinen
kuningatar oli "merenelävän hedelmöittämä", jonka hän sanoi olevan selvästi varhaisen kristillisyyden kalasymboli. Katsojalle jää vaikutelma että Lincoln pitää tätä legendaa todellisena, että Jeesus oli tämä "merenelävä"
ja Maria Magdaleena ensimmäinen merovingialainen kuningatar.
Lincoln jatkaa kirjassaan:
"Tällaiset sirpaleet olivat provokatiivisia, mutta ne tarjosivat ainoastaan vähäistä tukea meidän oletuksellemme -että Jeesuksesta lähtöisin oleva verilinja oli olemassa etelä-Ranskassa, että tämä verilinja naitettiin
merovingialaiseen sukuun, ja että merovingialaiset, tämän seurauksena, olivat osaksi juutalaisia." [s. 388]
Taas kerran, Lincoln on hyvin varovainen kirjassaan mutta hyvin ehdoton tässä ABC:n dokumentissa. Lincoln
jatkaa:
"Jeesus oli Juudan heimoa sekä Daavidin Kuninkaallista huonetta. Magdaleenan sanotaan kantaneen Graalia -Sangraal tai 'kuninkaallista verta' -- Ranskaan. Ja kahdennaksella vuosisadalla, etelä-Ranskassa oli hallitsevassa
asemassa Juudan heimoon ja Daavidin Kuninkaalliseen huoneeseen kuuluva henkilö, joka tunnustettiin
juutalaisten kuninkaaksi. Hän ei ollut ainoastaan tunnustava juutalainen; kuitenkin, hän oli myös
merovingialainen. Ja Wolfram von Eschenbachin runossa, hän ja hänen perheensä yhdistetään Graaliin... Vuonna
1165-1166, Benjamin Tudela raportoi pohatoista ja prinsseistä jotka olivat Daavidin Huoneen jälkeläisiä kuten on
kerrottu hänen sukupuussaan". [s. 395]
"Pyhä Graali" = Maria Magdaleenan kohtu
"Jos meidän oletuksemme on oikea, tämä Pyhä Graali olisi ollut kaksi asiaa samanaikaisesti: Jeesuksen verilinja
sekä konkreettinen astia jossa säilytettiin Jeesuksen verta. Toisin sanoen, se olisi ollut Maria Magdaleenan kohtu
sekä Magdaleena itse... Voidaan osoittaa että monet kuuluisista 'Mustista neitsyistä' tai 'Mustista madonnista'
olivat varhaisen kristillisen ajan pyhäkköjä -- ei Neitsyt Marialle vaan Maria Magdaleenalle, ja ne kuvasivat äitiä
ja lasta... Tämä Pyhä Graali, sitten, olisi symbolisoinut sekä Jeesuksen verilinjaa että Maria Magdaleenaa, jonka
kohdusta tämä verilinja oli lähtöisin." [Ibid.]
Tämän dokumentin aikana, Vargas palasi yhä uudelleen "Viimeiseen ehtoolliseen", Leonardo Da`Vincin
maalaukseen, osoittaakseen että Maria Magdaleena oli "Jeesuksen veren astia" sillä hän kantoi Hänen lastaan.
Muista, okkultistisessa kirjallisuudessa, "Pyhä Graali" kuvattiin astiaksi jota Jeesus käytti Viimeisellä
ehtoollisella, ja että se kannettiin ristiinnaulitsemis paikalle ottamaan vastaan Jeesuksen verta. Tässä
dokumentissa väitetään että tämä Pyhä Graali oli mieluumminkin Maria Magdaleena kuin astia.
Heidän näkemyksensä todistaminen
"Vuonna 70 j.Kr, juutalaisten suuren kapinan aikana, roomalaiset legioonat Tiituksen alaisuudessa ryöstivät
Jerusalemin Temppelin... Mutta tämä Temppeli on saattanut pitää sisällään enemmän kuin Tiituksen Centurioiden
anastamat aarteet. Muinaisessa juutalaisuudessa, Messiaan tuli olla pappiskuningas jonka valta olisi sekä
hengellistä että maallista. On siten luultavaa että tässä Temppelissä säilytettiin virallisia tiedostoja koskien Israelin
kuninkaallista sukua -- syntymätodistukset, avioliittoluvat sekä muut tiedot... Jos Jeesus oli todellakin
'Juutalaisten kuningas', tämä Temppeli on lähes varmasti sisältänyt kopioita Häntä koskevasta informaatiosta. Se
on jopa saattanut sisältää Hänen ruumiinsa -- tai ainakin Hänen hautansa, sen jälkeen kun Hänen ruumiinsa oli
siirretty Evankeliumien tilapäisestä haudasta... Vuoteen 1100 mennessä, Jeesuksen jälkeläiset olisivat nousseet
huomattavaan asemaan Euroopassa... He luultavasti tiesivät ylhäisen syntyperänsä ja esi-isänsä. Mutta he eivät
kenties kyenneet todistamaan identiteettiään maailmalle, ja tällaiset todisteet ovat hyvin saattaneet olla tärkeitä
heidän myöhempien suunnitelmiensa kannalta. Jos tiedettiin että tällaisia todisteita oli olemassa, tai mahdollisesti

olemassa, Temppelin uumenissa, ei olisi säästetty voimia niiden löytämiseksi. Tämä selittäisi Temppeliritarien
roolin -- jotka salaperäisyyden kaavun alla suorittivat kaivauksia temppelin alla... Ei ole epäilystäkään siitä että
Temppeliritarit, itse asiassa, lähetettiin Pyhään Maahan... Näyttää siltä että he löysivät sen mitä heidät lähetettiin
etsimään, ja he toivat sen Eurooppaan." [s. 400-401]
Ajatus siitä että tuolloin Temppelistä vastuussa olleet juutalaiset papit olisivat piilottaneet Jeesuksen ruumiin ja/tai
Hänen syntymätodistuksensa ja muut tiedot paljastaa tällaisen henkilön tietämättömyyden Raamatun asioista!
Ortodoksijuutalaiset papit olivat täysin hylänneet Jeesuksen Kristuksen sekä painostivat Roomaa ryhtymään
vainoihin kristittyjä vastaan. Itse asiassa, vaino oli niin kiivasta että juutalaiset kristityt joutuivat pakenemaan
Jerusalemista, aivan niinkuin Jeesus oli ennustanut (Ap.t. 1:8).
Kuinka ankaraa tämä vaino oli? Salli meidän mennä Bible Commentaryyn löytääksemme vastauksen:
"Herramme ylösnousemuksen jälkeen, ensimmäiset hyökkäykset Hänen opetuslapsiaan vastaan tulivat korkeaarvoisilta papeilta ja heidän puolueeltaan. Tämä papisto oli saddukealaisten käsissä, ja eräs syy joka sai heidät
ryhtymään näihin vainoihin oli heidän 'karvas ongelmansa', sillä apostolit julistivat Jeesuksen nousseen kuolleista
(Ap.t. 4:2; 5:17). Ilosanoma perustuen Kristuksen ylösnousemukseen oli vastoin saddukealaisten oppia sillä he
eivät uskoneet ylösnousemukseen. Mutta sen sijaan että olisivat uskoneet todistusaineistoon, he kielsivät sen ja
vainosivan Hänen opetuslapsiaan. Farisealaiset olivat maltillisempia asenteessaan kristillistä uskoa kohtaan...
Mutta asteittain koko juutalaisesta kansasta tuli kristittyjen katkeria vainoojia." [International Standard Bible
Encyclopedia]
Lukemattomat tuhennet uudestisyntyneet kristityt -- useimmiten juutalaiset kristityt -- kärsivät hirvittävästi
roomalaisten viranomaisten käsissä, jotka olivat pakottaneet toimintaan juutalaisten uhkaus ryhtyä kapinoimaan
jos nämä viranomaiset eivät vainoaisi. Rooman keskushallinto odotti että jokainen kuvernööri kykenisi
säilyttämään rauhan ja vakauden siinä imperiumin osassa jonne heidät oli määrätty. Jos levottomuuksia ilmeni
jatkuvasti jossain tietyssä provinssissa, Rooma ei odottaisi liian kauan ennenkuin he kohdistaisivat tuiman katseen
siihen kuvernööriin jonka vastuulla alue oli. Siksi, Rooman kuvernöörit olivat hyvin alttiita kiristykselle
paikallisten johtajien toimesta jotka uhkasivat järjestää levottomuuksia kunnes heidän vaatimuksiinsa
suostuttaisiin. Koska kaikkein tärkein asia juutalaisille uskonnollisille johtajille Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta
Temppelin hävitykseen vuonna 70 j.Kr. oli kasvava Kristillinen Kirkko, roomalaisia kuvernöörejä uhkailtiin
jatkuvasti levottomuuksilla jos he eivät vainoaisi kristittyjä.
Tällä ymmärryksellä, kuinka loogista on että farisealaiset ja saddukealaiset jotka olivat vastuussa Temppelistä sen
tuhoutumiseen asti olisivat olisivat piilottaneet Jeesuksen julkiset tiedostot ja/tai Hänen ruumiinsa? Täysin
mahdotonta! Siksi, tämä koko ajatuskuvio että Jeesuksen julkiset tiedostot olisi piilotettu Temppeliin odottamaan
löytämistään on hölynpölyä.
Kuitenkin, vanha natsien näkemys propagandasta on edelleen totta: "Totuus ei ole sitä mitä se on; totuus on se
minkä ihmiset näkevät."
Temppeliritarit -- Baphometin salaseura
Luodessaan tätä Merovingian Boodline -myyttiä, okkultistiset kirjailijat antavat suuren painoarvon sille teorialle
että juutalaiset papit olisivat piilottaneet Jeesusta koskevat julkiset tiedostot Temppelin alle juuri ennen hävitystä.
Sitten, he antavat vielä suuremman painoarvon tarinalle että Temppeliritarit olisivat löytäneet suuren osan näistä
dokumenteista -- sekä aarteista -- kun he saivat Jerusalemin hallintaansa. Kaivausten jälkeen, tarina jatkuu, he
siirsivät salaa sekä aarteen että artifaktit päämajaansa Ranskaan. Spekuloijat pohtivat, että kenties he löysivät jopa
Liiton arkin, toisen Antikristukselle tärkeän arkeologisen aarteen jota hän tarvitsee kun hän rakennuttaa
Salomonin Temppelin.
Nyt, tämä tarina kääntyy Temppeliritareiden retkistä Pyhään maahan, heidän loppuunsa ranskalaisen kuninkaan
käsissä, joka toimi Paavi Clement V:n suojeluksessa.
Kun Temppeliritareiden päämaja-linnoitukseen hyökättiin perjantaina 13.10.1307, Kuningas Filipin ranskalaisten
joukkojen toimesta, tulokset jäivät laihoiksi. Kuuntele sekulaarin historioitsijan kuvausta tilanteesta:

"On olemassa runsaasti todisteita että de Molay ja hänen lähipiirinsä olivat tietoisia että jotakin oli kehittymässä...
Temppelimestari Pariisissa antoi määräyksen jokaiselle Temppeli-komentajalle Ranskassa kiristää turvatoimia
sekä kielsi ehdottomasti paljastamasta mitään koskien salaisia rituaaleja ja tapaamisia... Perjantai, kolmastoista,
eläisi vuosisatoja miljoonien mielissä vuoden onnettomimpana päivänä, Ja totisesti se oli Temppelin Järjestystä
varten kun Filipin joukot hyökkäsivät sankoin joukoin jokaisen Temppeli-komentajan kimppuun alueella jonka
laajuus oli 150.000 neliömailia laittaakseen 15.000 miestä kahleisiin jotka oli valmistettu heitä varten." ["Born In
Blood: The Lost Secrets of Freemasonry", John L. Robinson, s. 131-133]
Vaikka hyökkäys Temppeliritareita vastaan sujui kohtalaisen hyvin Ranskassa, muualla Euroopassa ei oltu
avuliaita Kuningas Filipiä eikä Paavi Clement V:tä kohtaan. Itse asiassa, monet Temppeliritareista olivat paenneet
Kuningas Filipin sotilaiden puristuksesta läheiseen Paavia vastustavaan valtioon. Paetessaan useisiin Euroopan
maihin, sana kiersi että Englanti ja Skotlanti olivat kaikkein ystävällisimpiä Temppeliritareita kohtaan sekä
kaikkein suurimpia Paavin vastustajia. Siksi, Temppeliritarit pakenivat joukoittain näihin maihin perustaen
salaseuran josta tuli lopulta vapaamuurarit. [Robinson, s. 159-170]
Lopputulos koskien Temppeliritareita on se, että nämä okkultistiset kirjailijat uskovat näiden ritareiden löytäneen
todisteita jotka yhdistävät Jeesuksen Maria Magdaleenaan ja todistavat että Hänellä (Jeesuksella) oli perhe. Nämä
okkultistit edelleen uskovat että Temppeliritarit luovuttivat nämä todisteet Priory of Sionille, ja että näiden
todisteiden pohjalta luotiin tämä ABC:n dokumentissa näytetty sukukartta.
Nyt kun me ymmärrämme Temppeliritareiden merkityksen, salli meidän nyt palata Lincolnin kirjaan "Holy
Blood, Holy Grail" saadaksemme lisää tietoa.

[Jatkuu...]
--------------------------------Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön
tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka
varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata
ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten
tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda
monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.
Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin
välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa
sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun
tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.
Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen
todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa,
sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet
hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä
voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.
Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.
Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he
voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.
Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:
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