I kristendomen finns de så kallade evangelierna. De kristna, fårflocken, läser evangelierna, men de förstår inte. Slutet finns
också tydligt i evangelierna, bl.a. Matt.24, Mark.13, samt Luk. 21. Alla tre beskriver slutet på ungefär samma sätt, vilket liknar
vad jag själv skrivit om hittills. Observera att jag i detta sammanhang använder material, som är tillgängligt och jag tolkar det
enligt min kunskap.

Matteus och Markus hänvisar till Daniel i samband med slutet: Matt. 24:15 och Mark. 13:14 ”/…/ När I nu få se
”förödelsens styggelse” om viken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats – den som läser detta, han give
akt därpå. /…/” Låt mig analysera detta lite närmare. – ”Profet” i detta sammanhang betyder författare på en högre
kunskapsnivå. – Vad betyder ”Förödelsens styggelse” och vem är det?
Fyra Messiasgestalter, kandidater till Guds Sons titel.

Juden Josef jr. som korsfästes och
Izates II/Jesus, som gjorde
begravdes;
himmelsfärden; Lammet/Jungfrun;
Lejonet av Juda
”Det tredje väsendet hade ett ansikte
”Det första väsendet liknade ett lejon”

såsom en människa”

Johannes Marcus
Jesus Beelsebub/Mammon/Baal
”Det andra väsendet liknade en
ung tjur”

Ptolemaios av Mauretania
Jesus/Horus, Mammon;
”Det fjärde väsendet liknade
en flygande örn”.

Kristendomen och dess sönderfall

Haga Sofia
Konstantinopel

Umberto de Silva Candida,
Kardinal
1054-06-16

Michael Cerularius,
patriark av Konstantinopel
1054-06-16

Leo IX, 1049-1054
Brunone dei Conti di
Egisheim-Dagsburg

Strax efter påven Leo IXs död började sönderfallet av
kristendomen, den stora schismen. Egentligen var det tal om
den totala makten inom kristendomen. Rom eller
Konstantinopel skulle leda världens kristna, vilket orsakade
bråket mellan Rom och Konstantinopel före påven Leo IX
död. Rom lyckades inte styra de kristna i Europa, till
exempel Ungern och Tyskland, så Konstantinopel tänkte ta
över ledningen av världens kristna strax efter påvens död.
De påvliga legaterna med kardinal Silva Candida i spetsen
kom fram till Konstantinopel, och den 16 juni 1054 lade de
fram bullan i vilken bannlystes Ortodoxa kyrkans patriark
Cerularius, på grund av att denne vägrade försonas med den
latinska kyrkan i Rom. Patriarken Cerularius gjorde samma
sak och bannlyste den latinska bullans initiativtagare. Den
stora schismen blev den första katastrofen för kristendom.
Se vidare länken Evolution, sidorna 82-84.

Michael Cerularius,
patriark av Konstantinopel
1043-1059

Jerusalem 1964-01-06

Paulus VI, (1963–1978),
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
264, 108 Flower of flowers

Athenagoras I av Konstantinopel, 1948-1972
Patriark av Konstantinopel

Ett historiskt möte inom kristendomen

Paulus VI, 1963–1978
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
264, 108 Flower of flowers

Athenagoras I av Konstantinopel, 1948-1972
267 Patriark av Konstantinopel,

När en lavin startas är mycket svårt att stoppa den. Lavinen i detta fall startades symboliskt den 16 juni 1054 i Konstantinopel.
Påven Paulus VI och Patriarken Athenagoras I träffades för första gången sedan 16 juni 1054 i Jerusalem den 6 januari 1964 för
att försöka stoppa den kristna lavinen. Men någon kraft fanns inte, så lavinen fortsätter att rulla fram…..År 1971 mördades
Lejonet Tibor E från Linköping. Han var min pappas, T.K:s, fosterson och ersattes med Lammet Krister/Christer R. från min
släkt, Ungern, utan Kristers vetskap.

Rom/Vatikanen den 30 november 1979

Johannes Paulus II (1978–2005), Karol Józef Wojtyła
266, 110 From a solar eclipse

Demetrius I av Konstantinopel, 1972-1991
268 Patriark av Konstantinopel,

Påven och Patriarken. Den kristna lavinen fortsatte att rulla, medan påven Johannes Paulus II och patriarken Demetrius möttes
i Rom för att bromsa den kristna lavinens hastighet. Men någon broms kunde de inte hitta.

Påven och Patriarken. Den kristna lavinen fortsatte, medan påven Johannes Paulus II och patriarken Bartholomeus I möttes i
Rom i helt vitt för att bromsa den kristna lavinen. Men någon broms kunde de inte heller nu använda, lavinen rullar på.

Jerusalem 2014 05 24-26

Franciskus 1, 2013-, Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Bartholomeus I av Konstantinopel, 1991269 Patriark av Konstantinopel,

Påven och patriarken möttes i Jerusalem

Heligt möte, den ena från Rom, den andra från Konstantinopel. Exakt 960 år tidigare startade den kristna lavinen just i
Konstantinopel och påven och patriarkens syfte med mötet i Jerusalem var att bromsa lavinens effekt.

Påven kramar om patriarken, medan Ormen tittar på dem, sida vid sida under ceremonin.

Som avslutning vinkar båda två, och säger: Amen! – ”Det har varit och icke mer är, men dock skall komma snart”.
Lavinen fortsätter oavbrutet att forsa fram.

Påven
och

?

Patriarken
och
Ormen/
Jungfrun

Fiskaren Petrus –Papos bar Jehuda –
far till juden Josef jr, (David) som
korsfästes. Gift med judinnan Maria
syster, hade tre barn, Marta, Maria
och Lasarus. Petrus korsfästes i Rom
med huvudet nedåt. Han var aldrig
präst
i
kyrkan.
Se
länken
Tutankhamon, det unga lejonet,
sidan 9.

Andreas var Petrus broder, var gift
och hade söner och döttrar i sitt
äktenskap. Biskopsvapnet, Ungern,
symboliserar Juden Josef jr på
korset. Under korset till höger om
honom står hans fru Maria från
Magdala, till vänster om honom
står Andreas, Josef jr:s farbror.
Se länken Väduren, Bocken och
ändens tid, sidorna 6-11.

Andreas stol
Petrus stol

Den romerska katolska kyrkan har byggts på fiskaren Petrus och den ortodoxa kyrkan på hans broder Andreas. Apostlarna var lärjungar
till Izates II/Jesus/Lammet, dvs. Jungfrun/Ormen. Påven Paulus VI var en reinkarnation bl.a. av aposteln Paulus. Han var
Tjurguden/Baals apostel och påven Franciskus är en reinkarnation bl.a. av översteprästen Linus, som också var påve, den andra enligt
påvelistan. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 6-11, Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 73-74, och
Människan, Gud och vetenskap, sidan 60. Inom kristendomen känner man till Petrus tron i Peterskyrkan, men låt oss titta lite närmare
på Andreas stol som finns i ortodoxa kyrkan i Konstantinopel.

Ovanför Andreas stol hänger en Jesusfigur på väggen. Frågan är vem av de tre Jesusfigurerna det är som återspeglar forna
Palestina, Israel och Judéen i den ortodoxa kyrkan. Det syns tydligt att hans fötter är placerade på en liggande åtta, samma åtta
som förekommer i överstepräst Kajafas testamente. I detta fall är åttan mer detaljerad, den ger oss mera budskap. Två cirklar är
placerade i varandra och utgör en liggande åtta som symbol för evighet. Men ringarna också kan symbolisera det mänskliga
blodet, blodgrupp 0. Jesus, Izates II/Lammet räknade med att slutligen måste man vara människa av blodgrupp 0, annars kommer
man inte fram till slutmålet, man blir inte Människoson. – Enligt den blodanalys som gjordes i samband med min pappas
faderskapsärende under 70-talet, behåller Krister/Christer R sitt ursprungliga blod, BRh-. Se vidare länken Evolution, sidorna
102-109. (Observera att ringarna i form av en liggande åtta är anslutna till en vinge på vardera sidan, vilket kan betyda rymdfärder
till månen och beröra blodomvandligprocessen där……) Se länken Månens besökare, final, sidorna 61-86, Solen i underläge,
sidorna 19-22, 61-70 och Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 62 och 1-22.

St. Imre, son till St. István/Stefan
Izates II/Jesus/Lammet
Ormbältet. På bilderna syns tydligt att Izates II/Jesus/Lammet bar Ormbältet, liksom St. Imre, son till St. István/Stefan som
var en reinkarnation av Izates II/Jesus/Lammet.
Se länken Magyar i dunkel, sidan 50.
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3

Påven och korset. Ett nytt kors! Även Vatikanen utvecklar sig. Om vi tittar lite närmare på korset, märker vi att den korsfäste,
varken man eller kvinna, är placerad i ett frågetecken i form av en orm, bild 2. Ormens huvud syns tydligt bakom den
korsfästes huvud, markerad med en gul ring, bild 3 . Vi vet att Vilddjuret/Tjuren kopierar Lammet/Ormen, så att detta kors bör
symbolisera Tjuren Jesus Beelsebub som kvinna. Den kristna lavinen fortsätter obehindrat sin väg.

Falkguden
Bl.a. Horus, Ptolemaios V,
Ptolemaios av Mauretania
Jesus Horus

Tjurguden
Bl.a. Osiris, Baal, Zeus/Jupiter,
Konstantin den store,
Jesus Beelsebub

Den forna Bysans, Konstantinopels, vapen är en symbolisk dubbelhövdad örn. Under örnen syns två korslagda nycklar,
samma nycklar som Vatikanen/påvestolen har. Det ena huvudet på örnens kropp symboliserar Tjuren, och det andra huvudet
symboliserar Falken, som liknar en flygande örn. – Se vidare länkarna Norrskenets konung, Falken flyger inte längre och
Solen i underläge, sidorna 102-123.

De två korslagda nycklarna korsar symboliskt två skilda vägar. Den enas väg är Tjurens, och den andra är Falkens väg.
Mittpunkten, där de två möts, visar sig vara två skilda personer som har olika bakgrund. Den ena fortsätter sin väg, den andra
röjs ur vägen, eftersom enligt kyrkorna bara en enda får fortsätta vägen till slutmålet. Denne ska vara Guds Son, bl.a. i
samband med min fars faderskapsärende. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna 34-37. Vi kan se att nycklarna
inte är sammanknutna med varandra, som Vatikan-nycklarna nedan.

Månen

Solen

1-6-6

2-12-66

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

X
Lejonet, Josef jr. Betlehem, Nasaret och
Tibor E Linköping, Stockholm son till
judinnan Maria, född exakt kl. 24
julaftonen 1958 i Linköping. Fosterson
till min pappa Tibor Kemény. Mördades
De korslagda nycklarna är sammanbundna med ett
1971 i Stockholm.
snöre. Detta betyder bl.a. att de är beroende av
varandra

Franciskus 1, 2013-, Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Patriarken Kirill av Moskva, 2008-

Kirill
Påven, patriarken och duvan. Duvan är symbol bl.a. för fred och framförallt inom kristendomen den Heliga Anden, alltså en
kvinnlig symbol nu i ändens tid.

Historiens första möte i Havanna mellan patriarken av Ryssland
och påven resulterade i en deklaration, den 13 januari 2016.

Påven Franciskus

De hänger med i den kristna lavinen
och
patriarken Kirill

Välkommen till Guds rike! Prästbröder är dödens söner…..

Kirill av Ryssland och Franciskus:
förebygg ett nytt världskrig!

Dan.7:5 /…/ Sedan fick jag se ännu
ett djur, det andra i ordningen: det
var likt en björn, och det reste upp
sin ena sida, och det hade tre revben
i sitt gap, mellan tänderna., och till
det djuret blev så sagt: ”Stå upp och
sluka mycket kött”. /…/

Just detta krig ville min far T.K.
förhindra på den tiden, men
Kungen/Oxen sa Nej½

Historiens första möte mellan patriarken av Ryssland och påven resulterade i en deklaration: ”förebygg ett nytt världskrig”..
Det historiska mötet mellan patriarken Kirill av Ryssland och påven Franciskus hade slutat i Havanna. Kirill och Franciskus
samtalade i två timmar bakom lyckta dörrar. Därpå undertecknade de i gemensam deklaration i vilken de två kyrkoföreståndarna
formulerade sin syn på kristendomens problem. Båda två vet vad kristendomens största problem är, och att problemet inte går att
lösa. Kristendomens lavin börjar nå slutmålet, och Oxen, kungen av Sverige, kan också se den.
Mötet i Havanna blev det första mellan de två kyrkornas högsta ledare sedan den stora schismen år 1054, då den kristna lavinen
startade från Konstantinopel. Ortodoxkyrkan i Moskva, Ryssland, är den mäktigaste bland de ortodoxa kyrkorna.
Vi vet att den Romerska kyrkan redan var igång under kejsar Neros regeringstid, verksamheten flyttades från Jerusalem till Rom,
som också blivit en helig plats. Moderkyrkans/Drakens huvudsäte är alltså Vatikanen som är nu en helig stat, så förödelsens
styggelse bör finnas i Vatikanen. Se länken Turinsvepningen, sidan 18.

Patriarken St. Job, 1589-1605
Moskva, Ryssland

Patriarken Sergius, 1936-1944

Patriarken Aleksej I,
1945-1970

Patriarken Pimen, 1970-1990

Patriarken Aleksej II,
1990-2008

Ett dygn = Tusen år
Se vidare länken Mörk materia och dess
existens, sidorna 13-24.
Enki, den jordiska
Adam

An, gudarnas fader

Om vi bläddrar igenom urskrifterna, hittar vi ingen måne Luna. Det fanns för mycket längesen en liten måne kring jorden, en
måne vid namn ”Azatlan”, men enligt urskrifterna störtade den mot jorden. På den tiden saknade jorden en måne och dagarna var
mycket långa. Ett dygn motsvarade ca 1000 år. Detta står även i första Moseboken, Genesis.
Religionen menar att Gud skapade världen och människan (tillhörande blodgrupp AB) på sex dagar, den sjunde dagen blev en
vilodag. Om vi utgår ifrån att ett dygn motsvarar ca 1000 år, då motsvarar sex dygn ca 6000 år, den sjunde dagen fyller på till
sjutusen år, som går mot sitt slut nu. Denna skapelsehistoria motsvarar Guds skapelseberättelse i Bibeln. Denna tidsperiod
motsvarar neutronstjärnans tidsperiod, 2 varv på den pentagonala banan kring solen, ca 7000 år. Se länken Neutronstjärnans
ankomst, sidan 49.
I evangelierna ser vi att Kristus uppstod från de döda efter tre dagar. Är ett dygn ca 1000 år, då skulle tre dagar vara tre tusen år,
alltså om tusen år återkommer neutronstjärnan från sin kortare bana. Frågan är hur jorden kommer att se ut om tusen år. Se vidare
länken Månens besökare, final, sidan 89, i samband med ”Döda Teologers Sällskap”.
Men nu snart kommer Tjurguden/Vilddjuret att axla rollen som Förödelsens styggelse, även kallad Frälsaren och frälsa
fårflocken….. Frälsaren, som prästerskapet alltid förkunnat, kommer att presentera sig. Se länken Turinsvepningen, sidan 18 och
Norrskenets konung, sidorna 61-62.
För Guden som sitter på sin tron gäller det att snart välja en av forna söner till sin arvinge. Bland dem är Enki, Marduk,
Gugalanna, Utu, och Enlil tillgängliga.

Förödelsens styggelse och hur han finns på helig plats
En kort återblick till ursprunget
I mars 2016 visade tv i Sverige en historisk seriefilm om Romarriket i tre delar med namnet ”Jesus och kristendomens martyrer”
av historikern Michael Scott, 2012. Kanske det bästa jag hittills sett om romarna och kristendomen. Detta kan jag jämföra med
”Turinsvepningen, mysteriets mysterium”. Jag hänvisar till vissa inslag i tv-filmen som ledtrådar, eller kanske bevismaterial till
nuet i kombination med andra kända källor, bl.a. tidskrifter, böcker och Internet.
Det hela börjar med en judisk profet vid namn Jesus ben Ananias som Messias. Han arresterades men släpptes sedan. Om honom
nämns ingenting, en helt okänd person, son till Ananias.
Nästa Jesus kom från Nasaret i Galiléen, ingen information om hans familj och ursprung. Denne Jesus korsfästes och det finns
bevis för korsfästelsen. I detta fall verkar Israel vara den självklara utgångspunkten.

Här på Tel Avivs universitet finns världens enda arkeologiska fynd från en korsfästning.

Människofot
Professor Israel Hershkowitz, Tel Avivs universitet, Instutionen för anatomi och antropologi. Han visar upp världens enda
arkeologiska fynd från en korsfästning. Han berättar hur en korsfästning gick till och att romarna var experter på detta. Vidare
berättar han att vi inte vet hur korset såg ut, om det var ett T-kors, ett X-kors eller en påle. Vi har faktiskt inga bevis på ett
traditionellt T-kors. Den första skissartade bild som kan föreställa Jesus gjordes över 150 år senare. Men det anses som den
troligaste teorin.

Jag har personligen fastnat för en artefakt som är genomspikad och som professor Israel Hershkowitz presenterar ovan. Det här
är en av de vikigaste arkeologiska artefakter som hittats, för det är vårt enda bevis på en korsfästning, förklarar han. Att den här
hittades i Jerusalem är säkert, men själva platsen avslöjas inte av programmet. Det verkar vara så att den är välbehållen. Vi vet
med säkerhet att tusentals fångar och upprorsmän korsfästes av romarna på den tiden, men ingen tänkte på att bevara en
genomspikad träbit av fångarnas kors för framtiden. Men det finns en bevarad artefakt och frågan är vem detta kors, denna
genomspikade träbit tillhör. - Inom judedomen finns en storartad historisk personlighet, kung David, Lejonet av Juda, som
reinkarnerades som judinnan Marias enfödde son vid namn Josef jr, fosterson till timmermästaren Josef. Namnet Josef fick han
av sin mor som minne av Josef som fosterfar. Vi vet att denne jude, familjefadern Josef jr korsfästes i Jerusalem och att hans
lidande och död på korset samt begravningen därefter togs över av en annan man vid namn Jesus, son till drottning Helena med
ursprungsnamnet Izates II. Om någon artefakt av ett kors ska bevaras till ändens tid som bevis, bör det vara juden Josef jr:s kors
i så fall.

Begravningsplatsen East Talpiot i Jerusalem, där har man hittat Josef jr:s och Jesus familjegrav
Begravningsplatsen East Talpiot hittades i Jerusalem under 80-talet med ett flertal ossuarier av Josef jr:s och Jesus familj. Här
finns också inskripitioner.

Yeshua, son till Yehosef, eller
Jesus, son till ’timmermannen Josef
Rätt ska vara rätt: Josef jr, fosterson till
timmermannen Josef

Maria från Magdala
Gift med Josef jr

Judah, son till Jesua.
Judas, son till Jesus,
Rätt skall vara: Judas, son till Josef jr.

År 2007 presenterade Israel för hela världen begravningsplatsen East Talpiot i Jerusalem i vilken fanns Jesus familjegrav.
Samma år presenterades Apollo 20:s månfärd, som ägde rum 1976. I den så kallade kunskapens stad på månens baksida hittades
några kroppar, bl.a. EBE-Mona Lisa/Inanna och en skadad kropp, Jesus/Lammet, son till drottning Helena.
I ossuariet fann man inskriptioner som nämnde några personer: Jesus, son till Josef, Maria från Magdala gift med Jesus,
Judas, son till Jesus, och en dotter till. Dessa namn fastställdes genom ett noggrant genomfört DNA-test. – Det bör vara juden
Josefs jr:s familj, alltså Josef jr som far, Maria från Magdala som mor, Judas som son och en dotter.
Vidare har man hittat följande inskription: Jakob, son till Josef, broder till Jesus, Yose/Yosa, broder till Jacob och Jesus. Vi
vet att Jacob var drottning Helenas äldsta son, sonen Simon, bibliskt namn Simon Petrus, var den förste översteprästen/påven i
Rom. Judas tog över Tomas, timmermannen Josefs son, identitet och namn, reste till Indien, där han åkte fast som falsk arkitekt i
Tomas namn och dödades. Den fjärde sonen till Helena var Yosa/Joses, broder till Jesus. Dessa fyra var drottning Helenas
söner. Hon själv var dotter till Julius Caesar som i sin tur var släkt med timmermannen Josef. Här fattas ytterligare en son,
nämligen Izates II, som senare tog namnet ”Jesus” och tog över judinnan Marias sons, Josef jr:s identitet från Nasaret.
Det finns ännu flera kända namn, som t.ex. Maria. Hon bör vara judinnan Maria, Josef Jr:s moder. Också ett okänt namn,
Mattias. Frågan är vem han är. Hur hamnade han där? I Bibeln förekommer en Mattias, som valdes till apostel i stället för Judas.
Den sistnämnda mördades i Indien i Tomas namn. Mattias kunde också ha varit Judas son, alltså sonson till Josef jr (Jesus). Men
det finns ytterligare ett mycket mystiskt kvinnligt namn med grekiskt inskription på ett ossuarium: Mariamne, också som
Mara. Mara på arameiska betyder Herre eller Mästare. Vi vet att ingen kvinna på den tiden kallades för Herre och Mästare.

Det kvinnliga namnet Mariamne med grekisk inskription kan leda till namnet Maria, alltså till den grekiska Maria som var
moder till Tjurguden, Jesus Beelsebub, f.d. Baal, Herre, som föddes några år före vår tideräkning. Även denne Jesus Beelsebub
kallade sig för Herre och Mästare.
Timmermannen, husbyggaren
Josefs familj

Yehosef bar
Parechja
Timmermannen
Josef
Ca 63--08

Fiskaren Petrus familj

Papos bar Jehuda
Fiskaren Petrus
ca 55-30

Maria från Armenien
hustru

Toma bar Yehosef
Tomas, tim. mannen
Josefs son
38 fvt- 62 e.v.t.

Dottern

Josef jr, fosterson till Josef
Yehosef bar Papos
Yehosef bar Yehosef
ca 29-26

Jehuda bar Yehosef
Ca 14-110 ?
Eller Johannes,
Uppenbarelsebokens
författare?

Timmermannen Josef, tusenkonstnär,
Yehosef bar Parechja var son till
Parechja Julius, som i sin tur var son
till Julius Sextus. Denne Julius Sextus
yngre broder hette Gaius Julius Caesar.
Parechhja Julius och Julius Caesar var
i sin tur kusiner. Husbyggaren Josef
var gift med Maria av Armenien och i
äktenskapet hade de en son, Tomas,
och en dotter. Alla familjemedlemmar
föddes i Armenien och kom samtliga
till Gallien, Nasaret. Se länkarna
Arkitekternas beskyddare, Akhenaton, den allsmäktige, sidan 16, och
Mörk materia och dess existens,
sidorna 13- 24.

Judinnan Maria/Mirjam
ca 50-20

Maria från Magdala
Ca 18-?

Dottern, okänd

Helenas dolda familj i kungahuset Adiabene

Kung Monobaz I.
Son till Izates I

Monobaz II
Yacob bar Monobaz
Jakob Petrus

Drottning Helena,
Dotter till J. Caesar

Shimon bar
Monobaz
Simon Petrus

Jehuda bar Monobaz
Judas/Yudas

Abgar V
13-50

Izates II bar
Monobaz
Jesus/Lammet
Ca 16-28

Yusef bar Monobaz

Mathew bar Jehuda
Mattias son till Judas
Mest sannolik

Papos bar Jehuda, fiskaren Peter, son till
Jehuda var gift med judinna Marias äldre
syster. De fick tre barn i äktenskapet,
Maria, Marta och Lasarus. Med judinnan
Maria fick han en son vid namn Josef jr.
som sedan blev timmermannen Josefs
fosterson. Han föddes i Betlehem, korsfästes och begravdes i Jerusalem. Även
de kom från Armenien. Josef jr. var gift
med Maria från Magdala, hade en son
vid namn Judas (Johannes), och en
dotter. Se länkarna Akhenaton, den
allsmäktige, sidan 13, Tutankhamon,
det unga lejonet, sidan 9, samt
Översteprästens Kajafas testamente,
Turinsvepningen, och Människan, Gud
och vetenskap, sidan 30-

Drottning Helena av Adiabene. Hon var Julius
Caesars dolda dotter, hon föddes strax efter
Julius Caesars död. Förmodligen växte hon upp
i Armenien, där fanns släkt, bl.a. från farssidan.
Helena gifte sig vid cirka 18-20 års ålder med
kung Monobaz I av Adiabene, som var son till
Izates I. (Enligt Josephus var Monobaz I och
Helena syskon/kusiner, med grekiskt ursprung.)
I äktenskapet hade de ett antal söner och döttrar.
Efter sin mans död gifte hon om sig med kung
Abgar V. Hon och hennes familj konverterade
till judedomen. Omkring år 25 e.v.t. köpte hon
ett kungligt palats i Jerusalem, i David stad och
flyttade dit. Se länken Väduren, Bocken och
ändens tid, sidorna 14-18 och 23-24.

Låt mig nu göra en djupgående analys av Helena av Adiabene

Drottning Helena med sin son Izates II

Helena med sin son Izates II
Målad av evangelisten Lukas, tavlan kallas för:
Svarta Madonnan och Jesus

Adiabene gränsar till Armenien, som är en
provins i forna Persien, Partien.

Helena med sin son Izates II
Troligen i Adiabene

Som jag redan nämnt var Helena Julius Caesars dolda barn. Hon föddes efter Caesars död, år 44 f.v.t. Hon växte upp i Armenien,
där fanns släkten. Hon gifte sig med kungen av Adiabene, Monobaz I. Hennes mor var Calpurnia Pisonins, Caesars tredje och
yngsta hustru. Hon hade uppenbarligen kvar sina kontakter med forna kungar och drottningar, så hon fick komma in i Adiabenes
kungahus förmodligen via sin mor. Josephus skriver att Monobaz I och Helena förmodligen var syskon och hade grekiskt
ursprung. Med säkerhet vet man att Julius Caesar var en världshärskare och världsledare. Han reste mycket, träffade många
kvinnor och lämnade barn efter sig, som inte blev äkta och kända. En av dem kunde ha varit Monobaz I, som måste ha fötts
under Julius Caesars tid, alltså före år 44. Egentligen vet man inte mycket om denne kung Monobaz och hans födelse, men enligt
en källa föddes han mellan år 53 och 43 f.v.t. Vi vet också att kungar/prinsar och drottningar/prinsessor gifte sig med andra
kungliga familjemedlemmar, de forna medlemmarna av kungahuset Adiabenes kunde ha gift sig med greker också. På det viset
kom de in i kungahuset Adiabene, om Josephus påstående är sant. Helena var inte av grekiskt ursprung. Adiabene kungahus
utövade i början Zarathustras religion, som inte härstammade från Grekland.

Drottning Helena födde alla sina barn mellan, ungefär, år 25 och 10 f.v.t. Yacob bar Monobaz II år 25, Shimon bar Monobaz,
Simon Petrus, 24, Jehuda bar Monobaz, Judas, 22, Yusef bar Monobaz, Yose/Yosa 18, och Izates II, 16, samt några döttrar.
Enligt uppteckningar om henne var hon en skolad och intelligent kvinna: historia, religion, vetenskap samt konst tillhörde
hennes intressen. Vad jag förstår levde hon ett ganska bra, balanserat liv med sin make Monobaz I i Adiabene, troligen var hon
mer dominant i hemmet på grund av sin kunskapsnivå.
Helena och hela hennes familj hade Zarathustra som religion, Zarathustra-kulturen var huvudtema i hovet. Förmodligen
berördes hela den stora släkten av denna kultur. Mellan år 15 och 20 e.v.t. nåddes familjen av ett oväntat budskap när de hörde
Johannes, en i släkten börja tala om himmelrikets ankomst där borta vid Jordanfloden. Ett solklart budskap. Rykten spreds
fort, då beslöt hela familjen att konvertera till judendomen. Men problemet bestod i att familjen saknade kunskap om den
judiska religionen. Nästan samtidigt dog plötsligt kungen Monobaz I, och Helenas älsklingsson Izates II sattes på tronen. Han
blev kung Monobaz II i stället för sin äldsta broder Jacob. Eftersom hovet bedrev handelsverksamhet i de kringliggande
städerna, kände Helena en judisk välkänd köpman vid namn Ananias (Chananyah).
Denne köpman blev lärare i judisk historia och religion för hela familjen, så att de kunde konvertera till judedom. .
Så vitt jag förstår hade denne köpman en son vid namn
Jesus, som var profet och förkunnade Jerusalems
förstörelse. Denne Jesus utropades som Messias i sin
omgivning. Han var en mycket duktig, lärd religiös
ledare. Det kan också vara möjligt att även denne Jesus
ben Ananias besökte hovet i Adiabene genom sin fader.
och fick lära känna Helena och hennes familj, även
sonen Izates II.
Men så hände någonting ute på Messiasfältet, någonting
gick snett och denne Jesus arresterades och torterades i
Jerusalem, sedan släpptes han fri. Därefter försvann även
köpmannen Ananias från hovet.

Jesus ben Ananias

Jesus ben Ananias

Helenas nästa steg var att köpa ett kungligt palats i Jerusalem, i Davids stad. Hon flyttade dit med sin familj och gifte om sig
med kung Abgar V. Frågan är vem som tillfälligt satt på tronen i Adiabene under kung Izates II:s frånvaro. Kanske en okänd
son .En son till Monobaz I med en annan kvinna?
Drottning Helena var också känd för att ha viktiga kontakter bl.a. i och utanför Jerusalem och hon lånade alltid en hjälpande
hand till fattiga i omgivningen. Genom sina kontakter kom hon i kontakt med Rabbi Eleazar av Galiléen. I provinsen Galiléen
låg staden Nasaret. Denne Rabbi Eleazar hade en viktig roll i den judiska religionen för bl.a. Helena, Jacob Monobaz I och
Izates II, Judas och Yose/Yosa. Även kung Abgar ingick senare i familjen. På den tiden gifte sig Izates II med Symmacho,
(Characene) dotter till Abinerglos, kung av Characene.
Rabin Eleazar av Galiléen kände förmodligen till timmermannen Josef och hans familj samt judinnan Maria och hennes son
som då levde i Nasaret. Marias son Josef jr reste till Indien som tolvåring och återvände till Nasaret som vuxen. Förmodligen
knöt Rabin Eleazar ihop judinnan med Helena som var släkt med timmermannen Josef. Hon tog över Helenas son Izates II som
låtsasmor och Izates II valde namnet Jesus, så att han i det fördolda i Palestina kallades för Jesus. Parallellt var han också kung
Izates II. (Det nämns även att dödsängeln visade vägen för judinnan Maria.) Denna Jesus/Izates II hade sina 12 lärjungar och
cirka 70 andra enligt evangelierna och gnosticismen. Hans hustru Symmacho och hennes medföljare följde skaran omkring
Jesus i det fördolda. Hon var kontaktman mellan Jesus/Izates II och Helena, alltså en säkerhet. Verksamheten var mycket
hemlig och skedde i det fördolda. Under den aktuella tiden röjdes Johannes (döparen) ur vägen.

På den tiden hände en märkvärdig sak enligt Kyrkohistorikern Eusebios av Caesarea som i sin kyrkohistoria från 300-talet
beskriver hur den obotligt sjuke kung Abgar V, som senare var gift med drottning Helena, ska ha hört talas om Jesus helande
under och sänt en kurir med förfrågan om hjälp. Brevet till Jesus och från Jesus, se nedan.

Abgar V
Jesus/Izates II
13-50
Abgar Ouchama till Jesus, den Gode Läkaren, som trätt fram i landet Jerusalem, han hälsar:
”Jag har hört om Dig och om Din läkekonst, att Du inte använder mediciner och rötter. Ditt ord öppnar (ögonen) på de blinda,
får de förlamade att gå, renar de spetälska, får de döva att höra. Hur med Ditt ord du helar de sjuka själarna och dem som är
drabbade av galna demoner and hur, återigen, du väcker de döda till liv. Och då jag fick vetskap om de underverk Du utför,
kom jag på idén att (av två saker, välj en): du har kommit ned från himmelen eller också att du är Guds son som får allt detta
att hända. Därför skriver jag till Dig i hopp om att Du vill komma till mig, som beundrar dig, och läka den sjukdom jag lider
av enligt den tillit jag har till dig. Jag har också hört att judarna är missbelåtna med dig och förföljer dig, att de försöker
korsfästa dig and förgöra dig. Jag har endast en liten stad, men den är vacker och tillräckligt stor för oss två att leva i fred.”
Doktrinen fortsätter sedan:
När Jesus hade fått brevet, hemma hos judarnas överstepräst, sa han till Hannas, sekreteraren:
”Gå du, och säg till din husbonde som sände dig till mig: ”Lycklig är du som har trott på mig utan att ha mött mig, för det är
skrivet om mig att de som ska möta mig inte ska tro på mig och de som inte mött mig ska tro på mig. Vad gäller det som du
har skrivit, att jag skulle komma och träffa dig, måste du veta att allt jag förväntades uträtta här nere är uppfyllt och jag
uppstiger igen till min Fader som skickat mig hit. Jag skickar en av mina lärjungar till dig och denne ska läka allt ditt lidande
och kommer att ge dig hälsan tillbaka och jag ska omvända alla som finns hos dig till ett evigt liv. Och din stad ska för evigt
vara välsignad och fienden ska aldrig erövra den.”

Den här brevväxlingen är cirka 2000 år gammal. Frågan är om den är äkta, omskriven förfalskad eller påhittad. Den här
brevväxlingen borde i så fall ha ägt rum cirka 29 e.v.t. alltså före korsfästelsen. Man brukar säga att om någonting händer bör
det finnas vissa spår. Även i detta fall bör vissa spår och ledtrådar finnas, som kan knyta oss till ursprunget.
Brevet skrevs av Abgar V. Han var alltså omgift med drottning Helena och kung av Osrhoëniska riket. Han kände till Helenas
alla barn och hennes släktingar, förutom Izates II. Av korrespondensen framgår klart och tydligt att denne kung aldrig träffat
eller sett denne Jesus. Med andra ord: äktenskapet mellan drottning Helena och kungen Abgar måste ha ägt rum efter det att
Izates II lämnat kungahuset Adiabene för sitt Messiasuppdrag med namnet Jesus i det fördolda, för att aldrig mer återvända dit.
Själva mötet ägde rum i översteprästen Hannas hus i Jerusalem. Hannas var överstepräst i Jerusalem 6-15 e.v.t. och Jesus skriver
att han avslutat sin verksamhet. Vad betyder det här? För det första: den där Jesus (Tjuren Jesus Beelsebub) påstås ha blivit född
ca år 4 f.v.t. Om vi lägger till ca 15 år, då blir denne Jesus Beelsebub ca 19 år gammal. Ingenstans i evangelierna står att en 19åring, en yngling vid namn Jesus driver omkring i Palestina med sina lärjungar. Vidare avslöjar brevet att denne Jesus som fick
brevet måste ha fötts cirka år 15 eller 16 f.v.t. Nu kommer drottning Helena in i bilden som moder igen åt honom, nu med
namnet Izates II. Denna Jesus skulle ha varit ca 30 år då, under överstepräst Hannas tjänstetid. Adiabene kungahus med Helena i
spetsen hade kontakt med prästerskapet i Jerusalem bl.a. genom Rabin Eleazar av Galiléen, så kung Abgar V skickade brevet
direkt till Jerusalem, till översteprästen Hannas. På det sättet kände prästerskapet till denne Jesus hemliga verksamhet såväl i
Jerusalem som i hela Palestina och att han var jude genom konverteringen.
I brevet skriver Jesus till Abgar bl.a. ”Lycklig är du som har trott på mig utan att ha mött mig, för det är skrivet om mig att de
som ska möta mig inte ska tro på mig och de som inte mött mig ska tro på mig.” Vad syftar han på? Troligen följande: Kungen
Abgar V kände till Jesus existens men visste kanske inte att Izates II, kungen av Adiabene, var Helenas son och denne Jesus var
en och samma person. Av kungens brev framgår att han hört talas om honom, men inte sett hans utseende. Frågan är: skulle
denne Abgar trott på Jesus om han hade vetat att läkaren var Helenas son? – I skrifterna står att Messias skall födas av en ung
judinna, och inte av en rik flerbarnsmor som är drottning i ett kungarike utanför Judéen.

Brevväxlingen innehåller läkekonst, dvs. Jesus läkekonst. Hur bar han sig åt? Han var totalt okänd men ändå gick ryktena om
honom. Enligt gnosticismen och evangelierna besökte Jesus ett berg (Tabor) kontinuerligt med sina utvalda lärjungar och där
träffade Jesus änglar/utomjordingar. Det gick rykten om att även Jesus kropp hade utstrålning. Vad jag förstår var denna
speciella utstrålning grunden till läkekonsten som Jesus använde i sin dolda verksamhet för rätt mottagare. Se länken Evolution,
sidorna 96-97. Denna energi kunde han överföra till rätta mottagare bland sina lärjungar och de i sin tur kunde föra energin
vidare till rätt mottagare. – Jesus lovade i sitt brev, att han skulle sända en lärjunge för att bota Abgar från hans sjukdom, samt
lovade också andra saker som ovan.
Jesus nämner i sitt brev att han har fullbordat sin verksamhet och kommer uppstiga till sin Fader. Han nämner ingen korsfästelse
eller lidande som förekommer i evangelierna. Det finns en himmelsk Fader och en kosmisk Fader. – Vi vet att i Sumer var
An/Anu gudarnas Fader, den himmelske Fadern, och att Tiamat/Inanna var hans förstfödda barn. Denna Tiamat/Inanna var en
reinkarnation av Izates II/Jesus. I Uppenbarelseboken står tydligt att den som vinner seger ska bli Guds son och arvinge. Se
vidare länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna 34-37, 39-40 och Magyar i dunkel, sidorna 1-6. Den kosmiske Fadern,
se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 21 samt Norrskenets konung, sidan 62.

Överstepräster i Jerusalem, år 6-36 e.v.t.

Hannas, 6-15
Anamus ben Seth

Ismael, 15-16
Ishmael ben Fabus,

Eleazar, 16-17
Eleazar ben Ananus,

Simon, 17-18
Simon ben Camithus,

Kajafas, 18-36
Joseph Caiaphas,

Vi kan se mycket tydligt att mellan år 6
och 18 fanns fem olika överstepräster.
Varför? Vad hände? Vad var orsaken
till att fem överstepräster bytte plats
med varandra inom så kort tid?
Hannas var överstepräst mellan år 615, Ismael 15-16, Eleazar 16-17,
Simon 17-18 och Kajafas 18-36.

Hannas, 6-15 e.v.t.
Anamus ben Seth

En fråga som jag själv ställer om
översteprästerna Ismael. Eleazar
och Simon: varför hade de så kort
tjänst i maktelitens centrum?

Kajafas, 18-36 e.v.t.
Joseph Caiaphas,

Under Hannas tjänstetid var Jesus
klar med sin dolda verksamhet, och
stöddes bl.a. av Hannas.

Josef jr. judinnan Marias son
Fosterson till timmermannen Josef

Översteprästerna Ismael, Eleazar
och Simon däremot var emot Jesus,
därför blev deras tjänstetid så kort
som ca 1 år. Vidare var Josef jr,
judinnan Marias son, fortfarande
borta i Indien, Jesus tog över
Marias sons identitet och hon blev
låtsasmor åt Jesus. – Frågan är när
korsfästelsen ägde rum. Fanns
någon som ytterligare väntade?

Jesus/Izates II. drottning Helenas son
Son till kung Monobaz I.

Åter igen till Kajafas testamente, där bör vi hitta svaret på frågan ovan. Vi ser i den liggande åttan, att båda cirklarna som är
spegelvända i förhållande till varandra, innehåller tre solar. Den ena solen är symbol för Lejonet, den andra är för
Ormen/Lammet som symbol för nutid och de ligger bredvid varandra. Den tredje solen befinner sig under de två andra solarna,
och är symbol för Tjuren. Ja, Tjuren, den rika ynglingen (Johannes Markus) grekiska Marias son, som under översteprästen
Hannas tid bara var ett barn, cirka19 år, som väntade på sin tid. Vi kan se mycket tydligt att Ormen/Lammet tog över Lejonets
identitet, och Tjuren tog sedan över Ormen/Lammets identitet med solen som symbol. Med andra ord: tre olika individer i en
och samma identitet. – Korsfästelse, när och varför?
Som jag redan nämnt kände bland annat översteprästen Hannas och kung Abgar V (som kände drottning Helena och sedan
gifte sig med henne) till Jesus (Izates II) dolda verksamhet. Men frågan är varför Jesus inte steg upp till sin Fader när han var
klar med sin verksamhet under Hannas tid. – Tiden. Tiden var inte mogen än. Den blev mogen under översteprästen Kajafas
tjänstetid. Då återvände Josef jr. från Indien, gifte sig med Maria av Magdala, bildade familj, fick en son och en dotter i
äktenskapet. Den rike ynglingen Johannes Marcus blev vuxen och följde utvecklingen med stort intresse i det fördolda, från
maktens elitcentrum. Johannes (döpare) var redan död.
Enligt evangelierna dödade Jesus fikonträdet som var timmermannen Josefs dolda namn. I så fall förnekade han faderskap till
Jesus. Judinnan Maria blev alltså låtsasmor till Helenas alla barn, Jakob, Simon, Judas, Jose och Izates II, med namnet Jesus.
Detta gällde också två döttrar, enligt evangelierna, så Helenas alla barn kopplades till timmermannen Josef, Helena var släkt
med Josef familj. Det hände alltså på översteprästen Hannas tid. Man var säker på att det var Josef som var far till Marias son
Josef jr.
Under Kajafas tid ägde däremot märkliga saker rum. Efter det att även Josef jr. börjat samla sina vänner, så kallade lärjungar,
fem i gruppen och börjat sin verksamhet också i hela Palestina, var de plötsligt två som bedrev ungefär samma verksamhet
bland folk, den ena mer öppen, den andra dold. Plötsligt fanns två budbärare, som även förekommer i evangelierna. Bland folk
gick rykten om att denne Josef jr inte liknade timmermannen Josef. Rykten nådde också prästerskapet, till översteprästen
Kajafas maktcentrum. Ryktena utlöste uppenbarligen kaos i prästerskapet, och det nådde även Jesus och Helena.
Vad jag förstår var strategin att korsfästa juden Josef jr, Marias son. Efter begravningen skulle Jesus, som uppstått från de
döda, träda fram. I början räknade man med att Josef jr. var timmermannens Josefs biologiske son, liksom Tomas, och Jesus
var släkt med timmermannen Josef. Man korsfäster den ena och den andra uppstår från de döda efter tre dagar. Då kunde
prästerskapet påstå att det var timmermannen Josefs son Jesus som korsfästes, dog på korset och begravdes, men efter tre dagar
uppstod från de döda. Bakom, i det fördolda förstås, stod den unga Tjuren och väntade på sin tid.
Sedermera hamnade timmermannen Josefs faderskapsärende i Stora rådet, där Kajafas var ordförande. Där sprack bubblan och
det kom fram att Josef jr, Marias son, inte var biologisk son till Josef, han var fosterson. Jesus var identisk med Izates II, kung
av Adiabene, son till drottning Helena. I slutändan korsfästes juden Josef jr och Jesus släptes fri. Även Helenas vilja godkändes
bl.a. av Kajafas. Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 17, Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 1-8 och
Evolution, sidan 97.
När Det stora rådets förhandling ägde rum vet man inte riktigt. Det skedde under översteprästen Kajafas tid, 18-36. Det
troligaste är att det ägde rum ca år 28-30 e.v.t.

Om Jesus/Izates II himmelsfärd skriver hans äldste bror Jakob följande. Enligt honom var Jesus tvungen att stanna kvar
ytterligare för att undervisa sina lärjungar, eftersom hans kunskap var omfattande. När han sedan insåg att lärjungarna hade
kommit så långt att de klarade sig utan honom, tyckte Jesus att det var dags att stiga upp till himlen. Enligt Jakob var han själv
den ene och Petrus den andre som följde Jesus upp på ett berg (förmodligen till berget Tabor, detta hände cirka 550 dagar efter
uppståndelsen/pseudohändelsen). Där uppe steg Jesus ombord på en väntande rymdfarkost och Jakob fortsätter: "När Petrus
hade sagt detta uppsteg han, medan Petrus och jag föllo på knä. Vi tackade och upplyfte våra hjärtan till himmelen. Med våra
öron hörde vi och med våra ögon sågo vi stridslarm, basunstötar och stor förvirring.” Därefter reste han till månens baksida.
Enligt Jacobs anteckningar ägde Jesus himmelsfärd rum 550 dagar efter korsfästelsen. Det framgår också att efter korsfästelsen
utbröt kaos som berörde även Jesus, som var tvungen att förlänga sin vistelse ytterligare nästan 2 år. Han fick rätta till
situationen, detta tog tid, lärjungarna fick veta mer än tidigare. Hur han rättade till situationen vet jag inte, men lögnen tålde han
inte. Ett exempel är när Pilatus frågade honom: ”Är du judarnas konung?” Jesus svarade honom: ”Du säger det själv”. - Jesus
konverterade till judedomen och var kung av Adiabene kungahus. Jesus svarade varken ja eller nej. Pilatus visste någonting om
honom, till en vanlig medborgare ställer man inte frågan: Är du judarnas konung?
Det finns en anteckning om ett hemligt möte, där bl.a.
Jesus, Jakob och en icke namngiven tjänare till översteprästen var närvarande. Följande utspelades: "Men sedan
Frälsaren hade givit sin linneduk till översteprästens
tjänare, gick han till Jakob och visade sig för honom.
Jakob hade nämligen avgivit en ed att han icke skulle äta
något bröd från den stund då han hade druckit av
Frälsarens kalk, förrän han sett honom uppstånden från de
döda: "Sätt här fram", sade Jesus, "ett bord och bröd!"
Han tog brödet, uttalade tacksägelsen och bröt det och gav
det åt Jakob den rättrådige och sade till honom: "Min
broder, ät ditt bröd! Ty Människosonen har uppstått från
de döda". (Hebréerevangeliet.)
Porträtt av Jesus i översteprästen
Hannas hus?
6-15 e.v.t.

Ansiktsavtryck på en linneduk
av Jesus i översteprästen
Kajafas hus, efter uppståndelsen
18-36 e.v.t.

Av texterna framgår ganska tydligt att händelsen utspelades i Jerusalem strax efter den så kallade "uppståndelsen från de döda".
Överstepräst var då leviten/israeliten Kajafas och Jesus kände personligen översteprästens inre krets. På den linneduk som Jesus
gav till översteprästens tjänare fanns förmodligen hans ansiktsavtryck, och denna duk skulle förmodligen motsvara Veronikas
svetteduk i samband med den judiske Josef jr:s korsfästelse före påskfirandet, alltså ett bevis på att det var Jesus på korset och
ingen annan. Att Jakob som tvivlare (inte Thomas) kom till mötet var givet, eftersom Jacob blev den rättrådige ställföreträdaren
för Jesus, ty han delade brödet med Jacob och han drack av Jesus kalk. Men det står ingenstans att Jesus och Jacob var
vindrickare, men det var vin i kalken. Men däremot framkommer alldeles tydligt att Jesus och Jacob slöt ett förbund med
varandra om alla Jesus hemligheter. (Bröd = gärning)

Två fåglar (korpar?) som
dricker ur kalken i form av
en halvmåne, kopplat till
ett brev från Eusebios.
Han levde parallellt med
Konstantin den store
Eusebios av Caesarea, 263-339
Kyrkohistoriker
Biskop av Caesarea i Palestina från cirka 313.

Eusebios av Caesarea, 263-339
Kyrkohistoriker
Biskop av Caesarea i Palestina från cirka 313.

Kyrkohistorikern Eusebios av Caesarea berättar att han hittade kung Agbars brev till Jesus och svaret, brevet från Jesus till den
sjuke kungen, i arkivet i Edessa. - Efter Jesu uppståndelse ska aposteln Tomas på Guds tilltal ha sänt lärjungen Taddaios (en av
de sjuttio lärjungarna) till Edessa och denne botade såväl kungen som många andra i staden. Som grund för sin återgivning
citerar Eusebios alla breven mellan Abgar och Jesus. Taddaios ankomst till Edessa dateras till det 240:e året i den syriska
tidräkningen, vilket motsvarar år 28–29 e.v.t.

Det fanns många som har påstått att breven var förfalskningar från 400-talet. De kristna i Edessa försökte bevisa deras
apostoliska ursprung. – Vad är sanning? Jesus skrev sitt brev i översteprästens Hannas hus, och Hannas tjänstetid var mellan år
6-15 e.v.t. Taddaios ankomst till Edessa dateras till det 240:e året i den syriska tidräkningen, vilket motsvarar år 28–29 e.v.t.
Den skedde alltså under översteprästen Kajafas tjänstetid mellan år 18-36. Översteprästen Hannas tid var före uppståndelsen,
översteprästen Kajafas tid var däremot efter. Alltså, ord mot ord.
Tomas var timmermannen Josefs biologiske son som aldrig var Jesus apostel, så han sände ingen lärjunge Taddaios till kung
Abgar i Edessa. Brevet som Jesus skrev själv var väl genomtänkt, kortfattat och i det står inte vem han ska skicka till kungen.
Det mest sannolika är att brevet sedan hämtades av den lärjunge som Jesus själv valt ut och brevet kom fram tillsammans med
lärjungen. Jesus brev som han påstås ha skrivit själv, bör enligt min mening vara äkta, för det återspeglar gnosticismen,
Judasevangeliet, som världen känner som Tomas evangelium. Stilen, strukturen och innehållet har kunskap som grund och Jesus
var ute efter det faderskap som står i brevet. Messias i detta sammanhang gällde inte krigsledare, krig och tillhörande elände,
utan att erhålla faderskap i samband med kunskap och släkt. Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 19-22. I
Judasevangeliet nämner Jesus inte Maria, förmodligen var han besviken på sina biologiska föräldrar. Troligen kände han sig
lurad om Josef jr. som inte var timmermannen Josefs biologiske son. I evangeliet beskrivs att lärjungarna var osäkra och det
verkar vara så att även Jesus tappade balansen. Det verkar som om mötet med lärjungarna ägde rum efter den så kallade
uppståndelse från de döda och händelsen som beskrevs i Hebréerevangeliet.
Det finns ett mycket intressant inslag till i det hela, nämligen Hebréerevangeliet. I hemlighet mötte Jesus sin äldste broder
Jacob i översteprästen Kajafas hus. I evangeliet märker vi en mycket stor förändring av situationen jämfört med det brev som
han tidigare skrev till kung Agbar. Under mötet säger han att han uppstått från de döda och är Människosonen och han sluter en
överkommelse med sin bror Jacob. Samtidig lämnar Jesus en linneduk till översteprästen Kajafas tjänare, förmodligen med sitt
ansiktsavtryck. Av detta evangelium framgår ganska tydligt att det skedde en stor förändring i den kaotiska situationen i
Jerusalem. Bubblan sprack i Stora rådet, den mystiske Jesus var identisk med Izates II, kung av Adiabene, och den unge Tjuren
planerade att peta bort Jesus ur händelsernas centrum och lägga beslag på timmermannen Josefs och Tomas familjeträd. Han
tänkte även ta över juden Josef jr:s identitet. De skulle ske med vissa prästers och Herodes kungahus hjälp. Se den tredje solen
som symbol i översteprästen Kajafas testamente ovan. Vad jag förstår började Tjurens anhängare jaga Jesus och hans lärjungar i
hela Palestina så att de ständigt fick gömma sig.
I den kaotiska situationen kunde ändå Jesus ha en fördel på grund av att Josef Jr var timmermannen Josefs fosterson som inte
liknade Josef. Jesus lämnade en linneduk till prästerskapet med sitt ansiktsavtryckt på för att för eftervärlden bevisa att det var
han som liknade timmermannen Josef, han började kalla sig för Människosonen. Den här åtgärden av Jesus skapade problem för
den unga Tjuren, Jesus Beelsebub, eftersom han varken liknade den ena eller den andra. Sedan var tiden mogen för Jesus att
stiga upp till himlen.
När han sedan insåg att lärjungarna hade kommit så långt att de klarade sig utan honom, tyckte Jesus att det var dags att stiga
upp till himlen. Enligt Jacob var han själv den ene och Petrus den andre som följde Jesus upp på ett berg (förmodligen till berget
Tabor och detta inföll ca 550 dagar efter uppståndelsen/pseudohändelsen). Där uppe steg Jesus ombord på en väntande
rymdfarkost och Jakob fortsätter: "När Petrus hade sagt detta uppsteg han, medan Petrus och jag föllo på knä. Vi tackade och
upplyfte våra hjärtan till himmelen. Med våra öron hörde vi och med våra ögon sågo vi stridslarm, basunstötar och stor
förvirring.” Detta hände cirka 31-32 e.v.t. (Jämför det med Guds rymdfarkost som landade på berget Sinai.) – Lägg märke till att
på den tiden fanns enbart gnosticism som Tomas, timmermannens son, grundade. Dess grund var kunskap och liv. Evangelierna
skrevs mellan år ca 40 och 90 av evangelisterna. – Jesus reste sedan till månens baksida.

Timmermannen, tusenkonstnären
Josef och hans son Tomas
Josef son till Parechja Julius

Drottning Helena
Dotter till Julius Caesar

Jesus/Izates II under
överstepräst Hannas tid

Jesus/Izates II under
överstepräst Kajafas tid

Vi kan se att Jesus/Izates II var Julius Caesars dotterson. Observera att bilderna inte är ett fullständigt bevis, men vi kan se att
det finns en viss likhet mellan bilderna. Helena var släkt med timmermannen Josef, så efter dennes bortgång kopplade Helena
alla sina barn till Josef. Även i evangelierna finns omnämnt att Helenas barn befann sig under Josef faderskap. Alla visste att
Josef var Människa och därför kallade sig Jesus för Människosonen, dvs. han ville ha Josefs faderskap. Se länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidorna 83-84.

Julius
Caesar

Släktgren
Josef jr. fosterson till
timmermannen Josef

Helena, dotter
till
Julius Caesar
Målning av
Lukas
Jesus/Izates II
Tusenkonstnären Josef av Armenien

Josef och hans släkt. Josef och Helena var alltså sysslingar och kände varandra redan i Armenien, som gränsar till
Adiabene. Den här uppställningen var alltså aktuell på Josefs tid. Vi brukar säga att historien upprepar sig. Se länken
Evolution, sidan 104. (102-109) Där hittar du en reinkarnation av dessa personer som släkt med varandra.

Tomas, timmermannen Josefs
enfödde Son

Jag, Szabolcs József, Tibor
Keménys enfödde Son
1972, Stockholm

Tomas, timmermannen Josefs
enfödde Son

En reinkarnation som ovan. Se vidare länken Arkitekternas beskyddare.
Det finns ett mycket intressant inslag till i samband med Adiabene kungahus, nämligen läkaren, konstnären Lukas, han som
sedan blev författare, bl.a. till Lukasevangeliet. Lukas kände personligen till drottning Helena och hennes hela familj. Helena
berättade för Lukas bl.a. om sitt havandeskap med Izates II, och mycket mer, se vidare länken Grundsten, sidorna 39-40.
Vidare finns källor som berättar att det var Lukas som målade ”Svarta Madonnan med Jesusbarnet”, som sedan hamnade i
Jasna Góra i Polen. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 14-18. Var den Lukas som målade porträtten av
Jesus i översteprästen Hannas hus?

1

2

Bild av Turinsvepningen

Bild på ursprungligt huvud
Bild av Apollo 20 från
månens baksida

3

3a
a

Förfinad bild av Turinsvepningen

På bild 1, 2, 3 och 3a syns ett sår på pannan. Har man ett en ursprungsbild på Jesus/Izates II, är det lättare att jämföra den med
de få andra bilder som finns. Se länken Månens besökare, final, sidorna 61-84, Solen i underläge, sidorna 19-22 och
Turinsvepningen. Dessa bilder kan peka ut den ursprungliga Jesus, sonen till Helena och att hela det så kallade
Messiasuppdraget gällde att skaffa ett autentiskt faderskap här på jorden som skulle kunna öppna vägen till himmelen/rymden,
enligt hans brev till kung Abgar.

Var det läkaren, konstnären och evangelisten Lukas som målade
Izates II/Jesus porträtt också?

Porträtt av Helena och ansiktsavtryck på linneduk av Jesus.
Se länken Turinsvepningen, sidan 11.
Julius Caesar

Julius Caesar och hans dotter Helena samt dottersonen Izates II/Jesus

Klippmålning, ca 500 år e.v.t.

Klippmålning, ca 500 år e.v.t.

När kaoset efter korsfästelsen och himmelsfärden lugnat ner sig, efter cirka 15-20 år, dök en man vid namn Paulus upp. Han
började resa fritt och berätta om en ny, uppstånden Messias, Jesus Beelsebub, Tjuren. Paulus ägnade hela sitt liv åt att resa och
sprida kunskapen långt utanför Judéen. Paulus lämnade efter sig en religion som måste expandera. Se mer i länken Solen i
underläge, sidorna 109-116. Vi vet att Josef jr:s och Jesus/Izates II:s tidigaste anhängare var judar. De tillhörde det judiska
folket, de tillbad guden som hade sitt tempel i Jerusalem och de firade judiska högtider. Alla judar stod inför ett allvarligt
problem, Romarna.

År 70 e.v.t. slog romarna ner ett judiskt uppror i Jerusalem i guden Jupiters namn och raserade templet med dess heliga rum,
”det allra heligaste”. Detta var det värsta tänkbara angrepp mot judendomen, och det glömmer inte judarna. Det ledde till en
annan möjlig vändpunkt för kristendomen. År 132, cirka hundra år efter juden Josef jr:s (Jesus) korsfästelse och 60 år efter
templets förstöring, skedde ytterligare ett uppror i Judéen. Den här gången leddes det enligt legenden av Simon, ”Stjärnans
Son”, på hebreiska: Shimon Bar Kochba. Vem var egentligen denne Shimon Bar Kochba, Stjärnans Son? – Många har påstått
att han inte fanns….. Ledtrådar och spår finns även i detta sammanhang.

Boaz Sissu, professor
Bar-Ilan universitet
Israel

I detta museum finns bevis för att Shimon Bar Kochba, Stjärnans Son, existerat.

Boaz Sissu, professor
Bar-Ilan universitet
Israel

Professor Boaz Zissu har gjort utgrävningar i Israel i cirka 22 år. Genom hans och andras arbete har vi fått glimtar av livet på
Bar Kochbas tid. Det överraskande är att de hittat mynt som Bar Kochba och judarna präglat åt en ny stat. Jag har studerat
några av dessa mynt och fastnat för bl.a. det här, nedan.

På det ena myntet syns tydligt en vindruvsklase i form av ett vädurtecken; på det andra syns ett (familje-)träd
med sju grenar.

. mynt syns ett porträtt som bör vara Shimon Bar Kochba, som var furste av Israel, vilket vi kan läsa ut
På detta
av inskrifterna. Detta mynt i så fall är ett av tidernas listigaste bildbudskap. Kanske så här såg Shimon Bar
Kochba ut på den tiden. Vad jag förstår detta är ett viktigt budskap för judarna nu i ändens tid.

Josef jr, fosterson till Josef
Yehosef bar Papos
Yehosef bar Yehosef
ca 29-26

Jehuda bar Yehosef
Ca 14-110?
Eller Johannes?
Son till Josef Jr.

Mathew bar Jehuda
Mattias son till Judas
Mest sannolik

Shimon Bar Kochba
Fursten av Israel
132-135
Son till Mattias

Enligt min uppfattning och vissa ledtrådar var Josef jr:s sonsons son faktiskt Shimon Bar Kochba. Jag återkommer lite senare
till detta.

Några mynt av Shimon Bar Kochba illustrerar en vas. Vad jag förstår var familjen Kochbas emblem denna vas. Jag
återkommer lite senare även till detta.

Stjärnan över templet i Jerusalem kopplar honom till titeln: ”Stjärnans Son”. De sammanlagda bevisen tyder på att Bar
Kochba framställde sig som Messias och som ett hot mot romarriket. Den här är helt annan Messias, en som är ute efter makt,
både politisk och ekonomisk. Bar Kochbas mynt visar att han ville ersätta det romerska styret med ett judiskt och han var
ledare för det andra judiska upproret mot Rom, 132-135 e.v.t. Han hälsades av rabbi Akiba som Messias, Stjärnans Son.
Stjärnan ovanför templet är 6-uddig, en Davidsstjärna, eller en 7-uddig stjärna, eller Enkis stjärna, Enki från Sumer, eller en
reinkarnation av Juda själv. – Jag kan jämföra Simon Bar Kochba med Kyros den store som återgav friheten åt judarna i
samband med den babyloniska fångenskapen.

Upproret var till en början framgångsrikt och
ett 50-tal fästningar erövrades av de judiska
upprorsmakarna (däribland Jerusalem som
intogs år 134). Bar Kochba besegrades och
antas ha dödats 18 månader senare då fästet
Ber-Ter föll för den romerska övermakten
under befäl av Sextus Julius Severus i augusti
år 135. Kejsar Hadrianos gav order från
Rom.
På ett av Hadrianus mynt syns Jupiter,
Tjuren. Vi kan kort sammanfatta att Bar
Kochba och judarna höll jätten Jupiters
soldater borta i cirka tre år.
Rabbi Akiba, 132-135 e.v.t.

Rabbi Akiba, 132-135 e.v.t.

Kejsar Hadrianus 132-135

Tjuren

Sextus Lulius Servenus,
132-135

Shimon bar Kochbas äkta brev skrivet av honom själv
I breven kan vi läsa hans riktiga namn: Shimon Ben Kosiba, alltså inte Kochba, utan Kosiba. Vi har alltså bevis för att Bar
Kochba, Sjärnans Son, har funnits på riktigt. Men breven avslöjar också en besvärlig hemlighet: Simons åsikt om de kristna.
”Ifased” är det svåra ordet i brevet. Det är ett förbryllande ord, för det kan betyda olika saker. – Antingen betyder det
”mobilisera” eller ”förgöra”. Bar Kosiba kanske beordrade någon att förgöra….vilka? Kanske Glala´ím, som är galiléerna.
Galiléer betyder ofta kristna. Från Galiléen kom Josef jr, Marias son, och hans första anhängare var judar. Marias son
ersattes med Jesus/Izates II som i sin tur lyftes fram genom Paulus Tjuren Jesus Beelsebub, de första kristna anhängarna. Om
man kan tolka det förbryllande ordet ”Ifased”, då har man här bevis för att Simon bar Kosiba förföljde kristna.

Josef jr, fosterson till Josef
Yehosef bar Papos
Yehosef bar Yehosef
ca 29-26

Jehuda bar Yehosef
Ca 14-110?
Eller Johannes?
Son till Josef Jr.

Mathew bar Jehuda
Mattias son till Judas
Ca. 45-96

Shimon Bar Kosiba
Fursten av Israel
Omkr. 77-135
Son till Mattias

Den här kan ytterligare ge belägg för att Simon Bar Kosiba kunde ha varit Josef Jr:s sonsons son, en viktig ledtråd. Denne
Kosiba höll borta jätten Jupiter från Judéen i tre år och syftet var att skapa en ny judisk stat utan tjuren Jupiters styre och
makt. Druvor är symbol för bl.a. vinodling som Josef jr och hans familj sysslade med i Kana.

Aelia Capitolina

Till sist, år 135, besegrade Tjuren Jupiter/Zeus judarna och byggde Aelia Capitolina i stället för Jerusalem. Det var då judarna
förlorade sin identitet, vilket än idag märks världen över. Man menade att Simon Bar Kosiba försvunnit för gott som
förlorare, men, men, men…fortsättning följer. Sedan dess har kristendomen vuxit världen över…..

I dalen Wadi Murabba´at finns grottor som upprorsmännen använde som gömställen. Här hittades Bar Kosibas mynt. Och i
en av dem gjordes några överraskande upptäckter 1952, nämligen Simon Bar Kosibas äkta brev.

Vi kan konstatera att Shimon Bar Kosibas familjeemblem, vasen, återfinns i Gustav Vasas familj och släkt. Det finns ingen
riktig uppgift om hur familjevapnet vasen kom in i familjen. Även namnet ”Vasa” är intressant. Se länken Norrskenets konung,
sidorna 51och 55. Kopplingen finns även i samband med Gustav II Adolf och rör sig om kriget bl.a. i Tyskland, Stettin. Se också
sidorna 61-62. – Enligt en judisk legend dog Bar Kosiba av ett ormbett.

Shimon Bar Kosiba
vid Knesset, Jerusalem

Shimon Bar Kosiba
vid Knesset, Jerusalem

Ärkebiskopar på en högre kunskapsnivå i Svenska kyrkan

Jacob Axelsson Lindblom
1805-1819
Ärkebiskop under
Carl XIV Johan
Valspråk:
Integre ac libere
Ärligt och frimodigt

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Gyllene nyckel och ärkebiskopsstav korsar varandra
bakom en solfärgad sköld, som är en symbol för
solen. På skölden syns ett svart dubbelkors. Ett
dubbelkors är en symbol för två frälsare. Solen är
också symbol för Falkguden Horus.
Nyckeln på vapnet lånades troligen från Vatikanen.
Ärkebiskopens valspråk: Ärligt och frimodigt
återspeglar hans ärkebiskopsvapen.

På vapnet syns två korslagda gyllene ärkebiskopsstavar i form av en galax, Vintergatan.
På skölden syns ett dubbelkors i gul färg, solens
färg, symbol för två frälsare med röd bakgrund.
Skölden är placerad i en 8-uddig stjärna.

Johan Olof Wallin,
Ärkebiskop, 1837-1839
Valspråk: ”In omnipotenti vinces”
”Med den Allsmäktigens hjälp skall
du segra.”.

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

På vapnet syns två korslagda gyllene
ärkebiskopsstavar i form av en galax, Vintergatan.
På skölden syns ett dubbelkors i svart färg,
förmörkelsens färg, symbol för två frälsare med
solens färg som bakgrund.

Hans Olof Holmström,
Ärkebiskop, 1852-1855
Valspråk: ”Habet onus honos”,
”Äran medför plikter”.

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Henric Reuterdahl
Ärkebiskop, 1856-1870
Valspråk: ”Humilitate robur”,
”Kraft genom ödmjukhet”.

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Sköldens
bakgrund är
mörk, och vad
som ska ske i det
fördolda ska ske
utan våld, tvång
osv.
Se länken Norrskenets konung,
sidan 62.

Skölden visar en ärkebiskopsstav i form av en gyllene
spiralgalax, Vintergatan. Under den syns en ängel som
håller kyrkan i sin hand och försöker placera den i
galaxens rätta läge med kraften av ödmjukhet.. Ängeln är
påven Pius XII, (1939–1958), 262, 106 Angelic Shepherd.
(Avser min pappas faderskapsärende).
Det bästa vetenskapsvapnet på hög kunskapsnivå i kristendomen. Se länken På livets väg.

Sköldens
bakgrund är
mörk, det
som ska ske
ska ske i det
fördolda
men utan
våld och
tvång.

Anton Niklas Sundberg
Ärkebiskop, 1870-1900
Valspråk: -

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Skölden visar en ärkebiskopsstav i form av en gyllene
spiralgalax, Vintergatan. Under den syns en ängel som
håller kyrkan i sin hand och försöker placera den i
galaxens rätta läge. Ängeln är påven Pius XII, (1939–
1958), 262, 106 Angelic Shepherd. (Avser min pappas
faderskapsärende).
Det bästa vetenskapsvapnet på hög kunskapsnivå i kristendomen. Se länken På livets väg.

Johan August Ekman
Ärkebiskop. 1900-1913
Valspråk: -

Lars Olof Jonathan (Nathan)
Söderblom
Ärkebiskop, 1914-1931
Valpråk: -

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Detta verkar vara ett enkelt ärkebiskopsvapen. Skölden
illustrerar ärkebiskopens signatur i gyllene färg: J. A.
E. som sammanfaller med ett objekt som liknar en
halvmåne. Vid månens ena ände syns en fladdrande
flagga. Bakgrunden är mörk.

Vapnens höjdpunkt. Riddaren (St. George) på en vit häst
dödar draken, draken är en kvinnlig symbol, även för
moderkyrkan, påvestolen i detta sammanhang. Observera
att skölden i riddarens hand har ett rött kors mot vit
bakgrund, riddaren vet exakt orsaken till varför han dödar
den gyllene draken. Se länken Människan, Gud och
vetenskap, sidorna 44-45.

Maskeradglasögon

Erling Eidem
Ärkebiskop, 1931-1950
Valspråk:
”Quasi morientes et ecce
uiuimus”,
”Såsom döende men se vi leva”.

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Ytterligare en egendomlig, listig del av hans
ärkebiskopsvapen. Det här illustrerar fem par maskeradglasögon, som påminner mig om kung Gustaf III.
Bakgrunden är solen. Själva objektet är placerat på
förtorkade trädgrenar.
Även hans valspråk återspeglar vapnets huvudbudskap.
Se vidare länken Människan, Gud och vetenskap,
sidorna 45-46 och Norrskenets konung.

Yngve Torgny Brilioth
Ärkebiskop, 1950-1958
Valspråk: -

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Gunnar Axel Engelbrekt
Hultgren
Ärkebiskop, 1958-1967
Valspråk:
”Charitas aedificat”,
”Kärleken uppbygger”.

Johan Jacob Hedrén
Biskop av Linköpings stift
1833-1860
Valspråk:
”Amplexu adsurgit”,
”Den växer upp genom att
söka stöd”.

Ärkebiskopsvapen
Serafimerorden

Den här verka vara en segerkrans i vitt, enligt Uppenbarelseboken, med blå bakgrund.
Under hans ämbetstid var judinna Maria havande med
sin son Tibor E i Linköping.
Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna 4647,

Ärkebiskopsvapnets huvudbudskap: Ett vitt kors i en vit
fiskebåt. Under denne ärkebiskops tjänstetid föddes
judegossen Tibor E prick klockan 24 på julaftonen av
judinnan Maria i Linköping. Det kände även ärkebiskopen till, enligt hans vapen. Budskapet nådde också
statsminister Erlander och kung Gustav VI Adolf. Se
vidare Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 5355, och Människan, Gud och vetenskap, sidorna 47-48.
Påven Johannes Paulus II:s vapen bekräftar detta.

Ett mycket intressant kors i solens färg i form av
ett familjeträd. Kan det vara Judas familjeträd?

Biskopsvapen
Serafimerorden

Axel Gottfrid Leonard Billing
Biskop av Lunds stift
1898-1925
Valspråk: -

Ignacy Moscicki
Polens President 1926-1939
Valspråk: -

Miklós Horthy
Ungerns Riksföreståndare
1920-1944
Valspråk: -

Biskopsvapen
Serafimerorden

Familjevapen
Serafimerorden

Familjevapen
Serafimerorden

Biskopens personliga vapen illustrerar Maria med
barnet i sin famn med solen som bakgrund. Vi kan
också tydligt se att Maria står på en halvmåne av
silver, halvmånen är grund för hennes sons
existens.

Detta familjevapen har ett mycket intressant
budskap. Korpen som håller en ring i sin näbb är
symbol
för
familjen
Hunyadi.
Enligt
familjevapnet bör den f.d. presidenten Moscickis
förfäder ha koppling till familjen Hunyadi i
Ungern och dess släktgrenar. Se vidare länken
Den forna hedniska Asa-kulturen, sidorna 17-26.
Samma korp syns på skölden som står på en
hästsko. Hästskon är en symbol för bl.a. lycka,
men också symbol för Odens häst Sleipner i den
nordiska mytologin, se sidorna 1-17, och sidan 63.
Nu förstår vi lite bättre varför Gustav Hitler valde
att börja andra världskriget med Polen.

Horthys familjevapen visar en arm som håller tre
veteax. Veteaxet är en symbol bl.a. för jordbruk
och för husdjur, till exempel tjur/ko. I detta
sammanhang är det en symbol för Tjuren, för den
himmelske tjuren Gugalana/Tor/. Se vidare länken
Den forna hedniska Asa-kulturen, sidorna 61-62
och Evolutionen, sidan 46 och sidorna 88-89.

Hur blev förödelsens styggelse till ?

En del av det s.k. faderskapserkännandet och avtal om underhållsbidrag från 1958. Man kan se att något barn inte fanns,
judinnan Maria var havande med Tibor E. Evangelierna börjar precis så här, med timmermannen Josef och judinnan Maria. Vi
brukar säga att historien upprepar sig. Min far var en reinkarnation av Josef och judinnan Maria E. var en reinkarnation av
judinnan Maria. Om vi talar om upphovsrätt på den tiden, då tillföll den timmermannen Josef. Nu tillfaller den min gode fader,
trots att avtalet är tomt och ogiltigt och saknar juridisk bindning.

Min far lurades att skriva på avtalet, den 18 september 1958. Han trodde att det skulle gälla bostad till det nyfödda barnet,
ingenting annat. Avtalet saknar motsvarande ungerska texter, varken min far eller Maria behärskade svenska, man skriver inte
på ett avtal på ett främmande språk som man inte behärskar. – Detta avtal såg min pappa först 1976 i samband med
underhållsbidrag till Krister R.

Ett kort beskrivning av avtalet från 1959. Högst upp står uppgift om födelse – fylls bara i om barnet inte var fött, när erkännandet
gjordes. Barnet i detta sammanhang är namnlöst, könslöst, saknar identitet. Någon föddes på julaftonen, men vem? Detta
dokument är tomt och ogiltigt. På grund av detta betalade min far underhållsbidrag till Tibor E (manligt kön) 1965-1971, till
Krister R (kvinnligt kön/hybrid) 1971-1977, och därefter även till Christer Philip R (manligt kön). Personakten avseende Tibor E:s
identitet var klar redan den 3 januari 1959. Krister R trädde ur Svenska kyrkan den 16 februari 1981. Senare fördes även Christer
Philip in i personakten.

Om vi kort sammanfattar timmermannen, tusenkonstnärens, faderskapsärende i samband med Josef jr, ser vi mycket tydligt i
evangelierna att Guds ängel uppenbarat sig i Josefs dröm om födelsen. Först och främst kände ingen av evangelisterna
personligen timmermannen Josef, vad Josef drömde om kände de inte till. Josef hade då sin familj i Armenien och var aldrig gift
med Maria som födde sin enfödde son Josef jr (en reinkarnation av David). Det var hon som gav namnet åt sin son. Josef
drömde aldrig om en Messiasfödelse. Han hade präster omkring sig och kungen Herodes och dennes kungahus. Dem kan man
inte kalla för änglar.
Vad man bör betona är att timmermannen Josef aldrig kommenterade sitt privata faderskapsärende inför en blivande
världsreligion som senare gav en falsk bild och en berättelse i form av sagor om honom. Detta skapade en katastrof för honom
och hans familj. Det som så småningom blev en kristen religion började med ett barn som inte fanns, och med att timmermannen
Josef utpekades som far till ett icke existerande barn. Timmermannen Josef var en teknisk man och vetenskap var hans stora
kunskap och intresse, men inte religionen.
Om vi bedömer religionen idag, vet vi att kyrkor och präster bestämmer och att Josef står där som en djupt religiös man i en
saga. Prästerskapet har skapat en helig familj av judar, men under dessa tvåtusen år har de mördat judarna. Varför? Jo, det andra
och tredje barnet i detta sammanhang var inte judar. Judarna användes som lockbete i religionen, framförallt David och Maria.

Min pappas faderskapsärende återspeglar exakt timmermannen Josefs faderskapsärende och vice versa. I ett intyg av Kyrkan
den 14 augusti 1991 i samband med bouppteckningen efter min far, står tydligt att R. Christer Philip är min pappa son, och
judinnan Maria är hans mor. E. Tibor var min pappas fosterson, son till Marias svåger, han mördades våren 1971, sedan dess
har ingen sett honom levande. Den 7 augusti 2013 hittades han på en kyrkogård, se länken Fursten av Ponte Corvo eller..
sidorna 50-68. R. Krister är min pappas kusiners barn, vilket bl.a. bekräftas av Statens rättskemiska laboratorium med en
blodundersökning i samband med faderskap, 1976. I utlåtandet ovan står tydligt att Krister är min pappas kusiners barn. Under
ett personligt telefonsamtal slutet av 1978 hade Krister ingen kännedom om min far, se vidare länken Evolution, sidorna 102109. Den tredje, R. Christer Philip, hade min pappa aldrig hört talas om. Denne R. Christer Philip smugglades in i bilden efter
det att situationen lugnat ned sig avseende underhåll till R. Krister i slutet av 70-talet. Detta återspeglar situationen på den tiden
då Paulus började sprida det falska budskapet om den tredje Jesus, Beelsebubs, korsfästelse och uppståndelse utanför Jerusalem.
Det tomma och ogiltiga avtalet om faderskap och underhåll från 1959 ovan har ett dubbelt budskap, dels gavs kyrkan och
kungahuset möjlighet att stoppa in obehöriga i pappas faderskap (och återspeglar samtidigt timmermannen Josefs faderskap),
dels är avtalet tomt, det finns ju inget barn registrerat, alltså är det juridiskt ogiltigt, dels var Tibor E redan dödsdömd 1959.
Även Statens rättskemiska laboratorium intygar att min far inte var biologisk far till R. Krister.

PARATE
VIAM
DOMINI

Bereden väg för Herren

På denna planet pratar vi om far och barn, dvs. Faderskap gäller om barnen och fadern är av samma kött och blod, så kallade
biologiska barn. Varje själ har sitt eget frekvensläge. För att hitta sina föräldrar, exempelvis fadern, måste barnet befinna sig på
samma frekvensläge som fadern, exempelvis som jag och min pappa. Han lämnade jordelivet, han föddes som Människa och
lämnade jorden som Människa, och det verkar vara så att det här var hans sista faderskapärende. För R. Christer Philip återstår
att hitta min far i vår galax, Vintergatan, och där peta bort honom och lägga beslag på hans familjeträd. Observera att där råder
naturens lagar och inte jordiska bedrägerier, mord och brott. Ärkebiskoparna Henric Reuterdahls och Anton Niklas Sundbergs
personliga vapen bekräftar detta, se ovan. Livets träd i form av vår galax/Vintergatan presenterade Svenska kyrkan i svensk TV
2013. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 68. Kyrkans slutmål är att denna Jesus Beelsebub, Tjuren, ska
lägga beslag på mitt familjeträd och kalla sig för en ny Människa, för den nya, kosmiske Adam. Se vidare länkarna Svarta hålets
hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och det svarta hålet, Kampen om dödsriket, samt
På Livets väg.
Kung Carl XIV Johan sade på sin dödssäng bl.a. följande: ”Man studere vår historia från Odens till våra dagar och säge mig,
om icke den skandinaviska halvön är av någon vikt i vågskålen av världens skickelser”. – Vad jag förstår hänvisar han till min
pappas faderskapsärende, han visste någonting om det, liksom Napoleon. Se vidare länken Falken flyger inte längre, sidan 1.
Vi förstår att detta är en privat familjeangelägenhet och har ingenting med religionen att göra. Vill vi komma in i en familj, finns
naturliga vägar att välja. I det här fallet borde Christer Philip R tagit kontakt med min far och diskuterat sina önskemål med
honom. Hans önskemål är privata. Överlämnar man det till kyrkan, prästerskapet och kungar tappar man totalt greppet och
misslyckandet är ett faktum. Här i kungariket Sverige tillämpades det så kallade ”kör-över-systemet” utan biologisk och juridisk
bindning, dvs. utan grund. Tibor E kände min far sedan födelsen, för hans del behövdes inte detta kör-över-system. Krister R
kände inte till min pappas existens, för hans del behövdes inte heller detta system. Den tredje är Christer Philip R som min far
aldrig hört talas om och för hans del använde man detta kör-över-system som förde honom rakt in i fällan. Hamnar man utanför
händelsernas centrum som han, och låter andra sköta ens privata saker blir det en riktig osmaklig, besk soppa. Jag är säker på att
ingen talat om för honom att det finns varken biologisk eller juridisk koppling som bevis ang. Tibor E. Han lurades hela tiden,
vad jag förstår.
Därför fick han även namnet ”Förödelsens styggelse” självklart är att också naturkatastrofer tillkommer.
När bubblan sprack, under 70-talet, försökte min pappa se till att myndigheterna skulle rätta till ärendet, men kör-över-systemet
kunde inte tillåta det. Min far visste vad som i slutändan skulle hända ang. förödelsens styggelse och ville stoppa det. Även jag
försökte stoppa det i samband med bouppteckningen efter pappas bortgång, men monarkins kör-över-system stod i vägen. Min
pappa mådde på den tiden mycket illa, och hans korta liv berodde på handläggningen, kör-över-systemet, som han aldrig kunde
glömma. Även familjen berördes av detta, framförallt min syster här i Sverige och min mor i Ungern. Observera att vi inte fått
någon upprättelse. Alltså kunde vi inte stoppa dagens tragiska situation i samband med kristendomen. På detta sätt blev bl.a.
förödelsens styggelse till.

Dörren till Schlosskirche (slottskyrkan) i Wittenberg där det sägs att Luther spikade upp sina 95 teser den 31 oktober 1517,
vilket blev den gnista som satte igång reformationen. Då föddes den Lutherska kyrkan och religionen, för 499 år sedan. Det
Lutherska världsförbundet grundades 1947 i Lund.

Schlosskirche

Martin Luther, 1483-1546, Reformator
Grundare av den lutherska religionen

Leo X, (1513–1521)
219, 63. From a Politian gridiron

Påven bannlyste som svar Luther och hela dennes
verksamhet: Resultat: Krig och elände.
Den 31 oktober 2016 mötte det Lutherska världsförbundet och den katolska kyrkan i Lunds domkyrka för att uppmärksamma det
femhundra-åriga blodiga kriget mellan dessa två rivaler. Mötet leddes av påven Franciskus och biskop Munib Younan.

Lunds domkyrka

Kurt Koch, Kardinal, biskop av Basel, 1995–2010
President för det påvliga rådet för främjandet av kristen enhet
2010född 15 mars 1950, i Emmenbrücke, Schweiz

Munib A. Younan, biskop i ELCJHL. Evangelisk Luthersk
kyrkan av Jordanien och Heliga Landet (Israel) 1998-.
President Lutherska världsförbundet, 2010född den 18 september 1950 i Jerusalem, Israel.

Dessa fyra var
huvudtalare under
gudstjänsten

Franciskus 1, 2013-, Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Martin Junge, Generalsekreterare Lutherska
Världsförbundet 2010, LWB i Genf.
född 1961 i Chile.

I Lunds domkyrka, den 31 oktober 2016 skriver biskop Younan och påven Franciskus på avtalet angående de fem åtaganden som var
höjdpunkten under gudstjänsten Vad betyder detta avtal?

Sommaren 2016 kom budskapet inom den kristna världen från Vatikanen att påven skulle besöka Sverige, Malmö/Lund slutet av
oktober vilket berörde både katoliker och protestanter. Utgångspunkten för mötet mellan katoliker och protestanter var att
påminna om det katastrofala budskapet om att den romerska katolska kyrkan delades genom reformatorn Martin Luther för snart
500 år sedan. Detta är den officiella orsaken till mötet i Sverige. I den kristna världen kanske fårflocken förstår att deras pastor
samlade katoliker och protestanter i en fredlig process genom avtalet den 31 oktober 2016 inom den kristna världen. Där är den
katolska kyrkan är störst och starkast, även kunskapsmässigt, och leds sedan 2013 av en jesuitpåve.
Men bakom avtalet finns en gigantisk bild som är dold för fårflocken. Vi vet att jesuitpåven Franciskus är påve för
Vilddjuret/Tjuren Jesus Beelsebub. För honom är det viktigt att lyfta fram Tjuren Jesus Beelsebub ensam utan konkurrens.
Konkurrenten i detta sammanhang är Lammet, Izates II Jesus, alltså den ursprunglige Jesus, som protestanterna, den Lutherska
kyrkan och religionen, stod för. Genom avtalet den 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka petades definitivt Lammet/Jesus bort från
kristendomens värld och vilddjuret/Tjuren Jesus Beelsebub är ensam kvar som Frälsare i kristendomens värld, även enligt
Uppenbarelseboken. Enligt påvestolen är detta vilddjur Frälsare, ny Människa, ny Människoson, ny Adam och Guds Son och
arvinge. Det får påvestolen stå för tillsammans med Lutherska världsförbundet.

Trefaldighet

Trefaldighet

Vilddjurets frälsarsymbol är en vit duva (Helige Ande) som flyger förbi solen, som i sin tur är symbol för Lejonet. Lejonet i
detta sammanhang, nu i ändens tid, var judegossen Tibor E som föddes av judinnan Maria på julaftonen prick klockan tolv på
natten i Linköping i Sverige och som mördades 1971 i Stockholm.
Fårflocken kan beskåda trefaldigheten, vilket bl.a. påven hänvisade till ett flertal gånger under gudstjänsten. Treenigheten
togs fram under Tjurguden, Konstantin den stores tid. Denna treenighet överensstämmer inte med Uppenbarelseboken, se
länken Grundsten, sidorna 35-36. Trefaldigheten behövdes för vilddjurets skull, för att det i form av en duva ska komma
fram till slutmålet genom bl.a. en massa brott, mord, urkundsförfalskningar, bl.a. till gudstjänsten den 31 oktober 2016 i
Lunds domkyrka. Detta möte planerades enligt de inblandade för cirka 50 år sen, alltså från 1966, under påven Paulus VI:s
pontifikat. Då beslöt påven definitivt att mörda Lejonet Tibor E. Påven Paulus VI var en reinkarnation bl.a. av aposteln
Paulus. Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 57.
Den som fortfarande måste lösas är bland annat nattvarden där katoliker och protestanter har olika uppfattning. Nattvarden är
egentligen ett mysterium inom religionen. Hur kom den till? Låt mig analysera den från en djupare synvinkel.
Se mycket mer i länken Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 45-58.

Bilden visar vänner som samlar sig vid ett bord. Motivet kan kallas för ”den sista måltiden”. Den lilla gruppen består av män och kvinnor.
Mannen i mitten kan man kalla för Josef Jr, Lejonet av Juda son till judinnan Maria. Han var gift med Maria från Magdala, hade en son och
en dotter. Hans vänner var både män och kvinnor, inklusive de fem lärjungarna. De åt lammkött och drack vin därtill.

Josef Jr. och hans fru Maria från Magdala hade en vingård i staden Kana (förmodligen hade hustrun ärvt det av sina föräldrar),
och de bedrev tillsammans vinodling och vinhandel. Även Josef Jr. var vindrickare. Han kunde ha kallat sig för ”Vinträd” eller
för ”Vinstock”.
Evangelisterna Matteus, Markus och Lukas skriver om ”Blodsförbundet” i samband med måltiden:
Lukas: ”/…/ Sammalunda tog han ock kalken efter måltiden och sade: Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som varder
utgjutet för eder /…/”. Matteus: ”/…/ Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: Dricken härav alla; ty
detta är mitt blod,

förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och jag säger eder: Härefter skall jag icke mer dricka
av det som kommer från vinträd förrän på den dag, då jag dricker det nytt med eder i min faders rike../…/” , Markus: ”/…/
Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem; och de drucke alla därav. Och han sa till dem: ”Detta är mitt blod,
förbundsblodet, som varder utgjutet för många. Sannerligen säger jag eder; jag skall icke mer dricka av det som kommer från
vinträd förrän på den dag, då jag dricker det nytt i Guds rike /…/”.
Om vi känner till världshistorien vet vi att blodsförbundet är ett gammalt hedniskt försvar, samman-hållning mot fiender.
Redan hunnerna före och efter tidräkningen tillämpade systemet med blodsförbund, också i Attilas tid, även ungrarna med
Álmos i spetsen. Attila var en reinkarnation bl.a. av Josef jr. Blodet som varder utgjutet för eder kan man jämföra med de
kristnas blodiga krig som besegrade hedendomen, då miljontals hedningar mördades på grund av blodsförbundet. –
Förmodligen fick Josef jr. genom sina kontakter reda på att han skulle gripas och då arrangerade han en måltid, eller en så
kallad ”sista måltid”, och under tiden talade han om för de församlade hur de skulle bete sig, om han inte skulle komma
tillbaka. Han åberopade blodsförbundet och jämförde det med vinet, han var vindrickare. För att komma ihåg och hänvisa till
blodsförbundet bör man vara en äkta hedning.

Se vidare länken Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 37-44.

Porträtt från
översteprästen
Hannas tid

Porträtt från
översteprästen
Kajafas tid
Det här kallas också för den sista måltiden. I mitten finns Jesus i det fördolda. Han var son till
drottning Helena med det officiella namnet Izates II och var judisk kung efter konverteringen till
judendomen. Även denna händelse är ett mysterium, liksom föregående med juden Josef jr.

Egentligen var Izates II, son till drottning Helena, den ursprunglige Jesus, som i det fördolda verkade redan under översteprästen
Hannas tid. Han var även verksam under översteprästen Kajafas tid, men den verksamheten var inte så aktiv i det forna
Palestina. Han var gift med Symmacho från Characene, som i det fördolda var Jesus högra hand och hans mor Helena hade alla
kontakter som tillhörde Jesus Messianska verksamhet, trygghet och säkerhet. Brodern Judas hade hand om gruppens ekonomi.
Se vidare ovan, sidorna 16-23. Det var Jesus som hade 12 ursprungliga huvudlärjungar, de som senare kallades för apostlar. Man
vet inte riktig när, hur och på vilket sätt den sista måltiden ägde rum.
Vi bör komma ihåg, att på den tiden, när juden Josef Jr och Izates II/Jesus bedrev var sin verksamhet fanns inga evangelister, då
gällde gnosticism och kunskap som timmermannen Josefs son Thomas grundade och drev. Hela den verksamheten sattes igång
av Johannes (döpare), också han hade sina lärjungar. Men den största gruppen hade Jesus omkring sig, i vilken bl.a. Matteus och
den unge, rika Markus (Tjuren) ingick. Markus var då cirka 18-19 år gammal.
Evangelisterna Matteus, Markus och Lukas skriver om ”Brödet” i samband med måltiden.
Matteus: ”/…/ Medan de nu åto, tog Jesus ett bröd och välsignade det, och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tagen
och äten; detta är min lekamen”. Markus: ”/…/ Medan de nu åto, tog han ett bröd och välsignade det, och bröt det och gav åt
dem och sade: ”Tagen detta; detta är min lekamen /…/”. Lukas: ”/…/ Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det, och
gav åt dem och sade: ”Detta är min lekamen som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse/…/”.
Ja, detta bröd. En symbolisk liknelse mellan hans kropp och bröd är höjdpunkten i evangelierna. Detta har igenting med
religionen att göra; det är kunskap och vetenskap på en mycket hög nivå, som förekom i gnosticismen, i den bok som Tomas
skrev och som kallades för ”De hemliga skrifternas bok” eller ”Livets bok”. Den skrevs om av Judas till Jesus fördel, vilket
enbart Jesus har förstått. En sådan kunskap hade bara Ormen/Lammet. Se vidare länken Akhenaton den allsmäktige, sidan 21,
Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 73-74, och Norrskenets konung, sidan 62. Som kort sammanfattning kan vi säga
att evangelierna grundar sig på detta ord, bröd, som en symbolisk liknelse enligt Jesus, framförallt Johannes evangelium. Trots
att alla fyra är omskrivna av kyrkofäderna, har de inte förstått den vetenskapliga innebörden i det hela, eftersom denna kunskap
inte är religion, den sammanfaller med naturen. Något blodsförbund nämnde han inte, eftersom det var en känd gammal hednisk
tradition och han var emot även hedningarna.
Mer om kalken och brödet nedan.

Det finns en anteckning om ett hemligt möte, där bland annat Jesus, Jakob och en inte namngiven tjänare till översteprästen var
närvarande. Följande utspelades: "Men sedan Frälsaren hade givit sin linneduk till översteprästens tjänare, gick han till Jakob
och visade sig för honom. Jakob hade nämligen avgivit en ed att han icke skulle äta något bröd från den stund då han hade
druckit av Frälsarens kalk, förrän han sett honom uppstånden från de döda: "Sätt här fram", sade Jesus, "ett bord och bröd!" Han
tog brödet, uttalade tacksägelsen och bröt det och gav det åt Jakob den rättrådige och sade till honom: "Min broder, ät ditt bröd!
Ty Människosonen har uppstått från de döda". (Hebréerevangeliet)
Av texterna framgår ganska tydligt att händelsen utspelades i Jerusalem strax efter den så kallade "uppståndelsen från de döda".
Överstepräst var då leviten Kaifas och Jesus kände personligen dennes inre krets. På den linneduk som Jesus gav till
översteprästens tjänare fanns förmodligen hans ansiktes avtryck, och denna duk skulle förmodligen motsvara Veronikas
linneduk i samband med den judiske Josef jr:s korsfästelse före påskfirandet. Alltså ett bevis på att det var Jesus på korset och
ingen annan. Att Jakob som tvivlare (icke Thomas) kom till mötet var givet, eftersom Jakob blev den rättrådige och
ställföreträdare för Jesus, för han delade brödet med Jakob och han drack av Jesus kalk. Men det står ingenstans att Jesus och
Jakob var vindrickare, och det var vin i kalken. Men däremot framkommer alldeles tydligt att Jesus och Jakob slöt ett förbund
med varandra om alla Jesus hemligheter. (Bröd = gärning).
Se vidare länken Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 59-79

Tjuren
Markus,
Jesus
Beelsebub

Bilden här ovan illustrerar också en sista måltid, angående Tjuren Markus, Jesus Beelsebub. Man kan
säga att denna måltid aldrig ägt rum, denna bild är sammansatt av de två första och ursprunget är
borta.

Tjuren
Markus,
Jesus
Beelsebub

Denne Jesus Beelsebub lade beslag på de två första av Messias verksamheter som grundade sig dels på historia och dels på
kunskap, vetenskap (gnosticism). Han omvandlade ursprunget till fusk och lögner, så att Jesus Beelsebubs Messiasverksamhet
blir till fusk och lögner i form av sagor och badar i blod, vilket evangelierna återspeglar, med bl.a. apostel Paulus i spetsen. Vi
vet att Markus avslutade sitt liv i Egypten, i Alexandria, som biskop. Han var grym, dödade massor av oskyldiga på grund av
den nya religionen. Han mördades därför där, jag kan jämföra honom med kungen Gustaf III av Sverige, som var en
reinkarnation bl.a. av Markus. Se vidare länken Grundsten, sidan 37.
Angående nattvarden: Om vi analyserar nattvarden i ett djupt sammanhang, finner vi att den har olika ursprung. Att man inte är
överens om nattvarden är naturligt, eftersom man inte kan vara överens om en påhittad sak.
Som avslutning på detta tema återstår att ta reda på vem detta nya testamente tillhör.

Luthersk kyrka 2016-10-31

Romersk-katolsk kyrka

Gravplats för Romerskkatolsk kyrka
Symbolisk begravning
Se länken Fursten av Ponte Corvo eller…”, sidan 66.
KG Hammars valspråk: ”Sanningen skall göra er fria”.

"Då träder Mikael fram, den store fursten, han
som beskyddar ditt folk" (Dan 12:1)
Se hela länken Den forna hedniska Asa-kulturen, sidorna 1-67, sidan 49, extra, och 54

Vid den yttersta tiden kommer de forna
hedningarna att samla sig under Mikaels ledning

Mikael, den store fursten, hedningen, solguden (korpen) Utu

Den yttersta striden. Se länken Falken flyger inte längre, sidan 1, där Karl IV Johan åberopar historien från Odens dagar till våra, yttersta
dagar. Visste han om slutet så här punkligt?…..Se vidare länken Den forna hedniska Asa-kulturen, sidorna 54-56. 64-66.
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1981-09-03
Ritad av Tibor Kemény

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 skall komma upp till ytan och att
låta världen få vetskap, 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
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Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

