Hamasin salakäytävät:
Palestiinalaiset ovat saaneet avustuksia monelta taholta, joiden tarkoituksena on ollut tukea Palestiinalaisten kotiutumista heille tarkoitetuilla alueilla. .
He ovat saaneet siihen tarkoitukseen paljon rahaa. Näistä rahoista on ainakin 100
milj. euroa on käytetty ns. ”Hamasin tunnelit,” joita he ovat rakentaneet vuodesta 2009 Israelin rajan alitse.
Heillä oli niiden suhteen katala tarkoitus:
- Heillä oli tavoitteena näiden käytävien
Yksi avattu Hamasin käytävä, joka on Isrelin ja ”Palestiinan rajalla
kautta hyökätä yllättäen juutalaisten
kimppuun. Eräs suunnitelma oli kaapata
niiden kautta naisia ja lapsia panttivangeiksi. - Heillä oli tarkoitus hyökätä niiden kautta silloin, kun Israelissa
on joku suuri juhla ja sotilaat lomalla. Suunnitelma epäonnistui, kun käytävät paljastuivat syksyn 2014 operaatioissa. - Tämä epätoivoinen puuhastelu kertoo syvästä vihasta.
Tunneleita palestiinalaisilla on kahdenlaisia. Toiset ovat Egyptin ja ”Palestiinan” rajalla. Toiset taas ovat
Israelin ja ”Palestiinan” rajalla ns. ”Hamasin tunnelit.” Niitä Gazasta on löytynyt 31 kpl.
Näiden tunnelien rakentamiseen on tarvittu esimerkiksi n. 1800 tonnia betonia. Tunneleihin käytetty betoni painaa n. 4.500.000 kg. Melkoinen siirtourakkakin se on ollut maan alle kuljetettuna. 1000 kg kuormia
siitä on tullut 4500 kpl. Yhden käytävän hinta on noin 3 miljoonaa dollaria. 31 tunnelia x 3 miljoonaa = 93
miljoonaa dollaria. Sillä rahalla olisi saanut jo aika moni palestiinalainen itselleen asunnon. Jos siellä asunnon hinta olisi esim. 93.000 dollaria, niin sillä saisi noin 1000 asuntoa, jolloin noin 4.000 ihmistä olisi saanut
itselleen kodin. Nyt ne käytävät on räjäytetty palasiksi.
- Viha on aivan sammumatonta. Tuskin rauhaa koskaan tulee, ennen kuin Jeesus tulee tuomaan rauhan! Mistä tuo viha on kotoisin? Se on arabien kateutta, sillä Israel on Jumalan valittu kansa. Se johtaa vihaan ja edelleen tappamiseen! - Se on muuten erittäin voimakas todiste Jumalan olemassaolosta. Arabit
näin osoittavat olevansa kateellisia Israelille. Eivät he välittäisi Israelista mitään, jos he eivät uskoisi Israelin
Jumalan olemassaoloon, vaikka eivät Häntä tunnustakaan.
Tuota samaa kateutta on meillä muillakin kansoilla. Se vain ei ole niin näkyvää. Mielellämme me syyllistämme juutalaisia kaikesta ja otamme heistä negatiivista väärää tietoa mielellämme vastaan.
Koraanissa luvataan kaikille niille, jotka kuolevat marttyyreina taisteluissa islamin puolesta, paikka paratiisissa. Tämä saa aikaan halua itsensä uhraamiseen! - Moni palestiinalainen saattaa jopa pyrkiä marttyyriyteen, koska koraani lupaa heille varman paratiisipaikan, jos he kuolevat sodassa islamin puolesta.
Paratiisissa heitä odottaa 72 neitsyttä rivissä vuoteilla virtojen rannoilla ja juomaa on riittävästi ja tarjoilu
pelaa. Nyt vain kaksi Edenin jokea on hävinnyt, joten siellä virroilla tulee olemaan kova tungos! - Naisilla
taas ei ole ilmeisesti muuta mahdollisuutta päästä Paratiisiin kuin tarjoilijaksi. Se jää epäselväksi.
Islamistilla ei ole missään muualla tällaista varmaa tarjousta paratiisiin pääsystä kuin marttyyrikuolemassa.
Se on paras mahdollinen tilaisuus. Word Centerin tuhonneet lentäjätkin uskoivat tähän asiaan!
Toivottavasti lupaukset ovat pitäneet! - Kummallista vaan, etteivät islamin suuret johtajat itse usko tällai1/3
seen ja pyri itse marttyyriyteen.

Väärä syytös! - Juutalaisia syytetään Jeesuksen tappamisesta! - Asia ei ole niin, vaan me pakanat
olemme enemmän syyllisiä! Me pakanat Jeesuksen todellisuudessa tapoimme (ei juutalaiset). Jeesuksen
tappaneet sotamiehet olivat roomalaisia! Eivät Pontius Pilatus ja Herodeskaan olleet juutalaisia. Me pakanat Jeesuksen tapoimme. - Tosin juutalaisetkin olivat siinä mukana! Me pakanat olemme enemmän syypäitä tapahtuneeseen! Pontius Pilatus olisi voinut vapauttaa Jeesuksen, jos olisi halunnut! - Meidän tulee olla
rehellisiä ja ottaa oma vastuumme kannettavaksi.

Toinen väärä syytös! Nyt juutalaisia syytetään palestiinalaisten kanssa sotimisesta! Sota ei ole
todellisuudessa palestiinalaisten ja israelilaisten välinen! Sotaa vain käydään Palestiinan alueella.
- Osapuolina ovat Hamas ja ISIS. Toisella puolella on Israel.
”Palestiinalaisista” on tehty uhrikansa, jonka pitää uhrautua taistelussa islamin puolesta! Palestiinalaiset
pakotetaan ihmiskilviksi Hamasin ja ISIS varasto ja laukaisupaikkoihin. Heitä ei tarvitse varjella.

”Palestiinalaiset” ovat Hamasin ja ISIS järjestöjen uhreja! Heitä pakotetaan uhreiksi ja ihmiskilviksi! Sitten Hamasin ja ISIS:in uhreja näytetään televisiossa maailmalle Israelin uhreina, vaikka ne
ovat todellisuudessa heidän omia uhrejaan. Lisäksi heidän ampumista ohjuksistaan osa putoaa palestiinalaisten puolelle. - Niistä syytetään Israelia!
Raketteja
Hamas ja ISIS ovat keskittäneet ohjuksien va- varastoidaan koulurasto- ja laukaisupaikat kouluihin, moskeijoijen tiloissa
hin ja sellaisiin paikkoihin, joissa on paljon
ja laukaisihmisiä. Siinä tulee sitten väkisin ihmisuhreja, taan niiden
kun Israel tuhoaa näitä ohjuksien lähetyspaik- pihoilta tai
sieltä missä
koja! - Se on Hamasin harkittua toimintaa. He
on paljon
haluavat ihmisuhreja, varsinkin kun uhrit ovat ihmisiä.
vain palestiinalaisia. Se on heidän sotamoraa- Tarkoituksena on saada
liaan. Yleisesti puhutaan Israelista sortajana.
paljon ihTodellisia sortajia ovatkin Hamas ja ISIS!
misuhreja!
Tästä sodasta voisi käyttää nimeä Teatterisota.” Siinä on menossa eräs maailmanhistorian
suurimpia teatteriesityksiä! - Tämä sota tuo
Palestiinalaiset
esiin myös islamilaisen todellisuuden!
Palestiinalaiset ovat itse väsyneitä tähän jat- ovat joutuneet
kuvaan sotatilaan, jota Hamas ja ISIS ylläpitä- Hamasin hyväkvät. Heillä ei kuitenkaan liene mitään mahdol- sikäyttämiksi ihmiskilviksi eli he
lisuutta irtautua heidän otteestaan. Siellä ei
ovat Hamasin
henki paljon maksa. Hamasilla ja ISIS:llä on
ihmisuhreja!
yksi ainoa tavoite : - Israelin hävittäminen ja
ajaminen mereen! He käyttävät työkaluinaan
”palestiinalaisia,” jotka todellisuudessa eivät edes ole ”palestiinalaisia” vaan arabeja, jotka asuvat alueella!
Heitä pidetään tahallaan ahtaissa slummeissa ja heitä pakotetaan terrorismiin. Heitä koulutetaan ottamaan Israelin maa haltuun. Varat, joita he saavat avustusjärjestöiltä olosuhteiden parantamiseen, menevät todellisuudessa Hamasin käytäviin!
- Arabeilla olisi maa-alueita vaikka kuinka paljon heidän asuttamiseensa. Eivät he halua todellisuudessa
auttaa heitä, vaan käyttävät hyväksi! He haluavat vain tuhota Israelin, jota he kovin kadehtivat!

Käytävien valmistus on taas aloitettu uudelleen!
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Kaikki korjaamatta!

Palestiinalaisten toivottomuutta 2015
Hamasi ja kumppanit pitää palestiinlaisia pihdeissään Gazassa. Heillä ei ole paljon toivoa elämässään!
Hamas on siellä asettanut heidät ”Tykinruuaksi.”
Heidän tulee olla siellä osoittamassa Israelin pahuutta. Heitä pidetään siellä surkeissa oloissa. Heidän
tulee myös uhrautua sodassa Israelia vastaan. Heidän tulee mennä kouluihin, joita Hamas on tehnyt ohjustukikohdaksi. He eivät suojele lapsia eikä ketään, vaan asettavat heidät maalitauluiksi, kun Israel tuhoaa kyseisen tulituskohteen. Ei Israelilaiset edes tiedä kohteessa olevista lapsista ja muista henkilöistä.
He vain lähettävät ohjuksen sinne, mistä heitä tulitettiin
Jos sitten joku palestiinalainen siellä kuolee, niin seuraavan päivän Iltalehdessä on jo meillä kuvia nähtävänä Israelilaisten tappamista lapsista. Minusta he ovat Hamasin tappamia, koska heidät on pakotettu
maalitauluiksi.
Muut Lähi-idän kansat pitää (palestiinalaisia), jotka ovat arabeja, alempiarvoisina. Muut maat ovat kuin
jalosukuiset Saksan Arjalaiset aikoinaan ja palestiinalaiset ovat rupusakkia. Luulen, että jos Iran saa atomipommin valmistettua ja se lähtee sillä Israelia tuhoamaan, niin samalla he tuhoavat myös palestiinalaiset
Palestiinalaiset jotka silloin kuolevat marttyyreinä ja pääsevät Koraanin mukaan paratiisiin!
Paratiisissa islameja odottaa ehkä yllätys. Paratiisin joet, joita alun perin oli neljä kappaletta, on kaksi
hävinnyt! Siellä tulee kova ruuhka, joten siellä on odotettavissa kovia tilakiistoja
Paratiisi vielä myöhemmin, Herran päivänä, käsittääkseni häviää!? Silloin kun maa ja kaikki mitä siihen
on tehty palavat. Se ei ole islaminuskoisille kovin hyvä asia!
Piet. 3;10 ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.”
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