Turinsvepningen betraktas idag som ”mysteriets mysterium”. Forskarna kan inte förklara hur bilden hamnade på
duken, men de kan inte heller avfärda bilden som fusk. Observera att jag i detta sammanhang använder jag material,
som är tillgängligt, och jag tolkar det enligt min kunskap.

Ledtrådar och spår finns i samband med Turinsvepningen. Det mänskliga förnuftet placeras i
händelsernas centrum: tänk först och handla rätt sedan!
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En av världens genom tiderna
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Peter Falk
Kommissarie Columbo

bästa mänskliga TV-serie

Att tänka först och sedan handla rätt med kunskaper om människan var kommissarie Columbos hemliga vapen

Kommissarie Columbo

Mänskligt förnuft, att tänka först och sedan handla mänskligt var kommissarie Colombos
hemliga vapen. Han var alltid ensam och iklädd i en vanlig grå rock.

En begagnad Peugeot 403, Cabriolet, 1959 års modell, var hans transportmedel.

Peter Falk var ungersk börd, men även Polen, Tjeckien och Ryssland fanns i hans förflutna. Hans mor var av judisk härkomst. Så
här minns Ungern och ungrarna kommissarie Columbo: Peter Falks staty som Columbo och hans hund på gatan Falk Miksa, i
närheten av St. Istvans ringväg i Budapest

Peter Falk som kommissarie Columbo kan vara ett mänskligt föredöme för hela världen: ”Tänk först
och handla mänskligt därefter.”
Tänka först och sedan handla rätt
var hans hemliga vapen. Det
mänskliga förnuftet segrade i
honom. Med andra ord: även tunna
spår och svaga ledtrådar räckte till
lösningen av uppdraget.
Utan brutalitet, våld, terror, vapen,
mord, mutor och andra kända
polismetoder löste han varje
uppdrag han fått. Det mänskliga
tänkandet och utförandet gjorde
honom världsberömd i mänsklighetens tjänst.
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Turinsvepningen: äkta eller en falsk uppvisning? Nu väntar den kristna världen på svaret.
Engelska BBC sammanställde 2012 den senaste forskningen om den så kallade Turinsvepningen i en mycket bra dokumentär
om detta mysteriers mysterium. Programmets grund är det mänskliga förnuftet, det mänskliga tänkandet och tillhörande
kunskapsnivåer. Alla forskare i programmet hade mer eller mindre rätt från sina utgångspunkter och kunskaper. Jag kan väl
gratulera alla som medverkade i programmet, ett av de bästa jag sett hittills. Låt mig nu utveckla forskarnas resultat som jag
kommer nu att kombinera med en annan världsnyhet från år 2007.
Kort återblick till svepningens ursprung. Allra första gången berättas om svetteduken i den kristna traditionen. En kvinna vid
namn Veronika i folkmängden sträcker fram sin linneduk till den dödsdömde juden, en familjefar som bär sitt kors på väg till
Golgata. På linneduken finns ett avtryck kvar av judens ansikte, blodigt och sårigt. Detta ägde alltså rum före korsfästelsen.
Enligt tradition finns Veronikas svetteduk i dag i ett kloster i Manoppello i Italien.

Bild 1.
Öppen mun, tänderna
syns

Bild 2.
Sluten mun

Påven besökte ”Veronikas svetteduk”
Den första september 2006 besökte påven Benedictus XVI som förste påve någonsin ”Veronikas svetteduk” i ett kloster i
Manoppello i Apenninerna nära Italiens östkust. Det så kallade ”Heliga anletet” har förvarats av kapucinermunkarna i
Manoppello sedan 1600-talet. Benedictus XVI flög dit med helikopter över det grönskande berglandskapet, för att titta på
Veronikas svetteduk. Han föll på knä framför reliken och sade inte något om den var äkta eller inte.
Duken i Manoppello är ett tunt genomskinligt tygstycke, 17x24 cm, med ett ansikte som syns både fram- och bakifrån. Det
försvaras under glas i ett relikskrin. Det har inte öppnats sedan 1600-talet så duken har aldrig undersökts vetenskapligt. Enligt
traditionen är duken i Manoppello det som brukas kallas ”Veronikas svetteduk”, den duk som användes för att torka judens, den
davidiske Messias blod och svett från hans ansikte på väg till korsfästelsen.

Detta anlete i Manoppello är mycket mindre känt än svepeduken i Turin, men enligt vissa forskare som jesuiten och
konsthistorikern Heinrich Pfeiffer har ansiktet på de bägge dukarna samma form och mått och kan ha uppstått på samma gång.
Duken skänktes till klostret 1638 och tros ha varit i Manoppello ca 1606.
Men väl så intressant är frågan som dukens senare historia, den om duken i Manoppello är densamma som den som vördades i
Peterkyrkan som ”Veronikas svetteduk” under senmedeltiden och som det sedan har varit tyst om. Ytterst få hade sett själva
originalduken då, den förstördes 1527.
Izates II/Jesus besökte Kajafas hus.
Nästa linneduk träffar vi på i Hebréevangeliet, i vilket berättas att Jesus i hemlighet besöker översteprästens Kajafas hus. Där
träffar han bl.a. sin äldste broder Jacob, samtidigt överlämnar han en linneduk till Kajafas tjänare. Vad fanns på linneduken, ett
ansiktsavtryck, eller avtryck av hela kroppen? Se vidare länken Människan, Gud och vetenskap, sidan 34.
Nu har vi två skilda ursprungliga källor angående en linneduk, en på väg till Golgata och en i översteprästen Kajafas hus.
Låt mig börja med att analysera den förstnämnda så kallade ”Veronikas svetteduk”.

Nicholas Allen, konsthistoriker
Denne konsthistoriker har ett djupgående intresse
och en djupgående kunskap inom sitt yrke. Han
har rekonstruerat Turinsvepningen vilket
resulterat i ett häpnadsväckande bra ansikte på
duken. Jag går inte in på det tekniska utförandet,
jag analyserar resultatet.
Motivet är en Messiasliknande skulptur. Allen tror
att en liknande skulptur låg till grund för bilden på
svepningen.

Messiasliknande skulptur i profil. I mitten ser vi svepningens bild i form av ett ansikte, motsvarande Turinsvepningen.

Bild

Bild

Skulpturen som Allen använde till återskapandet av Turinsvepningen var verkligen en som liknade Messiasursprunget,

Negativ bild

Skulpturen hittades i mitten av 70-talet i Jeras i Palestina,
kallades också Nasarenen, Lejonet av Juda.
Det är hans ansiktsavtryck som borde finnas på Veronikas
linneduk, på originalet

Bilderna visar att de två liknar varandra. Det var juden Josef jr. som
korfästes och det var han som var på väg till Golgata, när Veronika,
(troligen en bekant till honom) räckte honom duken.

Skulpturen har hittats i staden Jeras i Palestina, experterna anser att man här har den äldsta Messiasbild i sten som någonsin
utförts. Om historien om Veronika är sann, bör hon vara en jämnårig kvinna som kände honom väl, och som märkte att det var
han som dömts till korsfästelse. Som en mänsklig reaktion räckte hon sin linneduk till honom så han kunde torka sitt blodiga,
trötta och svettiga ansikte. På det sättet blev avtrycket av hans ansikte kvar på linneduken. Veronika var förmodligen en
familjemor med barn, hon bodde i Jerusalem, Nasaret eller i Kanaan, riktigt var vet man inte. Men tack vare konsthistorikern
Nicholas Allens återskapelse av Turinsvepningen har vi nu ett ungefärligt ansiktsdrag på den mannen som korsfästes på den tiden,
juden Josef jr, Lejonet av Juda.

Linneduken som vördades i Peterkyrkan i Rom under senmedeltiden. Kanske var den
originalet som förstördes 1527, eller finns den kvar i Vatikanen än idag?

Allen återskapade kanske den
ursprungliga linneduken.

Om historien Veronika är sann, var Veronikas svetteduks ursprung det forna Palestina, hos en familj. När och hur linneduken
kom till Europa finns ingen uppgift om. Den dök upp i Rom under senmedeltiden och enligt uppgift förstördes originalet under
påven Clemens VII:s pontifikat år 1527. Sanningen om ursprunget och dess väg till Europa bör Vatikanen veta, bl. a. hur
linneduken från en familj i Palestina hamnade hos påvestolen i Rom. - I en förteckning, upprättad 1618 vid en inventering av
Vatikanens skatter och reliker, finns linneduken nämnd, men det noteras att ramens glas är krossat; sannolikt har den
ursprungliga duken ersatts med en förfalskning, som nu visas upp i Manoppello i Italien.

Allt har sin mening, sitt syfte och förstånd
Se länken Tutankhamon, det unga lejonet.

Turinsvepningen: vems ansiktsavtryck är detta? Lammets eller Tjurens?
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Man kan jämföra bilderna 1, 2 och 2a med varandra och se att Turinsvepningens grund härstammar från
månens baksida. Bild 2 härstammar därifrån i samband med Apollo 20:s månfärd i augusti 1976. Se
vidare länken Månens besökare, sidorna 72-84.

A

Turinsvepningen betraktas som ett mysterium. Den visar en
skadad, död kropp som syns på bilderna. I evangelierna står
att kroppen sveptes in i en ny linneduk. Syftet med
svepningen var att ge en traditionell begravning och inte att
skapa ett avtryck av kroppen på linneduken.
På bild A syns duken i sin helhet. Det är ett 4,3 m långt och
1,5 m brett tygstycke, fläckigt och slitet. På bild B, längs
dukens mitt, finns avtrycket av en död manskropp. Det är
historiens mest studerade föremål. Är tyget ett bevis för ett
under, eller är det historiens största bluff? En sak är säker:
Ingen kan förklara exakt hur bilden hamnade på tyget,
förmedlar BBC.
En personlig fråga: hur kan man linda in en kropp i en duk
enligt bild A, så att kroppen befinner sig ungefär i mitten?
Från mitten och uppåt och nedåt finns avtryck kvar av andra
föremål och dolda texter. Jag är bergsäker på att detta
tygstycke (bild A) inte har något att göra med den linneduk
som användes direkt efter korsnedtagningen. Tecken på
detta tygstycke visar att det inte är framställt på denna
planet.
Nu bör vi återvända till månens baksida, utanför kratern
Izsak-D, till ett triangulärt rymdskepp, där två kroppar finns
bevarade, enligt astronauterna Rutledge och Leonov. Den
kvinnliga kroppen (Inanna) är välbehållen, medan den
manliga också är välbehållen, fast skadad. Se vidare länken
Solen i underläge, sidan 19 och Månens besökare, final,
sidorna 72-81

B

Astronauten Rutledge, som är expert på sumerisk
historia och blev religiös i början av 90-talet, berättar en
del om kvinnan Inanna, men om den andra kroppen, som
ser manlig ut och är skadad, säger han igenting. Men han
filmade kroppen på ett sätt som motsvarar ansikts- och
kroppsavtrycket på Turinsvepningen.
Forskarna medger att kroppens avtryck på duken har
ytterligare budskap. Fötterna och händerna är nämligen
genomborrade, dessutom finns sår på kroppen, sår som
evangelierna beskriver vid korsfästelsen. Till och med
finns röda fläckar kvar.
Efter den så kallad uppståndelsen reste Jesus/Lammet till
månen i ett rymdskepp. Där gick han, i ett triangulärt
rymdskepp eller en pyramid, igenom en så kallad
blodomvandlingsprocess. Efter den dog han.
Efter att han blivit dödförklarad gjordes tecknen på hans
kropp, liksom på originalkroppen på korset. Till och med
budskapet med den dolda skriften finns på duken.
I mitten på duken ligger den skadade, döda kroppen, och
runt omkring den ligger troligen avtryck av föremål.
Utomjordingarna behandlade kroppen med en speciell
ljusstråle. Duken är förmodligen från jorden. Om vi
noggrant studerar tygstycket, ser vi att det inte är
omlindat. Tyget sattes direkt på den liggande kroppen
och därigenom gjordes avtrycket.

Originalbild mellan hakan och huvudets topp.
Död kropp, huvudet med slutna ögon

Under hakan syns en nästan vertikal
rak linje. Negativ bild
Död kropp, huvudet med slutna ögon

Händerna är genomborrade och röda
(blod)fläckar syns väl.

Ansiktsavtryck mellan hakan och huvudets
topp.
Död kropp, huvudet med slutna ögon

Avtryck av huvudet. Under hakan syns tydligt Jesus/Lammet är klädd i vitt, under hakan
Jesus/Lammet är klädd i vitt, under hakan
syns en tydlig avteckning av klädernas skugga en rak linje, den måste komma ifrån syns en tydlig avteckning av klädernas skugga
originalet. Detta avtryckt liknar ganska väl i form av en nästan rak linje.
i form av en nästan rak linje.
bilden bredvid

Thierry Castex, geofysiker,
Pau, Frankrike

Thierry Castex tillämpar sina analysmetoder för
seismisk data på svepningen. När han började
bearbeta fotona av Turinsvepningen var det som en
uppenbarelse, berättade han. Han blev mycket
överraskad när han upptäckte några bokstäver. Castex
menar att han funnit bevis för att svepningen är
försedd med skrift. Han är övertygad om att hans
teknik avslöjar inskriptioner som är osynliga för
blotta ögat. Svepningen bär på mycket information,
men han kan inte förklara textens ursprung, men tror
att det är en hebreisk text. Har han hittat en 2000 år
gammal inskription som kommer att avslöja
sanningen om Turinsvepningen? Få föremål har
studerats så noga eller har varit så omtvistade som
Turinsvepningen. Den franske geofysikern Thierry
Castex försöker lösa dess mysterier. Han är en av
flera forskare som tror sig ha hittat dold skrift på
tyget.

Barbara Frale, Vatikan-forskare

Med hjälp av avancerad bildanalys hittade
Castex spår av gamla språk. Han skickade sina
rön till Vatikan-forskaren Barbara Frale.

Jesus nasarén = Jesus från Nasaret

Barbara Frale, Vatikan-forskare

Frale sammanställde Castexs och andras rön och
säger sig kunna härleda svepningens ursprung
till Jesus tid. Hon har identifierat delar av ord
men även fullständiga ord. Ord som ”in nece”,
som är latin och betyder ”dömd till döden”. En
annan fras är ”Jesus nasarén”, det vill säga
”Jesus från Nasaret”. – De orden motsäger dem
som hävdar att duken är en medeltida
förfalskning. Svepningen uppträder i historieböckerna kring 1390, och är minst 600 år
gammal. Frale gå mycket längre än så. Hon
menar, att på 1300-talet skulle ingen ha kallat
Jesus för ”Nasarén.,” Det faktum att Jesus kallas
”Nasarén”, visar att svepningen inte är från
medeltiden. Från kejsar Konstantins tid och
framåt gick det inte an att kalla Jesus för
”Nasarén”. Det sågs som en grov förolämpning.
Enligt Frale skrevs orden av någon som tog hand
om Jesus kropp, vilket daterar svepningen till
första århundradet. .

In nece = dömd till döden

Juden Josef jr från Nasaret

Vatikanforskaren Barbara Frale håller fast vid vad hon sett med egna ögon, liksom ett flertal andra forskare. Hon har samlat alla
spår av ord i ett enda dokument. Om hon har rätt, knyter hennes rön svepningen direkt till korsfästningen. Hon tror att texten
utgör Jesus (Josef jr.s) dödsattest.

Översteprästen Kajafas Testmente
Se länken Översteprästen Kajafas Testamente.

Barbara Frale har samlat fragmenten
av den text man tror finns på
svepningen. Hon tror att det rör sig
om Jesus (Josef jr:s) dödsattest. Han
sänds härmed till begravning och
kvarlevorna skall överlämnas till
familjen först efter ett helt år. Enligt
Lukasevangeliet överlämnade översteprästen Jesus (Josef jr.) till Pilatus
och gav denne en skriftlig anklagelse.

Översteprästen Kajafas Testmente
Se länken Översteprästen Kajafas Testamente.

Barbara Frale är övertygad. Texten som hon sammanställt är mycket specifik. BBC sammanfattar detta så här: ”Forskarna har
ingen naturlig förklaring, så det måste vara något övernaturligt.” – Ingen förnekar att bilden existerar, men ingen kan förklara hur
den gjordes.
Luigi Garlaschelli
Professor i organisk kemi
Även han återskapar Turinsvepningen.
Han
använder ockra och en skulptur som kallas
basrelief. Jag går inte heller in på hans teknik, hur
han åstadkommit Turinsvepningen, men resultatet
visar jag däremot. Även med hans teknik går det
bra att rekonstruera Turinsvepningen.
Vad jag förstår liknar hans skulptur också Turinsvepningen. Nu har vi två forskare som på var sitt
sätt återskapat Turinsvepningen.

Skulptur
Skulptur

Bild

bild

Negativ bild

negativ bild

Garlaschellis skapelse, negativ bild

Turinsvepningen, negativ bild

Kort har jag nu analyserat den så kallade Veronikas linneduk och Turinsvepningen. Nu tänker jag analysera den andra duken som
förekommer i Hebréerevangeliet, i vilket berättas att Jesus i hemlighet besöker översteprästen Kajafas hus. Där träffar han bl.a. sin
äldste broder Jacob. Samtidigt överlämnar han en linneduk till Kajafas tjänare. På linneduken bör finnas hans ansiktsavtryck som
motsvarar Veronikas linneduk. Jag kallar duken för Kajafas linneduk.

Duken i klostret Santuario del Volto Santo, i Manoppello
Kopia av Kajafas linneduk

Kajafas linneduk, original?

Jesus/Lammet överlämnade själv alltså sin duk till översteprästen Kajafas tjänare i dennes hem. På duken fanns säkert hans
ansiktsavtryck. Var tog duken vägen? Var är den någonstans idag? Detta hände innan han gjorde sin himmelsfärd direkt till
månens baksida, till kunskapens och vetenskapens stad. En sak är säker, duken försvann inte. Enligt skrifterna besökte Jesus/Izates
II/Lammet med sina lärjungar ständigt ett berg (Tabor), där han träffade änglar/utomjordingar. Det är mycket möjligt att den duk
som han överlämnade till översteprästens tjänare gjordes uppe på berget med hjälp av utomjordingar. Det sägs att Jesus kropp
hade en utstrålning, och under utstrålningens påverkan gjorde han ansiktsavtrycket på duken, som han sedan överlämnade till
tjänaren i Kajafas hus. Ansiktsavtrycket på duken bör likna Turinsvepningen och bilden på Jesus/Lammet från månen, skillnaden
ska vara att på den duken ska finnas ett levande ansiktsavtryck med öppna ögon. Den dukens ursprung var i det forna Palestina,
alltså i Jerusalem hos prästerskapet.

Bilder, ansiktsavtryck som liknar varandra

Bilder, ansiktsavtryck som liknar varandra

Jesuitprästen Heinrich Pfeiffer
Konsthistoriker

Jesuitprästen Heinrich Pfeiffer
Konsthistoriker, professor

Jesuitprästen Heinrich Pfeiffer - visserligen inte officiell
talesman för Vatikanen men dock professor i konsthistoria
vid det påvliga Gregoriana-universitetet – höll i maj 1999
presskonferens i Rom, där han berättade att han efter tretton
års forskning var säker på, att Veronikan sedan nära 400 år
tillbaka inte förvaras i Peterskyrkan utan i klostret Santuario
del Volto Santo i Manoppello. I en förteckning, upprättad
1618 vid en inventering av Vatikanens skatter och reliker,
finns Veronican nämnd, men det noteras att ramens glas är
krossat. Sannolikt har den ursprungliga duken ersatts med
en förfalskning. Ett par decennier därpå fick
kapucinermunkarna i Manoppello på okända vägar en duk
med Jesu bild i sin ägo. I dess nederkant syns en glasskärva,
av allt att döma kvar sedan stölden i Rom.

Jesuitprästen Heinrich Pfeiffer
Konsthistoriker, professor

Tidigare hade många konstnärer försörjt sig på att måla kopior av Veronikan, men 1616 förbjöds all sådan verksamhet av påven
Paulus V. Hans efterträdare gick ett steg längre och gav order om att alla existerande kopior skulle förstöras. Skälet var, enligt
Pfeiffer, att Vatikanen inte längre hade svetteduken i sin ägo.
Men vad talar för att duken i Manoppello - den som kallas Il Volto Santo - skulle vara den äkta Veronikan? Pfeiffer pekar bland
annat på likheterna med duken - ett tygstycke som förvaras i Turin och som av många anses vara den duk som Jesus (Josef jr)
sveptes i efter sin död. Konturerna av ansiktet som där avtecknar sig stämmer perfekt överens med bilden på Il Volto Santo.
Pfeiffer hänvisar här till den tyska nunnan Blandina Paschalis Schlömers forskning; hon har ägnat många år åt att jämföra
kristusbilder och är övertygad om att Il Volto Santo i Manoppello är den slöja som lades över den duk som Jesus (Josef jr) sveptes
i vid sin begravning
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Levande ansikte, med öppna ögon
Foto 2 kan vara den äkta Kajafasduken, medan foto 1 är en målning
av duken. Man kan se att 2 och 3 är ansiktsavtryck.

3

4

Dött ansikte, med slutna ögon
OBS! Den ena fotot (3) är ett direkt ansiktsavtryck på duken, det
andra fotot (4) är direkt taget på ett ansikte i halvliggande tillstånd.

Om vi jämför fotona med varandra, märker vi att 1 och 2 illustrerar en levande individ, medan 3 och 4 illustrerar en död individ.
Men alla fyra bilderna liknar varandra. Med andra ord: bilderna föreställer en och samma person, Jesus/Lammet. 1 och 2
föreställer tiden efter den s.k. uppståndelsen på jorden (Kajafas hem) och 3 och 4 föreställer tiden efter döden på månens baksida,
kunskapens stad. I evangelierna kallas detta tillstånd för himmelen. Men vi måste skilja alla tre dukar ifrån varandra, Veronikas
linneduk gäller för ett levande ansiktsavtryck, likaså Kajafasduken, men Turinsvepningen föreställer ett dött ansiktsavtryck.
Om vi analyserar vad Jesuitprästen Heinrich Pfeiffer, konsthistorikern, säger om Il Volto Santo i Manoppello, kan alltså duken i
Manoppello vara sann, men det gäller enbart Kajafasduken, även om fotona 1-3 föreställer en och samma person. Konturerna av
ansiktet som avtecknar sig i Turinsvepningen (foto 3) stämmer perfekt överens med bilden på Il Volto Santo (foto 1), menar han,
och det är sant. På detta sätt kan alltså Il Volto Santo i Manoppello vara en kopia av Kajafas linneduk.
Man kan sammanfatta Veronikas linneduk och Kajafas linneduk på följande sätt. Mellan år 1527 och 1616 hände märkliga saker i
Vatikanen när det gällde Veronikas linneduk, och därefter dök en ny duk upp, kallad Il Volto Santo i Manoppello. Denna Il Volto
Santo har ingenting att göra med Veronikas linneduk, utan det verkar vara så att Il Volto Santo är en kopia av Kajafas linneduk.
Historien bakom dessa två dukars ursprung och äkthet kan bara Vatikanen, men prästerskapet menar att fårflocken inte behöver
veta sanningen, fårflocken måste tro på lögnen som berör Jesus utan att veta hela sanningen, ursprunget i den kristna religionen.

När det gäller Turinsvepningen har jag följande
uppfattning enligt vissa ledtrådar och dokument. Den så
kallade Turinsvepningen som jag redan nämnt tillkom på
månens baksida i kunskapens stad. Biblisk benämning
Himmelen. Utomjordingarna eller änglarna behöll
svepningen ända fram till cirka år 1380.
Då lämnades svepningen förmodligen i Frankrike, i
hemlighet, till en hemlig mottagare.

Bonifatius IX, (1389–1404),
Pietro Tomacelli
205, 46. The Block of Mixture
.

Den första dokumentationen av svepningen gjordes i
franska Lirey år 1390, under påven Bonifatius IX:s
pontifikat.
(Man kan se påvens personliga vapen som utgör ett
schackbräde i form av en axelväg).
Under denna tidsperiod utspelades den stora schismen
inom kristendomen, dvs. påvar mot motpåvar och
motpåvar mot påvar. – Var det Turinsvepningen som
orsakade den stora schismen?

Bonifatius IX, (1389–1404),
Pietro Tomacelli
205, 46. The Block of Mixture
.

En adelsman ska ha tagit den med från korståget. – var
denne adelsman den hemlige mottagaren av Turinsvepningen från utomjordingarna? – En fransk biskop
förklarade genast att det var en förfalskning. Alla på
denna planet vet att när kyrkan tar emot ett objekt från
en okänd person, t.ex. denne adelsman, då är objektet
förfalskat, men när kyrkan går ut med en liknande duk,
som Il Volto Santo, då är den äkta. Vad jag förstår var
det denne adelsman som tog emot den riktiga,
ursprungliga Turinsvepningen.
200 år senare, 1578, övergick svepningen i italiensk ägo
under påven Gregorius XIII:s pontifikat. Den flyttades
till katedralen i Turin. – Den gregorianska kalendern
grundades.

Leo XIII, (1878–1903),
Vincenzo Gioacchino
Raffaele Luigi Pecci
258, 102 Light in the Sky

Sedan gick det 300 år till innan den verkligen
uppmärksammades. 1898, under påven Leo XIII:s
pontifikat, lät kyrkan en viss Secondo Pia ta de första
fotona av svepningen. Det som hade varit en kuriositet
blev nu förstasidesnyheter. Fotona orsakades sensation
för när man tittade på negativen, så visade de en mycket
tydligare bild av gestalten på svepningen. Secondo Pia
såg häpnads-väckande detaljer. Den suddiga bilden blev
nu mycket tydlig… och igenkännlig. Längs dukens mitt
finns avtrycket av en skadad, död manskropp. Detta
hände under påven Leo XIII:s pontifikat, och på dennes
personliga vapen syns ett tydligt ljussken i form av en
jättekomet som i slutändan kommer att belysa denna
manskropp på Turinsvepningen. .
Syftet med dessa alla foton är att nu i slutändan ska vi
veta vem som är vem, vilka som är vilka. Med andra ord
ytterligare identifiera vem som korsfästes och vem som
gjorde himmelsfärden till månen.
Påvestolen påstår att avtrycket på duken i Manoppello
illustrerar Jesus, och liknar ansiktsavtrycket på Turinsvepningen. Ansiktsavtrycket på Turinsvepningen liknar
inte tjurutseendet.
Klostret i Manoppello har många besökare varje år. Låt
mig nu titta närmare på en av många besökare, som råkar
vara biskopen Roberto Mallari, San Jose, USA.

Leo XIII, (1878–1903),
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci
258, 102 Light in the Sky

Har man ett originalfoto att jämföra Turinsvepningens ansiktsavtryck med, så kan man identifiera vem som korsfästes och vem som
gjorde himmelsfärden till månen. Om man tittar på bilden, originalet mitten, ser man ett sår på pannan, håret är borklippt runt såret.
Samma sak kan man hitta på Turinsvepningens original.

Biskopen Roberto Mallari från San Jose, USA.

Den 16 september 2014 besökte biskopen Roberto Mallari från San Jose klostret i Manoppello i Italien. Prästerna var klädda helt i
vitt, på deras rygg fanns en stor bokstav, M, i blå färg. M=hybrid, jungfru. Duken i Manoppello visar ett ansiktsavtryck som liknar
Jesus/Lammet, som har M som symbol för hybrid, jungfru. Även i Uppenbarelseboken står att vilddjuret/Tjuren liknar Lammet,
dvs. Tjuren kopierar Lammet och har även Lammets symboler. Nu, i ändens tid, gäller inom kristendomen dyrkandet av Antikrist
med påvestolen i spetsen. Nu är den siste påven jesuit, Tjurens påve. Biskop Mallaris besök i Manoppello är ett av de många
levande dokument som bekräftar att Tjuren kopierar Lammet, dvs. utger sig för att vara ett Lamm.

Jesus Heliga Ansikte gäller alltså Tjuren Jesus, Jesus Beelsebub, enligt ovan. Men det finns ytterligare ledtrådar som kan
bekräfta eller ge ytterligare bevis för att Tjurens tid nu råder i Kristendomen.

Men om vi vänder oss till den danske vetenskapsmannen Sophus Schacks fysionomiska studier som avser tjuren, se länken
Evolution, sidan 6, får vi ytterligare en fingeravvisning gällande det heliga ansiktet av Jesus i Manoppello.

Om vi jämför ansiktet från Manoppello med dansken Sophus Schacks fysionomiska studier avseende tjuren/oxen, ser vi en viss
likhet mellan dem. Vi kan konstatera även i detta sammanhang att det så kallade Heliga ansiktet av Jesus i Manoppello återspeglar
Tjuren Jesus Beelsebub. I kristendomen tillbeds nu Tjuren Jesus Beelsebub, den forna Baal i allra högsta grad. Det finns alltså
ledtrådar till lösningen av bl. a av Turinsvepningen och det Heliga ansiktet.
Nu kanske den kristna världen förstår varför påvestolen vägrar fastställa äktheten hos både Turinsvepningen och Il Volto Santo,
det Heliga ansiktet i Manoppello. Påvestolen med prästerskapet hänvisar till ursprunget som är Turinsvepningen, Lammet. Men
öppet förkunnar de Tjuren i stället för Lammets tecken/symboler. Kanske världen nu börjar förstå, varför jag valde kommissarie
Columbo i samband med Turinsvepningen. Forskarna har rollen som kommissarie Colombo.

Duken Il Volto Santo, det Heliga ansiktet i Manoppello.
Duken Il Volto Santo, det Heliga ansiktet i Manoppello
Herrens, Guds ansikte.

Turinsvepningen och dess ansiktsavtryck direkt från
månen

505 Förgången tid och kommande skall dömas
tillsammans av den store Joker:
i denna ändens natt skall honom glömmas
och prästerskapet skall sitt straff få ta.
Nostradamus

113

113

Le temps present auecques le passé
Sera iugé par grand Iouialiste,
Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyal par le clergé iuriste.

Enligt St. Malakias kommer den allra siste påven, 113, att inträda efter påven Petrus Romanus, 112,
under benämningen ”Fruktansvärd Domare” 113. Hos påvestolen i Vatikanen är den allra siste
påven mörklagd.

113
113

7

Vredens dag

Uppenbarelseboken 14:14 – ”Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som
liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans och i sin hand
en vass lie.”

Kristendomen, Dödens Verktyg
Månen

Solen

1-6-6

2-12-66

Lammet (Jungfrun/Ormen), Jesus
Lammet, Izates II, Krister R, son till
Helena, min faders kusiners barn, född i
Ungern 1948, tog ovetande över Lejonets
identitet.

X

Vatikanens vapen till 2013

Solen

Lejonet, Josef jr. Betlehem, Nasaret och
Tibor E, Linköping, son till judinnan
Maria, född exakt kl. 24 julaftonen 1958 i
Linköping. Fosterson till min pappa Tibor
Kemény. Mördades 1971 i Stockholm.

Solen

3-18-666

1-6-6

X
Tjuren, Jesus Beelsebub, bl.a. den forna
Baal/Herren; Johannes, Marcus, Christer
Philip R tog över Lammets falska
identitet, kallar sig för jude och solen,
alltså en Antikrist.

Se ovan
Sanningen är att Lejonet aldrig tillhörde
Kristendomen.
Lejonet var hedning och förblev hedning

Vatikanens nya vapen från 2013

De korslagda guldnycklarna betyder att den ena ska likvideras och den andra behålla livet

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

1981-09-03
Ritad av Tibor Kemény

Madách Imre, Människans Tragedi, 1861

Madách Imre

Madách Imre

Detta avsnitt, Turinsvepningen, vill jag avsluta med Imre Madáchs Människans Tragedi, där den ursprungliga
Herren är Gudarnas fader Anu, hans son den jordiske Adam (Enki), och hans dotter är Eva (Ninhursag). Den
kosmiske Adam/Ljusbringaren och Herren/Ormguden har huvudrollerna i hans livsverk. Ormguden slingrar sig på
Människan, på kosmiske Adam, och det är viktigt att kunna skilja dem åt. Lucifer (latin = ljusbringare). Herren
Tjurguden kopierar Ormen och tar över dennes ställning. Dödsbringaren finns i mörkret, inte i ljuset, och är inte
människa.
Inledning
/…/
Herren/Ormguden till Gudarnas fader/An, Anu:
Låt det vara så, som du önskar.
Titta på jorden, bland Edens träd.
Dessa två smäckra träd i mitten av Eden
Förbannar jag, sedan kan du få dem.
Den Kosmiske Adam/Ljusbringaren till Herren/ormguden och Tjurguden:
Med snåla händer du agerar, men du är en mäktig Herre –
En liten bit mark under foten är tillräcklig för mig,
Där förnekelsens fot fäster sig,
Och din värld kommer att besegras.
/…/
Avslutning
/…/
Eva: Jag förstår denna sång…
Den jordiske Adam: Jag misstänker det, och kommer att följa.
Bara det där slutet, bara det skulle jag kunna glömma!

Gud. Lamm/Orm

Herren/ormguden till Adam, den jordiske:
Jag har sagt, människa: Kämpa och tilltro i förtröstan!

Herren, Tjur

Jag kan också nämna att vår galax går sin naturliga väg vidare till sitt slutmål utan jordens vetenskap och råd. Ingen
bryr sig om vad vetenskapen har kokat ihop här på jorden. En del forskare och vetenskapsmän kommer att försvinna
i lögn och illusion. Tyvärr kommer vetenskapen att få samma status som religion och politik.
Turinsvepningen kan ytterligare bevisa vem som är vem.

Herren, Frälsaren har uppenbarat sig i en kristen kyrka 2015
- I en humoristisk version -

Mässan har börjat i en kristen kyrka

Under mässans gång ser vi prästen och korgossarna bakom huvudaltaret. I prästens hand (i mitten) finns en kalk med lock på.

Prästen lyfter upp kalken och ta bort locket och samtidigt hoppar Herren, Frälsaren fram ur kalken.

Det står också i evangelierna att Herren kommer oväntat att visa sig i samband med en uppenbarelse.

Korgossarna glädjer sig åt uppenbarelsen tillsammans med dem som sitter i bänkarna.

Men prästen hänger inte med, tappar greppet och börjar knuffa bort korgossen till vänster om honom

Korgossen faller bakåt och lämnar huvudaltaret

Sedan vänder sig prästen mot den andra korgossen och börjar knuffa bort också honom

Av bilderna framgår mycket tydligt att prästen blev aggressiv i samband med att han greps av panik. Samtidigt
följer Herren mottagandet av prästen.

Prästen kanske tyckte att det var en felaktig Frälsare som uppenbarade sig, och tänkte att det är lika bra att trycka ner
honom i kalken och sätta locket på igen.

Vi vet att lärjungen Johannes, fiskaren
Sebedeus yngre son, hade boken och kalken
med Ormen som symbol.
Men om vi tittar lite närmare på bilden ser vi
att dockan liknar mer en judisk person än en
tjur i människokropp, jesuit och prästen tyckte
det var lika bra att stoppa tillbaka dockan som
symbol och sätta locket på.

Skämt, skoj och yttrandefrihet gäller i den kristna världen. En listig präst skulle omedelbart ha upptäckt att ett skämt
inträffat under mässans gång och skulle skickligt styra över uppmärksamheten till skoj utan att tappa greppet och utan
att bli aggressiv mot korgossarna. Skämt och skoj gillar de flesta. Från en källa finns tecken på att mässans inslag
arrangerades i förväg.
Det finns ytterligare ett budskap att prästerskapet känner till sanningen, men de ljuger jämt för fårflocken. Beviset är att Herren
finns i kalken (symboliskt) med lock på, osynligt för de kristna. Fast sanningen är känd hos prästerskapet även i Svenska kyrkan
samt hos påvestolen.
Jag kan tillägga att min pappas faderskapsärende fortfarande är under lock här i kungariket Sverige, samt att domstolarna här i
Stockholm 2012-13 officiellt meddelade att min pappas faderskapsärende är en bluff, ett påhitt. Vad man har glömt bort såväl
hos påvestolen som i kungariket Sverige är att någon som slutligen kommer att kalla sig för Tjuren, Jesus Beelsebub, kommer att
ta över alla brott som begåtts i samband med min pappas faderskapsärende. Bereden väg för Herren. - Gjordes i Sverige.

Ändens tid
Dan, 12:4 och 12:13

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns
framför era ögon, och det som är fördolt
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
fördolt som inte skall uppenbaras, och
inget är begravt som inte skall uppväckas
igen”. - Även Jesus ville att allt som är
fördolt ska komma upp till ytan och att låta
världen få kunskap.

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
intill ändens tid; många kommer att
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall så är
skapelsens krona – ”O”
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

”Men gå du fram mot ändens tid;
över världen, och se, jag vårdar den
Dentill
ursprunglige Guden förnekades på denna planet i senaste tusentals år
sedan du har vilat, skall du uppstå
tills den flammar upp”. 16. Jesus
din del, vid dagarnas ände. /…/”
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att bringa frid i världen.
De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd
och krig.”

Tibor E. och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511

18

18

Tibor E. och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

