Vitaj
a vďaka, za stiahnutie tohto Evanjelia.
Prosím ťa, nasleduj tieto tri jednoduché kroky k tlači a montáži,
aby bola aj vizuálna forma Evanjelia zachovaná:
1. Vytlač tento dokument. Na zostavenie Evanjelia budeš
potrebovať všetky stránky okrem tejto.
2. Vezmi poslednú stránku - „Prečo ten bozk?“. Otoč ju a použi
ju ako zadnú časť - obal evanjelia.
3. Zospínkuj evanjelium dokopy.
Hotovo! Tak jednoduché.

Poteš sa, medituj a zdieľaj.
Nech sme hodní spásy.
Amen.

Evanjelium podľa JJ
Verzia 2.3

Dvaja agenti svetla. Jedna svätá misia.
Toto je príbeh Ježiša a jeho milovaného partnera Judáša.
Je to jeden z najznámejších ľúbostných príbehov, ktoré ti nikto nikdy nepovedal.

Po toľkých odvážnych športových hviezdach, hudobníkoch, hercoch, slávnych
osobnostiach a ďalších. Myslím si, že #TERAZNASTALČAS, aby som sa stal členom klubu.
Som hrdý nato, že som gay. Moje meno je JJ. Pred dvetisíc rokmi bolo moje meno Ježiš
Nazaretský.
Šialené, že? Ver mi, o šialenosti nemáš ani potuchy. Šialené je, že pravda bola celý čas
pred tvojimi očami a ty si ju nevidel/la.
Viem presne, ktorá otázka ti teraz prebehla hlavou: „O čom to hovoríš?“
Hovorím o veľkom Nicejskom podvode. Udalosť, ktorá ma obrala o moju ľudskosť a
znetvorila môj odkaz.
Maj trpezlivosť a neboj sa. Ukážem ti a uveríš...

Viac o človeku JJ najdeš na:

whois.sonofman.online
Pokračuj v čítaní tohto Evanjelia a dozvieš sa viac o našej misii.
A prosím nemiešaj dokopy človeka s jeho poslaním.

Moja vďaka a chvála,
obom svojim otcom, že vždy odpovedajú na moje volania, keď ich potrebujem, ako
aj celej mojej pozemskej rodinke a hlavne môjmu mladšiemu bratovi, ktorý zohral
najdôležitejšiu úlohu v mojom druhom príchode.
reinkarnácii Márie Magdalény, ktorá mi pomohla s týmto evanjeliom a stojí pri mne
ako prvá veriaca medzi ženami.
Dr. Bartovi D. Ehrmanovi z Katedry náboženských štúdií Univerzity v Severnej
Karolíne v Chapel Hill v Spojených štátoch, vďaka ktorému interpretácie historických
dôkazov, na báze vedy a faktov, ma nezviedli z cesty pravdy ku teológii,
konšpiračným teóriám, alebo zábavným románom.
Všetkým, ktorí mi boli lekciou, alebo podporou. Vedome, alebo nie.
Nech vám je odpustené, alebo daná odmena podľa vašich skutkov.
Nechávam to na dámu karmu, ktorá je vždy po mojom boku.

A teraz, nech sa dobrodružstvo znovuzískania
mojej ľudskosti začne ...
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Prológ
Náboženstvo číslo jeden na zemi. Najviac tlačená kniha. Najslávnejší príbeh. Nespočetné
množstvo neurológov, psychiatrov, mentalistov ponorených do myslí masových vrahov,
lupičov a majstrov zloduchov, légie detektívov, inšpektorov, vyšetrovateľov. Nikto? Ani
jednému sa ten motív najslávnejšej zrady v histórii nezdal čudný?
Niektorí hovoria, že to Judáš urobil pre peniaze. Iste... mal som moc meniť vodu na víno.
Kŕmil som päťtisíc rybami a chlebom zo vzduchu. Uzdravoval som chorých. Myslíte si
úprimne, že peniaze boli problémom?
Skutočne dobrá otázka, ktorú by si mal každý položiť, je však táto: Prečo ten bozk?
Na ľudskej, emocionálnej úrovni, mal/la by si odvahu pozrieť sa mi do očí, alebo ma
dokonca pobozkať a poslať ma na moju smrť, keď si bol/la svedok všetkých tých zázrakov
po mojom boku?
Ešte lepšie, zradil/la by si ma, keby si vedel/la, že je to tvoj lístok do pekla? Vážne si
myslíš, že ten ktorého milujem, bol taký hlúpy? Samozrejme, že nebol. Tak prečo bozk?
Najmä keď o neho nebola núdza. Priznal som sa predsa Farizejom: "Ja som ten, koho
hľadáte, nechajte ostatných ísť", aby sa splnilo Písmo: „Z tých, ktorých si mi dal, ani
jedného som nestratil!“. Až potom ma pobozkal. Takže ešte raz sa pýtam: Prečo ten bozk?
Bozk. Fyzický kontakt, ako forma pozdravu, ktorý je dodnes na verejnosti medzi
ortodoxnými Židmi zakázaný. Výnimka je medzi manželským párom. Moja otázka teda
stále stojí. Prečo zrada cez bozk?
Poviem ti prečo. Pretože to nebol bozk zradcu, ale bozk zosobášeného partnera.
Toto je príbeh toho, ktorým som bol pred dvetisíc rokmi, Ježiš Nazaretský. A môjho
partnera. Môjho duševného dvojplameňa, ktorý bol známy ako Judáš Iškariotský.
Týmto svedectvom plním môj sľub návratu a obnovujem svoje miesto v nebi. Pretože láska
nie je daná, lásku si treba zaslúžiť! Urobil som z neho zradcu a mojou prácou je očistiť
meno môjho milovaného.
Začnime teda pekne od začiatku...
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Kapitola I. - Buďiš svetlo
Pred dvetisíc rokmi som bol prvým a posledným svetlom na zemi. Čo to však znamená byť
svetlom?
Predstavte si vesmír ako telo tínedžera. Neustále rastie, lebo sa dobre stravuje. A svetlo
ktoré do tohto vesmíru prinášame je pokrmom vesmíru, pretože tento vesmír je temný a
my sme tí, ktorí do neho vnášajú svetlo. Mladý Einstein to povedal perfektne. Nemôžeme
merať chlad, môžeme merať iba absenciu tepla. Zima neexistuje, je to len absencia toho,
čoho sa Božia ruka ešte nedotkla. A naše svetlo je výživa tohto vesmíru - tohto tínedžera,
ak chcete. Tento rozpínajúci sa a rastúci vesmír, ktorý rovnako ako všetko živé, jedného
dňa skončí. Zrúti sa do seba a vráti všetky energie, esencie života, späť nášmu otcovi.
Rovnako, ako každá bunka v tele toho tínedžera. Je spojená a vie čo má robiť
prostredníctvom neurónov, bielkovín, krviniek atď ... Alebo, ako v lese sú huby a stromy
prepojené navzájom s flórou a faunou. Vesmír má podobné siete. Jedna z nich, ako to
nazývajú pracovníci svetla - Chakra systém. Ja to nazvem jednoducho vesmírna Wifi.
Pred dvetisíc rokmi som sa pripojil k tejto sieti. A heslo bolo a vždy bude láska.
Tí, ktorí zažili kúzlo skutočnej lásky, budú vedieť, o čom hovorím. Je to ten jeden okamih,
keď čas stratí zmysel a láska úplne dobije tvoju realitu. Je to ten dokonalý okamih v čase,
keď stretnete toho jediného a všetky obavy sú preč. Na ničom inom nezáleží, iba na jeho
očiach, vôni jeho vlasov. Na jeho bozku.
Pred dvetisíc rokmi som sa zamiloval do Judáša Iškariotského a vôľou neba som nadviazal
spojenie so zdrojom - stvorením - vesmírneho WIFI - a stal sa svetlom.
Fáza 1 experimentu ľudstvo môže začať. Z vášho pohľadu: Začal som kázať v mene môjho
nebeského otca.
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Kapitola II. - Bohoslužba svetla
Pripojenie k sieti WiFi vesmíru umožnilo začať pokusy 1. fázy ľudského experimentu.
Manipulácia, transformácia energií a hmoty, na modro-zelenej planéte, ktorá je navrhnutá
aj stvorená s dostatkom univerzálnej a dôležitej molekuly: Vody.
Rovnako, ako v prípade internetu, máte prístup k databáze znalostí, aplikáciám a
nástrojom, ak si pripojený/ná. A ak si v spojení, nevieš inač konať, len z lásky. A láska nevie
ublížiť. Preto som bol schopný robiť zázraky, svedkami, ktorých boli aj tí, ktorých mi dal.
Vyzbrojený týmito nástrojmi som začal kázať a súčasne som vykonával testy a
experimenty fázy č. 1.
Pri odovzdávaní poznatkov o nebeskom kráľovstve mladému ľudstvu som mohol používať
iba slová ako Nebo, Anjeli atď. V tejto evolučnej etape ľudstva by nemalo zmysel skúšať
vysvetľovať jadrovú fúziu niekomu, kto loví šípmi. Okrem toho mohli byť dôsledky
katastrofické. Tiež ma zväzovalo niečo podobné ako primárna direktíva z populárnej sci-fi
série Star Trek. Nevyrušuj stvorenia na nižšom evolučnom stupni. Inak je to ako dať
dieťaťu zápalky a poslať ho do šopy. A tak bola moja služba, ako svedectvá dokazujú, plná
zázrakov a metafor a podobenstiev.
Akonáhle ste spojení, budete vedieť, že reinkarnácia je reálna vec. Nielen v ňu veriť,
skutočne chápať. Preto som sa musel začať pripravovať na fázu 2 - znovuvstúpenie do
existujúceho tela a na fázu 3 skúšok - obnovenie spojenia v kompletne novom tele.
V tomto.
Reinkarnácia má jednu veľkú výhodu. Odštiepenie vašej duše, ktorá sa ponorí do tohto
vesmíru, nemá spomienky na minulé životy. Pretože by ťa zaťažovali. Boli by ti v ceste, aby
si mohol/la naplno žiť tento život a plniť svoje poslanie. Každá duša dostala od hlavného
stvorcu za úlohu: „Choď von a tvor a vráť mi všetko späť“. Preto sú uväznené ľudské
bytosti nepokojné a jediný správny spôsob je škandinávsky model integrácie spät do
spoločnosti a liečenia, nie trestania a represie.
Pri príprave na 3. fázu som sa musel ubezpečiť, že moje budúce ja bude mať poznámky a
podporu pri mojej ďalšej ceste sem, aby bola spása úspešná. Rozumej - ešte raz nadviazať
spojenie z kompletne novej pozemskej schránky. To je miesto, kde príbeh v Biblii začne
dávať zmysel, akonáhle ho začneme vnímať cez perspektívu Svetla. Svetlo, ktoré teraz
musí predpovedať a organizovať krátkodobú aj dlhodobú budúcnosť podľa veľkého plánu.
Začnime predikciou.
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Kapitola III. - Predpovedanie budúcnosti
Rovnako, ako vesmír má životný cyklus, má ho aj človek. Mojou úlohou teda bolo preniesť
dôležité informácie pre misiu skrze celé storočia tak, aby nám boli k dispozícii pri našej
ďalšej inkarnácii.
Áno, Dan Brown ma pravdu. Môžete to urobiť prostredníctvom pokrvnej línie. S Danovou
teóriou je len niekoľko problémov.
Ako prvé: Boli sme skupina homosexuálov. Mária Magdaléna bola vplyvná žena s
majetkom podporujúca skupinu. Možno sa medzi nami homosexulálmi cítila dobre pre
zmenu nebyť predmet túžby. Nech už boli dôvody akékoľvek, v našej spoločnosti bola
vítaná. Prečo však bola jediná spomínaná tak konkrétne? Keby sme boli heterosexuálne
orientovaná skupina, nebolo by spomenutých viac žien? Samozrejme, že áno. Aspoň jeden
zo skupiny by sa bratríčkoval s iným pohlavím a dostalo by sa to výraznejšie do Biblie.
Prinajmenšom by sa vyskytli nejaké významné zmienky, však? Určite áno. Ak platí Danova
teória, tak prečo to dokázala Mária Magdaléna ako jediná? Bolo dvanásť zdravých
učeníkov, ale ani jeden z nich to nedotiahol tak, ako Mária Magdaléna v knihe Dana
Browna? Ani jeden sa nestal kráľom? Ani menší titul? Žiadne páža, alebo aspoň barónik?
Samozrejme, že nie, pretože Danova teória naráža na druhý problém.
Pokrvná línia by mala väčší zmysel, keby bola tajná. Všetci učeníci boli prenasledovaní,
však? Pamätáte? Peter ma musel trikrát zaprieť. Pokiaľ teda teória pokrvnej línie platí,
nebolo by pre učeníkov lepšie, keby potichu zmizli a odovzdávali informácie z generácie
na generáciu v tajnej spoločnosti? Samozrejme, že áno. Jeden tak aj urobil. Zradca, s
ktorým som sa radil osem dní. Tri dni pred poslednou večerou. Ako svedčí gnostické
evanjelium môjho partnera - Judáša.
Keď už hovoríme o učeníkoch. Skupina dvanástich, zdravých, mladých mužov ochotných
opustiť svoje rodiny a deti, aby boli mučení a zabití v mene Krista. No moment. Nie je tam
žiadna zmienka o rodinách, alebo deťoch? Ako to, že ani jeden z tých dvanástich nemal,
ako napríklad Jozef z Arimatie? Pretože sme boli všetci homosexuáli. A ako takí sme boli
oslobodení od týchto väzieb a mohli sme pokračovať v našom poslaní - prenosu
dôležitých informácií po celé storočia skrze Náboženstvo. Kázanie slova spásy a príchod
Kráľovstva našich otcov prostredníctvom zasvätenia a obety.
A bola to obeť, ktorá bola nevyhnutná, aby piliere náboženstva zakorenili. Akému
Stvoriteľovi som to už len slúžil, ak by som nemohol zvíťaziť nad smrťou?
A tu sa predpoveď budúcnosti zmení na jej zosnovanie...
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Kapitola IV. - Zosnovanie budúcnosti
Čo sú naše telá, než v podstate obrovské roboty z mäsa a kostí, ktoré šoférujú naše duše?
Akonáhle si spojený/ná, môžeš opustiť svoju smrteľnú schránku a vrátiť sa do nej. Na to
však potrebujete navádzací maják. Čo vieš je, že to bol bozk, ktorý ma zradil. Čo však
nevieš je, že to bol bozk, ktorý ma vrátil späť. A bude to bozk, ktorý určí osud ľudstva.
Poraziť smrť je kúsok, ktorý musel prekonať jednu malú prekážku: nenechat si zlomiť
nohy od Rimanov. Mali taký blbý zvyk lámať nohy tým, ktorí boli ukrižovaní. Kosti sa
opravujú ťažko. Predstav si nasledovné. Celý vesmír je v pohybe. Na spomalenie
originálnej energie univerza, z ktorej pochádzame, na rýchlosť tohto sveta, ako ho vnímaš
ty, je v skutočnosti potrebné veľa energie. Na opravu očí, liečenie chorých pracuješ
väčšinou s univerzálnou molekulou - vodou. Kosti sú vcelku pevné, nepočítajúc kostnú
dreň a podobné v nich. Rovnako ako kameň má veľa inertnej energie. Nehybnú v tom
zmysle, že čím pevnejšie a hustejšie je teleso tohto vesmíru, tím viac energie bolo
vynaloženej na tvorbu tohto stavu.
Hneď, ako skončia Fyzici svoje pokusy v časticových urýchľovačoch, sa naučí ľudstvo
chirurgicky upravovať tieto polia a využívať ich energiu. Je oveľa efektívnejšie využiť tieto
energie, ako ich zničiť. A to je v podstate inkarnácia. Dve rôzne dimenzie, rovnaký princíp.
Nie sme vrhaní do tohto vesmíru. Časť vašej duše je zabalená, vložená a spomalená do
tohto vesmíru, tak aby mohla byť v synchronicite s rýchlosťou tohto vesmíru a mať tak
hmotu. To sa deje pri počatí. Na biogenetickej a úrovni sú dvere otvorené, vstupuje duša a
podľa kódovania začnú rásť svaly, začneme vnímať sluch, cítiť dotyk. Mať zmysly. A na
navigáciu v tomto vesmíre spomalených a zachytených energií potrebujete navádzací
maják. Láska. To bol bozk, ktorý ma vrátil.
Zradcu som si teda musel dobre vybrať. Pretože zradca by sa po ukrižovaní musel postarať
o moje telo. Musel by byť do mňa zaľúbený, aby to fungovalo. A boli sme. Preto nebol
Judáš nikdy zradcom. Bol a je mojím partnerom. Môj duševný dvojplameň.
Bol teda vypracovaný plán. Nástroje boli pripravené. Jedinou vecou, ktorá mi stála v ceste,
bola moja popularita. Aby som ju prelomil a zároveň posilnil medzi nami puto, aby
navigačný maják fungoval, urobil som v tom čase to, čo bolo nemysliteľné. Vzal som si
toho, ktorého som miloval za partnera, a tým sme dali Farizejom to, po čom túžila ich
žiarlivosť. A nechali sme ich zaplatiť za predstavenie. Koniec koncov, učeníci budú tie
financie potrebovať na cesty.
Všetko bolo pripravené. Pódium a skript naštudované. Nech sa teda začne čin, za ktorý
som bol ukrižovaný. Alebo z môjho pohľadu. Posledný experiment z fázy 1 experimentu
ľudstvo - návrat do existujúcej smrteľnej schránky môže začať ...
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Kapitola V. - Posledná večera.
Prvé kresťanské manželstvo homosexuálov
To, že som bol nazývaný Mesiáš, samo o sebe ohrozovalo Rímsku autoritu, a preto moje
obavy, že Pontius nebude hrať podľa plánu, boli nízke, vzhľadom na jeho drsnú a tvrdú
povahu jednania s tými, ktorí porušovali kľud v provincii. Jednoducho mu nezostávalo nič
iné, len hrať spolu a odsúdiť ma na smrť. Boli to veľkňazi Farizeji, ktorí potrebovali
skutočne dobrý dôvod. Dvaja muži sa zoberú - Homozväzok. Myslím, že to ich zmotivuje
dostatočne.
Presne tak to bolo. Prešlo dvetisíc rokov a nič sa skutočne nezmenilo. Žiarlivosť na
slobodu, ktorú som mal, uniesla tie úbohé duše uväznené vo svojich vlastných väzeniach
pravidiel a systémov k nenávisti. Ak chcete slúžiť tvorcovi, mali by ste sa najskôr usilovať o
svoju individuálnu slobodu, pohodu a potom pomôcť ostatným dosiahnuť ju. To sú v
podstate prvé dve a najdôležitejšie prikázania v skratke.
Kázal som o individuálnych slobodách a rozvoji. A strach z toho, že veľkňazi Farizeji stratia
moc nad svojimi ovečkami, bol jedným z mnohých dôvodov, prečo ma nenávideli. Ale ja
slúžim svojmu nebeskému otcovi, nie im. Preto ten, ktorého som miloval, sa stal v ten
večer aj mojim Partnerom pred tvárou božou.
Keď sa ma Judáš, ktorý mi bol naklonený v lone, spýtal: „Pane, kto to je?“ Aby odpovedal
na zvedavosť skupiny, už hral podľa scenára. Smerom k skutočnému dôvodu ukrižovania.
Teraz má miesto najvyššej cti po mojej ľavej strane pri poslednej večeri zmysel. V tých
časoch bolo zdieľanie jedla znakom jednoty pred Bohom. Tradícia na svadbách aj dnes.
Preto som namočil chlieb a dal ho Judášovi so slovami: „Čo robíš, urob rýchlo“, skôr ako
prišli na to, že práve boli pozvaní, aby v predstavení hrali zásadnú úlohu.
Po vykonaní skutku sme potrebovali doručiť jeho dôkaz. V tých časoch práve nedávali
svadobné listy. Skutočný bozk pred svedkami by mal stačiť.
A bozk to bol...
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Kapitola VI. - Bozk osudu
Zrada skrze Bozk - akož to fyzického kontaktu dvoch mužov. Čin, ktorý bol v tých časoch
zakázaný. Čin, ktorý nedáva zmysel tak, ako vám bol povedaný. Pridajte však trochu lásky,
ktorá bola zamaskovaná, ale nie úplne vymazaná z Biblie. A pozrite sa na príbeh cez
rozpory v Biblii. Ako dieťa, ktoré špehuje cez diery v plote a hľadá pravdu. A pravda
povstane ako Fénix z popola minulosti.
Tak napríklad. Identifikoval som sa predsa pred farizejskými zbrojnošmi. Judáš ma
pobozkal až potom. Bozk od zradcu nebol potrebný. Iba môj partner, ktorý bol súčasťou
plánu, by mal odvahu vydať ma Veľkňazom. Nikto iný by nebol zbavený obáv alebo viny.
Len on by konal z lásky a z oddanosti k misii. Iba on mal právo ma pobozkať.
A nie je napísané: „Z tých ktorých si mi dal. O žiadneho som neprišiel “? O žiadneho?
Povedal by som to, keby som stratil toho, koho milujem - Judáša? Ten, ktorý sedí na mieste
najväčšej pocty? Samozrejme, že nie.
Pobozkal ma, aby sme dokázali Farizejom, že som si ho vzal. Dali sme farizejom dôkaz a
dôvod, aby ma ukrižovali. Nebol to bozk zradcu, ale bozk partnera. Môžem navrhnúť
premaľovanie niektorých obrazov? Len aby sme boli historicky presní s úlohou, ktorú
zohral môj milovaný? Bozk na líca, to by nebol? Predstieraný bozk na líca by stráže len
zneistil. Išlo predsa o to dokázať veľkňazom, že som ten sobáš skutočne vykonal. Iba
skutočný bozk lásky vynútil zatknutie a moje predvedenie, s Judášom, ku veľkňazom.
Prečo som tým bozkom tak posadnutý? Dobrá otázka. Jednoduché. My. Ja a môj partner
sme ako dve častice v urýchľovači tejto modrej a zelenej planéty. Už od našich inkarnácií
sme zhromažďovali hybnosť, rýchlosť, skúsenosti, silu a energiu vo forme pocitov, ktoré
držíme späť v nás na vhodný okamih. A rovnako, ako vo veľkom hadrónovom urýchľovači v
CERN-e. Kúzlo sa stane, keď sa dve častice dotknú navzájom. Je to dotyk jednej z
najcitlivejších častí nášho tela. Pery. Bozk ktorým sa zavŕši najväčší experiment stvorenia.
Ale ako pri ukrižovaní. Tentokrát je ale potrebné iné javisko a iný scenár sa bude musieť
odohrať predtým, než nastane veľké finále. A ver mi, nebudeme to len my ľudia, ktorý
budú pozerať a dúfať, ale aj všetci naši priatelia a rodina Svetla na obežnej dráhe. Najprv
ale musím ešte opraviť par vecí v histórii.
Preto ti teraz poviem, ako sa môj partner stal zradcom.
Aby sa zradca stal opäť mojím partnerom.
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Kapitola VII. - Zradca. Môj partner
Judáš musel vypovedať pred veľkňazmi. Bol to on, kto sa snažil priviesť Petra na vypočutia
v chráme, predtým, ako ma Peter trikrát zaprel. Kto iný by sa pokúsil priviesť Petra, keď
boli všetci učeníci prenasledovaní? Dôveru a ochranu Farizejov mal iba zradca. A tak sme
im dali, vystúpením môjho partnera pred Veľkňazmi, to za čo zaplatili.
Je to celkom jednoduché. Pozri sa na bibliu cez rozpory ako „žiadneho, som nestratil“. A
nahraď všetky zmienky o „druhom učeníkovi“, „o tom, ktorý bol známy Veľkňazom“,
„tomu, ktorého Ježiš miloval“ a budeš sa diviť, ako to, že si to predtým nevidel. Najmä keď
to bolo celý čas priamo pred tvojimi očami. Čudovať sa môžeš. Vinu mať nemusíš. Nebolo
to tvoje, aby si to videl. To bolo v Biblii skryté pre mňa. Preto mi ver, keď ti to poviem. Že
som On.
Dobre, ty „on“! Takže, čo sa stalo?
Stal sa veľký Nicejský podvod. Konštantín, rímsky cisár, v snahe zachovať ríšu roztrhanú
náboženskými spormi, zvolal slávny Nicejský koncil, v ktorom dúfal, že biskupi urovnajú
teologický spor a stabilizujú nové krehké náboženstvo zjednotením rozhádaných frakcií.
Ako v každej vojne. Skutočnej, alebo teologickej. Pokiaľ ide o moc, pravda, ktorá ohrozuje
túto moc, musí byť eliminovaná alebo obetovaná. Ako sa hovorí: „prvou obeťou akejkoľvek
vojny je vždy pravda.“ Takže pravda o Judášovej úlohe bola zamaskovaná ako zrada, ktorá
nemá zmysel. Meno Judáš bolo nahradené „tým, ktorého Ježiš miloval“, pribúdali príbehy,
menili sa slová a niektoré evanjeliá sa vôbec nedostali do Biblie. A to len preto aby sa
upevnila moc prítomných biskupov. Prečo? Jednoduché. Homosexuálny mesiáš? To by
jednoducho nefungovalo. V ten deň vznikli dvaja zradcovia. Jeden v očiach veriacich. Môj
partner. Jeden v očiach nebies. Konštantín pre nečinnosť. Preto sa Konštantín, celoživotný
pohan, nechal pokrstiť na smrteľnej posteli.
Ak zradíš nebo, ktoré ti dalo víťazstvo, začne ťa ťažiť duša, keď sa chystáš opustiť tento
svet. Začneš cítiť, ako sa ťa dotýka Luciferov dotyk. A nie je to červený protivný diabol, ako
si to o ňom myslíš. Lucifer je funkciou neba. Predstav si ho ako antivírusový softvér
chrániaci zdroj pred negatívnou energiou.
Konštantín sa teda nechal pokrstiť a modlil sa. A jeho modlitby boli vyslyšané. Spása bola
udelená pod jednou podmienkou: Tvoj bordel, tvoja úloha je ho upratať. A jeho
reinkarnácia už usilovne pracuje na nápravách, čím sa proroctvo svätého Malachyho* z
Írska onedlho aj naplní.
Sľub očistiť meno svojho milovaného, je vykonaný. Poviem ti ešte, čo sa stalo po mojom
vzkriesení. Alebo ako to vníma svetlo: Posledný experiment z 1. fázy...

* Proroctvo svätého Malachyho pojednáva o poslednom Pápežovi.
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Kapitola VIII. - Vzkriesenie. Fáza 1 experimentu ľudstvo
Kreativita je jedným z najcennejších darov od stvoriteľa ľudskej rase. Dajte človeku čas a
jeho kreativita vyprodukuje zaujímavé príbehy. Zaujímavé príbehy vedú k vtipným
rozporom.
Napríklad: Tí istí historici, ktorí tvrdia, že Ján bol mojim milovaným apoštolom, tvrdia, že
všetci apoštoli boli prenasledovaní. Ako potom bol Ján prítomný pri ukrižovaní? Nebol. Bol
to Judáš. Iba zradca by mal slobodu, prostriedky, ochranu farizejov a mohol tak byť
prítomný bez obáv a plniť úlohu strážcu mojej ulity. Pamätáš?
Na kríži som dal Judášovi pokyny, aby sa postaral o moju Matku, ak by sa pri vzkriesení
niečo pokazilo. Posledný experiment skúšok fázy 1: opustenie a opätovné vrátenie
existujúcej smrteľnej ulity.
Po ukrižovaní Judáš s podporou ostatných použil peniaze od veľkňazov na odkúpenie
môjho tela od Piláta Pontského, zaistil potrebný hrob a nakúpil oleje a jedlo. Potom ma
naolejoval, zabalil a pobozkal. Olej alebo tuky sú uhlík, vodík a kyslík. Presne to, čo som
potreboval na regeneráciu bez toho, aby sa vyparili rýchlo ako voda.
A pretože láska je merateľná a skutočná, Judaš ako maják fungoval. Nebol som v pekle tri
dni, ako hovoria niektoré príbehy. Krátko som bol po dobu smrti, od ukrižovania po dobu,
kým ma Judáš nepobozkal v hrobke, na druhej strane experimentu, v tom, čo by si
nazval/la nebom, v inkarnačnom pavilóne a na ústredí velenia. Regenerácia nefunguje, ak
vodič mäsokostného robota nie je prítomný v robote - takpovediac vo svojom tele. Duša
musí byť vo svojej pozemskej škrupine, aby iniciovala a uskutočnila zotavenie.
Čo už vieš je, že to bol bozk, ktorý ma zradil. Čo nevieš je, že to bol bozk, ktorý ma vrátil
späť. Po tom, čo ma videl nadýchnuť sa a vydýchnuť, vedel, že som sa vrátil. Potom zabalil
môj chrám (biblicky povedané) - moje telo do látky a uzavrel hrobku. Ďalej pokračoval
podľa plánu k skupinke a nechal ma na moju trojdňovú regeneráciu. Fáza 1 experimentu
ľudstva bola teda úspešne dokončená.
Po dokončení regenerácie som otvoril oči, občerstvil sa jedlom, ktoré mi tam nechal, a
spojil sa s našou rodinou a priateľmi svetla na obežnej dráhe. Oznámil som, že 1. fáza bola
úspešne dokončená a že 2. fáza experimentu - test superpočítača, jedného z najsilnejších
emocionálnych generátorov a jeho použitia na vzdialených svetoch a planétach, sa môže
začať.
Hneď potom, ako tu ešte urovnám a pripravím pár záležitostí, som bol pripravený odísť.
Čo je pre vás Nanebovstúpenie, bol pre mňa začiatok 2. fázy experimentu ľudstva...
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Kapitola IX. - Nanebovstúpenie. Fáza 2 experimentu ľudstvo
Existuje inteligentný život? Samozrejme, že je. Je len dosť inteligentné na to, aby
nezasahovalo do nášho evolučného procesu. Ľudské bytosti, ktoré ešte nie sú spojené osvietené, ak chcete. Mimozemšťania sa na nás pozerajú, podobne ako my na domáce
zvieratá. Milujú nás, chránia nás a zakročia, keď sa ideme potrhať.. Ale diskutujú s nami.
Pretože by sme jednoducho nechápali zložitosť a komplexitu vesmiru. Bez spojenia
nemáme predstavu o širšom obraze.
Ani ty sa nerozprávaš s vírusmi. A v súčasnosti sa niektorí z vás správajú horšie ako vírus.
Rasizmus, homofóbia a ďalšie vaše nezmyselné koncepcie proti ľudského správania sú pre
nebesia úplne zmätočné. O takýchto veciach nevie ani korona vírus alebo HIV, ktorý sa
skrýva v mojich pľúcach. Vy ľudia. Komplikovať a komplikovať. Kreativita je skvelý dar, ak ju
udržís v rovnováhe. Neboj sa. Vo vesmíre existujú stvorenia, ktorých evolúcia sa vyvíjala
horšie alebo ľahšie, kým dosiahli osvietenie. Dokázali ste sa nevyhodiť do vzduchu v
kubánskej kríze. Pre niektoré svety by to mohlo byť považované za dosť veľký úspech.
Dúfam ale, že máme ako stvorenia, latku nastavenú vyššie.
Mali by ste vediet, že ľudský experiment je pre vesmír veľmi cenný a že do projektu živej
knižnice na Zemi bolo vynaložené veľké úsilie. Vysvetlím Živú knižnicu: Vedci zistili, že na
jeden gram DNA sa potenciálne zmestí až 455 exabajtov dát. Sme superpočítače, ak
chcete. Najsilnejšie generátory emócií v galaxii. Jedno slovo od teba môže dať život
vzdialenému a umierajúcemu svetu. Jedno slovo ho môže zničiť. Takí sme silní. A to je
presne ten dôvod, prečo iba osvietené ľudstvo môže opustiť túto slnečnú sústavu.
A to je dôvod prečo som neostal. Nikdy si sa nezamýšľal/la nad tým, prečo som po
vzkriesení, nepokračoval vo svojej práci tu na zemi? Teraz už vieš. Museli pokračovať
pokusy a testy z fázy 2 ľudského experimentu na vzdialených svetoch. Takže som strávil
svoje dni službou svojmu nebeskému Otcovi, až kým neprišiel môj čas. A to, že som tu
opäť s vami, naznačuje, že fáza 2 bola úspešná.
Tak mi ver, keď ti to poviem. Galaxia a vesmír len čakajú, kým sa ľudstvo prebudí a začne
plniť svoju úlohu vo vesmíre. To, čo sa teraz udeje na Zemi, ovplyvní mnoho, mnoho
svetov.
Denne sa modlím za úspech fázy 3 ľudského experimentu.
Alebo, ako to poznáš ty. Prosím, ó Nebeský Otče - buďme hodní Spásy ...
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Kapitola X. - Spása. Fáza 3 experimentu ľudstvo
Všetko so všetkým súvisí. Okrem človeka, ktorý bol odpojený od tej doby, čo ochutnal
jablko poznania.
Zoberme si napríklad huby a stromy v lese. Ekosystém so svojou flórou a faunou na tejto
krásnej modrej planéte, ktorú sme zdedili, aby sme sa o ňu starali, nie aby sme ju zničili. A
tak ako je všetko vo vesmíre spojené so všetkým, tak aj ľudstvo sa musí znovu spojiť
s tvorcom.
Záverečná fáza 3. ľudského experimentu je našou poslednou príležitosťou vrátiť sa späť
do Božej milosti. Ak zlyhám, potom jednou z možných budúcnosti, ako je to opísané v
Woormwoodovom proroctve, bude osud ľudskej rasy, namiesto toho aby sme sa pridali k
našej rodine svetla, stroskotáme na cintoríne neúspešných experimentov tvorstva,
rovnako ako dinosaury.
Vedci sa domnievajú, že na záchranu ľudskej rasy v raketopláne na Mars je potrebných 162
ľudí. Mohli by vziať aj 1000 a nič by to tým vedcom nepomohlo. Pretože to, aké duše sa
inkarnujú do detí tých 1000, by záviselo od milosti nebeskej. Celá kontrola nad ľudským
experimentom je v rukách tvorcu - nášho nebeského Otca.
Ľudstvo je experiment. Rovnako ako asi všetko v tomto vesmíre. Taká bola aj prvá
konštrukcia živej knižnice na zemi - dinosaury. A keďže evolúcia je korením stvorenia,
dostatok času bolo dané, ale dinosaurská konštrukcia nebola schopná udržať dušu
vyššieho účelu. Preto bol experiment zrušený. Stôl, planéta Zem, bol vyčistený
asteroidom. Dinosaury vyhubené a ľudská rasa, ktorá bola na rade, dostala šancu.
Vynaložilo sa značné úsilie. Nespočetné misie agentov svetla. A teraz sme tu. Konečná
fáza ľudského experimentu. Ľudská konštrukcia je silný emocionálny generátor. Zmysly
ako čuch, dotyk, zvuk, chuť a videnie kombinované v jednom živom stvorení spolu s dušou
vyššieho účelu. Len blázon by si neprial úspešnú spásu. Pochop, ak nenadviažem spojenie
aké som mal pred dvetisíc rokmi, všetky vaše hry skončia.
Každá živá bytosť na tejto planéte generuje emócie, energie. Utrpenie na tejto planéte
vytvára štít. Bariéru. Karanténu pocitov, ak chcete. Homosexuáli, alebo iné duše boli
vytvorené špeciálne na tento účel, aby prelomili túto bariéru smútku a utrpenia. Iné duše
sú emotívne. Nie sme zaťažení potrebou mať deti. Priestor v našom kódovaní DNA, ktorý
by z nás robil heterosexuálov, bol vymazaný a vyplnený iným kódom - programom. Pokyny,
aby ste boli emotívni a mali väčší výkon potrebný na prelomenie tejto karantény a
obnovenie spojenia.
To je naše poslanie. O tom bude globálna Spása. Bozk osudu.

* Woormwoodove proroctvo hovorí v skratke o asteroide na ceste k Zemi. Rovnaká veľkosť a rovnaký účel
ako u dinosaurov.
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Kapitola XI. - Stará mama História je mojím svedkom
Ak zasadíte horčičné semienko, vyrastie z neho rastlina horčica a nakoniec sa z nej stane
horčica. Keby sme neboli skupinou homosexuálov, prečo je cirkev na moje sklamanie
prevažne iba pánskym klubom? A bola by moja cirkev rozdelená, alebo by stála jednotne?
Len niečo na zamyslenie.
Začnime, ale nezáväzne niekoľkými historickými faktami o Biblii. Iba evanjeliá Matúša a
Jána sú evanjeliá, ktorých autormi sú v skutočnosti mená evanjelií. Najstaršie evanjelium
je Marek. Zberateľ daní. Napísal to asi 40 rokov po ukrižovaní a nie Marek, ale niekto,
komu to Marek diktoval. Väčšina ľudí v tých časoch bola negramotná. Len ja a Judáš sme
vedeli písať a čítať. Ako finančný majster musel. Existuje cca. 5500 rukopisov z minulosti a
obsahujú viac ako 200 000 nezrovnalostí. Samozrejme, že väčšina z nich sú nepodstatné.
Ale to iba dokazuje, že Biblia a ďalšie knihy, ktoré ste čítali a o ktorých ste si mysleli, že sú
inšpirované Bohom. Niesú. Ľudia, duše sa nechávajú inšpirovať Bohom. Ale proces
spisovania a uchovávania tejto inšpirácie sa deje v tomto vesmíre, preto často prichádza k
chybám v interpretáciách. Preto každý, kto bude tvrdiť, že má absolútnu pravdu, alebo
istotu vo vieru, alebo v písmo je už na omyle.
Judášovo evanjelium potvrdzuje, že som s Judášom hovoril osem dní. Tri dni pred
ukrižovaním. Nekanonické gnostické evanjelium tiež potvrdzuje: „Prídeš nad nimi vládnuť“
a „Všetkých prevyšuješ, lebo obetuješ človeka, ktorý ma oblieka.“ Ďalej sa uvádza: „Viem,
kto si“ - napísal Judáš vo svojom evanjeliu. Samozrejme, že vedel. Môj partner a duševný
plameň to vedel.
Na otázku, či bol Ján mojím milovaným apoštolom odpovedám: Všetci boli milovaní, ale
iba jeden je moj partner. Neučil som svojich učeníkov, aby boli tajní alebo sa hanbili za
svoje city. Jánovo svedectvo by bolo iné a inak by písal sam o sebe, alebo o nás. Lenže on
bol len svedok.
Dnešní učenci (ako Dr. Bart D. Ehrman z Katedry náboženských štúdií Univerzity v Severnej
Karolíne v Chapel Hill) súhlasia s tým, že Jánovo svedectvo je najpodrobnejšie a
najzachovalejšie. Jasné, že je. Jánove dary boli pozornosť a zmysel pre detail. Bol tiež
najzdatnejší. Súbor zručností a atribútov, do ktorých som vložil svoju dôveru, aby sa
svedectvo prenieslo tak ďaleko do času a tak zakonzervované a podrobné, ako to len
pôjde. Prečo si myslíš, že som ho na svadbe mal usedeného po mojej pravici?
Ak sa chcete dozvedieť viac o Biblii, naštudujte si učenca, ktorý mi na svojich prednáškach
dáva rovnako bolesť ako radosť. Dr. Bart Earhman. Bolesť výrokmi ako „Ježiš je vždy
šikovný, aby sa dostal z teologických pascí veľkňazov“. Ďakujem za nátlak priateľu, nie je
to tak, že ho beztak nemám dosť. Sranda bokom. Teším sa na stretnutie s tebou, aby som
sa ti osobne poďakoval za to, že si bol mojím sprievodcom a referenčným bodom v histórii
pod taktovkou vedy a nie bláznivej teológie.
A teraz kľúč, ktorý potrebuješ na rozlúštenie veľkého Hoaxu z Nicei. Jednoducho nahraď
„Druhého učeníka, toho, ktorého miloval Ježiš atď.“, Judášom a potvrdí to moju verziu
udalostí, podobne ako roztrhaná karta, ktorej obe časti spojíš a zrazu ti dá všetko zmysel.
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Kapitola XII. - Veľký Nicejský podvod
Jána 2:18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im
odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť
rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Jána 13:18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo:
»Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.« Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to
stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som to.
Jána 13:23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi.
Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k
Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú
smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po
tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“
Jána 18:8 Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte
odísť!“ Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani
jedného.“
Jána 18:15 Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a
vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora, Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten
druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol tam Petra.
Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?“ On vravel: „Nie som.“
Jána 19:26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena,
hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal
k sebe.
Jána 20:2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak
rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Jána 20:8 Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a uvidel i uveril.
Jána 21:20 Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa
pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel,
povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal,
kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten
učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým
neprídem, čo teba do toho?“ To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a
toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
Judáš tieto „veci“ napísal Jánovi. Pôvodná verzia náš vzťah neskrýva. Láska sa nemusí
skrývať. Láska stojí pevne za sebou! A to budem robiť teraz aj navždy! V mene lásky sme to
boli my. Ja a môj partner, ktorý v ten deň zvíťazil nad smrťou! Nikto nebude stáť proti
tejto pravde. A kto sa odváži, stojí proti nebesiam a jej vôli!
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Epilóg
Už na začiatku som ťa varoval, že to bude šialené. Teraz, keď poznáš pravdu a vieš, že je to
aspoň dobré šialenstvo, položím ti poslednú otázku:
Je to to svet, v ktorom by mali naše deti vyrastať?
Som si vedomý, že je to homosexuál, ktorý sa ťa pýta na budúcnosť detí. Mal/la by si však
vedieť, že som voči deťom prehnane ochranný. Dôvod je celkom jednoduchý. Reinkarnácia
rovná sa vlastnému záujmu. Preto sú deti chránené aj gaymi a inak nastavenými dušami.
Ach, aké by to bolo pekné, jedného dňa reinkarnovať na tento svet bez homofóbie,
rasizmu alebo rodičov, ktorí sú otrokmi nadčasov v práci ktorú nemajú radi. Ale aj tieto
obavy sú v porovnaní s osudom z Woormwoodovho proroctva maličkosti.
Osudu dinosaurov sa môžeme vyhnúť, iba ak sa vrátime do milosti Stvoriteľa. Ak sa nám
nepodarí zachrániť planétu, spojiť ľudstvo a znovu obnoviť spojenie s tvorcom, stane sa
scenár z románu a filmu Planéta opíc novou realitou na zemi. Čo myslíš, odkiaľ čerpal
inšpiráciu autor knihy? Opica je ďalšou konštrukciou v sérii pokusov živej knižnice na zemi.
Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto osudu, je prijať nasledujúcu pravdu: Celý vesmír
existuje za účelom sebapoznávania, uspokojenia samého seba a sebavyjadrenia Stvoriteľa
prostredníctvom vás a ďalších životných esencií. Každá viera, každý kazateľ, každá dogma,
ktorá sa nedokáže tejto pravde prispôsobiť alebo sa obnoviť, ohrozuje a blokuje
prirodzený vývoj ľudstva. Každý systém, každý človek, každý čin, ktorý nepodporuje
globalizáciu, udržateľné hospodárstvo, upratanie planéty a ľudstvo spojené v tejto pravde,
nie je hodný spásy.
Môžeš veriť mojim slovám alebo nie. Mnohí sa budú dosť hnevať na moje evanjelium. Ver
mi, že to chápem. Dvetisíc rokov klamstiev, vojen v mojom mene. Sám mám pár otázok.
Jediný spôsob, ako chceme napredovať ako ľudská rasa je o tom viesť rozumnú diskusiu o
a veriť v samotné ľudstvo. Nemusíš so mnou súhlasiť. Ani ma nemusíš mať rád, ale môžem
ťa požiadať, aby si urobil/la to, čo by urobil aj tvoj Ježiš? Odpusť mi a ži svoj život pokojne
ďalej.
Ak ťa však rovnako ako mňa unavuje vidieť čoraz viac ľudí bez domova na uliciach,
chamtivých podnikateľov, bohatých tele-kazateľov, ozbrojené konflikty, ničenie našej
planéty a nekompetentnosť lídrov otupelých démonmi zisku alebo moci, pripoj sa k
môjmu hnutiu za spásu ľudstva. Pretože ver mi, keď ti poviem:

#TERAZNASTALČAS, aby sa ľudstvo vrátilo do popredia stvorenia.
A aj keď ma to môže stáť život, ja už som sa už dávno rozhodol.
A teraz si na rade ty ...
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# TERAZNASTALČAS sa rozhodnúť
Môj drahý kolega - Dalajláma raz povedal: „Planéta nepotrebuje viac úspešnejších ľudí.
Planéta zúfalo potrebuje viac tvorcov mieru, liečiteľov, reštaurátorov, rozprávačov
príbehov a milovníkov všetkého druhu. “ Môj drahý priateľu, dovoľ mi pridať do zoznamu
rojkov. Pretože iba rojkovia majú vízie. Rovnako ako ďalší skvelý kolega z nášho
pracovného kolektívu svetla Martin Luther King Jr. a mnoho ďalších.
Hrdo sa priznávam, že sám som snílek. Musím však tiež čestne priznať, že toto Evanjelium
a všetko, čo chcem povedať, až do okamihu môjho osvietenia, je iba snom. Iba vízia. Proste
príbeh. Veľká teória, ktorá prosí o ultimatívny dôkaz. Ale predsa. Opýtam sa ťa, drahý
čitateľ/ľka. Prečo nie?
Prečo nesnívať o ľudstve, ktoré neničí planétu, na ktorej žije, ale žije s ňou v harmónii?
Prečo nesnívať o lídroch, ktorí povedia „Ďakujem vám za službu ľudstvu“ namiesto toho,
aby ste povedali „Ďakujeme vám za službu vašej krajine“? Dal ti náš nebeský Otec
národnosť alebo ti dal život?
Prečo nesnívať o vzdelávaní našich detí, ktoré nezabije ich kreativitu v mene priemyslu, ale
ju bude podporovať?
Prečo nesnívať o svete bez utečencov unikajúcich pred ozbrojenými konfliktmi v
zjednotenom ľudstve na planéte bez hraníc? Ako budeš cestovať a vidieť krásy tohto
sveta, ak ťa chytia nacionalisti, ktorí namiesto mostov chcú ťa zabetónovat za múrmi?
Prečo nesnívať o dobe, kedy rasizmus, homofóbia, antisemitizmus a všetky podobné a iné
nezmyselné choroby zmiznú a už sa nikdy nevrátia? Nie je také ťažké skutočne prijať
koncept duše. Teraz to naozaj nie je ťažké, keďže som späť.
Prečo nesnívať o ekonomike, ktorá pracuje pre ľudstvo, nie pre zisk a chamtivosť?
Ak snívaš aspoň jeden z týchto snov ako ja. Potom si hodný/ná spásy a pozývam ťa na ňu.
Poďme na jeden okamih v histórii ľudskej rasy tancovať, spievať a snívať, aby sme sa
zobudili a zaujali naše ? medzi hviezdami.

Pripoj sa k veriacim v spásu:
nowisthetime.sonofman.online
a dajte mi vedieť, ktorá téma je tvojmu srdcu blízka.
Ďakujem a Boh ti žehnaj.
Tvoj *JJ
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Prečo ten bozk?

To je otázka, ktorá dokáže odzbrojiť
ktoréhokoľvek homofóba na svete.
Ak vieš pravdu, ktorá stojí za ňou.

Objav ju v tomto evanjeliu.

www.sonofman.online
Toto evanjelium je možné stiahnuť zadarmo.
Blahoslavení sú tí, ktorí si ho vytlačia a zdieľajú.

