DET 10ende DØDE KRONVIDNE : MASSEMORDET
"I efteråret 1943 diskuterede departementcheferne i fuld alvor at internere de danske jøder i en dansk lejr.. Men prøv at tænke på, hvilken
forfærdelig katastrofe og uafrystelig plet på Dan-mark, det ville have været.. uden noget retsligt grundlag.." Anders Fogh Rasmussen, JP, 4/5-05
Så vidt er Slotsholmens ivrige deltagelse i massemordet på Europas jøder nu dokumenteret. Ordet 'katastrofe' tyder på at mislykken sikkert
har ramt de historielærere og elever der kom på sporet af Slotsholmens
ulovlige plan i de 60 år hvor de okkulte videnskaber har tjent deres sporer på at holde vores kendskab til den nede. Motivet er fortsat ukendt!
'SLÆGTSBOG FOR JESUS KRISTUS, Davids søn, Abrahams søn.' sådan
lyder den allerførste linie i Matthæusevangeliet: Af de 42 forfædre fra
Jesus til Abraham nævnes der kún 1: David! så David må være nøglen til at læse evangeliet!
David var en uovervindelig feltherre som jøderne valgte til konge fordi
deres stammeforbund var blevet militært underlegent. Men David var
skruppelløs! en lystmorder der sendte en soldat i døden for at få hans
kone; og det tog de gejstlige fordel af: For dén udåd skulle kongen leve
ved sværdet! men ville han lade de gejstlige om at bygge et tempel,
ville de fra templet til gengæld garantere hans slægt tronen – i al fremtid!
Dén hopper David på! Han går i krig, lægger de slagne på jorden og måler dem ud med sin snor: 1 længde dræber han, 2 får lov at leve.. og
sådan ud i hele Mellemøsten! få munde at mætte, rigelige produktionsmidler og et hof der vælter sig i skatterne til et tempel af de kostbareste
materialer – dette er det forjættede rige!
Snart skvatter riget sammen! men templet består, og sådan blev lystmord og rovmord i massemålestok gejstlighedens basale institutioner!
Dengang var gejstlige ellers dommere: At elske Gud & næsten var at:
• kende loven, kende Gud af hele sit hjerte, sjæl og sind
• dømme upartisk, dømme næsten som sig selv.
Så dét var lovens første og største bud22,36-40 og hos Matthæus har Jesus kun ét mål: at genrejse lov og ret på dette bud ved at gøre op med
templets nu 3 basale institutioner27,51: massemordet2,16, lystmordet
14,11 & justitsmordet27,18
MASSEMORDET er barnemordet i Betlehem, men netop dette - at en rasende konge slår drengebørn ihjel! - forkyndes i dagens Danmark som
"magtens jernhårde nødvendighed" KD 29/12-07 Men det er altså vrøvl!
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