
          14 --- 1 έως  14 --- 28 )     Δευτέρα Απουσία : …..«….. και πάλιν ερχόμενος…..»….: αμ δε….!..... 

                    14 ---1 έως 14 --- 8 )          

                                14 --- 1 ) 

 

…..Και τον περιμένουν οι ‘’πλανεμένοι’’ σε 2η παρουσία –του : τον, τάχα Χριστό, Ιησού, λεςςς κι έγινε η 1η, 

όμως, μάταια…., που για τότε μιλούν όλοι –τους…., να….. και παραδείγματος χάριν….: 

 

* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, 

οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου 

να έρχεται εις την βασιλείαν του.» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]…., 

 

* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή, 

πριν γίνουν όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / .» : 

[Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]…., 

 

* Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε 

τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» : [Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]…., 

 

* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς /, 

να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή, 

κατά την έλευσίν του.» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]…., 

 

* Ιωάννης : «..... διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει.» : 

[Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]…., 

 

* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού, 

διότι ο καιρός πλησιάζει.» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]…., 

 

* Παύλος : « Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν συμβολικά 

και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε 

το τέλος των αιώνων.» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]…., 

 

* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος 

και δεν θα βραδύνη.» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]…., 

 

* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς 

καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού.» : 

[Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,  

 

* Πέτρος : «..... οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν, 

η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν.» : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….,  

 

* Ιάκωβος : «Ελάτε τώρα, σεις οι πλούσιοι, κλαύσατε και θρηνήσατε διά τας συμφοράς που σας έρχονται. 

Ο πλούτός σας έχει σαπίσει και τα ενδύματά σας είναι φαγωμένα από τον σκόρον, 

το χρυσάφι σας και το ασήμι σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μία μαρτυρία εναντίον σας, 

και θα φάγη τις σάρκες σας σαν φωτιά. Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας. 

Τα ημερομίσθια των εργατών που εθέρισαν τα χωράφια σας, και σεις τους τα εστερήσατε, φωνάζουν, 

και αι βοαί των θεριστών έχουν φθάσει εις τα αυτιά του Κυρίου Σαβαώθ. 

Εζήσατε εις την γην με πολυτέλειαν και απολαύσεις, 

επαχύνατε σαν τα ζώα διά την ημέραν που θα τα σφάξουν. 

Κατεδικάσατε, εσκοτώσατε τον αθώον· δεν σας φέρει αντίστασιν.  

Φανήτε λοιπόν υπομονετικοί, αδελφοί, μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου. 
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Ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης με υπομονήν, έως ότου πέση 

η πρώιμη και όψιμη βροχή. Φανήτε και σεις υπομονητικοί, δυναμώστε τις καρδιές σας / ω αδερφοί / , 

διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει.» : [Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.]…., 

 

* Παύλος : «Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι περιωρισμένος,..… 

.....διότι παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού.» : 

[Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 7, εδ. 29,…. 31.]….,  

 

* Παύλος : «.....και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, αλλ’ ας 

ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα.» : 

[Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 25.]…., 

 

* Πέτρος : «Να ξέρετε πρώτα τούτο : ότι θα έλθουν κατά τας τελευταίας ημέρας χλευασταί, 

οι οποίοι θα ζουν κατά τας δικάς των επιθυμίας, και θα λέγουν, «Πού είναι η υπόσχεσις της ελεύσεώς του; 

διότι αφ’ ότου εκοιμήθησαν οι πατέρες όλα παραμένουν τα ίδια, όπως ήσαν από την αρχήν του κόσμου». 

Τους διαφεύγει θεληματικά το ότι διά του λόγου του Θεού οι ουρανοί υπήρχαν παλαιόθεν          

και η γη εσχηματίσθηκε από νερό και με νερό,      

και ότι με τα ίδια μέσα κατεστράφηκε ο τότε κόσμος, κατακλυσθείς με νερά. 

Και οι σημερινοί ουρανοί και η γη είναι αποταμιευμένοι, δυνάμει του ιδίου λόγου, διά την φωτιά, 

και διατηρούνται έως την ημέραν της κρίσεως και της καταστροφής των ασεβών ανθρώπων.           

Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 

ότι μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα. 

Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του, όπως νομίζουν μερικοί, 

αλλά μακροθυμεί απέναντί μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά να έλθουν όλοι εις μετάνοιαν. 

Η Ημέρα του Κυρίου θα έλθη σαν κλέφτης την νύχτα, και τότε οι ουρανοί με πάταγον θα εξαφανισθούν, 

τα στοιχεία δε θα διαλυθούν από την φωτιά, και η γη και τα επ’ αυτής έργα θα κατακαούν. 

Εάν λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είσθε, 

διάγοντες ζωήν αγίαν και ευσεβή, ενώ περιμένετε και επισπεύδετε την έλευσιν της Ημέρας του Θεού, 

κατά την οποίαν οι ουρανοί θα διαλυθούν από την φωτιά και τα στοιχεία θα λυώσουν από την καύσιν. 

Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, περιμένομεν νέους ουρανούς και νέαν γην, 

εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη.                        

Διά τούτο, αγαπητοί, ενώ περιμένετε αυτά, φροντίστε να βρεθήτε ενώπιόν του 

ακηλίδωτοι και άψογοι εν ειρήνη, και να θεωρήτε την μακροθυμίαν του Κυρίου μας σωτηρίαν, 

καθώς και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος σας έγραψε σύμφωνα με την σοφίαν που του εδόθηκε, 

όπως κάνει και εις όλας τας επιστολάς του, εις τας οποίας μιλεί γι’ αυτά, 

μεταξύ των οποίων υπάρχουν μερικά δυσνόητα, 

τα οποία οι αμαθείς και μη στερεωμένοι διαστρεβλώνουν, όπως και τας λοιπάς γραφάς, 

προς καταστροφήν των.» : [Πέτρου Β΄, κεφ. 3, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.]…., 

  

* Πέτρος : «Και εάν φωνάζετε Πατέρα εκείνον που κρίνει, σύμφωνα με το έργον του καθενός,  

χωρίς να προσωποληπτή, οφείλετε να ζήσετε με φόβον τον χρόνον της εδώ ζωής σας, 

τώρα που ξέρετε ότι δεν ήτο κάτι φθαρτόν, σαν το ασήμι ή το χρυσάφι, 

εκείνο με το οποίον ελευθερωθήκατε από τον μάταιον τρόπον ζωής, 

που εκληρονομήσατε από τους πατέρας σας, αλλά το πολύτιμον αίμα του Χριστού σαν αμνού χωρίς μώμον 

ή κηλίδα, ο οποίος / ο Ιησούς Χριστός / είχε προορισθή πριν δημιουργηθή ο κόσμος, 

αλλά φανερώθηκε κατά τους τελευταίους χρόνους για σας.» : [Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 17, 18, 19, 20.]…., 

  

* Πέτρος : «.....αλλά θα δώσουν λόγον εις εκείνον, ο οποίος είναι έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς. 

Αυτός είναι ο λόγος, διά τον οποίον εκηρύχθηκε το ευαγγέλιον και εις τους νεκρούς,  

ώστε, ενώ εκρίθησαν σαν άνθρωποι ως προς την σάρκα, να ζουν κατά Θεόν ως προς το πνεύμα. 

 Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των.» : [Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 5, 6, 7.]…., 
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* Ιησούς : « Αλήθεια σας λέγω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που στέκονται εδώ, 

οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, 

έως ότου ιδούν την βασιλείαν του Θεού να έρχεται με δύναμιν.» :  [Μάρκος : 9 : 1.]…., 

 

* Ιωάννης : «…..διότι ο καιρός /της 2ης παρουσίας του Ι. Χ/ πλησιάζει.» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 3…..]…., 

 

* Ιούδας : «Οι άνθρωποι αυτοί γογγύζουν, είναι μεμψίμοιροι, βαδίζουν κατά τας επιθυμίας των 

και το στόμα των μιλεί υπερήφανα, κολακεύουν πρόσωπα διά να ωφεληθούν. 

Σεις όμως, αγαπητοί, θυμηθήτε όσα προείπαν οι απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 

Σας έλεγαν ότι, «Κατά τον έσχατον καιρόν θα εμφανισθούν χλευασταί, 

οι οποίοι θα βαδίζουν κατά τας δικάς των ασεβείς επιθυμίας». Αυτοί είναι που προκαλούν διαιρέσεις, 

κοσμικοί άνθρωποι, που δεν έχουν Πνεύμα.» : [Ιούδα, εδ. 16, 17, 18, 19.]…., 

 

* Παύλος : «Ενώ τώρα εφανερώθηκε μια για πάντα εις το τέλος των αιώνων, διά να καταργήση 

την αμαρτίαν με την θυσίαν του εαυτού του.» : [Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 9, εδ. 26.]…., 

 

* Παύλος : «Δεν θέλομεν, αδελφοί, να αγνοήτε όσον αφορά εκείνους που κοιμούνται, 

διά να μη λυπήσθε όπως και οι λοιποί που δεν έχουν ελπίδα. 

Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, 

έτσι και ο Θεός διά του Ιησού θα φέρη μαζί του εκείνους που κοιμήθηκαν. 

Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής, 

ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνωμεν μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου, 

δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν, 

διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού 

θα κατεβή από τον ουρανόν και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν, 

έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς 

μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου  εις τον αέρα, 

και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον. 

Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά.» : 

[Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18.] …., 

 

* Παύλος : «Αφού ο Θεός, κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους, 

εμίλησε κατά την αρχαίαν εποχήν εις τους πατέρας διά των προφητών, 

κατά τας εσχάτας αυτάς ημέρας μας εμίλησε διά του Υιού, 

τον οποίον έκανε κληρονόμον πάντων, διά του οποίου και εδημιούργησε τον κόσμον.» : 

[Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 1, εδ. 1, 2.]….,….!..... 

  

…..Και οι φτηνές δικαιολογίες –τους για τη ’’2α’’….. απουσία –του άκρως εμπαιχτικές.…, 

δήθεν, γιατί…., πριν….. και τότε…., ‘’«θα έπρεπε να φανερωθεί ο αντίχριστος»’’…., 

που, κι αυτός, απουσίασε…., να….. και παραδείγματος χάριν….: 

 

* Παύλος : «Όσον αφορά, αδελφοί, την έλευσιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την συνάντησίν μας 

με αυτόν, σας παρακαλούμεν να μη σαλευθήτε γρήγορα από την ορθήν κρίσιν, 

ούτε να θορυβηθήτε, είτε διά πνεύματος είτε διά λόγου ή δι’ επιστολής που να προέρχεται δήθεν από μας 

και να σας ειδοποιή ότι έφθασε η Ημέρα του Χριστού. 

Ας μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι δεν θα έλθη η Ημέρα εκείνη εάν δεν έλθη 

πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας / ο αντίσχριστος / , 

ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται, 

ώστε να καθήση σαν Θεός εις τον ναόν του Θεού με την αξίωσιν ότι είναι αυτός Θεός. 

Δεν θυμάσθε ότι σας τα έλεγα αυτά όταν ήμουν ακόμη μαζί σας; 

Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ---- …..ήτοι, ο αντίχριστος….. ---- 

να φανερωθή / ο Ιησούς / πριν από τον καιρόν του, 
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διότι η ανομία ήδη ενεργεί μυστικά, έως ότου φύγη από το μέσον εκείνος που τώρα εμποδίζει, 

και τότε θα φανερωθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα καταστρέψη με την πνοήν του στόματός του 

και θα τον εκμηδενίση με την εμφάνισιν της ελεύσεώς του. Η έλευσις δε του ανόμου 

θα γίνη διά της ενεργείας του Σατανά με πάσαν δύναμιν και με ψευδή σημεία και τέρατα, 

και με κάθε είδος απάτης του κακού μεταξύ των ανθρώπων που χάνονται, 

διότι δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν την αλήθειαν ώστε να σωθούν. 

Διά τούτο ο Θεός θα στείλη εις αυτούς μίαν ενέργειαν παραπλανητικήν, 

ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος, διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν 

αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν.» : 

[Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.]…., 

  

* Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας, 

διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν.» : [Ιωάννης : 14 : 30.]…., 

 

* Ιωάννης : «Παιδιά, είναι η τελευταία ώρα. Ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται 

και, πραγματικά, πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. Από αυτό γνωρίζομεν ότι είναι η τελευταία ώρα. 

Έφυγαν από μας, αλλά δεν ανήκαν σ’ εμάς, διότι εάν ανήκαν σ’ εμάς, θα είχαν μείνει μαζί μας, 

αλλά έφυγαν διά να φανερωθή ότι δεν είναι όλοι από τους δικούς μας. Αλλά σεις έχετε χρίσμα 

από τον Άγιον και τα ξέρετε όλα. Σας έγραψα, όχι διότι δεν ξέρετε την αλήθειαν, αλλά διότι την ξέρετε 

και διότι κανένα ψεύδος δεν προέρχεται από την αλήθειαν. 

Ποιός είναι ο ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός; 

Αυτός είναι ο αντίχριστος, εκείνος που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν. 

Όποιος αρνείται τον Υιόν δεν έχει ούτε Πατέρα.» : [Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23.]…., 

 

* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει 

ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον.» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….!..... 

 

                   =============================================================== 

  

                                                               14 --- 2 ) 

 

…..Σαφώς…., κι αυτά : τα της δευτέρας….. παρουσίας –του…., ήσαν, ατυχή, σχέδιά –τους…., 

που, μάλλον, η….. α,Α,ρχι τεκτόνισσα μασ ούσα όνα ‘’Ειμαρμένη’’ 678ου βαθμού θα τ’ αποφάσιζε κι αυτό…., 

εξού και….. κανείς –τους δεν ήξερε τίποτα περί του πότε της δευτέρας παρουσίας και βασιλείας –του….: 

 

* Ιησούς : «Την ημέραν όμως εκείνην ή την ώραν δεν ξέρει κανείς, ούτε οι άγγελοι 

εις τον ουρανόν ούτε ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας.» : [Μάρκος :  κεφ. 13, εδ. 32.]….! 

 

         {#{ * Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 1, εδ. 6, 7….: περί του χρόνου ή του καιρού της αποκατάστασης 

         της βασιλείας του Ισραήλ…., για τον οποίο ο, αρχι τέκτονας, Ιησούς έλεγε στους 12 μαθητές του…., 

         σαν τον ρωτούσαν γι’ αυτό…., πως….. «δεν είναι δική τους υπόθεση…., παρά του Πατρός…., 

 /*/ Ε, σε όλα, ‘’όλα’’ μασονοκίνητα, τα κόμματα οι αρχηγοί και 2 -- 3 ‘’ανταλλακτικοί’’ –τους, για κάθε εκδοχή, 

 ξέρουν τα ρυπαρά σχέδιά –τους…., οι νόμιοι ‘’τέτοιοι’’, που τα κοπάδια –τους ακολουθούν ‘’τυφλά’’….! /*/ 

         που αυτός ώρισε | …..τον χρόνον ή τον καιρόν….. | κατά την δικήν του εξουσίαν…..»….! }#} 

 

Ννναι…., κανείς –τους…., χμ, ούτε και ο….. «σπορεύς»….. ‘’«Πατήρ»’’….: 

 

* Και έλεγε / ο Ιησούς / , «Η βασιλεία του Θεού είναι σαν να ρίχνη ένας άνθρωπος 

τον σπόρον εις την γην, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν 

και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν ξέρει.» : 

[Μάρκος : κεφ. 4,  εδ. 26, 27.]…., 
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* Ιησούς : «Ξέρετε όμως τούτο : ότι εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα την νύχτα 

θα ερχότανε ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. 

Διά τούτο και σεις να είσθε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε, 

θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» : [Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 43, 44.]….! 

 

Όμως, δεν ήξερε κανείς –τους….. και περί του….. πού….. / …..στη Βηθανία ή αλλού….. / 

και περί του….. πώς  

( …..ξανά, με γέννα….. ή ως ‘’33άχρονος’’ ‘’καταληφθησόμενος’’ από τη Βηθανία….. ) ….: 

 

* Λουκάς : / δύο άνδρες με ενδύματα λευκά προς αποστόλους / 

«Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεσθε και κυττάζετε εις τον ουρανόν; 

Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη από σας εις τον ουρανόν 

       / ήτοι, φυγαδεύτηκε από αυτούς στο….. εξωτερικό….: εκτός….. Ισραήλ -- γης….. / 

θα έλθη κατά τον ίδιο τρόπο όπως τον είδατε να ανεβαίνη εις τον ουρανόν.» : 

[ Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : Κεφ. 1, εδ. 11, 12.]…., 

 

* Ιωάννης : «Ύστερα εφάνηκε ένα μεγάλο σημείον εις τον ουρανόν : 

Μια γυναίκα / η ‘’Μαρία’’ / ,….. ήτο έγκυος και εφώναζε από τους πόνους και την αγωνίαν 

(!;) να γεννήση / τον ‘’Ιησού’’ / .» : Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 12, εδ. 1, 2.]….! 

 

…..Ε, το σούπερ ‘’δούλεμά’’ –τους….. ’’ανεπανάληπτο’’….. και, ιδίως, το του Πέτρου….: 

* Πέτρος : «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 

ότι μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη 

και χίλια έτη σαν μια ημέρα.» : [Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 8, 9.]….!….. 

 

…..Παραμύθια, λοιπόν…., απαραίτητα, κατά το δοκούν –τους…., 

για τη διαιώνιση της σατάν ‘’εξουσίας’’ -- εξουσίας –τους….!….. 

 

{*[ …..Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 

Γρηγόριος Ναζιανζηνός / …..σε επιστολή του προς τον….. Άγιο Ιερώνυμο….. / ….: 

«Έχουμε ανάγκη από όσο το δυνατό περισσότερους μύθους 

για να μπορούμε να εντυπωσιάζουμε τον όχλο. 

Όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο όχλος, τόσο πιο ενθουσιώδης γίνεται. 

Οι πατέρες και οι δάσκαλοί μας δεν έλεγαν πάντοτε τι σκέφτονταν, 

αλλά έλεγαν αυτό που τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες…..»….,….. 

ενώ ο επίσκοπος Συνέσιος, συμπλήρωνε, κι αυτός….: «Ο λαός ζητάει επίμονα 

να τον εξαπατάς, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μ’ αυτόν. 

Σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντοτε ένας φιλόσοφος μόνο για τον εαυτό μου, 

αλλά για το λαό θα είμαι μόνο ιερέας…..»….!….. ]*} 

 

                       ============================================================ 

 

                                                        14 --- 3 ) 

 

…..Κι ακόμα τον περιμένουν, λοιπόν, σε 2η παρουσία τον με «αμφίστομη ρομφαία» : αμφίλογο…., 

βασιζόμενοι σε ανάλογες φράσεις, και, –του…., έστω, –του…., όπως, λ. χ….: 

 

* Ιησούς / προς Καϊάφα και πρεσβυτέρους / : «Αλλά σας λέγω, ότι από τώρα θα ιδήτε 

τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της Δυνάμεως 

και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού.» : [Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 64.]…., 
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* Ιωάννης : «Ιδού, έρχεται με τα σύννεφα. Κάθε μάτι θα τον ιδή 

και εκείνοι που τον εκέντησαν, και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν όλαι αι φυλαί της γης.» : 

[Αποκάλυψη Ιωάννη : Κεφ. 1, εδ. 7.]....,….! 

 

Σαφώς…., και, αυτό θα γίνονταν…., εάν…., επαρκώς και «διά την αιτίαν» του ‘’Γιαχβέ’’…., 

θα….. ‘’τα έσταζαν’’….. τα σύννεφα…., ήτοι, οι τότε….. ιμπεριάλ πολεμοεπενδυτές 

και πολεμοχορηγοί πλούσιοι…., κυρίως, οι του….. γεω….. ουρανού –τους :  

του πέραν του….. «ουρανού : ουράνιου θόλου» -- ‘’F.I.R’’ 

και «διαχωριστή των….. / εκεί, ουράνιων και γήινων / υδάτων : λαών…..»….: Γένεσις : κεφ. 1, εδ. 6….! 

 

Δηλαδή, τα του εκτός Ισραήλ : γης γεω…..ουρανού….. του τότε ‘’θεού’’ -- ‘’«Μεγάλου Αδελφού’’ -- 

-- ‘’μετενσάρκωσης’’ του κατά εποχές ενσαρκωτού Γιαχβέ…., «νοητής Ιδέας» κι αυτού…., 

που….. πολλοί…., 7 εκεί και τότε και κατ’ ‘’αυτούς’’…., ‘’ουρανοί’’ -- έδρες ‘’Θεών’’ -- 

-- Βασίλεια….. με ουρανούς και γαίες : υποβασίλειά –τους….,….. υπήρχαν….! 

 

Κι αυτό συνέβαινε συνηθέστατα και παντού της Γης…., έτσι…., ως και τότε στο Ισραήλ….: 

* Μωυσής : «Τότε η νεφέλη εκάλυψε την σκηνήν της συναντήσεως και η δόξα του Κυρίου 

επλήρωσε το κατοικητήριον….. Οσάκις δε η νεφέλη ανυψούτο από το κατοικητήριον 

οι Ισραηλίται πάντοτε εξεκίνουν / για τις κατακτήσεις τους /, συνεχίζοντες την πορείαν των. 

Εάν όμως η νεφέλη δεν ανυψούτο, δεν εξεκίνουν, 

μέχρι της ημέρας κατά την οποίαν ανυψούτο.» : [Έξοδος : κεφ. 40, εδ. 34,….. 36, 37.]….! 

 

Ναι…., ‘’μάλλον’’, μόνον, εάν θα….. ‘’έσταζαν τα σύννεφα’’ του ουρανού : εξωτερικού…., 

οι ‘’εξωγήινοι’’…., που….. ο ουρανός, πλην από σκουλήκια, βρέχει και….. χρήμα, πολεμιστές,….! 

 

Να…., έστω…., σύννεφα….. με νεροσταλίδες -- ύδατα -- νερά….: 

πηγονερά, λιμνονερά, ποταμονερά, ρυακονερά, θαλασσονερά,….: 

«Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη / η Βαβυλών / είναι λαοί και όχλοι, 

έθνη και γλώσσαι» : Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 17, εδ. 15….! 

 

Να…., «παρθένοι», ‘’Μύριοι’’…., πολεμιστές πλούσιας πολεμικής τεχνολογίας και του δόγματος 

της….. παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: Νο 777, Νο 666, Νο 888,….. 

οι, εκτός και για δημόσια έργα, βασιλοδανειζόμενοι πολεμιστές….! 

        (*( ….. χξς΄…., πάντα και παντού, για την αιτία του….. ‘’Γιαχβαλλαχβραχμοδία’’….. )*) 

 

Να…., νερά..... με νερο’’κάθιστους’’….: βλέπε….: ο Βιρακόσα…., 

ο, αλά Διόνυσο, ορεσιβιόφιλος -- πλουσιόφιλος και πλουσιότροφος 

και «ορθός χρήστης του άδικου Μαμωνά» Ιησούς….,….! 

 

      [*[ …..εχχχχχ…., ωρέ ‘’Θάφτες’’…., πείτε μας κάτι και για τον….. άλλονε….. ‘’Χριστό’’…., 

      τον ‘’θαμμένο’’ λόγοις τε και πράξεσι και βίω…., 

      τον που, ‘’πριν γεννηθεί, σταύρωσαν τα…., και, Ελληνιστοεβραίικα…., βαμπίρια’’….! ]*] 

 

Ννναι…., ο Ιησούςςςςς…., ο που συνιστούσε στους μαθητές του….: «Και εγώ σας λέγω, 

κάνετε φίλους / τους πλούσιους / διά τους εαυτούς σας χρησιμοποιούντες τον άδικον μαμωνάν, 

διά να σας δεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν αποθάνετε.»….! 

                  /$/ …..ε…., προπαντός, για να τους….. εξαγοράσουν την, ακριβοπλήρωτη, ποινή…., 

                  σε περίπτωση που θα κρίνονταν….. θανατοποινίτες -- νεκροί….. /$/ 

 

Ναιαιαι, ο…., ο κρεμάσας την γ,Γ,ην εν ‘’ύδασι’’ και ουχί εν….. ‘’αερίοις’’…., ‘’κολλητός’’ πλουσίων…., 

α, των που κάνουν ‘’κουμάντο’’ στις….. αιώνιες σκηνές των….. ‘’αιωνίων -- αθανάτων’’….. 

στον….. ‘’ουρανό’’….,….: [Λουκάς : κεφ. 16, εδ. 9.]….,….!..... 
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…..Κι εδώ…., τα υγρά σύννεφα ή νεφέλες…., έστω, πολεμικά ‘’πτωχά αέρια’’…., 

είναι τα αλλού….. βουνά -- πλούσιοι…., 

ενώ τα λιγότερο υγρά έως ξηρά σύννεφα ή νεφέλες…., 

έστω, πολεμικά ‘’κροτούντα αέρια’’….,  / …..χμ, όλοι –τους…., πολεμοεπενδυτέςςςςς….. / 

είναι τα αλλού….. όρη -- ζάπλουτοι….: όλοι –τους κεραυνοφόρα και ‘’νεφελιο’’φόρα…., 

και, ως κάτοχοι της ‘’μυστικής’’ πολεμοτεχνογνωσίας ‘’τέτοια’’…., 

ακόμα κι αν αυτή ανακαλύπτονταν από το λαό -- νερά….,….. 

να, που, διαβαθμιστικά, γεωστρωμάτωση και ταξεοστρωμάτωση…., χημεία κι αλχημεία….! 

 

        ($( …..αναλόγως…., * λόφοι….: ιερείς ή άρχοντες…., * βουνά….: αρχιερείς ή και αντιβασιλείς…., 

        * όρη….: αρχιαρχιερείς ή και….. συν…. βασιλείς….: 

        αντίστοιχα…., τράγοι ή ‘’άστρα’’ ή ‘’κέρατα’’…., αρχιτράγοι ή άστρα ή κέρατα….. 

        και αρχιαρχιτράγοι ή γαλαξίες ή αρχικέρατα….,….. 

        όλοι –τους «αλληγορικά ‘’τέτοια’’»…., «εξαρχής κοινωνιών», κοινωνιοπλάστες και ‘’Μοιρο’’πλάστες…., 

        υπέρνεροι -- υπέρλαοι σε….. ‘’μυστικό’’ ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’…., προ παντόςςςςς, οι μασόνοι….! 

 

        Ναι, ω σεις οι τρισάθλιοι λογοφακίρηδες κωδικοποιητές όλου, σχεδόν, του ‘’επίσημου’’ 

        ανθρώπινου λόγου της αρχαιόθεν και σε ‘’σκυταλοδρομία’’ αντιλαϊκής 

        και πάντα καλυμμένα σατανικής Διεθνούς Συνωμοσίας…., 

        οι που, ‘’ποτέ’’, δεν κυριολεκτείτε…., ωρέ γεωσκάνδαλα…., κι όλο αλληγοριοπαίζετε, 

        σεις οι του….. κάθε ‘’Αγιοτριαδικούουου’’….. Κυρίιιου Κυριακοίοιοι…., 

        μη λέγοντας, ως μαφιόζοι, τα σύκα….. σύκα….. και τα σταφύλια….. σταφύλια…., 

        μα….. ‘’σύκα’’ και ‘’σταφύλια’’….,….! )$) 

 

Ναιαιαιαιαι…., έτσι….: μαφιόζικα και συνωμοσιακά κωδικοποιημένα…., 

και, στις 5 Μεγάλες θρησκείες….: Ινδουισμό / Βραχμανισμό /, Βουδδισμό, Ιουδαϊσμό, 

Χριστιανισμό και Ισλαμισμό…., μα και στην Ελληνική Μυθολογία…., κυρίωςςςςς….! 

 

Π. χ….: ο δήθεν προκαλέσας στην εκεί και τότε….. γη -- Ισραήλ ‘’τοπολογικές ανωμαλίες’’ 

Ιωάννης ο Βαπτιστής…., λέεεεενε…., 

ο ωσεί….. Υπουργός Δημοσίων Έργων…., χξς΄, στην «αιώνια» βασιλεία του Ιησού…., 

οδοστρωτήρας -- ’’Μπουλντόζα’’…., ήτοι, στρωτήρας….. βουνών και….. ορέων….,….! 

 

Ιδού, λ. χ…., αλά…., το ‘’όρος’’…., ζάπλουτο Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης…., 

αλά…., «το βουνό»…., πλούσιο Τμώλο της Ελληνικής Μυθολογίας…., 

να, τον μαζί με το βασιλιά της Φρυγίας Μίδα κριτή του Απόλλωνα και του σάτυρου Μαρσύα 

σε διαγωνισμό οργανοπαιξίας…., που, τελικά, «τον έγδαρε ζωντανό…., 

καθώς δεν αρέσει στους θεούς να τους προκαλούν»….! 

                /*/ …..ουχξστ΄…., ή και το ‘’βουνό’’….. που πήγε, «για την αιτία του Αλλάχ», στον Μωάμεθ…., 

                αφού δεν πήγε ο Μωάμεθ σε αυτό….! /*/ 

 

Μα / ο Ιωάννης / και στρωτήρας….. λόφων : αντικυριακών αρχηγών και υπαρχηγών….,….. 

φαραγγιών : αντιστασιακών ανταρτών και αντιβασιλικών -- αντικυριακών…., 

    (#( Σα φώςςςςς, υπήρχαν και οι ‘’παρά τω ‘’Θεώ’’ -- Αρχιβασιλεί αλληγορικοί ‘’τέτοιοι’’….: βουνά, 

    όρη, λόφοι, πεδιάδες, κοιλάδες, δρόμοι,….: οι ομαλοί και θείοι…., ε, σε αντιδιαστολή….! )#) 

δρόμων : των του λαού -- γεω : λαο, νερο : θαλάσσης….,….! 

 

Λεςςςςς, ‘’αγενή ύδατα και μέταλλα’’….. σε αντιδιαστολή με τα ’’ευγενή ύδατα και μέταλλα’’…., 

τα, ‘’συνήθως’’, μεταμορφωμένα -- αεριοποιημένα -- εξαερωμένα -- εξατμισμένα ύδατα…., 

              {*{ ….. Η, Ο...., νερό : Η2Ο…., εξαέρωσή του και….. Η, Ο….. κ. ο. κ….! }*} 

α, που υπάρχουν / πλην κι απ’ τον Αιθέρα / και τα….. αβαρή και ξηρά ’’ευγενή αέρια’’….! 
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Να…., τα….. με ‘’χαριτωμένους’’ ευγενείς τρόπους της κάθε λογής «σεπτής ηδονής» 

ιμπεριάλ ‘’πολεμικά αέρια’’…., χα, τα….. με ‘’νεφέλια’’ των ‘’κεραυνών’’ του Δία…., 

τα νερο--λαο--’’κάθιστα’’…., που…., ω του θ,κ,αύματος…., ‘’την τρώνε’’….. τα ‘’νερά’’….,….. 

όλων αυτών των ως άνω….. ‘’στραβών’’ ως προς τον τότε κι εκεί ‘’θεό’’….. 

και….. ‘’ισιωτέων’’ -- «ταπεινωτέων» --....,….!..... 

 

…..Φυσικά...., οι ως άνω ‘’ισιωτέοι’’…., ‘’ίσως’’ να ήταν και φιλοβασιλικοί : φιλοκυριακοί…., 

μα….. άλλου….. Κ,κ,υρίου -- ‘’Θ,θ,εού’’….. αυτοί…., 

ννννναι…., που….. αλλιώς «υπό την συκήν»….. κι αλλιώς «υπό την άμπελον»...., 

αλλιώς «υπό την φραγκοσυκήν»….. κι αλλιώς «υπό την φραγκοάμπελον»….,….! 

 

Βεβαίως…., έτσι κι αλά Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων…., 

γίνονταν, πάντα και παντού της Γης, και ταξικοί υποβιβασμοί….! 

 

Να…., από ‘’ξηρά αέρια’’….. ‘’υγρά αέρια’’ -- πνοή ή ατμός…., 

           |*| …..αλλού…., ξανά…., χαμονερό -- ‘’πάτος λαός’’ – βουρκόνερο --….,….. |*| 

ως, λ. χ…., 

            [**[ …..μα από….. ’’σ,Σ,τυγερή’’….. ‘’θεία’’ τιμωρία ο ταξικός υποβιβασμός –του 

            και για την….. δαμαλο,κωδικο,κλεψιά –του....: του Ερμή….. ]**] 

ο πριν νερένιος : λαϊκός….. και μετά αεριοποιηθείς -- ‘’θεο’’ποιηθείς -- 

-- μεγαλοαστοποιηθείς Ερμής….! 

 

Ο που…., μόλις γεννήθηκε….. ο συστηματοποιητής της κλεψιάς και της απάτης αυτός…., 

ενσαρκωτή ιδέα γαρ κι ο Ερμής…., «με το ηλιοβασίλεμα κινάει για την Πιερία, 

εκεί που τα αθάνατα |*/ …..ε, κι εδώ, «αλληγορικά βόδια»….! |*/ βόδια των μακάριων θεών 

έχουν τους στάβλους τους 

       {{ Αμ, εδώ, σε ‘’στάβλους’’ -- κωδικοποιητήρια βρίσκονται τα βόδια -- μεγαλοκώδικες….! }} 

και βόσκουν σε χαρωπά βοσκοτόπια που ποτέ δε θερίζουν. 

Αρπάζει 50 δαμάλια…., [[ Eχμ, μικροκώδικες της πολεμικής τεχνογνωσίας, ιδίως...., λεςςςςς….! ]] 

που τα παίρνει μαζί του, φροντίζοντας να μπερδέψει με τέχνη τα χνάρια….! 

Τέλος, γυρίζει βιαστικά στην κούνια του. Μπαίνει στην κατοικία του «από την κλειδαρότρυπα, 

σαν….. φθινοπωρινή πνοή ή σαν….. ατμός»….: Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….! 

 

         (#( …..χμ, κι αυτός ο….. ανα’’στοιχειωμένος’’, από ‘’νερό’’ : ‘’πάτος λαός’’ αρχίνησε….. 

         και κατάντησε ‘’κροτούν αέριο’’ : μεγαλοαστός…., χξς΄, ο Ερμής….! )#) 

 

Κι εδώ…., λοιπόν…., 

* όρη : μεγαλοαστοί άρχοντες και ζάπλουτοι…., 

* βουνά : αστοί υπάρχοντες και πλούσιοι…., οι δίδοντες ή μη για την Γιαχβοαιτία…., 

χμ, τα/οι προεξέχοντα/ντες….. της γης…., || …..ε, της γης -- ‘’επιφάνεια λαός’’ -- μικροαστοί….. || 

* ανώμαλο έδαφος : οι άτακτοι του καθελογής λαού…., 

* πεδιάς ή κάμπος : οι φιλήσυχοι πολίτες…., χμ, οι «ομαλοί» και ‘’πάτος λαός’’…., 

* τραχέα υψώματα : δυσ’’ίσιωτοι’’ υπάρχοντες -- υπαρχηγοί…., 

* κοιλάς : «μικρή πεδιάς ανάμεσα σε βουνά ή λόφους» -- οι ‘’ουδέτεροι’’ μεσοαστοί….,….! 

Εχχχχχ…., κι εδώ…., γεωστρωμάτωση….. και ταξεοστρωμάτωση…., 

ννννναι…., και….. αλέ….. μη ιμπεριαλέ….! 

 

…..Εμ, «αλληγορικά ‘’τέτοια’’» είναι τα που υπονοούσε κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής….: 

* Ιωάννης ο Βαπτιστής -- Ι. Β….: «Αυτός 

     /*/ …..τάχα, ο Ιησούς…., που για άλλον ‘’τέτοιον’’, σύγχρονό –του κι «εγγύς» –του, μιλά ο Ησαΐας ….. /*/ 

είναι εκείνος, διά τον οποίον εμίλησε ο προφήτης Ησαΐας, 
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               (**( Ησαΐας Β΄ : κεφ. 40, εδ. 1, 2, 3, 4, 5….: 

               «Παρηγορία εις τους εν Βαβυλώνι αιχμαλώτους»…., «Εγγύς η λύτρωσις»…., 

               «…..ότι ο καιρός της δουλείας της / της Ιερουσαλήμ / ετελείωσεν…..»…., 

               «Πάσα φάραγξ ας υψωθή· και παν όρος και βουνόν ας ταπεινωθή, 

               το ανώμαλον έδαφος ας γίνη πεδιάς και τα τραχέα υψώματα κοιλάς»….! )**) 

 

όταν είπε, Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, 

κάμετε ίσιους τους δρόμους του»….: [Ματθαίος : κεφ. 3, εδ. 3.]….! 

 

Ναι…., κι αυτό, καθώς και οι….. γαίες ‘’ήταν’’, αναμεταξύ τους, διαφορετικής ποιότητας και ποσότητας…., 

μάλιστα, μερικές….. με υψηλότερα βουνά / …..‘’βουνά’’ : μεγαλοαστικές τάξεις….. /…., 

 

             [$[ …..αναλόγως…., στα….. Κ,κ,ορφοόρη και τα Κ,κ,ορφοβούνια ήσαν οι….. μεγαλο’’τέτοιοι’’….: 

             ‘’Θεοί’’ και ‘’Θέαινες -- ‘’Θεές’’….. και ‘’θεοί’’ και ‘’θέαινες -- θεές’’…., 

             πάντα, περιστοιχιζόμενοι με ανάλογους αυλικούς ‘’τέτοιους’’…., 

             να, σε….. ‘’ο,Ο,υρανούς και….. γ,Γ,αίες’’….,….! ]$] 

 

κι αυτά, με προεκτάσεις –τους….. βουνίδια / …..‘’βουνίδια’’ : αστικές τάξεις….. / 

και….. λόφους…., βράχους….,….. / …..διαβαθμίσεις αστικών τάξεων….. /….. 

έως και….. πεδιάδες ποικίλης….. γεωστρωμάτωσης -- ταξεοστρωμάτωσης…., 

                       / …..κατώτερες, λαїκές, τάξεις….. / 

κ. ο. κ….,….. εεεεε…., σε άλλη…., πλην από….. ύδατική -- ’’υδατική’’…., διάσταση όλα....! 

 

…..Χξς΄ςςςς…., γαϊτανάκι με υπογαϊτανάκια…., υπογαϊτανάκια με υποϋπογαϊτανάκια…., 

υποϋπογαϊτανάκια με υποϋποϋπογαϊτανάκια….,….. 

τσς, λ.χ, αλά….. Ινδικό ‘’τουρλού’’ -- καστο : ταξεο : ’’τέτοιο’’….,….. 

α, και το περικλεισμένο με Περισυμπάντειο Σύμπαν 

είναι η με ζωντανούς ‘’παίκτες’’ ‘’τηλεόραση’’ του Θεού….! 

 

‘’Γαϊτανάκι’’ γεωστρωμάτωσης μαζί και ταξεοστρωμάτωσης, λοιπόν, αλά Σατάν….: 

Αιθέριος, αέριοι, υγρασιακοί, ατμικοί, πνοϊκοί, δροσικοί, παχνικοί, νερικοί, παγικοί,….. 

σε Κορφοβούνι ή….. ‘’πιο πάνω’’…., αναλόγως…., 

σε….. Κορφοβούνι…., σε βουνοπλαγιές…., σε λόφους…., σε βράχους…., 

σε βουνίσιες ή μη πηγές…., σε ρυάκια…., σε ποτάμια...., σε θάλασσα…., σε υποθαλάσσια γη….,....! 

 

Ναιαιαιαιαι…., το ζείτε…., ω παραμυθόπληκτοι…., κι αντιστοιχίστε ‘τα εσείς σ’ αυτό ‘’Γαϊτανάκι’’ –τους...., 

καθώς υπάρχουν ποικίλα άλλα…., που….. σαν σε ‘’σκόρπιο’’ ‘’παζλ’’….. τα δίνω κι εδώ…., 

ε…., κι ονειρευτείτε : φανταστείτε : σχεδιάστε 

το…., απτωτικά και παραδείσια…., Θείο Γαϊτανάκι -- Κοινωνιο’’DNA’’….,….!….. 

 

                    ================================================================= 

 

                                                     14 --- 4 ) 

 

..…Αφού, λοιπόν, οι ‘’διαψευσμένοι’’ ιμπεριαλιστές ’’τέτοιοι’’ 

δεν ξαναπέτυχαν τα σχιζοϊμπεριαλιστικά σχέδιά –τους, 

και, δι’ αυτού του…., Αγδιστικού ή Γλαυκικού, λεςςςςς…., ‘’Χριστού’’…., 

χξς΄, του….. ‘’ζωσμένου’’ τουρίστα και ‘’μυρωμένου’’ με φρου -- φρου πανάκριβα μύρα…., 

του της Καινής Διαθήκης και των ‘’4’’ ‘’Ευαγγελίων’’….. μη «αρσενικού»…., 

           ----…..έιιιιι…., κωδικική αντιδιαστολή με γυναίκανδρο : ανδρόγυνο…!;---- 

ως ούτε και διά άλλων : Παλαιοδιαθηκικών και πριν –του ‘’τέτοιων’’ /«αρσενικών» ή μη/…., 

‘’να ‘τοι’’, πάλι, με ’’άλλον’’ ‘’τέτοιον’’….! 
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Βέβαια…., όχι ‘’καταληφθησόμενον’’, «κατά τον ίδιον τρόπον», στη Βηθανία 

κι ως 33άχρονο…., καταπώς τους έταζε ο της….. ‘’1ης’’….. ‘’τέτοιας’’ ‘’τέτοιος’’….: 

Λουκάς : κεφ. 24, εδ. 50….. και Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 11…., 

 

          [**[ …..έιιιιι…., η επί 40 μερόνυχτα…., μετα’’θανάτια’’…., παρ,απ,ουσία του…., έστω…., 

          μήπως, ήταν η 2ή του ‘’τέτοια’’….. 

          και η στην….. Απο,Επι,κάλυψη του σχιζοβλάσφημου Ιωάννη….. παρ,απ,ουσία του, 

          μήπως, /θα/ είναι η 3η του ‘’τέτοια’’…!; ]**] 

 

μα….. ’’επαναγεννηθησόμενον’’….! 

        //…..έι…., η….. ’’«αναληφθείσα»’’….. ‘’Μαρία’’…., κι αυτή…., σε ‘’2ή’’ –της γέννα…!; // 

 

Α…., ννναι…., χμ, και….. «αρσενικόν»….. «πολεμιστήν»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 12, εδ. 5…., 

ξανά κι έτσι….: άμασκα και χωρίς καλυμμένες ιμπεριαλιστικές παραβολές…., 

μα με ‘’ευθέα’’ πολεμικά διαγγέλματα...., τα….. του δόγματος της ‘’«παρθενίας»’’ 

του ‘’κάθετου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., πια…., 

αλά….. Παλαιά Διαθήκη…., πάλι….! 

 

Ναι…., ο που….. δεν /θα/ είναι ο κρυπτοϊμπεριάλας κι ‘’ελαφρά’’ αρχομανής…., στη γη…., 

Ιησούς της 1ης….. παρ,απ,ουσίας…., 

ο που…., έστω, αυτός ο αμφίστομος : διπλόλογος…., έλεγε….. αλλού κι άλλοτε και σ’ άλλους….. ευθέως….: 

«Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,…..» : Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 27…., 

ενώ..... αλλού κι άλλοτε και σε άλλους….. συνιστούσε…., 

ε, πλαγίωςςςςς και διά, της των μνων, παραβολήςςςςς....: 

«Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, 

φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου» : Λουκάς : κεφ. 19, εδ. 27….! 

 

Ή ο που….. συνιστούσε ξύλο στους μη κάνοντες το θέλημά του...., 

χμ, πάλι, πλαγίωςςςςς και παραβολικώςςςςς…., 

λες…., γδάρτης….. δάρτης….. Απόλλων Ιησούς ή Ιησούς Απόλλων….: 

«Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε 

ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. 

Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, 

αυτός θα δαρή ολίγον» : Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48….,….! 

 

Ναιαιαιαιαι…., όχι….. ο ‘’έτσι’’…., μα….. ο που….. / θα / είναι φανεροϊμπεριαλιστής 

και ‘’ευθέως’’ επίδοξος παντοκράτορας της Γης…., Πανικός…., 

δήθεν…., ξουουουουου, ως, τάχα, και η του Δαυίδ ‘’τέτοια’’…., σε «αιώνια βασιλεία»….: 

και, Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 11, εδ. 15...., 

με υποτροπή δε, μέσα –του, του, κάθε, ‘’«Όργιου»’’ Γιαχβέ -- ‘’θεού’’ -- 

-- ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ της Παλαιάς Διαθήκης….! 

 

Του Υπερκτήνους Γιαχβέ…., που συνιστούσε….. μέχρι και «…..τα βρέφη / των Βαβυλωνίων / 

να συντριβούν προ των οφθαλμών του»…., 

«…..διά της οργής του κατά την ημέραν του άγριου θυμού του…..»....: 

Ησαΐας Α΄ : κεφ. 13, εδ. 13, 15, 16….!..... 

 

…..Ννννναι, ω….. κολαστοί, βλάσφημοι και ‘’θεοκτόνοι’’ αναπαραγωγοί σχιζο‘’τέτοιων’’…., 

καθώς…., ως Γιαχβίδιο ο Ιησούςςςςς….. και διά του Ιωάννη…., ουστ…., 

απειλεί την, ‘’άτακτη’’ τω ‘’Γιαχβέ’’, Ιεζάβελ των Θυατείρων 

πως «και τα παιδιά της θα σκοτώση με θάνατον» : Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 2, εδ. 23....! 
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Χα…., ο που…., πριν…., αγαπούσε τα παιδιά…., ε, τα των ‘’δικών’’ –του παιδιά…., 

και…., τώρα…., νααααα…., επίδοξος φονιάς, άφταιγων, παιδιών…., 

ε, τα των όσων ‘’δεν του κάθονταν’’ παιδιά…., 

«.....διότι ημέραι εκδικήσεως θα είναι αυταί, διά να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα…..» : 

[Λουκάς : κεφ. 21, εδ. 22.]….! 

 

  {${ * Ιμπεριαλισμός….: 

  αρσενικός : σκληρός…., 

                  // …..ο με 9…., κατά τον κωδικοποιητή Τειρεσία…., σ,Σ,τυγερά…., ηδονικά σημεία…., 

                   ε, τα της «σεπτής ηδονής» των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’!!!!! // 

  θηλυκός : μαλακός….. 

          |*| …..ο με 10…., κατά τον κωδικοποιητή Τειρεσία…., ‘’σ,Σ,τυγερά’’…., ηδονικά σημεία…., 

          ε, τα της «σεπτής ηδονής των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’!!!!! |*| 

  και….. αντρογυναικικός : πιότερο μαλακός και λιγότερο σκληρός….. 

  ή γυναικαντρικός : πιότερο σκληρός και λιγότερο μαλακός….,….. 

  και οι 2 άνω, με 1 / …..από….. εξουδετέρωση…., κατ’ εμέ….. / ‘’τέτοιο’’ «ηδονικό σημείο»….! 

  …..Σα φώς, έχει, κι εδώ, και….: ερμαφρόδιτους, πούστικους κ. α. λ καθελογής ιμπεριαλισμούς….! }**} 

 

          [**[ ** Ελληνική μυθολογία….: Ελ λάς : Δίας : αρσενικός κι επίσης μια νύμφη αθάνατη…., 

                    ----…..εεεεε…., και….. .αμώ το .ουνί, και, του/της Δία/Δίας….! ---- 

          γεννήτωρ…., και, από μόνος του…., της Αθηνάς, του Διόνυσου,….. 

          * Ζουρβανιστές του Ιράν….: Ζουρβάν : 

          αυθύπαρκτος και γυναίκαντρος ή αντρόγυνος…., 

          αυτογκαστρωτός…., γεννήτωρ του Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και του Αριμάν…., 

          * Αιγύπτιοι….: Φθα : γυναίκανδρος Δημιουργός….,….. 

          όλα –τους, σαφώςςςςς, αλληγοριστί….,....! ]**] 

 

…..Ναιαιαιαιαι…., ω ‘’θεο’’ενεργειοπλανεμένοι αμύητοι κι εσείς…., 

έτσι είναι οι του…., «σπαρτικού» -- «ΑδαμοΚαδμικού»…., δόγματος της «παρθενίας» 

του κάθετου -- ‘’κάθετου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! 

 

Ναι…., του….. του κάθε Νούμερου…., σπαστού ή μη…., ‘’τέτοιου’’….: 

του Νούμερου 666….. οικονομικού ιμπεριαλισμού, 

             // …...ε, αλά Σολομώντα με τους 666 : χξς΄ τόνους χρυσού κατ’ έτος….! // 

του Νούμερου 777….. εδαφικού ιμπεριαλισμού….. 

            [[ …..ε, αλά τους, σε θρησκείες και μυθολογίες, ιμπεριάλ επταβήματους ‘’τέτοιους’’ : Βούδ,δ,α κ.α.λ…., 

            τσου, τους ‘’ουράνιους’’ -- εξω’’γήινους’’….! ]] 

και….. του Νούμερου 888….. ιδεολογικού ιμπεριαλισμού….! 

       || Ε, αλά τους ιμπεριάλ περιτετμημένους την 8ην, απ’ τη γέννησή –τους, ημέραν….! || 

 

      (*( Α…., χμμμμμ…., | ….. τι….. ’’σύμπτωση’’….! | το….. ’’κρυφό’’ μου, από ‘’αεροβάπτισμα’’, 

      όνομα είναι Στέργιος….: λεξαριθμολογικά, 888….,….! )*) 

 

Ννννναι…., έτσι…., μα….. και του κάθε, ‘’τριαδικού’’, Μ ιμπεριαλισμού....: 

1ο Μ….: ο «παρθένος» «εμφυλιο·σπαρτός» έμπορος -- merchant…., 

ο του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 666…., 

2ο Μ….: ο «παρθένος» «εμφυλιο·σπαρτός» ‘’ιεραπόστολος’’ -- ‘’missionary’’…., 

ο του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 888….. 

και….. 3ο Μ….: ο «παρθένος» «εμφυλιο·σπαρτός» κυρίαρχος -- master…., 

ο του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 777….,…..! 
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…..Ναιαιαιαιαι…., λοιπόν…., ιμπεριαλιστές…., όλοι –τους…., 

του σατάν δόγματος της «παρθενίας» του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! 

 

Ννννναι…., κι αφήστε, ω αντι’’πνευματικοί’’, τους ‘’Κυριόθεν’’ κι απ’ τη γη : απ’ το Ισραήλ 

εξεξεξ«εξαγορασμένους»….. καθαρο’’τέτοιους’’…., 

τους ακολουθούντες ‘’Μύριους’’ τον ‘’Ιησού’’…., «όπου πηγαίνει»…., 

να θεεεεεοσφραγιστούν έως 144.000 παρθένους….! 

 

Ωχ…., «άμεμπτοι» -- καθαροί παρθένοι…., ήτοι…., μας εξηγεί…., ‘’ψιλόοοοογαζα’’…., 

το ‘’θεοκτόνο’’ κανιβαλέ καββαλοτζόβανο…., ο σχιζάκιας κι αγριο’’δουλευτής’’ Τζοβάνι…., 

         {*{ …..ουουουουουστ….. κι άντε και….. ‘’μολυνθείτε’’…., ρε, κολαστοί, ‘’θεοκτόνοι’’…., 

         οι που κάνατε το, έστω, ‘’αλληλούια’’….. ’’γαμ,μολυσματ,αλληλούια’’….! }*} 

οι «που δεν εμολύνθησαν με γυναίκες»….: 

Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14, εδ. 3, 4….,….. εχ, χμ, αφήστε –τους…., μπας και….! 

 

Αααααα…., κι αν ο υπ’ αριθμόν 143.999 ‘’τέτοιος’’ / θα / είναι σιαμαίος 

με τον υπ’ αριθμόν 144.000 ‘’τέτοιον’’…., 

εεεεε…., ‘’κάτι’’ θα κάνω….. για να τους αποσιαμαιοποιήσω…., 

ώστε να πραγματοποιηθούν, τελικά, τα ‘’θε’’άααααρεστα ιμπεριάλ σχέδια 

των….. οξαποκεί…., μα και των….. οξαποδώ εγκαθέτων –τους ‘’τέτοιων’’....,….!….. 

  

 …..Σαφώςςςςς...., πάλι, ως προς την δευτέρα….. παρ,απ,ουσία….. –του...., 

 

                ---- …..πλην απ’ τις αοριστολογίες…., που με αντιφάσεις ‘’μας’’ παρουσιάζουν 

                οι αναξιόπιστοι ‘’ευαγγελιστάδες’’ -- Πυθίες...., 

                τις με τις κωδικοποιημένες λέξεις και κώδικες νούμερα αοριστολογίες….. ---- 

 

υπάρχουν….. ‘’έτσι’’ κωδικοποιημένα….. κι ολόκληρες προτάσεις ή κεφάλαια.., ως, λ. χ....: 

Ιωάννης : κεφ. 4, εδ. 34, 35, 36….: Ιησούς / προς μαθητές του / : 

«Δεν λέτε, ‘’Τέσσερις μήνες ακόμη και ο θερισμός έρχεται’’; Σηκώστε τα μάτια σας, 

σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμόν. 

Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπόν…..»….! 

 

…..Α…., τίιιιι…!; Οι εναπομείναντες 4…., απ’ τους 9….. σ,Σ,τυγερούς –τους….. ‘’μήνες’’ : 

έτη….. κατά τον Μωυσαϊκό Νόμο, σώρρυ, «Νόμο της Στύγας»…., σ,Σ,τυγεροί ‘’μήνες…!; 

…..Έιιιιι…., 4 μήνες –του ίσον 4.000…. «έτη μισθωτού»….. ή 4.000….. μαχαγιούγκας...!; 

        [[ Α, μεταθανάτια, στην όντως κρίση των νεκρών, η στιγμή κρατά, φορές, και, ‘’αιώνια’’….! ]] 

 

Καιαιαιαιαι…., μήπως, κι εσείς…., ω αλληγοριοπαιγμένοι ‘’χριστιανοί’’…., 

καταλαβαίνετε λάθος κι αυτόν τον ‘’χρησμό’’ –του...., // Ε, «αλληγορικοί καρποί» = δίποδοι, άνθρωποι….! // 

χα, ως ο Ηρακλειδεύς Ύλλος…., στον οποίο η Πυθία…., λέγοντας «τρίτους καρπούς»…., 

«δεν εννοούσε τους καρπούς της γης, μα των ανθρώπων, δηλαδή τη γενιά,…..»….. 

κι αυτός νόμισε πως εννοεί τρία χρόνια….. και ‘’την πάτησε’’….,….. ναι, και, εσείςςςςςς...!; 

 

Βρε…., 5….. σ,Σ,τυγεροί….. ‘’μήνες’’ που –τους πέρασαν….. 

συν άλλοι 4….. σ,Σ,τυγεροί….. ‘’μήνες’’ που –τους απομένουν…., 

να, ίσον 9 ‘’μήνες’’….. και τελειώνει η ‘’θεραπεία’’ των ‘’αρρώστων’’ επιόρκων τω Γιαχβέ 

και τω «Νόμω της Στυγός»…., 

    ---- Ε…., θα χορτάσουν, και οι 5.000 + 4.000, οι πεινασμένοι…., ήτοι, θα θεραπευτούν οι άρρωστοι….! ---- 

που…., μετά : τον 10ο ‘’μήνα’’…., θα έχουν μαζί με τους ‘’ουράνιους’’ -- εξω’’γήινους’’ 

υλικό «τσιμπούσι» οι πνευματικοί….! 

…..Αέραςςς….., ω ‘’πεινάλες’’...., που….: αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….! 
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*** Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….: 

Όμηρος : «Αν ένας από τους αθανάτους, που κατοικούν στη χιονισμένη κορφή του Ολύμπου, 

φανεί επίορκος κάνοντας σπονδές, μαραζώνει μια ολόκληρη χρονιά,  // Ωχ, οι έτσι θνητοί τί…!; // 

 

        [$[ Έιιιιι…., Τειρεσίααααα…., 9 Διικά ή 10 Ηρικά είναι τα…., σ,Σ,τυγερά – ‘’σ,Στυγερά’’ 

        ηδονικά σημεία της «σεπτής ηδονής των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’ –τους…!; 

        Έιιιιι…., Ιησούουουουου…., τόσοι αιώνες «στερημένοι την πνοή της ζωής…..» 

        και «μαρασμού» ίσον «μια ολόκληρη χρονιά» –σας…., 

        ίσον «χίλια έτη μισθωτού» κατά ‘’δουλευτή’’ -- ‘’μισθωτό’’ Πέτρο….. 

        ή «μια μαχαγιούγκας» κατά Κτήνη Βραχμάνους…!;….. ]$] 

 

στερημένος την πνοή της ζωής, δε γεύεται πια ούτε την αμβροσία ούτε το νέκταρ 

και μένει ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, δίχως ν’ ανασαίνει, δίχως να μιλάει, βυθισμένος σε νάρκη. 

Όταν ύστερ’ από μια ολόκληρη χρονιά τελειώσει η περίοδος της αρρώστιας του 

                              // ...…τί…., αρρώστιας -- ανομίας -- αταξίας τω ‘’Διί’’…!; // 

είναι καταδικασμένος σε καινούργια βάσανα….: 

εννιά (9) ολόκληρα χρόνια ζει χώρια από τους αθανάτους θεούς, 

δίχως ποτέ να παίρνει μέρος στα συμβούλια ή στα τσιμπούσια τους 

και μονάχα τον (…!;) δέκατο (10ο) χρόνο ξαναμπαίνει στην παρέα των θεών, 

που κατοικούν στον Όλυμπο. Έτσι οι θεοί αφιέρωσαν στον όρκο 

το άφθαρτο νερό της Στύγας, νερό που είναι πάντα ψυχρό, 

καθώς κυλά από την κορυφή ψηλού βουνού…..»….! *** 

 

Εχχχχχ…., την Ελληνική Μυθολογία είχε ως κύρια κωδικοποιητική βάση….. 

και η Παλαιά και η Καινή….. Διαθήκη : Συμφωνία….. –τους….. ή...!;…..    || Ελ ληνιστέεεςςς…., χξς΄….! || 

 

 …..Εεε…., ννναι, βρεεε, νααα…., την Ελληνικήηη Μυθολογίιια 

είχαν ως κύυυρια κωδικοποιητικήηη βάααση….. και η Παλαιάαα και η Καινήηη Διαθήηηκη –τουςςς....: 

 

Πολλοί θεραπεύονται : Ματθαίος : κεφ. 15, εδ. 29 έως 39. / Τί, θεραπεία ο χορτασμός...!; / 

          Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων : Μάρκος : κεφ. 8, εδ. 1 έως 10. 

    / Τί, χορτασμός η θεραπεία…!; /     [Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.] 

 

Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ματθαίος : κεφ. 14, εδ. 13 έως 21. 

     Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Μάρκος : κεφ. 6, εδ. 35 έως 44. 

          Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Λουκάς : κεφ. 9, εδ. 10 έως 17. 

               Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ιωάννης : κεφ. 6, εδ. 1 έως 14. 

                       (#( …..5.000….: χμ, οι που ήθελαν «να τον αρπάξουν / χξς΄, τον ‘’αρπαγμένο’’ Ιησού /, 

                       διά να τον κάνουν βασιλέα»….: μόνον, Ιωάννης : κεφ. 6 : εδ.15….! )#) 

 

       [#[ * …..Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 4….: ο υπό του Ελισαιέ πολλαπλασιασμός των άρτων….: 

       «είκοσι κριθίνων διά εκατόν ανθρώπους, εξ ών έμεινε και περίσσευμα, 

       μετά τον χορτασμόν των…..»….,….. 

       * …..ο Απόλλων έδωσε στις κόρες του Άνιου «το χάρισμα να παράγουν με αφθονία 

                    /***/ …..πλην από κρασί : «οινοτρόποι»….. και λάδι : «ελαιοτρόποι»….. /***/ 

       δημητριακά / …...«αρτοτρόποι»….. /…..»….,….. 

       * …..ο Νηρέας έδωσε στον Πηλέα το φάρμακο κατά της πείνας….,…..!….. 

 

       Έιιιιι…., ω….. «αρτοτρόπε», «ιχθυοτρόπε», «οινοτρόπε»,….. Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., 

       κάνε και το νερό….. γκαζόζα….. Νο 666.777.888….. 

       και δώσε ‘τήν –τους να πιουν και να ξεβαρυστομαχιάσουν ιμπεριαλέ….. κι αλέ….! ]#] 
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        {$${ * …..ένας φοβερός λιμός μάστιζε τη χώρα του σκληρόκαρδου μονάρχη της Αιγύπτου 

        Βουσίρεως εννιά (9) χρόνια συνέχεια….,….. 

                      // …..εεεεε, 9….. σ,Σ,τυγερά….. χρόνια….. τροφο‘’εμπάργκο’’ στον ‘’άτακτο’’ 

                      και μη ‘’θυσιάζοντα’’ στον Δία…., μάλλον, και, που ήταν επίορκος….! // 

 

        * …..απ’ ό,τι λένε, ο / χμ, ‘’άτακτος’’ τω Διί / Ηρακλής χρειάστηκε οχτώ χρόνια κι ένα μήνα, 

        για να εκτελέσει τους 12 άθλους που, για τιμωρία, του όρισε ο Ευρυσθέας....,..… 

              |***| …..εεεεε, τα κωδικικά –τους νούμερα είναι και ‘’σπαστά’’….: 9 -- ‘’9’’ : 8 + ‘’1’’….! |***| 

 

        * …..εννιά (9) μερόνυχτα οι / χμ, ‘’άτακτοι’’ τω Διί/  Δευκαλίων και Πύρρα 

        βολοδέρνουν πάνω στα κύματα, 

                      /*/ …..έιιιιι…., μήπως 9 χρόνια…., που ‘’πάτησαν’’ τον «όρκο της Στύγας»…!; /*/ 

        ώσπου αράζουν στον Παρνασσό….. ή, κατ’ άλλους, στον Όρθυ. 

        Πρώτη τους φροντίδα είναι να προσφέρουν θυσία στον Δία….,….!..... }$$} 

 

   (*( …..«Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με θυσίες, 

   εκτελώντας τις πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»….: 

   Άδης προς, ‘‘άτακτη’’ κι ‘’άδικη’’ τω Άδη, Περσεφόνη….! 

   …..Χα, κι έτσι, κι ο «Όρκος της Στύγας» πέρα…., ε, και με ένα ‘’δώρο’’ στη ‘’Θέμιδα’’….! )*) 

 

…..Και, ω, και, ‘’χριστιανοί’’…., μήπως δεν σας αφορούν…., 

παρά, μόνον, τους….. εκεί και τότε….. Ισραηλίτεςςςςς…!;….. 

 

Βρε, μήπως, ω ‘’ανυποψίαστοι’’ ‘’αμύητοι’’, σας παίζουν….. τον ‘’παπά’’….. 

με ντουμπλέ φας ‘’παπακαλόγερο’’….. του στιλ....: 

----…..«…..Εδώ είν’ ο Δεσπότης…., εδώ κι η παπαδιά…., πού είν’ ο ‘’παπάς’’…!;»….,….. 

----…..«…..Να….. ο….. ’’παπάς’’….!…..»….,..… 

----…..«…..Λυπάμαι, έχασες, ω ‘’κυρίιιιιαρχε’’ λαέ –μου…., 

είναι ο ‘’παπακαλόγερος’’….,..… άει, πάλι, ας….!…..»….,…!;….. 

 

               =================================================================== 

 

                                                   14 --- 5 ) 

 

…..Και τον περιμένουν οι αφελείς -- ‘’κουτοπόνηροι’’ ‘’χριστιανοί’’ σε 2η παρουσία –του…., 

χμμμμμ, λες κι έγινε η 1η –του…., 

     /***/ …..ε, αυτού εδώ….. κι όχι ‘’του άλλου’’ και θαμμένου –τους λόγω τε και έργω και βίω….! /***/ 

μάλιστα, «προσδοκώντας και ανάσταση νεκρών»….: κατ’ αυτούς, «το Θαύμα των θαυμάτων»….! 

 

Σαφώς, κι αυτό γίνεται γιατί είναι δόλια εμπαιγμένοι από τους εκάστοτε ‘’Κυριακούς’’…., 

τους του εκάστοτε ‘’μετεμψυχωτού’’ ‘’Κυρίου’’ -- ‘’Γιαχβέ’’ -- ‘’Θεού’’ -- ‘’Big Brother’’ --…., 

που, ως τρισάθλιοι συμβολισμοπαίχτες ‘’«αλληγορικών ιστοριών»’’, σχεδόν, ποτέ…., δεν κυριολεκτούν…., 

χρησιμοποιώντας δε τη μαφιόζικα συνωμοσιακή : οπορτουνιστικά αλληγορική γλώσσα…., 

όπως κι εδώ και με τις λέξεις….: νεκρός, τάφος -- μνημείο, θάνατος, ανάσταση, χώρα, ασθένεια κ. λ. π….! 

 

Ας δούμε, λοιπόν, σε αποκωδικοποίηση την πραγματική έννοια αυτών των λέξεων…., 

επιλέγοντας μερικά, σχετικά, παραδείγματα…., 

και, προς διάλυση του….. φωτοφανούςςςςς….. σκότους των πλάνων…., 

όπως και προς διάλυση των μάταιων προσμονών των πλανεμένων –τους….! 

Όμως, πρώτα, σε επίπεδο χωρών….: συνήθως, κορών και γιων…., 

και, έπειτα, σε ατομικό -- ‘’ατομικό’’ επίπεδο…., ξου, αφού έτσι -- ‘’έτσι’’ ‘’τα’’ θέλουν….! 
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Βεβαίως…., κι εδώ : στην Καινή Διαθήκη…., ως και στην Παλαιά Διαθήκη…., 

χώρες = συνήθως, γιοι….. και κόρες…., 

όπως, λ. χ, Ησαύ = η ‘’χώρα’’ και φυλή του οίκου Ησαύ…., 

Ιακώβ = η ‘’χώρα’’ και φυλή του οίκου Ιακώβ ή Ισραήλ….,….. 

καθώς, στο ‘’τότε’’ Ισραήλ, κάθε μαχαλάς και νομάδα ήταν και βασίλειο ή σατραπεία….! 

 

Ννννναι…., έτσι…., γιοι και κόρες = χώρες, έθνη, λαοί,…… …., ως αποκωδικοποιεί κι ο ίδιος ο Μωυσής….: 

Γένεσις : κεφ. 25 : εδ. 23 : Θεόςςςςς….: 

 

             /$/ …..Γιαχβέ…., τάχα, Θεός….: θεοποιημένος βασιλιάς…., προς Ρεβέκκα…., 

             για τα δυο, στην κοιλιά της, παιδιά της…., τον Ιακώβ και τον Ησαύ…., 

             που….. από εκεί μέσα….. συγκρούονταν…., 

             ο που…., πριν….. ανα….. γεννήσει χώρες…., όριζε 

             το….. ποια θα έχει ‘’το πάνω χέρι’’….. και το….. ποια θα έχει ‘’το κάτω χέρι’’….! /$/ 

 

«Δύο έθνη είναι εις την κοιλίαν σου και οι δύο λαοί αντιτάσσονται προς αλλήλους 

ήδη εν τη κοιλία σου. Ο είς λαός λοιπόν θα εξουσιάζη τον άλλον 

και ο μεγαλύτερος θα γίνη δούλος του νεωτέρου…..»…..κ. α. λ….! 

 

Να, δήθεν, θαύμα…., να, ανάσταση χώρας…., της του Ισραήλ…., και, κατά τον Ιεζεκιήλ : 

κεφ. 37 : εδ. 1 έως 14….: ( «Όραμα των ξηρών οστών  Αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους» ) 

αλληγορικό -- συμβολικό «όραμα»….. με αλληγορικούς τάφους και ζωντανούς νεκρούς….! 

 

’’Όνειρο’’….. περί ξηρών οστών…., 

που ο χωρίς μπέσα Γιαχβέ δίνει || …..εχ, υπόσχεται πως θα δώσει….. || σ’ αυτά….. 

νεύρα, σάρκα, όργανα, πνοή,….: «σταδιακά»….! 

 

‘’Όνειρο’’….. που λέγεται για την, Γιαχβόθεν, ‘’ανάσταση του νεκρού’’ οίκου του Ισραήλ -- Ιακώβ….: 

Γιαχβέ / προς Ιεζεκιήλ, στο όραμά του / ….: 

«…..υιέ ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι ο λαός του οίκου του Ισραήλ. 

Ιδού, λέγουν διαρκώς, ’’τα οστά μας εξηράνθησαν 

      (( Ε, ήσαν ‘’σκελετοί’’ από….. Στυγερή πείνα…., κυρίως…., οι άσωστοι «άσωτοι»….! )) 

και η ελπίς μας εχάθη· έχομεν εξαφανισθή’’·….. Ιδού, θα ανοίξω τους τάφους σας 

      [[ Εμ…., και, τότε…., όλο το Ισραήλ ήταν ένας τάφος : φυλακή ζωντανών νεκρών….! ]] 

και θα σας αναστήσω {{ ε, αναβιώσω : αποκαταστήσω ως | το παλιό | βασίλειο }} 

από τους τάφους σας, λαέ μου, και θα σας φέρω εις την γην / στην εξουσία / του Ισραήλ ….. 

                    // …..χα, τάχα, μετά από τον….. εκταφιασμό : αποφυλάκιση….! // 

        || Α, και όσους έξω «σπαρτούς» : διεσπαρμένους Ισραηλίτες….. εκεί θα τους φέρει….! || 

Τότε θα εμβάλω εις σας το πνεύμά μου και θα αναζήσετε, και θα σας εγκαταστήσω εις την χώραν σας….. 

Ελάλησα και θα εκτελέσω’’ ---λόγος / υπόσχεση / Κυρίου του Θεού…..»….! 

 

     {*[ Χμ, παραπομπές // Ε, βεβαίως, κωδικικά : κρυπτογραφικά : συνθηματικά….. αυτές….! // 

     κι από το εδώ κεφάλαιο της Π. Δ….. σε ανάλογα, ή κι ‘’ανάλογα’’, χωρία της Κ. Δ….! ]*} 

 

Ννννναι…., που όλα τους…., εδώ κι αυτών των τρισάθλιων συμβολισμοπαιχτών…., είναι 

αλληγορικά ‘’θαύματα’’….. χωλών, τυφλών, ασθενών….: αμαρτωλών τω Γιαχβέ κ. λ. π…., 

εχχχχχ, που σπάνια κυριολεκτούν οι Κυριακοί…., 

που κι αυτές οι έννοιες έχουν ‘’τέτοια’’ : μαφιοζέ αλληγορική σημασία….! 

 

Να…., ως, λ. χ….: 

Ησαΐας Α΄ : κεφ. 33 : εδ. 23, 24….: (Υπόσχεσις σωτηρίας) 
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Κύριος Θεόςςςςς / Γιαχβέ για τη Σιών, Ιερουσαλήμ / ….: 

«…..Τότε οι τυφλοί | Τί, οι αλά….. Τειρεσία ‘’τυφλοί’’…!; | θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα 

και οι χωλοί | Τί, οι αλά….. Ήφαιστο ‘’χωλοί’’…!; | θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν. 

Ουδείς των κατοικούντων εκεί θα λέγη ‘’είμαι ασθενής’’, 

διότι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν των αμαρτιών των»….! 

 

…..Έιιιιι, χξς΄ςςςς, κρυπτοοεννοούν, και, ’’τέτοια’’ ‘’θαύματα’’ ανάστασης νεκρών ζώντων -- 

-- αποφυλάκισης : απελευθέρωσης φυλακισμένων ‘’αιχμαλώτων’’ σε ανοιχτές φυλακές…., 

ήτοι, των «εν τη κονιορτώ»…., ως και αλυσοδεμένων σε παλούκια…., κυρίως, στις αυλές των φυλακών…., 

ε, για πταίσματα….. και μη ισοβιτών…., 

σε αντίθεση με τους σε κλειστές φυλακές -- τάφους φυλακισμένους -- νεκρούς…., 

δηλαδή, σε αντίθεση με τους κακουργηματικούς ισοβίτες ή θανατοποινίτες….,….!..... 

 

     *$$* Ααααα, ‘’έτσι’’ και στην Κ. Δ…., ως, λ. χ….: Ματθαίος : κεφ. 21 : εδ. 18 έως 22, 

     Μάρκος : κεφ. 11 : εδ. 12 έως 14 και εδ. 20 έως 26….: 

     Η άκαρπη συκιά. Η δύναμις της πίστεως…., 

     χμ, που οι δυο, αυτόπτες, αυτοί ‘’το’’ παρουσιάζουν ως ‘’θαύμα’’…., 

     ενώ ο μη αυτόπτης Λουκάς : κεφ. 13 : εδ. 6 έως 9….: 

     Η παραβολή της άκαρπης συκιάς….. 

     ‘’το’’ παρουσιάζει ως παραβολή του Ιησού….. κι όχι ως ‘’θαύμα’’ –του…., 

     καθώς ο αυτόπτης Ιωάννης δεν λέει ουδέν ‘’τέτοιο’’ -- σχετικό…., έτσι ή αλλιώς….! 

 

     Χμ, ναι…., που κανείς –τους, ποτέ κι εδώ κι αλλού, δεν έκανε κανένα απολύτως 

     πραγματικό θαύμα, όπερ δυσκολότατον, πλην από συμβολιστικά ‘’τέτοια’’ : τρικς -- ‘’μυστικές ιστορίες’’….! 

     Ναι, έτσι…., όι οι τρισάθλιοι συμβολισμοπαίχτες….. και, ιδίως, οι εμπαιγμένοι –τους…., 

     οι που, κι έτσι : μπερδέ μπουρδέ, μπερδεύουν όνειρο και πραγματικότητα….! *$$* 

  

 …..Θεραπευτοί ασθενείς -- αναστητοί νεκροί, λοιπόν, οι αμαρτωλοί τυφλοί και χωλοί….! 

 

   (#( Ε, οι μη έχοντες…., ως ανυπάκουοι -- ασθενείς…., πρόσβαση, και, στα κωδικικά –τους…., 

   χμ, όπως, φορές : επτάκις ‘’τυφλωθέντα’’, κι αλά Τειρεσία της Ελληνικής Μυθολογίας…., 

   οπότε…., σαν ήταν υπάκουος -- αναμάρτητος τω Διί αυτός…., έπαιρνε -- άρπαζε…., 

   ως μη χωλός -- ασθενής, πια…., ως αποθεραπευθείς, πια….: ως συγχωρεθείς, πια…., 

   ‘’πάντα’’, μέσω της κόρης –του Μαντούς…., πλούσια λεία και άφθονα λάφυρα…., 

   τα εκ του μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού –τους κλεμμένα υλικά ή πνευματικά αγαθά….! 

 

   Ναι…., ο σούπερ κωδικοποιητής ο αρχισατάν Τειρεσίας…., μα και, ως αλλαξόφυλος, η Τειρεσία…., 

   ο που συνιστούσε στους ‘’τότε κι εκεί’’ άρχοντες να κωδικοποιούν τον κάθε λόγο…., 

   κυρίως, ‘’ιαμβικά’’ : μισοκαλυμμένα -- μισοακάλυπτα….. κι αλά Σόλωνα τη Νομοθεσία…., 

   ώστε, «μόνον», έτσι να μπορούν να διαιωνίζονται στην αισχρή –τους Εξουσία….!..... )#) 

 

Χξς΄…., και, όλα, τα ‘’θαύματά’’ –τους ήσαν αλληγορικά συμβολισμοπαίγνια -- τρικς…., 

επανατονιστόοοοο…., όπως ‘’δείχνει’’, και, ο….. Ησαΐας Α΄ : κεφ. 33 : εδ. 23, 24….: (Υπόσχεσις σωτηρίας) 

Κύριος Θεόςςςςς / Γιαχβέ για τη Σιών, Ιερουσαλήμ / ….: 

«…..Τότε οι τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν. 

Ουδείς των κατοικούντων εκεί θα λέγη ‘’είμαι ασθενής’’, 

διότι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν των αμαρτιών των»….! 

 

Έτσι…., ως συγχωρεμένοι από τις αμαρτίες τους οι Ισραηλίτες…., είναι, πια, ζωντανοί…., 

που…., ως ασυγχώρητοι αμαρτωλοί…., είναι -- θεωρούνται νεκροί….: 

Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 2, εδ. 13….: 

«Ακόμη όταν ήσαστε νεκροί ένεκα των αμαρτιών σας…..»….! 
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                    ---- Ε…., έχει και συμβολική ανάσταση : αναγέννηση : νέος άνθρωπος,….. 

                    πλην από….. ‘’τέτοια’’….. «νουθεσιακά συμβολικά ‘’συμβάντα’’»….! ---- 

 

      (***( Ρε…., κι εσύ…., λεξοπαίχτη και λεξαριθμοπαίχτη…., Φαύλε Παύλε…., 

      «αυτοί που έχουν όνομα ότι ζουν, είναι όμως νεκροί»…., 

      ως θα έλεγε κι ο Ιωάννης : Α. Ι -- Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 3 : εδ.1…., τίιιιι…!; 

 

      Α, μήπως, ως κατά Αριστοτέλη, ζώντες = πεπαιδευμένοι…., αλά Σαδδουκαίους…., 

      και νεκροί = απαίδευτοι…., αλά άλλους…!; 

 

      Ή….. ζώντες = υποταγμένοι τω Γιαχβέ…., και, ‘’αλά’’ άγγελο : επίσκοπο της Α. Ι : 

      κεφ. 3 : εδ. 1….: «…..όνομα έχεις ότι ζης, είσαι όμως νεκρός»…., 

      που, αυτός ο ανυπότακτος τω Γιαχβέ, πια, ασθενής -- νεκρός άγγελοςςς : επίσκοπος, 

      χμ, μάλλον, «θα κατέλθη ζων εις τον Άδην»…., 

      ως θα έλεγε κι ο Δαυίδ….: Ψαλ. ΝΔ΄ ή 54 (55) : εδ. 16 : 

      ( «Διαμαρτυρία κατά των ασεβών» ) Διά τον αρχιμουσικόν·μασκίλ του Δαυίδ….: 

      «Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς. 

      Θα κατέλθουν ζώντες || ως, ζώσα κι έγκορμη, ψυχή κι η Άγγελος : κόρη της Ήρας…!; || 

      εις τον Άδην!»…., ω Σαύρε Παύλε…., ή…., ή…., ήηηηη…!; )***) 

 

Έτσι -- ‘’έτσι’’ / ….. και, ως άνω..... / ….: 

 

▪ η ελαφριά ασθένεια : συνάχι : πλημμέλημα τω Γιαχβέ….. 

ρίχνει τον ασθενή στο….. ρηχοϋπνοκρέβατο :  

παλούκι κι αλυσοδεμένο….. και «εν τη κονιορτώ της γης», αφρούρητο….,   / προπροφυλακιστέο / 

ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. πλημμελειοδίκης….,….. 

                 // Χμ, αυτός, παρά λίγο γρίπη…., παρά πολύ πνευμονία…., 

                 παρά πάρα πολύ φυματίωση….. // 

 

▪ η λίγο πιο βαριά ασθένεια : γρίπη…., πταίσμα τω Γιαχβέ….. 

ρίχνει τον ασθενή στο βαθυϋπνοκρέβατο : στο προαύλιο της φυλακής, φρουρούμενο…., / προφυλακιστέο / 

ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. πταισματοδίκης….,….. 

           // Χμ, αυτός, παρά λίγο πνευμονία…., παρά πολύ φυματίωση….. // 

 

▪ η ελαφριά αρρώστια : πνευμονία : κακούργημα Β΄ τω Γιαχβέ….. 

ρίχνει τον άρρωστο στο ράντσο Β΄ : 1ο υπόγειο της φυλακής…., 

όπου ‘’κοιμάται’’ μεν…., μα έχει προεπιθανάτιο ρόγχο…., 

         // …..έι…., στο ισόγειο μένει το προσωπικό,….! // 

ε, ‘’βοηθά’’ κι ο κακουργιοδίκης Β΄….,….. 

                      // …..Χμ, αυτός, παρά λίγο φυματίωση….. // 

 

▪ η βαριά αρρώστια : φυματίωση : κακούργημα Α΄ τω Γιαχβέ….. 

ρίχνει τον άρρωστο στο ράντσο Α΄ : 2ο υπόγειο της φυλακής…., 

όπου ‘’κοιμάται’’ μεν…., αλλά έχει επιθανάτιο ρόγχο….,     // …..Χμ, αυτός, φυματίωση….. // 

ε, ‘’βοηθά’’ κι ο κακουργιοδίκης Α΄….,….! 

 

        (*( A, το 2ο υπόγειο δεν έχει πάτωμα από τσιμέντο…., ως το, τσιμεντένιο, 1ο υπόγειο…., 

        παρά είναι χωματένιο…., ω, κι ‘’αμέσως’’ πιο κάτω αρχίζουν τα….. νεκροταφεία…., 

        χμ, που, τα δυο αυτά χωρίζονται 

        από μια…., ‘’θαυματική’’ : αποφυλακιστική…., ‘’μυστική ζώνη’’ κενού….! )*) 
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Βέεεεεβαια…., υπάρχουν και μερικοί με….. «προγνωστικό σημείο» ‘’τέτοιοι’’…., 

που, τότε κι έτσι, ‘’τη σκαπουλάρουν’’ ‘’θαυματικώςςςςς’’…., αχ, χμ, με….. αντιβίωση….! 

 

         [$[ …..να…., «Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με….. θυσίες, 

         εκτελώντας τις πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»….: Άδης προς, άδικη, Περσεφόνη…., 

         ουστ…., και, έτσι…., κι ο «Όρκος της Στύγας» πέρα…., 

         ε, και με ένα ‘’δωράκι’’ στη ‘’Θέμιδα’’….! ]$] 

   // Άδης : Φυλακή υψίστης ασφαλείας….. βαρυποινιτών ’’εξορισμένων’’….: Εξορίσι :….! // 

 

Εμμμμμ…., κι αν έχει κάποιος φυματίωση…., έστω…., 

και….. με ανάλογη αντιβίωση….. ‘’ξεγελάσει’’ τον Κακουργιοδίκη Χάρο…., 

ωχχχχχ, τί να πω…., χμ, πως…..οι κάτθρωποι του σκότους 

είναι εξυπνότεροι από τους ανθρώπους του φωτός…!; 

 

Εχ, ‘’δεν κολλά’’ εδώ…., κι αυτό…., 

που σπάνια, π ι α, ω ‘’κλώσσες’’, βρίσκει κανείς δικαστικό Άνθρωπο…., μα και γιατρό Άνθρωπο….! 

 

Ναι, κι ας με διορθώσει, ή κι ολοκληρώσει, για τα διαβαθμιστικά των σφαλμάτων κ. λ. π δικαστικός τις…., 

ως και γιατροί τινές για τα διαβαθμιστικά των μη υγιών καταστάσεων κ. λ. π….,….. 

ννναιαιαι…., και…. ας συνεργαστούν…., για τελειότατη διόρθωσή τους σε αυτά –μου εδώ….,….! 

 

Α…., και….. ως προς το ποίος στην κάθε κι ως άνω περίπτωση 

είναι σε πρώτο ή σε δεύτερο ή σε τρίτο θάνατο….. 

ψάξτε ‘το και βρείτε ‘το εσειςςςςς…., που διαβλέπω να με ψιλοειρωνεύεστε…., ω βολεμέεεεενοι….! 

 

Ννννναι…., εσείς οι ‘’χριστιανοί, ιδίως…., και πεθάνετε 678 φορές…., 

εμ, όπου κι όπως και σε όποια ‘’φυλακή’’ θέλετε….!…..  

 

…..Ε, ναι, ω βολεμένοι κι ‘’αφελείς’’ ‘’χριστιανοί’’…., ψάξτε ‘’’το’’ και βρείτε ‘’’το’’ σειςςςςς…., 

χα, ακόμα και, και, το ποίος στην κάθε κι ως άνω περίπτωση 

πεθαίνει….. λίγο ή πολύ ή εντελώς…., ωχ, αφού, κι εδώ, έχει και….. ατελή θάνατο….. 

έως και τέλειο….: οριστικό και αμετάκλητο -- «εξάπαντος»…., 

να, έτσι, οι μη ‘’αναστητοί’’ -- αποφυλακιστοί υπέρ κακουργηματικοί θανατοποινίτες….! 

 

Ιδού…., ως, και, οι δυο, τάχα, πρωτόπλαστοι…., που…., 

σαν έφαγαν, ο Αδάμ και η Εύα, απ’ το ‘’μήλο’’ -- απαγορευμένο καρπό κωδικογνώσης…., 

«απέθανον εξάπαντος»….: Γένεσις.: κεφ. 2 : εδ. 17…., 

ή, ως κατά….. Ιεζεκιήλ : κεφ. 3 : εδ.18 : (Ο προφήτης ως φρουρός) : 

Κύριος / προς Ιεζεκιήλ / : «Εάν είπω προς τον ασεβή·‘’θα αποθάνης εξάπαντος’’…..»….! 

 

Α…., και…., ‘’εν τω μεταξύ’’…., πιστεύω ακράααααδαντα πως βρήηηηηκατε…., 

ξου, οι πιστεύοντες και ερευνώντες τας ιεράςςςςς γραφάς –των ειρωνευτές –μου…., 

και, και, το ποίος στην κάθε κι ως άνω περίπτωση θανατοποινίτης πεθαίνει 

σε πρώτο ή σε δεύτερο….. ή σε ‘’τρίτο’’ κι οριστικό….. θάνατο…, εμ, φορές, ‘’Στυγερό’’….! 

 

Εχ, να, βρε ορρρρρθοί αποκωδικοποιητές των κωδικο’’τέτοιων’’ –τους…., και –τους….: 

 

1ος, εξαντλητός, θάνατος -- φυλάκιση -- ‘’ενταφιασμός’’….. 

σε ανοικτό τάφο : υπαίθρια φυλακή…., 

ε, ως υπαίθρια φυλακισμένοι : παλουκοδεμένοι : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ»…., 

χμ, άταφοι νεκροί ζωντανοί…., σαφώς, από ‘’1η δίκη -- εκδίκαση της υπόθεσής τους’’….,….. 
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2ος, εξαντλητός, θάνατος -- φυλάκιση -- ‘’ενταφιασμός’’ ….. 

σε ανοικτό τάφο : υπαίθρια φυλακή…., μα….. στο προαύλιο της φυλακής…., 

ε, ως υπαίθρια φυλακισμένοι : παλουκοδεμένοι : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ»…., 

χμ, άταφοι ζωντανοί νεκροί…., σαφώς, από 1η δίκη -- εκδίκαση της υπόθεσής τους….,….. 

 

‘’3ος’‘’, ανεξάντλητος, θάνατος -- φυλάκιση -- ενταφιασμός….. 

σε κλειστό τάφο : κλειστή φυλακή…., 

να, σε υπόγειο μπουντρούμι -- «κήτος» φυλακής…., χμ, θαμμένοι νεκροί νεκροί…., 

σαφώς, από ‘’τρίτη’’ δίκη -- εκδίκαση της υπόθεσής τους….,….! 

 

Ναι…., κι έστω ‘’3ος’’ κι «εξάπαντος» θάνατος -- φυλάκιση…., 

που θα μπορούσε να δικαστούν, ενδιάμεσα, κι άλλες φορές…., 

ώστε να μιλά κανείς και για άλλους ‘’τέτοιους’’ ‘’θανάτους’’ των θανατοποινιτών…., 

ωχ, κι ο εν λόγω ‘’3ος’’ ‘’θάνατος’’ να είναι…., αναλόγως…., ο….. 4ος, 5ος,….. 

φορές δε και….. στα ψέματα -- θεατρικώς -- ‘’νεκροφανώς’’ --….! 

 

Εχχχχχ…., νααααα…., όπως -- ‘’όπως’’ : στα ψέματα κι ο σωσιούχος Ιησούςςςςς…., 

χα, «ο πρωτότοκος εκ των νεκρών»….: Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 1 : εδ. 18…., 

εεεεε, ο πρώτος, τότε, και, έστω, με ‘’θεο’’βούλα αποφυλακισθείς : αναστηθείς ‘’νεκρός’’ 

απ’ το Ρωμαιόθεν κατεχόμενο Ισραήλ : Φυλακή : Τάφο….: Ιεζεκιήλ : 

κεφ. 37 : εδ. 1 έως 14 : Όραμα των ξηρών οστών· αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! 

          |*|…..ήτοι «όλου του οίκου του Ισραήλ» / όλων των ζωντανών νεκρών του / ….. |*| 

 

   (#( ‘’Τότε’’, Παράδεισος -- μη Φυλακή ελευθέρων : ζωντανών ζωντανών 

   η….. ‘’ουράνια’’ -- ‘’αιθέρια’’ -- ‘’αίθρια’’….. «Άνω Ιερουσαλήμ» -- «Άγαρ» -- «…..»…., 

   και….. Κόλαση : Φυλακή σκλαβωμένων : ζωντανών νεκρών…., ή νεκρών ζωντανών…., 

   η….. ‘’γήινη’’ -- ‘’υπαίθρια’’….. «Κάτω Ιερουσαλήμ» -- «…..»…., 

   το σκλαβωμένο απ’ τους Ρωμαίους Ισραήλ….! )#) 

 

                      {*{ Ε…., ‘’τότε’’, έτσι και τάχα…., το κατά Ιεζεκιήλ ‘’νεκρό’’ : φυλακισμένο Ισραήλ 

                      ’’κοιμάται εις την κονιορτόν’’ : είναι φυλακισμένο σε ‘’υπαίθρια’’ φυλακή -- γη, ‘’πια’’…., 

                      ‘’πάει’’ το ’’ισόβια ή δις εις, «εξάπαντος», θάνατον’’…., χμ, με ελάττωση ποινής…., 

                      σχεδόν, αποφυλακιστέο : αναστητέο : ‘’εκταφέο’’ : το θανατοποινίτικο Ισραήλ…., 

                      ε, κι έχει ελπίδες…., καθώς το μόλις εμμηνόπαρτο κοράσιον, να, ανανεώνεται…., 

                      χα, το σε υποτροπή εφηβείας ’’κλημακτηριόπαρτο κι αιμορροούν’’ Ισραήλ….! 

                      …..Χαρείτε, ω ’’κοιμισμένοι’’, οι Ισραηλίτες ‘’νεκροί’’ δεν θα ‘’πεθαίνουν’’, πια….! }*} 

 

           [$$[ Εμ, και, και, στους δωδεκαθεïστές οι θανατοποινίτες : νεκροί…., ως η Άγγελος…., 

           λέγονταν…., αποκρυφιστικά : κωδικικά…., και, ψυχές…., χξς΄, νεκρές ψυχές….! 

 

           Ναι…., η Άγγελος : κόρη της Ήρας…., θανατοποινίτισσα : νεκρή : φυλακιστέα…., 

           που έκλεψε απ’ τη μάνα της την για ‘’λίφτινγκ’’ της εξουσίας –της κωδικο‘’αλοιφή’’-- 

           -- πολεμική τεχνογνωσία…., μάλλον, ναυτιλιακή…., και την έδωσε στην Ευρώπη…., 

           οπότε, για τιμωρία της, την εξόρισε….. ισόβια και εις θάνατον….! 

 

           Ναι, «εξάπαντος» : αμετάκλητα…., στα υψίστης ασφαλείας εξορίσια του Άδη…., 

           καθώς…., αφού εξαγνίστηκε με καθαρμό από τους Καβείρους ιερείς, 

           στις όχθες του Αχέροντα…., «προσκολλήθηκε στις πομπές των ψυχών» 

           και από τότε ανήκε στον υποχθόνιο κόσμο»….! 

 

           Ε, στον πολυφυλασσόμενο Άδη…., απ’ όπου ούτε η Περσεφόνη : 

           κόρη της θεάς Δήμητρας δεν έβγαινε…., 
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           πλην, ως αυτή : η Περσεφόνη, με τη μεσολάβηση όλων των Ολυμπίων θεών…., 

           χα, και με θυσίες στον Άδη….: Άδης / προς Περσεφόνη / : 

           « (!;) Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, (!;) εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με θυσίες, 

           εκτελώντας τις πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»…., 

           χξς΄, «κάτι σαν», και, τον Ιησούουουουου στον Άδη….,….! 

 

           Εξορία της ‘’νεκρής’’ Αγγέλου…., τελικά, λοιπόν…., στα εξορίσια του Άδη…., 

           αφού…., 

           πριν….. και μη βρίσκοντας τρόπο να γλιτώσει από το θυμό της μητέρας της…., 

           προσκολλήθηκε στις πομπές των (!;) ψυχών….: Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….! 

 

                   /*/ Α, ‘’ως’’ ο «κοιμώμενος εν τη κονιορτώ» Προμηθέας…!; 

                   Χα, και το έμψυχο σώμα της Αγγέλου το συνόδευε ο Απόλλων…., 

                   ενώ την έγκορμη ψυχή της ο Ερμής…!; /*/ 

 

           Ννννναι…., κι αυτή, χα, ‘’πέθανε’’ «εξάπαντος» : ‘’ψυχοποιήθηκε’’…., 

           όχι «άπαξ» εις θάνατον φυλάκιση…., μα δις και πλέον εις θάνατον φυλάκιση…., 

           «θανάσιμο αμάρτημα» γαρ…., ε, και χωρίς ανάσταση : αποφυλάκιση…., 

           εχ, που, ίσως, μαζί με τον Προμηθέα, «ο γιος μιας Μαρίας….. 

           να τους ελευθερώσει -- αναστήσει…..»….! …..Εεεεε…., αμήηηηην –α, μηηηηην….! ]$$] 

 

                      ============================================================= 

 

                                                     14 --- 6 ) 

 

….. Ίδιες -- ‘’ίδιες’’…., ‘’τελικά’’, λοιπόν…., οι Θρησκείες της Γης…., πολύδυμες…., 

ιδίως, οι πέντε, πεντάδυμες, «Μεγάλες»…., μα κι οι ‘’θυγατρικές’’ –τους άλλες ‘’τέτοιες’’…., 

χτισμένες, όλες, πάνω στις ίδιες -- ‘’ίδιες’’ κωδικοποιητικές βάσεις…., 

χτισμένες πάν’ στα ‘’μνήματα’’ των Μυθολογιών -- ανακαινισμένων αισχίστων Ιστοριών…., 

ανακαινισμένες Παλιές Διαθήκες -- Συμφωνίες….! 

 

Α…., τάχα, Καινές…., ε, γενικά, Κενές ‘’Ευχές’’….. ίδιες -- ‘’ίδιες’’ Πλήρεις Κατάρες της Γης…., 

χμ, που, ιδίως, στην «Παλαιά και Καινή Διαθήκη» –τους…., και –σας…., 

ποτέ και κανείς ‘’μυημένος’’ –τους…., δεν την έχει γραμμένη, την Γη, με Γ Κεφαλαίο….! 

 

Να, ως Γη…., χα, μα ούτε και τον Ουρανό με Ο Κεφαλαίο…., ψιτ, και διόλου τυχαία…., 

πλην, μόνο, μια φορά….. και στην επικεφαλίδα….: 

Απο, Επι, κάλυψη Ιωάννη : κεφ. 21, εδ. 1 έως 8….: «Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη»…., 

ουστ, που…., και, τότε…., οι….. ιμπεριάλ 7άκις….. ιμπεριαλιστές Εβραίοι : Οβριοί ήθελαν 

να ενοποιήσουν υπό την αρχηγία –τους τους «7», πολυγαιικούς, «ουρανούς» σε έναν….! 

 

Να, κατά το δοκούν των ‘’Μοιροπλαστών’’ της Διεθνούς Συνωμοσίας των μασόνων…., πάσα τη πάσα…., 

‘’έγκαιρα’’ γεωμοιρασμένες Θρησκείες…., ωχ, για το λαοδιαιρείν και λαοβασιλεύειν…., 

των, παρασκηνιακών και Διεθνοσυνωμοτών, έγκορμων κι ‘’αγγελό’’μορφων σατανάδων…., 

ε, χξς΄, των δήθεν θεϊστών….: πολυθεϊστών, άθεων,….. 

εμ, που δε μεταμορφώνεται, μόνο, ο « (!;) άγγελος του σκότους» σε άγγελο του φωτός….! 

 

Ννννναι…., διόλου φανταστικών Μυθολογιών…., 

εχχχχχ…., κι ως τι σας φαίνεται…., που σας φαίνεται το αντίθετο…., 

ω αφελείς -- ‘’αφελείς’’ και πλανεμένοι -- ‘’πλανεμένοι’’ –τους ‘’θρησκευόμενοι’’….! 

    // Ε, όσοι, κι όσο, έτσι…., ναι, και τον ‘’διπλό’’ λόγο –τους ---- –σας ‘’πολεμώ’’ κι όχι….! // 
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Ξου, και μη ‘’μας’’ λέτε πως οι τόοοοοσες…., σαφώς, εξ αλληλοαντιγραφής…., ομοιότητές –τους 

είναι τυχαίεςςςςς…., εχ, που θέλει τεράστιο και πολυαιώνιο κόπο, και, γι’ αυτό….! 

 

Ιδού…., ως κι η Ελληνική -- Δωδεκαθεϊστική Θρησκεία -- «Μυθολογία»…., 

η δίδυμη με την Εβραίικη ‘’τέτοια’’…., Παλαιά και Καινή Διαθήκη…., 

 

           ---- Χξς΄…., και, τότε…., δίδυμες χώρες -- κόρες ή γιοι….. δίδυμες Θρησκείες…., 

           ουστ, των που «σε μια στιγμή γεννούν ή αποβάλλουν χώρες»…., δίδυμες ή μη…., 

           νννννα…., αλά..... Χίτ λέρ ες….. Γιαχβέ, Δία,….. ε, βλέπε : Γιαχβοδία ή Διογιαχβέ…., 

           νααααα…., Ηράκλειες κι Ιφίκλειες, Καστόρειες και Πολυδεύκειες : Διοσκούρειες,….. 

           Ησαύειες κι Ιακκώβειες -- Ισραήλειες,….! ---- 

 

ε, ‘’απ’ το ίδιο γονικό υλικό….. κι απ’ άλλο σπέρμα’’…., Ελληνο -- Ελληνιστο -- εβραίικο…., 

‘’πάντα’’, στα ‘’Μαιευτήρια’’ -- Κωδικοποιητήρια των οξαποκεί…., μα και των οξαποδώ…., 

όπου, βεβαίως, υπήρχε και ‘’καταψύκτης’’ -- ‘’φύλακας’’, και, θρησκειοσπερμάτων….! 

 

Ω…., Θρησκείες, τάχα, των λαών…., ‘’γεμίσματα’’ της Ιστορίας των ‘’κάθε’’ Αρχόντων…., 

ουστ, καταπώς «πατερίτσες» του ‘’κάθε’’ χωλού Καίσαρα είναι κι οι ‘’κάθε’’ Πάπες…., 

να…., και, τώρα…., σιαμαία, δίδυμα, Καισαροπαπεία….! 

 

Εχχχχχ…., και κρίιιιιμα που ο λόγος των όπου κι όποιων….. ασκητών και μη…., 

των που βίωσαν ό,τι κι όπως θρησκευτικό –τους θετικό…., ενσωματώθηκε σ’ αυτές…., 

ε, απ’ τους των εγκάθετων του ‘’κάθε’’…., πάντα – ‘’πάντα’’ μασονικού…., Καισαροπαπείου επιτροπών….: 

τους….. Μεσσιοποιητές, αγιοποιητές, οσιοποιητές, μαρτυροποιητές, εγκριτές λόγων,….!..... 

 

…..Επανερχόμενοι, λοιπόν, στους κοινούς, ‘’μυστικούς’’, θρησκευτικούς κώδικες…., 

ε, της Ελληνικής -- Δωδεκαθεϊστικής Θρησκείας -- ‘’«Μυθολογίας»’’….. 

και της Εβραίικης…., τάχα, μονοθεϊστικής Θρησκείας -- «Παλαιάς Διαθήκης» -- 

-- ‘’«Μυθολογίας»’’…., μα και της «Καινής Διαθήκης»….. –τους ---- –σας…., 

να, πάλι, στις ίδιες λέξεις -- κώδικες….: νεκρός, τάφος -- μνημείο, θάνατος, ανάσταση,….. 

βλέπουμε τα ίδια σιχαμερά κι «αμφίστομα» λογοπαίγνια του στιλ….: 

«Ναι -- ναι -- όχι» και «Όχι -- όχι -- ναι»…., 

ή, άλλως, «Ναι -- όχι -- ναι» και «Όχι -- ναι -- όχι»….,….. 

και, ποτέ -- ‘’ποτέ’’, του….. «νέτα -- σκέτα ναι» και «νέτα -- σκέτα όχι»….! 

 

Ννννναι…., ίδιες, οπορτουνιστικές, κωδικολέξεις…., 

χα, και ίδιες, έτσι, προσδοκίες πιστών για….. «το Θαύμα των θαυμάτων»…., 

το της ανάστασης των νεκρών…., 

ε, τάχα, το της εγκορμοποίησης των ψυχών στα παλιά τους κορμιά….! 

 

Να…., βασιζόμενοι, κυρίως, στα….. δήθεν, άμεσα….. λόγια, έστω, ‘’αυτού’’ του Ιησού…., 

τα….. κωδικοποιητικώς αλληγορικά….: 

«Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, και ήδη ήλθε, 

που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνήν του Υιού του Θεού 

και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν.»...., 

«Μη εκπλήσσεσθε γι’ αυτό, διότι έρχεται ώρα, 

που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία θα ακούσουν την φωνήν του / του Ιησού / 

και θα βγουν έξω, εκείνοι μεν που έκαναν το καλό θα αναστηθούν διά ζωήν, 

εκείνοι δε που έκαναν το κακό θα αναστηθούν διά καταδίκην»….: 

Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 25..... και Ιωάννης : κεφ. 5 : εδ. 28 και 29...., αντίστοιχα....,....! 
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Εεεεε, ως κι η αποφυλάκιση των φυλακισμένων «αγίων Ναϊκών» στο «καταπέτασμα»…., 

‘’κατά τον Ματθαίο : κεφ. 27 : εδ. 50…., μα και Μάρκο : κεφ. 15, εδ. 38’’…., 

χα, «παραπέτασμα» ‘’κατά τον Λουκά : κεφ. 23, εδ. 45’’…., 

χξς΄, ευθύς ως ‘’«εξέπνευσε»’’ ο Ιησούς πάνω στο σταυρό…., 

οπότε κι άνοιξαν μνήματα κι αναστήθηκαν πολλά σώματα πεθαμένων…., 

ε, βαρυποινιτών, «αγίων Ναϊκών» –τους…., ‘’«εξάπαντος»’’ ‘’νεκρών’’ -- φυλακισμένων…., 

κάτι που, μόνο, ο σούπερ ‘’σαλτσάκιας’’ Ματθαίος αναφέρει….! 

 

…..Έιιιιι, κάλοί ‘’νεκροί’’, ήηηηηδη, ήηηηηρθε και σας φώωωωωναξε ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ….: 

«Ου -- ου….!»….!.....  

 

…..Ααααα, επιλεκτική…., ως, επιλεκτικά, ‘’όλα’’ –τους...., κι η ανάσταση -- αποφυλάκιση 

των νεκρών -- φυλακισμένων Ισραηλιτών…., βαρυποινιτών και μη…., 

να, με πρώτους -- πρώτους τους ρασοφόρους «αγίους» –τους -- «βασιλικό ιερατείο»…., 

τους, κατ’ αυτούς, δικαίους…., τους κατά ‘’θεό’’ –τους ‘’αναβιωτούς’’ ‘’νεκρούς’’ δικαίους….! 

 

Έιιιιι, των ‘’κλωτσοσκουφιών’’ του ‘’Γιαχβέ’’…., «που κάποτε δεν ήσαν λαός του Θεού, 

τώρα όμως είναι λαός του Θεού, που άλλοτε δεν ήσαν ελεημένοι, 

τώρα όμως ελεήθηκαν»….: Πέτρου Α΄ : κεφ. 2 : εδ. 10….,….. 

εχχχχχ, αφού «έλαβε χώραν θάνατος / …..ο του «μεσίτη διαθήκης νέας» Ιησού….. / 

διά την απολύτρωσιν από παραβάσεις κατά τον χρόνον της πρώτης διαθήκης 

/ της Π. Δ /…..»….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 9 : εδ. 15….! 

 

Ναι…., τότε….. και με πρώτους -- πρώτους….. τους ‘’ημετέρους’’ του «αγίου έθνους»….: 

«…..Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής, ότι εμείς οι ζώντες 

         /*/ Ε, οι, όπως, μη φυλακισμένοι…!; Οι υποταγμένοι τω ‘’Γιαχβέ’’ ‘’νεκροί’’, μα ζωντανοί…!; /*/ 

που θα παραμείνωμεν (!;) μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου, 

δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν, 

          [[ Εμ, ω παρηγορημένοι, προηγούνται οι για το Χριστό φυλακισμένοι αντιστασιακοί….! ]] 

διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού 

θα κατεβή από τον | Χξς΄, τον 8ο απ’ τους 7…!; | ουρανόν 

και (!;!;!;!;!;) πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν, 

έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς 

μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, 

 

      |$$| Τί…., ω ‘’νεφελο’’ αρπαγμένοι…., στον ‘’ουράνιο’’ αέρα…., χμ, πλάι στα ‘’αέρια’’…!; 

      Εχ, αυτές οι….. πλούσιες….. νεφέλες…., εχ, αυτός ο….. ζάπλουτος….. ‘’αέρας’’….: 

      εξαγοραστές εξαγοράσιμων και μη εξαγοράσιμων ποινών…., ε, ως και του Ιησού….! 

      Εμ, άντε και στην….. υπερζάπλουτη Άζωτον…., 

      χα, να αιθεριοποιηθείτε μεταλλακτικώςςςςς…., να αλλάξετε τάξη, και, αλά Φίλιππο….! 

      …..Α, και, ω σύγχρονοί μου ‘’χριστιανοί’’, νααααα, για τότε….. ‘’αέρα εμαγείρευαν…., 

      εξού και μη τρέχετε και μη γυρεύετε…..’’…., ψιιιιιτ, που δδδδδεν σας αφορούν….! |$$| 

 

και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον. 

           / Τί…., πού…., βρε απαρηγόρητοι….., όλοι σας εις τον….. ’’ουρανόν’’…!; / 

Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά»….: 

Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4 : εδ. 15, 16, 17, 18….! 

 

…..Ιδούουουουου…., ο Κύριος Αρχι τέκτονας Ιησούς…., βρε, ο, ακόμα, «μη αρσενικός» Δεσποινίδος…., 

χξς΄, ως στην Αποκάλυψη, έστω, του Ιωάννη : κεφ. 12 : εδ. 5 «αρσενικός» πολεμιστής…., 

που, τόοοοοτε -- «σε λίγο», θθθθθα φώωωωωναζε 

και θθθθθα ανασταίνονταν….. οι νεκροί : θθθθθα αποφυλακίζονταν….. οι φυλακισμένοι...., 
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όπως, χα, μόλις "ξεψύχησε" στο σταυρό φυλακισμένοι : νεκροί βγήκαν από τα μνημεία -- 

-- μνήματα -- φυλακές…., χξς΄, αν όχι οι σωσίες τους σε σικέ ‘’παράσταση’’....,….! 

 

      ♣ …..Έιιιιι…., και….. οι μη χριστιανοί δεν θα αναστηθούν ‘’«την εσχάτην ημέραν»’’…., 

      ρε χριστολογογνώστες…!; 

      Χμμμμμ…., όχι, «δεν θα δεχθούν να αφεθούν ---…..έτσι…..--- ελεύθεροι…., 

      κι ας βασανισθούν…., διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»…., 

      ναι, κι ας προσμένουν «οι γυναίκες των να λάβουν τους νεκρούς / χμ, φυλακισμένους / των 

      δι’ αναστάσεως / χξς΄, δι’ αποφυλακίσεως / » : Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 11 : εδ. 35….! 

 

      Ωχ, ω ‘’αυτοκτονήσασες’’ Ισραήλειες ‘’νεκρές’’ παρθένες του θρησκειοϊμπεριαλισμού…., 

      ναι…., ιδίως, σεις οι εκ ‘’«του υπολοίπου»’’ εν’’«απομείναντες»’’ ‘’νεφελοπαρμένοι’’…., 

      χα, μπας και….. «ήδη ήλθε η ώρα»….., α, και δεν το πήρατε χαμπάρι…., 

      χμ, η….. ’’πασχαλινή’’ : μεταβατική -- περασματική….. ώρα…., 

      να μεταβείτε από το θάνατο : σκλαβιά : φυλακή :….. 

      εις την ζωήν : ελευθερίαν : ’’ουρανο’’ενσωμάτωσιν...!; Ή είστε, πια, ‘’Ουρανός’’…!; 

 

      Έι…., και, προσοχή….. στην ελευθερία που σκλαβώνει….. και στη σκλαβιά που ελευθερώνει…., 

      που….. άλλο είναι το να αισθάνεται κάποιος δούλος μες στη λευτεριά σου….. 

      και άλλο το να αισθάνεται κάποιος λεύτερος μες στη σκλαβιά σου….! 

      …..Έιιιιι, ω προσμένοντες, ήηηηηδη, σας φώναξε ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ….: «Ου -- ου….!»….! ♣ 

 

…..Να…., ο….. που θθθθθα...., που θθθθθα...., ε, άντε και τσου, ω φακίρω Θαθάθω…., 

προïόν…., και ‘’γραφειακής’’ : κωδικοποιητηριακής…., τ--κ--ερατογέννησης....!.....  

 

…..Εεεεε…., για τότε –τους…., μιλούν οι οξαποδώ…., ννννναι, και δδδδδεν σας αφορούν…., 

χμ, κι εσάςςςςς…., οι που…., χωρίς να ντρέπεστε…., ερίζετε….. και πανικοβάλλεστε…., 

νααααα, ‘’παλιά –τους τέχνη….. κόσκινο….. οι νομαδικοί…..’’…., 

ω άντροποι ‘’θεοκτόνοι’’ ‘’χριστιανοί’’…., α, αξιοκόλαστοι…., ιδίως, για το ισόθεός –του….! 

 

Νννννα…., όπως έτσι -- ‘’έτσι’’ και για τότε –τους μιλούν κι οι Παλιοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’….: 

Δανιήλ : κεφ. 12 : εδ. $1, $2 :   [[ Χα…., τί…., κι αυτά έγιναν στην 1η παρουσία –του…!; ]] 

     ( Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις / ε, αποφυλάκισις / των νεκρών / ε, φυλακισμένων / ) 

Θεός / διά του (!;) αγγέλου Γαβριήλ….. προς Δανιήλ / : 

( $1 ) «Κατά τον χρόνον εκείνον θα εγερθή Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, 

          |##| Ε, το εξόριστο στο εξωτερικό : ουρανό : Αίγυπτο, όπου είναι ο Γιαχβέ, ιερατείο….: 

          «ο από μηχανής θεός» των της γης -- χώρας του Ισραήλ ‘’ονόματι’’ Μιχαήλ…., 

          να, σε ‘’πρεμιέρα’’ ο εγκάθετος του αρχι‘’τέτοιου’’ αρχικατάσκοπος του λαού…., 

          εχ, η, για τα υπερδύσκολα, ’’ρεζέρβα’’ ενσαρκωτή, από έναν ή όχι, Ιδέα Μιχαήλ…., 

          χα, ο κλείνων, συνήθως, την αυλαία στα δρακουλέ –τους ‘’έργα’’….! |##| 

ο οποίος ίσταται φρουρός του λαού σου και θα έρθη καιρός θλίψεως τοιαύτης, 

η οποία ουδέποτε εγένετο αφότου υπάρχει έθνος· 

αλλά κατά τον χρόνον εκείνον ο λαός σου θα σωθή / ω Δανιήλ /, 

ως και πας άνθρωπος του οποίου το όνομα είναι γραμμένον εις την βίβλον. 

                  // …..εχ…., εις τον ’’φάκελον’’ των φακελωτών….! // 

 

( $2 ) Και πολλοί εξ εκείνων οι οποίοι κοιμώνται εις τον κονιορτόν της γης θα εγερθούν, 

         {**{ …..ε…., οι, με ελπίδα ’’ανάστασης’’, στην υπαίθρια -- ‘’ανοικτή’’ φυλακή : 

         γη | χώρα | του Ισραήλ ‘’κοιμώμενοι εις την κονιορτόν’’ ‘’άταφοι’’ ‘’νεκροί’’ : 

         νεκροί -- φυλακισμένοι εν υπαίθρω και….. αλυσο,παλουκο,δεμένοι : 

         μη ισοβίτες -- πλημμεληματοποινίτες….! 

         Ρε, οι εξορισμένοι : φυλακισμένοι : νεκροί….. του Έλληνα Άδη….. τί και πότε…!; }**} 
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άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον, 

         || Εμ, τους φτάνει ο «πρώτος θάνατος» τους που δεν ενέδωσαν και δεν κατέδωσαν….! || 

άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….! 

 

       [*[ Α, οι νεκροί : υπαίθρια, φυλακισμένοι…., οι που ενέδωσαν και κατέδωσαν….! 

       Και….. τί…., οι δεύτεροι : οι αισχυνθησόμενοι…., σε κακουργειοδικείο 

       και σε ανώτερο βαθμό εκδίκασης της ‘’ασθένειας’’ : ‘’πλημμελήματος’’ τω Γιαχβέ….,….. 

       θανατοποινίτες : ισοβίως / αιωνίως / ‘’νεκροί’’ : 

       φυλακισμένοι «εξάπαντος», αμετακλήτως και σε στερνό τους θάνατο : φυλάκιση…!; ]*] 

 

            *** Χμμμμμ…., τους μεν : αμετανόητους φυλακισμένους εύγε, 

            χμ, και «μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»….: 

            Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 11 : εδ. 35…., 

            τους δε μετανιωμένους, πιθανόν και προδότες, φυλακισμένους 

            γιούχα και διαγραφή από το….. ‘’Κόμμα’’…., 

            εμ, που έστιν «βίβλος» -- ’’φάκελος’’ προσωπικών δεδομένων….! *** 

 

Φυσικάαααα…., για να καταλάβει, κι ‘’ανασάνει’’, ο κάθε αναγνώστης –τους, και, το ότι 

η Καινή Διαθήκη –τους είναι ανακαίνιση της Παλαιάς Διαθήκης –τους…., 

μα και το ότι το ‘’έργο : σήριαλ’’ είναι πολυπαιγμένο και με άλλους κάθε φορά ‘’ήρωες’’…., 

αρκεί να προσέξει τις χιλιάδες παραπομπές που γίνονται από την Παλαιά Διαθήκη…., 

               || ….. ε, της των Εκδόσεων ‘’Βίβλος’’….! || 

πλην από αυτήν….. και σε αυτήν…., στην Καινή Διαθήκη….! 

 

Νννννα…., καταπώς γίνεται…., κι εδώ…., 

 

        *$$* …..ως κι απ’ το Δανιήλ : κεφ. 12 : εδ. $1….. παραπομπή στα έτσι ‘’αναστασιακά’’….: 

        ▪ Ματθ.: κεφ. 24 : εδ. 21 : 

        Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….,….. 

        ▪ Αποκ.: κεφ. 16 : εδ. 18 : Η όρασις των επτά φιαλών και των επτά πληγών….,….. 

        ▪ Ρωμ.: κεφ. 11 : εδ. 26 : Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….,….. 

        ▪ Λουκ.: κεφ. 10 : εδ. 20 : Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων….,….. 

        ▪ Φιλιπ.: κεφ. 4 : εδ. 3 : Προτροπαί….,….. 

        ▪ Αποκ.: κεφ. 3 : εδ. 5 : Επιστολή προς την εκκλησίαν των Σάρδεων….,…. 

        ▪ Αποκ.: κεφ. 13 : εδ. 8 : Η όρασις των θηρίων….,….! *$$* 

 

παραπομπή….. από το Δανιήλ : κεφ. 12 : εδ. $2 της Παλαιάς Διαθήκης….. 

στο της Καινής Διαθήκης Ματθαίος : κεφ. 25 : εδ. 46 : 

Ιησούς : «Και αυτοί / οι άδικοι / θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον, 

                    (( Όι, βρε άδικοι…., νααααα…., θα είστε ισοβίτες, θανατοποινίτες,….. 

                    χμ, στον….. Άδη του….. Πλούτωνα….! )) 

οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον….: Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως….! 

                        [[ …..βρε….. μακαρισμένοι δίκαιοι…., ποίος σας διαβεβαίωσε 

                        ότι ζουν αιώνια στα νησιά των Μακάρων….. –τους…!; ]] 

 

Επίσης, γίνεται παραπομπή απ’ το Δανιήλ : κεφ. 12 : εδ. $2 της Παλαιάς Διαθήκης….. 

      [ …..πλην και στο Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 9 : εδ. 21 : Ο Θεός είναι κυρίαρχος….! ] 

στο της Καινής Διαθήκης Ιωάννης : κεφ. 5 : εδ. 28, 29 : 

Ιησούς : «Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία 

                      / …..ε, στις φυλακές….. / 

θα ακούσουν την φωνήν του | …..του Θεούουουουου Πατέεεεερα….. | 

και θα βγουν έξω ( …..ε, θα αποφυλακιστούν : ζωντανέψουν : ελευθερωθούν :….. ) , 
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εκείνοι μεν που έκαναν το καλό 

                || …..ε, οι αμετανόητοι εκεί μέσα νεκροί : φυλακισμένοι τους….. || 

θα αναστηθούν / …..ε, θα αποφυλακιστούν….. / διά ζωήν | …..ε, διά ελευθερίαν….. | , 

εκείνοι δε που έκαναν το κακό 

               // …..ε, οι ‘’μετανιωμένοι’’ εκεί μέσα ‘’νεκροί’’…., μάλλον, προδότες τους….. // 

θα αναστηθούν / …..ε, θα αποφυλακιστούν….. / διά καταδίκην 

                |*| …..ε, διά σκλαβιάν….. σε άλλη, δική –τους, Φυλακή….. |*| .»….: 

Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την ( Α, όχι ισόθεοςςςςς…!; ) εξάρτησίν του από τον Πατέρα….! 

 

      {**/ Εεεεε, κι απ’ τον «συκεωνούχο» Πατριό…., πλην απ’ τον «αμπελωνούχο» Πατέρα…., 

      ο…., όποτε όντας ‘’στριμωγμένος’’…., «μη ενός μεσίτης»….. εξεξεξηρτημένος….: 

 

                ---- Α, ο ‘’ακυρωτής και καρφωτής του χρεωστικού –τους εγγράφου στο σταυρό’’….: 

                Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 2 : εδ. 14…., 

                ε, μετά από με όρους παζάρια με τον ‘’Γιαχβέ’’ -- διεκδικητή του κατεχόμενου Ισραήλ….: 

     [**[ Ω χριστιανικάαα ‘’νερά’’ : λαοί , στη Γιορτή των ‘’Θεο’’φανείων, σε σας, ιδίως, πετούν : φορτώνουν 

     το σταυρό με το χρέος….. κι όχι στα καθελογής….. ‘’αέρια’’ ή ‘’βουνά’’ και ‘’όρη’’….! 

     Εμ, πληρώστε τους «δυνατούς» ξύπνιους πλούσιους εσείς οι «μαλάκες» : «αδύναμοι» φτωχοί…., 

     προπαντός, οι νυν Έλ- - ληνες…., και….. ‘’ξεπληρώστε’’….! Ααααα, ‘’τέτοιο’’ σχέδιο : ‘’αντι’’,μνημόνιο 

     έδωσε, έστω, ο Ιησούληςςςςς στον ‘’Γιαχβέ’’ και σας παρέδωσε ‘’ζάρι’’ στην ‘’τσόχα’’ –του…., 

     εξού και τον διάλεξε ανάμεσα σε άλλους ‘’τέτοιους’’ και, τότε κι έτσι, τον έχρισε γιο –του….,….! ]**] 

                «Αφού πρώτα είπε / ο ‘’Γιαχβέ’’ /, Θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα 

                και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, 

                αι οποίαι προσφέρονται κατά τον νόμον,    || Αχχχχχ, και τι συντακτικόοοοο, κάλέ, Π,Φ,αύλε….! || 

                κατόπιν είπε / ο Ιησούς /, Ιδού ήλθα να κάνω, ω Θεέ, 

                το θέλημά σου»….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10 : εδ. 8, 9….! ---- 

 

      «Αλλ’ ο μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι ένας»….: 

      Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3 : εδ. 20….! /**} 

 

…..Ααααα…., κρυφτείτε…., ω πεθαμένοι…., χμ, γιατί….. θα σας πεθάνουν….! 

Ναι…., άντε…., εχ, και να περιμένετε μία άλλη, καλύυυυυτερη, ανάσταση….!..... 

 

…..Ννννναι…., βρε προσμένοντές ‘τον ‘’αφελείς’’…., θα έρθει, πάλι, εκ δευτέρου…., 

να σας εξημερώσει : πνευματοποιήσει και σας….. το ‘’διπλό’’ρολο και υστερικό -- μανιακό Γιαχβίδιο αυτό…., 

όπως…., ως άνω : Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10 εδ. 8, 9…., τον βάρβαρο Γιαχβέ…., 

χξς΄, τον ‘’«άυλο»’’ -- ‘’«πνευματικό»’’ και θεοποιημένο Αρχιβασιλέα….! 

 

Τον που απαιτούσε «Θυσίες και προσφορές και ολοκαυτώματα»…., 

που κατά «τον Νόμο» –του έπαιρνε απ’ τους υπηκόους λαούς των υποβασιλείων του…., 

ουστ, τότε κι έτσι, «δείχνοντας ευαρέσκεια» 

ο ‘’«παντοδύναμος»’’…., που ‘’κοντά στην ξερή….. συκιά έκαιγε και τη χλωρή….. άμπελο ’’ …., 

ιδίως, σαν οσφραίνονταν ο του Ιησού «Πατέρας» -- Τέρας την τσίκνα των σφαγίων…., 

τα οποία, φορέςςς, ήσαν, και, «αλληγορικά….. βόδια, αγελάδες,…..»…., ήτοι, δίποδα….! 

 

Νααααα…., «…..ωσφραίνονταν την ευχάριστον οσμήν των σφαγίων 

       |*| Α…., τίιιιι…., ‘’κι ο Θεόςςςςς….. περνά απ’ το στομάχι…..’’…!; 

       Ε, ναι…., και…., και, γι’ αυτό…., άει…., μια μερίδα ‘’αμελέτητα’’ στον ‘’αχόρταγο’’….! |*| 

και έλεγε εις εαυτόν πως ουδέποτε πλέον θα καταρασθή την γην….. 

και πως δεν θα καταστρέψη εκ νέου όλας τας υπάρξεις, 

όπως ήδη / με τον επί Νώε κατακλυσμό / έπραξε…..»….: Γένεσις : κεφ. 8 : εδ. 21….! 
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        $▬$ Βρε…., αν του έσφαζαν ο Δευκαλίων κι η Πύρρα, σώρρυ, ο Νώε κι οι άλλοι ιμπεριάλ 7 

        του ευόσφρητου Δία, ωχ, του….. Ιεχωβά Ελ Κεμώχ Ελωεί Άτον Αδονάη Γιαχβέ….. 

        καμιά 666αριά ‘’διατανοποιημένους’’ ‘’αγγέλους’’…., 

        ε, όσο ήσαν, χμ, έγκορμοι κι αιματούχοι….. κι αυτοί…., 

        μάλλον, θα κάλμαρε και θα γλιτώναμε κι εμείς απ’ τα βαμπιρικά σχιζο’’τέτοια’’ του…., 

        εεεεε, ίσως, και, απ’ αυτόν….! 

 

        Ω, και τι όσφρηση ο εσαεί ‘’συναχωμένος’’ λιγούρηςςςςς…., 

        και τι μπέσα, ο σχιζοκυκλοθυμικός, ως προς το λόγο της τιμήςςςςς τουουουουου…., 

        και τι άρση ασυνέπειαςςςςς ως προς τα της ευχής τουουουουου…., 

        όπως θα δούμε παρακάτω….,    ** Εμ, ‘’κατά κύρη κι ο γιος’’….. ασυνεπής…..! ** 

        χα, για να ‘’κολλήσουμε’’…., και, βλέποντας…., χξς΄, θεïκή : Γιαχβική σχιζοφρένια…..! 

 

        Σχιζοφρένια που θα την ‘’κουβαλά’’ και μετά από την εξεξεξαΰλωσή του…., 

                // Έι, όρα : Αποκάλυψη Ιωάννη, ιδίως….: γιος και πατέρας….. σχιζό Χίτ λέρ ες….! // 

        και, καθ’ υποτροπήν της…., 

        όπως κι ο της αρχαίας Τρελλάδας βασιλιάς Δίας-- Θεόςςςςς…., 

        που….. όποτε ‘’του κάθονταν’’ θνητές κι αθάνατες….. κόρες -- χώρες…., 

        αλλά και θνητοί γιοι -- χώρες…., α, και, μάλλον, κι αθάνατοι κι αθάνατες…., 

        έλεγε κι έκανε ‘’τέτοια’’…., μα και τότε λαοβαμπιροειδή…., ως έγκορμος και σχιζοπολύτυπος…., 

        αλλά και, μετά, ως οριστικάαααα έντυπος : πνευματικόςςςςς….! $▬$ 

 

Ουστ…., νααααα…., και σε Π. Δ και σε Κ. Δ…., θεϊκόςςςςς οπορτουνισμός…., 

ννννναι…., και καταριούνταν ο Πατήρρρρρ του Ιησού και κατάστρεφε 

όποιον ‘’δεν του κάθονταν’’ και δεν του έδινε την δεκάτη και την προσφορά σφαγίων…., 

ως, λ. χ…., προ Νώε…., τον γεωκαλλιεργητή Κάιν δεκάτη….: Γένεσις.: κεφ. 4 : εδ. 3, 4, 5…., 

     (( Εμ, ως ο του, και, οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666 Γιαχβέ…., ε, αλά Σολομώντα….! )) 

που…., σαν τον απάτησε ο Προμηθέας τον Δία, σώρρυ, ο Κάιν τον Γιαχβέ στη δεκάτη…., 

  || Ε, ως μη δόσας, στο παζάρεμά τους, «καλυτέραν θυσίαν» : Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 11 : εδ. 4….! || 

«ωργίσθη / ο ‘’θεός’’ / και δεν τον επέβλεπε ευμενώς πλέον / …..ως τον Άβελ…. / »….! 

 

Εχ, έτσι : οπορτουνέ, και μετά Νώε…., ως, λ. χ….: Μαλαχία : κεφ. 3 : εδ. 6, 7, 8, 9, 10 : 

(«Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού») 

       [[ Λοιπόν, ’’δεκατιστείτε’’, ω δεκατοφάγοι, και αποδεκατιστείτε, ω δεκατοδότες….! ]] 

Από την εποχήν των πατέρων σας απομακρύνεσθε από τους νόμους και δεν τους τηρείτε. 

Επιστρέψατε προς εμέ και εγώ θα επιστρέψω προς σας», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· 

«Σεις δε λέγετε· ’’πώς θα επιστρέψωμεν’’; «Μήπως δύναται ο άνθρωπος να απατά τον Θεόν; 

     |*| Ναι, να, ρε σχιζοαντιφατικέ…., στις δεκάτες και τις προσφορές….: ρε Γιαχβέ -- Δία….! |*| 

Σεις όμως με απατάτε! Αλλά λέγετε· ’’εις τί σε ηπατήσαμεν’’; Εις την δεκάτην και τας προσφοράς. 

        {${ …..Ουάουουουουου…., …..θεός κλαίει για δέκατα…., / που τού ‘πεσε η πίεση…., / 

        και όλο έχει ‘’δέκατα’’…., / ραβίνοι…., άει στην ‘’ίαση’’….! }$} 

Η κατάρα σάς βαρύνει, διότι με απατάτε, σεις ολόκληρον το έθνος. 

Φέρατε ολόκληρον την δεκάτην και τας προσφοράς εις την αποθήκην 

διά να υπάρχη τροφή εις τον οίκον μου και ούτω δοκιμάσατέ με», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, 

«διά να ίδητε εάν δεν θα ανοίξω προς χάριν σας τους καταρράκτας του ουρανού 

        /##/ Ρε…., ’’δοκιμάστε’’ ‘τον --- ‘τους….. και δώστε στις….. Θαθάθες πολιτικο’’τέτοιες’’…., 

        μην και ξαναγίνει του ‘’κατακλυσμού’’ του Νώε…., σαφώς, ’’προγραφικά’’…., 

        ε, κατά το….. «οι πλούσιοι πλουσιότεροι….. και οι φτωχοί φτωχότεροι…..»….! 

        Ναι…., όπως και με τον Δία…., 

        που…., κι εκείνος και με νόμους ο της ‘’666ης’’…., ’’καταρράκ,τ,ωνε’’ άλλους….! 

        …..Και…., βεβαίως…., οι….. ’’ψαλμωδίες’’ μου, κι αυτές, είναι 

        για τους ομοουσίους κι ομοιουσίους –σας ’’δωδεκαφυλοθεοτέτοιους’’ Αρχαιοέλληνες…., 
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        ιδίως, για την αντίστοιχη, την ‘’βορέως’’ του Ολύμπου ‘’ελ ληνική’’, φυλή του ’’Ιούδα’’….! /##/ 

και δεν θα εκχύσω εις σας την ευλογίαν εν υπεραφθονία»….! 

 

       (*( Πω -- πω : αρχαϊστί, ίη -- ίη….. δώρα η Εβραιοπούλα Πανδώρα…., σαν τα της ελληνιδο’’τέτοιας’’…., 

       που την έστειλε….. στον Επιμηθέα….. ο, δεκατοαπατημένος κι αυτός, Δίας…., 

       ε, μετά από το….. ‘’πάτημά’’ του…., / το εξαιτίας του αδελφού του…., 

       του, ακόμα…., έστω, αρχικά…, λαόφιλου συνδικαλιστή Προμηθέα….. / 

       στην Μυκώνη…., όπου είχαν μαζευτεί…., χμ, θνητοί κι αθάνατοι…., 

       για να αποφασίσουν σχετικά με τα αμοιβαία προνόμοιά τους 

       και, ειδικά, για τη διανομή των σφαγίων στις θυσίες….! )*) 

 

Εχ, έτσι : οπορτουνέ, και μετά Νώε…., ως, λ. χ….: Ησαΐα Β΄ : κεφ. 43 , εδ. 22, 23, 24 : 

                         ( «Η προς τον Ισραήλ εύνοια του Θεού». ) 

                || Χμ, ήτοι, η προς τον Ιακώβ…., τον πλέον, του Ησαύ, αγαπημένο του….! || 

Ησαΐας : «Αλλά συ, Ιακώβ, / λέγει ο Κύριος / δεν με επεκαλέσθης· και συ, Ισραήλ, εκουράσθης μαζύ μου. 

         [// Εμ, να μην έμπλεκαν με θεόοοοο…., που ξεθεώνει και ρατσοσκορπά ρατσιστικά….! 

         Κάλέ, ποίος Κύριος ομιλεί…!; 

         Ο Κύριος Πνεύμα ή η Δεσποινίς ερμηνεύτρια ‘’θεο’’αγνοίας Φημηνόη -- Ησαΐα…!; //] 

Δεν προσέφερες εις εμέ πρόβατα διά τα ολοκαυτώματά σου και δε με ετίμησες με τας θυσίας σου. 

       /*/ Ε, σφάξε το κερατούχο Αρνίο σου, φάε ‘το και σκάσε, RE S.Sυ  αχόρταγε αρχιρουφιάνε Γιαχβέ….! 

       Ουστ…., πνευματικόςςςςςς θεόςςςςςς Πράααααμα….! 

       Εκεί, ρεεεεε…., ννννναι…., βοσκός χωρίς κοπάδι….! /*/ 

Αν και εγώ δεν σε επεβάρυνα με προσφοράς ουδέ σε επεφόρτισα με θυμίαμα. 

                       {* Ααααα…., τον ‘’δύσκολο’’ Ησαύ, όμως, τίιιιι…!; *} 

Δεν ηγόρασες δι’ εμέ ζακχαροκάλαμον με τα χρήματά σου 

       *##* Ωχχχχχ…., ρε….. πολυλιβανισμένε –τους Γιαχβέ…., 

                       // …..χμ, δηλαδή, ρε….. κανιβάλ καββάλ καρναβάλ γιαχβοραβίνοι –τους….. // 

       κι εδώ, τους παρεξηγείς τους ταλαιπωρημένους σου….! 

       Νόμιζαν, οι κάτθρωποι μεν….. ουχί αχάριστοι δε, ότι πίνεις καφέ χωρίς ζάχαρη…., 

       λόγω….. υπερλιπιδαιμίας σου…., ναι, και, μόνο, γι’ αυτό δεν σου….! 

       Τώρα, όμως, που τους το είπες…., θα ιδείς….. σιχτίρ καφέ ’’ζαχάρωμα’’…., 

       που, τώρα, το μαθαίνουν…., το πως είσαι γλυκατζής, 

       ως κι ο γλυκατζής Ινδός Άγκνι, ωχ, Ερμής του Άργους, που όλα τα βίτσια του έχεις….! 

       …..Χξς΄…., νααααα…., εξεξεξαλλαγή σε βάρβαρο…., που….. ‘του ‘πεσε το σάκχαρο….! *##* 

και δεν με εχόρτασες με το πάχος των θυσιών σου 

αλλά με εφόρτωσες με τας αμαρτίας σου, με εκούρασες με τας ανομίας σου»….! 

       (( Έιιιιι, ‘’Γκαρσόοοοον’’, άει άλλη μία τριαδικήηη μερίδα ‘’αμελέεετητα’’ στον κουρασμένο Κύυυριο….! )) 

 

       [*[ Στα, στα αρχαία ελληνικά, κείμενα δεν υπάρχουν ‘’καθόλου’’ και ‘’ποτέ’’ εισαγωγικά, 

       σκόπιμα και μπερδευτικά μας…., ε, και βολευτικά τους…., 

       έτσι ώστε να μην καταλαβαίνει, σχεδόν, κανείς ποιος λέει τι…., 

       μα και στα μεταφρασμένα κείμενα…., τα εισαγωγικά…., τα των λόγων και των αφηγήσεων…., 

       είναι σπάνια και όπως -- όπως…., φορές δε ’’φορτωμένα με θυσιαστικές ανομίες’’….! ]*] 

 

…..Ννννναι, λοιπόν…., ρε προσμένοντές ‘τον ‘’αφελείς’’…., θα έρθει, πάλι, εκ δευτέρου…., 

να σας εξεξεξημερώσει και σας το ‘’διπλό’’ρολο και υστερικό -- μανιακό Γιαχβίδιο αυτό…., 

χξς΄, όπως εξεξεξημέρωσε τον βάρβαρο ‘’«Πατέρα»’’ του Γιαχβέ -- ‘’Γιαχβέ’’….. 

ο επίδοξος….. ’’ Γιαχβοφάγος’’ : «Βασιλεύς των βασιλέων» -- Αρχιβασιλιάς…., 

τον ‘’«άυλο»’’ : ‘’«πνευματικό»’’ και θεοποιημένο Αρχιβασιλέα -- Βασιλέα των βασιλέων…., 

ε, και να σας μεταλλάξει κι εσάς τους υλικούς σε πνευματικούςςςςς….! Αμήννννν…!;….. 

 

                             ============================================================= 
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                                                    14 --- 7 ) 

 

…..Εχχχχχ, πάλι, θα έρθει…., εκ δευτέρου…., ξου, ίσως και εκ τρίτου….. και πλέον…., 

                   [/ …..εμμμμμ…., ‘’θα τη βρείτε’’…., που πολύ ‘’την ψάχνετε’’….! /] 

καθώς…., 

έτσι που το δρακουλέ ‘’σήριαλ’’ 

      // Χξς΄, λεςςςςς και….. άγρια μυθολογία για άγριους….. ή άγρια ιστορία για ήμερους….! // 

παίχτηκε και ξαναπαίχτηκε…., μα ατυχώς….. ως προς τον πανιμπεριάλ σκοπό –τους…., 

ήρθε και ξαναήρθε…., με το ‘’ίδιο’’ όνομα…., τσς, κι εσείς χαμπάρι γιοκ…., 

ε, εκεί στο οξαποδώ…., ως, λ. χ, και, επί Άζαχ….! 

 

Ννννναι…., ως, λ. χ, και, επί Άζαχ….: 

 

* Ησαΐας Α΄ : κεφ. 7 :εδ. …..5 : («Πρώτη ειδοποίησις προς τον Άζαχ») 

(«Η διά του / Α, όχι διά του επί Άζαχ Ιησού…!; / Εμμανουήλ σωτηρία») ….,….. 

 

* Ησαΐας Α΄ : κεφ. 7 : εδ. 14, 15, 16 : 

( «Δευτέρα ειδοποίησις· το σημείον του | Α, όχι διά του επί Άζαχ Ιησού…!; | Εμμανουήλ» ) 

Ησαΐας : / …..ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι της Ιουδαίας….. / 

«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα δώση σημείον· Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν 

και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ ( = μεθ’ ημών ο Θεός ). 

Βούτυρον και μέλι θα είναι η τροφή του, (!;) μέχρις ότου μάθη 

να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν. 

Διότι (!;!;!;!;!;) πριν το παιδίον μάθη αρκετά, ώστε να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν, 

(!;!;!;!;!;) η χώρα, προ των δύο βασιλέων της οποίας ίστασαι έντρομος, θα εγκαταλειφθή»….,….. 

 

              [$[ Νααααα, για άλλο ‘’τέτοιο’’ : προφητευμένο παιντί, και για τότε, λέει κι αυτός…., 

              χα, να, που…., μέχρι να γίνει Κάτθρωπος, σώρρυ, Άνθρωποςςςςς…., λέει…., 

              η ως άνω χώρα θα εγκαταλειφθεί…., εχχχχχ, άντε, ρεεεεε…., επί Άζαχ…., 

              ννναιαιαι…., που το ‘’έργο’’ παίχτηκε και ξαναπαίχτηκε, για να σας ‘’παίζουν’’….! 

 

              Και….. σάμπως, και, γι’ αυτό, το ξεκάθαρο, δεν μπερδεμπουρδοάλλαξαν, μετά, 

              το εδώ στην Π. Δ Εμμανουήλ….. σε Ιησούς εκεί στην Κ. Δ…., 

              χμ, που και το Ιησούς, γιου του Ιωσεδέκ…., ή και το Ιωσεδέκ, το του Ζαχαρία,….. 

              ήταν ‘’θολό’’ και κάααααπως βολευτικό –τους…!; Ε…!; ]$] 

 

* Ησαΐας Α΄ : κεφ. 30 , εδ. 20, 21 : ( «Συγχώρησις και ευημερία» ) 

Ησαΐας : «Και αν ακόμη ο Κύριος σας έδωκεν ολίγον άρτον και ολίγον οίνον, 

         // …..«λαέ της Σιών, οι κατοικούντες εις την Ιερουσαλήμ»….. // 

ο διδάσκαλός σας δεν θα κρυβή πλέον, αλλ’ οι οφθαλμοί σας θα βλέπουν τον διδάσκαλόν σας. 

       (#( Επιτέλουςςςςς…., φανέεεεερωση…., 

       αχχχχχ επί Άζαχ…., του κρυμμένου και εκπαιδευόμενου, τότε, στο αγιονόρος της Σιών…., 

       ‘’κουβαρντάς’’, πια…., δασκαλοφάνεια…., 

       που ‘’τέτοια’’ έλεγε, αιώνες μετά, κι ο κρυμμένος -- ‘’ανειλημμένος’’ δάσ κάλος Ι. Χ…., 

       ω γκαβώχνες Ι.Χήδες….! )#) 

Και όταν στρέφητε δεξιά ή αριστερά τα ώτά σας θα ακούουν φωνήν όπισθέν σας 

λέγουσαν·‘’αυτή είναι η οδός· περιπατείτε εις αυτήν’’!»….,….. 

 

        {*{ Ε, όσο τους μιλούσε…., κρυμμένος, ο τροχονόμος τους Γιαχβέ τους μικρογιαχβετζήδες…., 

        πριν, με τα οπίσθια…., άκουγαν έμπροσθέν τους τη φωνή του λέγουσαν : 

        «αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά της σελήνης…., ’’πετάτε’’ προς αυτήν….!»…., 

        ενώ, ’’τώρα’’, που τους μιλά…., φανερωμένος…., με το πρόσωπο…., 
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        ακούν όπισθέν τους τη φωνή του λέγουσαν : 

        «αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της σελήνης…., περι·πατάτε σε αυτήν….. 

        και ‘’κλάψτε’’ τον «επηρμένο» : λησμονήσαντα ήλιο» με όλα τα ‘’ηλίθια’’, και, ‘’ηλιοτρόπιά’’ του….!….! }*} 

 

* Ιερεμίας : κεφ. 20, εδ. 7, 8 : ( «Η δύναμις του προφητικού λόγου» ) 

Ιερεμίας / προς Γιαχβέ / : «Κύριε, με ηπάτησες και ηπατήθην, 

       [#[ Χμ…., έτσι : απάτη είναι ο λόγος -- υπόσχεση του Κυρίου, που λες και εσύυυυυ….! 

       Εμμμμμ…., να πρόσεχες, ω Τζερεμέ Τζέρεμι…., που ήξερες τι διεθνές ‘’κουμάσι’’ είναι 

       ο ωσεί ο δάσ κάλος της απάτης Ερμής…., 

       που κι εσύ, ρε αρχιπλάνε Ιερεμία, ‘’δεν πας πίσω’’ από ‘’τέτοια’’ άμπεσα…., 

       χμ, ‘’βλάσφημε’’ τω Κυρίω…., ’’διπλοπράκτορα’’ τραγόπαπα….! ]#] 

υπήρξες δι’ εμέ πολύ ισχυρός και υπερίσχυσες. 

          || Ναι, να, ’’κλώσσα’’ η κότα μπρος στον πετεινό και άει….! Και, αυτά, σε αλληλο,επιστολο,γραφία…!; || 

      /*/ Ααααα…., κι εδώ και δόλια…., χμ, «χάριν»…., μετατίθενται στίχοι, 

      από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, χάριν αντιστοιχίας….: «Μετετέθησαν χάριν αντιστοιχίας…..» : 

      π. χ : κεφ. 23, στ. 7 και 8 απαντούν μετά τον 40…., (!;)….. /*/ 

Κατέστην αντικείμενον χλευασμού όλην την ημέραν, όλοι με εμπαίζουν. 

Οσάκις ομιλώ, πρέπει να εκφωνίζω ‘’βία και λεηλασία’’,….. 

             (**( Ρε ‘’χαμένο’’ Θρασίμι…., ρε ’’τζουτζέκι’’ του Σατάν…., χμ, βουρρρρρ…., 

             που….. με ειρηνικά διαγγέλματα….. δεν γίνονται τα….. ιμπεριάλ ’’άλματα’’….! 

             Άει, ’’βίαζε και λεηλάτει’’…., εκφώνιζε και εκφόβιζε…., εεεεε, κι άει και….!….. )**) 

Διότι ο λόγος του Κυρίου έγινεν εις εμέ όνειδος και χλευασμός όλην την ημέραν.»….,….. 

                 |$| Ε, χμ…., ωρέ ‘’χαμένο’’ αντικείμενο…., τη μέρα, λόξα…., 

                 μα…., ως «ευρημένο» υποκείμενο…., τη νύχτα, δόξα….! |$| 

 

* Ιερεμίας : κεφ. 23 : εδ. 5, 6, 7, 8 : ( «Προφητεία περί ελεύσεως του αληθούς βασιλέως» ) 

Ιερεμίας : «‘’Ιδού, έρχονται ημέραι’’ ---λόγος του Κυρίου--- ‘’ότε θα υψώσω διά τον Δαυίδ βλαστόν δίκαιον 

 

        [##[ Στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο : ανατολήν δικαίαν….! 

        Αλλού Ανατολήν : Βλαστόν : Ζαχαρίας Α΄ : κεφ. 3 : εδ. 8 : 

        τον Ζοροβάβελ στα περί, ενός, παλιοδιαθηκικού ‘’Χριστού’’…., 

        ή και του Αρχιερέως και γιου του Ιωσεδέκ Ιησού…., ναι, ’’και’’, κατά τον Αγγαίον : κεφ. 1 : εδ. 1, 2….! 

        Ε, κι ως προς τον καινοδιαθηκικό Ιησού…., χμ, αφού το γράφει εδώ ο Ιερεμίας….: 

        «Διά τον Δαυίδ βλαστόν δίκαιον»…., 

        χα, ’’άνετα’’, θα τον κάνουν και τον Ι. Χ -- Ι. ΑΧ Δαυιδοκατάγωγο….! ]##] 

 

και θα βασιλεύση επιτυχώς ως βασιλεύς, 

                      |*/ Ννννναι, ουστ, και πιο επιτυχές το βασίλεμα της βασιλείας του….! |*/ 

αποδίδων κρίσιν και δικαιοσύνην εις την χώραν. 

Κατά τας ημέρας του / Α, όχι αιώνια η βασιλεία του…!; / ο Ιούδας θα σωθή  και ο Ισραήλ θα ζη εν ασφαλεία. 

 

               /*/ …..Όχα…., στην Π. Δ…., μετά θάνατόν του τί…!; Εν….. ανασφαλεία…!; 

               Γιατί, στην Κ. Δ και κατά Ι. Χ, χμ, πού είναι η ασφάλεια…!; /*/ 

 

Και το όνομα, με το οποίον θα τον ονομάσουν, θα είναι τούτο, ‘’ο Κύριος είναι υπερασπιστής μας’’ /Ιωσεδέκ/. 

 

        ♦ Να…., στο, στα αρχαία, κείμενο….: 

        «και τούτο το όνομα αυτού, ό καλέσει αυτόν ο Κύριος Ιωσεδέκ»….! 

 

                   ---- Ε, τι Ιωσεδέκ….. τι Ιησούς…., σχεδόν, ίδιο….. πράμα….: χξς΄ -- χξστ΄….! 

                   Τί είπατε…., ρε κουτοπόνηροι…!; Δεν ήκουσα….! ---- 
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        Χα, και, γι’ αυτό, τάχα, δεν βάζουν και βγάζουν ιμπεριάλ γράμματα στα ονόματα….: 

        Αβρα,ά,μ…., Σάρ,ρ,α….,….. ε, ως τα ιμπεριάλ α και ρ, εδώ…., 

        ή δ, αλλού….: στους Βουδιστές -- Βουδδιστές…., 

        εχ, του ιμπεριάλ, προς βορράν, επταβήματου Βούδα ή Βούδ,δ,α…!;….. 

 

        Εμ…., δεν ‘’μπαλώνεται’’ το….. Ιησούς, υιός του Ιωσεδέκ…., χμ, σύγχρονου των….: 

        Ζοροβάβελ, Ζαχαρίου, Αγγαίου,….. χα, που τον προόριζαν για ‘’τέτοιον’’….:  

        Αγγαίος : κεφ. 1 : εδ. 1 και Ζαχαρίας Α΄ : κεφ. 3, εδ. 1 έως 10….! 

        Ναι…., όπως δεν ‘’μπαλώνεται’’….. ούτε και το Εμμανουήλ…., 

        χμ, του επίιιιι Άζαχ προορισθέντος «βουτυρομελοφάγου»…... για ‘’τέτοιος’’….: 

        Ησαΐας Α΄ : κεφ. 7 : εδ. 14, 15, 16…., 

        ε, ούτε κι οι ‘’τέτοιοι’’ των άλλων παλιοδιαθηκικών ‘’τέτοιων’’….! ♦ 

 

        ▌ …..Εχ, νααααα…., και, και, εδώ…., παρεμβάλλονται, 

        σε συνέχεια των προηγούμενων 5, 6….. και ως προηγούμενοι των 9, 10…., 

        οι ως άνω αναφερθέντες στίχοι 7 και 8, που, «παρ’ εβδομ. απαντούν μετά τον 40»….. 

        και, δόλια, «μετετέθησαν εδώ χάριν αντιστοιχίας»….! 

 

        Χμ, όχα χα, ως μετεφέρθησαν -- «διεσπάρησαν» πανταχού κι οι του ‘’Σκανδαλήλ’’…., 

        ουουου…., χάριν εθνολογικής αντιστοιχίας….. 

        οι δια«σπαρτοί» «διασκορπιστές των εθνών» του «Αδάμ Κάδμου»…., 

        ε, αφού τα προσάρμοσαν…., μετά κι ετεροχρονιστικά…., και, αυτά, και, στον Ι. Χ….: 

        ’’παιδί του σωλήνα’’ ή ‘’των γραφείων’’ : κωδικοποιητηρίων : ‘’μαιευτηρίων’’ :…., 

        ή…., ή…., ήηηηηη…., ο μαφιοζέ πολυονοματισμένος της Κ. Δ….! ▌ 

 

Διά τούτο ‘’ιδού έρχονται ημέραι’’ --- λόγος του Κυρίου --- 

‘’κατά τας οποίας οι άνθρωποι δεν θα λέγουν πλέον, ζη Κύριος 

ο οποίος ανήγαγε τα τέκνα του Ισραήλ από την χώραν της Αιγύπτου, 

αλλά ζη Κύριος ο οποίος ανήγαγε και ωδήγησε τους απογόνους του οίκου του Ισραήλ 

από την χώραν του βορρά 

 

              (( Α, όχι εξ Αιγύπτου…., μα εκ βορρά….! 

              Τίιιιι…., άλλαξαν, τότε, Κύριο….. ή ο Κύριος μετακόμισε εις βορράν…!; )) 

 

και από όλας τας άλλας χώρας, εις τας οποίας είχεν οδηγήσει αυτούς, 

και εγκατέστησεν αυτούς εις την ιδικήν των χώραν’’»….,….. 

               ---- Έιιιιι…., ο προκάτ ο νόστος….. και προκάτ, ’’να’’, κόστος….! ---- 

 

         {*{ Ω, κι αυτός, ο ‘’τέτοιος’’, με πιο μεγάλα οράματα -- πιο μεγαλεπίβολα σχέδια…., βόρεια…., 

         ενώ οι άλλοι….. με….. όνειρα…., ενύπνια και μη, χμ…., 

         μικρεπίβολα σχέδια…., χα, νότια….: ’’σφηνο’’εβραιοβασίλεια….! 

         Ε, κι αυτά, σε συνάρτηση με το υψόμετρο…., α, και σε σχέση με το θρησκειοïμπεριάλ εφά τους….! }*} 

 

* Ησαΐας Α΄ : κεφ. 26 : εδ. 1, 2,…..19 : ( «Ύμνος προς τον λυτρωτήν Θεόν» ) 

Ησαΐας : «Κατ’ εκείνην την ημέραν θα ψαλλή το εξής άσμα εις την χώραν του Ιούδα 

‘’η πόλις μας είναι ισχυρά· χάριν ασφαλείας εγείρει τείχη και προπύργια. 

         ---- Ααααα…., κι εσείς, χμ, από ασφάλεια, είστε εσαεί τειχωμένοι…!; ---- 

Ανοίξατε τας πύλας, διά να εισέλθη το δίκαιον έθνος --- οι τηρούντες την πίστιν»….. 

«Αλλ’ οι νεκροί σου θα ζήσουν / ω χώρα του Ιούδα /, τα σώματα αυτών θα αναστηθούν, 

 

    |*/ Εεε, αν αναστηθεί ο νεκραναστητής, με το νεκραναστητικό Γοργόνειον αίμα, Ασκληπιός, χμ, νννναι….! 

    Έιιι, Άδωνι…., έι, Εμπεδοκλή και Πανθεία….,….. ….: 
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    έιιι, όπου ‘’τέτοιοι’’ νεκραναστηθέντες….. από νεκροποιητές ζώντων…., 

    χμ, έιιιιι, ω νεκροί : φυλακισμένοι στην κατά Ιεζεκιήλ Φυλακή : Ισραήλ…., χαράαααα σε σαςςςςς….! /*| 

 

οι κατοικούντες εις το χώμα θα εγερθούν και θα ψάλλουν από χαράν· 

διότι η δρόσος σου / Κύριε / είναι δρόσος φωτός και η χώρα των σκιών θα τεκνοποιήση»….! 

 

                    {{ Τί…., δεν υπάρχει φωτεινό ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι : ‘’μάννα’’….. ηλιακό…!; 

                    Μόνο το δικό σας….. σκοτεινό σεληνιακό ‘’τέτοιο’’ υπάρχει…!; }} 

 

        /**/ Ωχ, μαύρο θέατρο σκιών….. του στο Ισραήλ Άδη…., 

        ω σκαιογεννήτρα και επί Γης δρόσε : Έρση : πάχνη του ψυγείου της Σελήνης…., 

        κουπλέ….. ρεφραίν…., κουπλέ….. ρεφραίν…, έως κι ‘’οι ρέγκες θα σε κλαιν’’…., 

        με ’’δικαιοεθνικά’’ κι ομοιοκατάληκτα μοιρολόγια…., βεβαίως…., 

        ω ανομοιοκατάληκτο και ‘’στείρο’’ ‘’Σιωνο’’έθνος…., 

        α, και….. ουαί, αλί και τρισαλί, και, στους ‘’νεκροφανείς’’ νεκρούς σας, και σας, 

        ω αίσχιστοι εσχατολόγοι….! /**/ 

 

….. Λοιπόοοοον…., ω ‘’χαζούληδες’’ ‘’χριστιανοί’’…., 

όταν θα ξανάρθει…., χξς΄, εκ 2ου….. και, κατά Πέτρο, μετά από 1000 έτη μισθωτού…., 

‘’σφυρίξτε’’ –μας κλέφτικα’’ τους «αντιχρίστους» εμάς…., 

ε, για να κρυφτούμε και φυλάξουμε τα νώτα μας….. από τον του αντρικού…., 

«αρσενικού» κατά τον Ιωάννη τον….. Απο,Επι,καλυπτή…., ιμπεριαλισμού Νο 888….!..... 

 

…..Και…., ω ‘’αφελείς’’ ‘’χριστιανοί’’…., μα και κουτοπόνηροι ‘’τέτοιοι’’…., ε, ως όπως ‘’βολεμένοι’’…., 

χμ, τάχα, οι μη βλέποντες….. βλέποντας τα ‘’τέτοια’’ –τους…., έιιιιι…., και, για να έχω καλό ερώτημα…., 

μήπως ξέρετε αν θα ξανασυνεργαστούν αυτοί : ο Γιαχβέ και το γιαχβίδιο με το Σατανά…., 

τσς, στην, τάχα, εκ δευτέρου παρουσία –του…., 

εμ, αφού θέλετε να μας πείσετε πως οι της Παλαιάς Διαθήκης προφητεύουν, 

τάχα, για τον της Καινής Διαθήκης….. Ιησού -- γιαχβίδιο…!; 

 

Εχχχχχ…., νααααα…., πάλι και εξ 678ού…., σε….. ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ –τους…., 

ή και σε «Μυθολογικό Συμβιβασμό’’ –τους…., χξς΄, ‘’άμα λάχει’’…., ως, λ. χ….: 

 

* Ζαχαρία : κεφ. 3 : εδ. 1, $2, 3, $4, 5, 6, 7, $8, $9, 10 : ( «Όραμα του αρχιερέως Ιησού» ) 

Ζαχαρίας : «Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα, ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, 

ενώ ο Σατάν ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση. 

 

       [*[ Χμ, και….. μικρόρολος κομπάρσος κι ο Σατάν σ’ αυτό το ‘’έργο’’…., 

       χα, ’’αντιιιιι’’’’Μεγαλαδελφικός’’ ρόλος…., 

       που….. στης άσωτης κατσίκας Ιεροσολήμας την ‘’προβειά’’….. ’’σφάζονται’’ ‘’δύο’’ τράγοι….,….. 

       μα….. ’’άλογος κι άπραχτος κομπάρσος ο Σατάν…., 

       χωρίς έπος κι έργο’’…., ε, ‘’απλώς’’, κατήγορος του Ιησούουουουου….! 

 

       Και…., κι εδώ…., και Ιησούς….. και αρχιερεύς….. και Μεσσίας….,….. 

       α…., και….. ουχί….. Εμμανουήλ…., ω ‘’μανωλάκια’’ του σατανοκήπου…., 

       χμ, κάτι σαν διεκδικούμενος, ‘’αμφοτέρωθεν’’, Μωυσής…., 

                             / Ε, όντας φυλακισμένος κι ο Μωυσής….! / 

       χμ, μετά από, για επανυπακοή, ‘’απόκρυφη’’ αποφυλάκισή του….!….. 

 

       Βρε…., μέχρι να βρω το πού το έχω ξαναδεί κι αυτό το έργο…., σε επανεκτέλεση…., 

       θα είμαι….. με….. Κενή Διαθήκη….! 
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       Ααααα…., όντως…., και, ο της Κ. Δ πολυπαιδαγωγούμενος Ι. Χ -- Ι. ΑΧ 

       δεν είναι μεσίτης, μόνο, ενός…., κι ας ο Θεόςςςςςς είναι / γι’ ‘’αυτούς’’ / ένας | τάχα | …., 

       καθώς  έλεγε κι ο Παύλος….: Προς Γαλάτας : κεφ. 3 : εδ. 20….! ]*] 

 

( $2 ) Και ο άγγελος του Κυρίου είπε προς τον Σατάν· 

          (( Αχ, και….. τίιιιι γυρεύει η Αλεπού, και, σ’ αυτό το….. ‘’Μυθολογικό’’ Παζάρι…!; )) 

‘’ο Κύριος να σε επιπλήξη, διάβολε· να σε επιπλήξη ο Κύριος, ο οποίος εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. 

 

        {--{ Α, ποίος ‘’γήινος’’ σατανοκάτθρωπος…., 

        ‘’φακελωτής’’ κι αντίπαλος αυτού εδώ του ασώτου υιού Ιησού…., 

        τους χαλά τα….. οραματικά…., ως και τα ονειρικά…., ‘’ιερά’’ ιμπεριαλοσχέδια 

        και….. ψάχνει να ‘βρει την….. αιτία, και την….. αφορμή, του ‘’ουράνιου’’ Γιαχβέ…!; 

        Ή, μήπως, τα κάνει επίτηδες και….. κολπικά…., για να τον κερδίσει αυτός…!; 

                      // Οράματα….: μεγαλεπίβολα σχέδια….. εν ‘’σπαργάνοις’’…., εδώ….! 

                      Όνειρα….: μικρεπίβολα σχέδια….. εν ‘’κυήσει’’…., εδώ….! // }--} 

 

Δεν είναι ούτος ως δαυλός απεσπασμένος εκ του πυρός’’; 

 

      [*[ Ννννναι, η εκ του δαυλού : πυρσού του αγιορείτη εμπρηστή, ’’Μεγαλάδελφου’’ Κυρίου 

      η φωτιο’’καψαλίδα’’…., 

      αμφότεροι….. ’’μετεμψυχούμενοι’’…., από γενεά εις γενεάν…., ω εκψυχούμενοι….! 

      Ναιαιαιαιαι…., ω κα(η)μένοι…., που «φωτιά ήλθε να βάλη στη γη….. 

      και πώς θα ήθελε να είχε ήδη ανάψη….!»…., κι αυτός….! 

      Ναι, χμ, ίδιος σεληνιακός Φαέθων φωτιοβάλτης…., ήτοι, βάλτης….. κρύας φωτιάς….! 

      Εχχχχχ…., όψεσθε….! ]*] 

 

     *||* Παραπομπή από το $2….. και, στο Ιούδα.: εδ. 9….: «Ενώ ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος, 

     όταν εφιλονεικούσε με τον διάβολον και συζητούσε διά το σώμα του Μωυσέως, 

 

           (( Χμ, το σώμα του…., μάλλον, νεκροφανούς…., σωσία του….. ο Ερμής : Μιχαήλ…., 

           που….. αυτός…., ο Μωυσής…., ήταν, ως ‘’νεκρή’’ ‘’ψυχή’’, σε φυλακή….! )) 

 

     δεν ετόλμησε να εκστομίση λοίδορον κρίσιν, αλλ’ είπε, ‘’Ο Κύριος να σε επιτιμήση’’»….: 

     Κατά των ψευδοδιδασκάλων και της ηθικής διαφθοράς….,….. *||* 

 

        (**( Ε, και ο της Π. Δ Ιησούς και ο της Κ. Δ Ιησούς….. διπλοπαίγνιδοι…., 

        να…., και, ως τους κατηγορούν….: 

        «δαυλοί απεσπασμένοι εκ του πυρός…..»…., ε, εκ των….. πυρών…., 

        ε, αλά κατά του Δία συνωμότη….. Ιησού Απόλλωνα ή, άλλως, Απόλλωνα Ιησού….! )**) 

 

Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος (!;) ρυπαρά ενδύματα, όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου. 

 

        |$| Εμ, δεν είχε μια Μαριομαγδάλω να του πλένει τα ρούχα αυτός ο παλιοδιαθηκικός…., 

        ‘’ως’’, χα, ο….. νεοδιαθηκικός….! 

        Και…., σαφώς, αμφότεροι…., φορούσαν ρούχα σατάν…., σώρρυ, λινό σατέν….! |$| 

 

( $4 ) Και απεκρίθη ούτος και είπε τα εξής προς τους ισταμένους ενώπιόν του· 

 

          /*/ Ε, όπως, ως λεν, υπάρχουν….. ’’θανάσιμα’’ αμαρτήματα…., 

          ε, υπάρχουν και ανεξίτηλοι λεκέδες : λέρες….. στις Χίτ λέρ ες…., 

          άρα, ανα’’ντύσιμο’’ : αναγέννηση : γέννηση….. ‘’εκ δευτέρου’’….! /*/ 
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‘’αφαιρέσατε απ’ αυτόν τα ρυπαρά ενδύματα’’. 

 

        *##* Παραπομπή από το $4…..στα….: 

        ▪ Λουκ.: κεφ. 15 : εδ. 22….: «Αλλ’ ο πατέρας είπε εις τους δούλους του, 

        ’’Βγάλετε την στολήν την πρώτην και ντύσατέ τονˑ και δώστε του δακτυλίδι διά το δάκτυλό του 

        και υποδήματα για τα πόδια του»….: Ο άσωτος υιός….,….. 

   (( …..έι, ω μυστικοκρύφτη Λούκας…., πες…., τι….. ασωτεία 

   έκανε, τότε, ο «άσωτος υιός» και «ρυπαρός» Ι. Χ, παραπεμπτικάαα : συνθηματολογικάαα, και τον….! )) 

               ▪ Αποκ.: κεφ. 19 : εδ. 8….: «Το λινόν δηλοί τας δικαίας πράξεις των αγίων»….: 

               Νίκη εις τον ουρανόν και ο γάμος του Αρνίου….! *##* 

 

Κι είπε προς αυτόν· ‘’Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομία σου και σε ενέδυσα εορτάσιμα ενδύματα’’. 

 

   {*{ Α, ο της Π. Δ Απόλλων, σώρρυ, Ι. Χ αμαρτωλόςςςςς…., εκ γενετής…., χα, απ’ τη, φυσική, γέννα του,….. 

   κι ο της Κ. Δ Ι. Χ αναμάααααρτητος…., προ γενετής…., χα, εκ μυθολογίας, αφυσικογέννητος….: 

   αμφότεροι είναι….. Ι. ΑΧ με μάσκα ‘’Ι. Χ’’…., συνωμότες και Στυγεροί επίορκοι….! }*} 

 

Και είπε· ’’θέσατε επί της κεφαλής του μίτραν καθαράν’’. 

Και ενέδυσαν αυτόν πολυτελή ενδύματα και έθεσαν επί της κεφαλής του μίτραν καθαράν, 

 

        [[ Εχ, ο αρχιερεύς χειραγωγείται, σώρρυ, χειροτονείται ‘’βασιλεύς’’…., 

        χξς΄, με την έγκριση του, ‘’τώρα’’, αγιορείτη : ‘’Αγαρίτη’’ Κυρίου, ‘’από….. μακράν’’…., 

        επισήμως, χμ, με τα….. αγγελο,πρακτορο,φερμένα εύσημά του….! ]] 

 

ενώ ο άγγελος του Κυρίου ίστατο πλησίον. 

 

       || Α, κι εδώ, έγκορμος ο άγγελος…., ως κι ο Ερμής του έγκορμου Δία…., ε, των Διών….! || 

 

Κατόπιν ο άγγελος του Κυρίου επισήμως εβεβαίωσε τον Ιησούν λέγων· 

‘’’’τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· εάν βαδίζης τας οδούς μου και τηρής τας εντολάς μου, 

θα διευθύνης τον οίκον, θα φυλάττης τας αυλάς μου και θα σου επιτρέψω 

να περιπατής μεταξύ των εδώ ισταμένων. 

 

      /*/ …..ωχ…., οι κρυφοί Αρχιτ,ρ,αγοί….. θέλουν κρυφή Υποταγή…., 

      που ο ‘’κοντρατζής’’ ‘’κάτ’ απ’ τη γη’’….! 

      …..Α, ωσεί Άμμων Δίας και Μεγαλέξανδρος….. οι….. Γιαχβέ και Ιησούς….! /*/ 

 

( #8 ) Άκουε λοιπόν, Ιησού, αρχιερεύ, συ και όλοι οι σύντροφοί σου, 

οι οποίοι κάθηνται ενώπιόν σου, επειδή είσθε άνθρωποι προγνωστικού σημείου  

 

                  || …..χξς΄…., «τερατοσκόποι» στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο….: 

                  άνθρωποι προγνωστικού σημείου….! 

                  Α, μήπως βασιλοσκόποι : «θεωροί : πρεσβευτές» βασιλιά -- «κεράτου»…!; || 

 

     [[ Εμμμμμ…., / χωρίς τα της Υποταγής προγνωστικά σημεία…., / δεν έχει εύσημα και προαγωγές…., / 

     μόν’ ‘’περιθώριο’’ και ‘’προγραφές’’…., / εχ…., στην….. ‘’Κυριακή’’ ’’θεο’’κρατία….! ]] 

 

διότι ιδού εγώ θα στέλλω 

 

          ($( Χμ…., θα στέλλει…., ε, το….. βλασταροπνεύμα….. κι όχι θα στείλει…., 

                     // …..τσςςςς…., αν και στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο είναι….. 

                       «ιδού άγω»….. και όχι….. «ιδού άξω»….! // 
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          κάτι σαν το, δια·χρονίως, στελλόμενον βλασταροπνεύμα του Ηλία…., 

          κάτι σαν τον Ι. Β…., τον Ιωάννη τον Βαπτιστή του Ι. Χ…., 

                      ---- …..α, μα, εδώ, χα, σε….. ’’ανάποδο’’ ρόλο….. εξεξεξουσίας….! ---- 

          που, ο Ι. Χ τον Ι. Β, τον ‘’ωνόμασε’’ Ηλία…., ε, που, και, τότε, ‘’τον’’ περίμεναν….! )$) 

 

τον δούλόν μου Βλαστόν. 

 

      #*# Παραπομπή από το $8…..στο….: Λουκ.: κεφ. 1 : εδ. (77), 78….: 

      «…..διά να κάμης | Ιωάννη, γιε του Ζαχαρία | γνωστήν εις τον λαόν του | του Υψίστου | την σωτηρίαν 

      διά της συγχωρήσεως των αμαρτιών των χάρις εις το μεγάλο έλεος του Θεού μας, 

      όταν θα ανατείλη επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανόν,…..»….: 

      Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία….! #*# 

 

           {*{ Ω, τι πολύβλαστος είναι η του Ααρών, μαζί και η του Αβιά, ‘’κουτσουρο’’ράβδος…., 

           χμ, μετά απ’ την, ’’θαυμαστή’’, επαναβλάστησή της….! 

                                // …..Ι. Β….: εκ του γένους του Ααρών….! // 

           Ναι…., ω ανά τη Γη βλαστάρια Ααρωνάρια…., 

           στο Ισραήλ δεν ανασταίνονται μόνο νεκροφανείς ‘’τέτοιοι’’…., σικέ…., 

           μα και…., πλην απ’ τις μαραμένες ‘’τέτοιες’’ των υπέργηρων ‘’τέτοιων’’…., 

           ’’κουτσουρο’’ράβδοι…., α, και οι, κατά Μωυσή, «τεθλασμένοι όρχεις»….! }*} 

 

                    ------------------------------------------------------------------------- 

       ▓ …..Βλαστόν….: «τον Ανατολήν» : στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο….. 

       και που πιο κάτω μετονομάζει…., με αυτό το όνομα, τάχα, κατ’ εντολήν Κυρίου…., 

       τον διοικητή της Ιουδαίας Ζοροβάβελ….. σε Βλαστό…., 

 

                ♠ …..άλα προαγωγή ο πολιτικός αρχηγός : διοικητής : σατράπης της Ιουδαίας Ζοροβάβελ…., 

                ε, αυτός, ο κάτι σαν….. ο Ι. Β…., ο Ιωάννης ο Βαπτιστής του Ι. Χ…., 

                που, ’’μάλλον’’, αρχικά, τον προόριζαν, τον Ι. Β, για Ι. Χ κι όχι για Ι. Β….! 

 

                Εχ…., νααααα…., επίδοξες---‘’επίδοξες’’, πολιτικές και θρησκευτικές ηγεσίες 

                και πάλη τους…., ξου, λες και οι γιοι του Οιδίποδα Ετεοκλής και Πολυνείκης….! 

 

                Και…., κοίτα, ρε γκαβή λαογκαβώτρα και….. βασιλο’’βγάλτη’’ τζερεμέ Αλατία, σώρρυ, Ζαχαρία…., 

                μη ‘’μας’’ τους βάλεις, μετά, κι αυτούς τους 2 παλιοδιαθηκικούς, αντιστοιχίες των νεοδιαθηκικών, 

                      || Έι, αντιστοιχίστε, ρε….. εναντιστοιχισμένοι των….. και των….. και των….! || 

                να σκυλοτρώγονται εν πολιτευματολογική διαφωνία….: ‘’ύδατι’’ ή ‘’πνεύματι’’…., 

                ως, κατά ευαγγελιστάδες της Κ. Δ, κι οι δυο ‘’τέτοιοι’’, ο Ι. Β κι ο Ι. Χ….! 

 

                Να…., για το ποιος // …..χα, ’’αμφίδρομος’’…., και….. ρόλω….. // θα είναι 

                ο πρόδρομος Ανατολής….. και ποιος ο μεταπρόδρομος Ιησούς…., 

                α, και ποιος θα είναι στα δεξιά του Ιησού….. και ποιος στα αριστερά του…., 

                χμ, και ποιος θα είναι στην ‘’ανατολή’’ του Ανατολή….. και ποιος στη ‘’δύση’’ του Ανατολή.…! ♠ 

 

       χρήζοντάς ‘τον, ως έναν εκ των βασιλέων του Ιούδα : της Ιουδαίας, βασιλέα, πια….: 

       Ζαχαρίας Α΄ : κεφ. 6 : εδ. 12, 13 : 

       «Και θα είπης / ω Ζαχαρία / εις αυτόν τα εξής· ’’τάδε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· 

       ιδού ο άνθρωπος, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός. 

       Διότι θα βλαστήση εκ του τόπου αυτού 

 

            /**/ Α, είχε και ‘’εισαγωγής’’….. βλαστούς…., να, για….. ’’εμβολιασμούς’’ «άκαρπων» συκεών….! 

            Βρε…., όλοι –τους ‘’διπλοπαίγνιδοι’’…., χα, ωσεί ο σταφυλόσυκος Οδυσσέας, σώρρυ, Διόνυσος….: 
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            και «υπό την άμπελον» και «υπό την συκήν»…., κι ας τα….. ‘’χαζο’’λένε….! 

            Ναι…., οι ‘’αλαφιασμένοι’’ Οδυσσείς…., ανάμεσα σε Σκύλλα και σε Χάρυβδι….! /**/ 

 

       και θα ανοικοδομήση τον ναόν του Κυρίου. 

       Ούτος θα φέρη βασιλικά διάσημα, θα κάθηται ως άρχων επί του θρόνου του. 

       Ο δε Ιησούς ο ιερεύς 

 

 // Α, ο αρχιερεύς, --- «ιερεύς» σκέτο και χωρίς το «μέγας» και Ιησούς, στ’ αρχαία….. --- ω Ζαχαρία χξς΄….! // 

 

       θα είναι εκ δεξιών του και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων’’»….! ▓ 

                  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

( $9 ) Διότι ιδού ο λίθος, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού· 

 

                |**| Χμμμμμ…., οι λίθοι μπροστά στους ποιμένες : «Νόμιους» Ιησούδες…., 

                που πίσω τους πάνε τα κοπάδια…., 

                μα, μόνον, αυτοί και τα τραγιά τους δεν σκοντάφτουν στους λίθους…., 

                ε, προς….. ‘’επαναναβλάστησίν’’ των….! |**| 

 

        [*[ …..Ιησού…., ήτοι, του σύγχρονου του Ζαχαρίου και του προφήτη Αγγαίου, 

        ως στο Βιβλίο του Αγγαίου….: 

        «…..και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα» : 

        Αγγαίος : κεφ. 1 : εδ. 1, 2….! ]*] 

 

επί του ενός αυτού λίθου υπάρχουν (!;) επτά οφθαλμοί· 

ιδού εγώ θα εγχαράξω την επιγραφήν του, λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, 

 

        /$/ …..χμ, προσοχή στον….. ιμπεριάλ ’’υφαλο’’επτάφθαλμο λίθο…., 

        ρε ανόφθαλμοι ‘’μεταβαδιστές’’…., που σημαδούρες γιοκ…., 

        α, προσοχή και στο παπα·Άρειον εγχάραγμα στην ούγια του….! /$/ 

 

’’και θα εξαλείψω την ανομίαν της χώρας εκείνης εις μίαν ημέραν’’. 

 

         // Ε…., για όποιο κέρδος –του…., όλες τις ανυπακοές του παρελθόντος…., 

         σε υποτακτικό παρόν…., τις σβήνει ο Κύριος….. αυθημερόοοοον….! // 

 

        * Παραπομπή από το $9….. στο….: Αποκ.: κεφ. 5 : εδ. 6….: 

        «Ύστερα είδα να στέκεται μεταξύ του θρόνου 

         και των τεσσάρων ζωντανών όντων και μεταξύ των πρεσβυτέρων ένα Αρνίον σαν να είχε σφαγή. 

         Είχε ( 7 ) επτά κέρατα και ( 7 ) επτά μάτια, τα οποία είναι τα ( 7 ) επτά πνεύματα του Θεού  

              /*/ Εμ…., και, του 7άκις γεωιμπεριαλισμού Νο 777….. ήταν κι ο Πατήρρρρρ….! /*/ 

         που εστάλησαν εις όλην την γην» / …..ε, εις την τότε γνωστή τους γη….! / ….: 

          Όρασις του Αρνίου και του Θεού….! * 

 

‘’Την ημέραν εκείνην’’, λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, 

’’θα προσκαλήτε ο εις τον άλλον (!;!;!;!;!;) υπό την άμπελον και υπό την συκήν’’»….! 

 

       |*(*| Ααααα, γι’ αυτόοοοο : από ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό –σαςςςςς, παρόν εκεί κι ο Σατανάς : συκή…., 

       ω Γιαχβέ : άμπελε….! 

       Και….. ναι, ναι…., μπέσα για χέσα του Κυρίου…., τα βλέπουν όλοι…., 

       γελόκλαυτα ή κλαυτόγελα….! 
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       Ναιαιαι…., ω ’’νοικιαστές’’ της ‘’αμπελώνος’’ Ιερουσαλήμ 

       και ‘’συκεώνος’’ ‘’παρα’’Ιερουσαλήμ…., 

       έεεεετσι, υπόοοοο…., υποτακτικά…., ω υποταγμένα κλήματα του υποταγμένου αμπελώνος 

       του υποταγμένου στον ‘’ανυπότακτο’’ παρασκηνιακό ιδιοκτήτη του αμπελώνος…., 

       τον, επί σκηνής, ‘’ιδιοκτήτη’’ του αμπελώνος…., 

       ναι, έτσι, υπό…., υποτακτικά…., ρε υποταγμένα σύκα της υποταγμένης συκιάς….! 

 

       Ναι, οι συμπαρόντες…., και, τ ώ ρ α…., και «υπό την άμπελον», την του Γιαχβέ…., 

       και «υπό την συκήν», την του «Σατάν»…., 

       χα…., που, και, ‘’τώρα’’…., «τότε : εκείνην την ημέραν»…., 

       ήσαν, αμφότεροι, σε ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’…., 

       να…., συμπαιδαγωγοί….. τούς ήσαν…., κι ας άλλοτε ήσαν όντως εχθροί…., 

       οπότε…., ‘’μπουρδέ μπερδέ’’…., ‘’μας’’…... ‘’μπουρδομπερδεύουν’’….! |*)*| 

 

                {#{ …..κάλέ…., έεεεετσι…., και, ο….. «άσωτος και ρυπαρός»….. Απόλλων…., 

                χα, ως «δαυλός απεσπασμένος εκ του πυρός» του Δία….! 

                Να…., μετά από την, με την Ήρα και τον Ποσειδώνα, σχισματική συνωμοσία ενάντια στον Δία…., 

                χξς΄, «αναγκαστική» συγγνώμη του κι εξιλασμός του και «εξαγορά του σφάλματός του»….: 

                «οι θεοί τον έπλυναν με νερό, για να του φύγουν οι ρύποι»…., 

                χα, του ρυπαρού Απόλλωνα Ιησού, σώρρυ, του ρυπαρού Ιησού Απόλλωνα…., 

                και, μετά, «τον έντυσαν με καθαρά ενδύματα 

                και του έδωσαν, πλην από ένα….. πέπλο, και….. ζώνη χρυσή…..»….! 

 

                Ννναιαιαι…., τον, «άσωτο και ρυπαρό», «θεό του φωτός και της διαύγειας, 

                που προσωποποιεί την πολύ υψηλή και πολύ ευγενική ιδέα του εξιλασμού και της συγγνώμης…., 

                που οι άνθρωποι οφείλουν να τον έχουν σαν παράδειγμα και να μην ντρέπονται 

                να εξαγοράζουν τα σφάλματά τους, αφού ένας θεός αναγκάστηκε 

                να κάνει το ίδιο…..»….: Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….! …..Ουουουουουστ….! }#} 

 

…..Λοιπόννννν…., ω Καισαροπαποπληγμένοι και προσμένοντές –‘τον εκ δευτέρου….: 

‘’Βασιλιάδες’’ και ‘’παπάδες’’…., / κι όλοι οι λοιποί ‘’μπαγάσες’’….,/ 

αγκαζέ λαοφονιάδες…., / για τα φράγκα και τις μάσες….!/ Σςςςς….!..... 

   

…..Εμ, χρισμένος κι επιβεβλημένος ο εκάστοτε ‘’Μεσσίας’’ –τους…., φορές, αμφοτέρωθεν…., 

και εκ του Γιαχβέ : ‘’Θεού’’ και εκ του Αντιγιαχβέ : ‘’Αντιγιαχβέ -- ‘’Σατανά’’…., 

να, ως άνω…., στην Παλαιά Διαθήκη : Π. Δ –τους…., αλλά και στην Καινή : Κ. Δ –τους…., 

μα που σ’ αυτή, στην Κ. Δ, ‘’μας’’ το λεν : έστω, ο Ιησούς καλυμμένα και σε παραβολή…., 

ως, λ. χ, στην των μνων ο Λουκάς….: κεφ. 19, εδ. 12…., όπου ο Χριστός Ιησούς είναι….. 

«κάποιος από ευγενή καταγωγήν, που επήγε σε μακρινή χώρα 

 

         [$[ Ε…., τότε…., στην ‘’μακρινή’’ –τους Αραβία : Αίγυπτο -- ‘’Θεούχο’’ ‘’Ουρανό’’…., 

         όπου….. έχριζαν παπάδες οι Δεσποτάδες….. και οι Αρχιβασιλιάδες βασιλιάδες…., 

         αφού, ήδη, είχε περάσει ο καιρός που ο συντοπίτης τους ‘’θεός’’ Μωυσής 

         εξεξεξέλεγε και διόριζε «κριτές, βασιλείς, ιερείς και προφήτες»….: Δευτερονόμιο….! ]$] 

 

διά να λάβη διά τον εαυτόν του βασιλικήν εξουσίαν και ύστερα να επιστρέψη»…., 

αν και «οι συμπολίται του τον εμισούσαν….. 

και δεν τον ήθελαν να γίνει αυτός βασιλεύς τους»….: Λουκάς : κεφ. 19 : εδ. 14….! 

 

Χμ…., που, πράγματι, επιστρέφει ως βασιλεύς….. το σχιζοφρενές υπερκτήνος….. 

και διατάζει «να του φέρουν εκεί μπροστά του τους εχθρούς του, που δεν ήθελαν 

να είναι βασιλιάς τους, και να τους σφάξουν»….: Λουκάς : κεφ. 19 : εδ. 27…., 
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ο της «αμφίστομης ρομφαίας» αυτός…., που, παράλληλα, δίδασκε ….:«Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, 

να ευεργετήτε εκείνους που σας μισούν» : Λουκάς : κεφ. 6 : εδ. 27….! 

 

Ννννναι…., το…., 

πια κι έτσι και σε κάθε –του παρουσία…., βλέπε….: φορέςςςςς, απουσία…., 

‘’διπλό’’ -- ‘’αμφι’’ Θρασίμι Ιησούς Χριστός ή Χριστός Ιησούς…., 

ο άλλοτε….. «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….. 

κι άλλοτε…., μόνο…., «υπό την άμπελον»….. ή…., μόνο…., «υπό την συκήν…., 

χξς΄, ή…., άμα λάχαινε…., και «υπό άλλο δέντρον»….., ε, Εξουσιόδεντρο….! 

 

         ($$( Έι, ω αντίχριστοι…., αφού, κι εδώ, ο εξουσιομανής Ιησούς ταυτίζεται με ‘’τέτοιον’’…., 

         φανταστείτε το τι αφάνταστα ‘’καλά’’ σας αναμένουν…., ε, κι αλά ‘’«Αποκάλυψη»’’…., 

         ξου, σαν πάλι κι εκ ‘’δευτέρου’’ έλθει…., τσς, «ωρίμου της ώρας» –τους….! 

 

         Εχ, ναι, παραβολικό χρίσμα –του….. και κυριολεκτικό ‘’κλίσμα’’ –σας…., και –μας….: 

         ‘’κλίσμα’’ -- παράβολο των ‘’αφελών’’ υμών και των μη αφελών ημών….! 

 

         Α, και για να δει ο καθείς το τι θα είναι, έστω, στη ‘’2η’’ παρουσία –του…., 

         θα πρέπει να κατανοήσει αρκούντως, και, το τι ήταν και στην, έστω, ‘’1η’’ –του…., 

         εμ, και γι’ αυτό : για το κατανοείν –‘τα κατατίθενται κι αυτά….. έτσι κι εδώ….! )$$) 

 

Ναιαιαιαιαι…., ο προωθούμενος Χριστός : ‘’γιος’’ : και, ’’πνευματικό’’ ιμπεριαλοπαίδι 

του εκεί και τότε Big brother : Κυρίου : Θεού :…., 

μα, συγχρόνως, και προωθούμενος Αντίχριστος : ’’γιος’’ : και, ’’πνευματικό’’ ιμπεριαλοπαίδι 

του εκεί και τότε Antibig brother : Δεσποινίδου : Σατανά….: 

«και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….,….! 

 

Νααααα…., ’’διπλο’’παίγνιδος…., ε, που «ο μεσίτης ( Ι. Χ : Ι. ΑΧ ) δεν είναι ενός, 

ο Θεός όμως είναι ένας» : Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3 : εδ. 20…., 

που οι μεν λένε τους δε ‘’τέτοιους’’ κι οι δε τους μεν αντι’’τέτοιους’’…., ως κι αντίστροφα….! 

 

Εχχχχχ….,     ---- …..να, ‘’όπως’’ και, και, σήμερα…., ναι…., κι αντιστοιχίστε….! ---- 

με μοιρασμένες ζώνες κυριαρχίας…., Βασίλεια….. και υποβασίλεια…., 

Αρχιβασιλιάδες με Βασίλειο --  ‘’ουρανό’’ -- Έδρα Εξουσίας –τους….. 

και υποτακτικούς –τους βασιλιάδες με ένα, υποτακτικό –τους, βασίλειο -- γαία : γη…., 

άλλοτε συμβιβασμένοι και μαζί….. κι άλλοτε όχι…., σε σχίσμα κι αντίπαλοι…., εχμ, κ. ο. κ….! 

 

Να…., ως, π. χ, λέει ο Λουκάς...., μόνον, αυτός έτσι : ’’θεο’’παράδοτα…., κεφ. 4, εδ. 6...., 

ο που βάζει στο στόμα του Διαβόλου και τα εξής, προς πειραζόμενό –του Ιησού, λόγια....: 

«Θα σου δώσω όλην αυτήν την εξουσίαν και την δόξαν τους  

                / «όλων των βασιλειών του κόσμου» / , 

διότι (!;!;!;!;!;) σ’ εμέ έχει παραδοθή και σ’ όποιον θέλω την δίνω.»....! 

 

     ♦ Α, ακούτε…., κι εσείς : Πέτρε, Παύλε,….. τι λέει ο επηρμένος βασιλιάς του Αρχιβασιλιά…!; 

     Σατανόοοθεν ‘’ταγμένες’’ όοολες οι εκεί και τότε εξουσίες…., τάχα, όχι Θεόοοθεν….! 

     Και τι….. ’‘Ιστορικός Συμβιβασμός’’…., ε….! Ίδιος ‘’Μυθολογικός Συμβιβασμός’’…!; 

 

     Βρε, μπας και ο Σατανάςςςςς ήταν σατράπης με σατραπείες : 

     υποβασίλεια του Αρχιβασιλιά Γιαχβέ…., 

     αρχικά, Γιαχβικός…., και…., μετά, Αντιγαχβικός…., αποσχισθείς κι αυτονομηθείς,….. 

     και….. μια ‘’τα έβρισκαν’’….. μια ‘’τα έχαναν’’…., ω χαμέεεεενοι…!; ♦ 
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Άλλωστε…., και, στην Π. Δ…., ο Θεόςςς συνεργάζεται με το Σατανάαα…., ως, λ. χ….: 

ο Κύριος Big Brother με τον ουράνιο : τον στο εξωτερικό Δεσποινίδο Αντι·Big Brother…., 

προ του κοινού τους, ζάπλουτου, εχθρού Ιώβ…., // Χξς΄, του ιμπεριάλ πολεμοεπενδυτή…!; // 

όμωςςς, πολύτιμου και ‘’αναντικατάστατου’’, τότε….: Βιβλίον του Ιώβ : κεφ. 1 : εδ. 12 και κεφ. 2 : εδ. 6….: 

Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· 

          /*/ …..«όταν τα ουράνια όντα ήλθαν να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου 

          και μεταξύ αυτών ήλθε (!;!;!;) και ο Σατανάς»….. /*/ 

«…..ιδού· όσα έχει / ο Ιώβ / είναι εις την εξουσίαν σου· μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου»….. 

και….. «Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· 

‘’ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ : χμ, η Κερυνίτις Έλαφος / · αλλά  φύλαξε την ζωήν του»….!….. 

  

Ή, τάχα…., πάλι στην Π. Δ…., ο Θεόςςς κι ο Σατανάςςς δεν….. ‘’συνευρίσκοντο’’ σε….. ‘’δουλειές’’ –τους…., 

ως, λ. χ, στο πιο πάνω αναφερθέν όοοοοραμα του Ζαχαρία : Α΄ : κεφ. 3 : εδ.1,….: 

«Και έδειξεν εις εμέ / τον Ζαχαρία / τον Ιησούν, τον αρχιερέα, ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, 

ενώ ο (!;) Σατάν ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση»…., εεεεε…!; 

 

…..Ναι, μωρέ σεις ‘’αφελείςςς’’, που….. δε πα’ να είσαι κι αυτοκράτορας : ‘’Θεός των Θεών των θεών’’…., 

καθώς…., μπροστά σε έναν υπερζάπλουτο 

και με ισχυρότερη, και ως προς την πολεμοτεχνογνωσία, πολεμική μηχανήν ’’Σατάν’’…., 

μα κι ‘’ανεξάντλητα’’ πολεμοφόδια…., χα, κι ο Σούπερ ‘’Τέτοιος’’ ‘’σταματά προσοχή’’ και….! 

 

Ή, τάχα, στην Κ. Δ, δε συνέβαινε η ίδια, κοινόστοχη, ‘’Ιστορική Συνεργασία’’ –τους…., 

ως, λ. χ, με τον…., ‘’διπλό’’ : ‘’διπλο’’παίγνιδο, κι αυτόν…., Παύλο…., που…., κάθε φορά που καυχιόταν…., 

«ένας (!;) άγγελος Σατάν τιμωρός τον ράπιζε…., για να μην υπερηφανεύεται»....! 

 

Εεεεε…., που…., ως λέει ο….. παναπαντησάκιας Παύλος…., «του εδόθη Θεόθεν»….: 

«Και διά να μη υπερηφανεύωμαι διά τας πολλάς αποκαλύψεις, μου εδόθηκε ένα αγκάθι εις το σώμα, 

ένας (!;) άγγελος (!;) του Σατανά, διά να με ραπίζη, διά να μη υπερηφανεύωμαι. 

Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον γι’ αυτό, διά να φύγη από εμέ. Και μου είπε, 

«Σου είναι αρκετή η χάρις μου, διότι η δύναμίς μου φανερώνεται τελεία 

εκεί όπου υπάρχει αδυναμία»….: Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 12, εδ. 7, 8, 9,….! 

 

           [$[ Χξς΄ςςςς…., για να γίνει, ανάποδα αυτός ο φονιάς, από….. κυνηγός ανθρώπων, πρώτα…., 

           αλιεύς ανθρώπων, μετά….! 

           Ννννναι…., ο φραγγο’’τέτοιος’’…., που…., στην κωδικική –τους γλώσσα…., 

           όλα….: φραγγοσταφυλιά, φραγγοσυκιά, σουρβιά,….. είναι Σατάν αγκαθερά….! 

 

           Εεεεε…., και γι’ αυτό, λοιπόν, μαζεύετε τόση ‘’αγκαθωτή’’ σαβούρα 

           και με ‘’τέτοιο’’ πρώην βίο στο ‘’Κόμμα’’ σας…., ω ‘’χριστιανοί’’ : ‘’Παυλιανιστές’’…., 

           και τους όσους καλούς, συχνά, τους απορρίπτετε….. και, αν όχι, τους περιθωριοποιείτε και...!; 

 

           Εμ, για σας το λέει...., ω ‘’αντιστοιχίες’’, και, του Φαύλου Παύλου…., 

           για να είστε ανενδοίαστα κι από ‘’αφέλεια’’ ‘’Θεοκτόνοι’’…., χξς΄…., 

           μα και περήφανοι…., που…., έτσι : ‘’αδύναμοι’’ και Σατάν «παιδαγωγούμενοι»…., 

           βοηθάτε να δείξει τη δύναμή του, και, ο πολυ’’ενσαρκούμενος’’ Ιησούλης –σας...., 

           ξου, που….. πώς αλλιώςςςςς….. ο Παντοδύναμοςςςςς….! ]$] 

 

Να, λοιπόν…., χμ, κι εδώ : στην Κ. Δ…., 

συνεργάτες οι δυο κοινόστοχοι, πια, ‘’μεγαλόμικροι συν·αδελφοί’’ : Ι. Χ και Σατανάς…., 

που….. ‘’μερικά’’ ιμπεριάλ μυστικά τους φανέρωναν στον όσο μυημένο τους, και τους, 

‘’διπλό’’ Παύλο…., χμ, που υπερηφανεύονταν γι’ αυτό….. και ‘’αμφι’’ραπίζονταν…., 

ουστ, τάχα, όχι γι’ αυτό…., μα που….. νήστευε….. με υπερηφάνεια και καύχηση….! 
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         {##{ Ωχχχχχ…., ρε τιμωρέ και ραπιστή άααααγγελε Σατάν…., 

         πρόσεχε τον, τάχα, νηστεύοντα φαγά, μη λίνό, Παύλο…., 

         μη πάθεις όπως κι ό,τι ο ‘’ραπίζων’’ ‘’τιμωρός’’ Λίνος : 

         παιδαγωγός του μη νηστεύοντα φαγά : μη λίνού Ηρακλή…., που….. 

 

                /**/ …..α, σαν διάλεξε, ο μη εγκρατής, ως αγαπημένο του βιβλίο 

                τον «Τέλειο Μάγειρο» του Σίμωνα…., 

 

          ---- Ε, όχι και του, του μαθητή του Ι. Χ, νηστεύοντος φαγά Σίμωνος Πέτρου…., 

          του που, αρχικά, ήταν Φαγάς -- Σίμων φαγητών 

          και, μετά, Λαο…., ‘’πετρο’’ : Ανανιο και Σαπφειρο…., φαγάς -- Πέτρος….! ---- 

 

                ανάμεσα από ένα σωρό τόμους, 

                που ο Λίνος του έβαλε μπροστά του για να διαλέξει…., ο Ηρακλής…., 

                και ο Λίνος τον «κατσάδιασε αυστηρά γι’ αυτή την έλλειψη γούστου»….! /**/ 

 

         ο Ηρακλής τον σκότωσε….: Άλεξις….! }##} 

 

…..Ευλογείτε και ευπράττετε…., λοιπόννν…., ω αναμένοντες το φανταστικό φάντασμα…., 

το που….. ‘’φαντάζεται φανταστικώς φανταστικά φαντάσματα’’…., 

χξς΄, κι αφήστε, κι εσείς, τα….. προς τους ‘’τέτοιους’’ άσματα….! 

Χα…., και…., αφού….. δεν ανορθώνονται τα χαλάσματα…., 

αφήστε τα ερείπια να σας διδάσκουν…., ώστε να μην ‘’την ξαναπατήσετε’’ και….!..... 

 

              =================================================================== 

 

                                                 14 --- 8 ) 

 

…..Ψεύτικες αλήθειες -- αληθινά ψέματα…., σχεδόν, όλα –τους…., 

σαφώςςςςς….., όλων των Θρησκειών…., ιδίως, των επισήμων 5 Μεγάλων….! 

 

Ψεύτικοι και οι ‘’θεοί’’ και οι, ισό’’θεοι’’ ή μη, ‘’σταλτοί’’ ‘’Μεσσίες’’ -- ‘’γιοι’’ –τους…., 

οι κατά εποχές ‘’ενσαρκούμενοι’’ από ‘’αναλόγους’’ –τους ‘’τέτοιους’’ οι ‘’ενσαρκωτοί’’…., 

έστω, θεόμασκοι…., έγκορμοι σατανάδες -- δίποδα -- ‘’τετράποδα’’ και λαομπαίχτες…., 

συνεργαζόμενοι ή μη…., ε, αναλόγως των συμφερόντων –τους…., 

‘’συνειδητά’’ –τους ‘’Θεοκτόνοι’’ και, χμ, ‘’Θεομπαίχτες’’…., εχ, κι ως τι τους φαίνεται…., 

αυτόθεν ή μη θεοποιημένοι…., κατ’ ουσίαν…., άθεοι ή δυιστές ή πολυθεϊστές ή….! 

 

Ναιαιαιαιαι…., ως, αρχαιόθεν…., και οι οξαποδώ και οι οξαποκεί….. ‘’τέτοιοι’’…., 

χα, μέχρι να ‘’κατασταλάξουν’’, όσοι, σε έναν και μοναδικό…., ως δήθεν, μονοθεϊστές….! 

 

Να, μέχρι να δώσουν…., σαν σε παζλ…., οριστικό τύπο στα ‘’μαζώματά’’ –τους…., 

ε, όπως κι εδώ και με τους πολύ’’’ταμπλους’’ και πολυ’’παίχνιδους’’ Εβραίους…., 

που…., ‘’τελικά’’….. κι από ‘’θεό’’ σε ‘’θεό’’…., ‘’έκατσαν’’ σε λερναιόυδρο ‘’Σατανά’’….! 

 

Να…., ναι…., αρχαιόθεν, πολυθεϊστέςςςςς…., 

κάθε φυλή, σχεδόν, και, του Ισραήλ….. και πίστη, ιδίως, σε Αρχιθεόοοοο….: 

θεοποιημένο Βασιλιά : Αρχιβασιλιά : Βασιλιά των βασιλιάδων….: 

Κύριος : ’’Μεγάλος Αδελφός’’….: Τεράχ, Ελωχείμ, Αδονάη, Ατόν, Γιαχβέ,….. 

που σε μερικούς δε : μη ‘’ευγενή αέρια’’ : Σατανοκατθρώπους αποδίδονται και σύζυγοι….! 
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Ναι, νααααα…., και, για να γίνει, επιτέλους, κατανοητό και το τι και το ποιοι και το πώς...., 

χα, μα και το ποίου ‘’θεού’’ γιοςςςςς ήταν το «αναμενόμενο εκ δευτέρου» κουμ άσι….,….: 

…..ο των Χαναναίων Αρχιθεός : Πατέρας όλων των θεών Ελ (Θεός) 

 

         [$[ Ψιιιιιτ…., .αμούν οι υλικοί θνητοί…., εμ, κι οι πνευματικοί αθάνατοι να μη .αμήσουν….! 

         Και συγγνώμη που υστερώ ως προς τις….. κωδικοποιημένες –τους βωμολοχίες…., 

         να, σε σχέση με τους ‘’τσοντο’’Παλιοδιαθηκικούς…., κυρίως…., 

         ως και σε σχέση με τους ‘’τέτοιους’’ αρχαιοέλληνες του ‘’Δωδεκ άααααθεου’’….!  

         Και, σαφώς, ο ‘’Γιαχβέ’’, σαν τον έκαναν, από υλικό, πνευματικό : άσεξο αιθέρα ή αμοιβάδα, 

         δεν συνευρίσκετο : δεν γαμούσε…., πλην, μόνο, λαογαμούσε με «σεπτή ηδονή» του….! ]$] 

 

με σύζυγό του την Αθιράτ ή Ασεράχ….: Γένεσις. : κεφ. 46 : εδ. 3, 4….. 

ή, έεεεετσι, και η μητέρα και «βασίλισσα του….. ουρανού» : Ιερεμίας : κεφ. 7 : εδ. 18…., 

χμ, που, πάλι κατά Ιερεμία, ‘’γίιιιινεται’’ και «βασίλισσα των….. ουρανών» : 

Ιερεμίας : κεφ. 44 (51), εδ. 17, 18….,…… 

 

     (( Και…., ω Ιερεμία…., τίιιιι…!; Ο Κύριος της γης είναι στη γη 

     κι η β,Β,ασίλισσα του ουρανού ή των ουρανών είναι στον ουρανό ή στους ουρανούς…!; )) 

 

ε, και, κάθε φορά, ανάλογες….. ‘’«Άγιες Τριάδες»’’….! 

 

Οι Εβραίοι, λοιπόν…., ως κι άλλοι Σημίτες…., λάτρευαν…., παλιά κι ως πολυθεïστές ειδωλολάτρεςςςςς…., 

      || Χμ, παλιά…., που, ακόμα, δεν είχαν ‘’κάτσει’’ σε ‘’έναν’’ ‘’τέτοιον’’…., ‘’«μοναδικό»’’….! || 

δαίμονες, φαντάσματα δέντρων, πέτρες, πηγές, φίδια, ζώα, θεούς…., 

μα….. και θεές ουράνιες…., προ πάσης δε «την βασίλισσα του ουρανού…..»….: 

 

      [*[ …..ή και των ουρανών…., σαν επεκτείνονταν και σ’ άλλες χώρες : γαίες : ουρανούς…., 

      οπότε ήταν και Βασίλισσα, και, των βασιλισσών….: 

      αυτόνομη ή και μη αυτόνομη….: βασίλεια, σατραπείες,….. ]*] 

 

* Ιερεμίας : κεφ. 7 : εδ. 18….: Κύριος / προς Ιερεμία /….: «Τα παιδία συγκεντρώνουν ξύλα 

και οι πατέρες ανάπτουν πυράς και οι γυναίκες ζυμώνουν ζύμην 

διά να παρασκευάσουν πλακούντα διά την βασίλισσαν του ουρανού 

και χύνουν σπονδάς εις άλλους θεούς διά να με παροξύνουν»….! 

 

            --*-- Εχ…., βρε ζηλιάρη, οξύθυμε και με άλλες ‘’τέτοιες’’ ανθρώπινεςςς ιδιότητες…., 

            Κύριοςςς Πρρράμα…., 

            ούτε κι όταν θα σε κάνουν, μόοοοονο, Πνεύμα….. θα γίνεις….. άνθρωπος…., 

            ρε Κ,κ,άτθρωπε….! 

            Όμωςςςςς, σκάσε…., μην αρχίσουν να βαρούν δυνατά τις κατσαρόλες…., 

           φτιάχνοντας πολτό…., ε, οι του βασανισμένου –σου λαού γυναίκες…., 

            και σε….. απο’’γειώσουν’’….. αλά Νυάμι του λαού της Δ. Αφρικής Ασάντι….! --*-- 

 

* Ιερεμίας : κεφ. 44 : εδ. 17, 18….: Ιουδαίοι / προς Ιερεμία / ….: 

«…..και θα προσφέρωμεν θυσίας εις την βασίλισσαν των ουρανών 

και θα κάμωμεν εις αυτήν | Ε, την ‘’Μεγάλη Αδελφή’’….. | σπονδάς, 

όπως επράττομεν και ημείς και οι πατέρες μας, οι βασιλείς μας και οι άρχοντές μας, 

εις τα πόλεις του Ιούδα και εις τας οδούς της Ιερουσαλήμ. 

 

Διότι τότε είχομεν αφθονίαν τροφών, διήγομεν ανέτως και δεν εβλέπομεν κακόν. Αλλ’ αφ’ ότου επαύσαμεν 

προσφέροντες θυσίας / Ε, δεκάτη, πρόσφορα….! / εις την βασίλισσαν των ουρανών 

και κάμνοντες εις αυτήν σπονδάς, εστερήθημεν των πάντων και εξωλοθρεύθημεν διά ξίφους και πείνης»….! 
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              (**( Ζητά θεόςςςςς…., ζητά θεάαααα…., / τους δίνουν κι ‘’ηρεμούνε’’….,…../ 

              κι οι μεν κι οι δε ‘’στα ίσια’’….! 

              Κι αν ‘’τύχει’’ και δε δώσουνε…., / πάραυτα παροξύνονται….,/ 

              και βουρ, ‘’στην ανισόπεδο’’….,/ και, να, θείιιιια ‘’ .αμήσια’’….,…../ 

              α, και τ’ ‘’ανάποδα’’….. ‘’ίσια’’….! )**) 

 

* Κριταί : κεφ. 10 : εδ. 6 έως 15….: 

Οι Ισραηλίτες λατρεύουν ξένους θεούςςς….: τους Βααλίμ και τας Αστάρτας…., 

τους θεούςςς της Συρίας, της Σιδώνος, της Μωάβ, των Αμμωνιτών, των Φιλισταίων,….. 

     [[ Έιιιιι, ω Παλαιοκαινοδιαθηκικοί, πολυθεïστική μονοθεΐα ή μονοθεïστική πολυθεΐα…!; ]] 

«…..εξάπτεται η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ 

και πουλά αυτούς εις την εξουσίαν των Φιλισταίων και των Αμμωνιτών, που 

τους καταπιέζουν και καταδυναστεύουν επί 18 έτη»…., ε, 9 Χ 2 = 18…., διπλά, σ,Σ,τυγερά έτη….! 

 

     {#{ Α, πάλι, Γιλ γαμές και Γιλ δερνές ο….. μ,υ,ι,ς….. δεσποινίδος…., 

     νααααα…., ’’τους βάζει’’, δανεικόν, ‘’μυν’’ ο ‘’μυο’’ύχος….. Χίτ λερ ός…., 

     ναι, και ποίος, πλην απ’ αυτόν/αυτούς, έσφαξε, συνολικά, περισσότερους Εβραίουςςςςς…!; 

     Και…., ω Τζερεμέ Τζέρεμι…., τί όνομα έχει, τώρα, ο μαφιοζονόματος ‘’τέτοιος’’ σου…!; 

     Και…., ω μπουρδέ μπερδέ…., αυτός είναι….. αυτόςςς -- εκείνοςςς -- αυτόςςς….. ή…!; }#} 

 

Μα, παρότι ομολογούν την αμαρτία τους : ανομία τους : ανυπακοή τους :….. ως προς 

τον Κύυυριο : θεόοο….. και τον παρακαλούν, τον Κύυυριο, να τους σώσει απ’ αυτούς, 

ο Κύριοςςς τους λέει…., εμ, Σ,σ,τυγερά…., να πάνε να τους σώσουν οι θεοί των άλλων…., 

ώσπου, τελικά και με παζάρια και με άρνηση αυτών στους θεούς, 

             |*| Ε, έστω….,….. όπου κι όποτε ‘’βολεύονται’’…., εκεί και τότε προσφέρονται….! 

             Και…., κι αυτός…., σαν συμφέρον έχει…., τότε, βοήθεια παρέχει….! |*| 

«κάμπτεται / ο Κύριος / προ της δυστυχίας του Ισραήλ» και τους ξαναπαίρνει υπό την προστασία του….! 

 

     #*# Χμμμμμ…., όσοι δεν πληρώνουν τη ‘’χρεωστική’’ τους δεκάτη στον ευέξαπτο κι εκδικητικό Κύριο…., 

     αποδεκατίζονται…., ναι, γι’ αυτό, χμ, πίσω στον πρώην Κύυυριο…., 

     ω εσείς…., οι σε ‘’χρεωμένη’’ αρχαιόθεν χώρα : γη…., ‘’ακάθιστα’’ Εβραιούδια…., 

     μην και ‘’σας την ξανακάτσει’’ και σας ‘’ξαναξεκατσιάσει’’….!  

 

     Και…., αν η συνεργασία, έστω, ‘’Θεού’’ και ‘’Σατανά’’ λέγεται ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’…., 

     η συνεργασία, έστω, Θεού και Θεού πώς λέγεται…!; ‘’Μυθολογικός Πλημβιβασμός’’…!; 

     Αχ Γιαχβέ, ωχ Κεμώχ, αλί Βααλίμ, αχ Τεράχ, ωχ Ελωχείμ, αχ Ασεράχ,….! 

     Αχ, ωχ, αλί,….! #*# 

 

* Κριταί : κεφ. 11 : εδ. 24….: 

Ο πλιάτσικας δικαστής Ιεφθάε / ή Ζεφθαίος / προς πλιάτσικα βασιλιά των Αμμωνιτών….: 

«Συ δεν κατέχεις την χώραν εκείνων, τους οποίους ο Χαμώς / ή Κεμώχ / , ο ιδικός σου θεός, εκδιώκει, 

ενώ ημείς κατέχομεν εκείνην, η οποία ανήκεν εις όλους εκείνους 

τους οποίους ο Κύριος ο Θεός μας απεμάκρυνεν από τον δρόμον μας;»….! 

 

          [*[ Α, ανέκαθεν μονοθεϊστέςςςςς…., πλην από….. επιδαψιλευτέςςςςς κι οι Εβραίοι : Οβριοί….! 

          Ωχ, Κεμώχ χαμός….. και των Ζουγκλάδων ο ‘’γεω’’μοιρασμός….! ]*] 

 

          ●##● Πριν….: Ησαΐας Β΄….: κεφ. 45 : εδ. 6, 7….: Ιεχωβάς….: 

          «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος· 

 

                    || …..«ο (!;) κατασκευάζων (!;) φως και (!;) ποιών (!;) σκότος, 
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                    ο (!;) δημιουργών (!;) ευτυχίαν και (!;) κτίζων (!;) δυστυχίαν»….. || 

 

                              ---- Α, όχι Κάτθρωπος…., μα, ‘’καμαρωτός’’, Σατανοκάτθρωπος….. 

                              στα Σατανοφάνειά του….! Εχ, όχι και Θεάνθρωπος….. στα Θεοφάνειά του….! 

                              Και τι γιγάντωση ο μυς από αυτοέπαρση….! 

                              Και τι θεία «σεμνή ηδονή» κι αλά Χάριτες στα λαο.αμήσια του ο Θεός της Χάρης…., 

                              χμ, που, έτσι : ‘’τοιούτικα’’ και χαριτωμένα, έπαιρνε ο λαός τη….. Θείααα χάρηηη….! ---- 

 

          εγώ ο Κύριος είμαι ο ποιών πάντα ταύτα»….! 

 

                   ( Αχ, ωχ, αλί…., μετά από ‘’τέτοιο’’ .αμήσι….,/ να, και ειλικρίνειας κρίση….! ) 

 

          Σχεδόν, έλλειψη Σατανά : ‘’Αντιμεγάλου Αδελφού’’…., 

                  [[ …..‘’όλα –τους….. των Θ,θ,εών….. είναι καλά’’…., θεïκά…., 

                  καλά και κακά –τους…., διόλου σατανικά…., βάσει ‘’«μυστικού σχεδίου»’’….! ]] 

          εξού και στην Π. Δ, ‘’2--3’’ φορές αναφέρεται στον 1ο τόμο και ελάχιστες στον 2ο….! 

 

          Μετά….: Θεός : μόνο καλός…., λένε οι ‘’τέτοιοι’’ Ι. Χήδες…., 

          που…., παρόλο που τους ενοχλούν τα ως άνω θεία ‘’Τέτοια’’…., δεν ‘’ξεκόβουν’’ από αυτήν…., 

          ε…., που….. τους χρειάζεται η….. παλιοδιαθηκική κωδικοποιητική βάση….! 

 

          Ναι…., και θέλει κι αιώνες για να ξανακωδικοποιηθούν σε άλλη κωδικοποιητική βάση…., 

          εμ, και, που το ’’Τέτοιο’’ Μεσαιωνικό σκοτάδι…., το που χρειάζονται για να λάμψουν 

          οι πυγολαμπίδες : κωλοφωτιές…., έσβησε προ πολλών αιώνων….! 

   ( Σατανάς : πρώην πνεύμα στην υπηρεσία του Θεού…., έπειτα εχθρός του…., λένε….! ) 

 

       /**/ Ε, τα καλά και συμφέροντα δεν είναι, μόνο, τα ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’φέροντα….! 

       Και….. στις θείες ‘’Ιστορικές Συνεργασίες’’ τους…., πριν…., ματς -- μουτς και ‘’ντιρ -- ντιρ -- ντιρ’’…., 

       μα….. στις αντιθείες ‘’Μυθολογικές Πληνεργασίες’’ τους…., μετά…., φτου και ουστ και άει σιχτίρ….! 

       Εεεεε…., α, όχι δεν –τους φτύνω…., που θέλω καθαρό, και, το φτύμα –μου….! /**/ ●##● 

 

…..Λοιπόοοοον…., ω ξετσίπωτοι ‘’Θεοκτόνοι’’ και παραμυθόπληκτοι παραμυθάδες…., 

οι που διαιωνίζετε ‘’τέτοιες’’ : βλάσφημες τω όντως Θεώ και ενοχοποιητικές απόψεις…., 

«Το θεό να μιμηθείτε…., / αγαπάτε…., συγχωρείτε…..»…., / 

…..ρεεεεε…., δεν πα’ να….. ’’μι,.α,μηθείτε’’…., 

χμ, που….. αγαπάτε….. σας λένε….. και γαμάτε….. ακούτε…., εμ, και γαμαλληλούια….! 

 

Αααααα…., και το….. που περιμένετε σε 2ή –του παρουσία….. ‘’U. F. O’’…., 

σας διαβεβαιώνω πως…., ερχόμενο, πάλι…., έπεσε και….. εξεξεξαϋλώθηκε…., 

ψυχή τε και σώματι…., σε «μαύρη τρύπα» του…..678ου ιμπεριάλ Ουρανού…., 

χξς΄, τρυπώντας ‘την το τρυπότρυπο….,….. ννναιαιαι…., και….. αλληλούουουια….!..... 

  

…..Θεοποιημένοι βασιλείς κι Αρχιβασιλείς, αυτόθεν ή μη, όλοι οι έως τώρα, χξς΄, θεοί…., 

‘’ενσαρκωτές’’ ιδέες -- ‘’πνεύματα’’…., ‘’ενσαρκούμενες’’ ανά τους αιώνες…., 

που…., σχεδόν, απολύτως…., καμιά σχέση δεν έχουν με τον όντως Θεό…., 

ξεράσματα αρρωστημένων φαντασιών…., ‘’σχετικοί, μετακίνητοι και ρευστοί’’….! 

 

Να, τρισάθλιοι κι αξιόφτυτοι παζαρτζήδες….. σε ‘’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’ –τους…., 

ή και σε ‘’Μυθολογικούς Συμβιβασμούς’’ –τους….. οι ανθρωπόμορφοι Κάτθρωποι…., 

με τους ταλαίπωρους λαούς –τους πειραματόζωα στα σχιζοφρενή πειράματά’’ –τους…., 

πάντα -- ‘’πάντα’’, σε….. εσωτερικό κι εξωτερικό μυστικοπαθή ιμπεριαλισμό….! 
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Ε…., του κάθε Νούμερου : Νου ιμπεριαλισμού…., έστω….. και κατά τα ‘’χριστιανικά’’….: 

οικονομικού ιμπεριαλισμού….. Νου  666…., 

εδαφικού ιμπεριαλισμού….. Νου 777….. 

και ιδεολογικού ιμπεριαλισμού…. Νου 888….! 

 

Εμμμμμ…., γη είναι ο ουρανός –τους…., ‘’γεωουρανός’’…., 

‘’ανώτερες’’, γήινες χώρες -- Βασίλεια με υποβασίλεια οι ουρανοί…., 

ε…., γεω, ουρανο, στρωμάτωση και ταξεω, κοινωνιο,στρωμάτωση….: ΚοινωνιοDNA…., 

ως γήινες χώρες είναι και οι, ‘’κατώτερες’’, γαίες….: αλληγορικά ‘’τέτοια’’ των συμβολισμοπαιχτών….! 

 

Νννννναι…., νααααα…., ω συμβολισμοπαιγμένοι…., 

ω ‘’αφελείς’’ και κουτοπόνηρα ‘’θεοκτόνοι’’ πιστοί –τους…., ‘’εσωγήινοι’’ κι ‘’εξωγήινοι’’…., 

ψιιιιιτ…., κι από ‘’γη’’….. σε ‘’γη’’….. έρχονται’’ κι οι κάθε ‘’ουρανόσταλτοι’’ ‘’γιοι’’ –τους…., 

σε κάθε –τους παρουσία….. ή κι απουσία -- ‘’απουσία’’…., χα, ως Σωτήρες των λαών….! 

 

Ννννναι, νααα, ‘’ενσαρκωτές’’ ιδέες….. κι αυτοί..... οι ‘’ανόητοι’’….. «νοητοί» ‘’τέτοιοι’’…., 

‘’ανακυκλώσιμες’’ ιδέες -- σκουπίδια του σκουπιδοσυλλέκτη της Σελήνης…., 

αρχικά, σκόρπιες…., μα, μετά, ‘’Σατάν’’ ‘’παζλαρισμένες’’…., 

τσς, από κάθε ‘’ουρανό’’ σε κάθε ‘’γη’’….. ‘’ταξιδεύουσες’’…., 

ή….. κι από κάθε ‘’ουρανό’’ σε κάθε ‘’ουρανό’’….,….! 

 

Να, από χώρα σε χώρα….. κι από θρησκεία σε θρησκεία….. διεισδύουσες…., 

ξου, ‘’μυστικώ’’ -- ‘’μυστικοπαθή’’ τω τρόπω…., 

χα, πριν καταλήξουν, μερικές, στη (!;) μονοθεΐα….: το ‘’τουρλού’’ του κάθε ζουρλού….! 

 

Ναι…., που….. για τη ‘’θεϊκή’’, ή και ‘’ημιθεϊκή’’, εξουσία και τα κάθε λογής καλούδια της 

γίνονταν και γίνονται, σχεδόν, όλα –τους…., συνδημιουργικά –τους ή μη…., 

‘’μάχες’’, έστω, των καλών : + και των κακών -…., ουστ, ‘’ως’’ στο δυαρχισμό -- δυισμό…., 

 

     {{ Ε…., πλην από τα….. δυο…., / που λες…., λαουτζίκο…., / υπάρχει και το….. τρίτο…., / 

     …..ψάξε τους Αρχούς….. / στα….. ’’απόκρυφά’’ τους…., / και βρες ‘το…., ‘’βλίτο’’….! }} 

 

χα, που, μάλλον, δεν ήξεραν, ακόμα, για το….. ουδέτερο, ως ούτε και για το πλέον αυτού, οι άγριοι….! 

 

    *$$* Ααααα….,….. μην έχεις ψευδαισθήσεις…., / πως δεν….. ‘’τέτοιες’’….. διεισδύσεις…., / 

    που ‘ν’ το Σχέδιό τους Ένα…., / από τα αρχαία χρόνια…., / 

    …..όλα απ’ αυτούς και για αυτούς / είναι ‘’κομμένα και ραμμένα’’….! / 

 

    Διεθνής Συνωμοσία…., / πάσα-- πάσα η Προδοσία…., / ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’ Σία…., / 

    ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’/ και, να, η ‘’Θεοκτονία’’….,…../ ουστ, οι στα Σατανεία…., / 

    που…., πλην απ’ το ‘’τουρλού’’…., ‘’κομπόστα’’…., / νά ‘χουνε κι οι ‘’τέτοιοι’’ πόστα….! 

 

    …..Κάνουν πως διαφωνούνε…., / πλην που όντως διαφωνούνε…., / 

    ‘’μυστικού’’ σχεδίου ρόλους, / μόνο, για να μοιραστούνε….! 

 

    Στον κάθε ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ –τους…., / ναι, να…., κι άλα –τους…., / 

    …..εμ, έτσι, ό λ α –τους τα εις –ισμός…., / Καββαλέ μασόν’ καβάλα τους…., / 

    χξς΄, διδυμιά : αρχίδια….,….. / απ’ τα απόσκατα σκατά….. / 

    κι απ’ τα σκατά απόσκατα…., / κι όλοι –τους, κι όλα –τους, χεσμένοι…., / νααααα….! *$$* 

 

…..Σσς, σιωπή…., εεε, θετική ‘’σιωπή’’…., για να γίνει ο κόσμος….. κόσμος….! Αλλιώς, σκασμόςςς....!..... 
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…..Λοιπόννννν…., μαφιοζέ και μασονέ συνωμοσιακά, και, οι έννοιες που χρησιμοποιούν 

οι Θρησκειοπλάστες ‘’θεοί’’ και, και, οι υποτακτικοί –τους προφήτες -- μεταφήτες –τους…., 

εχ, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις Θρησκείες…., Μεγάλες και, ‘’θυγατρικές’’ τους, μικρές….! 

 

Σαφώςςς…., πάντα, μαφιοζέ και μασονέ κωδικοποιητικά….. και ‘’πάσα τη πάσα’’….. κι επί αιώνες….: 

αλληγορικοί ουρανοί με αλληγορικά άστρα κ. λ. π…., 

αλληγορικές γαίες με αλληγορικά….. βουνά, ποτάμια, θάλασσες, έμβια όντα κ. λ. π…., 

αλληγορικοί θεοί κι ανθρώποι…., εεε, με προεξεξεξάρχουσα την κάθε Εβραϊκήηη ‘’τέτοια’’….! 

 

Αλληγορικές έννοιες….. και στην Παλαιά Διαθήκη –τους και στην Καινή Διαθήκη –τους…., 

αμφότερες…., κι αυτές και κατ’ ουσία κενές -- γεμάτες πλήρες κενό…., παλιοδιαθήκες…., 

όπως…., λ. χ….. κι επανερχόμενοι σ’ αυτές…., θάνατος, νεκρός, τάφος, ανάσταση,….! 

 

Ννναι…., και που…., με βάση τα ‘’τέτοια’’ –τους…., παντού της Γης…., πλάνοι και πλανεμένοι…., 

βασιζόμενοι, οι πλανεμένοι, στα δόλια λογοφακιρικά –τους…., περιμένουν 

τους…., έστω, παλιά…., λεληθότες….. να ξανάρθουν στη Γη…., για να τη ‘’στρώσουν’’….! 

 

Α, και, προπαντός, οι ‘’χαζο’’χαρούμενοι ‘’χριστιανοί’’….. τον ‘’δικό’’ –τους ‘’τέτοιον’’…., 

νααααα, οι πλανεμένοι….. και των της Π. Δ και των της Κ. Δ και των, μετά –τους, ‘’τέτοιων’’….! 

 

Ννννναι…., κι έστω, ‘’επιλεκτικά’’ από τα τόσα ‘’τέτοια’’ –τους…., νααααα….: 

Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 6 : εδ. 14 : 

«Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησεν και εμάς θα αναστήση διά της δυνάμεώς του»….! 

 

     {***{ Εεεεε, τότε, άντε και «μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν» : μια άλλη καλύτερη αποφυλάκιση…., 

     ω «νεκροί -- φυλακισμένοι στον Τάφο -- Φυλακή -- Ισραήλ…..»….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 37, εδ. 1 έως 14….! 

      

     Εχ, άντε ντε, επιτέλουςςςςς…., να επαληθευτεί, και, «το….. όραμα των ξηρών οστών» του Ιεζεκιήλ…., 

     να…., το περί επανασύστασης -- ανάστασης του νεκρού 

     Ισραήλ : Φυλακής : Τάφου…., του με τα ξηρά οστά : ‘’νεκρούς’’ :….! 

 

     Και, κάλέ δεσποινίδε Φαύλε Παύλε, ποίος απ’ όλους είναι ο, αναστητής, Θεόςςς –σας…!; 

 

     Ο Κεμώχ…., 

     ο Ελ ( Ελ, στα Εβραίκα, σημαίνει Θεός ) ….: Γένεσις : κεφ. 46 : εδ. 3….. 

     ή, άλλως, Γιαχβέ ( ο Ων, ο Κύριος ) ….: Έξοδος : κεφ. 6 : εδ. 3…., 

 

             [[ Χξς΄…., άλλωςςςςς…., που ο αρχιεβραιοφάγος Χίτ λερ ός, έστω, Εβραίος Μωυσής…., 

             τον μετονομάζει, τον Ελ, σε Ιαχωβεχαί ή Ιαχωβέ ή Γιαχβέ….: Έξοδος.: κεφ. 6 : εδ. 20….! ]] 

              

     ο Τεράχ….. του Αβράμ ή Αβραάμ ή Αμπιράμ ή πάτερ Ομάρ…., 

     ο/οι των πλουσίων ‘’θεός’’/‘’θεοί’’ Ελωείμ -- Ελωΐ/Ελωχείμ….. του Ισαάκ…., 

     ο Αδονάη ( Άδωνις ) ….. του Ιακώβ…., 

     ο Ατόν || Α, τί, Άττων…!; || ….. του Ιωσήφ…., ή ο….. του…., ή ο….. του…., ή η….. του…., ήηηηη…!; 

 

     …..Αχό κι όχα, ρε Φαύλε Παύλε…., και….. λαμά….: ω Ηλί, ω Ελωΐ, ω…., ωωω….! }***} 

 

Σαφώς, κι εδώ, άλλα λεν κι άλλα εννοούν οι μαφιοζέ και μασονέ κι αρχαιόθεν συνωμότες κατά των λαών…., 

εεεεε, κωδικοποιητικά οι εκάστοτε κωδικοποιητές….. όλων….. –τους….! 

 

Νααααα…., και με δόλια….. ‘’σύνταξη’’ λόγου…., 

όπως, πάλι, και, ο Παύλος….: Προς Εβραίους : κεφ. 11 : εδ. 35….: 
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«Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως, 

άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι, 

διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»….! 

 

Εχ…., νεκρός = φυλακισμένος…., τάφος : μνημείον : μνήμα = φυλακή…., 

ανάσταση = αποφυλάκιση…., χμ, καλή έως κάλλιστη…., 

αναλόγως της ‘’ασθένειας’’ ή της ‘’αρρώστιας’’…., α, και της απόφασης της ‘’Θέμιδος’’….! 

 

Εμ…., φορές, τότε…., και….. ευθέως….. ή μη -- ‘’παραβολικά’’….. προειδοποιημένοι…., 

ένιωθαν πιο ασφαλείς οι…., και οι ισοβίτες και οι θανατοποινίτες…., ‘’τέτοιοι’’…., 

μες στη φυλακή : τάφο….. παρά έξω…., 

που…., κι ως, εκεί, προδότες των ‘’συντρόφων’’ τους…., φοβούνταν μην τους σκοτώσουν…., 

χμ, τα ‘’ζωντανά’’ εκδικητικά Γιαχβίδια : Ι.Χίδια…., ε, σαν θα «εδέχοντο να αφεθούν ελεύθεροι»….! 

 

…..Ννννναι…., νααααα…., και….. να χαίρεστε εν Δεσποινίδω Κυρίω…., πάντοτε…., 

ω ‘’χαζο’’χαρούμενοι κι αναμένοντές ‘τον εκ 2ου, ‘’θεοκτόνοι’’, ‘’χριστιανοίοιοιοιοι’’….!..... 

 

…..Δόλιες οι κωδικοποιήσεις –τους…., ε, όλων των, και, επισήμων Θρησκειών της Γης…., 

πάνω στις ίδιες κωδικοποιητικές βάσεις…., 

τόσο που…., εύκολα, τότε κι έτσι…., καταλαβαίνει κανείς 

πως…., ‘’τελικά’’ και σε μια….. ‘’υποκοσμική’’ στιγμή…., κωδικοποιήθηκαν 

απ’ τα ‘’«ενωμένα»’’ ‘’Σατανο’’τρόπια της μαφιοζομασόνας «Διεθνούς Συνωμοσίας» του ‘’γεωουρανού’’ 

σε βάρος των…., και, σ’ αυτό…., ανυποψίαστων -- ‘’ανυποψίαστων’’ λαών….! 

 

Να…., κι εδώ κι ο σε πολλά ‘’ταμπλώ’’ παίζων -- διπλότριπλος διεθνής πράκτορας Πωλ…., 

έστω, αυτόςςςςς….. ο Σαύλ,ρ,ος Φαύλος Παύλος -- Πωλ…., 

ως έμπειρος φυλακιστής -- Χάρος…., που, από έφηβος, ‘’κυνηγούσε’’ ‘’χριστιανούς’’…., 

χξς΄, ο, πριν, ‘’κυνηγός’’ ‘’κεφαλών’’….. και, μετά, ‘’αλιεύς’’ «αλληγορικών ψαριών»…., 

ώστε να πεθαίνουν…., όσο…., ε, να φυλακίζονται…., όσο και για όσο….. έως κι «εξάπαντος»…., 

κι αυτός, λοιπόν, είναι αρκετά έμπειρος κωδικοποιητής των φυλακο -- θανατο‘’τέτοιων’’….! 

 

Ναι…., πάλι αυτός…., να….: 

Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 6, εδ. (4) 5, 6, 7, 8, 20….: 

«Διότι εάν ενωθήκαμε μαζί του / με τον Ι. Χ / σε ένα θάνατον σαν τον δικό του, 

 

       [**[ …..εμμμ…., αν φυλακιστήκατε -- ενταφιαστήκατε κι εσείς οι, έστω, ομόφρονές –του…., 

       και, ‘’θαυματικά’’ : με εξαγορά πονής και μεσολάβηση αγγέλου -- ‘’θεο’’πράκτορος τινός 

       αποφυλακιστήκατε -- αναστηθήκατε…., χμ, λίγο έως πολύ -- καλά έως καλύτερα…., 

       όπως κι εσύ και φορές…., ρε….. Σαύλ,ρ,ε Φαύλε Παύλε…., 

       ε, ως, φορές, ‘’νεκρωθείς’’-- φυλακισθείς…., να, λίγο ή πολύ….: ελαφρόποινα ή μη…., 

       εχχχ…., τότε κι έτσι, θεωρείστε ενωμένοι….. 

       και στη ζωή -- εξωφυλακική ελευθερία…. και στο θάνατο -- εσωφυλακική σκλαβιά….! ]**] 

 

τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μια ανάστασι σαν την δική του, 

διότι γνωρίζομεν ότι ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθηκε με τον Χριστόν, 

διά να καταστραφή το αμαρτωλόν σώμα, 

 

    ($$( …..χα…., υλικό κι αμαρτωλό το σώμα τους…., ως υπό τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης…., 

    αλλά πνευματικό κι αναμάρτητο το σώμα τους…., ως υπό τον Νόμο της Καινής Διαθήκης….! 

 

    Χξς΄, και, ‘’μόνο, αυτοί ξέρουν το πώς γίνεται αυτό…., 

    αφού…., ‘’πλην της εξωτερικής μορφής’’…., η Π. Δ και η Κ. Δ…., ε, στα βασικά…., 
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    είναι δίδυμα κι όμοια βιβλία -- παιδιά του αρρωστημένου μυαλού -- μήτρας 

    του διαχρονικά ‘’ενσαρκούμενου’’ ‘’Γιαχβέ’’…., του που ‘’συλλαμβάνει’’ τ’ ασύλληπτα….! 

 

    Να…., κι αυτά είναι…., ως κι η ιδέα, και, Ιησούς…., κάτι σαν ‘’παιδιά του σωλήνα’’…., 

    από ένα, ‘’Γιαχβικό’’, ‘’σπέρμα’’…., ή και δύο…., τσς, σε ‘’εξωσωματική σύλληψη’’…., 

    μόνο που η Κ. Δ -- ‘’παιδί’’ γεννήθηκε πολύ αργότερα…., χμ, κι αυτή ‘’σε δόσεις’’…., 

    ως από κατεψυγμένο, σε ψυγείο – Κωδικοποιητήριό –τους, ‘’σπέρμα’’….! )$$) 

 

ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, 

διότι εκείνος που έχει πεθάνει έχει ελευθερωθή από την αμαρτίαν. 

 

        --#-- Ε, όποιος…., και, θανατοποινίτης…., εκτίει την ποινή του….: όποιος ‘’εξαντλεί το θάνατό του’’….. 

         αποφυλακίζεται : ελευθερώνεται : ανασταίνεται….. και ζει ελεύθερα….. «ως προς την δικαιοσύνην»…., 

 

      /*/ …..χμ, που…., αν ξαναγίνει δούλος της αμαρτίας : 

      αν ξανακάνει, και, κακούργημα --- θανάσιμο αμάρτημα…., 

      να…., ξανά, φυλακή : τάφος…., λες, σε….. δεύτερη φυλάκιση : «δεύτερο θάνατο»….. /*/ 

 

         ε, αφού ξεπληρώσει…., όπωςςςςς…., την αμαρτία του…., 

         θανάσιμο ή μη : κακουργηματικό ή μη αμάρτημά του…., οπότε ξεκινά μια «νέα ζωή»….! --#-- 

 

Αλλ’ εάν επεθάναμε μαζί με τον Χριστόν, 

πιστεύομεν ότι και θα ζήσωμεν μαζί του | …..«μια νέα ζωή»….: (4)….. | ….. 

Διότι όταν ήσαστε δούλοι της αμαρτίας, ήσαστε ελεύθεροι ως προς την δικαιοσύνην.»….! 

 

…..Ουφφφφφ…., …..ελευθερώτρια Ελευθερία….: + +…., σκλαβώτρια ελευθερία….: - +…., 

ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….: + -  - + ή - + + -…., 

ελευθερώτρια σκλαβιά….: + -…., σκλαβώτρια Σκλαβιά….: - -….,….. 

ωχ, άντε και….. βρείτε, και, το ποίος και πού είναι…., ή, έστω, νιώθει -- δοκεί τω…., 

δούλος της κάθε λευτεριάς….. ή λεύτερος της κάθε σκλαβιάς….,….! 

 

Άει, βρείτε ‘το…., ω, και, ‘’χριστιανοί’’…., και….. προσδοκώ απάντησιν….. ‘’εκ 2ου’’….!..... 

 

…..Δόλιος κωδικοποιητής…., ωρέ ‘’χριστιανοί’’…., και, ο Φαύλος, σώρρυ, Παύλος…., 

έεεεεστω, αυτόςςςςς….. κι όχι ο κάθε κωδικοποιητής του, έστω, λόγου του….! 

 

Ννννναι…., ω θρασίμια απειλητές μας…., νααααα….: 

Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 2 : εδ. 12, 13, 14, 15….: 

«…..και ενταφιασθήκατε / ω Κολοσσαείς / μαζί του / με τον Ιησού / κατά το βάπτισμα, 

 

   {##{ …..εμ, έτσι, και τα ιμπεριάλ 7 μυστήριά τους είναι ψυχο’’τάφος’’ σας…., 

   κωδικοποιημένα…., μέχρι και τα του ουρανίου τόξου 7 χρώματα κωδικοποιημένα…., 

   ουστ, μάλλον, ταξεωστρωματωσιακά -- ταξικά…., 

   ως είναι…., ‘’έτσι’’ : ταξικά -- καστικά…., κωδικοποιημένα τα χρώματα κι οι αποχρώσεις 

   στον….. Ινδουισμό : Βραχμανισμό : Βουδ,δ,ισμό --….: θρησκευτικό Ινδικό τουρλού….! 

 

   Αχ…., και, σε μας…., το βάπτισμα : 1ος τάφος : φυλακή…., α, έστω, κι ασυνείδητά μας κι αυτό….. τότε…., 

 

              *$* Χμ, τότε, ασυνείδητά μας -- ‘’ασυνείδητά’’ μας…., 

              ναιαιαιαιαι…., αλλά….. αλλιώς συνειδητά μας…., που….. τα νήπια….. 

              μπορεί να μη καταλαβαίνουν, και, από ‘’ψαλτικές’’ λέξεις…., 

              όμως καταλαβαίνουν από ‘’σιωπή’’…., την που είναι ‘’πίσω απ’ τις λέξεις’’….! *$* 
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   πριν απ’ το Δημοτικό Σχολείο : 2ος τάφος : φυλακή…., α, συνειδητά : ‘’συνειδητά’’ μας…., 

   ε, πνευματική φυλακή : σχολειό, ιδίως, της δόλιας κουτοπονηριάς και μπαμπεσιάς….,….! }##} 

 

κατά το οποίον και αναστηθήκατε : ανα στηθήκατε μαζί του διά της πίστεως 

εις την δύναμιν του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς. 

 

         (**( Τί, ο 1ος, τότε, αποφυλακισθείς : αναστηθείς από το Ισραήλ -- Τάφο -- Φυλακή ήταν ο Ιησούςςς…!; 

         Χμ, κάντε ‘του, του ‘’θεού’’, παζαρικά ‘’ορο’’·‘’τέτοια’’…., ε, και θα ξαναπληρώσει….. 

         για να αποφυλακιστείτε -- αναστηθείτε….! 

 

        Ή, τ ώ ρ α, είσθε «υπό άλλον θεόν : υπό άλλον ουρανόν»…!; 

         Και ποίος σας «ακύρωσε το χρεωστικό σας έγγραφο»…., χα, το της νοικιασμένης –σας Εδέμ…!; 

         Κάλέ….. Φ,Π,αύλε…., υπό ποίον εκ των ιμπεριάλ 7 ουρανών είσθε, πια…!;  

         ‘’Ξεπεράσατε’’…., ‘’«είτε με το σώμα, είτε εκτός σώματος…., δεν ξέρω…., και τον τρίτο ουρανό»’’…!; )**) 

 

Ακόμη όταν ήσαστε νεκροί ένεκα των αμαρτιών σας 

          | …..ασθενειών….: Ησαΐας : κεφ. 33 : εδ. 23, 24…!; | 

και του ότι ήσαστε απερίτμητοι, σας εζωοποίησε μαζί με αυτόν και μας συγχώρεσε όλας τας αμαρτίας μας · 

                    ---- Ε…., έχει και συμβολική ανά σταση -- ανα γέννηση : νέος άνθρωπος,….. 

                    πλην κι από….. «νουθεσιακά συμβολικά συμβάντα»….! ---- 

(!;!;!;!;!;) ακύρωσε το χρεωστικόν μας έγγραφον με τας διατάξεις του, το οποίον ήτο εναντίον μας · 

το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν · 

 

       [[ Βρε, αυτό σταυρώθηκε ή ο Ιησούληςςς…!; Και….. τον σταυρό με το χρέος – «χρεωστικόν έγγραφον» 

      τα ‘’νερά’’ : Σίμωνες Κυρηναίοι δεν τον σηκώνουν...., έεεκτοτε…!; Εεε…., ιδές ‘’Εορτή ‘’Θεο’’φανείων….! ]] 

 

(!;!;!;) απεγύμνωσε δι’ αυτού / του σταυρού / τας αρχάς και τας εξουσίας 

 

       #**# …..εμ…., δανεικό : χρεωμένο το Ισραήλ : Εδέμ,….. στους Εβραίους….! 

       Έιιι, και ποιά εξουσιοαρχοντικά πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’ πλήρωσαν το εξωτερικό χρέος των Εβραίων…!; 

 

       Μήπως τα του νέου ‘’θεού’’ –τους…., που τους ‘’ανάλαβε’’, έτσι…., 

       αποσυρόμενος, έτσι, ο Γιαχβέ…., λες και τους ‘’άδειασε’’, πάλι, τους Εβραίους, 

       ωσεί αχρείαστούς του, πια…., 

       ως….. πριν κι έτσι και με άλλους Ιησούδες και μη…., ε, τους πριν τους ο πριν του…., 

       χμμμ, αλά σήμερα και με τις ‘’τέτοιες’’ αντιστοιχίες –τους…., που τα ‘’νερά’’….. ξε….. πληρώνουν…!; 

 

       Και….. ποια ήσαν….. τα, θριαμβευτικά, διαπομπευμένα του Ιησούουουουου 

       τέως πλούσια και νυν φτωχά ’’φτωχά αέρια’’…., 

       εξουσιοαρχοντικά πλούσια ‘’φτωχά αέρια’’…., ντόπια : γήινα ή μη…., 

       που κερδοσκοπούσαν με το…., απλήρωτο, ως βολευτικό –τους…., 

       εξωτερικό χρέος του Ισραήλ…., κρατώντας αιχμάλωτους τους Ισραηλίτες…!; 

 

       Νααααα…., ως οι σύγχρονοί μας ‘’τέτοιοι’’ και με ‘’τέτοιο’’ εμάς…., τους Έλ ληνες…., 

       καταπώς κι άλλους άλλων, υποθηκευμένων, χωρών : γαιών…., 

       εξεξεξηρτημένων σε….. ‘’ουρανούςςςςς’’…!; #**# 

 

και τας διεπόμπευσε δημοσία, σύρων αυτάς εις την θριαμβευτικήν πομπήν του.»….! 

 

…..Λοιπόν, Θρίαμβος του Ιησού…., α, ονειρικό όνειρο…., στην 1η του παρ,απ,ουσία…., 

μα…., στη 2ή του απ,παρ,ουσία….., εφιαλτικός εφιάλτης….: ‘’ονειρώξεις’’....! Εεεεε…!;….. 
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…..Σαφώς…., ως κι ο αναστασιολόγος Παύλος…., εμ, στην ίδια κωδικοποιητική βάση…., 

μιλούν έτσι : κωδικικά όλοι –τους…., έστω, αυτοί κι όχι οι κάθε κωδικοποιητές –τους…., 

‘’φυσικά’’, βασιζόμενοι, οι όσο ‘’μυημένοι’’, στα αλληγορικά αναστασιολογικά του Ιησού…., 

που….. για τότε και κατά δική –του δόλια επιβεβαίωση….. τον περίμεναν….. ‘’εκ 2ου’’…., 

ώστε, συν ‘’Θεώ’’…., ε, του των «Αβραάμ, Ισαάκ κι Ιακώβ» : του Τεραχελωχειμαδονάη…., 

να απελευθερώσει : αναστήσει το ‘’νεκρό’’ Ισραήλ -- υπαίρθια Φυλακή 

από το Ρωμαϊκό ζυγό…., νααααα, το με….. ζωντανούς νεκρούς Ισραήλ….! 

 

Ννναι…., βασιζόμενοι, κυρίως, σ’ αυτόν….: Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 25, 28, 29….: Ιησούς….: 

« Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, 

και (!;) ήδη (!;) ήλθε, που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνήν του Υιού του Θεού 

και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν….. 

Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται 

εις τα μνημεία θα ακούσουν την φωνήν του και θα βγούν έξω, 

εκείνοι μεν που έκαναν το καλό θα αναστηθούν διά ζωήν, 

εκείνοι δε που έκαναν το κακό θα αναστηθούν διά καταδίκην»….! 

 

          # Ω, υπαίθρια φυλακή, και σήμερα, το Ισραήλ σου…., με….. ‘’ζωντανούς νεκρούς’’….! 

          Αλήθεια, αλήθεια, σου λέγω…., εγώ…., κι όχι, ως εσύ, παραμύθια….! 

          Ναι, ιδού…., χα, που «ήλθε ώρα»…., πολυτελή κηδεία ‘’ζωντανών νεκρών’’ θυμίζει, 

          και, και, σήμερα το….. ‘’τειχωμέεεεενο’’….. Ισραήλ ‘’σουουουουου’’….! 

          Ννναι, και δεν εκπλησσόμεθα…., και, που κι αυτό δε μας λυπάται…., κι αςςς το βοηθήσαμε…., 

          καθώς….. ’’πήγαινε….. γυρεύοντας’’…., α, που ‘’έτρωγε’’…., ‘’μαγειρεύοντας’’….! 

 

          Ναι, και μη ξελαρυγγίζεσαι σ,Σ,τεντορίως…., για ν’ ακούσουν, ‘’έτσι’’, τη φωνή σου…., 

          ωρέ ‘’άφωνε’’ ’’φραγγοπετεινέ -- φραγγοσυκοστάφυλε’’ Ιησούλη…., 

          που…., πλην που τους κωδικο‘’τύφλωσες’’, και, αυτούς…., ‘’όπως’’ κι εμάς…., 

          τους κωδικο’’κούφανες’’, και , αυτούς…., ‘’όπως’’ κι εμάς….! 

 

          Εεεεε…., αυτούς κι εμάς τους «μαλάκες : αδύναμους» ‘’νερένιους’’ -- λαϊκούς εννοώ….. 

          κι όχι τους….. «άλλους»…., τους δυνατούς : «μη μαλάκες» ‘’αέρινους’’ -- αστικούς…., 

          α, και τις ‘’αιθέριες’’ υπάρξεις -- αρχηγούς…., που…., αλήθεια, αλήθεια σου λέγω…, 

          φιλοδοξώ να τους κάνω….. ‘’αέρα καπνιστό’’….. και αρχιδούς….. και ανυπάρξεις…., 

          σαφώς, να τους νιρβανίσω : οκτοκτοκταφανίσω…., τα….. εξεπτ….. οκτάνια…., 

          και να τους στείλω…., 

          εχ, ‘’πακέτο’’ με τον στη Σελήνη Αρχηγό -- Αρχιδό –τους και τους συν αυτώ…., 

          στην εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄…., χξς΄, για σούπερ σιχτίρ καφέ….! # 

 

Βέβαια…., πλην από το ως άνω φακιρολόγημα του Ιησού…., 

μιλούν έτσι…., βασιζόμενοι, έστω, και στην υπερμπούρδα του ‘’σαλτσάκια’’ Ματθαίου…., 

την περί, «με σεισμό», αναστάσεως…., ε, αποφυλακίσεως…., πολλών σωμάτων αγίων, ξου, ραβίνων….: 

    // Α, ελαφρόποινων ‘’σωμάτων’’…., που οι βαρύποινες ‘’ψυχές’’ πάνε στον Άδη….! // 

Ματθαίος : κεφ. 27 : εδ. 50, 51, 52, 53….! 

 

Εδώ, μάλιστα, λέει…., ο Ματθαίος…., πως…., «αμέσως» ως….. εξεξεξέπνευσε ο Ιησούς…., 

σχίστηκε το….. κατα πέτασμα του ναού εις δύο…., μα κι οι βράχοι…., 

άνοιξαν μνήματα κι αναστήθηκαν πολλά σώματα πεθαμένων κι έγινε σεισμός….,….. 

ενώ ο Μάρκος : κεφ. 15 : εδ. 37, 38….. λέει, μόνο, για σχίσιμο 

του….. κατα πετάσματος του ναού εις δύο και τίποτε άλλο….,….. 

ο δε Λουκάς : κεφ. 23 : εδ. 45, 46…. τα λέει ανάποδα….: 

πρώτα σχίστηκε το….. παρα πέτασμα / α, όχι κατα πέτασμα / του ναού εις το μέσον 
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και τότε παρέδωσε το πνεύμα του : ’’ξεψύχησε’’….. και τίποτε άλλο….,….. 

ενώ, πάλι, ο Ιωάννης δεν λέει κάτι το σχετικό ‘’τέτοιο’’ -- ‘’ατού’’ στη προπαγάνδα –τους….! 

 

Ννννναι…., αλλά ούτε και κανείς ιστορικός λέει, και, ‘’τέτοια’’….. ή άλλα…., 

χα, που κανείς ιστορικός, Ρωμαίος ή μη, δεν αναφέρεται….. ούτε καν στον Ιησούουουουου….! 

 

…..Λοιπόν…., αν δεν βασίζεστε στην, την έστω και ‘’Καισαρική’’ : κοσμική, Ιστορία –τους…., 

μα στην, την έστω και ‘’Παπική’’ : κληρική, Μυθολογία –τους…., περιμένετέεεεε ‘τοννννν….!.....  

 

…..Α, κι αφού βασίζεστε στη θρησκευτική Μυθολογία –τους…., ω πλανεμένοι πλάνοι…., 

‘’τσιμπήστε’’ άλλο ένα….. ‘’τέτοιο’’…., ε, σχετικό -- αναστασιολογικόοοοο…., ‘’χριστιανοί’’….: 

Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 29, 30, 31, 32, 33….: 

«Απεκρίθη ο Ιησούς, ‘’Πλανάσθε, επειδή δεν γνωρίζετε τας γραφάς ούτε την δύναμιν του Θεού. 

Διότι κατά την ανάστασιν ούτε νυμφεύονται ούτε παντρεύονται, 

αλλ’ είναι όπως οι / οι…!; / άγγελοι | ….. έι, Θεού….. ή του όντως Θεού…!; | 

εις τον ουρανόν // ….. εις ουρανόν..!; Εις έναν εκ των, έστω, 7…., ω κωδικοποιητέςςςςς…!; // 

                 ( …..«ως άγγελοι (!;) Θεού εν ουρανώ εισί» : αρχαϊστί : εις το στα αρχαία ελληνικά κείμενο….. ) 

       [*[ Ω, τί…., όπως οι ευνούχοι ‘’άγγελοι’’ -- εσω·πράκτορες του κάθε βασιλιά -- ‘’θεού’’…!; 

       Εμμμμμ…., πνευματικά πράματα….. πλάι στο Θεόοοοο : Κύυυυυριο : Πνεύμααααα….! ]*] 

 

Όσον αφορά δε την ανάστασιν των νεκρών, δεν εδιαβάσατε εκείνο, το οποίον σας είπε ο Θεός, 

Εγώ είμαι (!;!;!;!;!;) ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; 

 

     /***/ Έιιιιι…., το ψοφίμι ο….. Τεραχελωχειμαδονάη...., το ’’εκεί’’ ζων δίποδο…!; 

     Ωχ, σιγά μην είναι και….. Ζήβας…., ήτοι, Ζωντανός…., ο….. ‘’άζιβος’’ -- ‘’άψυχος’’….! 

     Ζήβας ή Ζίβας ή Ζύβας….. σημαίνει ζωντανός….. και….. ζίβα, στα εβραίικα, ψυχή….! 

 

     Ναι, να….: και στα αρχαία ( Ε, χμ, όχι και….. Ινδοευρωπαϊκά….! ) Ελληνικά….: 

     ζήβ (f) ω -- ζήω -- ζω…., ζήβα : ζήτω….,….. 

     και στα Καρικά….: ζίβω -- ζω…., ζίβαε -- ζήτω…., 

     και στα….. Λελεγικά και Πελασγικά….: ζυβάι -- ζήτω…., 

     ε, και στα Ινδικά….: ζίβαν = ζωντανός…., χμ, ως, τάχα, κι ο….. Βούδας…., 

     ο….. Ζίβαν Μούκτα -- Ζωντανός Λυτρωτής…., ε, ο ιμπεριάλ 7βήματος Βούδ,δ,ας….! 

 

     Χααααα…., χμμμμμ…., ζήβα –μου, λοιπόν...., εμέ τον….. Ζήβα….. Αλέξανδρο…., χμ, κι όχι Έλκανδρο…., 

     ω εσείς, όσοι, οι ‘’αδελφο’’λόγοι ‘’χριστιανοί’’…., ξου, οι ανορθόδοξα ορθόδοξοι….! /***/ 

 

Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών αλλά ζώντων’’. 

 

               // ….. ε, Θεός -- Αρχιβασιλιάς ελευθέρου : ζωντανού Βασιλείου αυτός….! // 

      ($$( Εμ, ‘’ναι’’…., που…., κι αυτός…., δεν ήταν και σαν μερικούς άλλους ‘’τέτοιους’’…., 

      ‘’αναρχοαυτόνομους’’ και μη συνεργάσιμους κι αποκλεισμένους σε χώρα -- φυλακή…., 

      των που η χώρα –τους ήταν….. και ‘’ουρανός’’ και ‘’γη’’….: έστω, ‘’γεωουρανός’’…., 

      καθώς…, συνηθεστάτως….. και, ιδίως…., σε ‘’ουράνιες’’ χώρες : Βασίλεια…., 

      ε, ενόσο ήταν ‘’ουράνιες’’ και όσον ανεξάρτητες…., 

      οι πολίτες –τους ήσαν ελεύθεροι -- αφυλάκιστοι -- ζωντανοί…., ‘’μόνον’’, κατ’ αυτούς…., 

      ναι, να…., ‘’μόνον’’…., που ο ‘’έτσι’’ βασιλειόλαγνος Ιησούς, έμμεσα, το αμφισβητεί….! )$$) 

 

Και όταν τα πλήθη άκουσαν αυτά, εξεπλάγησαν διά την διδασκαλίαν του.»….! 

 

…..Α, και…., μιας κι αναφέρθηκε…., ‘’ευθύς’’ ως άνω…., το περί…., αρχαϊστί…., ζήβα…., 

ε, ας δούμε, στα αρχαιοελληνικά, και τα σχετικά γαμησιάτικα και εκγαμησιάτικα ρήματα….! 
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Να, τα στην πιο πάνω γελοπροκλήτρα φράση του Ιησού….: Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 30….: 

Ιησούς / προς Σαδδουκαίους / ….: «…..Διότι κατά την ανάστασιν ούτε νυμφεύονται 

( γαμούσι στο στ’ αρχαία ελληνικά κείμενο : οι άνδρες νυμφεύονται! Χαίρε, γαμπρέ ανύμφευτε:μη γαμήσαντα! ) 

ούτε παντρεύονται, 

      // εκγαμίζονται στο στ’ αρχαία ελληνικά κείμενο : οι γυναίκες υ·παντρεύονται, α, αντί του γαμπρεύονται…., 

     ε, υπό άνδρα, ως αντροκράτες! Χαίρε, νύμφη αγάμπρευτη:ανύπανδρη:ανεκγάμιστη! // 

αλλ’ είναι όπως οι άγγελοι ( «ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισί» : αρχαιοελληνιστί….. ) εις τον ουρανόν»….! 

 

Ε, ναι, και για να γελάσουμε λίγο με τους εδώ λογοφακίρηδες και πραξοφακίρηδες…., 

        [[ …..χξς΄, κι ας ο….. περιγέλαστος….. Ιησούςςςςς δεν γέλασε ποτέ του…., λένε…., 

        χμ, ο ‘’+’’ ‘αμφι’ -…., που….. λυπούνταν για τον κόσμο και χαίρονταν για τον υπόκοσμο….! ]] 

ας μιλήσω….. ‘’ελληνοαρχαϊστί’’….: ήταν γαμημένος -- παντρεμένος ο Ιησούς ή όχι…!; 

Ήταν εκγαμισμένη -- υ·παντρεμένη η Μαριομαγδάλω…., 

η…., «εκλέξασα την καλή μερίδα», που ‘’κομμάτι’’ ο Ι. Χ…., Μαρία Μαγδαληνή ή όχι…!; 

Α, και, ω Ιωάννη Απο,Επι,καλυπτή…., ως «αρσενικός» ο….: Α. Ι : κεφ. 12, εδ. 5…., τίιιιι…!; 

 

…..Ωχχχ…., και θα ζητούσα και συγγνώμη…., ω υποκριτέςςς….. αστοί….. Ι. Χήδες…., 

χμ, οι σεμνόλογοι…., που λέτε….. το μουνί αιδοίο και την πούτσα πέος…., 

           | …..ννναι…., γι’ αυτό…., άλλο το γαμήσι –μας….. κι άλλο η συνουσία : συνεύρεσή –σας….! | 

να, συγγνώμη….. για τις βωμολοχίες μου…., εμού του χωριάτη…., 

μα…. τα πρότυπά σας…., ιδίως, τα….. ‘’παλιοδιαθηκικά’’…., 

νααααα κάτι….. κερατογαμήσια, νταβατζιλίκια, αιμομειξίες,….! 

   ( Ε, και….. ιμπεριαλέ είναι αυτά τα ‘’τέτοια’’ –τους…., ναι, ουστ, και….. αλέ οξαποδώ….! ) 

 

Ναι, ρε….. ‘’θεοκτόνοι’’…., κι άντε και…., κι εσείς κι η πλανο’’σάλτσα’’ του Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., 

κι άει από ‘’κει’’….. να πάτε να…., ε, να νυμφευτείτε….. ή, ανάλογα, να υ·παντρευτείτε….! 

Ωωωωω…., και προσοχή στους αγγέεεεελους του Γιαχβουρανούουουουου…., 

χμ, που…., κατά Ι. Χ -- Ι. ΑΧ, ψψψψψιτ, να…., δεν νυμφεύονται ούτε παντρεύονται….! 

      {*{ Α…., σα να ‘’κολλούν’’ τα ανώμαλα αυτά δυο ρήματα στους ‘’δίφυλους’’ ευνούχους…., 

      ε, που….. γι’ αυτό το λέει….. έτσι κωδικοποιητικά…., 

      τσς, που αγγέλες δεν έχουν…., πλην, μόνον, αγγέλους….. και, να, ‘’αγγέλους’’….! }*} 

 

Ννννναι…., ιδίως, εσείς οι «ευειδείς» θυγατέρες των….. κατθρώπων να προσέχετε…., 

χξς΄, μην και….. γιγαντο’’πιάσετε’’…., ε, αλά Π. Δ….! 

 

Ναιαιαιαιαι…., κι άστε, και, τον Πλάνο και μπουρδομπερδευτή Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., 

γιατί υποτροπιάζει μέσα –τους ο κάθε ‘’μπολιαστής’’ και «χύνων μέσα» Αντιαυνάνας άγγελος 

της Π. Διαθήκης….: Γένεσις : κεφ. 6 : εδ. 4….: 

«Κατά τας ημέρας δε εκείνας / …..πριν απ’ τον κατακλυσμό του Νώε….. / , 

καθώς και μετά ταύτας, έζησαν επί της γης γίγαντες, 

              || Έι, χμ, επί Νώε : μετά απ’ τον κατακλυσμό, ξαναέγιναν νάνοι….. Κηδαλίονες…., 

              σώρρυ, γίγαντες…., αφού γιγαντομινιατούρες είναι οι ‘’όνομα και μη χωριό’’…!; || 

οι οποίοι εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού / ….: άγγελοι : Γένεσις.: κεφ. 6 : εδ. 1….. / 

όταν ούτοι συνευρέθησαν με τας θυγατέρας των (!;) ανθρώπων»…., 

 

          [$[ …..εεεεε…., να…., υιοί ανθρώπων….. οι εντός γης : χώρας Ισραήλ…., εσωγήινοι…., 

          και….. οι εκτός ουρανού : χώρας έξω Ισραήλ και έδρας του Γιαχβέ….. 

          υιοί θεού…., εξωγήινοι…., 

          εξού, και, ο Ι. Χ….. τη μια υιός θεού και την άλλη υιός ανθρώπου ή ανθρώπων…., 

          εεεεε, από, εσωγήινη, μάνα υιόςςςςς ανθρώπου….. κι από, εξωγήινο, μπαμπά υιόςςςςς θεού…., 

          χα, κάτι σαν το….. από μπαμπά ρινώκερω κι από μάνα τίγρη….. βγήκε ζέβρα….! ]$] 
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χα, αφού οι του ουρανού : εξωτερικού –τους ‘’τέτοιες’’ ήσαν θυγατέρες κατθρώπων…., 

ε, κι ο ‘’ουράνιος ‘’θεός’’ Σατάν Κάτθρωπος….! 

 

Αλλά και τους μεταπαλιοδιαθηκικούς ‘’τέτοιους’’ να προσέχετε…., 

χα, και, τους….. ’’τέτοιους’’….. αγγέλους : επισκόπους :…., 

να, ως, λ. χ, τους ιμπεριάλ 7 στην Ασία της Απο,Συνεπι,κάλυψης του Ιωάννη ‘’τέτοιους’’…., 

ω, και ‘’«παλλακιδούχοι»’’…., ε, ως μη….. ευνούχοι : ‘’άααααγγελοι’’….! 

 

Μα και τους πνευματικούς : μη σαρκικούς ‘’τέτοιους’’ να προσέχετε…., 

όιιιιι…., που αυτοί…., αν και δε «γαμούσι» : νυμφεύονται…., γκαστρώνουν…., 

α, ‘’πνευματικώςςςςς’’ και ‘’μυστηρίωςςςςς’’…., 

ε, στα ’’πνευματικά’’ και ‘’μυστικά’’ τους….. γαμήηηηησια της «σεπτής ψυχοηδονής»…., 

ννννναι…., κι άει και ξαναδείτε και τα ανάποδα ίιιιισια….! 

 

…..Βρε, κι εσείς οι αναμένοντές ‘τον ‘’εκ 2ου’’, μήπως «βρίσκεσθε εις μεγάλην πλάνην;»…., 

που ρωτά, ‘’εδώ’’, κι ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ….: Μάρκος….: κεφ. 12, εδ. 27…!;….. 

 

                     =============================================================== 

 

               14 --- 9 έως 14 --- 15 )                          14 --- 9 ) 

 

…..Σαφώςςςςς…., το ίδιο δόλιο…., χμ, αλληγορικό…., παραμύθι…., το, τάχα, αλήθεια…., 

το σερβίρουν σε αφελείς απ’ τα χρόνια της Π. Δ : Παλαιάς Διαθήκης -- Συμφωνίας –τους 

με τον…., ‘’ενσαρκωτό’’ κατά εποχές…., έστω, Γιαχβέ….! 

 

Δηλαδή, ουσιαστικά, απ’ τα χρόνια των Παλαιών Διαθηκών -- Συμφωνιών –τους 

με τον κάθε ‘’Γιαχβέ’’ : ‘’ενσαρκωτή’’ του, έστω, Γιαχβέ…., ε, της Ιδέας Γιαχβέ…., της, πάντα, μασονικής…., 

που, κι αυτοί, για τότε το εννοούν…., έτσι ή αλλιώς…., ήτοι, για την κάθε φορά 

που ήλπιζαν σε ανάσταση -- αναβίωση του / Τάφου : Φυλακής / Ισραήλ : ως έθνους 

| νεκρών : φυλακισμένων | ….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 37 : εδ. 1 έως 14 : Όραμα των ξηρών οστών· 

Αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! 

 

Ναι…., και το επαναλαμβάνουν, και σε υπενθύμιση, όλοι –τους…., κι εδώ : στην Κ. Δ…., 

ως, λ. χ, κι ο Λουκάς….: κεφ. 20, εδ. 37….: 

«Ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, το έκανε γνωστόν και ο Μωυσής εις το μέρος περί της βάτου,…..»….! 

 

            {*{ Χα, και…., αφού τα είπε έτσι, και, ο αναστασιολόγος : αποφυλακισιολόγος Μωυσής…., 

            τί άλλο από το….. «σκεψο·Αυνανίας το κεφάλαιον πρόσχετε» να προσθέσει κανείς…!; }*} 

 

     #*# Μακκαβαίοι : Β΄ : κεφ. 7 : εδ. 9…., Ησαΐας Α΄ : κεφ. 26 : εδ. 19….,….: 

     όχι πίστη στην αθανασία, παρά, μόνο, στην ανάσταση των νεκρών….! 

     Παραδέχονταν ότι οι νεκροί φυτοζωούσαν σαν αδύνατες σκιές στην κόλαση, 

     πλην μερικών εξόχων και αγίων…., ως ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ενώχ,….: αθάνατοι….! #*# 

 

Ννννναι…., το ίδιο παλιοδιαθηκικό παραμύθι…., ως, λ. χ, κι ο Δανιήλ : κεφ. 12 : εδ. 2….: 

( «Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις νεκρών» ) 

Άγγελος ---- …..τί, όχι…..αρχάγγελος αυτός…!; ---- Γαβριήλ / διά του Δανιήλ / : «Και (!;) πολλοί εξ εκείνων 

οι οποίοι κοιμώνται εις τον κονιορτόν της γης θα εγερθούν, άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον, 

      | …..ε, οι νεκροί : υπαίθρια, φυλακισμένοι, που δεν ενέδωσαν και δεν κατέδωσαν….! | 

άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….! 

                   / …..ε, οι νεκροί : υπαίθρια, φυλακισμένοι, που ενέδωσαν και κατέδωσαν….! / 
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Βεβαίως…., η ίδια σιχαμερή τακτική συμβαίνει σε όλες τις θρησκείες…., μεγάλες ή μη…., 

έτσι : στην ίδια….. δόλια και κωδικοποιητική….. γλώσσα…., όπως, λ. χ….: 

 

* Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο….: 

Ζουρβανισμός : Ιράν : Εσχατολογία : δοξασία….: ποτάμι φωτιάς θα διαχωρίσει δίκαιους και άδικους…., 

θα συμβή ανάσταση νεκρών….. μετά από αυτοθυσία του Σωτήρα Ζωροάστρη…., 

γιου του Ωρομάσδη, του δημιουργού του κόσμου και της ψυχής του Ζωροάστρη…., 

οι αγαθοί θα πάνε, μεταθανάτια, στον παράδεισο…., 

οι πονηροί στην κόλαση….. και οι ‘’χλιαροί’’ στο καθαρτήριο….,….. 

 

         ---- Χα…., «Ζήσε Μάη….. να φας τριφύλλι…..»…., 

         α, και….. ζήσε Αύγουστο….. να φας σταφύλι….: 

         ναι, να…., από όποια….. «άμπελο» επιθυμείςςςςς….: του Διονύσου, του Ιησού,….! ---- 

 

* Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών….: 

Ισλάμ : Εσχατολογία --- Τέλος του κόσμου….: αναστήλωση του Χαλίφου της χρυσής εποχής,….. 

        |*| Α, «εσαεί», ως και των : Δαυίδ, Ι. Χ,….. οι ‘’τέτοιες’’…., ε, κατά το Ιεζεκιήλειο όραμα….! |*| 

νέα γη…., κρίση…., ανάσταση νεκρών….! 

 

                    ---- Βιβλίο αγγέλων με πράξεις γήινων….. και ζυγαριά αμαρτιών….! ---- 

 

          {{ Στου Μωάμεθ το….. ντοσιέ…., / Παλιοδιαθήκη τουρλελέ….! / 

          …..Ουί, Μεσιέ…., / που….. ’’κλωνο’’’’τέτοια’’ σού ‘μαθαν, / και, οι Γάλλοι, ρε….! }} 

 

               [$[ Χξς΄, κι ο Έλληνας φιλόσοφος Εμπεδοκλής αυτοαναστήηηηηθηκε 

               κι ανάααααστησε την κυρά του Πανθεία….. και….. αναλήηηηηφθηκαν….! 

               …..Εχ…., οι….. αναληφθέντες : λαο‘’σπρωγμένοι’’ στο εξωτερικό -- ‘’ουρανό’’…., 

               αφού δεν μπορούσαν να έχουν αθανασία….. ιστορική στη γη : χώρα….. τους…., 

               την βρήκαν σε χώρα -- γη….. του εξωτερικού : ‘’ουρανού…., οι ‘’καημένοι’’….! ]$] 

 

…..Έιιιιι, οι αναμένοντές –τους….. ως πάλιν ερχόμενους…., ξυπνείστε κι ανα στηθείτε….!.....  

 

…..’’Πνευματικές’’ ονειρώξεις, λοιπόννν, τα, κι εδώ, αλληγορικώς δοσμένα ιμπεριάλ όνειρά –τους…., 

χξς΄, κι ο πονηρά κωδικοποιημένος λόγος, και, αυτών….. σιχαμερά σκεψαυνανίσματα….! 

 

Ας δούμε δε δυο ‘’τέτοια’’ : σχετικά : αναστασιολογικά ‘’θαύματα’’…., 

ένα της Π. Δ….: το….. η ανάστασις του υιού της Σουναμίτιδος …., του Ελισαιέ…., 

κι ένα της Κ. Δ….: το….. η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν…., του Ιησού…., 

εεεεε…., και τα συμπεράσματα δικά –σαςςςςς….! 

 

* Π. Δ….: Η ανάστασις / : έιιιιι…., αποφυλάκισις…!; / του υιού της Σουναμίτιδος….: 

         (*( Ω, που είχε γέρο άνδρα…., α, ‘’με ακελάηδητο πουλί’’…., ήτοι, ‘’τζιτζίκι’’…., ‘’άλαδο’’…., 

         ως ο σεξανίκανος άντρας της Ηούς -- Αυγής…., που, γι’ αυτό, μεταμορφώθηκε σε Τζιτζίκι…., 

         χα, ‘’τζιτζικάκι’’ του….. ανίκανου και καθελογής Νου ιμπεριαλισμού….! )*) 

η που ζήτησε του Ελισαιέ να του χτίσουν «μικρόν εσωτερικόν υπερώον» στο σπίτι τους, 

ώστε να μένει εκεί αυτός…., όποτε πήγαινε στη Σουμάν…., όπερρρρρ και έκανε…., 

η άτεκνη, τότε…., χμ, που ο ‘’«νεοσεληνότροπος»’’ Νταβατζής Ελισαιέ 

ήθελε να τη «συστήση εις τον βασιλιάν ή εις τον αρχιστράτηγον», μα αυτή δεν δέχτηκε…., 

χμ, ο που την έβλεπε «και Σάββατα και νέες σελήνες»…., 

       || Α, τί…., ‘’αργίας’’ Σάββατο….. και, ιδίως, νέες σελήνες…., κουμ : κοράσι θα ‘’έπιανε’’…!; || 

να, κι εκεί…., μα κι εκτός Σουμάν….! 
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            [[ Εμ, και τα εκ πορνείας λεφτά είναι ιεράαααα…., 

            όπως τα των, αντρόθεν –τους εκδιδόμενων, πορνών Σάρρας και Ρεββέκας….! ]] 

 

Ε, κι έκανε γιο, ως της το προφήτευσε…., α, εκ ‘’θαύματόςςς’’ –του κι ‘’αλά’’ Σαμπαθάη…., 

ως και με ‘’θαύμα’’ τον ‘’ανέστησε’’, ‘’αλά’’ Ι. Χ….: Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 4 : εδ. 8 έως 36…., 

ωχ, η που την ‘’προστάαααατευε’’, χξς΄, «ο άνθρωπος του Θεού»….: 

Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 8 : εδ. 1 έως 6…., ξουουουουου….! 

 

       // Α, τι θεατρική παράσταση, κι αυτή, η….. νεκροφάνεια….! 

       Εχ, πια…., βρε ‘’εύπιστοι’’ ‘’χριστιανοί’’…., δεεεεεν καταλάβατε τα….. ‘’τέτοια’’ –τους…!; // 

 

* Κ. Δ….: Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν….: 

 

         # Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 11 έως 17. 

                        [ Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά. ] # 

 

και, αυτό ‘’θαύμα’’ του Ιησού, που, μόοοοονον, ο ακριβολόγος και μηηηηη αυτόπτης μάρτυρας 

των λόγων και των πράξεων του Ι. Χ Λουκάς το αναφέρει...., 

(!;) φήμη που…., κατά το Λουκά...., διαδόθηκε σ’ όλη την Ιουδαία….. και όχι μόνο....! 

 

            /*/ Εχχχχχ…., τόοοοοσο διαδομένο…..  κι οι άλλοι 3, αυτόπτεςςςςς, ευαγγελιστάδες 

            δεν άκουσαν τίποτα και δεν το αναφέρουν ένα τόοοοοσο μεγάλο ‘’θαύμα’’…!; /*/ 

 

Το της νεκρανάστασης του γιου της χήρας της Ναΐν ‘’θαύμα’’ του Ιησού…., 

την ώρα που τον πήγαιναν για ταφή...., παρουσία, και, των μαθητών του Ι. Χ….! 

Όμωςςςςς…., παρόοοοολο που αυτοί ήσαν αυτόπτεςςςςς μάρτυρες…., χμ, το ξέχασαν 

και δεν το μαρτυρούν ένα τέτοιο ‘’θαύμααααα’’…., 

αν και θα ήταν, κι αυτό, ατού στην τρισάθλια προπαγάνδα, και, τους….! 

 

    {**{ Χξς΄…., και τι αναπαράσταση αηδίας, σώρρυ, κηδείας...., 

    ‘’μυστική’’ συμβολιστική ιστορία -- μυθολογία…., λεςςςςς…., 

    και τι νεκροφανές θεατρινοπαιδίο…., χώρα, λεςςςςς, κι εδώ.…! 

 

    Καλέ ‘’χριστιανοί’’…., ίδιος ο υιός της ‘’προστατευομένης’’ του Ελισαιέ Σουμανίτιδας, 

    που ο, διά ‘’τηλεπαθείας’’, Ελισαιέ -- ‘’πνευματικός δάσ κάλος’’ του Ι. Χ τον ανέστησε….: 

    Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 4….! 

    Αχ…., και πώς ανασταίνονται, και, οι….. χωρικές….. νεκρές : ‘’φυλακισμένες’’, νεκροφανείς Ιδέες -- 

    -- Όνειρα ή Οράματα….! }**} 

 

….. Έιιι…., εσείςςς, ω ‘’αφελώς’’ ή ‘’κουτοπόνηρα’’ αναμένοντές –‘τον εκ 2ου ‘’χριστιανοί’’…., 

τυφλοί -- μη βλέποντες βλέποντας…., πότε θα βγάλετε τις τσίμπλες από τα μάτια σας…., 

ώστε να βλέπετε, μόνον, ονειρικά όνειρα...., ω ‘’σκυφτοί’’…., και να….. ανασταίνεστε…., 

ννννναι…., οι που έχετε ως ‘’τυφλοσούρτη’’ –σας τα….. ‘’τέτοια’’ –τους τρικς…!;….. 

 

…..Χξς΄ςςςς και ξου…., λοιπόν…., τάχα, Θαύματα τα….. ‘’τέτοια’’ των ‘’τέτοιων’’…..! 

              {{ Χμ…., Θαύματα…., ως που «ξεπερνούν….. τους φυσικούς νόμους, τα συνηθισμένα όρια 

              της ελπίδας και της πιθανότητας και προκαλούν θαυμασμό και κατάπληξη»….! }} 

Ε, και γιατί να τους πιστέψουμε, δηλαδή, τους φλου ευαγγελιστέςςς κ. λ. π. ‘’τέτοιους’’…., 

όταν, μάλιστα, μυριαντιφάσκουν….. έως και προκλητικά…., 

ακόμα κι όταν, πολλάκις, αλληλοαντιγράφονται μέχρι και ‘’αυτολεξεί’’...!; 
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Ννννναι…., ως κι εδώ : στην Κ. Δ…., σε δυο ‘’θαύματα’’ -- 

-- αλληγορικές : συμβολιστικές θεατρικές παραστάσεις….. –τους…., 

το ένα….. ‘’τέτοιο’’ -- σχετικό -- αναστασιολογικό….. 

και το άλλο….. ‘’’’τέτοιο’’’’ -- ‘’σχετικό’’…., ε, ως….. αναστητικό….. ‘’νεκρής’’ ‘’μήτρας’’….! 

 

Ννννναι…., νααααα….: Α ) Η κόρη του Ιαρείου…., Β ) η αιμορροούσα….! 

 

            # Η κόρη του Ιαρείου και η αιμορροούσα : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 18 έως 26. 

                       Η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης : 

                       Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 21 έως 43. 

                              Η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης : 

                              Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 40 έως 56. 

                                                [Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.] # 

 

Α….: 

*) ▪ Ιάρειος : «Η κόρη μου προ ολίγου (!;) επέθανε, 

αλλά έλα να βάλης το χέρι σου επάνω της και θα ζήση»….: Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 18….! 

 

               --|-- Ρε κωδικοποιητές…., αφού ο Ματθαίος λέει, να, πως πέθανε…., 

               γιατί δεν βάζετε, κι εδώ, στον τίτλο, «Η ανάστασις…..»…!; 

               Και, ω Ιάρειε, αφού πέθανε : φυλακίστηκε θανατοποινικά η άτακτη κόρη σου…., 

 

 // Έι, οι δικαστές της άτακτης, τω ‘’Γιαχβέ’’, κόρης του Ιάρειου ήσαν κρυπτογιαχβικοί…!; // 

 

               άτακτη αλά τις άτακτες κι Αντιδιονυσιακές….. Μινυάδα Αρσινόη, 3 Προίτιδες…., 

               γιατί τον ενοχλείς…!; 

               Χμ…., αν ο Ι. Χ είχε, τότε, μέσον ή ανάλογα χρήματα, για αποφυλάκισή της…., 

               θα το έκανε και στον….. φυλακισμένο : νεκρό….. Ιωάννη Βαπτιστή -- Ι. Β….! 

               Ή όχι…., βρε Ι. Χήδες -- Ι. ΑΧήδες…!; 

               Α, εγνώριζε, μάλλον, ο Ι. Χ τους δικαστές της….! --|-- 

 

▪ Ιάρειος : «Το μικρό μου κοριτσάκι βρίσκεται (!;) εις τα τελευταία του. 

Έλα να βάλης τα χέρια σου επάνω της, διά να σωθή και να ζήση»….: Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 23….! 

 

           --$$-- Ρε κωδικοποιητές…., αφού ο Μάρκος λέει, να, πως βρίσκεται στα τελευταία του…., 

           χα…., κατά Ι. Χ και στο κατά Μάρκο…., «δεν πέθανε», αλλά «κοιμάται»…., 

 

         {*{ Ε, συσχετιστικάαα : αντιστοιχιστικάαα, το, κατά Ιεζεκιήλ, ‘’νεκρό’’ : φυλακισμένο Ισραήλ 

         ’’κοιμάται εις την κονιορτόν’’ : είναι φυλακισμένο σε υπαίθρια φυλακή, πια…., 

         ‘’πάει’’ το….. ’’ισόβια ή δις εις, «εξάπαντος», θάνατον’’…., ω, με ελλάτωση ποινής…., 

         σχεδόν, αποφυλακιστέο : αναστητέο : ‘’εκταφέο’’ το θανατοποινίτικο Ισραήλ…., 

         ε, κι έχει ελπίδες…., αφού το μόλις εμμηνόπαρτο κοράσιον…., να, ανανεώνεται…., 

         να, σε υποτροπή εφηβείας το….. ’’κλημακτηριόπαρτο’’ Ισραήλ….! 

         Χαρείτε, ω ’’κοιμισμένοι’’…., οι Ισραηλίτες‘’νεκροί’’ δεν θα ‘’πεθαίνουν’’, πια….! }*} 

 

            γιατί βάζετε, κι εδώ, στον τίτλο, «Η ανάστασις…..»…!, Μήπωςςςςς…!; --$$-- 

 

▪ Συγγενείς του άρχοντος : αρχισυνάγωγου Ιαρείου : 

«Η θυγατέρα σου (!;) επέθανε. Γιατί ενοχλείς ακόμη τον διδάσκαλον;»….: Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 35….! 

 

            *#* Χμ, γι’ αυτό το….. «Η ανάστασις…..»…., γιατί, ‘’εν τω μεταξύ’’, επέθανε : φυλακίστηκε βαρέως….! 

            Ω….. Γαζωραίοι Μπαλωματήδες συγγενείς…., θα σπάσει το βελονάκι….. στο ψιλό γαζί….! *#* 
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                       ( …..που ήτο (!;) ετοιμοθάνατη….: Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 42….. ) 

 

        ---- Ρε κωδικοποιητέςςςςς…., αφού ο Λουκάς λέει, να, πως ήτο ετοιμοθάνατη…., 

        γιατί βάζετε, κι εδώ, στον τίτλο, «Η ανάστασις…..»…!; 

        Μήπως, μπερδέ μπουρδέ, μπουρδομπερδέψατε το πνεύμα με την ψυχή…!; Ε…!; ---- 

 

▪ Ιησούς : «Γιατί ταράσσεσθε και κλαίτε; Το κορίτσι (!;) δεν επέθανε αλλά (!;) κοιμάται»….: 

Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 39….! 

 

           ( Ωχ, ρε «αλληγορικά τετράποδα» ευαγγελιστές : μυθολόγοι….,‘’νεκρό’’ ή ‘’κοιμώμενο’’ είναι 

           το κουμ άσι…., επιτέλουςςς…!; Εμ, γι’ αυτό λέτε : «εκοιμήθη», αντί «επέθανε»…., μα που δδδεν….! ) 

 

       # Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 54, 55, 56….:«Αλλ’ αυτός / ο Ι. Χ / αφού τους έβγαλε όλους έξω, 

       έπιασε το χέρι της και εφώναξε, «Κορίτσι, σήκω επάνω». 

       Και (!;) επέστρεψε (!;) το πνεύμά της, εσηκώθηκε αμέσως, και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγη. 

       Οι γονείς της (!;) εξεπλάγησαν, αυτός δε τους παρήγγειλε (!;) να μη πουν σε κανένα τι συνέβη. ( Α1 ) 

 

         { Έιιιιι…., ω Ιησούλη…., κι αν μάθει ο Ιωάννης το που μεσολάβησες….. ‘’εδώ’’…!; 

         Ε…., αςςςςς….,οι δικαστές –του ήσαν Αντιγιαχβικοί….! } 

 

Β….: 

*) Και μια γυναίκα, η οποία έπασχε από αιμορραγίαν επί (!;) δώδεκα χρόνια, 

αφού επλησίασε από πίσω, άγγιξε την άκρη του ενδύματός του, 

διότι έλεγε μέσα της, «Και αν μόνον αγγίξω το ένδυμά του, θα σωθώ». 

               {{ Ο Ιησούς όμως είπε, «Κάποιος με άγγιξε, διότι αισθάνθηκα 

               ότι εβγήκε δύναμις από εμένα.»….: Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 46….! }} 

Ο δε Ιησούς, αφού εγύρισε και την είδε, είπε, «Έχε θάρρος, κόρη μου· η πίστις σου σε έκανε καλά». 

Και έγινε καλά η γυναίκα από την ώραν εκείνην. ( Β2 ) ….: Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 20, 21, 22….! 

 

                           ----------------------------------------------------- 

                           ----------------------------------------------------- 

Α ) Η κόρη του Ιαρείου…., Β ) η αιμορροούσα….! 

 

 ( Α1 ) 

Αν και αυτόπτες μάρτυρες οι Ματθαίος, Μάρκος 

                 / ….. μα κι ο…., έεεεεστω…., μη αυτόπτης Λουκάς….. / …., 

διαφωνούν…., καταπώς δείχνεται, και, εδώ....! 

      ( Έστω, χμ, ας πούμε πως δεν έγιναν, κι αυτά, μόνο, εντός των κωδικοποιητηρίων….! ) 

 

      |**| Έιιιιι…., ο αδελφός του Ιακώβου Ιωάννης, που πήρε ο Ι. Χ στο σπίτι του Ιαρείου :  

      Μάρκος : κεφ. 5 : εδ. 37 και Λουκάς : κεφ. 8 : εδ. 51…., 

      είναι ο ευαγγελιστής Ιωάννης…., ο που δεν τα αναφέρει αυτά 

      τα τουρλού και πολυαντιφατικά ‘’δρώμενα’’…!; |**| 

 

Πάντως, είτε κοιμόταν είτε πέθανε..... το 12ετές κοράσιο -- το κουμ…., εχ, το, μάλλον, νεκροφανέςςς...., 

η θεατρίνα αρχοντοπούλα -- σικέ άρρωστη...., που την ξύπνησε το σικέ βασιλόπουλο...., 

η κόρη του άρχοντος κι αρχισυναγώγου τους Ιαρείου...., η παράσταση πέτυχε, έστω και συμβολικώςςς….! 

 

Ννννναιαιαιαιαι…., σσσσσικέεεεε…., όπως και στην Παλαιά Διαθήκη….: 

Βασιλειών Δ΄….: κεφ. 4 : εδ. 8 έως 36….. και κεφ. 8 : εδ. 1 έως 6….: 

η ανάστασις του υιού της ‘’προστατευόμενής’’ του Σουμανίτιδος…., 
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’’θαύμα’’ υπό του, ’’κολλητού’’ του Ηλία, Ελισαιέ…., 

που….. για τα 42 παιδιά….,      | …..εμμμμμ…., από άλλο «Κόμμα» αυτά»….! | 

τα που του φώναξαν «Φαλακρέ!»….. και «τα κατηράσθη εν ονόματι του Κυρίου»….. 

και τα έφαγαν οι αρκούδες…., χάρηκε και δεν….: Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 2 : εδ. 23, 24….! 

 

            (*( Εμ, ‘’τέτοια’’ : αναστασιακάαααα έκαναν κι οι Ασκληπιάδες….. και, τελικά, ανεκδοτοποιήθηκαν….! 

            Χα…., όπως και άλλοι κι άλλες ανάσταιναν…., 

            ως, λ. χ, η Αφροδίτη…., που ανάστησε τον ερωμένο της Άδωνι…., τον οποίο ο.…, 

            ο που μάταια την ποθούσε…., ο συνωμότης κατά του Δία -- άμπελου…., 

            Απόλλων εσκότωσε…., 

            ε, γιατί δεν ήθελε αυτή να κάνουν….. ιμπεριαλιστικό σεξ…., χξς΄, ούτε και….. «υπό την συκήν»….! )*) 

 

Και…., ενώ ήσαν τόσοι παρόντες εκεί και πλάι στον Ιησού...., 

κλαίγοντες, θρηνολογούντες και παίζοντες φλογέρα…., 

     // Έιιιιι…., δώστε όλα τα, τα -678, βραβεία θεάτρου στο θίασο των ‘’θεο’’μαριονετών....! // 

και που τους έδιωξε λίγο πριν ξυπνήσει -- ξεϋπνώσει -- ξελιποθυμήσει την κορασίδα...., 

παράγγειλε στους γονείς της…., ο χαζοκρυφτούλης Ιησούλης…., αυστηρά...., 

να μη μάθει κανείς τι συνέβη...., χα, δηλαδή, τα σικέ του, κωδικιζέ, συμβολισμο’’θαύματα’’...., 

 

             ( Αχχχχχ…., δεν το καταλάβατε...., ωρέ συναχωμένα πρόβατα...., 

             που οι λύκοι το κατάλαβαν το ευνόητο...!; ) 

 

και τους πρόσταξε να του δώσουν του κουμ να φάει…., του δωδεκαετούς κουμ ασίου…., 

που έγινε….. έεεεεμμηνο κορίιιιιτσι, καλέεεεε…., έστω κι έτσι….! 

 

       [**[ Α…., 12 χρονών κοράσι...., ως 12 και οι φυλές του κλημακτηριόπαρτου "Ισραήλ"...., 

       ως 12 χρόνια αιμορροούσε η παρακάτω κλημακτηριόπαρτη γυναίκα...., 

       ω κωδικο·αιδοιολόγοι Ι. ΑΧήδες....! 

       Άντε, ρε μάμε Γιαχβέ…., σαν ‘’γκαστρωθεί’’…., με το καλό να την ξεγεννήσεις…., 

       που….. η παλιά : η γριά δεν….! 

 

       Και είχε ασταθή : μη κανονική περίοδο ή πρόωρη κλημακτήριο το 12ετές κουμ άσι…!; 

       Και ήταν «παρθένο»….: του δόγματος της παρθενίας 

       του μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμού….!; 

       Και η 12 Χ 12.000 = 144.000 ‘’«παρθενικές»’’ φορές κλημακτηριόπαρτη αιμορροούσα 

       είχε την τελευταία της κλημακτήριο…!; 

       Αλλά….. τι τελευταία…., που της….. υποτροπίαζαν….. τα έμμηνά της….! ]**] 

 

Αυτό το ‘’άτακτο’’ κορίτσι…., το που ο….. ’’περιοδο’’λόγος ιατρός Λουκάς, σώρρυ, Ιησούλης, 

τελικά, του «επέστρεψε το πνεύμα του», 

ε, το έμμηνο αίμα του…., ννννναι…., κι έστω έτσι…., ως τα θέλουν, και, για ‘’μας’’,….. 

…..χα, και για ψυχή, κι εδώ, ουδείς λόγος….! 

 

( Β2 ) 

Ο Ιησούλης…., στριμωγμένος εδώ από πολύ κόσμο…., 

αισθάνεται πως κάποιος του αγγίζει την άκρη του ενδύματός του…., 

        | ….. τσςςςς, κάααααποια, βρε Ι. Χ, κι από πίιιιισω....! | 

νιώθοντας δε πως του..... βγήκε δύναμις...., χμ, που, τότε, την είχε μαζί του….. 

κι η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί του, για να κάνει θαύματα…., 

     /*/ Ωχ…., από την ξελιγωμένη "φορητή μπαταρία" του...., καλέ σειςςςςς….! 

     Α, κι είναι καλός αγωγός της, ψυχο ή βιο,ενέργειας, ω φωστήρες, το, όποιο, ένδυμα...!; /*/ 

και ρωτά…., τότε, ξιπασμένα…., στους εκεί μαθητές του να του πουν ποιος τον άγγιξε....! 
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Σαφώςςς…., ήταν η αιμορρούσα για 12 χρόνια γυναίκα…., χμ, από κλημακτηριοέμμηνα...., 

που…., αμέσως έτσι…., κι αφού τον πίστεψε...., έγινε καλά...., 

χμ, της σταμάτησαν τα έμμηνα….. ‘’για τα καλά’’....! 

….. Ωχ, πάει, ’’θεραπεύτηκε’’ κι η Παλαιά Διαθήκη : η «δούλη»…., 

ε, σε…., με επιστροφή πνεύματος…., ‘’μετεμψύχωσή’’ της στη Νέα : «ελευθέρα» ‘’τέτοια’’….! 

 

Πάντως...., εσείς, βρε αρχοντοελεύθερα και ’’παρθενο’’χαχόλια Ιησουάρια...., 

μα και όλων των φακιροθρησκειών της Γης οι ‘’τέτοιοι’’...., 

να προσέχετε μήπως και κανένα…., χμ, και γνήσιο…., ένδυμα : ζώνη, εσώρουχο,..... 

Αγίιιου ή Αγίιιας τινόςςς...., είναι φορτισμένο με κακή, αρνητική, ψυχο ή βιο,ενέργεια...., 

έστω, σε κακιά στιγμή του ή της...., 

και φορτιστείτε αντιθαυματικώς, χα,..... και εμμηνοπαυθείτε ή πάθετε ό,τι άλλο κακό....! 

 

Και, προπαντός, να προσέχετε…., στην ούγια….. και για το γνήσιό τους…., τις ‘’αγιο’’κοκκάλες...., 

τις που σας εκθέτουν οι φακιρο"αγιο"γδύτες κι "αγιο"εμπόροι….. για θαύμα ‘’–σας’’...., 

το πώς, δηλαδή, είναι φορτισμένες....! 

 

Βρε…., ελάτε κατά εδώ...., χμ, να σας δώσω έναν φωτοπολλαπλασιαστή...., 

ανιχνευτή…., ψυχο ή βιο ή άλλης...., ενέργειας...., 

για να είστε ασφαλείς και μη σας χάσουμε…., ω ψυχοπάλαβοι....! 

Και…., βέβαια…., και, με, αυτο ή ετερο, υποβολή...., 

γίνονται και θαύματα…., μικρά ή μεγάλα...., ανατρεπτά ή μη…., όπου κι αναλόγως….! 

 

…..Α, και…., ‘’εκ πρώτου’’…., καληνύυυχτα –σας…., α, και…., ‘’εκ δευτέρου’’…., καλημέεερα –σας….!..... 

 

….. Εεεεε, και γιατί να τους πιστέψουμε, δηλαδή, τους φλου ευαγγελιστάδες κ. λ. π…., 

τους, κι αυτούς, προκλητικά, μυριοαντιφάσκοντες…., 

να, ως κι εδώ : στην Κ. Δ κι αναστασιολογικά, στο ‘’θαύμα’’ της ανάστασης του Λαζάρου -- 

-- αλληγορική : συμβολιστική θεατρική παράστασή….. –τους…., 

το που, μόνον, ο Ιωάννης το αναφέρει….: Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 1 έως 46…!; 

 

                 # Η ανάστασις του Λαζάρου. 

                    Η ανάστασις του Λαζάρου : Ιωάννης : κεφ. 11, εδ. 1 έως 46. 

                               [Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.] # 

 

*) Υπήρχε κάποιος ασθενής ονομαζόμενος Λάζαρος από την Βηθανίαν, 

από το χωριό της Μαρίας και της αδελφής της Μάρθας. Αυτή ήτο η Μαρία που άλειψε τον Κύριον με μύρον 

και εσφόγγισε τα πόδια του με τα | …..ννναι, ω τριχολόγε, Ιωάννη….! | μαλλιά της, 

της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ήτο ασθενής. 

         /*/ Τίιιιι…., από συνάχι ή από γρίππη…., ήτοι, αντίστοιχα, από πλημμέλημα ή από πταίσμα…!; /*/ 

 

Έστειλαν λοιπόν οι αδελφές προς αυτόν και του είπαν, «Κύριε, εκείνος που αγαπάς, είναι (!;) ασθενής». 

Όταν άκουσε αυτό ο Ιησούς, είπε, «Αυτή η ασθένεια (!;) δεν θα καταλήξη εις θάνατον 

 

           ($( Εμ, τόσα μαμωνικά μέσα τί τα έχεις…., βρε ‘’ορεσίβιε’’ -- πλουσιότροφε Ιησούλη…!; 

           Παντού : σε ‘’γαίες’’ κι ‘’ουρανούς’’ δικτυωμένος είσαι…., 

           ε, ως γνήσιος Εβραίος ψαράς // …..πλην από κυνηγός με ενέδρες -- αινίγματα….. // 

           με δίκτυα…., α, ο που βοηθάς….. όπου θέλεις…., ενώ όχι….. όπου δε θέλεις…., ως, λ. χ, τον Ι. Β….! 

 

           Και σιγά μην αφήσουν οι που τον χρειάζονται ‘’άνω -- κάτω ---- κάτω -- άνω’’ κολλητοί –σου, τώρα, 

           να αποδειχτεί η ‘’ασθένεια’’ του Λάζαρου ως ‘’αρρώστια’’…., να…., σε Κακουργειοδικείο Β΄ ή Α΄….! 
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           Ναι…., που, τότε κι έτσι, πώς θα μπορείς…., ρε λοξό κουμ άσι του ‘’οξαποκεί’…., 

           να ‘’πουλάς μούρη’’, και, «μεταξύ των αδελφών σου»…., ώστε να ‘’σου βγάζουν το καπέλο’’…!; )$) 

 

αλλ’ είναι χάριν της δόξης του Θεού, διά να δοξασθή δι’ αυτής ο Υιός του Θεού»….: 

Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 1, 2, 3, 4….! 

 

                  {*{ Αυτά είπε / ο Ι. Χ / και κατόπιν συνέχισε, 

                  «Ο Λάζαρος ο φίλος μας (!;) έχει κοιμηθή, αλλά πηγαίνω (!;) να τον ξυπνήσω». 

        || Ω…., αν έτσι…., έχει μεγάλο μέσον…., που ποίος το τολμούσε…!; || 

                  Του είπαν τότε οι μαθηταί του, «Κύριε, αν έχη κοιμηθή, θα γίνη καλά». 

   ( Α, ακόμα, γρι δεν ξέρουν από κωδικικά τα 12…., χμ, που όλα τους τα φανέρωνε….! ) 

                  Αλλ’ ο Ιησούς είχε μιλήσει διά τον θάνατόν του, 

                         // Έχ…., ρε κοιμισμένα 12…., συνωμοσιολογικά κωδικικά το εννοεί….! // 

                  εκείνοι δε ενόμισαν ότι μιλεί διά τον φυσικόν ύπνον. 

                               [ Έιιιιι…., ούτε τεχνητό…., μα….. κωδικικό ύπνο….! ] 

 

                  Τότε τους είπε ο Ιησούς καθαρά, «Ο Λάζαρος (!;) επέθανε 

       /*/ Α, τί…!;Τελικά φυλακίσθηκε : πέθανε….. ισόβια : ‘’δις’’ εις «εξάπαντος» ‘’θάνατον’’…!; /*/ 

                  και χαίρω που δεν ήμουν εκεί  διότι θα είναι για το καλό σας για να πιστέψετε· 

                                 ***…..ρε, πού τόσο μυαλό, όλα, αυτά….. για τα ‘’στημένα’’ –του….! *** 

                 αλλ’ ας πάμε σ’ αυτόν». 

                 Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, εις τους συμμαθητάς του, 

                 «Ας πάμε και εμείς διά να πεθάνωμε μαζί του»….: Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16….! 

 

     --- Ρε….. δειλό διδυμιό…., μη και πολλά ‘’αστεία’’ με το οξύθυμο Γιαχβίδιο…., γιατί θα σε….! 

     Εεεεε…., αφού είναι σοβαρός ο κάτθρωπος…., να, δεν γέλασε, έως τότε, ούτε μια φορά 

     ο περίλυπος για τον….. κόσμο…., 

     κι ας, εσωτερικά, ήτο περιχαρής για τον….. υπόκοσμο…., χα, ο άδειλος ‘’«αρσενικός»’’….! 

     Α, και μη πάτε ‘’σεσημασμένου’’ Λάζαρου μεριά, που μπορεί κι εσείς να φυλακισθείτε : πεθάνετε….! --- }*} 

 

                            --------------------------------------------------------- 

* Η ανάστασις του Λαζάρου. 

 

Η Μαρία η Μαγδάλω…., η με τον ‘’κώτσο’’ τον μεγάλο, ’’λοιπόν’’…., ήταν αυτή…., 

η, κατ’ άλλους ευαγγελιστές, πόρνη…., που άλειψε με μύρο τον Χ,Ν,Γ,αζωραίο...., 

αδελφή της Μάρθας και του αγαπημένου του Χαζωραίου Λαζάρου....! 

 

Του εκ Βηθανίας…., απ’ όπου ο Ι. Χ ανελήφθη : εφυγαδεύθη ‘’έξω’’….. στον ‘’ουρανό’’…., 

τη βοηθεία του γνωρίζοντος τα συνοριακά φυλάκια Λαζάρου…., 

για τον οποίο…., ασθενούςςςςς όντος...., 

 

                     [ Ασθενής = ο άνομος τω ‘’θεώ’’….: και, Ησαΐας Α΄ : κεφ. 33 : εδ. 24….! ] 

 

   /***/ Α, κακοπάθησε το καημένο στην 1η του όντως ασθένεια : ’’αντιαρχία’’ : αντι’’Κυρι’’ισμό…., 

   χμ, που κατέληξε σε….. λίγο θάνατο : προσωρινή φυλάκιση…., 

   ννναι, κι όχι σε….. ’’ θάνατο : «θάνατο εξάπαντος» : οριστική -- ‘’οριστική’’ φυλάκιση….! /***/ 

 

ο Ι. Χ έλεγε στους απεσταλμένους της Μάρθας και της Μαρίας 

πως η ασθένειά του δεν θα καταλήξει σε θάνατο...., 

                  || …..τίιιιι…., θα ξαναδικαστεί….. σε δίκη 2ου βαθμού…!; || 

αλλά είναι (!;) ασθένεια χάριν της δόξας του Θεού…., 

μα και για να δοξαστεί δι’ αυτής ο Υιός του Θεού Χαζωραίος....! 
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         *$$* Αχ, ευτυχώς που φακιροπέθανε…., ε, νεκροφανώς…., ο Λάζαρος 

         και δοξάστηκε, σικέ, πάλι, έτσι κι ο Θεόςςςςς....! 

         Ε, Νικόδημεεεεε…., έιιιιι…., το της νεκροφάνειας φάρμακο 

         φέρνει ασθενειακό ύπνο…., επικίνδυνο πείραμα γαρ…., 

         μα ο Ι. Χ, έστω, είναι καλός ‘’ξυπνητής’’…., 

         ως κι εσύ κι ο εξ Αριμαθαίας βουλευτής Ιωσήφ σ’ αυτόν…., ασθενοθεραπευτής, ε….! 

         Σαφώς, εδώ, μιλώ έτσι κι όπως θέλουν να τα εκλαμβάνουμε….. ως έτσι συμβάντα….! *$$* 

 

Αφού κοιμήθηκε…., ήτοι, αφού πέθανε…., ως λέγει κι ο Ιωάννης : κεφ. 11 : εδ. 11,15…., 

που, μόνον, αυτός τα αναφέρει αυτά τα….. για γέλια και για κλάματα…., 

 

      (( …..κι ως εξηγεί κι ο Χαζωραίος…., μα αντιφατικά….: Ιωάννης : κεφ. 11 : εδ. 4, 15….: 

      «Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξη εις θάνατον»….. και «Ο Λάζαρος επέθανε»…., αντίστοιχα….. )) 

        

δηλώνει ο Ι. Χ στους 12 δύσπιστους…., 

     /*/ Τσς, που του είπαν, κατανοώντας ότι έπεσε σε φυσικό ύπνο, πως θα γίνει, έτσι, καλά.…! /*/ 

ότι χαίρεται που δεν ήταν εκεί…., όταν πέθανε…., 

 

           [[ …..Α, μπας κι έκανε…., ο Ιησούς μαζί με τους ‘’παρασκηνιακούς’’ του….. κι άλλοτε…., 

           εν αγνοία των 12…., και στημένες φυλακίσεις….. και δεν τον πίστευαν…., φορέςςςςς…!; ]] 

 

     ♦ Ε…., ναι, να…., ξανά, «Ραββί» 1…., που γι’ αυτό, άλλωστε, δεν πήγες αμέσως εκεί 

     να τον ‘’ξυπνήσεις’’…., αλλ’ έμεινες ακόμα δυο μέρες μακριά απ’ τη Βηθανία…., 

     τάχα, για τον φόβο των φιλοκτόνων σου Ιουδαίων…., ρε Ρακά, σώρρυ, Ραββί…., 

     πράγμα…., το να μη πας εκεί…., που σου συνιστούσαν κι οι δειλοί μαθητές σου…., 

     ε, έως να σου ‘’τα’’ ετοιμάσει όλα ο Νικόδημος…., 

     ο ’’ξεσκονταφτής’’ σου, ρε άδειλε και ‘’ρισκάκια’’ Ι. Χ, κατά τη νύχτα, 

     οπότε βγαίνουν τα φαντάσματα οι Ιουδαίοι….: κεφ. Ιωάννης : εδ. 11 : 6 έως 10….! ♦ 

 

διότι θα είναι για το καλό τους το να πιστέψουν, έτσι, το "θαύμα" που επρόκειτο να κάνει….! 

 

       ▌.....εχ, όσο πιο δύσπιστοι γίνονταν...., μέχρι να τους κρατήσει κοντά του…., 

       τόσο πιο μεγάλα τρικς : συμβολικές αναπαραστάσεις συμβάντων ή μη ‘’ανακάλυπτε’’....! 

       Και, φυσικά, εδώ...., το λέει αυτό ο Ιησούς..... για να τους προκαταλάβει…., όσους…., 

       και να μη νομίσουν…., όσοι…., ότι ήταν εκεί και σκηνοθέτησε την αρρώστια, 

       σώρρυ, ασθένεια : νεκροφάνεια του Λαζάρου, χμ, ο χαζοκρυφτούλης...., 

       λες κι έπαιζε μόνον αυτός, ο πολυσωσιούχος, τον ρόλο του, ήτοι, τον του Χριστού....! 

 

       Και….. η άλλη…., η….. 1η…., ανάσταση του Λαζάρου….. ήταν πραγματικήηη…., 

       χμ, ννναι…., όντως, τον ανέστησε : αποφυλάκισε…., χα, μάλλον, «με τη δύναμη του ονόματός του»…., 

       κι έτσι ήταν όχι «‘’θάνατος’’ εξάπαντος»…., μα….. προσωρινή φυλάκιση…!; ▌ 

 

Ήτοι…., να τον αναστήσει : ’’θαύμα’’...., χμ, κάνοντας τους 12 πιότερο φραμπαλάκηδες...., 

που του είπαν…., ο Θωμάς ο δίδυμος…., ο έτσι και γι’ αυτό, μετά, σε σικέ ρόλο άπιστου…., ειρωνικά 

         // …..εμ, φυσικά, στον….. άλλο ‘’θάνατο’’ : φυλάκιση του Λαζάρου, 

         χμ, μόνο ειρωνικά δεν θα το έλεγε, και, η κλώσσα ο Θωμάς….! // 

να πάνε για να πεθάνουν μαζί του κι ο Χαζωραίος, μετά, να τους αναστήσει…., όπως και τον Λάζαρο....! 

 

Αυτό, βεβαίως, το έκανε...., και, «διά τον λαόν που παρευρίσκετο»…., 

ήτοι, για το θεαθήναι και, πιθανόν, και συμβολίστικα…., 

ε, για τον ‘’εκφοβισμό’’ : ’’θαυματο’’πιστοποίηση των Ιουδαίων…., 
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σε θεατρική και σπαραξικάρδια παράσταση...., 

όπου φωνάζει…., χξς΄, δακρυσμένος…., τον στο μνήμα Λάζαρο...., 

χμ, στου.....Λαζάρου τα τετράμερα..., «Λάζαρε, έλα έξω!»....! 

 

      [ * Λάζαρος….: εδώ, και, δοκιμαστής, α υ τ ο ύ, του μείγματος της νεκροφάνειας, λες…., 

      για να μη…., μετά κι έτσι…., ο Ιησούς…., 

      ναι…., που ‘’τα έδινε όλα’’ ο Λάζαρος για τον Ιησού….! ] 

 

Κι ο Λάζαρος, αμέσως…., σαν σε αρρωστημένης φαντασίας, πάντα, ταινία τρόμου με φαντάσματα…., 

βγαίνει, τελικά…., 

           || ….. ε, μετά από 4….. σ,Σ,τυγερές….. (!;) ημέρες στον….. τάφο…., 

           χα, που δεν θα κατέληγε εκείνη η ασθένειά του σε θάνατο….! || 

καλυμμένος σε….. σώμα και πρόσωπο…., 

α, με 666 μεταξωτά κορδελάκια….. δεμένα με 888 χρυσά μανταλάκια….! 

 

Κι οι αδελφές του…., που πριν έκλαιγαν κι αυτές οι μελεαγρίδες : φραγγόκοτες ‘’θεατρο’’τσιρίζοντας…., 

τώρα πια, τον καταπιστεύουν με χαρά….! 

       /*/ Ωχ, και μη χειρότερα...., που έχει και χειρότερα η σατανοκλίκα....! Γαμαλληλούια, ρε....! /*/ 

 

Και, ω Ραββί, δεν είναι δώδεκα οι ώρες της ημέρας…: Ιωάννης : κεφ. 11 : εδ. 9….! 

Ννννναι…., μόνο στις, 2 το χρόνο, ισημερίες είναι 12…., 

χα, που, μάλλον, και, γι’ αυτό μπέρδευες και τις εποχές 

κι έψαχνες, μόλις άνοιξη, να βρεις και να φας σύκα από συκιά…., ω ‘’αμπελο’’ΐσκιωτε….! 

 

Καιαιαι…., έιιι…., χμμμ…., γιατί, πάλι, κι εδώ : Ιωάννης : κεφ. 11 : εδ. 8, δεν μεταφράζεται το «Ραββί»…., 

μα γίνεται, πονηρή, παραπομπήηηηη στο Ιωάννης : κεφ. 1 : εδ. 38…., 

όπου ο Ι. Χ δείχνει το σπίτι όπου έμενε….. στον Ανδρέα και τον «άλλο»…., 

χμ, λες και θέλουν να πείσουν…., πλην από τους ‘’μυημένους’’…., 

και τους αμύητους βλέποντες….. βλέποντας ότι ο, ακατονόμαστος, «άλλος» είναι ο…..’’τέεεεετοιος’’…!; 

 

Να…., ο που πήγε στον ‘’τέτοιο’’…., για να βρει τον ‘’τέτοιο’’….. 

και να του πει ότι είπε ο ‘’τέτοιος’’ να του τα ετοιμάσει όλα τα ‘’τέτοια’’…., 

τα νεκροφανειακά…., πριν πάει εκεί…., 

ε…., κι ας τον κατονομάσουμε, κι εδώ, Νικόοοοοδημο…., εεεεε….! 

 

Και…., ω κρυπτοσατάνες καιννιβάλ καββάλ ‘’μυημένοι’’…., ω Σατάν μασ ώντες όνοι…., 

τί άλλες ‘’τέτοιες’’ αριθμοπαραπομπές έχετε στα ‘’μυστικά’’ αρχεία σας…!; 

 

…..Λοιπόννννν…., 

κι εσείς…., ω ‘’θεοκτόνοι’’ και ‘’νεκροί’’ -- φυλακισμένοι στο λόγο –τους ‘’χριστιανοί’’…., 

παίξτε κι άλλο….. κι αλληλοεμπαιχτείτε κι άλλο…., εχ, και ‘’θα φάτε καλά’’…., προσεχώς…., 

εεεεεε…., και, απ’ την….. φυλακισμένη από τους ‘’τέτοιους’’….. ζωή…., 

την που εξισώσατε…., συν τοις άλλοις κι όπου Γης ‘’τέτοιους’’…., με το θάνατο….!..... 

 

                               ========================================================== 

 

                                                         14 --- 10 ) 

 

…..Χιλιάδες οι αντιφάσεις στα, εδώ, 4 ευαγγέλια…., εμ, δυσαγγέλια για τους λαούς…., 

μάλιστα δε….. μες σε λίγες σελίδες λόγου και…., δήθεν, έτσι…., συμβάντων…., 

να…., όπως, και, στο ευθύς πιο κάτω…., αναστασιολογικόοοοο…., Κεφάλαιο….! 
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* Η ανάστασις του Ιησού Χριστού. 

 

          # Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 1 έως 15. 

                   Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 1 έως 8. 

                         Ο κενός τάφος : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 1 έως 12. 

                                Το κενόν μνήμα. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την Μαρίαν : 

                                 Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 1 έως 9. Ιωάννης, κεφ. 20, εδ.10 έως 18. # 

 

*) Μετά το Σάββατον, μόλις άρχισε να φωτίζη η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, 

ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία διά να ιδούν τον τάφον. 

Και έγινε μεγάλος σεισμός, διότι ένας άγγελος του Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανόν, 

επλησίασε και απεκύλισε τον λίθον από την πόρτα του μνήματος και εκαθότανε επάνω σ’ αυτόν. 

 

         [*[ Ααααα…., στις παραβάσεις -- άνοιγμα τάφου γίνονται και σεισμοί : φασαρίες…., 

         ως εδώ…., όπου έγινε χαλασμός : σεισμός Κυρίιιιιου…., 

         μα…., τελικά και με φιλοδώρημα στους φύλακες…., 

         αφέθηκε ελεύθερος ο ‘’ουράνιος’’ ‘’άγγελος’’ να παίξει, συμβολικά, τον ρόλο του….! ]*] 

 

Το πρόσωπόν του ήτο σαν αστραπή 

        {${ Εχ, ήταν ένοπλο, με πολεμικές αστραπές : κεραυνούς, ‘’κροτούν αέριον’’…., ε, με συνοδούς…., 

        χα, με ‘’νεφέλια’’….. αποτυπωμένα εκεί που…., έως τα σήμερα…., 

        τα δείχνουν εκεί στους τουρίστες…., πιστούς και μη….! }$} 

και το ένδυμά του άσπρο σαν το χιόνι. 

                  ( Τί…., τότε, άσπρο ράσο φορούσαν οι ραβίνοι : άγγελοι : πράκτορες :…!; ) 

Οι φύλακες τον εφοβήθηκαν και εταράχθηκαν 

                      || …..εμ, τι…., αφού είχαν εξωγήινα : εξωισραήλια όπλα :’αστραπές’’….! || 

και έγιναν σαν νεκροί.           // Ε, ‘’ο παράς και νεκρούς ανασταίνει’’….! // 

 

Τότε εμίλησε ο άγγελος και είπε εις τις γυναίκες, «Σεις μη φοβάσθε· 

(!;) ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησούν τον σταυρωμένον. Δεν είναι εδώ, 

διότι αναστήθηκε, καθώς είχε πη. Ελάτε, ιδέτε τον τόπον, όπου ήτο ο Κύριος. 

Γρήγορα πηγαίνετε να πήτε εις τους μαθητάς του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς 

και πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαίαν, εκεί θα τον ιδήτε. Να, σας το είπα». 

 

Και εβγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβον και χαράν μεγάλην και έτρεξαν 

να τα αναγγείλουν εις τους μαθητάς του. Καθώς δε επήγαιναν διά να τα αναγγείλουν 

εις τους μαθητάς του, (!;) ο Ιησούς τας συνήντησε και είπε, «Χαίρετε». 

Αυταί επλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. 

Τότε λέγει εις αυτάς ο Ιησούς, «Μη φοβάσθε, πηγαίνετε να πήτε εις τους αδελφούς μου 

να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαίαν και εκεί θα με ιδούν»….: 

( 1 ) Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10….! 

 

          *$* Όταν επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου 

και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα διά να έλθουν να τον αλείψουν. 

        (( Εμ, με τόσα αρωματοραντίσματα….. και τα σκατά αναδύουν ευωδίαν επί αιώνες…., 20 και πλέον….! )) 

Και πολύ πρωί, την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, έρχονται εις το μνήμα, 

αφού είχε ανατείλει ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους, 

«Ποιός θα μας κυλίση τον λίθον από την πόρτα του μνημείου;». 

 

           /#/ Εεεεε…., ο….. μυστικοπαθώς ‘’«παρθένος»’’….. ‘’άγγελος’’….. 

           και οι εξοπλισμένοι με ανάλογη τεχνολογία : τροχαλία ‘’μυημένοι’’ συνοδοί του…., 

           χμ, 12 λεγεώνες αγγέλων, που έλεγε κι ο Ι. Χ…., σώρρυ, 12 λεγεωνάριοι….! /#/ 
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Και όταν εσήκωσαν τα μάτια τους, βλέπουν ότι ο λίθος είχε κυλισθή. 

Ήτο δε πάρα πολύ μεγάλος. Και όταν εμπήκαν εις το μνήμα, 

είδαν (!;) ένα νέον με λευκήν στολήν να κάθεται εις τα δεξιά και κατελήφθησαν από φόβον. 

Αυτός δε λέγει εις αυτάς, «Μη τρομάζετε. Τον Ιησούν ζητάτε τον Ναζαρηνόν τον σταυρωμένον; 

Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έβαλαν. 

Αλλά πηγαίνετε και πέστε εις τους μαθητάς του και εις τον Πέτρον, 

"Πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαίαν, εκεί θα τον ιδήτε, καθώς σας είπε"». 

 

Και εβγήκαν και έφυγαν από το μνημείον διότι τας κατείχε τρόμος και έκπληξις. 

Και (!;) σε κανένα δεν είπαν τίποτε, διότι εφοβούντο….: ( 1΄ ) Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8….! *$* 

 

         [*[  Αλλά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, πριν ακόμη χαράξη, ήλθαν εις το μνήμα 

και έφεραν τα αρώματα, που είχαν ετοιμάσει και μαζί τους ήσαν και μερικές άλλες. 

Επειδή είδαν ότι ο λίθος είχε κυλισθή από το μνήμα, εμπήκαν μέσα, 

αλλά δεν ευρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. 

Και ενώ ευρίσκοντο εις απορίαν γι’ αυτό, εμφανίσθηκαν εις αυτάς (!;) δύο άνδρες με ενδύματα αστραφτερά. 

 

Αυταί κατελήφθησαν από φόβον και έσκυβαν το πρόσωπον εις την γην, 

οι δε άνδρες (!;) τ ο υ ς 

           [*[ Α, όχι τις : «αυταίς ή αυτάς»…., ως κατά το στα αρχαία ελληνικά κείμενο…!; 

           Έιιιιι…., μήπως είχαν και άνδρας/δρες μαζί τους…!; ]*] 

είπαν, «Γιατί ζητάτε τον ζωντανόν μεταξύ των νεκρών; Δεν είναι εδώ αλλ’ αναστήθηκε· 

θυμηθήτε τι σας είπε, ενώ ήτανε ακόμη εις την Γαλιλαίαν, 

ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθή σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων 

και να σταυρωθή, και την τρίτην ημέραν να αναστηθή». 

 

Και εθυμήθηκαν τα λόγια του, και όταν επέστρεψαν από το μνημείον ανήγγειλαν 

όλα αυτά εις τους ένδεκα και εις όλους τους λοιπούς. 

Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου 

και αι λοιπαί, που ήσαν μαζί τους, είναι αι γυναίκες που είπαν αυτά εις τους αποστόλους. 

Αλλά τα λόγια τους εφάνησαν εις αυτούς σαν ανοησίες και δεν (!;) τ α ς επίστεψαν. 

Ο Πέτρος όμως εσηκώθηκε και έτρεξε εις το μνήμα και όταν έσκυψε, 

είδε μόνον τα σάβανα και επήγε σπίτι του θαυμάζων διά το γεγονός….: 

( 1΄΄ ) Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12….! ]*] 

 

                   {**{ Ενωρίς την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήτανε ακόμη σκοτάδι, 

η Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε εις το μνημείον, και είδε ότι ο λίθος είχε αφαιρεθή από το μνήμα. 

Τρέχει τότε και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον (!;) άλλον μαθητήν, 

τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέγει, 

      ( Εδώ, τάχα, έτσι…., για το μπερδεύειν…., ε, σχετικά με το περί σωσία του Ι. Χ….! ) 

«Επήραν τον Κύριον από το μνήμα και δεν ξέρομεν πού τον έβαλαν». 

 

Τότε ο Πέτρος και ο (!;) άλλος μαθητής έφυγαν και επήγαιναν εις το μνήμα. 

Έτρεχαν και οι δύο μαζί· αλλ’ ο (!;) άλλος μαθητής έτρεχε γρηγορώτερα, 

επέρασε τον Πέτρον και ήλθε πρώτος εις το μνήμα· 

              // Ε…., μα, άλλοτε, ο Πέτρος έτρεχε γρηγορότερα πάνω στα θαλασσο,λιμνο,κύματα…., 

              σαν είδε το «φάντασμα» : Ι. Χ….! // 

έσκυψε και βλέπει τα σεντόνια να είναι εκεί, αλλά δεν εμπήκε μέσα. 

Έρχεται κατόπιν ο (!;) Σίμων Πέτρος, ο οποίος τον ακολουθούσε, και εμπήκε εις το μνήμα 

και βλέπει τα σεντόνια να είναι εκεί, αλλά το μαντήλι, που είχε εις την κεφαλήν του, 

δεν ευρίσκετο μαζί με τα σεντόνια αλλά χωριστά, / Ε, και τίιιιι…!; / τυλιγμένο σε μια μεριά. 
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Τότε εμπήκε και ο (!;) άλλος μαθητής, ο οποίος είχε έλθει πρώτος εις το μνήμα, 

και είδε και επίστεψε, ----διότι (!;) δεν είχαν ακόμη εννοήσει την γραφήν ότι πρέπει 

ο Ιησούς να αναστηθή εκ νεκρών….: Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9….! }**} 

 

  ($$(  Οι μαθηταί τότε επήγαν πάλιν στο σπίτι τους. Αλλ ’η Μαρία στεκότανε κοντά στο μνήμα έξω και έκλαιε. 

Ενώ δε έκλαιε, έσκυψε στο μνήμα και βλέπει (!;) δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα 

να κάθωνται μέσα, ένας προς το μέρος της κεφαλής 

και ένας προς το μέρος των ποδιών, όπου είχε τοποθετηθή το σώμα του Ιησού. 

 

Και της λέγουν εκείνοι, «Γυναίκα, γιατί κλαις;». 

      || Ε, ρε…., που Άνοιξη είναι…., την Άνοιξη κλαιν οι….. Μελεαγρίδες : φραγγόκοτες….! || 

Αυτή απήντησε, «Διότι επήραν τον Κύριόν μου και δεν ξέρω πού τον έβαλαν». 

Όταν είπε αυτά, έστρεψε προς τα πίσω και είδε να στέκεται εκεί (!;) ο Ιησούς 

                   // Τί…., πριν ‘’πετάξει’’ για την Γαλιλαία…!; // 

αλλά δεν κατάλαβε ότι ήτο αυτός. 

 

Ο Ιησούς της λέγει, «Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιόν ζητάς;». Εκείνη, επειδή ενόμισε ότι είναι (!;) ο κηπουρός, 

 

    /##/ Χμ…., κηπουρός ήταν ο ένας σωσίας του….. ‘’Γιομ Κιππουρού’’ Ι. Χ…!; 

    Μα δεν του έμοιαζε και πολύ…., ε, να μην ‘’τα’’ ‘’μυριστούν οι εκεί ‘’ξένοι’’ και…., 

    αφού κι η Μαριομαγδάλω, που τον ήξερε τόοοοοσο καλά, δεεεεεν τον κατάλαβε εύκολα….! 

    Αλλά…., τί μπάνιο έκανε ο ‘’της αλουσίας’’ Ι. Χ….. κι ‘’εξεξεξατμίστηκε το τόσο πολύ άρωμα -- σημάδι…!; 

    Ε, θα ‘ταν άλλος σωσίας –του…., που πολλούς….. «Τούλιο» είχε ο ναγκουάλ Τούλης Χριστούλης….! /##/ 

 

του λέγει, «Κύριε, εάν συ τον επήρες, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον σηκώσω». 

 

Ο Ιησούς της λέγει, «Μαρία!». Εκείνη έστρεψε και του λέγει, (!;) «Ραββουνί!» 

                   || …..τί…., όχι «Ραβ,β,ί»…., μα….. Ραβ,β,ουνί…!; || 

το οποίον σημαίνει : Διδάσκαλε. 

                ---- …..ωχ, ρε κάλοι του Διδασ κάλου…., το χιλιοείπατε κωδικικέ….! ---- 

Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Μη με εγγίζης, (!;) διότι δεν ανέβηκα ακόμη εις τον Πατέρα μου. 

       *%* Εμ, ω Μαγδάλω, τα έμαθε ο ‘’ουράνιος’’ Πα τέρας του Αμοιβάδα τα τόσα….. αγγίγματά σου 

       με αυτόν : το ‘’«καλό κομμάτι»’’…., αν και του το απαγόρεψε της….. πνευματικής ‘’αμοιβάδας’’….! *%* 

 

Πήγαινε όμως εις τους αδελφούς μου και πες τους, ’’Ανεβαίνω 

       { Ε…., μετά από τον ουράνιο θόλο : ουρανό : συνοριακή ζώνη, άρχιζε ανηφόρα….! } 

(!;) προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας’’». 

Η Μαρία η Μαγδαληνή επήγε και ανήγγειλε εις τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον 

και τι της είπε….: ( 1΄΄΄ ) Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18….! )$$) 

 

                              -------------------------------------------------------- 

 

* Η ανάστασις του Ιησού. 

 

1. 1΄. 1΄΄. 1΄΄΄ ) 

▪ Ο Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 1 αναφέρει ως επισκέπτριες, 2, στον τάφο του Ι.Χ…., 

τη Μαρία Μαγδαληνή και, χμ, την άλλη Μαρία...., «μόλις άρχιζε να φωτίζη»….,….. 

 

▪ Ο Μάρκος : κεφ. 16 : εδ. 1 (2) αναφέρει ως επισκέπτριες, μυροφόρες , 3…., 

τη Μαρία Μαγδαληνή, τη Μαρία του Ιακώβου και τη Σαλώμη...., 

«πολύ πρωί,…..αφού είχε ανατείλει ο ήλιος»….,….. 
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▪ Ο Λουκάς : κεφ. 24 : εδ. 10 (1) αναφέρει ως επισκέπτριες πολλές…., μυροφόρες…., 

την Μαρία την Μαγδαληνή, την Ιωάννα, την Μαρία -- μητέρα του Ιακώβου 

και άλλες γυναίκες...., «πριν ακόμα χαράξη»….,….. 

 

▪ Ο Ιωάννης : κεφ. 20 : εδ. 1 αναφέρει…., ως επισκέπτρια…., 1…., 

την αχριμαινάδα του Διονύσου, σώρρυ, την αχρι’’τέτοια’’ του Ι. Χ 

Μαρία την Μαγδαληνή...., «ενώ ήτανε ακόμη σκοτάδι»….,….. 

 

          /$$/ Καλά, χμ, φαίνεται πως…., πριν απ’ την επίσημη παράσταση της πράξης αυτής…., 

          έγιναν και πρόβες….. και ο καθείς απ’ τους 4 ευαγγελιστάδες 

                ( …..ε, 3…., που ο Λουκάς, ακόμα, ήταν αλλού…., χμ, όχι με τον Σ,Φ,Π,αύλο….! ) 

          είδε άλλα αντί άλλων....! /$$/ 

 

● Ο Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 2, 3, 4, 5, 6 λέγει πως, 

’’μόλις’’ πήγαν εκεί στον τάφο του Ι. Χ η Μαρία Μαγδαληνή κι η άλλη Μαρία, 

έγινε μεγάλος σεισμός…., / …..ε, 666 σιχτίρ….! / διότι, (!;) 1 άγγελος Κυρίου, 

με πρόσωπο σαν αστραπή και ρούχα άσπρα σαν χιόνι, κατέβηκε από τον ουρανόοοοο 

         || …..έιιιιι…., από τον ουράνιο θόλο : ουρανό : γη….: Γέν.: κεφ. 1 : εδ. (1) 8…!; || 

κι αποκύλισε τον λίθο από την πόρτα του μνήματος και καθότανε πάνω σε αυτόν…., 

έξω απ’ τον τάφο, όπου μετά από το ως άνω τις έβαλε μέσα…., 

ενώ οι εκεί φύλακες του τάφου από….. φόβο….. λιποθύμισαν....! 

 

● Ο Μάρκος : κεφ. 16 : εδ. 4, 5 λέει πως, όταν πήγαν οι γυναίκες, βρήκαν κλειστό τον τάφο 

με τον λίθο της ταφόπορτας εκεί…., αλλά τότε, αμέσως, η ταφόπετρα αποκυλίστηκε….. 

και πως…., όταν εμπήκαν μέσα στον τάφο…., είδαν (!;) 1 νέο λευκοντυμένο 

να κάθεται στα δεξιά….. και φοβήθηκαν....! 

 

● Ο Λουκάς : κεφ. 24 : εδ. 2, 3, 4 λέει πως, 

όταν πήγαν οι γυναίκες, βρήκαν τον τάφο ανοιχτό και με αποκυλισμένο τον λίθο….. 

και πως…., αφού μπήκαν μέσα….., ήρθαν (!;) 2 άνδρες με αστραφτερά ενδύματα....! 

 

● Ο Ιωάννης : κεφ. 20 : εδ. 1, 2,….. λέει πως πρώτα πήγε, μόνη της, η Μαρία η Μαγδαληνή 

και…., αφού είδε το μνήμα ανοιχτό…., χωρίς να μπει μέσα και ιδεί….: 

(!;) 1 άγγελο ή 1 νέο ή 2 άνδρες…., πάει, μετά, στους Πέτρο κι Ιωάννη και τους το λέει…! 

 

Κι εκείνοι πάνε τρέχοντας και λαχανιασμένοι…., που ο ένας προσπαθούσε να προσπεράσει τον άλλο…., 

       // Ε, η Μαρία Μαγδάλω ξαναπήγε μετά…., ωχ, κι έσπασε το….. δεξί τακούνι της....! // 

βλέπουν….. πρώτα ο Ιωάννης και μετά ο Πέτρος….. πως ο Ιησούς έλειπε….. 

και τότε πίστεψαν, χμ, «ότι πρέπει ο Ιησούς να αναστηθή εκ νεκρών.....»...., 

χα, ενώ είδαν όλα τα ρούχα του Ι. Χ εκεί και μαζεμένα…., μα….. το μαντήηηηηλι χωριστάαααα….! 

 

          {*{ ….. ωωωωω…., ντήλι -- ντήλι….. ντήλι -- ντήλι…., καλέ, πού είν’, χώρια, το μαντήλι....! 

          Ψάξε….. κι αν το βρεις…., που αλλιώς : κωδικιζέ το λεν…., 

          πες ‘το και σε μας…., χμ, να γεμίσουμε το σχετικό κενό μας….! }*} 

 

                     ---- Ο Λουκάς : κεφ. 24 : εδ. 12 λέει πως πήγε, μόνον, ο Πέτρος…., 

                     ενώ οι Ματθαίος και Μάρκος δεν λένε τίποτα ‘’τέτοιο’’ και για κανέναν….! ---- 

       [[ Α…., κι εμείς, στην αρχή, δεν το πιστέψαμε...., μα, μετά, χμ, ναι...., ως κι εσείςςςςς....! ]] 

 

Τελικά, αφού έφυγαν οι Πέτρος και Ιωάννης στο σπίτι τους, 

ξαναπάει η Μελεαγρίς, σώρρυ, Μαρία Μαγδαληνή στο μνήμα…., 
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όπου, κλαίγοντας….. εκεί έξω, βλέπει, σκύβοντας μες στον τάφο, 

(!;) 2 αγγέλους, λευκοντυμένους....: Ιωάννης : κεφ. 20 : εδ. 10, 11, 12 (18)….! 

 

          ♠ Ο Λουκάς : κεφ. 24 : εδ. 10, 11 λέει πως η Μαρία η Μαγδαληνή κι οι άλλες γυναίκες 

          πήγαν και τα είπαν στους 11...., που τα θεώρησαν ανοησίες....,….. 

          ενώ ο Μάρκος : κεφ. 16 : εδ. 8 λέει πως η Μαρία κι οι άλλες δυο δεν είπαν τίποτα…., 

          από όσα είδαν κι άκουσαν…., σε κανέναν...., διότι εφοβούντο...., 

          αν και…., αμέσως μετά : Μάρκος : 16 : 9,….. και παρενθετικά : σε αγκύλες…., 

          χμμμ, που, ’’κωδικιζέ’’, άλλο αγκύλες : [ ]….. κι άλλο παρενθέσεις : ( )…., 

          σε περικοπή που βρίσκεται σε μερικά, μόνον, χειρόγραφα…., / …..έι, σε ποιά…!; / 

          αναφέρει || Τί, ‘’μπαλωματικά…!; Αυτός…!; || πως η Μαρία Μαγδαληνή πήγε και τα είπε στους 11...., 

          που κανείς τους δεν την πίστεψε….. και κανείς τους δεν πήγε στον τάφο…., 

                    // …..χα, ναι, ω ‘’μπαλωτήδες’’ ‘’Μάρκες’’ κωδικοποιητές….! // 

          ενώ ο Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 9 λέει πως η Μαρία η Μαγδάλω κι η άλλη Μαρία 

          έτρεξαν με φόβο και χαρά να τα αναγγείλουν στους 11…., 

          χωρίς να μας πληροφορεί, χμ, αν, τελικά, τους τα ανήγγειλαν....! 

 

          Ε, μάλλον, γιατί…., στο δρόμο και μετά από τη συνάντησή τους με τον Ι. Χ…., 

                         *$* …..χμμμμμ…., κι έστω ως μας….. το ‘’λέει’’ -- αφήνει να εννοηθεί 

                         με το «ενώ επήγαιναν / ….. διά να τα αναγγείλουν εις τους μαθητάς….. / , 

                         μερικοί από την φρουράν ήλθαν εις την πόλιν…..»…., 

                         ε, ως και….. «καθώς επήγαιναν / ….. πάλι, γι’ αυτό….. /…., 

                         ο Ιησούς τας συνήντησε…..»….: ο Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 9 έως 15….. *$* 

          συνάντησαν τους φρουρούς στρατιώτες…., που πήγαιναν να τα πουν στους αρχιερείς…., 

          και νόμισαν ότι τις | …..ααα…., ή τους…!; | παρακολουθούν….! ♠ 

 

▪ Ο Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 7 λέγει πως ο 1 άγγελος παρηγορούσε τις 2…., 

λέγοντάς ‘τες πως ο Ιησούς αναστήθηκε εκ νεκρών και πως πηγαίνει πριν από αυτές στη Γαλιλαία…., 

όπου, τις λέει, μπορούν να πάνε και να τον ιδούν..... 

ενώ, παράλληλα, τις προτρέπει να πάνε να τα πουν όλα αυτά στους 11 μαθητές του....! 

 

▪ Ο Μάρκος : κεφ. 16 : εδ. 7 λέει πως ο 1 νέος παρηγορούσε τις 3 επισκέπτριες 

με τα ίδια περίπου λόγια…., τα που αναφέρει ο Ματθαίος...., 

όπως, ‘’έτσι περίπου’’, για τους 2 άνδρες και τις πολλές γυναίκες, τα εξιστορεί 

κι ο Λουκάς : κεφ. 24 : εδ. 5, 6, 7....! 

 

▪ Ο Ιωάννης : κεφ. 20 : εδ. 10,….. αναφέρει δις ως επισκέπτρια του τάφου, μόνο, τη Μαρία Μαγδαληνή 

     | Έτσι, δις και μόνο τη Μαγδαληνή, κι ο Μάρκος : κεφ. 16 : εδ. 9….. παρενθετικά….! | 

και λέει πως εκεί "μέσα" : ’’έξω’’ στο μνήμα είδε τον Ι. Χ…., 

                    [ …..έι, τελικά, χμ, σε ποιόν ή σε ποιά πρωτοεμφανίστηκε…!; ] 

που, αρχικά, τον εξέλαβε για τον κηπουρό κάποιου εκεί....: Ιωάννης : κεφ. 20 : 1εδ. 5….! 

 

     *** Χα, μήπως, ο κηπουρός, λοιπόν, ήταν ένας από τους σωσίες του Χ,Ν,Γ,αζωραίου...., 

     που άλλαζε μορφές….: «εφανερώθηκε….. υπό άλλην μορφήν σε δύο από αυτούς»….: 

     Μάρκος : κεφ. 16 : εδ. 12…!; *** 

 

Και, μόνον, όταν τη φώναξε με το όνομά της…., εκεί και τότε 

και….. ’’μέσα’’ : ’’έξω’’ στο μνήμα…., τον ανεγνώρισε 

και θέλησε να τον αγγίξει...., μα αυτός της το απαγόρεψε...., 

      // Α, ’’λεπρός’’ απ’ το Νικοδήμειο μείγμα…., που στον ‘’ουρανό’’ θα ‘’ξελεπρώνονταν’’…!; // 

χμ, «διότι δεν ανέβηκε ακόμα εις τον Πατέρα του.....»...., διότι δεν ήταν "καθαρός"....: 

Ιωάννης : κεφ. 20 : εδ. 17….!  [ Εμ, τώρα, θα ‘’φάει’’ «ορθό» ‘’λούσιμο’’ ο «ρυπαρός» τω Γιαχβέ και δεν….! ] 
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     ●*● Ο Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 9 λέει πως οι 2 επισκέπτριες γυναίκες…., 

      χμ, «η άλλη Μαρία» και η, τσς, Μαγδάλω του Ι. Χ…., 

      καθώς πήγαιναν να τα αναγγείλουν στους μαθητές του Χαζωραίου...., 

      συνάντησαν…., τόοοοοτε…., τον Ιησού...., που τις χαιρέτησε και του έεεεεπιασαν τα πόδια του...., 

      χξς΄, ενώ ο Λουκάς δεν λέει τίιιιιποτα περί…., και, τότε…., συνάντησης 

                // …..μα και περί αγγιγμάτων ή μη…., ως κι ο Μάρκος….. // 

      του Ιησού με τις όποιες/οια επισκέπτριες/τρια στον τάφο του...., 

      χμ…., μάλλον, γιατί δεν είδε αυτές τις πρόβες του σχιζοσήριαλ…., που….. ’’έβοσκε’’ αλλού τότε....! 

 

   /*/ Αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε...., ω σκεψομπουρντισμένε ‘’χριστιανέ’’....! /*/ ●*● 

 

Και.…. ως προς το που πήγαν οι στρατιώτες : φρουροί του Ι.Χ 

        ( ….. αχ, που δεν πήραν χαμπάρι, και, την εξεξεξαφάνιση του Ι. Χ….! ) 

στους αρχιερείς και τους το ανήγγειλαν κι αυτό 

και τους έδωσαν…., μετά από συμβούλιο με τους πρεσβυτέρους…., 

αρκετά χρήματα…., με τη διαβεβαίωση ότι θα τους κάλυπταν, 

σαν θα τους αναζητούνταν ευθύνες για την εξαφάνιση του Ι. Χ από τον ηγεμόνα…., 

ε, τον Ρωμαίο ηγεμόνα Πιλάτο…., που τους όρισε να «ασφαλίσουν τον τάφο, (!;!;!;!;!;) όπως ξέρουν»…., 

μα και ως προς το που «η φήμη αυτή διαδόθηκε εις τους Ιουδαίους μέχρι 

                // …..ε…., τότε που το έγραφε ο….. Ματθαίοςςςςς….. ή οι ‘’Ματθαίοι’’….! // 

της σημερινής ημέρας»….: μόνο, Ματθαίος : κεφ. 28 : εδ. 11 έως 15….,….. 

ααα, δεν δίνουμε σημασία στις ‘’καρφωτικές’’ φήμες των σικέ ’’Μεγάλων Κόλπων’’ –σας….! 

 

….. Χαίαιαιαιαιρεται…., ξουουουουου…., εν αναστηθέεεεντι Κυρίιιιιω…., πάααααντοτε….!..... 

 

                              ============================================================= 

 

                                                              14 --- 11 ) 

 

…..Επειδή, λοιπόν, θέλουν οι κατ’ εξοχήν λαομπαίχτες όλων των θρησκειών 

να εκλαμβάνουμε….. τα αλληγορικά ‘’τέτοια’’ –τους….: τάχα έτσι, πρόσωπα και συμβάντα…., 

όπως, λ. χ, και τους, κι εδώ κι ευθύς πιο πάνω, αναφερόμενους, δίποδες, αγγέλους….: 

«άνδρες με αστραφτερά ενδύματα»….: Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 4…., ως αγγέλους του όντως Θεού…., 

ας δούμε…., ε, και, σε αποκωδικοποίηση…., τα τόσα….. αγγελικά της Π. Δ και Κ. Δ…., 

ωρέ ‘’θεοκτόνοι’’ και ‘’αγγελοκτόνοι’’ ‘’χριστιανοί’’ και μη…., μπας και….! 

 

Π. Δ : Παλαιά Διαθήκη….: 

 

* Γένεσις : κεφ. 6, εδ. 4….: «Κατά τας ημέρας δε εκείνας, καθώς και μετά ταύτας, 

έζησαν επί της γης γίγαντες, οι οποίοι εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού 

 

            /#/ …..υιοί του Θεού = άγγελοι….: Γένεσις : κεφ. 6, εδ. 2….! 

            Α, ποίος –τους…., και –τους…., άγγελοςςςςς είναι άγγελος…!; /*/ 

 

όταν ούτοι συνευρέθησαν ( Να, ρε, γαμούν κι οι άϋλοι άγγελοι υλικές….! ) με τας θυγατέρας των ανθρώπων· 

αυτοί ήσαν οι ήρωες, άνδρες ονομαστοί κατά την παλαιάν εποχήν»….! 

 

            ♠ ….. έιιιιι…., τους απογόνους αυτών των «ξεπεσμένων αγγέλων» 

            οι παλιοί χριστιανοί θ,π,εολόγοι…., μα κι οι Πα,μη,τέρες της εκκλησίαςςςςς…., 

            τους ονόμαζαν, «ειδωλολατρικούς», θεούς και δαίμονες…., μη αμφισβητώντας την ύπαρξή τους…., 

            όμως, ‘’όχι’’ κι οι νεώτεροι χριστιανοί θεολόγοι….,  που τους θεωρούν αποκυήματα φαντασίας….! ♠ 
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        *▬* Χξς΄, κάτι σαν τις….. Δυναστείες των ηρώων της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας…., 

        τις των ηρώων…., που προέκυψαν από γαμήσι ‘’θεών’’ με θνητές…., ή και ‘’θεαινών’’ με θνητούς….! 

 

             (( Α…., με ‘’τέτοιον’’ άγγελο του Σαμπαθάη, σώρρυ, του Κυρίιιουου Σα,ββ,μπ,αώθ 

             συνερεύθη η Μαρία….. και εγέννησε τον….. «πρωτότοκό» της γιο Γίγαντα Ιησού…., 

             ενώ οι….. ‘’υστερότοκοί’’ της ήσαν νάνοι…!; )) 

 

        Κι αυτό, τις δυναστείες των ηρώων, τις συναντάμε και σ’ άλλους αρχαίους λαούς…., 

        κυρίως, ως «πολιτισμικούς ήρωες»…., ’’Μεσσίες’’…., 

        λ. χ…., στους Ινδιάνους της Β. Αμερικής…., 

        στην Αυστραλία….. με τα ‘’αυτογενή’’ όντα της….. «ονειρικής περιόδου»….: αλσέρα ή αλσερίνγκα…., 

        που…., όμως…., κινούμενα με μια σκάλα ή δέντρο μεταξύ γης κι ουρανού…., 

        είναι υπεύθυνα για, τη….. 2η, δημιουργία…., 

        δηλαδή, για την αναδημιουργία -- αναδιοργάνωση του εκεί και τότε κόσμου….! 

 

        Στους Ισλαμιστές…., δυο ‘’τέτοιοι’’ πτωτικοί άγγελοι….. κρεμάστηκαν απ’ τα πόδια 

        σ’ ένα χαντάκι της Βαβυλώνας, απ’ όπου διδάσκουν στους ανθρώπους τη….. μαγεία…., 

        ενώ, πάλι σε αυτούς : τους Ισλαμιστές, πνεύματα…., καλά και κακά…., τα από 

        πυρακτωμένα άνεμο της ερήμου τζιν….,  / Ε, δεν ‘’χωρούν’’ οι ψυχές –τους σε ανθρωποκορμιά….! / 

        κατοίκησαν στη Γη πριν από τον Αδάμ…., μα, από αυτοέπαρση, ’’έπεσαν’’…., 

        εξοριζόμενοι, τότε κι έτσι, στο τελευταίο σημείο της γης απ’ τον άγγελο Ίμπλις…., 

                      [ …..τσς…., Ίμπλις….. και….. ψυχοτσίμπλες στο ψυχομάτι –σας….! ] 

        τον, μετά κι ως αυτονομηθέντα, πτωτικό….: Σατανάς….! 

 

        ….. Το ίδιο δε πίστευαν κι οι παλιοί Ινδουιστές…., ότι, πριν από μας, υπήρχαν άλλοι κόσμοι….! *▬* 

 

* Κριτές : κεφ. 2, εδ. 1….: Άγγελος | Ε, αγγελιοφόρος πράκτορας….! | δε Κυρίου 

ανήλθεν από Γαλγάλ εις Βαιθήλ και είπεν / «προς όλους τους Ισραηλίτας» / «……….»….! 

 

       || Κρα, γλου, γαβ, γκαρ, νιάου, κίκιρίκου, κούκου, κουκουβάου, φςςςςς, πα -- πα,….! 

       Ά πάπα παπά….! Βοήθειααααα…., ιμπεριάλ Γαλγαλάγγελοςςςςς….! || 

 

* Οβδιού : Στ. 1, 2….: Όρασις του Οβδιού. « (!;) Ούτω λέγει ο Κύριος περί της Εδώμ· 

ήκουσα αγγελίαν από τον Κύριον, άγγελος εστάθη προς τα έθνη· ‘’σηκωθήτε! 

Ας εγερθώμεν κατά του λαού τούτου εις πόλεμον’’»….! 

 

            ( Απεσταλμένος : Σιλωάμ ‘’άγγελος’’ , έμπιστος του θεοποιημένου βασιλιά -- ‘’θεού’’…., 

            κι εδώ, μεταφορέας….. ουχί πλαγίου….. πολεμικού διαγγέλματος….! ) 

 

* Ζαχαρία : κεφ. 3, εδ. 1, 2,….: ( «Όραμα του αρχιερέως Ιησού» ) 

Ζαχαρίας….: «Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα, ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, 

ενώ (!;) ο Σατάν ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση. Και ο άγγελος του Κυρίου είπε προς τον Σατάν· 

              [ Ααααα…., τί γυρεύει η Αλεπού -- Σατάν, και, σ’ αυτό το….. Παζάρι…!; ] 

‘’ο Κύριος να σε επιπλήξη, διάβολε· να σε επιπλήξη ο Κύριος, ο οποίος εξέλεξε την Ιερουσαλήμ’’…..»….! 

 

                   { * Οράματα….: μεγαλεπίβολα σχέδια….. εν ‘’σπαργάνοις’’…., εδώ….! 

                   * Όνειρα….: μικρεπίβολα σχέδια….. εν ‘’κυήσει’’…., ‘’εδώ’’….! } 

 

* Ησαΐα Α΄ : κεφ. 37, εδ. 36, 37, 38….: ( «Η θαυμαστή διάσωσις της Ιερουσαλήμ» ) 

Ησαΐας : «Τότε εξήλθεν ο άγγελος 

                  // Χμμμμμ…., πολλοί σαμποτέρς = άγγελος, τάχα, ένας…., 
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                  χα, με το πνεύμα του ιμπεριάλα Ηλία….. και ‘’Λερναιόϋδρος’’….! // 

του Κυρίου και κατέσφαξεν εις το στρατόπεδον των Ασσυρίων (!;) εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας· 

και όταν ηγέρθησαν την επομένην πρωίαν οι άνδρες, ήσαν όλοι σώματα νεκρά»….! 

 

            [*[ Πω--πω, ένας, μονάχος, άγγελος, σε μισή νύχτα, νέκρωσε 185.000…., 

            χμ, ψψψψψιτ, με….. ακτίνες Χ΄…., εεεεε, χξς΄…., 

            έι, ρε σχιζογιαχβετζήδες…., που δεν σας ενοχλεί 

            το για την ιμπεριάλ αιτία του, παντοδύναμουουου, ‘’θεού’’ Γιαχβαλλάχ τόοοσο χυμένο αίμα…., εεε….! 

            Ααα…., κι όχι, πάντα, και σε άμυνα οι ιμπεριάλ οβριονομάδες…., 

            που, ‘’εξαρχήςςςςς’’, σχεδίασαν την….. Γεωκατάκτηση….! ]*] 

 

* Το Βιβλίον του Εκκλησιαστού : του Σολομώντος, έστω….: κεφ. 10, εδ. 20….: 

«Ακόμη και εις την κλίνην σου να μη δυσφημήσης βασιλέα 

ούτε εις τον κοιτώνα σου να μη δυσφημήσης πλούσιον άνθρωπον· 

διότι δυνατόν να μεταφέρη τον ήχον πτηνόν αέρος 

          // …..χμ, ‘’αεριο’’ πράκτορας…., ’’τσαλαπετεινός’’ κατά τον Μωάμεθ….: ‘’αεριο’’ άγγελος :…., 

          ε, ξου, με μορφή….. «αλληγορικού κοριού»…., ε, ‘’ωσεί’’ ηλεκτρονικού κοριού….! // 

και δυνατόν να είπη το πράγμα πτερωτόν ον»….! ● 

 

* Γένεσις : κεφ. 19, εδ. 7, 8….: Λωτ….: 

 

             ♠ …..προς Σοδομίτες, που του περικύκλωσαν το σπίτι, ψάχνοντες τους 2 αγγέλους, 

    ( …..άνδρες πράκτορες, που τους πήρε στο σπίτι του….. «να πλύνουν τα πόδια τους»…., 

    χξς΄, οι γαμ άααααϋλοι….. ‘’ποδ’’ούχοι….. του ‘’«Μυστικού Δείπνου»’’….: Γένεσις : κεφ. 19, εδ. 2….! ) 

             που ο ανεψιός του Αβραάμ Λωτ φιλοξενούσε στο σπίτι του….! 

 

         ---- Χμ, όλοι –τους ήσαν Νταβατζήδες του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., πράκτορες…., 

         κατάσκοποι, χαφιέδες,….. κρα…., κρα…., βρε κορακόφωλοι φωλιοκλέφτες…., 

         και κρουουουουου, ρε ιμπεριάλες, ‘’«πάροικοι»’’ κατά τους Σοδομίτες….! ---- ♠ 

 

«παρακαλώ, φίλοι μου, μη πράττετε το κακόν. 

Ιδού, έχω δύο θυγατέρας, και αι οποίαι ουδέποτε ήλθον εις επαφήν με άνδρα· 

            // ….. χμ, παρθένες κόρες | ….. χώρες : ‘’μαχαλάδες’’ | 

           του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…!; // 

ας φέρω αυτάς έξω προς σας και κάμετε εις αυτάς (!;) ό,τι σας φανή αρεστόν· 

μόνον μη κάμετε τίποτε εις τους άνδρας αυτούς, εφ’ όσον ήλθον υπό την στέγην της οικίας μου»….! 

 

       {$${ ….. ο θρησκειοïμπεριαλοσκοπός….. / τα μέσα αγιάζει…., / 

       κι ο Λωτ…., ως ο Αβράμ τη Σάρα…., / να, κόρες του δυο ’’εις το σφυρί τις βγάζει’’….! 

       Τις δυο, ‘’«παρθένες»’’, κόρες του’’…., / ---- α, ίσως, και δυο χώρες του….! ---- / 

       πιο κάτ’ κι από δυο πράκτορες τις βάζει….,….. / 

       για δυο, αγγέλους, πράκτορες…., / προσφέρει ‘τες ως ‘’λύτρα’’’…., / 

       κι αν θεν…., λέει στους ‘’ιθαγενείς’’…., / ξεπάρθενη κι η μήτρα….,….. / 

       που….. αυτό θα πει φιλοξενία…., / να, διδαχή και στα σχολεία….! 

 

       …..Χαίρε, ω χαίρε, δόγμα της παρθενίας  

       του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουουουου….! 

 

       Και, ω Μεγαλογιαχβόχαρε Λωτ, πρόσεχε μη σου ‘’βγουν’’….. διπλοκατάσκοποι…., 

       χμ, διπλοάγγελοι….. και με δυο ζευγάρια φτρεράαααα…., τσς, αλά….. Έριδα…., 

       που….. πολλοί…., ’’’’για το τομάρι τους…., πούλησαν και….. τη ‘’χάρη’’ τους….!’’’’….! }$$} 

 



69 

* Το Βιβλίον του Τωβία….: 

Ο Τωβίας / ή Τωβίτ, κι αυτός / …., γιος του….. πτωχεύσαντος Τωβίτ…., 

                      | Χα, κι αυτός, από ‘’αέριο’’…., ‘’ξανά’’…., ‘’νερό’’….! | 

του εκ της φυλής Νεφθαλίμ -- τέχνασμα…., 

με την προτροπή του / δανειοζήτη και προξενητή γιων και κορών : χωρών / Ραφαήλ….: 

αγγέλου -- προξενητή -- μεσίτη του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ και ‘’μυστήριου’’ Βασιλέως…., 

νυμφεύεται την πολύπροικη κόρη του πλουσίου Ραγουήλ…., με γαμογλέντι 14 ημερών….! 

 

Του….. αρχιχαφιέ -- προσαγωγέα, και, ‘’προσευχών’’….. αγγέλουουουουου Ραφαήλ…., 

που, μετά το γάμο, τον αμείβουν…., ε, ’’λαφυρο’’μοιραστικάαααα…., 

ο Τωβίτ κι ο γιος του Τωβίας ή Τωβίτ….. για το προξενιό…., 

οπότε τους….. αποκαλύπτεται κι εξαφανίζεται…., 

χα, ο είς εκ των….. 7, επτά, αγίων αγγέεεεελων ( Ε, 7άκις ιμπεριάλ διπόδων ‘’τέτοιων’’….. ) 

του….. θεοποιημέεεεενου Βασιλέως ‘’Γιαχβέ’’…., 

 

        ---- ….. που τους συνιστά «να κρύψουν το / Α, κωδικικό…!; / μυστήριο του βασιλέως»…., 

        καθώς «προσήγαγε το μνημόσυνον της προσευχής αυτών ενώπιον του αγίου»…., 

        χξς΄, μα και να γράψουν σε βιβλίο 

 || Εχ, ’’μυστική’’, και ‘’παγιδική’’ για άλλους : για τους Νινευίτες, διαθήκη : συμφωνία : μνημόνιο…!; || 

        τα περί προξενιούουουουου και προίκαςςςςς….! ---- 

 

και που ανεβαίνει, ο Ραφαήλ, στους ουρανούς….: ξαναφεύγει, ’’ψηλά’’, στα εξωτερικά….! 

 

* Μαλαχίας : κεφ. 3, εδ. 1….: (Έλευσις του Κυρίου / τάχα, του Ι. Χ / και του αγγέλου του / τάχα του Ι. Β / ) 

Θεός : «’’(!;) Ιδού θα στείλω τον άγγελόν μου διά να ετοιμάση την οδόν έμπροσθέν μου. 

Και ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον επιθυμείτε, (!;) ιδού (!;) έρχεται’’, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»….! 

 

#$# Προφήτης….: στην ελληνική γλώσσα η λέξη σημαίνει ο ομιλών αντί -- για λογαριασμό του Θεού…., 

πλην και ‘’προλέγων’’…., μα και πρέσβης : «θεωρός»…., 

ε, που ‘’τέτοιους’’ έβαζαν για να….. τεστάρουν, προαπαντός, τον λαό….! 

Στην εβραϊκή η αντίστοιχή της είναι, φορές, και Ναβί….. και σημαίνει, κυρίως, κλητός….! 

 

Έξοδος : κεφ. 7, εδ. 1, 5….: Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν / : ως Ι. Χ / · 

«ιδού εγώ σε καθιστώ θεόν προ του Φαραώ· και ο Ααρών / : ως Ι. Β / θα χρησιμεύση ως προφήτης σου·….. 

και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν θα εκτείνω την χείρά μου εναντίον της Αιγύπτου, 

και θα εξαγάγω τους Ισραηλίτας εκ μέσου αυτών»….,….. ή…., ή…., ήηηηη….! 

 

Νααααα…., που, σχεδόν, όλα, και, τους 

είναι ‘’προγραφές’’ θυμάτων υπό αρχισαδιστών Θυτών…., χξς΄, Θεώννννν…., 

χμ, των «διασκορπιστών των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν»….: 

Γένεσις : κεφ. 10, εδ. 32…., ε, «σπαρτών» του κανιβάλ καββάλ μασονέ «Αδάμ Κάδμου»….! 

 

          /**/ Σκηνοθεσία, οπτικοακουστικά εφφέ κ. λ. π.…, και, τότε...., 

          η εταιρία, κυρίως, των λαοπλάνων αποχαυνωτών...., 

          η ‘’Μεγαλαδελφοκίνητη’’ -- ‘’Κολπαρχοκίνητη’’ Αριμαναχουραμάσδα και Κουμ....! /**/ 

 

   ($( Άραγε, κι αυτός ο πολυπόθητός –τους Σιλωάμ : Κυριόσταλτος «άγγελος της διαθήκης» : 

   και, Ζαχαρίας Α΄ : κεφ. 5, εδ. 1, 2….. τους πήγε με….. «ταχεία πτήση» : βιαστικά…., 

   ως πήγε ο ‘’τέτοιος’’, «ανήρ», στον Δανιήλ : κεφ. 9, εδ. 21…., 

   ή ως πήγε ο «επιβαίνων επί (!;) νεφέλης ταχείας» Κύριοςςςςς -- Πνεύμα….: 

   Ησαΐας Α΄ : κεφ. 19, εδ. 1…!; )$) 
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      |%| Ε…., εξώ,ουρανό,σταλτο τσιράκι…., άγγελοςςςςς…., 

      «θεωρός» : πρέσβης : Ναβί : Σιλωάμ…., Κυριόσταλτο εκεί…., 

      ίσωςςςςς, άγγελος : επίσκοπος : αστέρας….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 20….!  

 

      * Πρεσβεία….: διπλωματική αντιπροσωπεία χώρας σε άλλη χώρα….! 

      * Πρεσβεύω….: μεσιτεύω….! * Πρεσβευτής….: διπλωμάτης, μεσίτης,….! 

      * Πρόξενος….: αντιπρόσωπος χώρας σε άλλη χώρα...., 

      προξενητής, μεσίτης, προστάτης,….. 

      μεσολαβητής χώρας σε άλλη χώρα….. για μεσολάβηση, και, για σύναψη ‘’συνοικεσίου’’ 

      ή διαθήκης – συμφωνίας : μνημονίου…., χξς΄, ως ο άνω αρχάγγελοςςς Ραφαήλλλ…., 

      που….. άγγελος, πριν, ‘’με το στανιό’’…., μα….. αρχάγγελος, μετά, ‘’από το προξενειό’’….,….! |%| #$# 

 

…..Έιιιιι, ω λογοφακίρηδες ‘’χριστιανοίοιοιοιοι’’…., ε, κι οι άλλοι ‘’τέεεεετοιοι’’ των άααααλλων θρησκειών…., 

νααααα…., άααααγγελοι….. με….. φτεράαααα και….. πίιιιιπουλα….!..... 

 

…..Όσο, λοιπόν, οι, και, εδώ έεεεεγκορμοι άααααγγελοι του έεεεεγκορμου ‘’Γιαχβέεεεε’’ 

είναι….. οι όντως άγγελοι του όντως Θεού…., 

τόοοοοσο….. κι άλλο τόοοοοσο θα ξανάρθει, έστω, και εκ δευτέρου, ο Ιησούς Χριστόςςςςς…., 

χμ, ο Ιησούς Αντίχριστοςςςςς…., ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., ο με μάσκα, έστω, Χριστού Αντιιησούς….! 

 

Εχχχχχ…., ξξξξξου…., και τί, δηλαδή, περιμένατε…., να σας έλθει….. άμασκος…., 

όταν, μάλιστα, κι ο στη Σελήνη ‘’Πατήρ’’ –του μεταμορφώνεται σε άγγελο του φωτός…!; 

 

Ννννναι…., νααααα…., ω…., πλην και πραξοφακίρηδες…., λογοφακίρηδες…., 

εσείς….. οι Κυριακοίοιοιοιοι : οι του Κυρίιιιιου…., που ποτέ δεν θα….. κυριολεκτήσετε…., 

όπως και στην Π. Δ….. έτσι και στην Κ. Δ….. έεεεεγκορμοι ήσαν οι άγγελοι…., «αλληγορικοί» ‘’τέτοιοι’’….! 

 

Κ. Δ -- Καινή Διαθήκη….: 

 

* Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 12,….. εδ. 15….: 

                      ( Άγγελος….: και, εδώ, ο σωσίας τινός….: του Πέτρου….! ) 

μαθητές του Ιησού προς την Ρόδη…., 

υπηρέτρια της Μαρίας, μητέρας του Ιωάννη, που, μαφιοζέ και μασονιζέ, ονομάζονταν και….. (!;) Μάρκος…., 

σαν τους είπε ότι ο Πέτρος λευτερώθηκε απ’ τη φυλακή, όπου τον έκλεισε ο Ηρώδης, κι ότι είναι 

έξω απ’ την πόρτα τους, χα, και δεν το πίστευαν….: «Είσαι τρελλή….. Θα είναι ο (!;!;!;) άγγελός του»….! 

 [ Τί , μήπως ‘’φορούν’’ οι όντως άγγελοι τις μορφές μας…!; Κι αν ναι, το μούτρο του Μούτρου Πέτρου θα…!; ] 

 

* Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 12, εδ. 7….: 

’’Θεόδοτος’’ :’’Κυριόδοτος’’, «άγγελος του Σατανά»….. «παιδαγωγός», και, του Παύλου….! 

 

* Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 1, εδ. 8….: 

Αλλά και αν εμείς οι ίδιοι ή κάποιος (!;) άγγελος από τον (!;) ουρανόν, σας κηρύξη 

διαφορετικόν ευαγγέλιον από εκείνο, που παραλάβατε, ας είναι (!;) ανάθεμα….! 

 

* Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 20….: Ιησούς / προς Ιωάννη /….: 

Ως προς το μυστήριον των (!;) επτά αστέρων, 

τους οποίους είδες εις το δεξί μου χέρι, και τις (!;) επτά λυχνίες τις χρυσές, 

οι (!;) επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των (!;) επτά εκκλησιών 

             { Α, σιώπα, ρε….. ‘’καλό’’ κάθαρμα….. Μάρκα/ο/ Ιωάννη…., μωρή ‘’σιωπηλή’’ Πολύμνια…., 

             χα, ‘’αποκωδικοποιητή’’ του δόλια κωδικοποιημένου 7άκις ιμπεριάλ μυστικού σχεδίου –σας….! } 

και αι (!;) επτά λυχνίαι είναι αι (!;) επτά εκκλησίαι….! 

               ( Α…., και…., τίιιιι…., ιμπεριάλ επτά ‘’τέτοιων’’…!; ) 
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   [*[ Άστρο….: εδώ, επίσκοπος : άγγελος της….. με 7 επισκοπές -- αστρίες -- αγγελίες….. 

   Αρχιεπισκοπής -- Αρχιαστρίας -- Αρχαγγελίας…., 

                       | ….. τσς…., ζωδιακός αστερισμός…., λεςςςςς….! | 

   ε, εκτός….. Ισραήλ -- γης -- χώρας….. –τους…., στο εξωτερικό -- στον ουρανό….! 

            // Χξς΄…., και….. πού η Αρχιεπισκοπήηη…., ως και….. πού ο Αρχιεπίιισκοποςςς…!; // 

   Νααααα…., ‘’ωσάν’’ το….. δίποδο….. άστρο -- προπομπό των / Α, 3…!; / μάγων….! ]*] 

 

* Λουκάς : κεφ. 1, εδ. 5 έως 25….: 

( Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού ) 

Τότε εμφανίσθηκε εις αυτόν / τον Ζαχαρία / άγγελος του Κυρίου 

        | Ε, αγγελιαφόρος : πληροφοριοδότης :….. –του…., χμ, ωσεί ο Ερμής του Δία….! | 

ο οποίος εστεκότανε εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. 

Και εταράχθηκε ο Ζαχαρίας / o ‘’πα τέρας’’ του Ι. Β / , όταν τον είδε και τον κατέλαβε φόβος. 

 

    [*[ Ε, έτσι : Σ,σ,τυγερά συμβαίνει στους επίορκους και ‘’πατούντες’’ το «Νόμο της Στύγας»….! 

    Α, και….. τί καφέ κέρασε στον άααααγελο ο Αλατίας…., σώρρυ, Ζαχαρίας…!; ]*] 

 

* Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 12, εδ. 21, 22, 23, 24….: 

Εις ωρισμένην ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλικήν στολήν, 

εκάθησε εις το βήμα και τους ωμιλούσε δημοσία. 

Το δε πλήθος εφώναζε, «Φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου». 

(!;) Αμέσως (!;) άγγελος Κυρίου τον επάταξε, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν· 

και τον έτρωγαν σκουλήκια και ξεψύχησε. Αλλ’ ο λόγος του Θεού ηύξανε και διεδίδετο….! 

    || Εεε, και, με τόοοσο αίμα…., δεν θα διαδίδονταν ο….. μασονέ βαμπίρ λόγος του Θεούουου…!; || 

 

* Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 16, εδ. 4, 5….: 

«Ο τρίτος άγγελος έχυσε την φιάλην του εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των νερών και έγιναν αίμα. 

        /*/ Αχ, εξεξεξουδετερώθηκαν…., χμμμμμ, μα αλληγορικάαααα…., 

        και μερικοί ποταμοί : ’’ρέουσες’’ νομάδες…., 

        α, και μερικές νεροπηγές : μόνιμες, τότε, εθνότητες μες σε….. 

        «λαούς : όχλους : έθνη : γλώσσες»….: Αποκάλυψη Ιωάννη….: κεφ. 17, εδ. 15….! /*/ 

Και άκουσα τον (!;) άγγελον των νερών 

 [ Χξς΄, ο άγγελος των εδώ νερών, χμ, νεράιδα : νύμφη των νερών….! Α, έχει και γήινους : ‘’νερένιους’’….! ] 

να λέγη, ‘’Δίκαιος είσαι εις τας κρίσεις σου, συ ο Όσιος…..’’»….! 

 

             ($( .....ααααα…., σιγά, ρε ‘’νερουλά’’ άγγελε…., χα, λες κι είσαι ο προφήτης Ηλίας….. 

             ή ‘’μετεμψύχωση’’ του εμπρηστή Ηλία….. εσύ…., σιγά…., μη ‘’μας’’ πάθεις από χαρά...., 

             εχ, κι εσείς βρε σχιζοΙ.Χήδες και χαζοχαρούμενοι επιδοκιμαστέςςςςς….! 

             Και, ω Ι. Χ, σώμα αντί οφθαλμού από εκεί, ε...!; 

             Εμμμμ…., να ευχηθώ και στα δικά –σας…., νααα, να χαρούν κι άλλοι…!; 

             Εσύ, κι οι συν σοι, τα κάνεις όλα, λοιπόν, ω εκδικητικό σχιζοΓιαχβίδιο, 

             ννναι…., και….. ‘’το παίζεις’’ θείοςςς...., ε, Ι. ΑΧ…., ε, Ιησούουου Αντίιιχριστε...! )$) 

 

* Πράξεις Αποστόλων : Κεφ. 5, εδ. 17, 18, 19, 20, 21….: 

Τότε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήταν μαζί του, 

δηλαδή το κόμμα των Σαδδουκαίων, και γεμάτοι από φθόνον 

έβαλαν τα χέρια τους επάνω εις τους αποστόλους και τους εφυλάκισαν δημοσία. 

Αλλά (!;) άγγελος Κυρίου άνοιξε τη νύχτα τις πόρτες της φυλακής, 

 

        {{ Χα, ή είχε…., ο δίπους….. και, μόνο, γι’ αυτούς…., αντικλείδια των κλειδιών του Άδη -- 

        -- Φυλακής, μόνον, βαρυποινιτών…., τσς, τα που κατ·είχε ο Ιησούς – Ερμής – Ιαν ν ός κλειδιά…., 
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        ή, ουστ, ‘’βρήκαν’’ αυτοί την ‘’τέτοια’’ θαυματική δύναμη 

        του, κατά τον Όμηρο, αλυσσολύτη Διόνυσου….! }} 

 

τους έβγαλε έξω και είπε, «Πηγαίνετε, σταθήτε εις τον ναόν 

και μιλήστε εις τον λαόν διά την νέαν αυτήν ζωήν». 

Όταν άκουσαν αυτό, εμπήκαν εις τον ναόν ενωρίς το πρωί και εδίδασκαν….!..... 

 

…..Λοιπόννν…., ω, κι εσείς, ανίσχυροι : αδύναμοι : «μαλάκες» -- χωρίς ενισχυτές αγγέλους ‘’χριστιανοί’’…., 

έτσι που δεν έχει τέλος, και, το αγγελολόγιό –τους…., αγγελίστε….. προθανάτια…., 

α, κι ουχί ατελώς…., που ‘’ο άγγελος παίρνει την ψυχή και ο παπάς τα φράγκα…..’’….!..... 

                         ==================================================== 

 

                                                    14 --- 12 ) 

 

…..Σατάν κωδικοποιημένα όλα –τους τα….. ‘’τέτοια’’…., ω πλανεμένοι ‘’χριστιανοί’’…., 

ννννναι…., μα και σ’ όλες τις θρησκείες της Γης…., επίσημες ή μη…., μεγάλες ή μικρές…., 

όλες…., μα όλεςςςςς…., στην ίδια -- ‘’ίδια’’ εμπαιχτική κωδικοποιητική βάση…., 

να…., ως και στην Ελληνική Μυθολογία -- θρησκείααααα…., την των Δωδεκ αθεϊστών….! 

 

Ελληνική Μυθολογία ( Ζαν Ρισπέν ) ….: 

* Ερμής, Απόλλων και Άγγελος….: 

….. εν ‘’περιλήψει’’…., κι εδώ…., ο Ερμής…., ε, ή, δικαστικός τις, αντιπρόσωπός –του…., 

λες και….. ποινικός κώδιξ για βαρυποινίτες…., 

συνόδευε «τις πομπές των ψυχών» -- τους θανατοποινίτες στον Άδη…., ε, των, και, φυγόδικων…., 

και….. ο Απόλλων…., ε, ή, δικαστικός τις, αντιπρόσωπός –του…., 

λες και….. ποινικός κώδιξ για ελαφροποινίτες…., 

συνόδευε τα σώματα -- τους ελαφροποινίτες…., ε, σε εξωαδικές φυλακές -- τάφους….! 

 

….. Η δράση του…., του μεσολαβητή μεταξύ θεών και ανθρώπων : αγγέεεεελου…., Ερμή 

απλώνεται….. στις ουράνιες σφαίρες που κατοικούν οι θεοί, 

          [ Ννννναι…., βρε…., στον….. ’’υπόγειο’’….. ’’ουρανό’’ οι κάτθρωποι…., 

          α, κι ο Αρχάγγελος Ερμής….. με τα φτερά και τα….. πίπουλα….! ] 

στον υποχθόνιο κόσμο και στη γη που ζουν οι άνθρωποι….! 

 

         { Έιιιιι…., ω άνθρωποι…., καιρός για….. ‘’αντίδραση’’…., 

         σε όλα τα επίπεδα…., εναντίον των κατθρώπων….! 

         Κι εδώ, ουρανός….. = και, εξωτερικό…., ή Έδρα Εξουσίας ‘’Θεού’’…., ως αλλού…., 

         μα κι η υψηλή άρχουσα τάξη : συνεξουσία…., χμ, μετά, πνευματικός/ική : ιδέα…., 

         ενώ….. γη και υπογή….. = και, χώρα –τους…., ως αλλού…., 

         μα κι η χαμηλή και υποχαμηλή αρχόμενη τάξη -- τάξεις….,….! } 

 

….. Η Άγγελος κατάφυγε στην αρχή στο δωμάτιο μιας (!;) λεχώνας, 

              ---- Ααααα…., τί….. κωδικο’’τέτοιο’’ εγέννησε αυτή…!; ---- 

και μη βρίσκοντας τρόπο να γλιτώσει από το θυμό της μητέρας της 

προσκολλήθηκε στις….. πομπές των (!;) ψυχών. 

   ( Ω, το έμψυχο σώμα της το συνόδευε ο Απόλλων και την έγκορμη ψυχή της ο Ερμής….! ) 

Τέλος υποβλήθηκε σε καθαρμό από τους Καβείρους, στις όχθες του Αχέροντα, 

και από τότε ανήκε στον υποχθόνιο κόσμο….! 

 

Εξορία –της, λοιπόν, στα εξορίσια του Άδη…., 

                 / Α…., ‘’ως’’ ο «κοιμώμενος εν τη κονιορτώ» Προμηθέας…!; / 

χξς΄, ‘’πάει : πέθανε εντελώς’’ -- ‘’πέθανε’’ «εξάπαντος» -- ‘’ψυχοποιήθηκε’’…., 
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όχι «άπαξ» εις θάνατον φυλάκιση…., μα πλέον εις θάνατον φυλάκιση…., 

«θανάσιμον το αμάρτημά –της» γαρ…., ε, και χωρίς ανάσταση : αποφυλάκιση…., 

εχ, που, ίσως, μαζί με τον Προμηθέα, «ο γιος μιας Μαρίας….. 

να τους ελευθερώσει…..»…., εχ, να τους αναστήσει : αποφυλακίσει…., ε, και, ως ιδέες….! 

 

Εεεεε, ως κι η αποφυλάκιση των φυλακισμένων «αγίων Ναϊκών» στο «καταπέτασμα»…., 

καταπέτασμα ‘’κατά τον Ματθαίο : κεφ. 27 : εδ. 50…., μα και Μάρκο : κεφ. 15, εδ. 38’’…., 

χα, και «παραπέτασμα» ‘’κατά τον Λουκά : κεφ. 23, εδ. 45’’…., 

χξς΄, ευθύς ως ‘’«εξέπνευσε»’’ ο Ιησούς πάνω στο σταυρό…., 

οπότε «τα μνήματα άνοιξαν και πολλά (!;!;!;) σώματα πεθαμένων αγίων αναστήθηκαν»…., 

ε, βαρυποινιτών, «αγίων Ναϊκών» –τους…., ‘’«εξάπαντος»’’ ‘’νεκρών’’ : φυλακισμένων…., 

εχ, κι εύκολα…., που, αν ήταν βαρυποινίτες, δεν θα αποφυλακίζονταν : εκταφιάζονταν…., 

κάτι : την ‘’ανάστασή’’ –τους που, μόνον, ο σούπερ ‘’σαλτσάκιας’’ Ματθαίος : κεφ. 27, εδ. 51, 52 αναφέρει….! 

 

* Διόσκουροι….: 

Δυο (!;) άστρα / Εχμ…., ιερείς του Διός….! /, που, ως λέγανε αποσπάστηκαν απ’ τον (!;) ουρανό, 

πήγαν και κάτσανε πάνω στα κεφάλια των δυο ηρώων. 

 

                |*| …..στα των Διόσκουρων….: Κάστορα και Πολυδεύκη…., 

                γιων του Διός….. και λατρευόμενων, και, γι’ αυτό, ως θεών σωτήρων…., 

 

       [ Εεεεε…., αφού λατρεύονταν…., 

       η….. αρχιεπισκοπή : αρχαγγελία : αρχαστρία : «ζωδιακός αστερισμός» –τους…., 

       θα είχε 19 επισκοπές : «λυχνίες»….. με 19 επισκόπους : «άστρα» : «αγγέλους» :….! ] 

 

                που, κατά τον Παυσανία, τους τοποθέτησαν ανάμεσα στα (!;) άστρα….: 

                ζωδιακός (!;) αστερισμός των…., ‘’αστρο’’ποιημένων…., Διόσκουρων, 

                που αποτελείται από δεκαεννέα, 19, (!;) άστρα…., 

                χξς΄, όσα και τα, κατά Τειρεσία…., τάχα, ανθρώπινα…., ηδονικά σημεία….: 

                9 αντρικά και 10 γυναικεία…., 

                ε, τα της «σεπτής ηδονής» των ιμπεριάλ λαο‘’μανικίων’’….! |*| 

 

Αμέσως η τρικυμία ( Ε, της λαο,’’νερο’’,θάλασσας η τρικυμία -- η επανάσταση εναντίον –τους ) 

σταμάτησε ως διά μαγείας και η θάλασσα έγινε λάδι….! 

 

         ◘ ….. να, χα, κατά την Αργοναυτική εκστρατεία, σώζοντας, έτσι, απ’ την τρικυμία, 

         το πλοίο Αργώ των Αργοναυτών που πήγαιναν να πάρουν το ….. χρυσόμαλλο (!;) δέρας….! 

 

         Εμμμμ…., τι το έχουν οι μάγοι Δεσποτάδες : επίσκοποι : άγγελοι : άστρα 

         το «όπιο» : ηρεμιστικό της….. λαο,’’νερο’’,θάλασσας….! 

          

         Σαφώςςς, για να ηρεμούν \\ Χξς΄…., σε γιορτές…. ‘’Επι,Θεο,φανείων’’…., ιδίως, με σταυρορριξία….! \\ 

         τον ’’άνεμο’’ -- ιδέα της….. λαο,’’νερο’’,επανάστασης…., 

         που προκαλεί….. τρικυμία στη….. λαο,’’νερο’’,θάλασσα…., 

         η οποία ‘’καταπίνει’’, τότε, έως και….. εξουσιο’’τέτοια’’….. ‘’«αλληγορικά πλοία»’’….! 

 

         Και…., ω ‘’οπιο’’’’μαστουρωμένα’’ ‘’νερά’’…., 

         έως πότε θα ‘’λατρεύετε’’ τις θρησκείες τους -- τάφους σας…., 

         που….. τους ‘’Ιδρυτές’’ –των….. θεωρείτε ως ‘’φάτνη’’ της ψυχής σας…., 

         ενώ είναι το φέρετρό της…., 

         έτσι που….. κι η ρίζα της ζωής σας να είναι στο φέρετρό της…!; ◘ 
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* Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 

….. εν ‘’περιλήψει’’…., κι εδώ…., στη μάχη κατά του Δαρείου, γράφει ο Πλούταρχος, 

ένας αετός 

                   [ Ε…., ήταν από….. υψηλή τάξη….. ο….. φτερωτός άγγελοςςςςς….! 

                   Άλλωστε…., τα ‘’ουρανό’’σταλτα δίποδα πετούν…., 

                   ενώ τα ‘’γεώ’’σταλτα….. έρπουν, βαδίζουν,….! ] 

πετούσε πάνω από το κεφάλι του Αλέξανδρου και τον οδηγούσε κατά του εχθρού….: 

«αετόν υπέρ κεφαλής Αλεξάνδρου συνεπαιωρούμενον 

και κατευθύνοντα τη πτήσει επί τους πολεμίους»….: Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 33….! 

 

Κατά τον Πλούταρχο, πάλι, όταν έχασαν τον δρόμο φάνηκαν κοράκια / Ε, Διόσταλτα….! / 

που ανέλαβαν την καθοδήγηση της πορείας. 

Πετούσαν μπροστά κι όταν καθυστερούσαν ο Αλέξανδρος και η συνοδεία, περίμεναν….: 

«κόρακες εμφανέντες υπελάμβανον την ηγεμονίαν της πορείας….. 

και σπεύδοντες υστερούντας δε και βραδύνοντας αναμένοντες»….: 

Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 27….! 

 

Οι ιστοριογράφοι αυλοκόλακες του Αλεξάνδρου συναγωνίζονται σε μυθολογικά δοξολογήματα. 

Ο Πτολεμαίος που περιγράφει την ασιατική εκστρατεία, ισχυρίζεται ότι κατά την πορεία 

με στρατιωτική συνοδεία στην έρημο Σίβα, προς το ιερό του Άμμωνος Διός, 

έχασε το δρόμο εξαιτίας ανεμοθύελλας. Και τότε εμφανίσθηκαν δύο δράκοντες 

και τον οδήγησαν ουρλιάζοντας στο….. μαντείο : φατείο : χρησμείο : ουρανοφωνείο : καλφατείο….: 

«δράκοντας δύο ιέναι προ του στρατεύματος 

φωνήν ιέντας και τούτους Αλεξάνδρου κελεύσαι έπεσθαι»….! 

 

Ο Αριστόβουλος, άλλος ‘’ιστορικός’’, γράφει ότι τον Αλέξανδρο 

οδήγησαν στο μαντείο δύο κοράκια….: «κόρακας δύο προπετομένους προ της στρατιάς, 

τούτους γενέσθαι Αλεξάνδρω τους ηγεμόνας»….: Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ΄, 3….! 

 

Κατά τον Έρμιππο, ο Διόνυσος, στην κατάκτηση της Αφρικής απ’ αυτόν, 

γράφει πως ο Διόνυσος οδηγήθηκε στην όαση Σίβα, για να σωθή απ’ τη δίψα, 

από έναν // Ε, Διϊκόν ρασο’’τέτοιον’’….. ή τοπικόν βασιλιάν -- «τράγον»….! // τράγο…., 

όπου και γι’ αυτό έχτισε ο Διόνυσος το ναό του Άμμωνος Διός στην όαση Σίβα….,….! 

 

…..Χξς΄…., ρεεεεε….. κι εσείς….. «αλληγορικά ζώα» της Ζούγκλας –τους…., 

χξς΄…., τράγοι, κοράκια, δράκοντες,….: άααααγγελοι…., 

α, ρεεεεε….. κι εσείς….. αλληγοριοεμπαιγμένοι –τους ‘’χριστιανοί’’…., 

χξς΄…., ‘’κυριολεκτικοί χάννοι’’….. της..... λαο,νερο,θάλασσας….,….!..... 

                                    

…..Χξς΄ςςςς…., που…., με ευγενικόοο θράσοςςς….. ή με θρασείααα ευγέεενεια…., 

ζητούν από όλους ‘’μας’’ να τους πιστέψουμε…., χα, οι του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888 αυτοί…., 

να…., και τα….. «αλληγορικά ζώα» της Ζούγκλας –τους….: τράγοι, κοράκια, δράκοντες,….: άααγγελοι…., 

και οι….. ‘’κυριολεκτικοί χάννοι’’…., κυρίως, οι της..... λαο,’’νερο’’,θάλασσας ‘’χάννοι’’…., 

ε, οι αλληγοριοεμπαιγμένοι –τους, και, ‘’χριστιανοί’’…., 

οι που τόοοοοσο αίμα…., δικό –τους….. και αλλοθρήσκων…., έχυσαν γι’ αυτά τα….. τίιιιιποτα….! 

 

Σαφώς, το κάνουν, κι αυτό, ως μιμούμενοι, και, τον λογοφακίρη και πραξοφακίρη Ιησού…., 

που….. τα ίδια έλεγε κι έκανε…., ννννναι….. και, λ. χ, νααααα….: 

 

* Ιησούς….: «…..και αν ακόμη δεν πιστεύετε σ’ εμέ / ω Ιουδαίοι /, 

πιστέψατε εις τα έργα | μου |…..»….: 

Ιωάννης : κεφ.10, εδ. 38 ( Εχθρότης των / αντι’’γιαχβε’’τζήδων / Ιουδαίων )….! 
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* Ιησούς….: «Γιατί / ω Ιουδαίοι / δεν καταλαβαίνετε την γλώσσάν μου; 

Διότι είσθε ανίκανοι να ακούτε τον λόγον μου. (!;) Σεις κατάγεσθε από τον πατέρα σας, τον διάβολον, 

                  [*[ …..ωχ…., ποίος είναι «υπό την συκήν…..»…., 

                  ποίος «υπό την άμπελον : κληματαριάν…..»…., 

                  ποίος «υπό την φραγγοσυκήν…..»…., 

                  ποίος «υπό την φραγγοάμπελον : φραγγοκληματαριάν»…., 

                  ποίος «και υπό την άμπελον….. και υπό την συκήν…..»….,  

                  ποίος «και υπό την φραγγοσυκήν….. 

                  και υπό την φραγγοάμπελον : φραγγοκληματαριάν…..»….,…!; ]*] 

και τας επιθυμίας (!;) του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. 

 

Εκείνος από την αρχήν ήτο ανθρωποκτόνος 

και δεν στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει αλήθεια μέσα του. 

Όταν λέγη ψεύδη, μιλεί από τον εαυτόν του, διότι είναι ψεύτης και (!;) πατέρας του ψεύδους. 

Αλλ’ επειδή εγώ λέγω (!;) την αλήθειαν, δεν με πιστεύετε. 

(!;) Ποιός από σας μπορεί να με ελέγξη δι’ αμαρτίαν;  

           ( Έιιιιι…., ισοθεοποίηση….: η μέγιστη των μεγίστων αμαρτία τω όντως Θεώ….! ) 

Και εάν εγώ λέγω την αλήθειαν, γιατί δεν με πιστεύετε;»….: 

Ιωάννης : κεφ. 8, εδ. 42, 43, 44, 45, 46. ( Η αλήθεια θα σας ελευθερώση ) ….! 

 

* Ιησούς….: 

 

        /*/ …..απαντώντας στους Ιουδαίους, που τον μάλωναν για το ότι….. 

        «ενώ ήταν άνθρωπος, έκανε τον εαυτόν του Θεόν»….: Ιωάννης : κεφ. 10, εδ. 33 /*/ 

 

«Δεν είναι γραμμένον εις τον νόμον σας, (!;) Εγώ είπα, είσθε (!;) Θεοί; 

Εάν εκείνους είπε Θεούς, προς τους οποίους ήλθε ο λόγος του Θεού 

---και η γραφή (!;!;!;!;!;) δεν είναι δυνατόν να καταργηθή--- 

σεις λέτε εις εκείνον, που ο Πατέρας (!;!;!;) τον αγίασε  και (!;) τον έστειλε εις τον κόσμον, 

«Βλασφημείς», επειδή είπα, «Είμαι Υιός του Θεού»;….: 

Ιωάννης : κεφ. 10, εδ. 34, 35, 36 ( Εχθρότης των Ιουδαίων )….! 

 

…..Και….. ποιά βιβλία της Π. Δ διάβασες και επικυρώνεις κι εσύ, ρε Ιησούλη…., πλην των αισχρών…!; 

Τα πολυ’’μπαλωμένα’’…., που….., όπως έλεγες….: Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 18…., 

«….. ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα έπρεπε να καταργηθή από τον νόμον…..»…!; 

 

Ννννναι…., νααααα…., 

       { Εεεεε…., αλά μυθολόγους : ευαγγελιστές, ιδίως, της Ελληνικής Μυθολογίας…., 

       που….. ο ένας έγραφε, και, εκθετικά –τους πράγματα….. 

       κι ο άλλος μετέγραφε μπουρδέ μπερδέ μπαλωματικά…., ε, κωδικικές διορθώσεις….! } 

ως οι που ‘’μας’’ τα σερβίρουν για ‘’τυφλοσούρτη’’ παραδέχονται….: 

 

● Το Βιβλίον της Εξόδου….: 

«Και του βιβλίου τούτου συγγραφεύς (!;) κατά την αρχαιοτάτην παράδοσιν είναι ο Μωυσής. 

      ( Εχχχχχ…., στους σχιζοπαραληρηματικούς ‘’δεκάλογους’’….. τα ‘’πιόνια’’….! ) 

Άλλωστε όλα τα ιστορούμενα γεγονότα 

έχουν άμεσον σχέσιν προς την αποστολήν του Μωυσέως»….! ● 

 

♠ Το Βιβλίον του Ιησού του Ναυή….: 

συγγραφεύς ο Ιησούς του Ναυί…., του….. «ηρωικού συνεργάτου 

και έπειτα διαδόχου του Μωυσέως εις την αρχηγίαν του Ισραηλιτικού λαού»…., 
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αλλά και ανανεωτή, «μετά των συνεργατών του», του Νόμου του Μωυσή….: 

«Ούτω θα τηρηθούν οι όροι της μεταξύ Θεού και Ισραήλ διαθήκης, 

η οποία (!;) ανανεώνεται ( Τί, κι άλλο : 678ο μνημόνιο!;!;!;!;!;) πάλιν υπό του (!;) Ιησού / του Ναυή / »….! ♠ 

 

♦ Το Βιβλίον των Κριτών….: 

Συγγραφεύς, (!;) πιθανώς, ο Σαμουήλ, μετά των συνεργατών του….! ♦ 

 

♣ Το Βιβλίον Βασιλειών Α΄ και Β΄….: 

Συγγραφεύς, « (!;) υπό της παραδόσεως», κι εδώ, ο Σαμουήλ…., κυρίως….: 

«Η συγγραφή αύτη είναι εκ των ωραιοτέρων ιστοριογραφικών προϊόντων 

της Ισραηλιτικής γραμματείας, αλλά το κείμενον αυτής (!;) υπέστη 

κατά την μακροχρόνιαν αυτού παράδοσιν (!;) σοβαράν παραφθοράν»….! ♣ 

 

◘ Το Βιβλίο Βασιλειών Γ΄ και Δ΄ ή Βασιλείς ή Βιβλία Βασιλέων….: 

Συγγραφεύς, μάλλον, ο Ιερεμίας, ή ο Βαρούχ,….: 

«Και τα δύο ταύτα βιβλία υπέστησαν (!;) παραφθοράν του κειμένου, 

(!;) μικροτέραν όμως εκείνης, ήν υπέστησαν τα δύο προηγούμενα 

/ τα των Βασιλειών Α΄ και Β΄, που…., και τα 4, από εννιαία…., διεσπάσθησαν….. / »….! ◘ 

 

▌ Παραλειπόμενα….: 

/ …..παραλειπόμενα των, ως άνω, 4 Βιβλίων των Βασιλειών….. (Χρονικά) Α΄….. και Β΄….. / 

Συγγραφεύς, (!;) πιθανόν, ο Έσδρας ή άμεσος συνεργάτης του….: 

«οι μακροί γενεαλογικοί και άλλοι ονομαστικοί κατάλογοι 

έχουν σκοπόν να αποδείξουν το (!;!;!;!;!;) αδιάσπαστον 

της θρησκευτικής και εθνικής παραδόσεως των Ιουδαίων»….: 

επαναλήψεις…., διασκευασμένες, και, υπό του Έσδρα ή συνεργάτου του…., επί επαναλήψεων….! ▌ 

 

▼ Το Βιβλίον Έσδρα Α΄ / ή Ιερεύς / ….: 

Συγγραφεύς (!;) ένας άγνωστος Ιουδαίος…., φέρει δε τον τίτλον 

του εκ του πρωταγωνιστούντος εν αυτώ προσώπου του Έσδρα,του ιερέως και γραμματέως,….! ▲ 

 

▬ Το Βιβλίον Έσδρα Β΄….: 

Συγγραφεύς, (!;) κατά την παλαιά παράδοση, ο Έσδρας….! ▬ 

 

▀ Το Βιβλίον του Νεεμίου….: 

Συγγραφεύς, (!;) κατά την παλαιά παράδοση, ο Νεεμίας….: 

«Το βιβλίον του Νεεμίου συνεξεδόθη ακολούθως μετά του βιβλίου του Έσδρα, 

οπότε και έγιναν (!;) μικραί (!;) παρεμβολαί»….! ▄ 

 

* Το Βιβλίον του Τωβίτ ή Τωβίου….: 

«Τα εξιστορούμενα επεισόδια (!;) δεν είναι πλαστά, 

(!;) αλλά προσαρμόζονται απλώς εις τον διδακτικόν σκοπόν του βιβλίου»…., 

που συνετάχθη (!;) κατά τον 3ον π. Χ αιώνα (!;) «επί τη βάσει γραπτών σημειώσεων του Τωβίτ…..»….! * 

 

▪ Το Βιβλίον του Ιώβ….: 

συγγραφεύς και εποχή συγγραφής (!;) άγνωστα….! ▪ 

 

☻Το Βιβλίον των παροιμιών….: 

(!;) του Σολομώντος και άλλων σοφών…., μη κατονομαζόμενων σοφών….! ☻ 

 

◙ Το Βιβλίον του Εκκλησιαστού….: Συγγραφεύς, (!;) πιθανόν, ο Σολομών….! ◙ 
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♥ Το Βιβλίον του Άσματος των ασμάτων….: 

Συγγραφεύς (!;) ο Σολομών….: [ Ναρκισσίστικο σχόλιο…., κι εδώ…., των….. εκδόσεων Βίβλος….! ] 

Ταξινομημένα, σε μια ενότητα, λυρικά άσματα, «εντός των ορίων της ευπρέπειας και της αγνότητος»…., 

                   ( …..ννννναι…., και εντός των ορίων της 678άκις ιμπεριάλ Χαριτωμένης «σεπτής ηδονής»….! ) 

που, «ασχέτως προς το βαθύτερον περιεχόμενον αυτού, 

το Άσμα των ασμάτων, είναι (!;) όντως (!;) κάλλιστον άσμα 

όχι μόνον μεταξύ των θρησκευτικών ποιημάτων της Παλαιάς Διαθήκης, 

αλλά και μεταξύ των συγγενών προϊόντων (!;!;!;) της παγκοσμίου ποιήσεως διά τον πλούτον 

των εικόνων, το βάθος του αισθήματος και την ευγένειαν της εκφράσεως» (!;)….! ♥ 

 

► Το Βιβλίον του Ιερεμίου….: 

Οι προφητείες του εγράφησαν (!;) υπό την εποπτείαν του ιδίου, 

μάλλον υπό του ακολούθου του Βαρούχ, του προφήτου, που, πιθανώς, προσέθεσε και βιογραφικό του….! 

«Αι μεταξύ της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, των Ο΄, και του Εβραϊκού κειμένου (!;) παραλλαγαί 

είναι τοσαύται, (!;) όσαι εις ουδέν άλλο βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης και αφορούν….: 

α΄) εις την θέσιν….. και την τάξιν των κατά των εθνών προφητειών, 

β΄) εις την έκτασιν του βιβλίου….. και 

γ΄) (!;) εις την κατ’ έννοιαν απόστασιν των δύο κειμένων….! 

Η μετάφρασις των εβδομήκοντα είναι (!;!;!;) ελευθέρα απόδοσις του Εβραϊκού….! ◄ 

 

■ Το Βιβλίον του Δανιήλ….: 

Συγγραφεύς του, (!;) αναθεωρημένου, όμως, βιβλίου αυτού, (!;) μάλλον, ο Δανιήλ…., 

που, λόγω των (!;) αποκλίσεων της μετάφρασης, (!;) «παραφράσεως», 

από τους Εβδομήκοντα εκ του Εβραϊκού κειμένου, 

αρχικά, (!;) εκτοπίσθηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπό του Θεοδοτίωνος, 

του οποίου η μετάφρασις παρατίθεται εδώ….! (!;) ■ ….! 

 

….. Εξού, λοιπόν, και….. ξουουου….. οξαποκεί…., 

ω….. εκτοπιστέοι…., και, ως ‘’θεοκτόνοι’’…., ‘’χριστιανοί’’…., 

χμ, οι…., ως και τα πιο πάνω κείμενα των….. αντικειμένων τω όντως Θεώ…., ‘’τέτοιοι’’…., 

ε, «κατά παλαιάν παράδοσιν»…., χα, οι, κι από ναρκισσιμό, «σοφότεροι πάντων»….: 

πλαστοί, μυριοδιασπασμένοι, μυριο’’παραφθαρμένοι’’, μυριο’’παραλλαγμένοι’’, 

μυριο’’διασκευασμένοι’’,….. χξς΄…., εξεξεξαλλαγμένοι….!..... 

 

                       ========================================================== 

 

                                                           14 --- 13 ) 

 

…..Όλοι –τους…., κι εδώ…., ευαγγελιστάδες κι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης…., 

ακαταστάλακτοι κι αμφίστομοι….: «ναι», «όχι», «ναι -- ναι -- όχι», «όχι -- όχι -- ναι»,….. 

με ‘’πρωτοδιδάξαντα’’ την αμφιστομία -- διπλολογία τον, έστω, Αρχηγό –τους Ιησού…., 

που…., ως ακαταστάλλακτος κι οπορτουνίστας…., άλλα λέει τη μια κι άλλα λέει την άλλη….! 

 

Ννναι, ακαταστάλακτος…., εμ, που θέλει αιώνες για μια τόσο ‘’τέτοια’’ κωδικοποίηση…., 

νααα…., αλλόπρακτος και διπλόλογος…., χξς΄, με «αμφίστομη ρομφαία» : αμφίλογος…., 

όπως, λ. χ, ως προς τον Παλαιό Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης…., που τον ‘’ανακαινίζει’’…., 

λεςςςςς και άλλαξαν….. ‘’Γιαχβέ’’…., που το όνομά –του διόοοοολου δεν το αναφέρουν, πια….! 

 

** Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού….: 

 

      # Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού : Mατθαίος, κεφ. 5, εδ. 17 έως 20. 

                         [Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.] # 
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* Ιησούς….: « (!;) Μη νομίσετε ότι ήλθα διά να καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτας. 

(!;) Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. 

(!;) Αλήθεια σας λέγω, (!;) έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη, 

(!;) ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή από τον νόμον, (!;!;!;) μέχρις ότου γίνουν (!;!;!;) όλα. 

 

Εκείνος λοιπόν που θα παραβή ( Α, τί, πλήρη αποδοχή του….. κι ως ‘’τυφλοσούρτη’’…., τάχα, τον θες…!; ) 

μίαν από τας εντολάς αυτάς τας ελαχίστας και διδάξη τους άλλους να κάνουν το ίδιο, 

αυτός θα ονομασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών, 

ενώ εκείνος που τας εφαρμόζει και τας διδάσκει, 

αυτός θα ονομασθή μεγάλος εις την βασιλείαν των ουρανών. 

Διότι σας λέγω ότι, εάν η αρετή σας δεν υπερβαίνη την αρετήν των γραμματέων και των Φαρισαίων, 

δεν θα μπήτε εις την βασιλείαν των ουρανών»….: Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 17, 18, 19, 20….! 

 

               ------------------------------------------------------------------------------------- 

               ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού….: 

 

Βέβαια, ‘’αρχικά’’, ‘’φυσικό’’ ήταν…., 

με τόσο θρησκευτικό φανατισμό που επικρατούσε στο "Ισραήλ" 

γύρω από τον νόμο των "προφητών" και του Μωυσέως...., αναιξερέτως "αιρέσεως"...., 

ο Ιησούς να μιλά έτσι : διπλωματικά : παραβολικά..... περί αυτού του νόμου –των…., 

αν και ήθελε, μέχρι σε ένα σημείο, το αντίθετο...., 

ήτοι, χμ, το ίδιο…., μα….. εξευμενιστικά -- εξευγενιστικά ….. και περισσότερο σκόρπια…., 

‘’κάτι’’ που πιότερο έκανε ο, αμφίστομος : διπλόλογος και διπλόπραχτος Παύλος, μετά....! 

 

           [[ ▪Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 3, εδ. 7 : «Αλλ’ εάν εκείνο που παράγει (!;!;!;) θάνατον, 

           ο γραπτός νόμος, χαραγμένος σε πέτρες, εγκαινιάσθηκε με λαμπρότητα…..»….,….. 

           ▪Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 13, εδ. 9 : «Αλλ’ όταν έλθη το (!;!;!;) τέλειον, 

           τότε το (!;!;!;) μερικόν πρέπει να καταργηθή»….,….. 

           ▪Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 2 : εδ. 21 : «Εάν όμως οδηγήσθε από το Πνεύμα, 

           τότε (!;!;!;) δεν είσθε κάτω από τον νόμον»….. κ. α. π….! ]] 

 

Αυτό δε το κάνει…., ‘’δειλά -- δειλά’’ και σταδιακά…., αυτός εδώ ο Ιησούς…., 

στους, πάντα, προφορικούς…., έστω, μόνον, προφορικούς…., λόγους "του"...., 

κι ας έχτισε…., έστω, αυτός και με λόγια του αέρα : προφορικά…., τη θρησκεία ‘’του’’…., ε, ίδια  : ‘’ίδια’’…., 

προπάντων, πάνω στο ‘’μνήμα’’ του Νόμου του Μωυσέως κ. α. λ….! 

 

Φυσικά…., όταν θέλει κάποιος, έστω, να καταργήσει κάτι…., θα πρέπει 

να δώσει, σχετικά, τη δική –του θεωρία...., 

μα…., κι αυτός…., ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., κάθε άλλο παρά έδωσε δική –του…., 

ιδίως, κοσμολογική εννοώ…., χμμμμμ, αν και "θεόσταλτοςςςςς"...., 

’’ως’’ Εβραίοι τινές , ‘’διά του Μωυσέως’’, στην Παλαιά Διαθήκη….: Γένεσις του Μωυσή…., 

γιατί, βεβαίως…., όσο κι αν…., "πρωτοακουγόμενο"...., φαίνεται παράξενο...., 

σχεδόν, σατανοκατθρωπίστηκε….. κι αυτός εδώ ο Ιησούς..... 

και διόλου δεν θεανθρωπίστηκε...., ννννναι, Ι. ΑΧ ο Ι. Χ….! 

 

‘’Δειλά -- δειλά’’, λοιπόν, κάνει προσθαφαιρέσεις στο Νόμο των "προφητών"…., 

χμ, τον επαληθεύει και τον "συμπληρώνει"…., 

αφαιρώντας του την, στραβή, κατά τ’ άλλα, "σπονδυλική στήλη" του...., 

που την κάνει….. αλλού περισσότερο στραβή κι αλλού λιγότερο στραβή….! 
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Όμωςςςςς, πάντα, στην ίδια κωδικοποιητική βάση…., 

που, σαφώςςςςς, είναι κοινή -- ‘’κοινή’’ σε όλες τις θρησκείες της Γης…., ε, και όχι μόνον σε αυτές…., 

επίσημες και μη…., μεγάλες ή μικρές….,  

ε, ως προϊόντα της ίδιας -- ‘’ίδιας’’ ‘’«Διεθνούς Συνωμοσίας»’’ κατά των λαών….! 

 

             ---- Εχ, εκπληρώνοντας, συνάμα, και "προφητείες" ‘’–του’’…., 

             ε, και, για να "αποδειχτεί" ως Χριστός –τους….! 

             Ρε σεις, ουστ, επικυρώνει η, ακόμα, μη «αρσενικιά» ‘’τέτοια’’ 

             όλα τα αίσχη της Παλαιάς Διαθήκης…., τα του Γιαχβέ, που δεν ονοματίζει, και των Γιαχβιδίων….! ---- 

 

Κι όχι μόνο έβγαλε…., εξευμενιστικά : εξευγενιστικά…., 

χα, μάλιστα, και χωρίς να παρέλθει ο….. ουρανός κι η….. γη…., 

στιγμές : κεραίες και γιώτα του…., κι αυτόςςςςς…., 

όπως κι οι….. μεταφραστές, παραφραστές κ. α. λ, και, της Π.Δ…., 

            |*| Ε, ίδιος : ‘’ίδιος’’ ‘’Νόμος’’ είναι…., μα παραβολικάαααα δοσμένος…., 

            κυρίως, ως προς τα πολεμικά διαγγέλματα…., 

            που, στην Κ. Δ…., πλην της Αποκάλυψης, έστω, του Ιωάννη…., είναι πλάγια….! |*| 

αλλά….. κι έξυπνα -- πονηρά τον ‘’διαφοροποίησε’’ κατά το δοκούν –του….! 

 

        /$/ .....αν και, λογικά, αφού δεν άφησε…., 

        έστω, και, αυτός….. κι έτσι όπως μας τα λένε κι οι τέσσερις ευαγγελιστάδες...., 

        γραπτό λόγο...., 

                      ---- …..α…., γιατί, άραγε, "θεόσταλτοςςςςς"….. πράααααμα...!; ---- 

        θα πρέπει να λέμε….. κατά το δοκούν –τους…., 

        κατά το δοκούν, κυρίως, των 4, έστω, "ευαγγελιστάδων"….. και κωδικοποιητών....! 

        Έιιιιι…., έχει γιώτα και κεραίες ο προφορικός λόγος…!; /$/  

 

Ναι…., κι ας έλεγε πως…., κάποτε…., «όταν γίνουν όλα : παρέλθη ο ουρανός και η γη»...., 

θα πρέπει, τ ό τ ε, να καταργηθεί κι αυτός ο Νόμος…., 

και, ως ων με "ανθρωποκτόνο μάννα"…., και, ως «παράγων (!;!;!;) θάνατον»….,….! 

    ( Ε…., την Καινή Διαθήκη -- Καινή Συμφωνία ‘’–του’’….. την θεωρούσε, χα, ασφαλέστερη 

    της Παλαιάς ‘’Τέτοιας’’…., ως «παράγουσα ζωήν»…., ε, δηλαδή…., και, εθνικήν…., ελευθερίαν…..! ) 

     

Μέχρι τότε…., τονίζει ο Ιησούς…., χμ, "στριμωγμένος" ων...., όποιος 

παραβεί μία από τις εντολές αυτές τις ελάχιστες και διδάξει άλλες..... θα τιμωρηθεί…., 

ενώ, αντίθετα, όποιος τις εφαρμόσει, πιότερο από τους Μωυσαïστές Φαρισαίους, 

θα μπει στον Παράδεισο....! 

 

     /*/ Α, αυτά, όπως κι άλλα ‘’τέτοια’’, να τα πεις, βρε Ιησούλη, στον εαυτό σου 

     και, ιδίως, στον χρισμένο ‘’–σας’’ επιστολογράφο Παύλο...., τον….. ‘’επισκιαστήηηηη’’ σου….! /*/ 

 

…..Σκεψαυνανίας το Κεφάλαιο πρόσχετε…., λοιπόννννν…., ω υπονόμιοι ‘’χριστιανοί’’…., 

εσείςςςςς οι του….. Αριμάνιου….. «Νόμιου»….. Γιαχβοβραχμοδία…., ε, κι άειντε και….!..... 

 

…..Οπορτουνίστας κι «αμφίστομος», λοιπόννννν, κι ο Ιησούληςςς…., μπερδέ μπουρδέ μπερδευτής…., 

Βαβελιστής : Συγχυστής ο…., συνήθως κι αναλόγως…., ‘’και με πατέρα και με πατριό’’…., 

ο….. ‘’και συν Θεώ και συν Σατανά’’…., ε, αμφοτέρων,δίποδων ‘’τέτοιων’’…., 

ήτοι, ο ‘’και υπό την άμπελον και υπό την συκήν’’…., ο, κατά Παύλο, «μη ενός μεσίτης»….! 

 

Ννναι…., αφού, συνήθως..... και φανερά ή κρυφά, Γιαχβέ κι Αντιγιαχβέ συνεργάζονταν…., 

χξς΄ςς, ‘’και σε Ιστορικό Συμβιβασμό και σε Μυθολογικό Συμβιβασμό’’….. οι ‘’δίδυμοι’’…., 
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εχ…., που ποίος και πόσες φορές είδε αμπελώνα χωρίς…., λες και σύνορο…., συκιά…., 

ω, και συκεώνα χωρίς…., λες και σύνορο…., κληματαριά…., ( Α, και, αλληγορικά μιλώ….! ) 

ε, κι άλλοτε η κληματαριά ‘’γίνονταν’’ συκιά….. κι άλλοτε η συκιά ‘’γίνονταν’’ κληματαριά…., 

πάντα, ‘’μυστικά’’ και ‘’θαυματικάαααα’’ οι….. ‘’καρκινικές’’ –τους..... εξεξεξαλλαγές….! 

 

Εμ, συνεργάζονταν με τον ολιγοδύυυναμο Σατανάαα και τον ολιγοδύυυναμο γιοοο του….. 

και ο παντοδύναμοςςς Θεόςςς και ο παντοδύυυναμοςςς γιοοος του…., 

έι, ψψψψψιτ και επανατονιστόοοοο…., ως, λ. χ, και, στα περί του «Πύργου της Βαβέλ»…., 

που, κι αυτός, είναι, και, μασονομαφιοζιζέ -- μασονοκωδικιζέ αλληγορικόςςςςς….! 

 

* Γένεσις : κεφ. 11 : εδ. 7….: Θεός….: 

    /$/ …..προς….. αγγέλους του…!; 

    Ε , κι εδώ, Κύριος και Αντικύριος, άμπελος και συκή, αντίστοιχα…., ενεργητικός και παθητικός πούστης…., 

    σε….. ‘’μυθολογική’’….. συνεργασία –τους….., εναντίον άλλου Κυρίου….: 

    φραγγάμπελου ή φραγγοσυκής…., έστω….! /$/ 

«Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν τοιαύτην σύγχυσιν εις την γλώσσαν των, 

      {**{ Χα…., όοοοολου του κόσμου…., που μιλούσε μια γλώσσα…., 

                || Ε, και επί Ελληνιστών μια γλώσσα μιλούσε ο στην εκεί ‘’γη’’ κόσμος….! || 

      μαζί και του λαού της Βαβυλώνος, 

      που την έκτισε ο….. απόγονος του Νώε….. Νεβρώδ….: Γένεσις : κεφ. 10 : εδ. 10….. 

      και που….. την διαλύει και «διασκορπά αυτούς / τους Βαβυλώνιους / 

      εις όλην την επιφάνειαν της γης»…., 

      καταστρέφοντάς ‘την…., να, από ζηλοτυπία και φόβο το ζηλότυπο θρασίμι…., 

      για το κατόρθωμά τους να κτίσουν πολυόρωφο πύργο….: Γένεσις : κεφ. 11 : εδ. 9….! }**} 

ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….: Πύργος Βαβέλ ( Συγχύσεως )….! 

 

            [[ Ε, κι αυτοί, σαν τους ‘’δικούς τους’’ Βαβέλιους Βαβυλώνιους….: 

            Πενταόροφος Πύργος εσαγκιλά…., 

            όπου κατέβαινε ο θεός Μαρντούκ…., που κι αυτός ‘’τέτοια’’ : συγχυστικά έκανε…., 

            μόνος ή με ‘’αντιπάλους του’’, αναλόγως…., σε άλλους….! ]] 

 

         || Εδώ, με ηθικούς αυτουργούς και, όσον, συνεργούς, μάλλον, τους αγγέλους του…., 

         και….. σε επιμερισμό των ευθυνών του…., 

         πιθανώς, για να μη μπορούν, έτσι σαδιστοαναστήματοι, να τον κρίνουν έπειτα…., 

         που….. έκανε….. και τι δεν έκανε…., 

              ( Εδώ….. στη Βαβέλ….: Θεός = όφις…., άγγελοι = Εύα …., άνθρωποι = Αδάμ…., 

              ααααα…., κι ο Σατανάς….. ‘’στην καθαρή’’….! ) 

         χα, έπειτα από την πτώση του Σατανά, βεβαίωςςςςς….! || 

 

Μα ’’τέτοια’’ κάνουν κι οι βασιλιάδες : «κέρατα» : τράγια τέρατα, και, στους λαούς τους…., 

σαν δεν τους θέλουν ως….. κορμο·ψυχο·’’μπουγάδες’’ τους….! 

Και….. τι συγχυστής ο Σατανέ Πανάγαθος Κύυυριος του….. υποκόοοσμου…., εεε…., 

χμ, ίδιος ο ‘’τέτοιος’’ της Κ. Δ…., «ο στέλλων ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύουν 

εις το ψεύδος…..»….: Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2 : εδ. 11,….! 

 

’’Τύφλα νά ‘χει’’, λοιπόν, κι ο των Ινδουιστών Σίβα…., 

ή ο Αλλάχ, Γιαχβαλλάχ, των Ισλαμιστών…., ή ο…., ή η….., η το…., ήηηηη…., 

χξς΄, επίσης, ψυχοτυφλωτές με ενέργεια πλάνης….. και Κύριοι του υποκόσμου –τους….! 

 

…..Μπερδέ μπουρδέ….. ψεύτικες αλήθειες….. και μπουρδέ μπερδέ αληθινά ψέματα…., 

ω βαβελισμένοι -- συγχυσμένοι πιστοί και ‘’πιστοί’’ όλων των θρησκειών της Γης….! 
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Ναι, να, ω ψυχοτυφλωμένοι…., που δεν βλέπετε βλέποντας…., ήτοι, δεν….. διαβλέπετε…., 

χξς΄…., ως και τον «Ιατρό» Ιησού…., τον με τα «κατ’ ανάγκην» ‘’ιαματικά ψεύδη’’ του…., 

ε, ‘’κάτι σαν….. νηπιόγαλο….: «γάλα νηπίων»…..’’…., ‘’καταπώς’’ έλεγε ο Πλάνος….! 

 

Άλλωστε…., επανατονιστό δε…., ως μας πληροφορεί ο Κυριάκος Σιμόπουλος 

στο βιβλίο του «Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας»…., 

και, ‘’κορυφαίοι’’ ‘’Άγιοι’’ των ‘’χριστιανών’’….. ‘’τέτοια’’ έλεγαν…., όπως, λ. χ….: 

 

Γρηγόριος Ναζιανζηνός / …..σε επιστολή στον ‘’Άγιο’’ Ιερώνυμο…., ε, κι αλά Ι. Χ….. / ….: 

«Έχουμε ανάγκη από όσο το δυνατό περισσότερους μύθους 

για να μπορούμε να εντυπωσιάζουμε τον όχλο. 

Όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο όχλος, τόσο πιο ενθουσιώδης γίνεται. 

(!;) Οι πατέρες και οι δάσκαλοί μας δεν έλεγαν πάντοτε τι σκέφτονταν, 

αλλά έλεγαν αυτό που τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες»…., 

                 ( Χξς΄ςςςςς, ρε….. Γοργώ….. Ναζί….. …., κι εσύ….! ) 

ενώ….. ο επίσης επίσκοπος Συνέσιος συμπλήρωνε…., κι αυτός….: 

«Ο λαός ζητάει επίμονα να τον εξαπατάς, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μ’ αυτόν. 

Σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντοτε φιλόσοφος μόνο για τον εαυτό μου, 

αλλά για το λαό θα είμαι μόνο ιερέας»….! (!;) 

      || …..όχα, ρε τράγ,ι,ε….: Δηλαδή, ρε απατηλέ, λαοναρκώτρα των λογο,πραξο,τρικς…!; || 

 

Φυσικά, μπορεί να δει κανείς, ’’καταψάχνοντας’’ τα ‘’βιβλία τους’’, πάααααμπολλα ‘’τέτοια’’…., 

’’καλυμμένα’’ ή μη…., και των μεν : θρησκειοφιλοσόφων….. και των δε : τρ·αγίων…., 

’’μαργαριτάρια που ξεσχίζουν….. τράγους και χοίρους’’…., χμ, «αλληγορικούς…..»….! 

 

…..Ευλογείτε….. και ευπράττετε…., λοιπόν…., ω εξεξεξαπατημένοι όχλοι –τους….!..... 

 

…..Σφίγγες με αινίγματα : ενέδρες των λαών….. όλοι –τους οι των θρησκειών ‘’τέτοιοι’’…., 

σπουδαρχίδηδες -- σπουδάσαντες για το άρχειν….. και δήθεν ‘’«ελέω Θεού»’’…., 

θρησκευτικό τουρλού ο….. ενεδρεύων –σας λόγος –τους…., 

‘’αλήθειες’’ ανακατεμένες με ψέματα οι ‘’ιερές’’ γραφές –τους….! 

 

Νααααα…., παντού, με….. ‘’προγραφές’’ των αλλόγνωμων κι αλλόθρησκων…., 

χξς΄…., πάντα, με….. μνήματα κι αίματα…., ξου…., δόγματα και πτώματα…., 

τσς, «κατ’ ανάγκην φόνοι»….. και «κατ’ ανάγκην ψέματα»…., 

όπως και στην ‘’υψωμέεεεενη’’ αρχαία Ελληνική ‘’τέτοια’’….! 

 

Ννννναι…., νααααα…., 

κι ως μας ενημερώνει, πάλι, ο Κυριάκος Σιμόπουλος….: 

«Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας»…., 

τα ίδια έκαναν κι οι φασίστες βασιλιάδες -- Δίες της πολυύμνητης αρχαίας Ελλάδας 

σε συνεργασία με τους ‘’γλείφτες’’ και βρωμερούς υμνητές –τους….: 

φιλοσόφους -- αγγέλους πνευματοπράκτορες -- ’’προφήτες’’ -- ευαγγελιστές…. –τους…., 

σαφώς, για να σταθεροποιήσουν και διαιωνίσουν τη μασονέ σατάν βασιλική εξουσία τους…., 

με μπερδευτικά κωδικοποιημένα παραμύθια -- ευαγγέλια, κυρίως…., 

μα και με….. φόβο ή μπαμπούλες, δεισιδαιμονίες, ψεύδη,….! 

 

Να…., ‘’εν περιλήψει’’, κι εδώ….: 

▪ Πλάτων : Πολιτεία….: «Τα επανορθωτικά ‘’ιαματικά ψεύδη’’ 

μια κυβέρνηση δεν πρέπει να τα περιμένει (!;!;!;!;!;) από τους ποιητές. 

Η εφεύρεση τέτοιων μύθων (!;!;!;!;!;) πρέπει να είναι αποκλειστικά προνόμιο της πολιτείας. 
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Αυτή η χρήσιμη ψευδολογία, αυτός ο τολμηρός μύθος, 

θα πρέπει να κοινοποιηθή σταδιακά, πρώτα στους άρχοντες, 

ύστερα στους στρατιώτες και τελευταία στο λαό»….! (!;!;!;) 

       || …..ε…., πλανευτικά και συγχυστικά –του ’’κωδικοποιητικά’’….! || 

 

▪ Αριστοτέλης : Πολιτικά….: «Βασιλείας λοιπόν είναι επιδεκτικός ο λαός εκείνος 

/ «οι ατελείς πολίτες» / του οποίου αι φυσικαί προϋποθέσεις είναι τοιαύται, 

ώστε να ανέχεται την κυριαρχίαν ευγενούς οικογενείας 

της οποίας η αρετή προς πολιτικήν ηγεμονίαν υπερέχει της των άλλων. 

Αριστοκρατίας δε (επιδεκτικός) ο λαός όστις εκ φυσικής προδιαθέσεως 

ανέχεται ευκόλως να κυβερνάται κατά τας αρχάς της πολιτικής ελευθερίας 

παρά διακεκριμένων κατ’ αρετήν επί πολιτική αρχή οικογενειών….! (!;!;!;) 

 

    # …..Εχχχχχ…., χξς΄ςςςς…., ννννναι…., μωρέεεεε…., νόμος της Φύσης κι η ταξική αυτή αδικία…., 

    τσς, το ‘’διδάσκει’’ κι η Φύση…., που, ‘’φυσικά’’, είναι προνομοιούχος ο Ουρανός…., 

    σαν, εξαιρετικά, μπορεί αυτός να καθρεφτιστεί στη θάλασσα της Γης…., 

    ε, θάλασσα κι ο ίδιος με άστρα -- γαίες -- πλοία…., α, συντελούσης, και, της Σελήνης…., 

    ενώ η θάλασσα της Γης, η με τις γαίες -- άστρα -- πλοία, δεν ‘’το’’ μπορεί σ’ αυτόν…., 

    ννναι…., και, και, αλληγορικά μιλώ…., ω αέρια : ουράνια….. και λαο,νερο,θάλασσες….! # 

 

Δεν πρέπει να διαφεύγει το ποίοι είναι οι ίσοι για τους οποίους προορίζεται η ισότης 

και ποίοι είναι οι άνισοι για τους οποίους προορίζεται η ανισότης»…., 

συμπληρώνοντας, και, με τον αηδιαστικό ορισμό της βασιλείας….: 

«Βασιλεία είναι η εις το συμφέρον του λαού αποβλέπουσα μοναρχία»….! (!;!;!;) 

 

…..«Εάν λοιπόν υπάρχουν τοιούτοι (υπερβολικά υπερέχοντες), 

ουδόλως οφείλομεν να θεωρήσωμεν αυτούς ως αποτελούντας μέρος της πόλεως, 

ίσα δικαιώματα έχοντας με τα άλλα αυτής μέρη, 

επειδή τότε αυτοί θα είναι αδικούμενοι, εάν κρίνωνται ως άξιοι των ίσων με τους άλλους, 

ενώ τόσον πολύ άνισοι εν συγκρίσει προς αυτούς είναι κατά την αρετήν και την πολιτικήν μεγαλοφυίαν, 

διότι πας τοιούτος προφανές είναι ότι είναι ανάλογος προς θεόν απέναντι των ανθρώπων, 

κατά των τοιούτων των καθ’ υπερβολήν υπερεχόντων ανδρών δεν ισχύει νόμος· 

διότι αυτοί είναι ο νόμος»….! (!;!;!;) 

 

Και…., όταν ο «ασεβής» ▪ Επίκουρος έλεγε…., 

 

         [*[ …..κατηγορώντας, κυρίως, τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη, 

         που ήθελαν, ιδίως ο Πλάτωνας, να καούν τα έργα του Επίκουρου…., ως και του Δημόκριτου κ. α. λ…., 

         όπερ και εγένετο, προκαλώντας του χαρά…., 

         του, κι αυτού και διά της θρησκείας, τρομοκράτη του λαού….. ]*] 

 

«Ασεβής δεν είναι εκείνος που δεν πιστεύει στους θεούς των πολλών, 

αλλά εκείνος που κατεβάζει τους θεούς στο επίπεδο των πολλών»…., 

 

ο μεν / …..μισογύνης…!; Δάσ κάλος της μετε,μ,ν,ψύχ,σάρ,κωσης…!; ‘’Αστρο’’λόγος…!; / 

▪ Πλάτων….: Τίμαιος….. 

             | Χα, κατά χριστιανούς, ο «Μωυσής ομιλών ελληνικά : Μωυσής αττικίζων»….! | 

εισήγαγε την αστρική θεολογία -- αστρολογία…., 

                  / Ε, χμμμμμ, ωςςςςς «γιος της Περικτιόνης και του Απόλλωνα….. ο Πλάτων….! / 

σύμφωνα με την οποία ο «δημιουργός πατήρ» έκανε τόσα άστρα όσες και ψυχές…., 

που, «όσες όμως παραστρατούν στην πρώτη αυτή ζωή 
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        ( Α…., ως σώματα -- ελαφροποινίτισσες….. ή ως ψυχές -- βαρυποινίτισσες…!; ) 

 

     {*{ …..εμφυτευόμενες σε σώματα, σε άλλες ζωές τους, / ….. έτσι….. κι ο Πυθαγόρας….. / 

     ώσπου να συμμορφωθούν…., 

     χμ, μετεμψυχωτικά…., αφού και τα άστρα τα θεωρούσε ως μετενσαρκώσεις ψυχών…., 

     χα, ο….. Βραχμανο,Ινδουιστο,’’τέτοιος’’…., Ινδιανο’’τέτοιος’’ Πλάτων….,….! }*} 

 

ξεπέφτουν σε ταπεινότερα σώματα, της γυναίκας πρώτα» και μετά σε κατώτερα ζώα…., (!;) 

 

ο δε ▪ Αριστοτέλης….: Μεταφυσικά…., 

κηρύττοντας πίστη στους εγκεκριμένους του ανθρωπομορφικούς θεούς…., 

        // …..όχα, ρε μπόχα…., που….. πώς θα ήταν ο κόσμος αν τους έμοιαζαν όλοι….! // 

τον σεγοντάριζε, υπερασπιστικά | χμμμ, και σάμπως σε σιαμαίο δίδυμο | , ως εξής….: 

«αυτά / τα ψεύδη / έχουν κατά μυθολογικό τρόπο προστεθεί, 

αποσκοπώντας στη δημιουργία υπακοής του (!;) όχλου 

και στην επωφελή χρησιμοποίηση για την έννομη τάξη»….! 

 

Κι όλα, αυτά κι αυτοί, τα έλεγαν και τα έκαναν, πάντα, ’’με το αζημίωτο’’…., 

που οι βασιλιάδες τους πλήρωναν αδρότατα…., 

εξού κι η μεγάλη και σαν σε συμμορίες συρροή αυλοκολάκων φιλοσόφων στα παλάτια…., 

που έλεγαν, έστω αυτοί, και λόγια και θεωρίες…., 

ε, για το κομφουζιο·Βαβελο·ποιείν του…., χρήηηηησιμα για το λαό…., 

μα…., τελικά και σαν ‘’μια σταγόνα’’ φαρμάκι μες σε φαγητό…, περνούσαν 

τις φασιστικές, βασιλοφρονικές, ιδέες τους….! 

 

Έτσι έλεγε, λ. χ, σχετικά με τα πιο πάνω, και, ο ▪ Πλούταρχος : Θησεύς, 24----5…., 

ο που –τους συμπλήρωνε με το δικό του «ελέω θεού»….: 

«η θεία πρόνοια έδωσε στους ευπάτριδες (αριστοκράτες) 

το δικαίωμα να είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα θεία, να δίνουν τους άρχοντες 

και να είναι οι νομοδιδάσκαλοι και οι εξηγητές του θείου και του ανθρώπινου δικαίου»….! (!;!;!;) 

 

    ** …..α…., καθώς αυτοί…., 

    οι ευπάτριδες αριστοκράτες κι οι τράγιες οικογένειές τους…., οι, ξου, θεοκατάγωγες…., 

    αποτελούσαν το επίσημο ιερατείο…., 

    αφού οι ιερείς και οι ιέρειες, ήσαν, απλώς, δημόσιοι υπάλληλοι…., 

    σε μια χώρα, όπου κράτος και θρησκεία : εκκλησία ήσαν ένα….: Καισαροπαπείο…., 

    μιας και, ’’μόνον’’ αυτοί, και όχι οι φτωχοί άλλοι, είχαν το δικαίωμα στη μόρφωση, 

    αλλά και στη συγγραφή βιβλίων…., όχα, «θεοπνεύστων»…., 

    σάμπως και οι….. βραχμανο’’τέτοιοι’’, οι Αββο’’τέτοιοι’’…..,….. 

    ωχ, κι η ιστορία ανακατεύονταν με το μύθο…., σαν σε ‘’ιστορικό’’ τρικ…., 

    καταντώντας….. αρχοντική ‘’ιστορία’’….! **  

 

Αυτά, σα φώς, συνέβαιναν…., ’’έτσι ακριβώς’’…., πάντα και παντού της Γης…., 

και δη σαν σε επιστήμη…., λεςςςςς, ωσεί….. «Δόγμα του σοκ»….: 

ο, αρχιδογματοσόκος, Ρωμαίος Τίτος Λίβιος έλεγε….: «ο καλύτερος τρόπος για να έχεις υποταγμένους  

τους αγραμμάτους κι απλοïκούς ανθρώπους είναι να τους γεμίσεις με φόβο»….,….! 

             // …..εχ, κι όταν λέγονταν από….. βασιλικά καθιερωμένους τραγίους…., 

             ε, τότε, σφραγίδα και θέσπισμα….: και, θρησκευτικά δόγματα….! // 

 

…..Εεεεε, ουστ, ρε ‘’υψωμένα’’ τραγ·αγήματα του στη Σελήνη Αρχιτράγου…., ουουουουουστ….!..... 

 

                      ===================================================================== 
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                                                                14 --- 14 ) 

 

…..Εεεεε, επανατονιστόοοοο, έτσι όλοι –τους…., έτσι….: του κωδικοποιημένου δόγματος της παρθενίας 

του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., α, του κάθε Νου ιμπεριαλισμού….: 

666 -- οικονομικού…., 777 -- εδαφικού….. και 888 -- ιδεολογικού….! 

 

Ννννναι…., και….. προσοχή, βρε, στα….. 3 ιμπεριαλιστικά –τους Μ…., Μ. Μ. Μ….: 

Merchant : Έμπορος, Missionary : Ιεραπόστολος, Master : Κατακτητής….: 

Ιμπεριαλισμός Νο 687…., 

εμμμμμ…., που….. πρώτα πάνε οι έμποροι : 6 -- 666…., 

μετά οι ιεραπόστολοι : 8 -- 888….. και μετά οι γεωκατακτητές : 7 -- 777….: 

χξς΄, ιμπεριαλισμός Νο 687….. ή, άλλως, ιμπεριαλισμός Νο 666.888.777….,….! 

 

Νααααα…., όλοι –τους…., ως…., κι εδώ….. και σαν ‘’σφήνα’’…., αναφέρονται…., 

ουφφφφφ, και, για να μη νομιστεί ότι ‘’τα βάζω’’, μόνο, με τους ‘’χριστιανούς’’….! 

 

Τσς, με τους ‘’χριστιανούς’’…., που, μάααααταια, περιμένουν τον Ιησούλη σε 2η παρουσία…., 

χα, λες και….. όλοι –τους….. είναι…., 

ως κι οι 144.000 ‘’«αρσενικοί»’’ και ‘’παρθένοι’’ της Αποκάλυψης, έστω, του Ιωάννη…., 

αρσενικοί και παρθένοι….! 

 

‘’Παρθένοι’’…., ήτοι, ανύμφευτοι…., που τον, ακόμα, «μη αρσενικό» Ι. Χ ‘’νυμφεύτηκαν’’…., 

ε, κι ουχί ‘’υ·παντρεύτηκαν’’…., χμ, που, ακόμα, είναι ‘’«’’γυναίκανδρος’’»’’ ο Ιησούς…., 

να, π. χ, αλά τον μηρόγκαστρο Δία…., τον «αρσενικό και, συνάμα, νύμφη αθάνατη»….! 

 

Ννννναι…., που….. στη δεύτερη παρουσίιιιια –του κι ως, κατά Ιωάννη, «αρσενικό»….. 

θα τον ‘’υ·παντρευτούν’’…., αχ, κι εδώ, αλληγορικώςςς…., 

καθώς, ακόμα, είν’ ‘’ελεύθερα’’ τα ‘’αγνά’’ αυτά 144.000 ‘’μυαλομπουρντισμένα’’ ‘’τέτοια’’…., 

ούτε ‘’«γαμήσαντα -- γαμημένα : -- νυμφευμένα»’’….. 

ούτε ‘’«εκγαμισμένα -- υ·παντρεμένα»’’….! 

 

«Πνευματικοίοιοι» ‘’παρθένοι’’….. κι ωσεί «κατά την ανάστασιν»…., 

ωσεί άγγελοι -- εσωπαλατικοί βασιλικοί κατάσκοποι ευνούχοι…., 

αφού…., κατά Ματθαίο : κεφ. 22, εδ. 30…., «εν γαρ τη αναστάσει ούτε γαμούσιν 

ούτε εκγαμίζονται, αλλ’ ως….. άγγελοι 

      ( Έι…., όχι….. οι άγγελοι…., έι, κι όχι….. του Θεού…., έι, κι όχι….. εν….. τω Ουρανώ….! ) 

Θεού εν ουρανώ εισί»….! 

 

Α, τάχα, στην κυριολεξία παρθένοι…., καθώς ‘’μας’’ εξεξεξηγεί, ‘’ψιλόοοοογαζα’’, ο Ιωάννης….: 

«Αυτοί / οι ‘’«αρσενικοί»’’ 144.000 ‘’παρθένοι’’ / είναι που δεν εμολύνθησαν με γυναίκες, 

είναι δηλαδή παρθένοι»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14, εδ. 4….! 

Ωχχχχχ…., δηλαδήηηηη, οι του ‘’καθαρού’’ αντρικείου ιμπεριαλισμού…., 

ήηηηητοι, ούτε του γυναικείου / αλά Ήρα,….. / ούτε του γυναικανδρικού | αλά Δία, Φθα,….. | ….,….! 

 

      {**{ Έιιιιι…., ω….. Τζώνυ…., οι σιαμαίοι υπολογίζονται για ένα ή για δύο άτομα…!; 

      Γιατί, πιθανόν, ο τελευταίος…., ο μετά τον 143.999ο…., 

                         // Χξς΄, όπως το εδώ 8ο θηρίο…., ξου, το 8ο από τα….. 7 θηρία….! // 

      μπορεί να ‘ναι….. Γηριονικά….. σιαμαίος και μη αποσιαμαιοποιητός….. και, τότε, τί…!; 

      Σφραγίζονται, λοιπόν, και οι δυο, ως, όντωςςςςς, δούλοι του Θεού…!; 

      Κι αν ο ένας είναι δούλος του Θεούουου και «παρθένος» : του δόγματος της ιμπεριάλ παρθενίας….. 

      κι ο άλλος δούλος του Σατανάαα κι «απάρθενος» : του δόγματος, έστω, της μη ιμπεριάλ παρθενίας…., 

      χμ, που, μάλλον, ποτέ δεν –σας υπήρξε ‘’τέτοιος’’…., τότε, τίιιιι….. και πώςςςςς…!; 
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          |$| Έιιιιι, ω ‘’χριστιανοί’’…., ο Αρχιθεός –τους : Αρχιέλ –τους Ελ μολύνονταν με τη γυναίκα του Αθιράτ : 

          Γένεσις : κεφ. 46 : εδ. 3, 4…!; 

          Ή οι….. Χαριτωμένοι της ιμπεριάλ «σεπτής ηδονής»….. τρ·αγιάζονται 

          με τα ιμπεριαλέ «σεπτά γαμήσια» τους…., 

          χα…., που έχει και….. τρ·άγιους Διαβόλου….: τραγ·ιερά τραγ·αγήματα…!; |$| }**} 

 

….. Ουστ…., τον περιμένουν, μάααααταια, σε 2η παρουσία οι ‘’χριστιανοί’’…., 

λες και όλοι –τους «μπορούν να καταλάβουν το καινούργιο άσμα που τραγουδούν 

οι πρεσβύτεροι του Ιησού…., το που, μόοοοονο, οι 144.000 παρθένοι –του καταλαβαίνουν…., 

οι από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ…..»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14, εδ. 3….! 

Ωχχχχχ…., μάααααταια…., που για τόοοοοτε κι αλλιώς : αλληγορικά ‘’τα’’ εννοούν οι κωδικο’’τέτοιοι’’….. 

κι όχι κυριολεκτικά…., που….. οι των Κυρίιιιιων Κυριακοί, ‘’ποτέ’’, δεν κυριολεκτούν….! 

 

Χξς΄…., όπως είναι, να, κι εδώ….. αλληγορικά τα δευτεροπαρουσιαστικά –του…., 

επίσης, με….. ‘’αρσενολόγια’’ : τα του ‘’αρσενικού’’ ,’’παρθενικού’’, ιμπεριαλισμού 

και ‘’παρθενολόγια’’…., ως, λ. χ….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 7....: Η σφράγισις των 144 χιλιάδων….! 

 

….. Ουστ…., χξς΄….. και άντε και….. ’’μολυνθείτε’’…., 

ννννναι…., και, προπαντός, εσύ ρε Ιωάννη…., που ‘’μας’’ ψιλογαζώνεις’’…., 

άει και….. γαμήσου…., χμ, νυμφεύσου…., που οι άνδρες νυμφεύονται : «γαμούσι»…., 

ενώ οι γυναίκες «εκγαμίζονται» : υ·παντρεύονται….: Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 30….! 

 

Ααααα, ουστ κι εσείςςςςς οι μασονέ ‘’μυημένοι’’ –τους ‘’«Παναγιώωωωωτατοι»’’ Δεσποτάδες και μη…., 

που, χξς΄, επιμελώς και….. ‘’εντελώς’’ αλανθάστως κωδικοποιητικά μεταφράσατε….: 

την Παλαιά Διαθή –τους, την Καινή Διαθήκη –τους, 

μα και τα άλλα –τους ‘’τέτοια’’…., ναι….. και χξς΄…., ωρέ μασ ώντες όνοι κρυπτοσατανιστέςςςςς….! 

Ναι, χξς΄….. κι εσείςςςςς ρε μασονέ προκάτ κωδικόλαγνοι και κωδικογνώστες Δεσποτάδες και μη…., 

που…., ωσεί άλλοι Εβραιόφρονες και Σατανόφρονες Κλήμηδες Αλεξανδρείς…., 

 

    /*/ Ε…., ως μας πληροφορεί, μα πονηρά κι αυτός, ο Ζαν Ρισπέν στο….. Ελληνική Μυθολογία….: 

    «Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν παρέλειψαν να τονίσουν αυτό το σημείο….»…., 

    δηλαδή, τα περί Ιάμβης μισοξεγυμνώματα -- μισοαποκαλύψεις κωδίκων…., 

    εμ, που δεν παραλείπουν οι σκωληκομητέρες ‘’τέτοια’’ : ‘’απόκρυφα’’ σημεία….! /*/ 

 

μεταφράσατε ανιαρώς τα, βολικά –σας, ανίερα αυτά ‘’ιερά’’ κείμενά –τους….! 

 

….Έιιιι…., ξυπνείστε…., που, ευτυχώςςςςς, δεν θα –σας ‘’ξανα’’έρθει….. ο οξαποδώ…., 

ωρέ ‘’Σισυφόθεν σφραγισμένα -- μαρκαρισμένα πρόβατα του βασιλιά της Ιθάκης Λαέρτη’’…., 

σώρρυ…., ωρέ, Ιησούθεν, ‘’σφραγισμένα’’ -- μαρκαρισμένα ‘’πρόβατα’’ 

του βασιλιά των βασιλιάδων….. «Νόμιου» -- Αρχιβοσκού….. Ιησούλη….! 

Ννναι…., και…..‘’βγάλτε τις «σπαρτές : φυτευτές» –τους τσίμπλες απ’ τα μάτια σας’’…., 

ώστε να μην ονειρεύεστε, πλέον, κι άλλα ‘’τέτοια’’ -- εφιαλτικά όνειρα….! Άει….!..... 

 

…..Σαφώςςςς…., κι εδώ…., και, στην Απο,Επι,κάλυψη, έστω, του Ιωάννη…., 

ως προς τους, έστω, 144.000 ‘’παρθένους’’ του Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., πρόκειται για ‘’μισθοφόρους’’…., 

Λεγεωνάριους…., ως τους «Μύριους» του Μεγαλέξανδρου…., του, επίσης, ‘’τέτοιου’’…., 

‘’νοικιασμένα’’ στρατιωτάκια και πιόνια των ιμπεριαλιστών πολεμοχορηγών ‘’θεών’’…., 

μυημένα, και, ως προς τα πολεμικά σαμποτάζζζζζ….! 

 

‘’Τέτοια’’ στρατιωτάκια…., που, όμωςςςςς, σήμερα, –τους είναι, σχεδόν, αχρείαστα…., 

καθώς δεν –τους χρειάζονται και πολύ τους επίδοξους κατακτητές γαιών -- χωρών…., 
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αφού…., κυρίως, μέσω Πολυεθνικών Εταιριών καταφέρνουν πάμπολλα ‘’τέτοια’’…., 

πιότερα απ’ το αν θα τις καταλάμβαναν με πολεμικές επιχειρήσεις…., ε, κι ‘’ανέξοδα’’…., 

βέβαια, με προήγηση, και, της ανάλογης ιμπεριαλιστικής και Νου 888 προπαγάνδας….! 

 

Ννναι…., σαμποτάζζζ…., που αρκεί να προσέξει κανείς τις, κι εδώ, πονηρές παραπομπές, 

που γίνονται….. από την Παλαιά Διαθήκη….. στην Καινή Διαθήκη -- Καινή Δαιμόνισσα….! 

 

Νααααα…., πονηρέςςςςς και συνθηματικέςςςςς παραπομπέςςςςς…., ως, σχετικά, λ. χ….: 

 

* Έξοδος : κεφ. 12, εδ. 22, $23, 24….: Μωυσής….: 

            / …..και, προς τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου ήσαν δούλοι….. / 

«…..ουδείς δε από σας θα εξέλθη από την οικίαν του μέχρι της πρωίας· (!;) 

$23 διότι ο Κύριος 

          ( Ε, κι εδώ, ο Κύριος = το Πνεύμα…., η ενσαρκωτή ιμπεριάλ ιδέα….! ) 

θα διέλθη, διά να πατάξη τους Αιγυπτίους· και όταν ίδη ούτος το (!;) αίμα επί του ανωφλίου 

και των παραστατών / των οικιών / , ο Κύριος θα παρατρέξη την θύραν αυτήν, (!;) 

και δεν θα αφήση τον εξολοθρευτήν να εισέλθη εις τας οικίας σας διά να σας πατάξη. (!;) 

Θα διαφυλάξητε δε την πράξιν ταύτην ως εντολήν αιωνίως νομοθετημένην 

διά σας και τους απογόνους σας»….! (!;) 

 

     [**[ …..χξς΄ςςςς…., ’’πρωτο’’μάστορες των τρομοκρατικών σαμποτάζζζζζ 

     οι ‘’συνθηματικοί’’ Οβριοί πρω,κ,το’’πάστορες’’…., 

     που έτσι και σήμερα ‘’τη γλιτώνουν’’ ’’θαυματικά’’ κι από ‘’τέτοιες’’ εντολές…., 

     εχχχχχ…., αιωνίως διαφυλαγμένες…., νααααα…., όταν….! 

            // …..σςςςς…., ναι…., σςςςς…., γιατί…., α μάν…., χατάν ‘’δίδυμον’’ θα πάθετε….! // 

 

     Εμ, και, δόλια σκοπίμως, με λίγα, τότε, και για ‘’άλλοθι’’, δικά τους 

     ‘’παράπλευρα’’ θύματα…., ναι, οι ‘’προγράφοντες’’….. μασ ώντες όνοι….! 

 

     Ναι, σεις ανά τη Γη, κατά ‘’Γιαχβική’’ εντολή, διασκορπισμένα εβραίικα λόμπυς : Κ. Ι. Σ…., 

     ωρέ γεωσκάνδαλα και «διασκορπιστές των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν»….: 

     Γένεσις : κεφ. 10, εδ. 32…., ε, «σπαρτά» του μασονέ κανιβάλ καββάλ «Αδάμ Κάδμου»….! ]**] 

 

(*) Παραπομπή….. / Α, μασονέ κωδικικέ κι εδώ….! / από το ευθύς ως άνω εδ. $23 της Π. Δ….. 

στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : κεφ. 7, εδ. 3….. και….. κεφ. 9, εδ. 4….: 

           |*| …..φτου…., τάχα, Θεοσφράγιστος (!;) άγγελος προς τους τέσσερις (!;) αγγέλους, 

           που τους (!;) δόθηκε η εξουσία να (!;) βλάψουν τη (!;) γη και τη (!;) θάλασσα….. |*| 

«Μη βλάψετε την γην, ούτε την θάλασσαν ούτε τα δέντρα, 

έως ότου σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού μας εις τα μέτωπά των»….. 

και…..«…..τους είπαν 

        { …..ε, οι δίποδοι άγγελοι του ‘’Θεού’’ στις/στους δίποδες/δους ακρίδες και σκορπιούς, 

        που τους (!;) δόθηκε η εξουσία να βλάψουν….. } 

να μη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρόν, ούτε κανένα δένδρον, παρά 

μόνον τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού εις τα μέτωπά των»….! 

       || Α, όπως….. ’’έτσι’’ : για αναγνώριση, αίματι, των ‘’μυστών’’ ωμοαιματοφάγων 

       και ‘’απάταχτων’’ πιστών του «Μυσταγωγού» ’’τέτοιου’’ Διόνυσου Ζαγρέως….,….! || 

 

Λοιπόννννν…., ‘’παλιά –τους τέχνη….. κόσκινο…..’’…., οι, ‘’θεόθεν’’, καθιστάμενοι 

«κατ’ εξοχήν γόνιμοι»…., ε, «από νομάδες»….. και μασονέ ιμπεριαλέ περιτετμημένοι, γόνιμοι….: 

 

*Δευτερονόμιον : κεφ. 26, εδ. 3….: Γιαχβέ /προς Δαυίδ/ ….: 

«Και θα διακηρύξης /ω Δαυίδ/ επισήμως ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ‘’νομάς Αραμαίος ήτο ο πατήρ μου, 
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κατήλθεν εις Αίγυπτο διά να διαμείνη εκεί με ένα μικρόν όμιλον, 

και εκεί κατέστη έθνος μέγα, ισχυρόν και πολυάριθμον’’»….! 

  // Εμ, Δαυιδικά και πρώτιστα, κυριεύουν τον κρατικό μηχανισμό κάθε χώρας οι «σπαρτοί» και, μετά,….! // 

 

       [*[ …..έβοσκαν τα κατσίκια τους…., / τα ‘’τούβλα’’…., εις τα αλώνια…., / 

       κοιμούνταν σ’ αχυρώνες…., / 

       μα μ’ ένα ‘’θαύμα’’ του ‘’θεού’’…., / στα βασιλοσαλόνια…., / 

       ‘’«Νόμιοι»’’ Απολλώνες….!….. 

       Ννννναι…., που το ‘’ανήσυχο’’ ‘’ρυάκι’’ : νομάς….. έκβαλε στον Νείλο…., 

       χμ, κι η Αίγυπτος ‘’έπαθε νίλα’’….! ]*] 

 

* Γένεσις : κεφ. 17, εδ. $6….: 

$6 : Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον και θα κάμω έθνη από σεˑ 

και βασιλείς θα προέλθουν από σε»….! 

 

(*) Παραπομπή / Ε, πονηρά συνθηματική…..! / απ’ το $6 στο….: Ματθ. : κεφ. 1 : εδ. 6….: 

«Ο Δαυίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα 

από την σύζυγον του Ουρία»….: Γενεαλογία του Ιησού Χριστού….! 

        ($( Έιιιιι…., κάλέ…., αν δεν σας παρεξηγούμε….. παραπεμπτικάαααα…., 

        νααααα…., κι ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ είναι του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: 

        χξς΄…., και του 666….. και του 777….. και του 888….,….. 

        ως, πλάααααγια και παραβολικάαααα, αυτοδείχνονταν στην Κ. Δ ο από κερατοσόι ‘’τέτοιος’’….! )$) 

 

* Ψαλμός Β΄ ή 2 : κεφ. 5, εδ. $9….: ( «Ο Θρίαμβος του Μεσσίου» : Ψαλμός αγνώστου….. ) 

$9 : Θα κυβερνήσης αυτά με ράβδον σιδηράν, ως αγγείον κεραμέως θα συντρίψης αυτά». 

      [ …..βουρ, χμ, και θάψτε τους Ιούδες λαούς : έθνη στον αγρό του Κεραμέως –τους….! ] 

 

(*) Παραπομπή από το ευθύς ως άνω $9 της Π. Δ….. στα….: 

▪ Αποκάλυψη: κεφ. 2, εδ. 27….: 

Ιησούς / …..τάχα, ο Ιησούς….. προς κάθε υποταγμένον στο ‘’θεό’’ –του….! Ελ ληνιστής ο…!; / ….: 

«…..θα του δώσω εξουσίαν επάνω εις τα έθνη 

                 ---- …..«όπως και εγώ έλαβα εξουσίαν από τον πατέρα μου»….. ---- 

και θα τους ποιμάνη με σιδερένια ράβδον, σαν πήλινα σκεύη θα συντριβούν»….: 

Επιστολή προς την εκκλησίαν των Θυατείρων….,….. 

 

▪ Αποκάλυψη….: κεφ. 12, εδ. 5….: 

«Και εγέννησε / Α, μήπωςςς, «εποίησε» : ‘’έφτιαξε’’ : ανα γέννησε…!; / παιδί αρσενικό, 

εκείνον, ο οποίος μέλλει να ποιμάνη όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδον· αλλά το παιδί της αρπάχτηκε 

προς τον Θεόν και προς τον θρόνον του»….: Η όρασις της γυναικός και του δράκου….,….. 

                   ( Ααααα…., και τι οδηγίες προς τους εφαρμοστές των ‘’τέτοιων’’ του….! ) 

 

▪ Αποκάλυψη : κεφ. 19, εδ. 15….: «Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη κοφτερή, 

διά να πατάξη με αυτήν τα έθνη. Αυτός θα τους ποιμάνη με ράβδον σιδερένια και θα πατήση το πατητήρι 

που βγάζει το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος»….: Ο Χριστός Θριαμβευτής….! 

 

      { Πω -- πω ισόθεοςςςςς Μεσσίαςςςςς…., ο της Α. Ι….. κι όχι ο «εξηρτημένος» Ι. Χ…., 

      ίδιος Γιαχβέ…., αρσενικόςςςςς….. και ουχί με ‘’φρου -- φρου’’ κι αρώματα…., πια…., 

      ’’μπαρουτοκαπνισμένος’’ στη 2η : ‘’2η’’ Ιωαννοαποκαλυπτική παρ·απ·ουσία του….! } 

 

…..Επομένωςςς…., βουρ….. και καλά βόλια…., ωρέ παρθεναρσενικοί αντράκλεςςςςς…., 

βουουουρρρ…., ωρέ ‘’χριστιανοί’’…., που….. «και ο θεός ούτω πως εποίησεν»….!..... 

 



88 

 

…..Φτουουουουου…., ε, κι ας λερωθεί το φτύμα μου…., όλες οι θρησκείες…., 

νααααα…., είναι της ίδιας -- ‘’ίδιας’’ ‘’κόπιας’’…., ‘’γεννημένες’’ ‘’καρμπόν’’…., 

μα εξίσου βρώμικες και ‘’θεοκτόνες’’…., εξίσου μασονέ κρυπροσατανιστικές…., Καισαροπαπικές…., 

με κύριο στόχο –τους τους λαούς –τους οι σιαμαίοι -- ‘’σιαμαίοι’’ Καίσαρες και Πάπες…., 

όλεςςςςς….. στην ίδια μασονέ κωδικική -- κωδικοποιητική βάση…., 

πολύδυμες…., ε, από ‘’Θαύμα’’ της, ‘’ποντικομαμής’’, μασονέ κι αρχαιόθεν Διεθνούς Συνωμοσίας….! 

 

Εχχχχχ…., όλεςςςςς….. μυστικοπαθείς…., ως ούσες του δόγματος της παρθενίας 

του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., ε, του, και, πολιτικού…., 

ννννναι, κι ας…., φορές και σε ‘’έτσι ή αλλιώς’’ αποσιαμαιοποιήσεις –τους…., ‘’σχίζονται’’ και….! 

 

Ναιαιαιαιαιαι…., ο πιο ύπουλα καλυμμένοςςςςς ιμπεριαλισμός…., 

χα…., νααααα…., ‘’εν περιλήψει’’….. ‘’–μου’’….. κι εδώ….: 

 

        #$$# Μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός…., 

        ‘’μυστικές’’, πολεμικές ή μη, στρατηγικές…., ‘’μυστικά’’, πολεμικά ή μη, όπλα….,….. 

                  / ….. εχμ…., δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς, και, θρησκευτικού μπεριαλισμού….. / ….. 

 

             ▬ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο….: 

▪Αζτέκοι ή Μεζίκα ή λαός του ήλιου….:  

ο πολιτισμός τους χαρακτηρίζεται ως πολιτισμός μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού….! ▬ 

 

           ▼Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών….: 

▪ Ισλάμ : πρώτος, κρυφός, στόχος τους….: να επέλθει, τελικά και μετά από καταχτήσεις, 

Πανισλαμιστική ενότης στη Γη…., με την επιβολή του Ισλαμισμού σ’ όλες τις χώρες της…., 

κηρύσσοντας αυθαίρετα, πόλεμο κατά των απίστων, μέχρι να γίνουν Ισλαμιστές…., 

με (!;) εξαίρεση τους λαούς που κατέχουν τις Γραφές…., 

(!;) αρκεί, βέβαια, να πληρώνουν, ως υποταγμένοι, χαράτσι….! 

                    { Ε, αλά Π. Δ, Κ. Δ, Α. Ι,….. το Κοράνι είναι 

                    συρραφή των πολεμικών διαγγελμάτων, και, του Μωάμεθ….! } 

 

▪ Λάο Τσε : Ταοϊσμός : σύλληψη του Λάο Τσε : μύθος….: 

η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ηλίου και ύστερα από 81 έτη, στα 162 της χρόνια, 

τον (!;) γέννησε κάτω από μια (!;) δαμασκηνιά, μένοντας 81 χρόνια έεεεεγκυος….: Ινδικό ‘’ανεμογκάστρι’’….! 

        |**| Χξς΄ςςςς…., 81 χρόνια συστηματοποιούσαν μασονέ κωδικικά -- κωδικοποιητικά…., 

        χμ, κάτω από του Μάρα -- Σατάν τη δαμασκηνιά…., 

        το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού τους….! |**| 

 

▪ Βούδδας : Προφητείες….: τον ήθελαν κυρίαρχο του κόσμου και φωτιστή του, 

κάτι που ο Βούδδας (!;) απευχότανε…., λέεεεενε…., ε, που τα δύο δ….. είναι ιμπεριαλέ….! 

 

         ■ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών….: Βέδες….: 

         Οι εκεί : στην Ινδία και τότε ιερείς, εξηγώντας το | ιμπεριάλ | μυστικοπαθές όνειρο 

         της μάνας του Βούδα / …..ή, ιμπεριαλέ, Βούδδα….. / Μάγιας, 

         απεφάνθησαν ότι πρόκειται να γεννηθή από αυτήν ένα ένδοξο παιδί | ο Βούδ,δ,ας | , 

         προορισμένο να γίνη….. ή (!;) παγκόσμιος άρχοντας / Βούδδας / ή μεγάλος ασκητής | Βούδας | ….! 

                            /*/ Ε, άλλο Ζίβαν Μούκτα : Ζωντανός Λυτρωτής : ως….. Βούδας….. 

                             κι άλλο Ζίβαν Μούρτη : Ζωντανός Κατακτητής : ως….. Βούδ,δ,ας….! /*/ 

         Έτσι λέγεται ότι όταν, μόλις, ήλθε στη ζωή έκανε (!;!;!;!;!;) επτά βήματα 

         με κατεύθυνση προς το Βορρά και είπε : 

         «Είναι η τελευταία γέννησή μου. Είμαι ο μεγαλύτερος από όλα τα όντα»….! 
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           (( .....Επτά, 7….: και, αυτός ο αριθμός…., και σε αυτούς εδώ…., είναι….. 

           ιμπεριάλ μασονέ κωδικικός αριθμόςςςςς…., ο του, ‘’σπαστού’’ : 7, εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777…., 

           οπότε οι ‘’τέτοιοι’’ -- Βουδδιστές γράφουν το όνομά του με 2 δ….: Βούδδας…., 

           αλά με 2 α και 2 ρ….. Αβραάμ και Σάρρα, αντίστοιχα…., 

           οι του, και, εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777….!            

           Και…., με άλλα -- ‘’Βουδ,δ,ικά’’ λόγια….: 

           «Εγώ, οπωσδήποτε, πια, θα κατακτήσω τον ’’Βορρά’’….!»….! )) ■ 

 

▪ Ισραήλ….: η βασιλεία του, γήινου, Δαυίδ…., κατά τον Ιεχωβά…., 

είναι ( …..α, τί…., ως….. δογματικά ιμπεριαλέ….. «παρθένος» : αιώνια νέος…!; ) αιώνια…., 

       ---- Ννναιαιαι…., χξς΄ςςςς…., το είειειειειδαμε….. και ‘’τυφλωθήηηηηκαμε’’….! ---- 

μα, μετά το θάνατο του γιου του Σολομώντα, το βασίλειό του διαμοιράστηκε…., 

( Α, γι’ αυτόοοοο…!;) ώστε οι προφήτες και οι ψαλμωδοί προλέγουν για τον ερχομό 

ενός, ’’ουρανό’’σταλτου, βασιλιά, από το γένος του Δαυίδ, 

ενός Μεσσία, αγγελιαφόρου του Θεού, που θα ερχόταν πάνω στα (!;) σύννεφα (!;) των ουρανών 

 

        {*$*{ …..τίιιιι…., όχι, πια, του….. ουρανού…., ρε ταμαχτιάρηδες…!; 

        Α, χα, είναι, και ο….. «ουράνιος θόλος : ουρανός»….! 

        Κι όλα τα, μεγαλοαστικά δίποδα, σύννεφα μαζί του…!; Και…..«παρθένοι»…!; 

 

        Κάλέ Ι. Χήδες…., δυστυχώςςς…., ουχί αιώνιος κι ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., 

        που ο Ωκεανός, σώρρυ, ο Γιαχβέ δεν τον….! 

 

        Νααααα…., γιατί….. ο Γλαύκος, σώρρυ, ο Ι. Χ…., 

                    |*| …..ο που….. από απλό ‘’ψαρά’’….. τον έκανε αθάνατο Νόμιο Απόλλωνα….. 

                    και ξάπλωνε…., βόσκοντας τα πρόβατά του…., 

                    πλην υπό την άμπελον : κληματαριάν…., χμ, ως «αρσενικός» Γλαύκος…., 

                    και υπό την συκήν…., χμ, ως ‘’«θηλυκή»’’ Γλαύκη….! |*| 

       «ήτο μεσίτης όχι ενός»…., μα 2 και πλέον μεσίτης….. σε ουρανό και σε ουρανούς…., 

        που διασκέδαζαν πιλατεύοντάς ‘τον…., συν Πιλάτοις…., 

        με ‘’μαλλιοτραβήγματα και μπάτσες’’…., ναι, τον ‘’σε πολλά ταμπλώ παίζοντα’’….! 

 

        Ναι…., ο Γιαχβέ…., εκείνη τη μέρα…., 

        χα, που δεν βγήκε το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθεί τι του έταξε του/της Γλαύκου/Γλαύκης…., 

        ήτοι, και αθανασία και αιώνια νεότητα…., 

        του έδωσε, μόνον, ιστορική αθανασία και μυθολογική αιώνια νεότητα….. 

        κι όχι και ιστορική αιώνια νεότητα….! 

 

        Ννννναι…., εξού και ξου κι η….. «αιώνια ηγεμονία του»…., 

        που, όμωςςςςς, ίσως να επαληθευθούν οι προφητείες 

        του Ιωάννη της Αποκάλυψης και να ξξξξξαναρθεί εκ δευτέεεεερου…., 

        οπότε…., αν έτσι…., ως….. «αρσενικός»…., θα επέλθει στη Γη….. 

        ‘’Πανικός’’ Πανχριστιανισμόςςςςς….! }*$*} 

 

και που με το (!;) χάλκινο σκήπτρο του θα συντρίψει τους εχθρούς, 

                      ( Χα…., κι αυτός κι ο άλλος κι ο παραάλλος…., όλοι –τους…., Τάλως…., 

                      τέρατα της….. «χάλκινης φυλής»….! ) 

ασκώντας μια αιώνια κυριαρχία με δυνάμεις και μέσα ουράνια και όχι γήινα αυτός, 

κι αναγγέλλουν την παγκόσμια ηγεμονία των Εβραίων….: Δανιήλ : κεφ. 7, εδ. 13, 14….! (!;!;!;) 

       [ Χμμμμμ…., κάτι, σημερινό, 666ένιο και ‘’ακτινοΧένιο’’…., μου θυμίζει κι αυτό….! ] ▲ 
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                    ◙ Παλαιά Διαθήκη….: 

▪ Οβδιού : Στ. 1, 2....: ( Όρασις του Οβδιού ) « (!;) Ούτω λέγει ο Κύριος περί της Εδώμ· 

ήκουσα αγγελίαν από τον Κύριον, άγγελος εστάθη προς τα έθνη· ‘’σηκωθήτε! 

Ας εγερθώμεν κατά του λαού τούτου εις πόλεμον’’! 

Ιδού, θα σε καταστήσω / λαέ της Εδώμ / μικρόν μεταξύ των λαών  

και θα είσαι αντικείμενον μεγίστης περιφρονήσεως!»….! 

 

▪ Ιερεμίας : κεφ. 1, εδ.10, 11….: / Κύριοςςςςς….. προς Ιερεμία / 

…..«…..δίδω (!;) εις σε (!;) σήμερον εξουσίαν (!;) επί των εθνών και των βασιλέων, 

(!;) να εκριζώνης και να κατεδαφίζης, να αφανίζης και να ερημώνης, να οικοδομής και να φυτεύης». 

Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς εμέ λέγων· «τί βλέπεις, Ιερεμία;». 

Εγώ δε είπα· «βλέπω κλάδον αμυγδαλής». Τότε ο Κύριος είπε προς εμέ· 

«ορθώς είδες, διότι προτίθεμαι να θέσω τον λόγον μου εις ενέργειαν»….! 

 

       [ Χξς΄, άνοιξη οι αμυγδαλιές ανθίζουν…., άνοιξη κι οι πόλεμοι αρχίζουν….! 

       Χμ, νά ‘τος ο του…..’’θ,Θ,εο’’Ναβί : ‘’θ,Θ,εό’’κλητου Τζέρεμι ο….. τζερεμές : ζημιά….! ] 

 

▪ Ιερεμίας : κεφ. 16 : εδ. 16….: ( Η επικειμένη εισβολή του εχθρού ) 

«Ιδού, ιδού αποστέλλω (!;) δι’ αλιείς πολλούς», λέγει ο Κύριος, «και θα αλιεύσουν αυτούς· 

και μετά ταύτα θα αποστείλω (!;) διά κυνηγούς πολλούς και θα θηρεύσουν αυτούς 

από παν όρος και πάντα λόφον, και από αυτάς τας σχισμάς των βράχων»….! 

 

        (( Εχ, να…., ρε…..Γλαυκόφιλοι κι Αρτεμιδόφιλοι ψαράδες και κυνηγοί, αντίστοιχα…., 

        ‘’στρατολόγηση’’ απ’ όλες, σχεδόν, τις τάξεις….: νερο·λαïκές…., χμ, για αλιείς…., 

        βουνο·λοφο·αστικές…., χμ, για κυνηγούς….,….! )) 

 

▪ Ιεζεκιήλ : κεφ. 47, εδ. 13, 14, 15….: ( Τα όρια της χώρας ) 

Ιεζεκιήλ : Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· «ταύτα είναι τα όρια, διά των οποίων θα διαμοιράσητε την χώραν   

προς κληρονομίαν μεταξύ των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, δίδοντες εις τον Ιωσήφ (!;) διπλήν μερίδα. 

      [[ …..α…., πάντως, σήηηηημερα…., το παν Γιαχβίδιο Αμέρικαν ‘’τέτοιο’’…., 

      που γεωμοιράζει : ‘’κτηματολογεί’’…., 

      κοιτάζει πιότερο το ‘’ποιόν’’ του υπεδάφους, παρά το εμβαδόν του….! Κ.I.Σes : φιλιά ‘’δαγκωτά’’….! ]] 

Θα διαμοιράσητε αυτήν εξίσου και, καθώς ωρκίσθην με υψωμένην χείρα 

ότι θα δώσω την χώραν ταύτην εις τους πατέρας σας, 

αύτη θα πέση εις σας ως κληρονομία. Ταύτα λοιπόν είναι τα όρια της χώρας…..»….! 

       ---- Χμ…., χίλιες φορές το ορκίστηκε…., χίλιες φορές, να, ψεύστηκε…., εξού και διαψεύστηκε….! ---- ◙ 

 

                   █ Κοράνι….: 

▪ Κεφ. Το Νυχτερινό Ταξίδι : Εμείς -- Αλλάχ….: Ο Σατανάς θέλει τους ανθρώπους 

να σέβονται τους οπαδούς του. Αν είστε αληθινοί πιστοί να σέβεστε (!;) μόνον Εμένα….! 

 

               { Εχ, εμείς, πάντως…., ως αληθινοί άπιστοι όλων σας των ‘’τέτοιων’’…., 

               «μόνον»…., ‘’σας γράφουμε’’….! } 

 

▪ Κεφ. Το Νυχτερινό ταξίδι : Εμείς….: Δοξασμένος είναι Αυτός που οδήγησε 

τους υπηρέτες Του κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Ιερό Τέμενος 2 / 2 : της Μέκκας / 

στο άλλο Ιερό Τέμενος 3 / 3 : της Ιερουσαλήμ /, 

 

           ([ …..και από εκεί στο θρόνο του Αλλάχ, που συνοδεύεται από τον Άγγελο Γαβριήλ. 

           Μερικοί Μουσουλμάνοι σχολιαστές δίνουν μια κατά κυριολεξία μετάφραση 

           σε αυτήν την παράγραφο, άλλοι την θεωρούν σαν ένα όραμα. ]) 
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                || Α, εδώ κυριολεκτεί ο Κύριοςςς Γιαχβαλλάχ….! 

                Ννναι…., ουουουουουστ, και ’’σχολιάστε’’, κι ΕΣΕΙΣΣΣ, ρε κωδικογνώστες σχολιαστέςςς….! || 

 

του οποίου τους γύρω χώρους έχουμε Εμείς ευλογήσει, 

για να μπορέσουμε να δείξουμε σε αυτόν μερικά από τα σημάδια Μας. 

Αυτός μόνο τα ακούει και τα βλέπει όλα….! █ 

 

                     ☼ Καινή Διαθήκη….: 

▪ Ιωάννης : κεφ. 3, εδ. 14….: Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι εις την έρημον, 

έτσι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου….! 

 

              [ Ννννναι…., απ’ τα κέρατα το κατά Α. Ι κερατούχο «αρνίον»….. και σουτ….! 

              Α…., κι εσείς….. σουτττττ…., ω οφεογητευτέςςςςς….! ] 

 

▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 16, εδ. 9….: Κατά την νύχτα παρουσιάσθηκε όραμα 

εις τον Παύλον : κάποιος άνδρας Μακεδών εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγων, 

«Πέρασε εις την Μακεδονίαν και βοήθησέ μας»….! 

 

        { Βοήθειααααα…., είμαι ο…., «ζων» : Ζήβας : Ζωντανός…., Αλέξανδρος ο Μακεδών….! } 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 4, εδ. 13….: Διότι (!;) δεν έγινε διά του νόμου η υπόσχεσις 

εις τον Αβραάμ ή εις τους (!;) απογόνους του, ότι θα ήτο ο κόσμος κληρονομία του, 

αλλά (!;) διά της δικαιώσεως που έλαβε διά πίστεως….! 

 

▪ Λουκάς : κεφ. 1, εδ. 52….: Μαρία / …..μάνα Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…. / 

«…..Κατέβασε / ο Ιησούς / από θρόνους άρχοντας…..»….: Ο ύμνος της Μαρίας….!..... 

 

         || …..ααααα…., η Μαριώ στις ψευδαισθήσεις….. και ο γιος ‘’χασίς ειδήσεις’’….! || 

 

…..Εεεεε…., ννννναι…., νααααα….! Ααααα…., και….. είπατε…. τίιιιιποτα…!; 

‘’Σιωπήηηηη’’….. και, εν ανάγκη, σκασμόςςςςς…., ρε ‘’θεοκτόνοι’’ πιστοί –τους….! Σςςςς….!..... 

 

                             =============================================================== 

 

                                                                  14 --- 15 ) 

 

…..Βέβαια…., σε σχέση με το ευθύς ως άνω δόγμα της παρθενίας 

του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

τα ίδια -- ‘’ίδια’’ έλεγαν κι οι αρχαίοι έλληνες…., έτσι -- ‘’έτσι’’: δολίως κωδικοποιητικά….! 

 

Ναι…., λ. χ, να….: Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν….: 

 

▪Μέγας Αλέξανδρος….: εκεί στο άδυτο του μαντείου του Άμμωνος Διός στη Λιβύη…., 

και όσο βημάτιζαν αυτοί που σήκωναν το άγαλμα του Δία, 

και σύμφωνα με ορισμένα σημεία της φωνής του θεού…., 

του διαβεβαίωνε / ο γεροπροφήτης του μαντείου….. του Μ. Αλεξάνδρου / 

πως ο θεός…., | …..ε, ο θεοποιημένοςςςςς βασιλιάς Δίας….! | του παραχωρούσε 

αυτό που είχε, πριν λίγο, ζητήσει….! 

 

Δηλαδή…., του διαβεβαίωνε την με όρο να γίνει πιστός του παραχώρηση της κυριαρχίας της (!;) γης…., 

οπότε κι ο Μ. Α, αφού το δέχθηκε, του διαβεβαίωσε, του Δία, 

πως θα διατάξει στο εξής να λέγεται γιος του….! 
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▪ Αθηνά….: 

«Γέννηση της Αθηνάς»….: 

   // Έι, ψιιιιιτ, οι ενσαρκωτές ιδέες γεννιούνται πρώτα και μετά οι ενσαρκωτές –τους….. ή….. ανάποδα…!; // 

Η Αθηνά…., λέει ο ομηρικός ύμνος…., «ξεπήδησε πάνοπλη από το αθάνατο κεφάλι, 

       || …..χμ, ’’πολεμικό αέριο’’ κι αυτή…., αέριας μορφής…., ε, άνευ…..’’υγρασίας’’….! || 

πάλλοντας ένα αιχμηρό δόρυ. 

 

             (( …..να, και Άρης ‘’θηλυκός’’…., / ’’τύφλα νά ‘χει’’ ο «αρσενικός»…., / 

             αγκαθοβασιλικός…., / 

             η τέχνη των ‘’αθάνατων’’…., / Πόλεμος των ‘’εγγράματων’’…., / 

             ’’Ειρήνη’’ των ‘’αγράμματων’’….! )) 

 

      {*{ Ε…., τις ερωτικές ‘’ιδέες’’ του….. αιδοιικού ή εδρικού….. ερωτικού ιμπεριαλισμού 

      τις σκέφτονταν, ο Δίας, με το κάτω κεφάλι του….. 

      και τις πολεμικές ‘’ιδέες’’ του εδαφικού ιμπεριαλισμού με το πάνω κεφάλι του…., κυρίωςςςςς…., 

      ναι, αμφότερες, είναι μασονέ ιμπεριαλέ κωδικικές…., α, και….. γεωταρακουνιστικέςςςςς….! 

 

      Κι ο Παρθεν,Αχυρ,ώνας της «αειπαρθένου» ‘’Υπουργού Εθνικής Άμυνας’’ Αθηνάς 

      είναι ένα απ’ τα….. 7 ιμπεριάλ θαύματα του….. υπο…..κόσμου…!; 

      Και, τότε…., με τη γέννηση της….. «Τριτογένειας» Αθηνάς…., ήταν που ο Δίας έκανε 

      την 1η στον….. υπόκοσμο ‘’Αγία Τριάδα’’ με 2ο μέλος της κόρη : κουμ κι όχι γιο…!; 

      Και….. ο ιμπεριαλισμός της «αειπαρθένου» ΑΘηνάς…., 

      όπως και της απαρθένου Δήμητρας κ. τ. λ ‘’τέτοιων’’…., τίνος Νου ήταν…!; 

      Του 666, του 777, του 888, του 678, του 876, του 786, του 768, του 687,…!; }*} 

 

Ο μέγας Όλυμπος σείστηκε απ’ τα θεμέλιά του κάτω απ’ το βάρος της γαλανομάτας θεάς, 

κι ολόγυρα η γη αντιλάλησε μ’ ένα τρομερό βουητό. 

 

                        [ …..α, χμ…., έγινε, κιόλας, ‘’κροτούν αέριον’’….! ] 

          /*/ Ε, μάλλον, τότε, είχε, και, εσωτερική….. αντίδραση….. 

          και κινδύνευε να σβήσει κι ο ‘’πυρσός’’ του…., του/της Δία/Δίας…., 

          χμ, ννννναι, συνωμοσία των….: Ήρας, Απόλλωνα και Ποσειδώνα…., 

          τότε που….. η ‘’νερο’’, λαο,θάλασσα τρικύμιασε -- επαναστάτησε….! /*/ 

 

Αναταράχτηκε κι η θάλασσα, και τα σκοτεινά της κύματα υψώθηκαν…., 

               (( …..κούνιες σείστρες των ρηγάδων…., / των του ρετιρέ Μπουγάδων…., / 

               και….. στ’ άλλα τα πατώματα…., / ανάλογα, τα ‘’πτώματα’’….! )) 

ώσπου η νεαρή (!;) παρθένα Παλλάς : Αθηνά 

έβγαλε από τους αθανάτους ώμους της τα θεïκά της όπλα….. κι ο συνετός Δίας αναγάλλιασε»….! 

 

               |**| …..αναγαλλιάζει ο Υπουργός….. / της Εθνικής Αμύνης…., / 

               σαν βλέπει, χα, με σύνεση, / να υπερέχει σ’ όπλα…., / 

               ‘’έξυπνα’’ κι από έξυπνο…., / και στον εχθρό πανούκλα….! |**| 

 

      /${ Σαν, σκεφτικά, ο Δίας φταρνίζεται…., ολάκερο το Σύμπαν ζαλίζεται….! 

      Ωχχχχχ…., μας ‘’τα’’ ζαλίιιιισατε….. και θα .αμήσω το .ουνί της νύμφης Δίας….! 

      Ναι…., να…., ο Δίας….: «ο πρώτος και ο τελευταίος,….. η βάση της γης και του ουρανού,….. 

      ο αρσενικός….. και επίσης μια νύμφη αθάνατη…..»….! (!;) 

      Χξς΄…., σιγά μην είναι και το συναρχότελο του πανχωροχρόνου…., βρε….. ναρκισσοτρέλληνεςςςςς….! 

      Πάντωςςςςς, ο ‘’κερατάς’’ Δίας….: νύμφη ή γαμπρός…., / ‘’πηδάει’’ ή ‘’πηδιέται’’…., / 

      ‘’πάντα’’, ‘’πηδά’’ αυτός…., / ‘’ποτέ’’ του δε ‘’μαδιέται’’….! }$/ 
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             *||* …..σε Διομύθους και Γιαχβομύθους….. / μαρτυρικά τα ‘’κέρατα’’…., / 

             πώς ‘’πάν’ σύννεφο’’ κοίτα…., / 

             μα δες και τους μυθόλαγνους…., / που ‘’παραμύθα’’, όλο, ’’μασούν’’…., / 

             πώς τους ‘’μασά’’, ανεπαίσθητα, / αόρατη ‘’Μαρμίτα’’….! *||* 

 

…..Ένας (!;) μύθος λέει πως ο Ήφαιστος επιχειρεί να βιάσει την παρθένο Αθηνά 

κι αποτυγχάνει…., χύνοντας, όμως, το σπέρμα του στη γάμπα της…., 

που, αηδιασμένη, το σκουπίζει με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα, 

 

           --**-- …..τι…., δεν ήταν….. «λινό»…!; 

           Και ποίος πήρε…., με….. έριδα…., την….. ‘’χθόνα’’ -- γη -- χώρα….. Εριχθόνα…!; 

           Ο Ήφαιστος…., που έβαλε 666 «παρθένα» ‘’σπερματοζωάρια’’…., 

           ή η Αθηνά…., που, μάλλον, δεν έβαλε ούτε ένα ‘’τέτοιο’’ ‘’ωάριο»…!; --**-- 

 

που το πέταξε, έτσι, καταγής…., οπότε και γεννιέται, μόνο με το σπέρμα του Ηφαίστου, ο Εριχθόνιος….! 

 

    [#[ Χξς΄, στις αναγκαστικές ή μη ιμπεριαλιστικές –τους συνουσίες…., πετυχημένες ή μη…., 

    όλο και κάποιες χθόνες : γαίες : χώρες : κόρες : γιους : ‘’τσιμπάνε’’ οι Εριδο·συνουσιαζόμενοι….! 

    Χα…., μόνο που το καημένο ‘’κρεβάτι’’ : οι καημένοι εκατέρωθεν λαοί 

    ‘’σπάζουν’’ απ’ το πάθος των συνουσιαζόμενων…., 

    ναι, ως κι εδώ…., σαν στης….. Εριχθόνας την ποδιά…., ερίζουν Ήφαιστος κι Αθηνά….! 

    Και τι ’’εξεξεξωμήτριος κύηση’’ κι εδώ…., λες κι απόσπαση προαστειακού μαχαλά….! ]#] 

 

▪ Ήρα….: 

Η σεξομανής : ιμπεριαλομανής 

και ‘’πολυπαρθενοραμμένη’’ : πολυηττημένη βασίλισσα Ήρα…., η με σατραπείες…., 

έκανε, κωδικικέ μυστικοπαθώς, κάθε χρόνο ένα λουτρό στην πηγή Κάναθο…., 

               // ….. όπως έκανε ‘’τέτοιο’’ : κωδικικό λουτρό κι η Άρτεμις στην πηγή….. Παρθένιο…., 

               που αυτή…., η Ήρα….. κι ως η Αθηνά…., δεν είχε….. Παρθενώνα….. // 

που της ξανάδινε την….. παρθενιά της….! (!;) 

 

                             /$$/ Ε, την παρθενιά, και, του….. ’’πεπλο’’σκέπαστου 

                             μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού εννοεί 

                             η….. ξέμουνη και ιμπεριαλέ ’’νυμφομάνα’’ Ήρα….! /$$/ 

 

               ---- ….. Ωχ, ρε παρθενολόγοι Διατζήδες…., 

               ωχ, κι εσείς οι του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμού…., 

               άλλο….. σύσφιγξη….. κι άλλο παρθενόρραψη….! 

               Και….. μη πολύ….. ‘’μας’’…., για να μη σας….! ---- 

 

                 {{ Εχ…., όταν οι λαοί : νερά ‘’στριμώχνουν’’ την….. εξεξεξουσία…., 

                 τότε, αυτή, ‘’τα παίρνει’’, σώρρυ, παίρνει ‘’ένα’’ ‘’λουτρό’’ μες σ’ αυτά…., 

                 ε, ΚαναθοΠαρθενιοκωδικοποιητικά….! 

                 Κι αν τα λουτρόνερα ‘’γερνάνε’’…., αυτή….. ανανεώνεται και….. επιβιώνει….! }} 

 

         |**| Βρε…., μήπως και στο Ισραήλ υπήρχε ‘’τέτοια’’ πηγή -- κωδικοποιητήριο…., 

         ’’παρθενιοδότρα’’…., κι έκανε το ίδιο η μασονέ ιμπεριάλα κυρία ‘’παρθένος’’ Μαρία…., 

         α, που ονειρεύονταν…., έστω, αυτή…., «η πανμακάριστη» 

         να κάνει «παρθένο» γιο και πανβασιλέα του κόσμου : Λουκάς : κεφ. 1, εδ. 47 ώς 55…., 

         ε, για να είναι ‘’ακέραιο’’ το δόγμα της παρθενίας 

         της εξουσίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –τους…!; 
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         Ναι, κάλέ…., ωσεί τον έχοντα «Παρθένιο» Τρ·έλληνα Πάνα…., 

         χμ, του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

         ε, ο Παν…..πανελληνιστής : πανολυμπιστής : πανιμπεριαλιστής….! |**| 

 

▪ Ήρα και Άγγελος….: 

Αναφέρουν και μίαν άλλη κόρη της Ήρας και του Δία, την Άγγελον, 

που τη μεγάλωσαν οι νύμφες. Οι σχέσεις μεταξύ μητέρας και κόρης δεν είταν περίφημες. 

Η Άγγελος έκλεψε από την Ήρα μια αλοιφή, που η Ήρα τη θεωρούσε πολυτιμότατη, 

                | …..χα, που την είχε για….. δυναμωτικό λίφτινγκ της….. εξεξεξουσίας της….! | 

και την έδωσε στην Ευρώπη στην κόρη του Φοίνικα. 

Η Ήρα οργίστηκε τρομερά. Η Άγγελος κατάφυγε στην αρχή στο δωμάτιο μιας λεχώνας, 

και μη βρίσκοντας τρόπο να γλιτώσει από το θυμό της μητέρας της 

προσκολλήθηκε στις πομπές των (!;) ψυχών. 

 

           (( Ε…., ετερόθεν : Ηρόθεν…., ως και με τον εξιλασμό : εξαγνισμό του Απόλλωνα…., 

           την εξόρισε η Ήρα…., παραδειγματικά και «εις ανάμνησιν»…., 

           στο ‘’νεκρο’’ταφείο -- φυλακή….. υψίστης ασφαλείας….. του Άδη…., 

           πλάι στις ‘’αναστές’’ θανατοποινίτισσες ‘’ψυχές’’ : ‘’νεκρούς’’ : φυλακισμένους….! )) 

 

Τέλος υποβλήθηκε σε (!;) καθαρμό από τους Καβείρους, 

στις όχθες του Αχέροντα, και από τότε ανήκε στον (!;) υποχθόνιο κόσμο….! 

 

             /$$/ Α, κι αυτή….. ουχί αναστή…., δεν κρίθηκε άξια αναστάσεως : αποφυλακίσεως….! 

             Ναι…., που, τότε, βαριά αρρώστια : ‘’φυματίωση’’ : θανάσιμο αμάρτημα : 

             «εξάπαντος» ‘’νέκρωση’’ ήταν η αποκάλυψη ‘’αποκρύφων’’, 

             και, της πολεμοτεχνογνωσίας σε άλλους…., ιδίως, σε αλλοεθνείς….! 

 

             Ναι…., ούτε καν με αναστολή….. σε κατώτερο βαθμό εκδίκασης 

             του ‘’φυματικού’’ -- θανατοποινικού κακουργήματος…., 

             ώστε…., με ένα καλό ‘’γιο’’ της Θέμιδας : δικηγόρο…., 

             να κριθεί, έστω, πλημμέλημα : συνάχι…., 

             χμ, και να είναι, για λίγο, «κοιμώμενη εν τη κονιορτώ της γης»…., 

             οπότε αναστή : άξια ανάστασης -- αποφυλάκισης :….! /$$/ 

 

     *##* Τί…., για μια ‘’αλοιφή’’, την καταϋποβίβασαν ‘’καθαρματικά’’ : ‘’καθαριστικά’’…!; 

     Απευθείας, από….. ’’ουράνια’’….. έγινε ’’υποχθόνια’’…., χωρίς καν να γίνει, πριν, ‘’γήινη’’ : ‘’χθόνια’’…!; 

     Αχ, η καημένη ‘’μυστικο’’προδότρα Άγγελος….! Τι μοίρα κι αυτή…., να γίνει Κήρα : Δαίμονας….! 

 

     Ω καθάρματα Καβούρια…., ξου…., κι εσείςςςς κι η λυσσάρα Σάρ,ρ,α Ήρ,ρ,α….! 

     Ούρρρρρα…., ρε….. Κάβειροι -- Καβούρια….! 

     Άντε…., ρε Άδη με τους φυλακισμένους : νεκρούς σου…., αποφυλάκισέ την : ανάστησέ ‘την….! 

     …..Τί…!; Όχι…!; Ε, θα κάνει υπομονή…., 

     έως τον….. δεύτερρρρρο ερχομό του ανασταίνοντα : αποφυλακίζοντα Ιησού…., 

     χμ, που, κυρίως, για ‘’αυτό’’ χάρηκε…., ο φφφφφιλ έλ λην…., 

     όταν ‘’πήγαν’’ σ’ αυτόν οι εκεί ‘’Έλληνες’’ -- Ελληνιστές….! *##* 

 

▪ Απόλλων….: 

Κατά τον Όμηρο, ο Απόλλων…., γιος του Δία και της Τιτανίδος Λητούς, 

 

      [*[ Εμ…., για το που συνουσιάζονταν -- ‘’συνουσιάζονταν’’…., χμ, ιμπεριαλέ ή μη…., 

      περισσότερο απ’ τους άλλους θεούςςς….. 
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      ήταν Θεόςςς των θεώωων….. ο ‘’πολύτεκνος’’ Δίας…., 

      ε, και σούπερ ιμπεριαλιστής….. Δίαας…., αλά ιμπεριαλιστή….. Αβραάμ….! 

      Χμμμ…., και κάποιος/ποια θα πρέπει να του κάνει 

      μια….. ολική : αντιιμπεριάλ….. περι,πεο,τομή….! 

      Ναι, κι αυτό, στις Δημοκρατίεςςςςςς…., ω νερά κι απόνερα : ω λαοί κι απόλαοι…., 

      γίνεται με την….. ψ,ή,ό,φο : πάλο : παλούκι :….. ….! 

      Ναι…., ω κάθε λογής στρώματα του λαού…., τελικά...., α·ψηφίστε ‘τους…., όοοοολους….! ]*] 

 

(!;) ηλιακός θεός, 

         { …..τί…., αλά τον προκάτοχο, κι εξοστρακισθέντα από τον Δία, του Δία Ήλιο…!; } 

κυρίως, της μαντικής…., 

είταν μονάχα τεσσάρων ημερών σαν όρμησε από το ύψος του Ολύμπου 

για να κάνει το ταξίδι που θα τον έφερνε στις πλαγιές του Παρνασσού. 

                          ( Εχ…., ιμπεριάλ ταξίδι…., μα….. ‘’χολή και ξίδι’’….! ) 

 

Μα η νύμφη Τελφούσσα που εξουσίαζε αυτή την περιοχή, αποτρέπει το θεό απ’ το σχέδιό του….! 

                        || Όμως…., μετά, ως άντρας «αρσενικός»….. κι αρσενο’’πηδηχτής’’…., 

                        ξαναπήγε και την….. κατέλαβε….! || 

 

▪ Ερμής….: Με το ηλιοβασίλεμα κινάει για την Πιερία, 

«εκεί που τα αθάνατα | …..τί…., «αλληγορικά βόδια»…!; | βόδια των μακάριων θεών 

έχουν τους στάβλους τους και βόσκουν σε χαρωπά βοσκοτόπια που ποτέ δε θερίζουν». 

Αρπάζει 50 δαμάλια / Ε, ‘’ασήμαντους ‘’μικρο’’κώδικες….! / , που τα παίρνει μαζί του, 

φροντίζοντας να μπερδέψει με τέχνη τα χνάρια….! 

Τέλος, γυρίζει βιαστικά στην κούνια του. 

Μπαίνει στην κατοικία του «από την κλειδαρότρυπα, | Α, μεταμφιεσμένος…!; | 

σαν (!;) φθινοπωρινή (!;) πνοή ή σαν ατμός»….! 

 

            *$* Έιιιιι…., κωδικικά…., πνοή είναι ο εμπνευσμένος ‘’θεόθεν’’ ατμόςςς…!; 

            Εμ…., κι αφού….. «φθινοπωρινή»….. κι όχι….. παγο·χειμωνιάτικη….. 

            θα ‘’ξαναχτυπήσει’’ ο οξαποδώ….! 

 

            Φυλαχτείτε, βρε….. αθάνατα βόδια…., που…. 

            την άνοιξη οι αμυγδαλιές ανθίζουν….. και την άνοιξη κι οι πόλεμοι αρχίζουν….! 

            Ναι…., ως κι «ο κλάδος αμυγδαλής» του Τζερεμέ Ιερεμία…., 

            ναι…., ίσως, ως κι η ιμπεριάλ ράβδος του Ααρών….! *$* 

 

        ● Εχ…, ή ‘’πνοή’’….. ή ‘’ατμός’’….! 

        Μήπως έγινε, από ‘’θεία’’ τιμωρία, ξανά, νερό : ύδωρ : λαός…., 

        ο ‘’μόλις’’ αιθερο,αερο,ποιηθείς : ‘’θεο’’ποιηθείς…., ο που πριν ήτο νερένιος : λαїκός…!; 

 

        Τί…., ταξική, υποβίβαση του έκαναν γι’ αυτήν την κλοπή 

        του συστηματοποιητή της κλεψιάς και της απάτης…!; 

        Ε…., από μεγάλος μεγαλοαστός : ‘’ξηρός αέρας’’…., μικρός μεγαλοαστός : ‘’υγρός αέρας’’…., 

       χμ, από ψηλό βουνό…., λιγότερο ψηλό βουνό…., ψηλός λόφος,….! 

 

        Όμως…., ω ’’ταξεω’’πλάστες, ω ‘’ανάποδοι’’…., μπερδεύετε και μαςςςςς με….: 

        αιθέρα : πνεύμα : αέρα από εξατμισμένο νερό :…., 

                   // Α, μόοοοονο το….. οξυγόνο…!; Το….. υδρογόνο….. τίιιιι…!; // 

        υδρατμούς, δροσιές : πνοές, νερό : ζεστό ή χλιαρό ή κρύο, πάγο….,….. 

        εχχχ, ξέρουμε, και, από κλίμα ψυχής…., χμμμ, και να αντιστοιχίζουμε αλληγορικώςςς….! 
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        Ω αρνητικότατοι, - -…., μόνο, ο πάγος σας πρέπει…., 

        ννναι…., κι ούτε καν το «κρύο νερό των πηγών»…., 

        χξς΄, που ‘’το παίζετε’’ ‘’θετικότατοι : + +’’, αιθέρας….! 

 

        Μα…., ω ‘’αναποδόλογοι’’…., έστω κι έτσι…., 

        εξαϋλωμένη ύλη / ….. έστω, νερένια….. / είναι οι ‘’θεοί’’ σας…., 

        που, ποτέ και οπωσδήποτε, δεν θα γίνουν 

        όπως ο από μη φυσικό φως….. Ένας όντως Θεός…., 

        ούτε καν από….. φυσικό φως…., 

        ούτε καν από….. βιοφως -- φως βιολογικής προέλευσης….,….! ● 

 

▪ Ήρα και Ήφαιστος….: Ήρα….: 

«Ανάμεσα στους αθανάτους μονάχα ο δικός μου γιος είναι σακάτης, στραβοπόδαρος, 

                  || …..έι…., αρχικά…., άσκημες, ασύμφορες, κόρες : χώρες….. 

                  κι άσκημοι, ασύμφοροι, γιοι : χώρες….! || 

γιατί μόλις τον γέννησα, τον έπιασα με τα ίδια μου τα χέρια και τον γκρέμισα στην πλατιά θάλασσα. 

 

     /$/ Α, να πρόσεχες και να φώναζες τον αρχιμάμο Γιαχβέ…., μωρή κροκοδειλόκλαυτη….! 

     Ωχ, καλά, μωρή κλαψο’’θεά’’ Ήρρρρρα…., τόσα θαύματα κάνατε όλοι σας….. 

     και το κουτσό ποδάρι του…., ανεπιθύμητου, κι ως αγνώστου πατρότητος…., γιου σου δδδδδεν…!; 

     Ή…., αποκωδικοποιητικώς…., είναι…., κι αυτό, αλά Ισραήλ και Μωυσή…., 

    «αρτιμελές»….. κι όχι «χωλό»…., ’’δουρειόϊππο’’ ιμπεριαλιστικό κόλπο…!; Ε…!; /$/ 

 

Μα η κόρη του Νηρέα, η Θέτις η ασημοπόδαρη, 

          |*| Ωχ, τον ‘’έκαψες’’ τον μπαμπά σου Νηρέα, μωρή Θέτιδα…., 

          που…., «με τέχνη» : τέχνασμα : νεφθαλείμ :…., θα σας ‘’αδειάσει’’….! 

          Μπλόφα κάνει η ιμπεριάλα της ‘’ιερής διπλωματίας της απάτης’’ Ήρα…., 

          μπλόφα….. αλά ιμπεριάλες Μωυσή και Φαραώ…., 

          χα, ναι…., έτσι και με τον Νεφθαλείμ, σώρρυ, Ήφαιστο….! 

 

          …..Και….. από ‘’τέτοια’’, απορριπτικά, κόλπα της ‘’θαλασσοριξιάς’’ 

          άλλο τίποτα, και, η….. τρ·ελληνική μυθολογία….! |*| 

τον περιμάζεψε και τον ανέθρεψε μαζί μ’ όλες τις αδελφές της»….! 

 

▪ Ηρακλής….: 

Ο Ηρακλής έδωσε στην Στερόπη, κόρη του Τεγεάτη Κηφέα, 

ένα βόστρυχο από τα μαλλιά της Γοργόνας, που του είχε χαρίσει η Αθηνά. 

Ο βόστρυχος αυτός ήταν μέσα σε μια υδρία. 

            {{ Έιιιιι…., μωρή Στερόπη…., 

            με ‘’δανεικό’’ κι ‘’ουράνιο’’ -- ‘’τριχο’’·Υμίρειο νερό : λαό : στρατό : ύδωρ…., 

            χμ, τον μες σε ‘’Δούρειο ίππο’’…., σώρρυ, τον μες σε….. υδρία…., 

            φοβερίζατε και απωθούσατε τον Αρκαδικό στρατό…!; }} 

Της είπε πως, αν εμφανιζότανε στρατός / Αρκαδικός και κατά –της πατρίδας της Τεγέας / , 

θα μπορούσε να τον τρέψει σε φυγή, δείχνοντάς του τρεις φορές τον βόστρυχο πάνω απ’ τα τείχη, 

προσέχοντας μόνο να μην τον κοιτάξει η ίδια….! 

 

     (*( Ννναιαιαι…., ω περίεργη Στερόπη…., μην τον κοιτάς, ψάχνοντάς ‘τον, πολύ…., 

     που….. θα ‘’τυφλωθείς’’….. κωδικιζέ…., επικίνδυνη γαρ η ‘’αποκωδικοποίηση’’ 

     του «ανεξιχνίαστου κι ανεξερεύνητου» ‘’τέτοιου’’…., 

     ε, του κατέχοντος τρομερή πολεμική τεχνογνωσία…., 

     τσς, «ανεξιχνίαστη κι ανεξερεύνητη»….! 
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     Ναι, να, ως κι εγώ…., που με μια, μα μοναδική, ματιά…., 

     δια·βλέπω κωδικιζέ πως δεν είναι από μαλλιά της άνω κεφαλής της Γοργόνας…., 

     ννναι, αφού έχει, ο βόστρυχος, αιδοιοφθείρες…., οπότε είναι χαμηλής τεχνολογίας….! )*) 

 

▪ Θησεύς….: 

Όταν έγινε έφηβος ο Θησέας πήγε στους Δελφούς, 

να αφιερώσει στον Απόλλωνα τα μαλλιά του, που τα έκοβε τότε για πρώτη φορά. 

          [ Εχχχχχ…., ‘’κόψτε τις τρίχες’’ στις Κεγχρεές…., ρε ‘’τριχο’’λόγοι….. Φ,Π,αύλοι….! ] 

Ο Πλούταρχος, βιογράφος του Θησέα, λέει ότι το μέρος, όπου έγινε αυτή η ιεροτελεστία, 

ονομάστηκε Θησεία (!;). 

 

                    { Ωχχχχχ, ρε λαοτζίκια, βοθρώστε τους…., 

                    που….. τόσες….. Θυσίες –σας….. για κουρεμένες….. τρίχες –τους….! } 

 

Ο ίδιος συγγραφέας ισχυρίζεται ότι το έθιμο αυτό κατάγεται από τη φυλή των Αβάντων, 

που κόβανε τα μαλλιά τους, για να μην έχουν από πού να τους πιάσουν οι αντίπαλοί τους, 

όταν ερχότανε στα χέρια….! ♠ 

 

    ► Κυριάκος Σιμόπουλος….: 

Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 

▪ Ξενοφών….: 

Κατά τον Ξενοφώντα η θεωρία του επεκτατισμού με εκστρατείες και σφαγές 

έχει….. (!;!;!;!;!;) αγαθά κίνητρα και εξασφαλίζει τις (!;!;!;!;!;) ευλογίες των θεών, 

που τοποθετούνται (!;!;!;!;!;) πάντοτε στο πλευρό των δραστήριων και ισχυρών. 

Δικαιολογούνται, (!;!;!;!;!;) επομένως, οι πολεμικές κατακτήσεις 

και ο εξαγνισμός των στρατιωτικών θριάμβων….: 

«και ο θεός ούτως πως εποίησεν (!;!;!;!;!;)»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Β΄ : 3, 4….! 

                           ( Επομένωςςς…., άντε και….. «μολυνθείτε»….! ) 

 

Χαρακτηρίζει τον κατακτητή -- σφαγέα λαϊκό ήρωα επειδή προσφέρει πλούτη, δόξα 

και αξιώματα στους αχρείους συνεργάτες….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Β΄ : 3, 8….! 

Ο κυρίαρχος της χώρας, γράφει ο Ξενοφών, στέφεται φιλόσοφος….! (!;) 

            [ Επομένωςςςςς…., ιμπεριαλισμός = φιλοσοφία…!; ] 

 

Με τα έργα του καλλιεργούσε την ιδέα ενός μοναρχικού πολιτεύματος στην Ελλάδα 

και μιας πανελλήνιας εκστρατείας για την κατάκτηση της Ασίας. 

 

Επομένως, ο Ξενοφών υπήρξε ο πρώτος εμπνευστής 

των σχεδίων της μακεδονικής δυναστείας για την υποδούλωση της Ανατολής. 

 

Το σύγγραμμά του «Κύρου Ανάβασις» υπήρξε στρατιωτικοπολιτικός οδηγός για το Φίλιππο 

και η «Κύρου Παιδεία» εγκόλπιο ιμπεριαλιστικής διδαχής 

για τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του….! (!;) 

 

    ( Ουφφφφφ…., γλωσσολαλιά και γλωσσοδεσιά μου προκαλείς…., 

    ωρέ…..Ηρακλειτόπληκτο….. Τέρας της πολεμικής φιλοσοφίας Ξενοφώντα…., 

    ε, γι’ αυτό και σου προσφέρω…., νααααα, συμβολικάαααα…., 

    έναν ιμπεριαλέ περιτετμημένο φαλλό του Πρίαπου…., ε, να τον…… εμπνέεις….! ) ◄ 

 

…..Λοιπόννννν…., αφού…. «και οι θεοί ούτω πως εποίησαν»…., 

αντι….. ‘’γράψτε’’ –‘τους….. θεσπεσίωςςςςς….!..... 
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….. ‘’Φυσικά’’…., στενότατα συνδεδεμένο με το δόγμα της παρθενίας 

του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού είναι και το έθιμο, και, της περιτομής…., 

κι αυτό, επίσης, μασονέ ιμπεριαλιστικό…., όχι, μόνο, στους Εβραίους…., μα κι αλλού της Γης….! 

 

                             * Περιτομή, ακροβυστία, κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή,….. 

 

                  ● Λεξικό των Θρησκειών : των Ελιάντε / Κουλιάνο….: 

▪ Αβοριγένοι της Αυστραλίας….: γίνονταν περιτομή απ’ τους σαμάνους ιερείς σε όλους….! 

 

▪ Ανατολική Αφρική….: κι εδώ, κάνουν….. περιτομή…., μα και….. κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή,….! 

           |*| Ε, θα είχαν…., κι αυτοί…., και, βασίλισσες του δόγματος της παρθενίας 

           του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., αυτόνομες ή μη….: Σάρρες, Πύρρες,….! |*| 

 

▪ Ινδιάνοι Αμερικής….: έκαναν….. περιτομή, ακροβυστία,….! ● 

 

               ♠ Παγκόσμιος Ιστορία των, 5 Μεγάλων, Θρησκειών : Χέλμουθ Γκλασενάππ….: 

▪ Περιτομή του Μωάμεθ….. και των Ισλαμιστών….! ♠ 

 

Σαφώς…., έτσι, ιμπεριαλιστικά, κι οι κατ’ εξοχήν ιμπεριαλιστές Εβραίοι…., ως, λ. χ….: 

 

                    ▬ Παλαιά Διαθήκη….: * Γένεσις : κεφ. 17 : εδ. 4, 5, 6….: 

Θεός / προς ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ / : «εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε∙ 

            |*/ ….. την της περιτομής….: σύμβολο του κάθε Νου θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: 

            του Νου 666, του Νου 777, του του Ν ου 888, του Νου 678,….! |*/ 

θα γίνης ο απόγονος πλήθους εθνών. (!;) Επομένως (!;) το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Αβράμ, 

αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ (πατήρ λαών), (!;) διότι σε καθιστώ πρόγονον πλήθους εθνών. 

 

        *☼* Εχχχχχ…., ρε άτακτοι τω Γιαχβέ….. μασ ώντες όνοι…., 

        οι που σκοπεύετε ‘’απάτριδες’’, ‘’ωρίμου της ώρας’’, να ‘’καταστρέψετε’’ τη Γη…., 

        εσείς οι σχιζάκηδες Πενταλφίτες….. με την πεντάλφα….. 

              // Χξς΄…., τα πέντε α….. απ’ τα ονόματα….. τ ων….: Αβραάμ και Σάρρας….! // 

        και το φίδι….. | Τί…., το φίδι του Σατανά ή…!; | 

        και το άστρο / Χξς΄, το, «εσαεί», πεφτάστρο…!; / του Δαυίδ…., ρε αισχροί επίδοξοι πανδικτάτορες…., 

        άρχισαν, πια, οι ‘’Γιαχβεκπτώσεις’’….: «πρόγονον πλήθους / «πολλών» / εθνών»…., 

        να…., ενώ, λίγο πριν, «όλων των εθνών επί της γης»….! 

 

        Ωχ, κι εμείς που περιμέναμε πως…., με ένα επιπλέον α…., ιμπεριάλ α…., ο Αβράμ, ως Αβραάμ…., 

        θα γίνονταν, χα, το Α και το Ωμέγα της Γης…., πλανητάρχης πανδικτάτορας….! *☼* 

 

Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον και θα κάμω έθνη από σε και βασιλείς θα προέλθουν από σε»….! 

 

      (#( Έιιιιι…., ρε ‘’καμωματιάρη’’ ‘’σταφυλένιε’’ Αβραάμ…., τέως Αβράμ…., 

      πρόσεχε την φιλοβαθρική ‘’συκένια’’….. ’’Εύεια’’….. Σάρ,ρ,α ‘’σου’’…., 

           ---- Α…., ως και τους φιλοβαθρικούς ‘’συκένιους’’….: Ααρών και Μύριαμ….! ---- 

      τσς, μη ‘’σου βγει’’…., από «υποβαθρική»…., ανωβαθρική…., 

      ισότιμή σου ή πλέον σου…., αλά….. Ήρ,ρ,α….! )#) 

 

* Ησαΐας Α΄ : κεφ. 7, εδ. $14, 15,….: 

(«Δευτέρα ειδοποίησις· το σημείον του | Α, όχι διά του επίιιιι Άζαχ Ιησού…!; | Εμμανουήλ») 

Ησαΐας : $14 : / …..ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι της Ιουδαίας….. / 

«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα δώση σημείον· Ιδού η παρθένος θα συλλάβη 

και θα γεννήση υιόν και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ ( = μεθ’ ημών ο Θεός ).»….! 
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     ♦ Παραπομπή από το $14….. στα….: ▪ Ματθ.: κεφ. 1, εδ. 23….: 

     [ (21) «Θα γεννήση δε υιόν, τον οποίον θα ονομάσης Ιησούν, 

     διότι αυτός θα σώση τον λαόν του από τας αμαρτίας του»….: Γέννησις του Ιησού Χριστού….,….. ] 

     «Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, 

     το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει, Μαζί μας είναι ο θεός»….: Γέννησις του Ιησού Χριστού….,….. 

     ▪ Λουκά: κεφ. 1, εδ. 31, 34….: Άγγελος Γαβιήλ : «Θα μείνης / ω Μαρία / έγκυος 

     και θα γεννήσης υιόν και θα τον ονομάσης Ιησούν»…., 

     Μαρία / προς άγγελο Γαβριήλ / : «Πώς θα γίνη αυτό, αφού δεν έχω άνδρα;»….: 

     Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας….! ♦ 

 

                       (( ▪ Λουκάς : κεφ. 2, εδ. 21….: «Και όταν συμπληρώθησαν αι (!;) οκτώ ημέραι 

                       διά να κάνουν την περιτομήν του παιδιού, 

                       του εδόθηκε το όνομά του Ιησούς, όπως ωνομάσθηκε από τον άγγελον 

                       πριν συλληφθή εις την κοιλιά»….: Η γέννησις του Ιησού Χριστού….! )) 

 

         {$${ Επ’ αυτού…., ο ‘’μαθητής’’ του Παύλου Λουκάς…: Κεφ. 2, εδ. 23…., 

         σε αναφορά του στην παρουσίαση του Ιησού, από τους γονείς του, στο ναό της Ιερουσαλήμ…., 

         αναφέρει, ανατρεπτικά του περί αειπαρθένου Μαρίας, το στον ‘’Νόμο’’ γραμμένο….: 

         «Κάθε (!;!;!;) αρσενικόν που (!;!;!;!;!;) ανοίγει μήτραν, 

 

                  [[ Α, ω ιατρέ Λούκας, η «εσαεί παρθένος» ‘’παρθένος’’ Μαρία όχι….. «ανοικτόμητρη»…!; 

                  Κάλέ…., αφού στην 1η του….. παρ,απ,ουσία δεν ήταν αρσενικός…., 

                  ως….. κατά Αποκάλυψη Ιωάννη και αντιδιασταλτικά….. ‘’«αρσενικός»’’…., ννννναι….! 

                  Ω…., Λουκ,ανικ,ά…., αειπάρθενος : εσαεί νέα : εσαεί του δόγματος της παρθενίας 

                  του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού κάθε Νου το….. Νούμερο….! ]] 

 

         πρέπει να θεωρηθή ως αφιερωμένον εις τον Κύριον.»….! }$$} 

 

* Ιερεμίας : κεφ. 3, εδ. 3, 4….: ( «Η προς τον Θεόν απιστία του Ισραήλ» ) 

Ιερεμίας : «…..Έχεις μέτωπον πόρνης / ω Ισραήλ / και δεν κοκκινίζεις από εντροπήν. 

Δεν με επικαλείσο τώρα, ’’πάτερ μου, σύντροφε της (!;) νεότητός μου!’’»….! 

 

    /$$/ Έι…., ψιιιιιτ, πονηροίοιοιοιοι 70 μεταφραστές…., στα αρχαία ελληνικά….: ‘’ουχ ως οίκον με εκάλεσας 

    και πατέρα και αρχηγόν της (!;!;!;!;!;) παρθενίας σου;’’….! 

 

    ….. Έιιιιι…., μήπως…., έτσι….: κατά το εδώ….. παρθενία = νεότης…., ο Ιησούς 

    ήτο, ως νέος : παρθένος, Γιαχβικός…., ήτοι, του Γιαχβικού -- σταφυλικού ιμπεριαλισμού 

    και, μετά : ‘’μετεφηβικά’’, έγινε Αντιγιαχβικός : συκικός κι άλλης, ‘’τέτοιας’’, ‘’παρθενίας’’…!; 

    Ααααα…., και….. αιώνια ‘’νεότης’’ = αιώνια ‘’παρθενία’’…., ω Γλαυκο’’τέτοιοι’’…!; /$$/ ▬ 

 

              ▓ Καινή Διαθήκη:Παύλου….: 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 4, εδ. 11, 12, 16….: 

«…..και έλαβε | ο Αβραάμ | το σημάδι της περιτομής 

σαν σφραγίδα που επιστοποιούσε την δικαίωσίν του βάσει της πίστεως, που είχε (!;) όταν ήτο απερίτμητος. 

Και (!;) έτσι είναι πατέρας όλων που πιστεύουν όταν είναι απερίτμητοι, 

διά να λογαριασθή και εις αυτούς η πίστις των διά δικαίωσιν,…..»….: Το παράδειγμα του Αβραάμ….! 

 

▪Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 6, εδ. 15….: 

«Διότι εν Χριστώ ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, 

αλλά η νέα δημιουργία»….! 

        [ Ννναι, ρε κρυπτοϊμπεριάλα Παύλε…., σε πιστεύουμε και δεν ‘’κρατάμε πισινή’’….! ] 
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▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 29….: 

«Εάν δε είσθε του Χριστού, άρα είσθε απόγονοι του Αβραάμ, 

          // Περιτμημένος, από βρέφος, Ι. Χ….: 

          χμ, θρησκειακώς, ιμπεριάλας…., ως ο Αβραάμ…., ω αμφίστομε κι αντιφατικέ Φαύλε -- Παύλε…!; // 

και κληρονόμοι βάσει υποσχέσεως»….! 

 

        ♣ …..περιτομές…..λαοτομές…., / και σήμερα, όπως και χθες….,….. / 

        κι αν Κρόνεια πεόκοψη….., / θα ‘’τη γλιτώναμε’’, που λες….! 

 

        …..Και….. περιτομές τα Σάββατα….. / και τα βυζιά σου τράβα ‘τα….! 

        …..Και….. ’’πετσόκοψη’’….. πεόκοψη…., / ’’ίδια’’ είναι τα πράγματα….. / 

             σε πρόσοψη και κάτοψη….! 

        Και….. πεο’’τέτοια’’….. ’’Γιαχβο’’’’τέτοια’’…., / 

        να, ’βλογιές….. και ιμπεριάλ μπερεκέτια….,….! ♣ 

 

       [*[ Ιμπεριαλισμός….: αρσενικός : +…., χμ, λες, υπερφυσικός κι αόρατος…., σκληρός…., 

       θηλυκός : -…., χμ, λες, φυσικός κι ορατός…., μαλακός….. 

       και….. αντρογυναικικός : + -….. ή γυναικαντρικός : - +…., 

       πιότερο μαλακός και λιγότερο σκληρός…..  

       ή πιότερο σκληρός και λιγότερο μαλακός…., αντίστοιχα…., 

       χμ, άλλοτε ‘’παραφυσικός’’ κι ‘’ορατός’’….. 

       κι άλλοτε ‘’παραφυσικός’’ κι ‘’αόρατος’’…., αντίστοιχα….,….. λεςςςςς….! 

 

  ( Έι, Γλαύκον ή Γλαύκαν ή Άγδιστιν-- τραβεστίστικο ιμπεριαλισμό κομίζουν, κι αυτοί…!; ) 

 

       …..Σκληρά…., μαλακά…., σκληρά…., μαλακά….,….. 

       ε, ννννναι, ω ιμπεριάλ Σκληροί Μαλάκες….! ]*] ▓ 

 

…..Λοιπόοοοον…., κι εσείς, ω ‘’χριστιανοί’’…., Σκεψαυνανίας τα Κεφάλαια πρόσχετε…., 

εμ, και να προσέχετε, προσεκτικά, προσέχοντας….!..... 

 

….. Ε…., ννννναι…., νααααα…., έτσι ακριβώςςςςς…., ω αυνάνες θρησκειοχάννοι…., 

ναι…., και….. άλλο ο αντρικείος ιμπεριαλισμός …., έστω, αλά Δία…., 

                     | ….. ο ων, και, ‘’κατά τους Δία και Ήρα’’….. σκληρότερος και ισχυρότερος…., 

                     χμ, ως εξ ισχυρού φύλου προερχόμενος….! | 

κι άλλο ο γυνακείος ιμπεριαλισμός…., έστω, αλά Ήρα….! 

                  / ….. ο ων, και, ‘’κατά τους Δία και Ήρα’’….. ηπιότερος και λιγότερο ισχυρός…., 

                  χμ, ως εξ ασθενούς φύλου προερχόμενος….! / 

 

Ναιαιαιαιαι…., και….. άλλο ο αντρικείος ιμπεριάλ οργασμός…., έστω, αλά Δία…., 

κι άλλο ο γυναικείος ιμπεριάλ οργασμός…., έστω, αλά Ήρα…., κυρίωςςςςς, στα λαο.αμήσια –τους…., 

χα, όμως, εντονότερος κατά τον μάντη και κωδικοποιητή Τειρεσία ο γυναικείος….! 

 

Ναι, ω τσοντόλαγνοι…., που…., για να μη διαβλέπετε το κωδικοποιητικό του θέματος…., 

σας τα παραθέτουν έτσι…., αλλά και….. έτσι….: οργιακώς σεξουαλικά…., 

νααααα…., όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! 

 

Εχχχχχ…., και….. προς τι κι οι τόσες και τόσες ‘’χαζο’’αναφορές της Καινής Διαθήκης 

περί της, κατά το έθιμό –τους, περιτομής του 8ήμερου Ιησού…., 

μάλιστα, εορταζόμενης...., | ….. ξουουουουου…., γεγονός, κι αυτό, ασημαντόοοοοτατο....! | 

το της του Νου 888 ιμπεριάλ περιτομής του...., 
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         ---- …..8η….. μέρα….: τέλος γεωιμπεριαλισμού Νο 777….. 

         κι αρχή ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., 

         ως έτσι, τάχα, στα 4 Ευαγγέλια της Κ. Δ…., μα και στις Π. Α και Ε. Α…., ο Ιησούς…., 

         μα….. παραβολικάαααα….! 

 

         Όμωςςςςς…., όχι….. παραβολικάαααα….. και στην Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη…., 

         όπου ως «αρσενικός» είναι, προπαντός, του Νου 777 γεωιμπεριαλισμού…., 

         ε, και του Νου 666 οικονομικού ιμπεριαλισμού…., 

         ε, και, ελαφρώς, του Νου 888 ιδεολογικού ιμπεριαλισμού….! ---- 

 

που το αναφέρει, εδώ και ιμπεριαλέ, μόνο, ο «ακριβολόγος» Λουκάς….: κεφ. 2, εδ. 21...!; 

 

Έτσι, λοιπόν…., γενικά κι εκτενέστερα : φλύαρα κι αλλού της Κ. Δ…., αναφέρεται 

το σχετικό αυτό έθιμο της περιτομής…., ε, θρησκειακώς προσαρμοζόμενο και συσχετιζόμενο…., 

πιότερο ηλιθιοδέστατα και συγκρουστικά τους...., 

να…., περί άλλων, κυρίως, περιτετμημένων….. ή και μη.…, αναξίωςςςςς….! 

 

Άλλωστε, ο σούπερ κουτοπόνηρος και κρυπτοϊμπεριάλας Παύλος….: 

Προς Γαλάτας : κεφ. 6, εδ. 15….. τονίζει σχετικά….: 

«Διότι εν Χριστώ ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία»….! 

 

Δηλαδή…., τάχα και μόνον…., αξία έχει η ‘’δημιουργία’’ -- μεταμόρφωση 

νέου…., άλλου : απερίτμητου…., ανθρώπου….. ή λαού…., 

μα, πάλι…., ιδίως, και, κατ’ αυτόν…., απερίτμητου….. κρυπτοϊμπεριάλα…., 

χμμμμμ, ναι, επί το….. δυσυποψιαστότερο….! 

 

Ε, χξς΄, έτσι…., ως πνευματικοί, πια…., κι όχι ως υλικοί…., 

χα, τάχα και μόνο, της του Νου 888 ιμπεριάλ….. / αιδοιικής…!; / ψυχο’’περιτομής’’ κι αυτοί….! 

 

   {{ ..... «….. και πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς, 

            / Ρε, κόφτη της πούτσας, και, του Τιμόθεου, δεν περιτέμνεις και τα ιμπεριάλ γκαβά σου….! / 

   ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος»….: Παύλος : Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 29….! }} 

 

Έιιιιι…., ρε….. ‘’χαζο’’’’θεο’’λογούντες…., 

άλλο θεολογία…., έεεεεστω...., κι άλλο….: πεολογία, αιδοιολογία, ‘’παρθενία’’,….! 

 

….. Έιιιιι…., χξς΄, ρε λαοναρκώτρες….: Ματθαιάρια, Μαρκάρια, Λουκάρια, Ιωαννάρια,..... 

που...., ‘’χαζο’’"θεο"λογώντας...., 

προσπαθείτε…., με γελοία "επιχειρήματα" και "θέσεις"…., να "τα" αποδείξετε...., 

τα ευεξήγητα…., και, ‘’παρθενολογικά’’…., ψέματά τους...., ω, τα δυσεξήγητα μυστήρια…., 

χα, τα μασονέ μαφιοζέ κωδικοποιημένα…., χξς΄, και δη σε, ‘’θεατρικές’’, ‘’Οικουμενικές Συνόδους’’….! 

 

Ννννναι…., ω αηδιοφόροι…., σατανιστοκίνητοι συνηθέστατα...., βολεψάκηδες...., 

σατανιστόχριστοι σπουδαρχίδες και καλαμαράδες της γιαγιάς Κλάρας....! 

 

Βέβαια…., από τα….. ‘’τέτοια’’….. περιτομολογικά….. δεν θα μπορούσε να λείπει κι ο…., 

ο από….. παιδιόθεν –της μυημένη ‘’παρθένο’’…., πλην κι «ανοικτόμητρη»…., μαμά…., 

ιμπεριαλιστής Ιησούς….! 

 

Ο που περιετμήθη «την ογδόην ημέραν» Ιησούς…., ο ‘’κατ’ εξοχήν’’ ‘’παρθενολόγος’’ -- 

-- φαν του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμεπριαλισμού….! 
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Α, ο επίδοξος Βασιλεύς των βασιλέων σ’ όλους τους ‘’θεούχους’’ ‘’ουρανούς’’ της Γης…., 

μα….. κρυπτοϊμπεριαλιστής αυτός στην Καινή Διαθήκη…., ε, πλην στην ‘’Αποκάλυψη’’…., 

να, των πλάγιων παραβολών το….. ‘’«παρθένο»’’ θρασίμι…., 

ως, λ. χ, στην παραβολή των δέκα παρθένων….! 

 

                   # Η παραβολή των δέκα παρθένων : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 1 έως 13. 

                              [Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.] 

           ( Σύζυγοι, κόρες, γιοι,….: χώρες -- φυλές -- μαχαλάδες -- ‘’νομοί’’ -- νομάδες --….. 

           προς κατάκτηση….! ) # 

 

Τους συνιστά, λοιπόν, σ’ αυτή την παραβολή να είναι σε εγρήγορση…., πιστοί δούλοι…., 

οπότε….. ανταμοιφτοί/φτέοι με μεγάλα πόστα στην εξουσία του…., 

και, λέει ο Νταντάκιας, οι ξέροντες και μη ποιήσαντες το θέλημά του θα….. δαρούν πολύ…., 

                  / …..έιιιιι…., «θα τους σχίση στα δύο»….: Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 51….! / 

ενώ οι μη ξέροντές ‘το και ποιήσαντες πράγματα άξια τιμωρίας θα….. δαρούν λίγο….: 

Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48….! 

 

Ναι…., για να μη πάθουν, κολαστικά, όσα κι ως έπαθαν 

οι 5 μωρές, τιμωρητές/τέες, παρθένες της σχετικής παραβολής, που δεν έμειναν πιστές…., 

ε, στο δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –τους…., 

κι έμειναν, ‘’τελικά’’, εκτός της….. «εσαείειειειει»….. βασιλείαςςςςς….! 

 

Κι αυτό…., σ’ αντίθεση με τις φρόνιμες, μη τιμωρητές/τέες, παρθένες…., λεςςς, χώρες κι οι ‘’δυο’’ κι εδώ…., 

που έμειναν πιστές…., 

ε, στο δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –τους…., 

και μπήκαν στη βασιλεία….,….. 

             ---- Ω…., κάλέ παραβολόπληκτοι…., όλο με τους ιμπεριάλ φασίστες της ολιγαρχίας 

             παρομοιάζει -- παραβάλλει τον εαυτό του και το Θεόοοοο....! ---- 

ή, έτσι…..πάλι, οι της παραβολής των ταλάντων -- μνων….! 

 

Σαφώςςςςς…., χξς΄…., πολλοί ‘’παρθένοι’’ και ‘’παρθένες’’ 

είχαν το ‘’χάρισμα’’ του προφητεύειν…., ε, το του….. μεταφητεύειν…., 

ως, λ. χ, κι οι 4 ‘’«παρθένες»’’ κόρες  του Φιλίππου….: 

Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 21, εδ. 9….: «Είχε / ο Φίλιππος / 

τέσσερις θυγατέρες παρθένους, αι οποίαι επροφήτευαν»….: Εις Καισάρειαν….! 

 

      {**{ Εχχχχχ…., ω….. λογο, πραξο, αριθμο, λεξαριθμο, γραμματο,….. φακίρηδες,…., 

      ήσαν, κι αυτές οι προπαγανδίστριες, του ‘’καλυμμένου’’ δόγματος της παρθενίας 

      του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

      εμ…., κι αυτές…., ως ούσες, κυρίως, του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., 

      ήτοι, του Νου 4….: 888 διά 222 = 4….! 

 

      Νααααα…., όπως και οι 144.000 : 12 επί 12.000 παρθέεεεενοι ‘’τέεεεετοιοι’’ της Α . Ι : 

      κεφ. 7, εδ. 1 έως 8…., μάλλον, ως κι ο/η κάθε ‘’προφητο’’’’παρθένος/α’’ –τους….! 

 

      Κάλέ…., τι….. «μάλλον» λέω…., που….. όλοι/όλες –τους…., κι αυτές οι 4…., 

      ‘’έπιναν ζωντανό νερό’’ από το πηγάδι «Παρθένιο»…., καθώς κι οι….. 4 θυγατέρες του βασιλιά 

      της….. «μυρωμένης»…., αλά….. μυρωμένο Ι. Χ…., Ελευσίνας Κελεού…., 

      χα, κι αυτές, «αγνές παρθένες και περήφανες»…., 

                      ( Α…., κι ο….. Αρχιαρχιμασόνος….. Κάδμος είχε….. 4 ‘’τέτοιες’’ κόρες….! ) 

      που κι αυτές προφήτευαν…, λ. χ, στη Δήμητρα….. για την αναζητούμενή της κόρη Περσεφόνη….! }**} 
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….. Λοιπόννννν….: 

πέη ‘’κομμένα’’…., / ‘’γδαρμένα’’ αιδοία…., / τι αηδία….. / 

‘’θεο’’λογία….: / αιδοιολογία, / πεολογία….! 

 

…..Ψυχές ‘’κομμένες’’…., / μυαλά ‘’καμένα’’….,….. / όι τα καημένα….! 

 

…..Και….: δεν ‘’κόβω’’ το πουλάκι μου…., / ‘’αρκούμαι στην κυρά μου’’…., / 

μα ούτε και συμβολικά….:/ αλά θρησκειοϊμπεριαλιστικά…., / μένω στο μαχαλά μου….! 

 

Ρεεεεε…., γιούουουουουριααααα…., στα παλιούουουουουρια….! Χξς΄ςςςς….!..... 

 

                      =============================================================== 

  

              14 --- 16 έως 14 --- 20 )                     14 --- 16 ) 

 

…..Βέβαια…., καθώς σε ‘’όλα’’ –τους δίνουν συμβολική διάσταση οι πεολόγοι αυτοί…., 

‘’φυσικά’’, ‘’πάντα’’ και παντού, μασονέ κωδικοποιητικά…., 

έτσι και το πέος έχει συμβολική διάσταση…., είναι, δηλαδή, καββάλ ιμπεριαλιστικό σύμβολο….! 

 

Ννννναι…., ως, λ. χ….: 

* Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν….: 

Η Γαία και ο / Τιτάνας γιος της / Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό σε ανικανότητα….! 

 

           [**[ …..έιιιιι…., βασιλιάδες…., για ένα Βάθρο…., την ‘’Ελλάδα’’ ‘κάναν Βόθρο….! 

           …..Και, ω θαυματουργή σχιζοβασίλισσα, και,του γυναικείου ιμπεριαλισμού Ήρα, 

           σώρρυ, Γαία…., συ, μωρή γυναίκα του Ουρανού…., 

           γιατί δεν τον μεταμορφώνεις σε Τζιτζίκι και τον τυραννάς…!; 

 

           Να…., όπως μεταμόρφωσε σε Τζιτζίκι η Ηώ -- Αυγή τον άντρα της Τιθωνέα…., 

           χμμμμμ, στα γεράματά του…., 

           οπότε δεν μπορούσε να….. συνουσιαστεί μαζί της…., μα και ιμπεριαλέ γαμησέ…., 

           ήτοι, δεν μπορούσε να κατακτήσει ιμπεριαλέ : γαμησέ : γαμαλληλουιέ 

           λαούς -- μικρές, φυλές…!; Γιατίιιιι…!; ]**] 

 

        ● ….. σε ανικανότητα….: με την κοπή του πέους του Ουρανού…., 

        που το κομματιάζει, ο Κρόνος…., 

 

                   {${ Ε…., περι τομή -- περι κοπή….: αναλόγως, αρχή ή τέλος ιμπεριαλισμού….! 

                   Κοπή -- τομή….: αρχή ιμπεριαλισμού του Κρόνου….! 

                   Αφροδίτη : σύμβολο τέλους της ιμπεριάλ Δυναστείας των Ουρανιδών 

                   κι αρχή της Δυναστείας των άλλων….,….! 

 

                   …..Και, ω εορτόλαγνοι λαοτζίκοι, α, είναι αμαρτίιιιια το που δεν γιορτάζετε 

                   το ιμπεριάλ πέος : φαλλό του Ουρανού…., 

                   χμ, να μάθετε…., που, ‘’ακόμα’’, δεν μάθατε, αν και ‘’το’’ πάθατε…., 

                   το τι εστί κάθε ιμπεριάλ λαογαμήσι….! }$} 

 

        που, σαν το πετά στη θάλασσα, γεννιέται / μετάλλαξη ή εξαλλαγή…!; / η Αφροδίτη….! ● 

 

* Παλαιά Διαθήκη : Βασιλειών Γ΄ : κεφ. 1, εδ. 1, 3, 2….: 

Και ο βασιλεύς Δαυίδ ήτο ήδη γέρων, πολύ μεγάλης ηλικίας, 
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μολονότι δε τον εσκέπαζαν με ενδύματα, δεν ηδύνατο να θερμανθή. 

Ούτω εζήτησαν / οι υπηρέται του / εις όλην την χώραν του Ισραήλ ωραίαν (!;) παρθένον, 

και εύρον την Αβισάκ την Σωμανίτιν | Α, κόρη -- χώρα…!; | , και την έφεραν εις τον βασιλέα…., 

«ώστε να θερμαίνηται 

| …..ο Δαυίδ, πλαγιάζοντας μαζί με αυτήν, που έγινε «νοσοκόμος του»….. | »….! 

 

         (#$( Ε, άει σιχτίρρρρρ, ρε ’’δουλευτές’’ βρωμοΙ.Χήδες -- ’’καθαρο’’Ι. Αχήδες 

         με τον, και πορνόγερο, Τράγιό σας, χμ, τον πρόγονο του αγνού ‘’τέτοιου’’ σας….! 

         Νααααα…., ήταν, κι αυτός, αχόρταγος ιμπεριαλιστής…., μέχρι τα στερνά του….! 

 

         Ννννναι…., κι όταν ‘’σπάζει’’ το, ‘’θερμο’’φόρο, δόγμα της παρθενίας 

         του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού 

         και δεν ζεσταίνεται ο κάθε «παρθενικά» ιμπεριάλ ‘’τέτοιος’’…., 

         όσο κι αν τον ‘’καλύπτουν’’, Νωικά, με αναποτελεσματικά για ‘’θέρμη’’ ‘’ρούχα’’…., 

         ε, τότε του πασάρουν του ‘’σεξ’’αχόρταγου 

         μια ωραία παλλακίδα κόρη : χώρα : μαχαλά :…., ξου, ‘’«παρθένο»’’…., 

         και…., ως εκ «νοσοκομειακούουου» θαύματοςςςςς…., 

         του ανασταίνεται : αναγεννάται ο θρησκευτικός ιμπεριαλισμός δυναμωμένος….,….. 

         χα, και , να, πάλι, οι ‘’ανέσειςςςςς’’…., με….. ‘’ενέσειςςςςς’’ και….. ’’ενέσεις’’….! 

 

         Εχ, ‘’πλάκα έχει’’ ο…., ιμπεριαλέ και μη…., ‘’σεξ’’,σεξ,ανίκανος Ουρανός, 

         σώρρυ, Τιθωνέας…., σώρρυ, Δαυίδ…., 

         ‘’πλάκα κάνω’’…., που….. τέλος στις «εσαεί», καθελογής, κατακτήσεις του….! 

 

         Κάλέ…., ούτως ή άλλως…., ‘’δεν κελαηδούσε το πουλί του’’…., ως πρώτα…., 

         και μεταμορφώθηκε σε αερό,’’αερό’’,τροφο Τζιτζίκι…., 

         αλά τον σεξανίκανο άντρα της Ηούς : Αυγής…, ναι…., επιτέλουςςςςς….! 

         …..Τζι -- τζι -- τζι….. το Τζιτζίκι…., χα, αερό,’’αερό’’,πλουσιό,τροφο, πια….,ο ‘’πτωχεύσαςςςς’’…., 

         αφού….. ‘’αέρα’’ πουλούσε ο….. μεταξοσκώληκας…., 

         που…., σαν έγινε….. ‘’τζιτζίκι’’…., δες, πώς μιλά….. για το….. ‘’μανίκι’’….!  

 

        Ααααα…., και…., σε, σχετικό με το ως άνω, απόκρυφο ύμνο του Δαυίδ….: 

        κεφ. 666.777.888, εδ. κουλού -- μουνού…., σώρρυ, κλ -- μν…., 

        υπάρχει κι ο εξής αλληγορικά μπεριαλιστικός πουτσικός -- ‘’πουλικός’’ ύμνος του….: 

        --- Δαυίδ….: «Γιατί, ‘’πουλί’’ μ’ δεν κελαηδείς…., ως κελαηδούσες πρώτα…!; 

        --- ‘’Πουλί’’ του Δαυίδ….: «Εγώ, ζουρλέ μ’, δεν κελαηδώ…., ως κελαηδούσα πρώτα…., 

         γιατί ‘’το’’ θέλω ακάποτο….. κι εσύ θες με καπότα….!»…., 

         χξς΄…., που ‘’φαλλο’’έκανε και ιμπεριαλιστικά λαογαμήσια της «άσεπτης ηδονής»….! 

 

          *%* Έιιιιι…. μεταξξξξξύ μας….. κι ως προς την καπόοοοοτα…., ο Δαυίδ είχε δίκιο 

          που ‘’το’’ έκανε, και ιμπεριαλέ, ‘’καποτέ’’…., χξς΄, μην και πάθαινε…., 

(στα αρχεία:Αποκωδικ.1΄΄---2΄΄ και Κατά….. ,  από λάθος μου, η Αθηνά σχετίζεται με την πόλη Κονδυλέα…..) 

          κι έτσι κι αλά….. «απαγχομένη»….. Αρτέμιδα στην….. Κονδυλέα της Αρκαδίας…., 

          κονδυλώματα….. και ιμπεριαλογεννούσε, κι αυτός, θνησιγενή παιδιά -- χώρες….! *%* )$#) 

 

              |*| ….. Έιιιιι…., άστε τα ‘’χαλάσματα’’….. να σας διδάσκουν…., 

              που….. σκιά, Δαυίδειο ιμπεριάλ όνειρο, κυνηγάτε…..και φαντάσματα ψάχνετε…., 

              ω ‘’απαραδειγμάτιστοι’’, και, Εβραίοι : Οβριοί….! |*| 

 

* Στον «Φαίδρο» ( : ωσεί στην «Αποκάλυψη Ιωάννη» οι ‘’Γιαχβο’’υμνωδοί….. ) ‘’–του’’ ο φαιδρός Πλάτων 

αναφέρει πως οι της γοητευμένης απ’ τις Μούσες, και ευνοούμενής –τους, φυλής των τζιτζικιών…., 

της καταγόμενης από τις Μούσες…., 
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τραγουδούν συνέχεια από την πρώτη μέρα που θα γεννηθούν μέχρι το θάνατό τους…., 

 

   // ….. οπότε πάνε στις Μούσες και λένε στην κάθε μια τους 

   τα ονόματα των πιστών –τους εδώ κάτω….! 

   Χα, και, σικέ ‘’νεκροί’’ : φυλακισμένοι….. γνήσιοι χαφιέδες ‘’νεκρών’’ : φυλακισμένων….! // 

 

πως ζούνε….. χωρίς να τρώνε ποτέ….. και χωρίς να υποφέρουν από πείνα…., 

χωρίς να πίνουν και να πονούν….! 

     ( Τσς, έχασαν μεν τα υλικά προνόμια…., τους έμεινε δε η ‘’φίρμα’’ και τα ‘’πνευματικά’’….! ) 

 

            {**{ Χξς΄…., που…., καταπώς θα έλεγε κι ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ…., 

            «ουκ επ’ άρτον μόνον ζήσεται άνθρωπος»….! 

            …..Αχχχχχ…., νναιαιαι…., ρε ορεσίβιε -- πλουσιότροφε Ιησούλη…., 

            ουκ…., μα, μόνο, αν τρέφεται με ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι…., 

            χα, ως κι οι φακελωτές ‘’νεκρών’’ και ‘’ζωντανών’’ τα αερόβια τζιτζίκια…., 

            τα τρεφόμενα με τον αέρα και την υγρασία του αέρα…., 

            α…., και των πλούσιων ‘’πτωχών αερίων’’ τα ετερότροφα….. ‘’σιχαμερά’’ έντομα…., 

            χα, τα, ως εσσσσσύ, ασκητικάαααα….! 

            …..Κάλέ….. πεινάλες…., μήπως είχε κι ο Νηρέας Ιησούς 

            το κατά της πείνας φάρμακο του Ιησού Νηρέα…!; }**} 

 

…..Λοιπόννννν…., χμ, μακάααααριοι….. οι πεινασμένοι…., 

α, κι οι πεινασμένοι ‘’τζίτζικες’’ της Αποκάλυψης του Ιωάννη….: κεφ. 7, εδ. 16…., 

που…., σαν θα είναι πλάι στην που θα έρρρρρθει εκ δευτέρου Μούσα Ιησούλα…., 

πλην κι άλλων προνομίων –τους…., δεν θα πεινούν…., 

αφού, κι αυτοί, θα χορταίνουν, τσς, με….. ‘’αερό’’, ‘’δροσό’’,μελι…., 

ωχ, ως «λυτρωμένοι στον ουρανό»….. οι «ορθοί χρήστες του Μαμωνά» Ιεχωβάδες….! 

….. Βρε συ, ο κάθε ‘’παπατρέχας’’, ‘’αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε’’….!..... 

 

…..Κοινό, λοιπόν, σ’ όλες τις θρησκείες της Γης…., αρχαιόθεν και, και, εξ ‘’αντιγραφής’’…., 

το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

λες και ωσεί σε, μασονιζέ : μασονέ, ‘’σιωπηλή’’ Διαθήκη -- Συμφωνία -- Διεθνή Συνωμοσία κατά των λαών…., 

που…., με τη θρησκευτική –τους μαστούρα -- όπιο…., ‘’κλισάρουν’’ τις ψυχές των…., 

έτσι ώστε να τους κουμαντάρουν…., όσο….. κι αναλόγως…., κατά το δοκούν –τους….! 

 

Ννναι, νααα…., ω δόλιοι Παποκαίσαρες…., κι αφήστε τα ‘’φούμαρα’’ για τους χάννους….: 

 

                        * Μυστικές….. ‘’συλλήψεις’’, κυοφορίες, παρθενικοί τοκετοί,….: 

 

            ▄ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο….: 

▪ Αρχαία Αίγυπτος….: Η Ίσις καταφέρνει να μείνει έγκυος απ’ το νεκρό ( βασιλιά ) Όσιρι, 

από όπου έλκει την καταγωγή του ο Φαραώ….! 

 

▪ Ινδία : Ζαïνισμός : Μαχαβίρα….: Αφού συνελήφθη ( ο Μαχαβίρα ) στο Μπιχάρ…., 

σε μια οικογένεια Βραχμάνων…., το έμβρυό του μεταφέρθηκε από το θεό Ίντρα 

στη μήτρα της πριγκίπισσας Τρισάλα…., ώστε το παιδί να γεννηθεί σε (!;) βασιλική οικογένεια…., 

που, τάχα, 14 ή 16 όνειρά της προειδοποιούν τη μητέρα για τη θαυμαστή γέννησή του…., 

του Μαχαβίρα -- ιδρυτή του Ζαϊνισμού…., 

που, από την κοιλιά της μάνας του, πριν γεννηθεί, θαυματουργεί….! 

 

               [ Ε, έτσι, θαυματουργός ο θρησκευτικός ιμπεριαλισμός….: 

               εδώ, ακόμα, ‘’εσωτερικός’’ ιμπεριαλισμός Νο 666 και Νο 888….! ] 
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▪ Ιράν : Ζουρβανισμός : Ζουρβάν….: Είναι, κατά δοξασία, και, των αρχαίων Ιρανών, 

μυθικό ον….: αντρόγυνος, γυναίκα και άντρας μαζί -- δίφυλος…., αυθύπαρκτος…., 

που αυτογκαστρώνεται στο ‘’μητρικό του στήθος’’   ( Ε, .αμώ το .ουνί, και, του Ζουρβάν….! ) 

και γεννά, τότε κι έτσι, τον Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και τον Αριμάν….! 

 

▪ Ινδία : Βουδδισμός : Βούδδας….: η άχραντη Ινδή βασίλισσα Μάγια 

γεννά μέσα σε σπήλαιο τον ιδρυτή του Βουδδισμού Βούδδα…., 

κι αυτή από άσπιλη σύλληψη και κυοφορία…., μα και παρθενικό τοκετό….! 

 

▪ Κίνα : Κομφούκιος….: Η μητέρα του προσευχήθηκε στο πνεύμα του βουνού 

κι έμεινε ανεξήγητα έγκυος στον Κομφούκιο….! 

 

            { Εμ, βουνό : πλούσιος άρχοντας την….. ‘’εισάκουσε’’….. 

            και είχε…., χμ, Βογομιλιζέ…., ακουστικήηηηη σύλληψη…., 

            ννναι…., κι όχι λοφίσκος : φτωχός λαουτζίκος….! } 

 

▪ Κίνα : Λάο Τσε….: ( μύθος ) Η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει 

από μια ακτίνα ήλιου και ύστερα από 81 έτη, στα 162 της χρόνια, τον γέννησε 

κάτω από μια δαμασκηνιά, μένοντας 81 χρόνια έγκυος….! 

 

      || …..όχα…., αλλού….: 62 χρόνια ‘’έγκυος’’….. στον θρησκευτικό ιμπεριαλισμό ‘’της’’…., 

      τόσα…., όσα τους χρειάστηκαν κι αυτούς να τον κωδικοποιήσουν συστηματικά….! || 

 

▪ Κινεζικός Οικουμενισμός : Χου Σι….: Ο υπέρτατος άρχων, ο θεός Σάνγκ…., 

που μια φορά, μόνο, έγινε ανθρωπόμορφος…., 

συνομιλεί, τότε, με το βασιλιά….. κι εκεί που περπάτησε στα ίχνη του η μητέρα του Χου Σι, 

προπάτορος της Δυναστείας των Σου Κι, έμεινε έγκυος σ’ αυτόν…., 

τον Χου Σι -- υιό του Ουρανού -- υιό του Θεού….! ▀ 

 

                  ►Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….: 

▪ Αφροδίτη….: Η Γαία κι ο / Τιτάνας γιος της / Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό 

σε | Ε, σε ιμπεριαλιστική ανικανότητα….! | ανικανότητα….: 

με την κοπή του πέους του, που το κομματιάζει ο Κρόνος, και το πετά στη θάλασσα, 

οπότε, έτσι, γεννιέται η Αφροδίτη….! 

 

          (( Σύμφωνα με άλλο….. μύθο, τον του Ομήρου, η θεά γεννήθηκε στις ακτές της Κύπρου, 

          «που η υγρή πνοή του Ζέφυρου την έσπρωξε πάνω στο μαλακό αφρό, 

          ανάμεσα στα κύματα της βουερής θάλασσας»….! Πάντως, ω Δία, πρόσεχέ ‘την την Ουράνια….! )) 

 

▪ Ήφαιστος….. ( Αθηνά ) ….: κατ’ άλλους…., 

      // …..χξς΄, μυθολόγους -- ευαγγελιστέςςςςς….. του ‘’ίδιου’’ μασονέ ‘’«Μεγάλου Κόλπου»’’….! // 

είναι γιος του Δία 

      [ Χα, του/της γυναίκανδρου – δίφυλου…..Δία/Δίας…., 

      ως έτσι : γυναίκανδρος -- δίφυλος και ο Αιγύπτιος θεός κι ανθρωποπλάστης Φθα,….! ] 

και της συζύγου του Ήρας, 

και κατ’ άλλους είναι μόνο γιος της Ήρας, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως πατέρα…., 

ως η Αθηνά είναι κόρη, μόνον, του Δία, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως μητέρα….! 

 

  ( Εμ, όταν οι ‘’θεοί’’ φοβούνται τις συζύγους –τους ‘’θεές’’…., ε, ως ιμπεριάλες αυτές…., 

  τότε, ‘’γεννούν’’ από μόνοι –τους….. τα ιμπεριάλ ‘’παιδιά’’ –τους…., ως, έτσι, κι αυτές….! ) 
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▪ Διόνυσος….: ο θεός Διόνυσος, 

καρπός του παράνομου έρωτα του Δία με τη θνητή Σεμέλη, 

αφού πεθαίνει, προώρως, πριν συμπληρώσει εννιά μήνες κύησης, μαζί με την έγκυο σε αυτόν μάνα του, 

παίρνεται απ’ την κοιλιά της νεκρής μάνας του και κλείνεται 

        [ ….. κυοφορείται, ράβοντάς ‘τον, τότε, μετά απ’ την από ατύχημα αποβολή του…., 

        χξς΄, λες κι από….. κονδυλώματα….! ] 

μέσα στον μηρό του για εννέα μήνες και τον γεννά σε ‘’δεύτερη γέννησή του’’….! 

 

▪ Ήβη….: η Ήρα, σ’ ένα γεύμα που την είχε καλέσει ο Απόλλων, 

έφαγε άγρια μαρούλια κι έμεινε έγκυος με την Ήβη….! 

 

▪ Τυφωέας….: η Ήρα…., μετά από μια προσευχή της….: στη Γη, στον Ουρανό 

και στους…., μένοντες στα έγκατα της γης, γύρω απ’ τον μεγάλο Τάρταρο…., Τιτάνες…., 

γεννά, καθώς το ήθελε κι ευχόταν, το τέρας και μάστιγα των θνητών Τυφωέα…., 

χωρίς τη συμμετοχή του Δία ή κάποιου άλλου…., 

που γέννησε, κι αυτός και σε αντίπραξη, την Αθηνά…., χωρίς τη συμμετοχή της….! 

 

         { Στο Ναύπλιο υπήρχε παράδοση πως η Ήρα έκανε κάθε χρόνο, στην πηγή Κάναθο, 

         ένα λουτρό, που της ξανάδινε την παρθενιά της….! } 

 

▪ Εριχθόνιος….: Ο Ήφαιστος επιχειρεί να βιάσει την παρθένο Αθηνά κι αποτυγχάνει…., 

χύνοντας, όμως, το σπέρμα του στη γάμπα της…., 

που, αηδιασμένη, το σκουπίζει με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα, που το πέταξε, έτσι, καταγής…., 

οπότε και γεννιέται, μόνο, με το σπέρμα του Ηφαίστου, ο Εριχθόνιος….! 

 

▪ Άρης….: γιος του Δία και της Ήρας, ενώ κατά τον Οβίδιο 

η Ήρα έμεινε έγκυος με τον Άρη, δίχως να συμβάλει σ’ αυτό ο άντρας της, με την απλή επαφή ενός 

θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλεανού….!  / Ωχχχχχ, κρινοΠαναγιάαααα –τουςςςςς….! / ◄ 

 

                    ▬ Παλαιά Διαθήκη : 

▪ Ησαΐας Α΄ : κεφ. 7, εδ. 14….: 

          / ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι της Ιουδαίας και προς ‘’οίκο’’ του Δαυίδ / 

«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα σας δώση σημείον· Ιδού η παρθένος θα συλλάβη 

και θα γεννήση υιόν και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ = μεθ’ ημών ο Θεός.»….! 

 

▪ Ησαΐας Β΄ : κεφ. 66, εδ. 8, 9….: «’’Ποίος ήκουσε τοιούτον πράγμα, 

ποίος είδε πράγμα όμοιον προς αυτό; 

Δύναται χώρα τις να γεννήση εις μίαν ημέραν; Δύναται έθνος να γεννηθή αμέσως; 

Αλλ’ η Σιών, ευθύς ως εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τέκνα της. 

             ( Εμ, από ιμπεριάλ λαογαμήσια –τους, να κι οι….. χώρες -- κόρες -- γιοι --….! ) 

Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω;’’ λέγει ο Κύριος…..»….! (!;) ▬ 

 

                ♥ Καινή Διαθήκη : ▪ Ιησούς Χριστός….: Ματθαίος : κεφ. 1, εδ. 18….. 23….: 

«Αφού η μητέρα του Μαρία | του Ιησού -- Εμμανουήλ | αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, 

έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου,πριν να συνευρεθούν.»….. 

«Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ…..»….! 

                      ---- Βογόμιλοι….: ακουστική σύλληψη του Ιησού Χριστού…., 

                      χμ, λες και…., τουλάχιστον, πριν από τη γέννα…., παρθένααααα….! ---- 

 

▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 4, εδ. 22, 23, (29)….: 

Είναι γραμμένον, ότι ο Αβραάμ είχε δυο υιούς, ένα από την δούλην του και ένα από την ελευθέραν. 

Αλλ’ ο υιός της δούλης / ο Ισμαήλ της Άγαρ / εγεννήθηκε κατά τον φυσικόν νόμον, 
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ενώ της ελευθέρας / ο Ισαάκ της Σάρρας / εγεννήθηκε      [ Τίιιιι…., κι ο Ισαάκ ήταν Χριστόςςςςς…!; ] 

δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού : (29) : «κατά το Πνεύμα»….! ♥ 

 

                 ● Κοράνι….: 

▪ Κεφ. Απαγόρευση : Εμείς….: Και με το παράδειγμα της Μαρίας της κόρης του Ιμράν, 

που διατήρησε την αγνότητά της και στης οποίας τον κόλπο εμφυσήσαμε το πνεύμα Μας….! ● 

 

….. Εχχχχ…., βρε πιστοί –τους…., ‘’φυσημένος’’ αέρας τα ‘’τέτοια’’ –τους…., 

των που –σας πουλούν αέρα και….! Αέρααααα…., φφφφφ….!..... 

 

…..Αέρας είναι τα «Θα» –τους…., ω πιστοί –τους…., που….. σαπρή κι η ‘’μαγιά’’ –τους…., 

εφιάλτες ασυνουσίαστοι με όνειρα…., ναι, ως κι οι των ‘’τέτοιων’’ –τους συλλήψεις…., 

χξς΄, ασυνουσιάστωςςςςς….! 

 

Και...., ω ‘’ψωνισμένοι’’ –τους ‘’χριστιανοί’’…., οι αναμένοντές –‘τον σε 2η παρουσία…., 

θα είναι, άραγε, στη 2η απουσία –του…., σώρρυ, παρουσίιιιια –του…., ο ‘’Ιησούς’’, ντε…, 

από ασυνουσίαστη…., τσς, πνευματική…., σύλληψη…., 

να…., όπως ήταν ασυνουσίαστη κι η 1η γέννα αυτού του Διόνυσου…., σώρρυ, του Ιησού…!; 

 

Ναι…., βρε ‘’αερό’’πληκτοι Ι. Χήδες -- Ι. ΑΧήδες…., θα είναι ασυνουσίαστη…., 

εχμ, και με ‘’παρθενικό’’ τοκετό ο, κατά Ιωάννη ‘’Αποκαλυπτή’’, μασονέ ιμπεριαλέ Αρχιπαρθένος….: 

αρχηγός παρθένος πολεμιστής των 144.000 παρθένων πολεμιστών….! 

Ννννναι…., καταπώς ήταν ασυνουσιάστωςςςςς κι η 1η –του σύλληψη…., 

μα….. από αντιγραφήηηηη προγενεστέρων του Ιησού ‘’τέτοιων’’ συλλήψεων….! 

 

Νααααα…., πλην των ανωτέρω…., ως έτσι, λ. χ, κι ο βασιλιάς της Αιγύπτου Αμενχότεπ…., 

που, κι αυτός, γεννήθηκε από….. παρθέεεεενα…., την παρθένα ιέρεια Ματεμουά…., 

αφού πριν, ως κι εδώ, προειδοποιήθηκε αυτή από τον αγγελιοφόρο των θεών Θωτ 

ότι θα κάνει παιδί…., κάτι που έγινε με άσπιλη σύλληψη…., μπαίνοντας ο Θεόςςς Νέφτι κρυφά 

στο….. παρθένο κορμί της κι ακουμπώντας ‘την με….. σταυρό -- σημείον (!;) ζωής…. στο στόμα….! 

       /*/ …..«σταυρός : σημείον ζωής»…., ε, για το Καισαροπαπείο….. ζωής…., 

       μα….. για το λαό σημείον….. θανάτου….. σαν έχει πάνω του «καρφωμένο χρεωστικόν έγγραφον»….! /*/ 

Βασιλοπαίδι, που γεννιέται θεάνθρωποςςςςς και που το προσκυνούν θεοί κι ανθρώποι…., 

      [ Χμ…., κι αυτός κι αλά Ι. Χ, ήταν «τυλιγμένος σε σπάργανα»…., όπερ «σημείον»…!; ] 

ανάμεσα των οποίων και 3 πρίγκηπες / Α, ως οι στον Ιησού ‘’3’’ μάγοι…!; / με δώρα….: 

Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης….! 

 

            *#* …..χα…., κυρίως…., κι όπου….: κάθε….. χρεοκοπία, δουλοκρατορία, 

            αδυναμία αποτίναξης, ντόπιου ή ξένου, ζυγού,….. 

            να, εκεί, και, ‘’φύτρωμα’’ «σπαρτών» Μεσσιών -- σωτήρων ηρώων του θεούουου 

            και αρχηγών, τάααααχα, (‘’)επαναστατικών(’’) κινημάτων…., 

            μα και δυνάμωμα, κυρίως, του θρησκευτικού αισθήματος…., 

            όπως και διαιώνιση, έτσι, της όποιας όπου κι όποτε εξεξεξουσίας….,….! *#* 

 

Και…., ω εσείς, ιδίως’’, οι ‘’χριστιανοί’’…., προς τι 

     // Εχ, λες κι αυτό ήταν κι είναι το ‘’λαοκαυτό’’ ζητούμενο...., κι αν ακόμα ήταν, έστω, έτσι....! // 

οι τόσοι, χαζοχαρούμενοι, ύμνοι | Ε, εξαιρετικής….. ποίησης, μουσικότητας, γλώσσας....! | 

και οι επίμονες "επιστημονικές" μελέτες των 

  ( …..ωχχχχχ…., των "μυστικώς" αιδιοσκόπων της...., 

  ’’αλά Εβραία μαμή Σαλώμη’’, κατά το απόκρυφο βαγγέλιο του ‘’θε’’αδέρφου Ιακώβου….! ) 

‘’χαζο’’"θεο"λογούντων περί της παρθενίας –της…., ε, ευνόητα, αναποδεικτής...., 

της, τάχα, αειπαρθένου Μαρίας…., της, τάχα, παρθένου και μετά τη γέννηση του Ιησού…!; 
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Ρε, εσείς οι ίδιοι…., οι "δυιλίζοντες, και, την κάμηλον"…., ω ανούσιοι και κουτοπόνηροι…., 

οι ‘’χαζο’’"θεο"λογούντες…., νααααα, με τέτοια και με άλλα...., κατεβάζετε τη θρησκεία σας…., 

και, σε επίπεδο..... αιδοίου και πέους...., πάντα, σχιζοφρενικά και….. σχισματικά….! 

 

Ναι…., εσείς ρε ‘’εμφυλιο’’«σπαρτά» ‘’τέτοια’’…., 

κούφια και τρισάθλια ‘’μηρυκαστικά’’ δόλιων συμβολισμών και ιδεών…., 

εσείςςςςς ρε ‘’θεοκτόνοι’’…., εσείςςςςς ρε ‘’θεομπαίχτες’’ και λαομπαίχτες….! 

 

Ννννναι, κι έχετε το θράσος…., ρε βολεμένα, και, παρά τω εκάστοτε Καίσαρι θρασίμια…., 

και, να αφορίζετε 

 

      {**{ Εμμμμμ…., καλότυχοι οι αφορισμένοι από….. "σας"…., 

      τις φανατισμένες ή φανατικές ‘’«αλεπούδες»’’…., τους θρήσκαρχους….! 

      Οι που μέχρι κι εκκλησιαστικά σχίσματα…., σαφώς, και, για το άρχειν…., προκαλείτε 

      ανά τους αιώνες…., ‘’έκτοτε’’…., 

      εξαιτίας, σχετικών και μη, διαφωνιών -- ‘’διαφωνιών’’ σας….. ως προς τέτοια ανούσια 

      και ιμπεριάλ «παρθενικά» και κουτοπόνηρα μασονέ κωδικικά τέτοια….: αποκωδικοποιητέα...., 

      διαφωνιών -- ‘’διαφωνιών…., ε, φορές, θεατρικών….. και δόλια λαοεμπαιχτικών…., 

      χξς΄, εσείς, ω θεατρίνοι του παναιώνιου και μασονέ καββάλ ‘’Ιερού Μεγάλου Κόλπου’’….! }**} 

 

όσους και όπως αντισχολιάζουν τα ανούσια, κωδικο’’τέτοια’’, φακιρολογήματά σας...., 

ω τριχάσχολοι ομιχλεγέρτες....! 

 

…..Ννννναι, λοιπόν, ω ‘’χριστιανοί’’…., θα –σας ξαναέρθει εκ δευτέρου…., σιγουρόοοοοτατα…., 

 

           [$[ Ααααα…., τελικάαααα…., ως….. καταληφθείς….. εκ..... Βηθανίας….: 

           Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 11….: Απόστολοι / προς Γαλιλαίους /….: 

           «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεσθε και κυττάζετε εις τον ουρανόν; 

           Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη ( Ε, φυγαδεύτηκε….! ) από σας εις τον ουρανόν, 

           θα έλθη (!;!;!;!;!;) κατά τον ίδιο τρόπο 

           (!;!;!;) όπως τον είδατε να ανεβαίνη εις τον ουρανόν»….. 

 

      || Εχχχχ…., ανηφόρισε στον, διαχωριστή των ‘’υδάτων’’, γήινο ουρανό : ουράνιο θόλο : 

      σύνορο….: Γένεσις : κεφ. 1, εδ. 1, 8….! || 

 

           ή από δεύτερη γέννα –του….: Αποκάλυψη Ιωάννη….: κεφ.12…!; ]#] 

 

ε, κι αφού θα το δει η ιμπεριάλ παρθένα μαμά –του…., του «με άλλο όνομα», πια…., 

 

         /$/ Αχό -- όχα και τρισαλί…., ως είδε, εξ αντιγραφής, το δικό της ‘’τέτοιο’’ όνειρο η Τρισάλα…., 

         η μάνα του Ινδού Μαχαβίρα…., 12 ή 16 φορές…., 

         χμ, κι αυτός, τάχα, όχι….. «επτα,7,βήματος προς Βορράν»….. αλά Βούδ,δ,α….! 

 

         Χα, οράτε, ‘’σπαστά’’, 7 ή 777 εδαφικοϊιμπεριάλ φορές…., 

         μα και….. 12 : 2 = 6 ή 666 οικονομικοϊμπεριάλ φορές….. 

         ή και….. 16 : 2 = 8 ή 888 ιδεολογικοϊμπεριάλ φορές….! /$/ 

 

σε όνειρό της…., 666 φορές…., όπερ σιγουρόοοοοτατο….! 

 

Ννννναι…., κι όχι δυο φορές…., οπότε είναι σίιιιιγουρο….: 

Γένεσις : κεφ. 41, εδ. 32….: 



110 

Ιωσήφ….: «Το γεγονός ότι το όνειρον εστάλη δύο φοράς εις τον Φαραώ, 

(!;) υπό δύο μορφάς, καταδεικνύει ότι το ζήτημα τούτο είναι καθ’ όλα αποφασισμένον 

υπό του Θεού και ότι ο Θεός λίαν συντόμως θα πραγματοποιήση αυτό»….! 

 

…..Ονειρευτείτε…., βρε…., κι αν ονειρώξεις τα όνειρα…., εεεεε, να προσέχατε….! 

….. Έ-έ-έρχεται...., χξς΄ςςςς…., μάααααλλον, μετά τις 32/12 του….. ποτέεεεε....!..... 

 

…..Εχμ, ω πλανεμένοι…., ιδίως, κι ως προς τα δευτεροπαρουσιαστικά, οι ‘’χριστιανοί’’…., 

νααα…., κι αν μας αφορίζετε τους αντιλογούντες σε ‘’τέτοια’’…., σας ειρωνευόμαστε…., 

που θέλετε να δώσουμε βάση κι εμείς, και, στα ’’προγραφικά’’ ‘’τριχο’’λόγιά –τους…., 

κυρίως, στα του σχιζόγερου και αρχιβλάσφημου τω όντως Θεώ ‘’Αποκαλυπτή’’ Ιωάννη…., 

που…., έστω, δικιάς του…., την Αποκάλυψή του ‘’αφόρισαν’’…., ως σατανικό βιβλίο….! 

 

Ννννναι…., νααααα…., εχ, και πείτε μας αν, κι αυτό, είναι αλήθεια….,….: 

η ‘’Αποκάλυψη’’….. έως το 1413 μ. Χ θεωρούνταν κι ήταν βιβλίο αιρετικό και σατανικό 

κατά τους : Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Άγιο Κύριλλο, Ιωάννη Χρυσόστομο,….! 

                    || Ρε σειςςςςς…., τα άλλα….: Π. Δ, Κ. Δ,….. είναι….. θεία…!; 

                    Ή….. «περσινά, ξινά σταφύλια…..»…., φετινά, γλυκά σύκα…!; || 

 

Ε…., και, γι’ αυτό διορθώθηκε, και, από αυτούς τους ‘’νεφθαλειμίως’’ κρυπτοσατανιστές 

         // Ααα, σε σωστότερη -- λαομπερδευτικότερη , κατ’ αυτούς, κωδικοποιητική βάση….! // 

και προσαρμόστηκε στα ‘’δικά’’ –τους….. από την εν Τριδέντω Σύνοδο το 1413 μ. Χ….! 

 

Τότε…., κι έτσι…., λένε πως έγινε μη αιρετικό και θεϊκό βιβλίο….. 

κι εντάχτηκε στην, χξς΄, ορθόδοξη διδασκαλία….: 

η διόρθωση του ανισόρροπου Γιαχβικού Πνεύματος από ανισόρροπο ‘’τέτοιο’’…., μα, πάλι, ανισόρροπο….! 

 

Ουφφφφφ, ννννναι, ανισόρροπο…., που….. και η, έστω, Πατμική ‘’1η’’….. και η Τριδεντική ‘’2η’’….. 

ήταν συρραφές….. προ,μετα,φητειών -- πολεμικών διαγγελμάτων της Παλαιάς Διαθήκης –τους…., 

προσαρμοσμένων…., τσς, επιτυχέστερα κωδικοποιημένες…., και, στα τότε πράγματα…., 

ννννναι, και κοιτάξτε, και, τις παραπομπές….. απ’ την Π. Δ….. στην ‘’Αποκάλυψη’’….! 

 

           ■ Άλλωστε…., όπως, και, τα 4 Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης –τους…., 

           που, πολλάκις, γράφτηκαν και ξαναγράφτηκαν…., 

           εχ, κατά το δοκούν του κάθε κωδικοποιητή συγγραφέα και της κλίκας –του…., 

           πόσες φορές γράφτηκε και ξαναγράφτηκε…., ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’…., 

           και, η εδώ ‘’Αποκάλυψη’’ -- Επικάλυψη, έστω, του Ιωάννη…!; 

 

           Τονιστή δε, κι εδώ και χάριν παραδείγματος, κι η περίπτωση του Ευσέβιου…., 

           του υμνητή του ονομαζόμενου Μεγάλου Κωνσταντίνου…., του σούπερ μισέλληνα Ευσέβιου…., 

           που…., για να μη ‘’ξαναγίνουν’’, ‘’έτσι’’ και κατ’ αυτόν, οι Εβραίοι Έλληνες…., 

           όπως έγιναν επί Αντιόχου του Επιφανούς…., 

           έκαψε τα 4 Ευαγγέλια | Α, μόνον αυτά…!; | και μετά τα ξανάγραψε…., 

           ως έγραψε, επίσης, και Εκκλησιαστική Ιστορία…., 

           κατά το δοκούν του/κατά το δοκούν της κλίκας –του….! 

 

           Μα…..τονιστή….. κι η περίπτωση του Θεοδοτίωνος, 

           που…., ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’…., αναθεώρησε το Βιβλίο του Δανιήλ της Π. Δ…., το οποίο…., 

           τάααααχα, λόγω των αποκλίσεων της απ’ τους 70 μεταφράσεως : «παραφράσεως» 

           εκ του Εβραϊκού κειμένου…., αρχικώς, εκτοπίστηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπ’ αυτού…., 

           του οποίου δε, του Θεοδοτίωνος, η μετάφραση 

           παρατίθεται στην Π. Δ της Βιβλικής Εταιρίας…., που, εδώ, χρησιμοποιώ….,….! ■ 
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Έγινε δε κι αυτό : η διόρθωση, και, για να επαληθευτούν οι….. προ,μετα,φητείες ‘’του’’…., 

‘’ιστοριο’’διαστρεβλωτικά, βεβαίως…., 

ε, απ’ τους διορθωτές όσων «είναι γραμμένα» στο Βιβλίο του Ιωάννη…., 

άααααρα, και διορθωτέςςςςς…..: του ‘’λόγου’’….. του ‘’Θεού’’, του ‘’Ι. Χ’’, του….. του ‘’Ι.Χ’’….. αγγέλου,….! 

 

Είναι, μάλιστα, πιθανόν 

              // …..εμ, θέλοντας να το αλλάξουν οι ως άνω 4 κι οι άλλοι ομόδοξοί τους, σχετικά…., 

              και, γιατί η ‘’Ιστορία’’ δεν επιβεβαίωνε την, ‘’αρχική’’, ‘’Αποκάλυψη’’….. // 

το να το θεωρούσαν, δήθεν, σατανικό…., κατά τακτική τους…., 

που….. το του Ιωάννη Βιβλίο μπορεί να ήταν λιγότερο σατανικό 

       [ Εεεεε…., κι ‘’ατελώςςςςς’’ -- ατελώςςςςς κωδικοποιημέεεεενο…., βρεεεεε….! ] 

απ’ την ‘’Τριδεντική’’ ‘’θεία’’ ‘’Αποκάλυψη’’…., ή κι όχι λιγότερο σατανικό…., 

αν και…., έτσι που καταντιγράφουν τις….. προ,μετα,φητείες των προφητών της Π. Δ…., 

μόνο θεία δεν είναι….! 

 

Βέβαια…., κι άλλα ‘’τέτοια’’ ‘’βιβλία’’….: κείμενα, αποκαλύψεις, ευαγγέλια,….. 

απορρίφτηκαν….. ως σατανικά…., που, όμως, μερικά, τα αποδέχτηκαν μερικοί….. 

και τα ‘’περιλαμβάνουν’’ στις….. ημιεπίσημες διδασκαλίες –τους…., 

όπως…., λ. χ…., 17 απόκρυφα ευαγγέλια, 17 απόκρυφες αποκαλύψεις, 

5 απόκρυφες πράξεις αποστόλων, 7 απόκρυφα κείμενα,….. 

αν και γράφτηκαν από πρόσωπα που ζούσαν, λένε, κοντά στον Ι. Χ…., 

ενώ των ‘’μακρινών’’ του Ιησού…., όπως, λ. χ, τα του Παύλου ή του Λουκά ‘’τέτοια’’…., 

τα αποδέχτηκαν και τα ενσωμάτωσαν στην Κ. Δ…., τσς, ως πλέον βολικά –τους….! 

 

…..Ε, λοιπόννννν…., ω….. ‘’τέτοιοι’’ του ‘’τέτοιου’’ των ‘’τέτοιων’’…., 

δεν νομίζετε πως είναι….. αποφάνερος….. καιρός για στοπ στο ‘’αλληλο’’‘’τέτοιωμα’’…., 

που, νααααα, ‘’δεεεεεν σας παίρνει άλλο’’…!; Ή όχι…!;…..  Ε, αν όχι, συνεχίστε ‘τα….. και θα ‘’τη φάτε’’….! 

 

…..Και….. γιατί, δηλαδή, να εκλάβουμε όλοι ως αξιόπιστους τους λόγους –τους…., 

να, όπως απαιτεί κι ο ‘’απο/επι/καλυπτής’’ άγγελοςςςςς…., χξς΄, μέσω, έστω, του Ιωάννη….: 

Άγγελος / προς Ιωάννη /….: «Αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί…..»….:Α. Ι : κεφ. 22, εδ. 6…., 

όταν, μάλιστα, δεν επαληθεύτηκε…., έτσι….,‘’απολύτως καμιά’’….. 

σχετική με τη δεύτερη…., για….. τ ό τ ε…., παρουσία του Ιησού ‘’φλου – φλου’’ ‘’προφητεία’’ –τους…., 

ως, κι εδώ, του σχιζάκια Ιωάννη…., έστω, αυτού….. κι όχι των διορθωτών του…!; 

 

Ννναι…., ω αναμένοντές –‘τον εκ δευτέρου ‘’χριστιανοί’’…., ω ‘’αερομεταπωλητές’’ εσείς…., 

που…., το ξαναλέω…., ως κι οι της Π. Δ ‘’τέτοιοι’’…., για τότε : «εγγύς» το εννοούν….! 

Ναιαιαι…., νααααα….. και λ. χ…., που θέλετε να τα πιστέψουμε….. κι εμείςςς….: 

* ‘’Ιησούς’’….: « (!;) Ιδού, έρχομαι γρήγορα, και φέρω μαζί μου την ανταμοιβήν μου, 

διά να αποδώσω εις τον καθένα σύμφωνα προς το έργον του»….: Α. Ι. : κεφ. 22, εδ.12….,….. 

 

* Ιωάννης : «Ιδού, έρχεται με τα σύννεφα. Κάθε μάτι θα τον ιδή 

(!;!;!;!;!;) και εκείνοι που τον εκέντησαν, και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν όλαι αι φυλαί της γης. 

Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει ο Κύριος ο Θεός, 

         ( Χα…., πριν από το Α και το Ω…., υπάρχουν και, ανάλογα, αποσιωπητικά….! 

         Ναι…., και….. άλλο….. Σιωπή….. κι άλλο….. Αποσιώπηση….! ) 

ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθη, ο Παντοκράτωρ.»….: 

Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 7 έως 8….,….. 

 

* Άγγελος / προς Ιωάννη /….: «Μη σφραγίσεις τα λόγια της προφητείας 

του βιβλίου αυτού, διότι ο καιρός πλησιάζει.» : Α. Ι : κεφ. 22, εδ. 10….,….! 
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..... Ωχχχχχ…., 2.000 και πλέον χρόνια τώρα…., όλο πλησιάζει….. κι όλο είναι μακριά...., 

κοντά το Ψέμα….. και μακριά η Αλήθεια....! 

Και….. τα καθελογής καθίκια του Σατανά 

λατρεύονται ως Άγιοι του Θεού, φανερά, από τα θύματα..... 

κι ως Άγιοι του Σατανά, κρυφά, απ’ τους Θύτες...., 2.000 και πλέον τζούφια χρόνια....,….. 

εεεεε…., και ξεχωρίστε τους, ελαχιστότατους, όντως Αγίους….. 

απ’ τους γνωστούς, ‘’καταντημένους’’, ‘’τέτοιους’’….! 

 

Αχ…., νά ‘τος, βρε, νά ‘τοςςςςς...., όρθιος ο Ι. Χ ο Σατανάτος…., ο Ι. ΑΧ…., 

νά ‘τος…., πολεμο’’συννεφο’’κάβαλος : πλουσιοχορηγούμενος ο μασονέ καββάλ «αρσενικός»…., 

χμ, ίδια η ‘’αρσενική’’ Αθηνά Σάλπιγξ του Άργους -- θεά της πολεμικής σάλπιγγας…., 

το χ, το ξ και το ς΄ ( 666 )…., ω, σώρρυ…., ρε αγύρτη Ιωάννη…., 

το Α και το Ω ( 888 ) αυτός…., ο εχθράγαποςςςςς….! 

 

           [#[ Α…., στην Καινή Διαθήκη, ο Μανωλιός…., σώρρυ, ο Εμμανουήλ 

           ήταν, έστω, ’’καθιστός’’ : ειρηνικόςςςςς κι απόλεμοςςςςς…., 

           μα…., στην….. Καινή Καινή Διαθήκη της 2ης….. παρ,απ,ουσίας του…., 

           εχ, που άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς…., χξς΄, αλά Α. Ι…., 

           να…., ’’όρθιος’’ άντρας, αρσενικόςςςςς, και στον πόλεμο υπερήφανος 

           και….. «μανιακός» στρατιώτης….! ]#] 

 

….. Μόνο, ηλίθιοι -- ’’αφελείς’’ κι άκριτοι…., ή και πονηρά βολεμένοι ξύπνιοι…., λοιπόν…., 

μπορούν να πιστεύουν, στ’ αλήθεια, στη βλάσφημη και ‘’θεοκτόνο’’ αυτή ‘’Αποκάλυψη’’…., 

ε, την….. κωδικικά….. ‘’χιλιο’’μπαλωμένη ‘’Αποκάλυψη’’....! 

 

Την που….. ο ‘’τέτοιος’’ : ο θεόςςςςς την έδωσε στον ‘’τέτοιο’’ : τον ‘’Ιησούουουουου’’….. 

κι αυτός….. στον ‘’τέτοιο’’ : τον άααααγγελο…., 

που τη φανέρωσε στον ‘’τέτοιο’’ : τον Ιωάααααννη…., 

για να δείξει ο ‘’τέτοιος’’ : ο θεόςςςςς στα δουλικά του….. τα ‘’απόκρυφα’’ ‘’τέτοια’’ –του…., 

ε, και την ‘’τέτοιωσαν’’ : τη διόοοοορθωσαν οι ‘’τέτοιοι’’…., 

ξου, οι συνοδικοί της Τριδέντου….. και όχι μόνον αυτοί….! 

 

….. Ρε σατάν κρυφτούληδες…., δεν αφήνετε τα ‘’απόκρυφα’’ ‘’τέτοια’’ σας….. 

και να πιάσετε…. τα ’’αποφάνερα’’ ‘’τέτοια’’ μας….! 

 

….. Ωχχχχχ…., «Αδάμ Κάδμος»…., «Ιησούς Κάδμος»…., «Θεός Κάδμος»….,….. 

εμ, έτσι : ‘’τετοιωτικά’’, μας έπνιξαν, πια, τα καββάλ αέρια / …..’’αέρια’’….. / κάδμια…., 

ναιαιαιαιαι…., νααααα….,….. αχ, και ποίος μας σώζει…., ρεεεεε….!..... 

 

                 ==================================================================== 

 

                                                     14 --- 17 ) 

 

…..Επειδή, λοιπόν, πολλοί πανικοβάλλονται, και, απ’ τα εδώ καταστροφολογικά –τους….: 

εξαφάνιση γης -- υποβασιλείου και ουρανού -- Βασιλείου….. κι εμφάνιση νέων τέτοιων…., 

να, εξαιτίας των συμβολισμοπαιξιών -- αλληγοριοπαιξιών αυτών….. και δη του Ιωάννη…., 

έτσι ώστε…., προσμένοντας, παρεξηγηματικά, την 2η παρουσία του ‘’Ιησού’’…., 

να συμβαίνουν μέχρι και ομαδικές αυτοκτονίες πολλών…., ιδίως, ‘’χριστιανών’’…., 

φορές δε με την υποκίνηση των σχιζοφρενών αρχηγών της θρησκευτικής –τους ομάδας…., 

πρέπει, κι από ‘δω….. κι όσο πιο πειστικά, να εξηγηθεί ότι μόνον έτσι δεν είναι κι αυτά….! 
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Έτσι, μάλιστα…., κι εδώ στην ‘’Αποκάλυψη’’, έστω, του σχιζάκια Ιωάννη…., 

του κατ’ εξοχήν σατάν βαβελιστή -- συγχυσιοφόρου…., 

υποκινεί τους οπαδούς –τους στο να προσμένουν γεωεξαφάνιση κι ουρανοεξαφάνιση…., 

μα και νέα δημιουργία….: «νέας Γης και νέου Ουρανού»…., 

 

    {[ Α…., μόνον, εδώ : Α. Ι : κεφ. 21, εδ. 1 έως 8….. και δη σε επικεφαλίδα το γη και ουρανός 

    γράφονται με Γ και Ο….. κεφαλαία…., ήτοι, ως Γη και Ουρανός…., 

    που, ποτέ και πουθενά, και σε Π. Δ και σε Κ. Δ….. δεν υπάρχουν έτσι και με κεφαλαία γραμμένα….! ]} 

 

βέβαια, κρυπτοεννοώντας την επανασύσταση της χώρας -- γης –τους….! 

 

Της γης -- χώρας –τους…., που φιλοδοξούσαν, και, τότε, να την κάνουν….. 

γη μαζί και ουρανό….: ουρανογή -- ουρανό…., ήτοι, αυτόνομο βασίλειο…., αρχικά…., 

και, τελικά, γεωουρανό -- Ουρανό….: Ουρανό των ουρανών...., 

ήτοι, Βασίλειο με υποβασίλεια…., καθώς πολλά ‘’τέτοια’’ υπήρχαν στη Γη….! 

 

Χξς΄…., επανασύσταση της χώρας -- γης –τους επεδίωκαν οι Οβριοί : Εβραίοι…., 

που, τότε, ήταν υπό Ρωμαϊκή κατοχή…., όπως κι άλλοτε και υπό κατοχήν άλλων….., 

τάφος κλειστός το Ισραήλ….. με, ‘’αναστέους’’ κι ‘’αναστούς’’, ζωντανούς νεκρούς….! 

 

Να…., κυρίως, κατά….. «το όραμα του Ιεζεκιήλ»….: κεφ. 37, εδ. 1 έως 14….: 

 

               (***( «Όραμα ξηρών οστών· αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….: 

        || Ε, από σ,Σ,τυγερή πείνα κι από δίψα ήσαν ‘’σκελετωμένοι : στεγνοί : αποστεωμένοι’’….: 

        Ισραηλίτες / προς Γιαχβέ /….: 

        ’’ιδού, τα οστά μας εξηράνθησαν και η ελπίς μας εχάθη’’….! || 

               αναβίωσις / …..και, διά διατροφής των….. / του Ισραήλ ως έθνους….. )***) 

 

ανάσταση : «ανάζηση» αυτών των φυλακισμένων --  

-- νεκρών ζωντανών….. στην υπαίθρια Φυλακή -- Ισραήλ…., 

και των «εις την κονιορτόν»….. ελαφροποινιτών…., 

μα και των εντός ‘’υπόγειων’’ τάφων -- φυλακών νεκρών : φυλακισμένων….. βαρυποινιτών….! 

 

‘’Τέτοια’’ είναι η εν λόγω επαγγελόμενή –τους γεωουρανική νέα δημιουργία…., 

που ονειρεύονταν κι επεδίωκαν απ’ τα χρόνια του Ησαΐα….: Ησαΐα Β΄: κεφ. 65, εδ. 17….! 

 

     {##{ ….. ξου…., ο Ησαΐας…., που, κι αυτός, ήθελε το Ισραήλ -- Ιερουσαλήμ -- Σιώνα 

     ως….. «θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου»….: Ησαΐα Β΄ : κεφ. 60, εδ. 5…., 

     μα αφού, πριν, «καταργούνταν ο θάνατος / ήτοι, απελευθερώνονταν / διά παντός»….: 

     Ησαΐα Α΄ : κεφ. 25, εδ. 8 : (Ευχαριστήριος ύμνος επί τη προσδοκωμένη σωτηρία)….! 

 

     Μυστικοπαθή δε θρησκευτικό ιμπεριαλισμό…., γεω·ουρανο·ιμπεριαλισμό Νο 777…., 

     ‘’διδάσκει’’ και, και, ο Μιχαίας….: Μιχαία :κεφ. 7, εδ. 11 

     (Προφητεία περί αποκαταστάσεως)….: 

     «Έρχεται η ημέρα, καθ’ ήν θα ανοικοδομήσης τα τείχη σου. 

 

     [[ Χξς΄ςς…., εκείειει…., τειχωμένοι κι αλαφιασμένοι…., ω S.Sειςςςςς Εβραιούδια του σήμερα…., 

     εμμμ, που….. ‘’την βρίσκει’’ ο που ‘’την ψάχνει’’….! 

 

     Ννναι…., κι εσείς, ω σύγχρονοί μου Τρ ελ ληνοορθόοοδοξοι, πάψτε να γκαρίζετε το….: 

     «….. ανοικοδομηθήτωσαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ…..»…., ουστ, που….. ιδούουου….! 
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     Ναιαιαι…., και, επί το ευστοχότερον, ψάλτε 

     τον εξής αλληγορικά μπεριαλιστικό πουτσικό -- ‘’πουλικό’’ ‘’απόκρυφο’’ ύμνο του Δαυίδ….: 

     κεφ. 666.777.888, εδ. κουλού -- μουνού…., σώρρυ, κλ -- μν….: 

     --- Δαυίδ….: «Γιατί, ‘’πουλί’’ μ’ δεν κελαηδείς…., ως κελαηδούσες πρώτα…!; 

     --- ‘’Πουλί’’ του Δαυίδ….: «Εγώ, ζουρλέ μ’, δεν κελαηδώ…., ως κελαηδούσα πρώτα…., 

     γιατί ‘’το’’ θέλω ακάποτο….. κι εσύ θες με καπότα….!»…., 

     χξς΄…., που ‘’φαλλο’’έκανε και ιμπεριαλιστικά λαογαμήσια της «άσεπτης ηδονής»….! ]] 

 

     Κατά την ημέραν εκείνην τα όριά σου θα επεκταθούν…..»….,….! }##} 

 

Μα….. ‘’τέτοια’’ είναι κι η….. «γενική ανάστασις» που ‘’ευαγγελίζεται’’, και, ο Ιωάννης….: 

Α. Ι : κεφ. 20, εδ. 11 έως 15…., 

αυτήν που θα την επιτύχει…., πια…., δήθεν, ο «αρσενικός» πολεμιστής Ζωροάστρης…., 

ωχ, σώρρυ, ο Όσιρις…., ωχ, σώρρυ, ο Σίσυφος….,….. ωχ, σώρρυ, ο ‘’Ιησούςςςςς’’…., 

χξς΄, το υπέρ εκδικητικό Γιαχβίδιο…., το, τάχα, εχθράγαπο….! 

 

….. Επομένωςςςςς…., μάταια φοβάστε…., ω ‘’χριστιανοί’’…., 

όπως….. μάταια τον περιμένετε σε 2η παρουσία –του…., να, ‘’2η’’ απουσία –του….! 

 

Εχχχχχ…., ω συγχυσμένοι –τους ‘’χριστιανοί’’…., μάταια….. φοβάστε…., 

         ( Ααααα…., κι αδικαιολόγητα…., που, εδώ, το αποκωδικοποιεί η Πολύμνια Ιωάννης….! ) 

ννννναι…., και κανένα κυριολεκτικό άστρο δεν θα πέσει πάνω στα κεφάλια σας…., 

που….. με τη λέξη άστρο εννοεί -- δηλώνει….. δίποδο κι αλληγορικό άστρο….: 

‘’πεφτάστρο’’ -- έκπτωτο επίσκοπο : άααααγγελο….,….! 

 

Νααααα…., ‘’ωσάν’’ το….. δίποδο….. άστρο -- προπομπό των [ Α, 3…!; ] μάγων….,….: 

Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 20….: τάχα, Ιησούς / προς, έστω, Ιωάννη /….: 

«Ως προς το μυστήριον των (!;) επτά αστέρων, 

τους οποίους είδες εις το δεξί μου χέρι, και τις (!;) επτά λυχνίες τις χρυσές, 

οι (!;) επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των (!;) επτά εκκλησιών 

και αι (!;) επτά λυχνίαι είναι αι (!;) επτά εκκλησίαι…..»….! 

               ( Α…., και…., τίιιιι…., ιμπεριάλ επτά ‘’τέτοιων’’…!; ) 

 

….. Θετική ‘’Σιωπή’’…., λοιπόν…., και….. σκασμός….. 678 αιώνων….. 

εις μνήμην των…., και, εξ αυτών εδώ…., πεσουσών επάλξεων της θετικής ‘’Σιωπής’’…., 

ννννναι…., ω μιγαδικής -- θείας κι ανθρώπινης διάστασης δίποδα….! 

Σςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς….!.....  

 

….. Χξς΄ςςςς…., βρε οι αναμένοντές –‘τον…., θθθθθα….. ξαναεπαναξανάρθει πάλι…., 

αλλά….. ποιοοοοον….. μπουρδομπερδευτή….. να πιστέψουμε…., επιτέλουςςςςς….! 

 

Τον Ιωάννη…., που…., στην Αποκάλυψη…., έστω, του….: κεφ. 12, εδ. 5…., λέει 

πως θα δευτεροέλθει με….. γέννα….. και δη….. «αρσενικός»….. 

ή τον Λουκά…., που…., στις…., έστω, του…., Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 11…., 

λέει πως θα δευτεροέλθει….. έγκορμος…., «κατά τον ίδιο τρόπο…..»….! 

 

Ννννναι…., και εκ….. Βηθανίας….: Λουκάς : κεφ. 24, εδ. 50, 51….: 

Τους ωδήγησε δε έξω έως την Βηθανίαν και αφού εσήκωσε τα χέρια του 

τους ευλόγησε / ο Ιησούς….. τους 11, πια, μαθητές του / . Και ενώ τους ευλογούσε, 

αποχωρίσθηκε απ’ αυτούς και εφέρετο επάνω εις τον ουρανόν…., 

να, ως έγκορμος : ενσώματος ‘’καταληφθησόμενος’’ κι όχι ως επαναγεννηθησόμενος….! 
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Ας δούμε, όμως, το χρονικό της ανάληψης στον ουρανό -- φυγάδευσης στο εξωτερικό, 

έστω, αυτού του «Ιησού Χριστού» -- Ι. Χ….. ή «Χριστού Ιησού» -- Χ. Ι…., 

      [ Έι, κι ο «άλλος ‘’Χριστός’’», ο ‘’θαμμένος’’ λόγω τε και έργω και βίω Ελλην ιστ ο εβραίος, τίιιιι…!; ] 

το χρονικό που, μόνο, ο παραμυθατζής, μη αυτόπτης μάρτυς, Λουκάς:‘’Λουκανικάς’’ ‘’μας’’ παρουσιάζει…., 

ενώ οι άλλοι 3, αυτόπτες μάρτυρες, ευαγγελιστάδες το αποσιωπούν ένα τόοοοοσο ‘’φευγάτο’’….. πράμα….: 

 

▪Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 9, 10, 11….: 

Όταν είπε αυτά, / ο Ιησούς Χριστός, ο Ι. Χ / εσηκώθηκε εις τον αέρα, 

 

     (*( …..εχ…., σαν σου δανείσει τα χάλκινα φτερά –της….. η Γοργώ…., 

     γίνεσαι γοργοτάξιδο φιδοπερίστερο….. και πετάς στα σύννεφα…., θαυματικάαα….! 

     Α…., κι αν σου δανείσει και τα χρυσά φτερά –της…., η Γοργώ…., 

     γίνεσαι υπεργοργοτάξιδο περιστερόφιδο….. 

     και πετάς…., υπερθαυματικάαα…., ίσαμε τη Σελήνη -- κατοικία του Φιδιού Σατανά….! )*) 

 

ενώ εκείνοι / οι απόστολοι / τον εκυττούσαν, και ένα (!;) σύννεφο τον απέκρυψε από τα μάτια τους. 

Και καθώς εκυττούσαν με προσοχήν προς τον ουρανόν, ενώ αυτός ανυψώνετο, 

 

         || Χμ…., ανηφόριζε στον…., συνοριακά…., διαχωριστή των ‘’υδάτων’’ : λαών…., γήινο ‘’ουρανό’’ -- 

         -- «ουράνιο θόλο»….: Γένεσις : κεφ. 1 : εδ. 1, 8….! || 

 

αίφνης δύο (!;) άνδρες με ενδύματα λευκά εστάθηκαν κοντά τους και τους είπαν, 

«Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεσθε και κυττάζετε εις τον ουρανόν; 

Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη (!;!;!;) από σας εις τον ουρανόν, 

θα έλθη (!;) κατά τον ίδιο τρόπο (!;) όπως τον είδατε να ανεβαίνη εις τον ουρανόν.»….! 

 

….. Ωωωωωχ…., τέτοια….. ‘’αερο’’σηκωματική….. αυτοέπαρση….. αλά….: 

Βιρακόσα, Βούδδα, Αιγύπτιους βασιλείς, Ίριδα, Ερμή, Γοργώ,….. 

 

         /*/ Χα…., κι αυτοί, μάλλον, έτσι πήραν τα βουνά κι ανηφόρισαν : αναλήφθηκαν : ‘’ξενιτεύτηκαν’’ :…., 

         με φυγάδευση….. από δικούς –τους…., ως ‘’Κυριόθεν : Θεόθεν : Πνευματόθεν‘’….. προκάτ…., 

         αφού…., φορές…., οι που ‘’μέσα’’ ‘’διακυβεύονται’’…., ε, ‘’έξω’’ φυγαδεύονται….! /*/ 

 

χμ, που να ξεπερνά, και, τους νόμους της βαρύτητας...., 

κι έστω έτσι όπως το θέλουν οι Ι.Χήδες -- σατανοφακιροΙ. ΑΧήδες ‘’τέτοιοι’’…., 

ε, τέτοια…., πλην και σε κινηματογραφικές ταινίες αρρωστημένης φαντασίας...., 

ιδίως, στα, ως ‘’αέρια’’, ‘’ελαφροκάνταρα’’ αυτούς θα συναντήσει κανείς....! 

 

Ννννναι…., νααααα…., κι εδώ…., μα, έτσι και χειρότερα, και στα….. "αγιο"λόγιά –τους…., 

όπου συμβαίνουν πιο "θαυματικάαα"….. φακιροτρίκς...., 

εκτός απ’ τα πολλά εντελώς ψέματά τους...., τα βλάσφημα σκεψαυνανίσματά τους....! 

 

Ιπτάμενος, λοιπόν, ο Ι. Χ, ( Ε, "U.F.O" το ξιπασμένο της αυτοέπαρσης....! ) στον ‘’αέρα’’...., 

‘’συννεφο’’παρμένος και δη συνοδεία 2 λευκόντυτων «ανδρών» : αγγέλων : πρακτόρων...., 

 

         |***| Ρε, ουστ…., Ψέμα ‘’βαρβάτο’’….. κι από Κωδικοποιητήριο ‘’φευγάτο’’…., 

         ναι…., κι ούτε καν….. φακιρικό….. τρικ...., τσς, εξού και ‘’φλιτ’’ στα Μπουμπούρια….! 

 

         Νααααα…., απλά, ανηφόρισε ο Ι. Χ στον ‘’αέρα’’ του ‘’ουρανού’’ -- γεω’’ουρανού’’…., 

         βέβαια, με τη βοήθεια….. 2 δίποδων….. ’’«πολεμικών ή κροτούντων αερίων»’’…., 

         ωχ, εκεί στα ‘’υδατο’’διαχωριστικά σύνορα….: «ενώ ανυψώνετο» στον ουρανό -- 

         -- συνοριακή χώρα του εξωτερικού…., 
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         λες και τον….. ‘’ανέλαβαν’’ τον εξοστρακισθέντα 

         και ήδη μες στο Ισραήλ τριημέρως φυλακισθέντα -- νεκρό Ιησού 

         να τον δικάσουν οι του ‘’ουρανού’’…., στον οποίο, τ ό τ ε, ανήκε αυτός…., 

         χμ, αλά….. ‘’ανειλημμένο’’….. Παύλο….. έξω : ‘’ουρανίως’’ ο ‘’ουράνιος’’ Καίσαρ….! 

         ….. Και….: κάτω χώρα…., άνω χώρα…., / ήτοι, γη και ουρανό….,/ 

         εμ, θε να ‘’σας’’ ‘’πιάσει μπόρα’’…../ κι άντε, ξου, και, από εδώ….! |***| 

 

κι εκεί δίπλα τους, τότε, αυτοί οι 2…., να, που τους διαβεβαιώνουν…., 

χμ, οι 2 ‘’τέτοιοι’’ τους 11 ‘’χάννους’’…., 

πως με τον ίδιο τρόπο ( Χα…., ξανά και φυγαδευτικά…., επιστροφή : ετερο ’’κατάληψη’’....! ) 

θα ξαναγυρίσει σε λίιιιιγο χρόνο, πάλι, στη Βηθανίιιιια...., απ’ όπου και ετερο αναλήφθηκε...., 

αναλήφθηκε : ’’ξενιτεύτηκε’’ : φυγαδεύτηκε στον ουρανό/ούς : εξωτερικό/εξωτερικά 

απ’ τους 11….: «από σας»….! 

 

       [ Έιιι…., έτσι ως ‘’μας’’ τα δείχνουν στα περί της σε ‘’εξωτικό’’ σπήλαιο γέννησής –του…., 

       μήπωςςς…., εκεί….. όπου ‘’αναλήφθηκε’’….. εκεί και ‘’γεννήθηκε’’…!; ] 

 

Και…., 

αν δεν έλεγε, κι αυτός, πολλάκις, ότι θα ξανάρχονταν εκ 2ου….. σε λίγο χρόνο έκτοτε...., 

θα σας συνιστούσα…., βρε….. "χαζο’’ ’’χριστιανοί"…., 

να πάτε 

      */* Α, όχι….. στο διάβολο…., που, γενικώςςςςς,  εκεί είστε…., συνειδητά ή μη…., ρε ‘’θεοκτόνοι’’....! */* 

εκεί στη Βηθανία...., 

για συνάντηση του ‘’καταληφθησόμενου’’ ‘’τέτοιου’’ -- σώματι επανελευσόμενου…., 

ή όπου αλλού…., για συνάντηση του ‘’αποτέτοιου’’ -- επαναγεννηθησόμενου….! 

 

Ννννναι…., εκεί…., και να τοποθετήσετε, μονίμως, ένα αφρολέξ μεγάλο και χοντρό…., 

σάμπως τον δικό σας κάλο...., ρε σατανόστραβοι ψυχοτσιμπλούχοι ‘’Θεοκτόνοι’’…., 

μην τυχόν και, στην ‘’εξαίφνης’’ ‘’κατάληψή’’ του, στραβοπατήσει 

και στραμπουλίξει κανένα δακτυλάκι του...., ε, το μεσαίο του δεξιού του χεριού…., 

με το οποίο φέρεται να ευλογεί ‘’όλους’’ ’’ψιλόγαζα’’ στις εικόνες σας...., 

ή κι ένα πόδι του….. κι έχετε κουτσό βασιλιά : «κέρατο» και, πάλι, κουτσοκερατοζωή....! 

 

…..Έ-έ-έρχεται...., χξς΄ςςςς…., μάλλον, μετά τις….. 32/12 του…..ποτέεεεε....!..... 

 

….. Σαφώς, το ίδιο κωδικικό παραμύθι με….. ανειλημμένους ‘’τέτοιους’’ υπάρχει ‘’παντού’’…., 

ε, σε όλες τις θρησκείες και τις Μυθολογίες…., ίδιο : ‘’ίδιο’’…., 

που εκ ‘’μιας’’, μασονέ κι αρχαιόθεν συνωμότριας κατά των λαών, ‘’Διεθνοπηγής’’ εκπορεύεται…., 

ννννναι…., νααααα…., ως, λ. χ….: 

 

                 ◙ Λεξικό Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο….: 

▪ Αίγυπτος….: 

υπεράνθρωπη φύση του βασιλιά -- θεϊκού μεσολαβητή…., ανάληψη του βασιλιά, 

που κορυφώνεται, όταν ο ηλιακός δίσκος δέχεται το βασιλιά στην αιωνιότητα….: 

θεολογία του ναού του Ρα στην Ηλιούπολη….! 

 

                      [ ….. Κάθε παπάς….. κι ένας ‘’λαπάς’’….! ] 

        ( Έφτιαξε κι η Μισιρλού τουρλού…., / να’ χουν να ‘’το τρώνε’’ κι οι ζουλού….. / 

        του ρήγα του ‘’ζουρλού’’….,….. / χξς΄, ρε τράγοι…., ουστ και ξου….! 

        Ναι…., κι αν δεις, μεταθανάτια, στον Ήλιο, και, βασιλιά…., που, μόνο, στη Σελήνη…., 

        ε, σπανιότατη εξαίρεση θε να είναι….! ) 
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▪ Θρησκείες του Τροπικού Δάσους : Νότια Αμερική….: 

ο θεός Καρουκασαïμπέ θεωρείται ο (!;) δημιουργός του φυσικού κόσμου και των ανθρώπων…., 

που…., αφού (!;) προσβλήθηκε θανάσιμα 

 

      ( …..τί, πέθανε -- εξορίστηκε σε ‘’ουράνια’’ φυλακή : τάφο….. «εξάπαντος» : οριστικά….. 

      ο βασιλιάς -- θεός…., λες και….. ‘’ελέω’’ του Αρχιβασιλιά -- Αρχιθεού…!; ) 

 

από τους ανθρώπους…., 

 

      // Χμ…., έκπτωτο, πια, το ‘’ευγενές’’ ‘’οξυγόνο’’….. από ‘’αγενή’’ ‘’ύδατα’’…., μόνο….! 

     Ε, και για τους αθάνατουςςς θεούςςς υπάρχουν ’’θανάσιμα’’ : σ,Σ,τυγερά αμαρτήματα, 

     και, τοις ανθρώποις….. και….. εξορίζονται : αναλαμβάνονται….. μέχρι και στον Άδη….: 

     φυλακή υψίστης ασφαλείας…., αν δεν….! // 

 

αποσύρθηκε, μετά, σε (!;) απροσπέλαστες περιοχές του (!;) ουρανού…., 

 

          || Χα, ‘’όπου φύγει….. φύγει’’….. και ουστ κι εξαϋλώσου και βγες κι απ’ το Σύμπαν….! 

          Εχ…., μα, μόνο, μη γίνεις υπεραιθέρας : υπεριδέα….. κλεισμένος σε….. μπουκάλι….: ’’Τζίνι’’….. 

          και σε βρουν βρικολακιασμένο…., ρε κρυμμένε –τους ‘’θεο’’ποιημένε…., και….! || 

 

για να επιστρέψει στο τέλος του κόσμου…., οπότε θα (!;) καταστρέψει διά πυρός την ανθρωπότητα….! 

 

  {*{ …..δυναστείες…., που ‘’λαοπέφτουν’’….,/ ’’σηκώνονται’’, φορές, και επιστρέφουν….,/ 

  και, για εκδίκηση, στους λαούς ‘’την ξαναπέφτουν’’….,/ για να ‘’τους την ξανακάτσουν’’….! 

 

  Α, το εξοστρακισθέν στο «απροσπέλαστο» εξωτερικό : ουρανό εκδικητικό ‘’Γιαχβίδιο’’…., 

  αναληφθέν…., που το ανάλαβαν…., λαόθεν ‘’κουρέλι’’…., οι άλλου ‘’ουρανού’’ ομοειδείς –του ‘’τέτοιοι’’….,   

  που, τότε κι έτσι, ο δικός του ουρανός έγινε, μάλλον, γη ’’γήινη’’ -- δημο,γεω,κρατική…., ανεν’’ούρανη’’…., 

  να, που ‘’πέφτουν οριστικά -- ‘’οριστικά’’ : «εξάπαντος» -- ‘’εξάπαντος’’ κι οι βασιλείς….! 

  ….. Γειά σου…., ρε δυσ’’τροπικέ’’ λαέ…., 

  ναι…., μα….. αν τον ‘’απέσυρες’’ εσύ αυτόν….. και δεν έβαλες, μετά, άλλον ‘’τέτοιον’’….! }*} 

 

▪ Δυτική Αφρική : λαός Ασάντι….: 

πίστευαν σε έναν (!;) επουράνιο θεό, τον Νυάμι, 

που εγκατέλειψε τον κόσμο (!;) των ανθρώπων, εξαιτίας (!;) του αφόρητου θορύβου, 

που έκαναν οι γυναίκες, κτυπώντας τους σπόρους για να τους κάνουν πολτό….! 

 

                        || ….. Με απεργίες διαρκείας…., / απεργίες ‘’κατσαρόλας’’…., / 

                        ’’τέλος’’ Χούντας βασιλείας…., / πάει και ο ‘’φαταόλας’’….! || 

           [ …..μπεεεεε…., ‘’ωσεί’’ και τον Καρουκασαϊμπέ κι ο Νυάμι….,….. 

           ναι, άντε και καλό….. νιάμα -- αγρο,εξουσιο,ανάπαυση…., όσο…., ρε Τράγε….! ] 

 

▪ Θιβέτ….: 

οι αρχαïκοί βασιλιάδες επέστρεφαν σωματικά στον ουρανό, 

χωρίς να αφήνουν πίσω το πτώμα τους….: ανάληψή τους….! 

 

▪ Ταοïσμός : Τσαγκ --- Σζάο Λιγκ / διάδοχος του Λάο Τσε -- ιδρυτού του Ταοïσμού / ….: 

Έφτιαξε ελιξίριο της αθανασίας…., έγινε αθάνατος και υψώθηκε -- αναλήφθηκε, 

μαζί με τη γυναίκα του και δύο μαθητές του, προς τον γαλάζιο ουρανό….! 

 

                   *##* Χμ, ‘’έτσι’’…., ως κι ο Νυάμι, ‘’θεός’’ του λαού Ασάντι της Δυτικής Αφρικής…., 

                   ο που εξοστρακίστηκε…., λαόθεν και με ‘’απεργία της κατσαρόλας’’…., 
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                   κι αναλήφθηκε -- υψώθηκε : φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό : ‘’ουρανό’’…!; 

                   Και….. έφαγε εκεί ‘’ελιξίριο αθανασίας’’ : ‘’βασιλικό πολτό’’….. 

                   ή λούστηκε στην πηγή με το θαυματουργό νερό, 

                   όπου λούστηκε ο Γλαύκος κι έγινε αθάνατος…!; Ή ξανάκανε, εκεί, ‘’βασίλειο’’…!; 

 

                   Και…., κι εδώ…., αθανασία = αιώνια νεότητα : αιώνια ‘’«παρθενία»’’…., ήτοι, 

                   δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού εσαεί…!; 

                   Νααα…., κατά το….: «Ιερεμίας : κεφ. 3, εδ. 3, 4….:( «Η προς τον Θεόν απιστία του Ισραήλ» ) 

                   Ιερεμίας : «…..Έχεις μέτωπον πόρνης / ω Ισραήλ / και δεν κοκκινίζεις από εντροπήν. 

                   Δεν με επικαλείσο τώρα, ’’πάτερ μου, σύντροφε της (!;!;!;!;!;) νεότητός μου!’’»….! 

       // …..στα αρχαία ελληνικά….: ‘’ουχ ως οίκον με εκάλεσας και πατέρα 

       και αρχηγόν της (!;!;!;!;!;) παρθενίας σου;’’….! // 

 

                   Ννναι…., και, μάλλον, εκεί…., ως κι οι εδώ ‘’τέτοιοι’’…., αναβίωσε -- 

                   -- επανάκτησε ‘’βασίλειο’’….: ξανάναψε ο ‘’πυρσός’’ κι η ‘’φωτιά’’ του…., 

                   ε, που ο φιλοξενητής του ‘’τέτοιος’’ του έδωσε σατραπεία : ‘’βασίλειο’’…., 

                   α, που όλο και κάποια λαο:νερο:πλημμύρα -- εποικιστικό ή μη κατακλυσμό 

                   θα του έκανε….. «κατά χάριν»…., ναι…., μα ‘’με το αζημίωτο’’….! 

 

                   Άλλωστε…., μπορεί αυτοί να ‘’φεύγουν’’ με ‘’άδεια’’ στέμματα Εξουσίας…., 

                   αλλά όχι και με ‘’άδεια’’ πορτοφόλια…., ναι, που έχουν, διά παν ενδεχόμενο, 

                   και στον ‘’ουρανό’’ και στη ‘’γη’’ : ‘’ουρανό’’….. και ‘’γήινα’’ και ‘’ουράνια’’ πορτοφόλια….! 

 

                   Ω ‘’σκεψομπουρντισμένα’’…., μπας κι όλοι οι αναληφθέντες αναλήφθηκαν…., 

                   χμμμμμ…., οι ’’παραβάτες του Χρόνου’’….. και ενσαρκωτές ιδέες…., 

                   επειδή δεν μπορούσαν να αποδείξουν την, από ελιξίριο, αθανασία τους…., 

                   ως κι ο Γλαύκος, σώρρυ, ο, ακόμα, ‘’«μη αρσενικός»’’ Ι. Χ…!; 

 

                   Ο που παλιές προφητείες του Ισραήλ τον ήθελαν να μένει εσαεί στη Γη….: 

                   ▪ Ιωάνου : κεφ. 12, εδ. 34….: Ισραηλίτες / προς Ιησού / ….: 

                   «Εμείς ακούσαμε από τον νόμον ότι ο Χριστός μένει αιωνίως 

                   και πώς εσύ | Ιησού | λες ότι πρέπει να υψωθή ( Ωχχχ, ‘’ουρανο’’εγκάθετος, ρε….! ) 

                   ο Υιός του ανθρώπου;»….: Η αίτησις των Ελλήνων….,…..  

                   και, ως αδύνατον, αναλήφθηκε στον ουρανό : φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό…., 

                   χα, στον ανατολικό ουρανό…., πλάι στον αστερισμό του Σκύλου -- Σίριου…., 

                   ‘’σκαλωμένος’’, πια, στο 666ό σύννεφο -- ξόβεργα : παγίδα για Φίδια…., 

                   να, αριστερά της Σελήνης….! Εεεεε…!; *##* 

                    

 

▪ Ιουδαïσμός : Οραματική λογοτεχνία : βιβλικός Ενώχ : δοξασία….: 

αναληφθείς | …..’’οριστικά’’…!; | (!;) σώματί τε και (!;) ψυχή….. 

        (( Ε…., χα…., είδαμε : οραματιστήκαμε : οπτασιαστήκαμε…., 

        που, κωδικικά, έχει και ‘’ανάληψη’’, ‘’μόνο’’, σώματι….: 

        και, την του σωσία -- αντικατάστατού –τους….! )) 

και προαχθείς στην τάξη των (!;) αγγέλων, 

αλλά έχει διατηρήσει ορισμένες ανθρώπινες ιδιότητες, όπως το ότι έχει αρθρώσεις….! 

 

        {${ Έι…., μήπως…., πέρα απ’ τις αρθρώσεις του…., ο…..’’ανα,κατα,ληφθείς’’ Ενώχ…., 

        διατήρησε και τίποτα….. ’’τέεεεετοιο’’…!; 

        Α…., για να προσέχουν οι άλλοι, οι όπως εγκόρμως, αναληφθέντες, ω τρισάθλιοι, 

        μην και τους ‘’τετοιώσουν’’…., 

        ως ‘’τέτοιωσαν’’ οι…., δίποδοι κι ενάρθρωτοι έγκορμοι…., ‘’επουράνιοι’’ άααγγελοι 
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        ‘’μερικές’’ όμορφες κοινές θνητές…., 

        χα, που, έτσι και τότε, αναπαράχθηκαν ‘’επίγεια’’ και ‘’γιγάντωσε’’ το είδος ‘’μας’’….: 

        Γένεσις : κεφ. 6, εδ. 2, 4….! }$} ◙ 

 

                    ▓ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : Ηρακλής….: 

▪ Κατά το Σοφοκλή, την ώρα που ‘καιγε η πυρά, / το σώμα του, νεκρός : ελαφροποινίτης ων / 

«ένα σύννεφο τύλιξε τον Ηρακλή και τον μετέφερε στον Ουρανό, ενώ βροντούσε ο κεραυνός»….! ▓ 

 

       ▀ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 

▪ Οι νεκροί ηγεμόνες της Περγάμου ανεβαίνουν στον ουρανό ---- γίνεται «μετάστασις» ---- 

και λατρεύονται ως θεοί «Σωτήρες» και «Ευεργέτες»….! ▄ 

 

            ▼ Παλαιά Διαθήκη : 

▪ Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 2, εδ. 11….: 

Και ενώ εβάδιζον / ο Ηλίας με τον Ελισαιέ / συζητούντες, 

αιφνιδίως, άμαξα πυρίνη και ίπποι πύρινοι διεχώρησαν αυτούς, 

και ο Ηλιού ανέβη μέσω (!;) ανεμοστροβίλου εις τον ουρανόν….! 

 

      /*/ Ε…., κι εδώ…., οι….. ’’ουράνιοι’’ μεγαλοαστοί -- ‘’αέρια’’ -- ‘’άνεμος’’ φυγαδεύουν 

      τον επικηρυγμένο Αρχιφονιά και ενσαρκωτή ιδέα…., Χίτ λέρ α…., Ηλία -- ‘’Ηλία’’…., 

      με πύρινη : βασιλική άμαξα και πύρινα : βασιλικά άλογα…., 

      που….. «πυρ ο θεός»….: θεοποιημένος….. β,Β,ασιλιάς…., 

      ε, αμφότερα, υψηλής τεχνολογίας….! 

      Ναι…., χα…., και….. ποίοι μπορούν να μπουν σε ‘’ανεμοστρόβιλο’’…., 

      πλην, μόνον, οι, κατά Ι. Χ, «ορθοί χρήστες του Μαμωνά»…., έτσι ώστε να…!; /*/ ▲ 

 

            ♠ Καινή Διαθήκη : 

▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : κεφ. 11, εδ. 12….: ( Οι δυο μάρτυρες ) 

«Τότε άκουσα φωνήν δυνατήν από τον (!;) ουρανόν 

που τους έλεγε, / τους δυο, (!;) νεκρούς, μάρτυρες /  ‘’ανεβήτε εδώ’’. 

       ( Ω Τζων, από ποίον, εκ των 7, ‘’ουρανό’’ ήταν οι αποφυλακιστές των 2 ‘’τέτοιων’’…!; ) 

Και ανέβηκαν εις τον ουρανόν, μέσα σε (!;) σύννεφο, και οι εχθροί των τους είδαν»….! 

 

▪ Λουκάς : κεφ. 24, εδ. 51….: 

Και ενώ τους ευλογούσε, / ο Ιησούς….. τους μαθητές του / 

αποχωρίσθηκε απ’ αυτούς και εφέρετο επάνω (!;) εις τον ουρανόν….! ♠ 

 

….. Λοιπόννννν…., ω πιστοί των καθελογής ‘’τέτοιων’’…., άει και….: 

ανα,κατα,παρα,δια,συν,μετα,περι,απο,….. ληφθείτε….. και….. χξς΄ςςςς…., ρεεεεε….!.....  

 

….. Ανάληψη, λοιπόν, στον ουρανό…., 

       /*/ ….. ή, μάλλον, σε ουρανό…., που «πολλοί ουρανοί» -- Βασίλεια ‘’θεών’’ Αρχιβασιλιάδων 

       με γαίες -- υποβασίλεια Βασιλιάδων με βασιλιάδες –τους υπήρχαν ‘’πάντα’’….: 

       συχνότατα, ιμπεριάλες….. 7 ‘’ουρανοί’’….! /*/ 

σημαίνει…., αναγκαστική ή μη…., φυγή ή φυγάδευση απ’ τη γη -- χώρα 

           | …..ή, ακριβώς, από γη -- χώρα….: γεωγή….. | 

στον ουρανό : γη -- χώρα…., 

                     / …..ή, ακριβώς, σε γη -- χώρα….: γεωουρανό….. / 

ως προαναφέρθηκε, και, ευθύς ως άνω…., χα, κάτι σαν….. ‘’εσωγήινοι κι εξωγήινοι’’….! 

 

   [#[ Ε, ιδίως, στις 5 Μεγάλες…., ‘’πολύδυμες’’, λες, και εξ αλληλοαντιγραφής…., Θρησκείες…., 

   μα και στις…., ‘’πολύδυμες’’, λες, και εξ αλληλοαντιγραφής…., Μυθολογίες…., 
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   που είναι…., και, γι’ αυτές τις 5…., η κωδικοποιητική –τους βάση….! 

   Να, Μυθολογίες -- καλυμμένες Ιστορίες αισχίστων κι ‘’άγριων’’ ιστορικών συμβάντων…., 

   αμφότερες και με όλα –τους…., δρώμενα κ. λ. π…., αλληγορικά και δολίως δοσμένα….: 

   ουρανός και γη….. με ό,τι υπάρχον σε αυτά…., 

   ‘’πάντα’’…., ουρανοστρωμάτωση και γεωστρωμάτωση ίσον ταξεωστρωμάτωση….! ]#] 

 

….. Μα ας επανέλθουμε στο τώρα κι εδώ πραγματευόμενο θέμα της ‘’τέτοιας’’ ανάληψης 

του, δήθεν, ελευσόμενου Ιησού σε 2η παρουσία –του…., χμ, εσαεί, ‘’2η’’ απουσία –του…., 

που…., σαφώς και ως αρχικά κι εδώ αναφέρθηκε…., προορίζονταν για τόοοοοτε….. 

και, βέβαια, αφορούσε, μόοοοονο, στους Εβραίους με τα δόλια ιμπεριαλιστικά –τους σχέδια….! 

 

Δείχνεται…., λοιπόν…., μα, μόνο, απ’ τον….. ευ,δυσ,αγγελιστή….. Λουκά -- Λουκανικά…., 

να….. περι…..φέρεται…., σα σε 2η παρουσία –του…., 

μετά απ’ το ‘’θάνατό’’ –του….. κι έστω αυτός ο πολυσωσιούχος….. κι όχι σωσίας –του…., 

σε γη και σε ουρανό / Ε, όχι στους ουρανούς….! / για 40 μέρες και 40 νύχτες….: 

 

▪ Λουκάς : κεφ. 24, εδ. 51….: 

Και ενώ τους ευλογούσε, /ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του/ 

αποχωρίσθηκε απ’ αυτούς και εφέρετο επάνω (!;) εις τον ουρανόν….,….. 

 

▪ Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3, 4, 5….: 

Εις το πρώτον βιβλίον, ω Θεόφιλε, εμίλησα (!;) δι’ όλα, 

όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνη και να διδάσκη, μέχρι της ημέρας που (!;) ανελήφθη, 

αφού έδωκε διά του Αγίου Πνεύματος 

 

        |***| Τί…, βρε Ιησούλη…., διά του «Νέου Παρακλήτου»…., τον του νέου ‘’θεού’’ –σου…!; 

        Α…., και, αλληγορικώςςςςς, ο νέος ‘’θεός’’ –σου αυτόςςςςς….. τίιιιι…!; 

        Άμπελος….. ή συκή….. ή αγκαθωτή φραγκάμπελος….. ή αγκαθωτή φραγκοσυκή….. ήηηηη…!; 

         

        Ω αγκαθωτές σουρβιές…., Πνεύμα, που συμβολίζει / και το παλαιό και το νέο Πνεύμα / 

        τους βασιλείς και τη βασιλική εξουσία…., 

        αυτήν που με λύσσα επιζητούσε ο επίδοξος Αρχιβασιλιάς : Αρχικερατάς Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 

        ω, ιδίως, εσείς κρυπτοσατανιστέςςςςς ‘’τέτοιοι’’ κωδικοποιητές…., 

        ο με μάσκα αρνίου κερατούχος τράγος Ι. ΑΧ…., 

        ο ‘’«ισόθεος»’’ του κερατούχου -- βασιλούχου –τους….. Σατάν ‘’Θεού’’….! 

 

         Νννννναι…., έτσι…., κ,Κ,ερατάς…..: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 17, εδ. 12….: 

         / άγγελος προς Ιωάννη / : 

        «Τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα βασιλείς…..»….: 

        10 ’’υποτακτικοί’’ βασιλιάδες, έστω, του Βαβυλώνιου Βασιλιά -- Αρχιβασιλιά…., 

        χμ, που «θα πολεμήσουν, κι αυτοί, με το Αρνίον και με εκείνους που θα είναι μαζί του»….! |***| 

         

εντολάς εις τους αποστόλους, που είχε διαλέξει. 

Εις αυτούς / στους αποστόλους / παρουσιάσθηκε ζωντανός μετά τα πάθη του 

με πολλάς αποδείξεις, διότι επί σαράντα ημέρας παρουσιάζετο εις αυτούς 

και μιλούσε διά την (!;) βασιλείαν του Θεού. 

 

           ( Α…., ρε αποφυλακισθέντα : ζωοποιηθέντα βασιλοχουντικέ Ιησούλη…., 

           πεςςςςς…., για τη βασιλεία ποίου εκ των ιμπεριάλ 7 ‘’Θεών’’ -- Βασιλιάδων…!; ) 

 

Και καθ’ όν χρόνον τους συνανεστρέφετο, τους παρήγγειλε 

να μη φύγουν από τα Ιεροσόλυμα αλλά να περιμένουν την υπόσχεσιν του Πατέρα, 
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την οποίαν, είπε, «Ακούσατε από εμέ, ότι ο Ιωάννης εβάπτισε (!;!;!;) με νερό, 

 

         [##[ Εμμμ, ω Ιωάννη Βαπτιστή : Ι, Β, τί την ήθελες τη / την σκέτη…!; / δημοκρατία : λαο,νερο,κρατία…!; 

              ( …..ή ήθελες, ω ακαταστάλαχτε Ι. Β, βασιλευόμενη δημοκρατία : και εν πνεύματι και εν ύδατι…!; ) 

         Ε, νερά….: «Τα νερά που είδες / Ιωάννη /, όπου κάθεται η πόρνη | έστω, η Βαβυλών | , 

         είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι.»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 17, εδ. 15….! 

 

         Να, βρε…., ο Ι. Χ θέλει σκέτη βασιλο,πνευματο,κρατία : βασιλεία…., 

         δηλαδή, με….. βάπτισμα στο όνομα του….. νέου….. βασιλοπνεύματος…., 

         χμ, το εκ του….. νέου….. ‘’βασιλικού νου’’ εκπορευόμενον…., 

         «Νέον Παράκλητον»…., θεωρώντας τον παλιό του άλλου ‘’Γιαχβέ’’ ‘’ξεπερασμένο’’….! 

 

         Ε, μάλλον, θα ‘’θυμήθηκε’’ ο βασιλιάςςςςς Ιησούςςςςς τη φράση 

         του, τσς, προγόνου του βασιλέως Σολομώντος : 

         Παροιμίαι : 21 : 1….: «Ο νους του βασιλέως είναι ως (!;) υδάτινον ρεύμα 

         εις την χείρα του Κυρίου,·(!;) οπουδήποτε θέλει στρέφει αυτόν»….! 

 

         Ωχ…., βρε ‘’υδατο’’εκτροπείς εσείς…., όχι….! Να…., νέος : Καινός ‘’ουρανός’’…., 

         νέος : Καινός ‘’θεός’’ -- θεοποιημένος Βασιλιάς…., νέος : Καινός Παράκλητος…., 

         εχ…., και….. νέα : Καινή….. Καινή Διαθήκη…., ‘’απόοοοοκρυφη’’….! ]##] 

 

αλλά σεις θα βαπτισθήτε (!;!;!;) με Πνεύμα Άγιον, ύστερα από λίγες ημέρες»….! 

 

     /*/ Ε, ύστερα από ιμπεριάλ….. 7 ημέρες…., σύνολο 50…., την της «50ής : Πεντηκοστής» ημέρα….: 

     έστω, 3, μόνο, μέρες φυλακισμένος -- νεκρός…., 

     συν οι 40 αυτές ημέρες της ελευθερίας -- ζωής του….: 43…., 

     χα, λεςςς και αυτέςςς : οι….. 40 ήσαν, μόοοοονο, οι μέρες της 2ης παρουσίαςςςςς του….! /*/ 

 

….. Κι έτσι, χα, δυστυχώς -- αγαδώς, και, για "τους" τότε άγαδους -- άτυχους Ι. Χήδες…., 

παρόλο που "τους" πολυέταξε ότι θα ξανακατεβεί…., «πολύ γρήγορα»...., 

 

          {%{ ….. χξς΄, με….. άλλον Παράκλητο -- «το Πνεύμα της αληθείας»….: 

          Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 15,16,17….: Ιησούς / προς μαθητές του /….: 

          «Και εγώ (!;) θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση (!;) άλλον Παράκλητον, 

          (!;) διά να μένη μαζί σας (!;) αιωνίως, το Πνεύμα δηλαδή της (!;) αληθείας,…..»…., 

          λες και αντιδιαστολή με το πριν Πνεύμα του ψεύδους…., ε, το του άλλου ‘’Γιαχβέ’’….! 

 

          Ιδού…., τον αληθή κι «αρσενικό» αλά ‘’Ιησού’’ της Αποκάλυψης του Ιωάννη…., 

          ξου, που το πριν ήταν θηλυκό περιστέρι….: «το Πνεύμα εν είδει περιστεράς»…., 

          νέο κι «αρσενικό»….. Παράκλητο -- ‘’Άγιο Πνεύμα’’ -- Κοράκ,ν,ιον….! 

 

          Ήτοι, νέο ‘’πολεμικό’’ σχέδιο -- νέες πολεμικές εντολές : ‘’προγραφές’’ ατόμων ή λαών…., 

          μα και πλέον φακιρικό…., μιας και ώς τότε και με τα δικά του λογο,πραξο,φακιρικά 

          δεν κατάφερε ‘’τίποτε’’ το ιμπεριαλιστικό…., 

          ούτε καν κάτι του εσωτερικού -- ‘’γήινου’’ ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., 

          που, συχνά, προηγείται, ο ιμπεριαλισμός Νο 888, του ιμπεριαλισμού Νο 777….! 

 

          Ναι, χα, και τι περιμένατε, δηλαδή,….. που, τώρα, λέει….. «ναι μεν…., αλλά…..»…., 

          εχ, που φίδι το «αλλά» και σ’ αυτόν το λόγο του «αμφίστομου» : διπλόλογου….! }%} 

 

για να τους σώσει από τους λύκους…., 

χξς΄, τα στο Ισραήλ πρόβατα…., να, όλους τους δικούς –του, μόνον…., 
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δεν μπόρεσε να έλθει εκ 2ουουουουου…., ώστε να εκπληρώσει τα ιμπεριάλ σχέδιά ‘’του’’….. 

και...., ευτυχώς -- εγγαδώς, χμ…., σωθήκαμε κι εμείςςςςς...., 

ναι, είμαστε….. γαδεροί -- τυχεροί…., που δεν ξανάρθε ο βασιλιάς της Γαδ -- τύχης….! 

 

Και…., ω εσείς οι αφελώςςς ‘’θεοκτόνοι’’ ‘’χριστιανοί’’…., οι αναμένοντές ‘τον….. ‘’έτσι’’…., 

λέτε να έπεσε, σώματι, σε κάποια ‘’μαύρη τρύπα του Σύμπαντος’’…., ουστ, δευτεροερχόμενος…., 

από όπου, έτσι, τίποτε δεν ξαναβγαίνει...., 

παρά, μόνο, το μη φυσικό φως και η ενέργεια -- κύματά του….! 

 

Εχχχχχ…., ω σύγχρονοί μου Ι. Χήδες…., χα, μην απογοητεύεστε...., 

γιατί έχουν μια ‘’μαγική’’ ιδιότητα οι ‘’μαύρες τρύπες’’ να ξερνούν τα..... αχώνευτα..... 

κι έτσι να σας τον ξεράσει…., η που τον ‘’ρούφηξε’’ ‘’μαύρη τρύπα’’…., ανακυκλωμένο...., 

ωσεί ‘’κάδος ανακύκλωσης’’…., ε…., από Ι. Χ...., τσς, «με άλλο όνομα»….: Ι. ΑΧ....!..... 

 

                              ========================================================== 

 

                                                            14 --- 18 ) 

 

….. Ε, λοιπόν, ‘’τέτοιος’’ -- αρχιλαομπαίχτης ήταν ο….. Ναζωραίος….. –τους..... –σας…., 

ω, ο ‘’ωραίος’’ με….. ‘’νάζί, χάζι και ψιλό γαζί’’….: Ναζωραίος : Χαζωραίος : Γαζωραίος…., 

χξς΄, ο με τις, περίπου, 30 σελίδες, προφορικό, κρυπτοσατανέ λόγο ισόθεοςςςςς…., 

ο με τις φλου-- φλου αοριστολογικές εξηγήσεις –του περί της συντελείας του αιώνος 

και της δευτέρας παρουσίας –του...., χα, λίγο μετά από το τόοοοοτε…., ξου, ννννναι…., 

ο που μέχρι και μαθητές του…., ε, όσους ‘’αθώους’’…., δείχνεται να ‘’ψιλογαζώνει’’ 

ο μπουρδέ μπερδέ ‘’δουλευτής’’ και υποχείριο του κάθε κι εκεί ‘’Γιαχβέ’’ κι ‘’Αντιγιαχβέ’’….! 

 

Αυτούς δε τους διαβεβαιώνει ο σπουδαρχίδης πως..... όλα : τα της συντέλειας του αιώνος 

θα γίνουν….. συντομόοοοοτατα...., ουστ, «πριιιιιν παρέλθει η γενεά –τους»…., 

               // .....αχ, 20 και πλέον ματωμένοι αιώνες..... "μια γενιά"...., αλί μας....! // 

καθώς, τους λέει, μερικοί απ’ τους 12 μαθητές ‘’του’’ θα ζζζουν ακόοομα τόοοτε…., 

και τους συνιστά να είναι σε εγρήγορση γι’ αυτό το….. ‘’τέτοιο’’…., 

χμ, για την….. επικείμενη….. 2η ….. παρ,απ,ουσία –του…., να, λ. χ….: 

 

*Λουκάς : κεφ. 21, εδ. 36….: 

«Αγρυπνείτε λοιπόν, προσευχόμενοι πάντοτε διά να καταξιωθήτε να αποφύγετε όλα αυτά 

που μέλλουν να γίνουν και να σταθήτε εμπρός εις τον Υιόν του ανθρώπου»….,….. 

 

*Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 43, 44….: 

«Ξέρετε όμως τούτο :ότι (!;) εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα την νύχτα 

θα ερχότανε ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Διά τούτο και σεις 

να είσθε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε, θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου.»….,….! 

 

Έτσι : μ’ αυτά τα μπουρδομπερδευτικά –του μαφιόζικα….. και γι’ αυτό…., ‘’ως κι εσείςςς’’…., 

κι οι…., κατά Ιησού «ανόητοι»…., 12 βιαστικοί….. φ,ί,ύ,λαρχοι 

«ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού έμελε να φανερωθή αμέσως»…., 

χα, ευθύς τότε….: Λουκάς : κεφ. 19, εδ. 11…., ε, "μυριζόμενοι….. Κουτάλα"….! 

 

Και….. ως προς την ακριβή ημέρα αυτή της δεύτερης παρουσίας του...., 

τους λέει ο Ι. Χ…., κανείειειειεις απολύτως δεν ξέρει κάτι...., παρά μόοοοονο ο Θεός...., 

 

         // …..έι, κάλέ…., ο που ρίχνει σπόρο -- ’’ουράνια’’ βασιλεία και δεν ξέρει 

        με ποιον τρόπο βλασταίνει και μεγαλώνει….: Μάρκος : κεφ. 4 : εδ. 26, 27….! // 
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ε, ούτε κι ο….. «Παντογνώστης» Ναζωραίος...., ο που «όοολα του τα παρέδωσε ο Θεός» 

και βλέπει…., ωχ, ο ισότιμοςςς και ισόθεοςςς…., όσα κι ό,τι βλέπει κι αυτόςςς....! 

 

Ωχ, και…., για να τους βοηθήσει ο χρήστης της μασονέ μαφιοζέ συνωμοσιολογικής γλώσσας 

να καταλάβουν το πότε περίπου θα γίνουν τα συντελειακά και της 2ης παρουσίας –του…., 

τους λέει….:« (!;) Από την συκιά να καταλάβετε την παραβολήν. 

(!;) Όταν ο κλάδος της γίνη ήδη απαλός και βλαστήσουν τα φύλλα, 

(!;) καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 

Έτσι και σεις, όταν ιδήτε όλα αυτά, να γνωρίζετε ότι είναι πλησίον, εις την πόρτα. 

(!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) δεν θα περάση η γενεά (!;) αυτή, (!;) πριν γίνουν όλα αυτά. 

Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν. 

   { Εχμ…., αυτό κι ώς τώρα, έχει δόσεις αλήθειας….! Το κατάφεραν, άλλοι,θαυματικώςςς….! } 

Διά την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, (!;) κανείς δεν ξέρει τίποτε 

ούτε οι άγγελοι των ουρανών ( …..«ούουουουουτε ο Υιός»....: Μάρκος : κεφ. 13, εδ. 32….. ) 

παρά (!;) μόνον ο Πατέρας μου»….: 

    [ Τί…., ο εν ουρανοίς….. ή ο εν ουρανώ…., ω, και, ‘’διπλόπατρε’’ ‘’διπορτάκια’’…!; ] 

Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 32, 33, 34, 35, 36….! 

 

        {$${ Α, και ποιά συκιά, βρε «ανόητε» Ιησούλη…!; Αυτήν που καταράστηκες και ξεράθηκε…., 

        αυτήν που πήγες να μαζέψεις σύκα και δεν είχε, 

        που δεν ήτο καιρός των σύκων : Μάρκος : κεφ.11, εδ. 20, 21, 13 και δεν το ήξερεςςς…!; 

        Ε, κι αυτό….. έτσι ως μας τα λένε…., μα διάφορα….: ως γεγονός ή ως παραβολή…., 

        οι εδώ ‘’4’’…., ξου…., που ήταν ‘’444’’….. κωδικοποιητέςςςςς….! 

 

        Ρε…..Ρακά…., δεν πας να ρωτήσεις, σχετικά, τον Βούδδα…., 

        που, κι αυτός, κάτω από μια συκιά εξεξεξασκήθηκε κι έγινε σατάν Φωτισμένοςςς…., 

        ο θρησκειο,κρυπτο,ιμπεριάλ και μόλις νιόγεννος ιμπεριάλ ‘’7βήματος προς βορρά’’…., 

        χα, ως άλλος…., ‘’έτσι’’ : ιμπεριαλέ πολυβήματος…., Ερμής…., κι αυτόςςςςς…., 

        ή τον συκοστάφυλο Διόνυσο…., ή…., ή…., ήηηηη….! }$$} 

 

Εχ...., νααα…., και για να καλύψει την τέλεια σχετική άγνοιά του...., 

χμ, ο Παντογνώστης Οικοδεσπότηςςς...., 

 

        (*( …..Ι. Χ : ο προωθούμενος Χριστός : ‘’γιος’’ : και, ’’πνευματικό’’ ιμπεριαλοπαίδι 

        του εκεί και τότε Big brother : Κυρίου : Θεού :….,….. 

        Ι. Χ : ο προωθούμενος Αντίχριστος : ’’γιος’’ : και, ’’πνευματικό’’ ιμπεριαλοπαίδι 

        του εκεί και τότε Antibig brother : Δεσποινίδου : Σατανά….: 

        ο….. « και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»…., 

        ο ’’διπλοπαίγνιδος’’…., ε, που «ο μεσίτης / Ι. Χ : Ι. ΑΧ / δεν είναι ενός, 

        ο Θεός όμως είναι ένας.» : Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ 20…., 

        χμ, που οι μεν λένε τους δε ‘’τέτοιους’’….. 

        κι οι δε τους μεν αντι’’τέτοιους’’…., ως κι αντίστροφα….! )*) 

 

τους ξανασυνιστά να αγρυπνούν συνεχώς...., 

τους λέει πως..... οι ‘’οικοδεσπότες’’ αυτοί, μάλλον, δεν ξέρουν 

το ποια ώρα θα έλθει ο κλέφτης Αντίχριστος...., 

ήτοι…., όσο ξέρει ο κλέφτης ότι ο οικοδεσπότης, ή κι οι δούλοι του, αργυπνά συνεχώς…., 

αποκλείεται, ο κλέφτης, να πάει να τον κλέψει....! 

 

….. Ααα, ω ‘’θεοκτόνοι’’ ‘’χριστιανοί’’, μπας και γι’ αυτό δεν ήλθε κι ο Αντίχριστος ακόμα...., 

τσς, γιατί αγρυπνείτε συνεχώς…., ιδίως, εσείς οι….. οικο δεσπότεςςςςς…!; 
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Μα..... σκεφτείτε....., ω μεγαλοέμμισθοι του ‘’Καίσαρα’’…., μήπως το παρακάνατε..... 

και σαμποτάρετε…., άθελά σας και διαρκώς αγρυπνούντες πάνω απ’ ‘’τα 30 αργύρια’’…., 

χμ, το μυστικό σχέδιο του Θεούουουουου...., ε, τσου ρε, και του….. Ν,Χ,Γ,αζωραίου…!; 

Μήπως….. ‘’το πιάσατε’’ λάθος το….. ‘’πράμα’’…., ρε τρισάθλιοι κορακοντυμένοι διαχειριστές 

τεράστιων κι αφορολόγητων εκκλησιαστικών και μοναστικών περιουσιών ‘’τέτοιοι’’…!;…..  

 

….. Ε, να, ώς και τους ‘’κολλητούς’’ του μαθητές του τους μπουρδομπέρδευε ο Τζίζ ους…., 

ε, και δεν θα σας μπερδέψει κι εσάς….. έτσι…., ω αναμένοντές ‘τον σε 2η παρουσία –του….! 

 

Κι αυτό, η 2η παρουσία –του, τους έλεγε, ως και σ’ άλλους, πως θα συνέβαινε….. τ ό τ ε…., 

σύντομα….. και σε λίγες μέρες μετά από την έγκορμη Ανάααααληψή του 

στους/σε ουρανούς -- στις/σε εξωισραήλιες….. Β,β,ασιλειοχώρες...., 

πιθανόν δε και κρυβόμενος κι ως ‘’μπαινοβγαίνων’’…., σαν τους εμφανίζονταν ‘’λάθρα’’ επί 40 μερόνυχτα 

ζωντανός -- λεύτερος -- αποφυλακισθείς -- εκταφιασθείς….. κι επικοινωνούσε μαζί τους….! 

 

Χα, ναι, αλληλοεπικοινωνούσαν, ιδίως, μέσω ’’ζωντανών’’ γραπτών μηνυμάτων του…., 

       {*[ …..ή, σα φώς…., αν, έστω, όχι έτσι αυτός….,  

       που κι έτσι….: απ’ τα εξωτερικά κι αυτός…., εμφανίζονταν ο κάθε σωσίας –του…., 

       ναι, και τα άλλα είναι παραμυθένια ψευδο’’σάλτσα’’…., 

       που τα νερά : λαοί ’’τη μασούν’’ μαζοχιστικά….! ]*} 

αφού….., πριν από αυτήν την ανάληψη…., επί 40 μερόνυχτα 

              // ….. όπως, τόσα, κι ο Μωυσής με το Γιαχβέ στο Σινά….. επί 40 μερόνυχτα….. // 

συναναστρέφονταν…., "νεκρός" ων...., και, μαζί τους…., ε, και, ‘’παίζοντας πίσω απ’ την πλάτη –τους’’…., 

ξου, ’’νεκρός’’ στη γη : χώρα του και ζωντανός στον/στους ουρανό/ούς : εξωτερικό/ικά…., 

μιλώντας ‘τους δε, και, για την ‘’«επικείμενη»’’ βασιλεία του Θεού...., 

ήτοι, για τη δικιά –του βασιλεία στο "Ισραήλ"….. και, τελικά, όχι μόνο σ’ αυτό....! 

 

Κι αυτό θα συνέβαινε, φυσικά, αν θα πετύχαιναν τα ‘’κρυφά’’ ιμπεριάλ σχέδιά –τους…., 

χα, στη 2η παρ,απ,ουσία –του κι αλά Αποκάλυψη του Ιωάννη…., ουστ, ρε εμπαίχτες…., 

που, βέβαια, τελικά, τ ό τ ε, ναυάγησαν….. κι όλα αυτά απέβησαν σε φιάσκο…., 

να, το μυστικοπαθές ιμπεριαλιστικό παραμύθι, ιδίως, για αφελείς….. ‘’παρθένους’’....! 

 

Ε, σε φιάσκο…., που όλο και κάτι -- ‘’κάτι’’ θα του συνέβη…., 

χξς΄, σαν κατέβηκε ζωντανός στον Άδη : ’’αυτοεξορία’’…., 

μιας κι αυτό έχει αλληγορική, κι εδώ, σημασία…., κάτι σαν το στον Ψαλμό ΝΔ΄, 54 (55) : 16….: 

Δαυίδ : «Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς / τους ασεβείς / : Θα κατέλθουν ζώντες εις τον Άδην»….! 

     [ …..ζώντες = αδίκαστοι θανατοποινίτες…., νεκροί = δικασμένοι θανατοποινίτες…., λες….! ] 

 

Ναι…., τους μπουεδομπέρδευε κι αυτούς…., τσς, ως κι εσάς, ρε Ρακάδες ‘’χριστιανοί’’…., 

και δεν ήξεραν, κι αυτοί, περί του πότε τότε θα ξανάρχονταν εκ 2ου…., 

μιας και τους διαβεβαίωνε ότι αυτό επρόκειτο να γίνει τότε και πολύ γρήγορα…., 

όπως, π. χ, «πριιιν προκάμουν να τελειώσουν τας πόλεις του Ισραήλ…..»….: Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 23…., 

ναι, κι έτσι κι ενόσω θα είναι ζωντανοί μερικοί εκεί….: «πριιιιιν γευθούν θάνατον»….: 

Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28…., Μάρκος : κεφ. 9, εδ. 1….,….! 

 

Ννννναι…., για τότε ‘’το πίστευαν κι οι 11 ‘’τέτοιοι’’ –του…., να…., ως λ. χ….: 

 

* Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8….: 

Όταν λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι τον ερωτούσαν, 

«Κύριε, μήπως αυτός είναι ο καιρός που θα αποκαταστήσης την βασιλείαν του Ισραήλ;». 

Αυτός δε τους είπε, «Δεν είναι δική σας υπόθεσις να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς, 

τους οποίους ώρισε ο Πατέρας κατά την δικήν του εξουσίαν, 
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αλλά θα λάβετε δύναμιν, όταν έλθη το Άγιον Πνεύμα επάνω σας, 

      ( Χα, ήτοι, σαν τους γνωστοποιηθεί το νέο –τους και κάθε ‘’νούμερου’’ ιμπεριάλ σχέδιο….! ) 

και θα είσθε μάρτυρές μου εις την Ιερουσαλήμ και εις ολόκληρη την Ιουδαίαν 

και Σαμάρειαν και (!;!;!;!;!;) μέχρι των περάτων της γης»….! 

 

Σαφώςςςςς…., και, σ’ αυτόν τον διάλογο του Ναζωραίου με τους 11…., 

φαίνεται ξεκάθαρα κι ο "κρυφός" και επιδιωκόμενός τους σκοπός….: 

παλινόρθωση της βασιλείας του ‘’διασκορπισμένου’’ δωδεκάφυλου Ισραήλ 

εντός συνόρων –τους…., αρχικά…., μα και εκτός συνόρων –τους…., ‘’τελικά’’….! 

 

Σκοπός –του και της "κρυπτο"κλίκας –του….. εσω·εξω·ιμπεριαλιστικός...., 

βέβαια, σε συνεργασία με άλλες ομόσκοπες κλίκες…., ντόπιες ή μη…., 

χμ, τελικά, ‘’όνειρο : ονείρωξη’’…., εχ, μα όχι κι ως οικονομική παν·γεωκυριαρχία –τους….! 

 

Ναι…., λοιπόν…., για σύντομα τότε εννοούσε ο Τζίζ ους 

και τα περί συντέλειας του κόσμου και τα περί της δεύτερης παρουσίας –του…., εμ, να….: 

 

* Ματθαίος : κεφ. 28, εδ. 16, 17, 18, 19, 20….: 

Οι ένδεκα μαθηταί επήγαν εις Γαλιλαίαν, εις το (!;) όρος, που τους είχε (!;) ορίσει ο Ιησούς. 

Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως ήσαν διστακτικοί. 

       ---- …..ωχ, βρε μαθητούλια –του, δεν είναι κάποιος….. σωσίιιιιας του….! ---- 

Και ο Ιησούς τους επλησίασε και τους είπε, 

«Μου εδόθη πλήρης εξουσία εις τον ουρανόν και την γην. 

      [ Ω Ρακά δασ κάλε και μεγάλε Σπουδαρχίδη…., μήπωςςς….. σε ουρανούς και γαίες…!; ] 

Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου 

βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (!;), 

διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλα όσα σας διέταξα. 

Και ιδού εγώ είμαι μαζί σας όλας τας ημέρας (!;!;!;!;!;) μέχρι της συντελείας του κόσμου»….! 

 

….. Επομένωςςς…., ευελπιστείτε κοσμοσυντελειακά…., ω αναμένοντές –‘τον ‘’χριστιανοί’’…., 

που….. ‘’στον απίθανο ντουνιά….. όλα είναι πιθανά’’….,ε, νααα, ώς και η….. τέλεια κοσμοσυντέλεια….!….. 

 

…..Επειδή δε όλοι οι οπορτουνιστές….. όλων των Θρησκειών…., ιδίως, των 5 Μεγάλων…., 

μιλούν για….: ουρανό, γη, ουρανούς, γαίες,….. 

       ( Βέβαια…., ίσωςςςςς, ‘’όλα’’ –τους….: πράγματα, πρόσωπα, δρώμενα,….. είναι αλληγορικά….! ) 

όπου συμβαίνουν…., τάχα, έτσι ως ‘’μας’’ τα παρουσιάζουν…., καθελογής δρώμενα…., 

ε, ‘’πάντα’’, δολίως κωδικοποιητικά….. σε μαφιοζέ αντιλαϊκή συνωμοσιολογική γλώσσα…., 

ας δούμε, δειγματολειπτικά, μερικά –τους ‘’ουράνια’’ και ‘’γήινα’’….. ‘’τέτοια’’….! 

 

Πριν, όμως, από αυτό…., παραθέτω το αμέσως πιο κάτω στιχούργημά μου…., 

που, στα βασικά, καλύπτει ‘’αρκούντως’’ τον ως άνω ισχυρισμό μου….: 

 

….. γη ο Ουρανός….: / γεωουρανός -- Αρχιβασίλειο….. / 

κι ο Βασιλιάς Αφέντης / στη γη του : χώρα του…., που λες….! 

 

Κι η Γη με γαίες….. ο,Ο,υρανούς / και….. β,Β,ασιλιάδες δυναστούς….: / 

άλλοι με….. υποβασίλεια….. / ως Αρχιβασιλιάδες…., / 

έι, ως Θεοί, να, των θεών…., / Κύριοι Ουρανού και ουρανών…., / 

κι άλλοι υπόταχτοι σ’ αυτούς…., / ως….. υποβασιλιάδες…., / 

πολλάκις, κι ‘’ανεξάρτητοι’’…., / ‘’κύριοι’’, μόνον, τ’ ουρανού ‘’τους’’…., / 

που, σαν τους πάνε κόντρα τους / και δεν τους υποτάσσονται…., / 

τους λεν κι αντίθεο….: Σ,σ,ατανά….., / οι που….. Θ,θ,εοί ονομάστηκαν….! 
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Φορές δε συνεργάζονται / τα, έστω, ‘’ετερόκλητα’’ / σε ‘’ιστορικό συμβιβασμό’’…., / 

ή και σε….. μυθολογικό…., / 

β,Β,ασίλεια για να μοιραστούν…., / 

είτε για να μην πέσουνε / απ’ τον….. ‘’ο,Ο,υράνιο…..’’ θ,Θ,ρόνο τους, / 

για λίγο….. ή για πάντα….,….. / 

μα…., είτε έτσι….. είτε αλλιώς…., / λαοί ‘’πειραματόζωα’’ / και στης Ζωής την ‘’μπάντα’’….! 

 

…..Έτσι….. και σαν ‘’ισχυροποίηση’’ των ευθύς ως άνω ισχυριστικών απόψεών μου…., 

παραθέτω το εξής σχετικό…., 

αρχικά, Παλιοδιαθηκικό…., μιας και μιλάμε για τον, χξς΄, στον ουρανό ανειλημέεεεενο Ιησού….: 

 

* Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις : κεφ. 1, εδ. 1, 6, 7, 8….: 

1 : « (!;) Κατ’ αρχάς εδημιούργησεν ο 

     // Ε, ο στον μη αναφερόμενο, κι εδώ, ‘’Ουρανό’’ : ‘’Υπερουρανό’’ : Βασίλειό του ‘’Θεός’’….! // 

Θεός τον ουρανόν 

      || …..τον, υποβασίλειό –του, ‘’ουρανόν’’…., τον με εγκάθετό –του ‘’θεό’’ : ‘’«Υιό Θεού»’’….. || 

και την γην. 

      [ …..την, υποϋποβασίλειό –του, ‘’γην’’…., την με εγκάθετό –του ‘’θεό’’ : ‘’«υιό ανθρώπου/πων»’’….. ] 

 

6 : Και τότε είπεν ο Θεός· ‘’ας γίνη ουράνιος θόλος 

 

      ( …..διαχωριστική….. ‘’νεκρή’’ : ακατοίκητη….. ζώνη ανάμεσα ‘’ουρανού’’ και ‘’γης’’….: F. I. R….! ) 

 

      {{ Η ανάμεσα Ουρανού, ‘ ’ , και ουρανού, ‘ ’ , ακατοίκητη ζώνη πώς ονομάστηκε…!; 

      Ουράνιος Θόλος…!; 

      Και…., σαφώςςςςς…., Ουρανός, ουρανός και γη ήταν ήδη κατοικημένα….! }} 

 

εν μέσω των υδάτων / …..των λαών….. του ‘’ουρανού’’ και της ‘’γης’’….. / , 

διά να διαχωρίζη τα ύδατα εις δύο μέρη’’. Και πράγματι έγινεν όπως είπε. 

 

7 : Κατεσκεύασε δηλαδή ο Θεός τον ουράνιον θόλον, διαχωρίζων ούτω τα ύδατα, 

τα ευρισκόμενα υποκάτω του ουρανίου θόλου 

     || …..τα….. υποουράνια και υποΟυράνια….. ‘’γήινα’’ : νερά : λαό….: υποϋποβασίλειο….. || 

από τα ύδατα τα υπεράνω αυτού. 

 

       // …..τα….. υπεργήινα και υποΟυράνια….. ‘’ουράνια’’ : νερά : λαό….: υποβασίλειο….. // 

   ( Χμ, στον ‘’Ουρανό’’, μόνον, ‘’εξατμισμένα’’ ‘’νερά’’ κατοικούσαν…., ‘’αποκρύφωςςς’’…!; ) 

 

8 : Τον ουράνιον θόλον ωνόμασεν ο Θεός ουρανόν….! 

 

             [ Έιιιιι…., Ουρανός και Γη….. με Ο και Γ…., χμ, κι όχι με ο και γ…., 

             υπάρχουν, άραγε, στην Π.Δ και την Κ. Δ…!; ] 

 

Αλλά….. ας ξαναδούμε το πιο πάνω λίγο πιο αναλυτικά….: 

 

* Γένεσις : κεφ.1, εδ. 1, 6, 7, 8….: 

1 : Κατ’ αρχάς εδημιούργησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. 

               || Χμ, όντας σε ποιον, απ’ τους ιμπεριάλ 7, ουρανό….. το τετράποδο δίποδο…!; || 

 

     ♠ Μια φορά κι έναν καιρό, ένας…., // Εκεί….: Αραβία μεριά -- «ο,Ο,υρανό»….. // 

     θεοποιημένος βασιλιάς : ’’θεός’’, 
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             ( ….. ή και Βασιλιάς -- Βασιλιάς βασιλιάδων….: 

             ’’Θεός’’ : ‘’Θεός’’ ‘’θεών’’ : Κύριος κυρίων…., ο Γιαχβέ -- ‘’Γιαχβέ’’ -- ….. ) 

 

     διάλεξε την…., κι έστω, ως τα λένε…., ακατοίκητη περιοχή της Εδέμ : «γη»…., 

     σαφώςςςςς, την διεκδικούμενη κι από….. ‘’άλλους’’…., 

     για να κάνει μια νέα κοινωνία : νέα δημιουργία…., παράρτημα της δικιάς του….! 

 

     Έτσι, άρχισε, σκέψει : πνεύματι, να καταστρώνει σχέδιο εποικισμού 

     σ’ αυτή τη «γόνιμη και χρυσοφόρα» γη…., 

     πράγμα που, τελικά, το επέτυχε σε….. ‘’έξι’’ ημέρες….: έστω, σε έξι φάσεις…., 

     χξς΄, σταδιακά και….. «πεποιημένα….. καλώς έως λίαν καλώς»….! 

 

     Κι αυτό το έκανε…., ’’πειραματικά’’, βέβαια, κι αυτός..... κι ως άλλοι ‘’τέτοιοι’’ αλλού…., 

     όχι….. με μεταφορά εκεί πολλών ανθρώπων…., 

     μα….. με μεταφορά δύο / : ενοικιαστών της Εδέμ / …., έστω, Αδάμ και Εύας…., 

 

              /*/ Ε, να, σε μεγάλη ηλικία….. κι όχι ‘’βρέφη’’…., χμ, κάτι που λέει πολλά…., 

              ως λέει πολλά και το….. ουδέν περί….. κυριολεκτικής….. αγγελοπλασίας….,….! /*/ 

 

     ώστε να του προκύψει εξ αυτών ένας νέος λαός, μια νέα λαοθάλασσα…., 

     που…., 

     στην εδώ κι ως προς αυτούς απόκρυφη : κωδικοποιημένη : μυστική γλώσσα τους…., 

     καλύπτεται με τη λέξη νερά…., κάτι που αποκωδικοποιεί, έστω, 

     ο Ιωάννης στην….. Απο,Επι,κάλυψη….: κεφ. 17, εδ. 15….: 

     «Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη / η Βαβυλών / , είναι 

     λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»….! ♠ 

 

6 : Και τότε είπεν ο Θεός· ’’Ας γίνη ουράνιος θόλος εν μέσω των υδάτων, 

διά να διαχωρίζη / …..ε…., έστω…., κυρίως, μετά….. / τα ύδατα εις δύο μέρη’’. 

Και πράγματι έγινεν όπως είπε. 

 

     ●||● …..αφού, λοιπόν, καθόρισε τα εποικιστά όρια της εκεί περιοχής…., 

     άφησε ανάμεσα σε αυτήν και τη χώρα του μια ‘’νεκρή ζώνη’’, 

     κάτι σαν F. I. R, «ουράνιο θόλο» : «ουρανό», 

     προς διαχωρισμό, κυρίως, των λαών : υδάτων τους….! 

 

     Ήτοι, του ήδη υπό την κυριαρχία –του λαού στο δικό του βασίλειο : γη…., ή, άλλως, ουρανό…., 

     έστω, κι ως βασιλιάς με ένα μόνο βασίλειο…., 

 

              |*| …..ή λαών : νερών…., που, κωδικοποιητικώς, ‘’αέρια’’ είναι οι….. Ά, ά,ρχοντες…., 

              στο Βασίλειό του : επιμεριστό πολυβασίλειο 

              κι ως Βασιλεύς : «Κέρατο» : Βασιλεύς των βασιλέων : Αρχικερατάς σε Ουρανό -- 

              -- Κεντρική Εξουσία -- ….. |*| 

 

           *$* …..καθώς, και, κατ’ αυτούς…., 

           λ. χ, και, Παύλος : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 8, εδ. 5, 6…., 

           « (!;) πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί, 

           γι’ αυτούς όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, 

           από τον οποίον προέρχονται όλα και αυτοί ανήκουν εις αυτόν, 

           και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα 

           και αυτοί δι’ αυτού (!;).»….! *$* 
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                       [#[ …..χξς΄ςς…., στη, γνωστή τους, ‘’Γη’’….. 

                       με τις πολλές γαίες : χώρες….. και ουρανούς : Χώρες….. 

                       και ‘’θεούς’’ : αυτο ή ετερο, θεοποιημένους βασιλιάδες….,….. 

                       που, ανάλογα κι από ανάλογους, λέγονται : ονομάζονται 

                       και αντί’’θεοι’’ : σατανάδες….! ]#] 

 

     και του υπό ‘’ίδρυση’’ νέου λαού της γης…., 

     χμ, με ‘’μαγιά’’ τους 2 τότε κι έτσι…., της γης -- μελλοχώρας της Εδέμ….! ●||● 

 

7 : Κατεσκεύασε 

 

        // Ε, διαμόρφωσε, αρχικά, σχεδιαστικά…., 

        ναι, κι ας, κι εδώ, παίζει ο «αττικίζων» : ‘’ιαμβίζων’’ Μωυσής με τους ρηματοχρόνους….! // 

 

δηλαδή ο Θεός τον ουράνιον θόλον, διαχωρίζων ούτω τα ύδατα, 

τα ευρισκόμενα υποκάτω του ουρανίου θόλου από τα ύδατα τα υπεράνω αυτού. 

 

8 : Τον ουράνιον θόλον ωνόμασεν ο Θεός ουρανόν….!..... 

 

….. Έιιι…., ω κάθε ‘’πλανεμένε’’ ‘’θεοκτόνε’’ ‘’χριστιανέ’’…., ποίος ουρανός είναι ουρανός, 

και, σε αυτήν την ‘’σαλτσούχα’’ μπερδομπούρδα, και, αυτών εδώ…!; 

 

Ωχχχ…., αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ναι, κι άσ’ τα και χέσ’ τα…., 

και…., αν όχι…., ψάξ’ ‘τα και βρες ‘τα….! Άντε…., χξς΄ςςςς….! 

Α, και προσοχή στη ‘’σάλτσα’’…., αφού προκαλεί….. έλκος….. στο ψυχοστόμαχο….!..... 

  

….. Τί είναι, λοιπόν, ο ουρανός στον οποίο…., έστω, ως θέλουν να τα εκλαμβάνουμε…., 

αναλήφθηκε περιφερόμενος εκεί έγκορμος, και, ο Ιησούλης –τους…!; 

Και….. ποίος εξ όλων των ουρανώωωωων…., 

που, πολλάκις, όλοι –τους….: Ιησούς, ευαγελιστάδες κ. λ. π. ‘’τέτοιοι’’….. μιλούν 

και για ουρανό….. και για ουρανούς…!; 

 

Σαφώς…., πρόκειται…., πλην από τις εκεί κατοικίες –τους…., 

για τις Έδρες Εξουσίας….. και τις έδρες εξουσίας 

Αρχιβασιλέων….. και βασιλέων….: Θεών….. και θεών…., αντίστοιχα…., 

ως και Αρχιβασιλισσών….. και βασιλισσών….: Θεαίνων….. και θεαίνων…., αντίστοιχα…., 

μα και….. για τις έδρες εξουσίας ημιθέων….. κι ημιθεαίνων…: τάχα, ‘’θεο’’κατάγωγων…., 

ως και άλλων ‘’τέτοιων’’ ‘’«οντοτήτων»’’….! 

 

Ναι…., κι όλων αυτών….: Βασιλείων και βασιλείων….. σε διάφορους ‘’ουρανούς’’…., 

που…., και, τότε…., πολλοί ‘’ουρανοί’’…., μα και ‘’γαίες’’…., υπήρχαν….. στη Γη –μας…, 

ε, κατά το δικό μου….. ‘’γεω’’·’’ουρανο’’·στρωμάτωση και ταξεωστρωμάτωση….! 

 

Όμως…., έτσι κι οι γαίες…., όλα….: ουρανός, ουρανοί, γη, γαίες,….. επί της Γης –μας…., 

ναι, ρε λογοπραξοφακίρηδες ‘’παντ’’εμπαίχτες…., κωδικοποιητές και μη των ‘’τέτοιων’’…., 

και ‘’σπάστε’’ και σκάστε….. και….. ‘’θετική ‘’σιωπή’’…., ννννναι…., νααααα….: 

 

▪ ….. Ουρανός ( ‘’αιθερό’’σφαιρα…!; ) = και, Βασιλιάς -- Θεός ή Βασίλισσα -- Θεά….: 

Πνεύμα : Αιθέρας…., σε….. Βουνο,Ορεο,κορφή…., 

ως με σώμα…., ή ιπτάμενος….. κι ως ασώματος…., χμ, «υπό μορφήν…..»…., 

μερικοί δε διαπερνούντεςςς, και, τοίχους….,….. 
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▪ ….. ουρανός -- υποΟυρανός ( ‘’αερ,ι,ό’’,’’πνοό’’,σφαιρα…!; ) = και, θεοί και θέαινες…., 

‘’ξηρός αέρας’’ – ‘’ξηρή πνοή’’…., σε….. βουνοπλαγιά…., πάντα, ανάλογου υψομέτρου…., 

 

       [*[ ….. ‘’καταπώς’’ κι αναλόγως….. και οι ημίθεοι κι οι ημίθεες…., 

       αλλά και οι άλλες ‘’«οντότητες»’’….: άγγελοι, διάτανοι, πνεύματα,….. 

       χμμμμμ…., υγρασία, δροσιά, ‘’ιπτάμενη’’ ‘’νεροφυσαλίδα’’,….! 

 

                   || …..ε…., αναλόγως και τα ανάλογα ποσοστά τους 

                   σε….. νερό κι αέρα….: ‘’αλά’’….. Γιλγαμές, Γοργόνα,….. || ]*] 

 

ως με σώμα….,….. 

 

▪ πηγή βουνού ή πεδιάδας = και, μεγαλοαστοί ή μικροαστοί διαφόρων διαβαθμίσεων….: 

‘’νεφέλες’’, λεςςςςς…., αρχηγοί, υπαρχηγοί,….. 

ως με σώμα….,….. 

 

▪ λίμνη = και,….,….. ▪ ποτάμι = και,….,….. ▪ ρυάκι : νομάδες = και,….,….. 

▪ θάλασσα = και,….,….. ▪ υποθαλάσσια γη = και,….,….. 

▪ ‘’έξω και κάτω από την υποθαλάσσια γη’’ = και….,….!..... 

 

…..Ννννναι…., και όλοι –τους…..: ‘’Θεοί’’ και ‘’Θέαινες’’…., ‘’θεοί’’ και ‘’θέαινες’’….. κ. λ. π….. 

με τα νερά –τους….: «λαούς και όχλους, έθνη και γλώσσας» –τους….: 

Απο,Επι,κάλυψη Ιωάννη….: κεφ. 17, εδ. 15….! 

 

Εχ…., έτσι…., ω πολυθεϊστές και μονοθεϊστές ‘’τέτοιοι’’ -- ‘’θεο’’,βασιλο,πνευματούχοι…., 

χμ, οι με….. «εμφυσημένο στο σώμα σας….. θεο,βασιλο,πνεύμα» ….. βασιλόφρονες…., 

ννννναι…., έτσι, και, ως άνω…., ρε….. ‘’παιχνιδιάρηδες’’….. πραξο,λογο,φακίρηδες….! 

 

Όμως, μη θλίβεστε…., ω λαοί -- νερά….. των ποταμιών, των λιμνών, των θαλασσών,….. 

ναι…., που….. η ‘’Μοίρα’’ : Ζωή : ….. είναι πιο ‘’παιχνιδιάρα’’ απ’ τα Σκουπίδια αυτούς…., 

απ’ τους μασονέ πλάστες των….. μοιρών και των ‘’γ,Γ,αϊτανιών’’ αυτούς…., 

και τους ρίχνει…., ως Σκουπίδια…., στον δικό –της «Κάδο Σκουπιδιών’’»…., τελικάαα….! 

 

Εμ…., νααα, πιααα…., που….. ελαχιστότατοι στεμματούχοι μείνανε στη Γη εν ενεργεία…., 

αχχχ…., κι ας οι….. δημοκρατικοίοιοι….. βασιλιάδες χωρίς στέμμα είναι, κι αυτοί, ‘’τέτοιοι’’….! 

 

Ααααα…., ω λαοί -- νερά…., και…., αν βρείτε, και, το….. ποιος ουρανός είναι ουρανός…., 

απογειωθείτε εν αυτοίς….: εν….: νεφέλαις, ατμοίς, πνοαίς, αιθέρεσι,….. 

ω….: νεφελο, ατμο,πνοο,αιθερο,…..παρμένοι…., 

που…., έτσι και γι’ αυτά…., ‘’αλληλούια’’ εσείς….. κι αυτοί….. ‘’γαμαλληλούια’’….!.....  

 

….. Όμως…., αφ’ ενός….. για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα πιο άνω…., 

τα περί….: ουρανού, ουρανών, γης, γαιών,….. κι αυτών, αλληγορικών…., 

και αφ’ ετέρου….. για να ισχυροποιηθούν, κάπωςςς, κι οι εδώ, σχετικές, απόψεις μου…., 

ας επιλεγούν μερικά σχετικά…., κυρίως, από τις πέντε Μεγάλες Θρησκείες της Γης….! 

 

Έτσι…., αρχίζοντας απ’ τη ‘’δίδυμη : τρίδυμη’’ με τον Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό Θρησκεία, 

τον Ισλαμισμό…., παρατηρούμε τα ‘’ίδια’’ πράματα….. και ‘’ομοίως’’ κωδικοποιημένα….: 

 

             ▌ Κοράνι : 

▪ Κεφ. Χωρισμός : Εμείς : Είναι ο Αλλάχ που δημιούργησε τους (!;) εφτά (!;) ουρανούς 
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και άλλα ( …..7…!; ) τόσα μέρη της (!;) Γης….! 

          ( Χμ, άλα….. Κεφαλαία τιμή η Γη…., εδώωω…., που με μικρό ο ο ουρανός….! ) 

 

      {{ Έι, τα υπόλοιπα, και, μέρη….. ποίος τα δημιούργησε…., ο….. Ίμπλις -- Σατανάς…., 

      ρε, Μωάμεθ -- ακαταστάλαχτο ‘’καταστάλαγμα : κατακάθι’’ του Ίμπλις : Σατανά …!; 

      Οι, έτσι, Ινδουιστές και Βουδδιστές…!; Ή, χμ, ο Δεσπονίδος των δυτικών τόπων…!; 

      Και…., ιμπεριάλ, 7 γαίες…., ιμπεριάλ, 7 ουρανοί από φωςςςςς….,….. ποιός και τί…!; }} 

 

▪ Κεφ. Οι Τάξεις : Εμείς : …..ο Θεός σου / ω Μωάμεθ / είναι ο μοναδικός Κύριος 

του (!;!;!;) ουρανού και της (!;!;!;) Γης και όλων αυτών που βρίσκονται ανάμεσά τους : 

ο Κύριος των (!;!;!;!;!;) ανατολικών τόπων….! 

 

  [[ Ε, οι….: δυτικοί, βόρειοι και νότιοι τόποι είχαν….. Δεσποινίδους…., ω μπουρδομπερδευτή Μωάμεθ….! 

  Και, βάι--βάι, ιμπεριάλ 7…!; Μπραχ, γατς, γκιτ….. οραντά…., ουστ, μπρε χαϊβάν, τσς,ογλάν….. Μωάμ….! ]] 

 

       --$-- ….. Ααααα…., νά ‘τα μας….. νά ‘τα μας….. τα φιδάκια μας…., χμμμμμ….! 

       Δηλαδή, χα, ουρανός και Γ, γ , η  και τα ενδιάμεσά τους, όλα, ανατολικοί τόποι….! 

       Ποίος, λοιπόν, είναι ο Κύριος των ανατολικών τόπων…., 

       ποίος ο Δεσποινίδος των δυτικών τόπων…., 

       ποίος ο Δεσποινιδοκύριος των βορείων τόπων….. 

       και ποίος ο Κυριοδέσποινος των νοτίων τόπων…!; 

 

       Ε, και….. το αν είναι…..: μοναρχιστές, δυαρχιστές, τριαρχιστές, τετραρχιστές 

       ή ιμπεριάλ επταρχιστές κ. α. λ…., ή, χα, και….. αναρχιστές – ά’’θεοι’’ --…., 

       ω, πια, κρίνατε μόνοι –σας…., που «νουν έχετε ψηφίζειν τα Θηρία»….! --$-- 

 

▪ Κεφ. Αλ Καφ : 

Χα μιμ. ( Χξς΄…., τε ρι ρεμ -- τε ρι ρεμ και ραμ τι ρι ριμ -- ραμ τι ρι ριμ…., ω ‘’κρυπτικέεεεε’’….! ) 

Αυτό το βιβλίο /το Κοράνι/ αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ, τον Μεγαλοδύναμο, τον Σοφό. 

(!;) Για να φανερώσουμε την (!;) αλήθεια 

 

     (( Τί…., ‘’έτοιμη’’ Σας την παρέδωσε ο….. Καθολίκ και κανιβάλ Καββάλ ‘’Αρχιτέκτων’’ 

     Γαλλο,Φραγγο,Πετεινός….. Αλλάχχχχχ…., μωρή….. Φραγγό,Γαλλό,κοτα Μωάμ…!; )) 

 

   // Ω…, για να επαληθεύσουν τις περί Ισμαήλ ‘’προφητείες’’…., 

  σε πείσμα των τέως φίλων και ‘’νυν’’ εχθρών’’ –τους Εβραίων…., που, ‘’τώρα’’, τους….! // 

 

δημιουργήσαμε Εμείς τον (!;!;!) ουρανό και τη (!;!;!;) γη και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους. 

               [ Χμ, άλα….. μικρή τιμή η γη…., εδώωω…., που με μικρό γ….,πια…., 

               ως κι ο ουρανός με μικρό ο….! ] 

 

Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά να διαρκέσουν ένα (!;) καθορισμένο χρόνο….! 

 

       { Α, με….. Καθολικό….. κισμέτ, και, τα ισλαμικά κράτη…!; Ιμπλιστικό : Τζινικό…!; } 

 

      *$* …..άμπρα κατάμπρα και άρα μάρα…., εεεεε, κι οι ‘’θεοί’’ έχουν Σαμσάρα’’….! 

      Ναι, μπρε μυριοεπαναλαμβανόμενο ‘’καρντασίμ’’….: ‘’Μενέ μενέ τεκέλ φαρσίμ’’….! *$* 

 

▪ Κεφ. Καφ : Εμείς : 

Σε (!;) έξι ημέρες δημιουργήσαμε Εμείς τον (!;) ουρανό και τη (!;) γη 

και όλα που βρίσκονται ανάμεσά τους, δεν (!;) κουραστήκαμε Εμείς καθόλου….! 
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   *//* Κι εδώ….: Αλλάχ : ‘’Θεός’’ : Big brother με τις δικές του ζώνες -- χώρες επιρροής…., 

   Σατανάς : Ίμπλις : ‘’Τζίνι’’ : ΑντιBig brother με τις δικές του ζώνες -- χώρες επιρροής….,….! *//* 

 

■ Κεφ. ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Άσε τους να στοχάζονται πάνω στις καμήλες τους 

        [ Χα…., ’’καλά να πάθουν’’….! Ας φρόντιζαν, τουλάχιστον, να είχαν απογόνους 

         της ιερής καμήλας του Αλλάχχχχχ…., όπου, τότε κι εκεί πάνω τους, 

        σαφώςςςςς, θα στοχάζονταν ‘’θεϊκάαααα’’ -- ‘’αλλαχικάαααα’’….. αλά Μωάμεθ….! ] 

με ποιο τρόπο δημιουργήθηκαν, πώς ο (!:) ουρανός σηκώθηκε ψηλά, 

             ( Αχ…., κάλέ Μωάμ…., με του Αλλάχ το….. φφφφφ….! 

             Φφφφφ…., αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., μπρε ‘’τζάνουμ’’….! ) 

πώς σχηματίστηκαν τα (!;) βουνά, πώς έγινε (!;!;!;) επίπεδη η (!;) γη. 

    /*/ Εμ, ας τα σκεφτούν και λίγο….. αλληγορικά….. και σε επίπεδο ταξικής ιεραρχίας….: 

    γεω,ουρανο,στρωμάτωση….. και ταξεωστρωμάτωση…., ω….. ‘’γεω’’’’ισοπεδωτές’’….! /*/ 

 

■ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΑΛΛΑΧ : 

Δεν τους κάλεσα Εγώ / τον Σατανά -- Ίμπλις -- Αρχιτζίνι και τα τζίνια -- δαίμονές του / 

να παραστούν σαν μάρτυρες 

στην δημιουργία του (!;) ουρανού και της (!;) γης, ούτε (!;!;!;!;!;) της δικής τους (!;!;!;!;!;) δημιουργίας, 

 

        ●##● …..Έιιιιιιιιιι…., καλά, ρεεεεε….. ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., και εσείςςςςς…., 

        αφού δεν ήταν, χα, μάρτυρες της δικιάςςςςς Τουουουουου δημιουργίαςςςςς…., 

 

                |$| Έιιιιι…., Αυτόςςςςς ήταν μάρτυρας της δημιουργίας 

                των άλλων 6 ουρανών και γαιών –τους…!; 

                Και….. οι 7 ουρανοί είναι….. ο Ουρανός…!; Και….. οι 7 γαίες είναι….. η Γη…!; |$| 

 

        πώς τόσες φορές το….. «δημιουργήσαμε ΕΜΕΙΣ»…., 

        που, τάχα, οι Ισλαμιστές σχολιαστές….. το εννοούν ως….. ΕΓΩ Ο ΑΛΛΑΧ : ΘΕΟΣ…!; 

 

        Μήπως ο Κύριος των ανατολικών τόπων….: 

        ο Κύριος του ουρανού και της γης και των αναμεταξύ αυτών 

        είναι…., κατ’ εσάς τους, τάχα, θεïστές…., ένας απ’ τους πολλούς ‘’δημιουργούς’’…., 

        καθώς, κι εδώ, υπονοείται, κι αυτό, με το….. «ούτε της δικής τους δημιουργίας»…!; 

        Και….. δεν μας είπατε, ποτέ, ποίος είναι ο Κύριος ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : Αλλάχ 

        των δυτικών κ. λ. π. τόπων…., όπως κι άλλα…., ως, λ. χ, τα περί….. Σίριου…., ….! 

        Α…., δεν πάτε να κρυφτείτε αλλού…., ωρέ καρναβάλια του όντως Σατανά….! ●##● 

 

ούτε θα ζητούσα Εγώ την βοήθεια αυτών που θα οδηγούσαν το ανθρώπινο γένος σε χαμό. 

 

       ♠ Ννννναι, χμ, τον είδαμε…., μας τον δείξατε τον αγώνα Του…., του Αλαλαλαλλάχ…., 

       ώστε να μεταπείσει τον, τσς, Σατανά…., ο Παντοδύναμοςςς και Εύσπλαχνοςςς…., 

       που, έτσι, ’’γάντι του ήρθε’’ η….. στάση του, τσς, Σατανά και των δικών του…., 

       κάτι σαν ‘’ιστορικός συμβιβασμός’’…., στο σχιζοδοκιμαστικό ‘’μας’’ σχέδιό Τουουου….! 

 

       Μόνο που δεν έκλαψε…., όταν…., αυθόρμητα…., 

       χμ, και όχι καθ’ υποβολήν Του….. ή ‘’μυστική’’ προσυνενόηση…., 

       το, τσς, Τζίνι κι οι άλλοι –του….. ’’Του τα φόρεσαν’’…., 

       ε, τα ‘’τετράποδα’’ δίποδα….. Του ‘’άποδου’’ δίποδου…., κι εδώ….! 

 

       Ρε σκουπίδια της Γης…., δεν σκοτώνεται ούτε ο όντως Θεός….. ούτε η όντως μονοθεΐα…., 

       έτσι ή όπως δήποτε…., κι ας, τάχα, καμώνεστε, όσοι, τους μονοθεïστέςςςςς….! 
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       Κι απορώ γιατί…., 

       ενώ όλες οι θρησκείες είναι, ως επί το πλείστον, βγαλμένες από του Άρη το παπάρι…., 

       εεεεε…., νααααα…., ως, κυρίως, πολεμο’’τέτοιες’’ 

       και σούπερ καλυμμένες….. με το ίδιο : ‘’ίδιο’’ ‘’πέπλο’’…., 

       ναιαιαι…., κι ενώ δεν χρειάζεται και πολύ αποκάλυψη κι αποκωδικοποίηση στα ‘’τέτοια’’ –σας…., 

       τις, και σας, κρατούν, ακόμα, εκεί κι έτσι….. που τις, και σας, κρατούν…., 

       και δεν τις, και σας, πετούν στον Καιάδα της απόλυτης αδιαφορίας 

       και περιφρόνησής τους οι όχλοι -- μπουλούκια -- λαουτζίκοι….. πιστοί….! ♠ ▌ 

 

…..Χξς΄ και γκιουλέ -- γκιουλέ…., βρε, διαιωνιστές των ‘’θεοκτόνων’’ –τους, ‘’μουσλίμια’’…., 

εχ, που είστε για το Εξωσυμπαντικό ‘’Γιεντί Κουλέ’’…., ναι, που, –σας, κοστίζει….! Ή όχι...!;….. 

 

….. Βέβαια…., και για να γίνει πιο ολοκληρωμένη αποκωδικοποίηση 

και, των αλληγορικών λέξεων -- κλειδιών….: ουρανού, ουρανών,….. 

απ’ όπου, δήθεν, «θα ξανάρθουν, εκ δευτέρου, οι εκεί ανειλημένοι»…., ως, λ. χ, ο Ιη σούςςςςς…., 

αλλά και των, επίσης, αλληγορικών λέξεων -- κλειδιών…: γης, γαιών,….. 

όπου συμβαίνουν ποικίλα πράγματα….: ‘’τέρατα και σημεία’’…., 

τάχα, έτσι ως ‘’μας’’ τα δείχνουν οι….. δόλιοι και ‘’παντ’’εμπαίχτες κωδικοποιητές….: 

Μυθολογιών, Θρησκειών, ‘’Ιστοριών’’, Νομοθεσιών, φιλοσοφικών κ. α. λ. έργων…., 

θα πρέπει να ανατρέξουμε, κυρίως, στις ‘’κοσμογονίες’’ –τους….! 

 

Έτσι και γι’ αυτό…., ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι και των Αρχαίων Γερμανών…., 

όπου, κι εδώ, καταδείχνεται…., μα….. σε ‘’αρκούντως’’ εύστοχη αποκωδικοποίηση….. κι αυτό…., 

και, το….. ‘’γεω’’,’’ουρανο’’,στρωμάτωση….. και ταξεωστρωμάτωση….: 

 

▪ Γερμανοί….: Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο….: 

πίστευαν / : ‘’Ινδουιζέεεεε’’…!; / πως….. από τη φωτιά, σε ένωσή της με τον πάγο, 

 

 /*/ Ααα, από τότε, έχει κι ο πάγος πυρετό…., ε…!;….. Και, σήμερα, ω παγωμένη : σοκαρισμένη Ελ λάς, 

 ποίας Χίτ λέρ ας Υμίρεια φωτιά σε….. εξεξεξατμίζει : εξεξεξαϋλώνει : εξεξεξουδετερώνει και…!; 

 Ε, μη θλίβεσαι…., που…., καμένος πάγος εγώ : έτσι κι όπως, αέρας…., θα τους γίνω τ,Τ,υφ,ώ,ω,ν,έ,ας…., 

 ννννναι…., τυφωνική και Τυφωεαϊκή μάστιγα, μόνον, των ‘’αθανάτων’’ αυτών Αρχιευρωσκουπιδιών….! /*/ 

 

προέκυψε ο ανθρωπόμορφος και κοσμοπλάστης γίγαντας «θεός» Υμίρ / : ‘’αλά’’ Ινδό….. Πουρούσα…!; / ….!  

 

           ♦♦♦ …..και….. «φωτιά που καίει» ο μασονέ ‘’κρυμμένος’’ εδώ ‘’Θεός’’ -- πατήρ του Υμίρ…., 

           το ‘’θείοοο’’, εξεξεξαϋλωμένο : ‘’άυλο’’, βασιλικό….. πνεύμα…., ως και στους ‘’χριστιανούς’’…., 

           που…., κι εδώ…., άμα ενώνεται με πάγο : νερό : ‘’πάτο’’, λαό :…., ε, την ύλη…., 

 

   // …..μάλλον, όχι της λαο,νερο,θάλασσας αυτή…., που, τότε, ένωση με «στήλη άλατος» : πάτο λαό….! // 

          (( Ε, άνθρωπο : γυναίκα του λαού της χώρας του….: παγωμένο νερό για ‘’εξαΰλωση’’ -- ‘’εξάτμιση’’…., 

          που, φορές, δεν λέγονταν έτσι : υιοί του/των ανθρώπου/πων, μόνο, οι εξω’’ουράνιοι’’ -- εσω’’γήνοι’’…., 

          μα και οι των κατώτερων κοινωνικών τάξεων του ‘’ουρανού’’….: εξω’’γήινοι’’ -- εσω’’ουράνιοι’’…..! )) 

 

          προκύπτει, κι εδώ, βασιλογιός : θεογιός : νόθο του…., 

          ε, με ‘’μεταλλαγμένη’’ λαϊκιά : νερένια ‘’ενωμένος’’…., 

          μα….. ψυχρή και ’’σκληρή’’ : «σκληροτράχηλη» σαν πάγος αυτή….! 

 

          Ννναι…., και που, μετά…., ο ‘’κρυμμένος’’ σε ’’κρυφό’’ Ουρανό πατήρ του Υμίρ…., 

          τον εγκατέστησε…., τον ‘’αέρινο’’ Αδάμ, σώρρυ, τον ‘’αέρινο’’ Υμίρ….. μαζί μ’ άλλους ‘’ουράνιους’’…., 

          σε διπλανή…., ακατοίκητη -- ‘’ακατοίκητη’’…., Εδεμική….. ευρω γη….! 
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                  { ….. χξς΄…., μάλλον, κι εδώ, ως ανεπιθύμητο απ’ τη βασίλισσα σύζυγό του…., 

                   που είναι ‘’αχώνευτο’’ το ‘’κέρατο’’…., 

                   μάλιστα δε, φορές, γίνονταν, βολευτικά –τους, και με την συγκατάβαση 

                  της βασίλισσας…., στείρας ή μη….! Ννναι, που, κι εδώ, όλα είναι «αλληγορικά» ‘’τέτοια’’….! } 

 

          Νααααα…., νέα δημιουργία χώρας -- υποβασιλείου του ‘’κρυμμένου’’ Βασιλιά : Αρχιθεού…., 

          ως και του λαού του Υμίρ : υιών του ανθρώπου…., 

          εεεεε, του….. γιγαντανθρώπου…., χα, που έχει και ‘’αέρα’’ στις ‘’νεροφυσαλίδες’’ του….! 

 

           *#$* Α, κι εδώ, ο Βασιλιάς -- ‘’Θεός’’ είναι ‘’κρυμμένος’’…., που….. αυτοί οι….. ’’ναïκοί’’ 

           ήθελαν να είναι δημιουργήματα δημιουργού ανθρώπου…., μα γιγαντανθρώπου…., 

           που…., αλλιώς και….. μάλλον…., θα μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι…., έτσι…., 

           να δημιουργούν, κι όχι να γεννούν, ανθρώπους….! 

 

           Ναι…., ως τινές αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς : ‘’ευαγγελιστές’’…., ε, ‘’ναïκοί’’…., 

           σε….. ιμπεριάλ «χαριτωμένους ή μη μύθους»…., 

           που «έφταναν στο σημείο να θεωρούν τον / Χμ, ‘’γιγαντ άνθρωπο’’…!; / Προμηθέα 

           όχι μονάχα ευεργέτη τους, αλλά και δημιουργό / Ε, ανα δημιουργό….! /  του ανθρώπινου γένους»….: 

           «από πηλό…..» ο Παυσανίας….: 

           ο εχθρικός τω ‘’Θ,θ,εώ’’ ‘’ναός’’ της Πανόπειας της Φωκίδος…., 

           «από πηλό και δάκρυα του Προμηθέα» ο Αισχύλος….,….. 

           ε, σε….. ’’νέες δημιουργίες’’ αποσχισθέντων…., με τη ‘’θεία’’ έγκριση ή όχι….! *#$* 

 

          Σαφώς…., αυτό…., η νέα δημιουργία…., με ταξινόμηση του λαού κατά τάξεις….: 

          βουνά,….: αέρας,….. η συμβασιλεύουσά του αστική τάξη 

          και σπονδυλική στήλη : οστά της εξουσίας του…., αυτή….,….. 

          ιδρώτας : νερό,….. // ….. φορές, πάγος : «σκληροτράχηλος», ατμός, σύννεφο,….. // 

          και, ο κατώτερος : πεδινός λαός….,….! 

 

          Μα, εδώ, αυτοί είναι οι πρώτοι -- πρώτοι κι οι της κατ’ εξοχήν χώρας του : αίμα του…., 

    [ Ε, άλλο απ’ τον ιδρώτα της άνω κεφαλής….. κι άλλο απ’ τον ιδρώτα της….. κάτω κεφαλής….! ] 

          ως κι η γη : γη του βασιλείου του Υμίρ : υποβασιλείου του ‘’κρυφού’’ Πατρός του 

          προκύπτει…., εδώ, ‘’έτσι’’…., ‘’καταπώς’’, μετά, και η γη του : ο ουρανός του….! 

 

          Ναι…., μετά…., σαν έγινε πιότερο ιμπεριαλιστής κι αυτός…., έγινε η γη του ουρανός 

          και η άλλη, ακατοίκητη : «κενή», γη…., ή και κατοικημένη…., έγινε γη : χώρα….,….. 

          χα, και γέμισε κι εκεί κι η Βόρεια Ευρώπη από ‘’γαίες’’ κι ‘’ο,Ο,υρανούς’’…., 

          από ‘’Θεούς’’ και ‘’θεούς’’….! ♦♦♦ 

 

* Από τον ιδρώτα της δεξιάς μασχάλης του Υμίρ πίστευαν πως ξεπήδησε ένα ζευγάρι γιγάντων….,….. 

 

           { Τί…., ‘’όπως’’ και σε Αιγύπτιους Ναϊκούς…., κάτι σαν Σου : Αέρα -- ξηρός αήρ 

           και Τεφνούτ : υγρασία -- υγρός αήρ…!; } 

                         ( …..χμ, δεξιάς κι ανώτερης -- ‘’υδρ’’ωτικής ‘’αέρινης’’….. τάξης…!; ) 

 

* απ’ τις δυο κνήμες του….. / με συνεύρεση….: χξς΄, ‘’έμπλεξε τα μπούτια του’’ και….! / 

γεννήθηκε ένας γιος….,….. 

 

     #$# ……υποκνήμιο : υποδούκας…., αν και γιος με την, άλλη κνήμη του, κυρά του…., 

     αλλού….. υποπόδιο…., νόθο, λεςςςς…., που άλλο τίποτα από νόθα οι ‘’τέτοιοι’’…., 
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                    // …..φορές…., ‘’πολύ’’’’κνημοι’’ είναι οι ‘’θεϊκοί’’ βασιλείς…., 

                    όπως κι ο Δίας…., ως προς τη γέννηση του Διόνυσου….! // 

 

     χμ, που, υπακούει…., εδώ….. ο γιος…., στη….. γιγαντιαία κι ανώτερη τάξη…., 

     νυν εξευγενισμένο υγρό : ύδωρ….. με ‘’νερο, αερο,φυσαλίδες’’ αυτή…., 

     ε, τη συμβασιλεύουσα του Υμίρ…., τους ‘’γίγαντες’’ αντιβασιλείς : συμβασιλείς του….! #$# 

 

Επίσης…., πάντα, εδώ, κατ’ αυτούς…., από τη σάρκα του Υμίρ προκύπτει η γη…., 

 

  [ Ω Ι. Χήδες, χους : χώμα…!; Και….. μασονέ Καββάλειο ‘’Αδάμ Κάδμο’’ βρωμομυρίζει κι εδώ….! ] 

 

* από το κρανίο του ο ουρανός….,….. 

 

     // Ααα, όσο πιο ψηλά : ‘’ψηλά’’….. τόσο πιο….. ουράνια : ’’ουράνια’’….! Γαϊτάκι με υπογαϊτανάκια…!; // 

 

* από το αίμα του τα νερά….,….. 

 

      { Ε, αυτός ο λαός : ύδωρ :….. ’’αίμα’’ του…., 

      έστω, ευγενές ύδωρ άνευ….. κωλοβακτηριδίων…., 

      ενώ οι άλλοι λαοί του…., οι των υποβασιλείων του…., β΄, γ΄, δ΄,….. διαλογής…., 

      χμ, μάλλον, από εμετό του ή από περιττώματά του…., ως κατά Αιγύπτιους Ναϊκούς….! 

      Και, επί τοις εκατό, πόσο νερό : ‘’νερό’’, άραγε, να είχε το κορμί : ‘’κορμί’’ του…!; } 

 

* από τα οστά του τα βουνά….,….. 

 

           || ....βουνά : πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’…., όρη : ζάπλουτα ‘’πτωχά αέρια’’….! || 

 

      ■ Εχ, η με διαβαθμίσεις, ‘’συνάρχουσά’’ του, μεγαλοαστική τάξη…., η των πλουσίων…., 

      η σπονδυλική του στήλη : οστά…., χμ, η….. ’’πατερίτσα’’ του….. Π,π,ατέρα….! 

      Εμ, χωρίς αστική τάξη, ούτε στον Εβραίικης ‘’έμπνευσης’’ Κομμουνισμό του Μάρξ –τους 

      δεν αντέχουν οι κοθορνο,’’βουνο’’,πόδαροι….! 

 

      Ωχ, και τα βουνά : οι μη δίνοντες για την Αιτία που θα ισοπέδωνε ο Μπουλντόζας Ιωάννης ο Βαπτιστής 

      ’’τέτοια’’ ήταν…., χμ, ως ‘’τέτοιος’’ κι ο «κριτής»….. «…..το….. βουνό Τμώλος, 

      που, μαζί με το βασιλιά της Φρυγίας Μίδα, έκρινε τον Απόλλωνα και τον σάτυρο Μαρσύα       

      σε διαγωνισμό παιξίματος μουσικού οργάνου…..»…., 

      ννννναι…., και ‘’παίξτε το….. όργανό σας’’…., ρε….. σκεψαυνάνες….! ■ 

 

* από τα μαλλιά του τα δέντρα….,….. 

 

            // Εεεεε…., δίποδα, «αλληγορικά», δέντρα…., από τρίχες της άνω κεφαλής…., 

            ω….. χάι σοσάιτι…..  Γερμανούδια….! …..Σατραπείεςςςςς, Δουκάτααααα,….! // 

 

* από δυο δέντρα οι δυο πρωτάνθρωποι….,….. 

 

                  ---- …..χα…., τα δυο αυτά δέντρα ονομάζονταν….. Αρείες…., 

                  χμ, που κάτω τους ξάπλωσε ο Άρης…., 

                  που έχυσε…., ή αυνανιζόμενος ή συνουσιαζόμενος…., έξω…., 

                  ως ο Αυνάν της Παλαιάς Διαθήκης -- Παλιοδιαθήκης…., 

                  και ‘’φύτρωσαν’’, θαυματικάαααα, τα της….. παπ·Αρείας φυλής ‘’τέτοια’’….: 

                  τα της σκιάς δίποδα φυτάαααα…., 

                  ωσεί τα της….. «αερομόρφωσης» εβραίικα ‘’τέτοια’’….! ---- 
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            || …..δίποδα από δίποδα…., ωχ, και….. γαμησαλί στους που προέκυψαν 

            από τρίχες της ‘’κάτω κεφαλής’’….. των Χίτ λερ ών….! || 

 

* ….. κ. α. λ….,….! 

 

     ( …..τί…., έχει κι άλλες ταξικές διαβαθμίσεις…!; 

     Οι αρχαίοι Ινδοί, όμωςςςςς, είχαν ‘’4’’ ‘’τέτοιες : ‘’παρθένες’’….. τάξεις -- κάστες…., 

     μα….. με χιλιάδες υπο’’τέτοιες’’ : κατώτερες….! ) 

 

….. Τελικάαααα…., ω ρυπαροί και ‘’Βαβελοπυργούχοι’’ εσείς….. των ‘’ρετιρέ’’…., 

σαν πολύ ρυπογόνο σκόνη δεν ρίχνετε…., τινάζοντας τα ‘’μυστικά πέπλα’’ –σας…., 

και, στους πλανεμένους’’ –σας των ‘’κάτω πατωμάτων -- ’’Βαβελοπυργοορόφων’’…!; 

Χξς΄, ρε….. Χίτ λέρεςςςςς…., και….. καιρός για….. ‘’εξαΰλωσή’’ –σας…., πιααααα….!..... 

 

                ================================================================= 

 

                                                            14 --- 19 ) 

 

….. Εμ, έτσι….: «αλληγορικά» ‘’τέτοια’’ και δολίως : μασονέ ιμπεριαλέ κωδικοποιημένα…., 

σα φώς, απ’ τους εκάστοτε και πάσα τη πάσα αντιλαϊκούς της μασονέ «Διεθνούς Συνωμοσίας»…., 

είναι τα περί….: ουρανού, ουρανών, γης, γαιών,….. 

χξς΄, ‘’έτσι’’…., ώς και στους….. ‘’άγριους’’ λαούς….: της Αφρικής, της Αμερικής,….! 

 

Ννννναι…., και, σε όλους, στην ίδια -- ‘’ίδια’’ ρυπαρή κωδικοποιητική βάση…., 

τσς, που….. καταδείχνει πως…., 

σε μια ‘’ιστορική’’ στιγμή και σε ‘’Ισορικό Συμβιβασμό’’ –τους...., ε, σαν σε γεωμοιρασιά…., 

τινές ‘’τέτοιοι’’ τα κωδικοποίησαν….. / Τί, Ελ ληνιστιστί…!; / μαφιοζέ, συνωμοσιακά κι αντιλαϊκά…., κι ας….! 

 

Να, λοιπόν, και σε συνέχεια των πιο πάνω…., και σε άλλες….: Μυθολογίες, Θρησκείες,….: 

 

            ☼ Ινδουισμός και Βουδδισμός….: 7 γαίες,….: 

πολυγεωκεντρικές θρησκείες : πολλές γαίες ανθρώπων….! 

 

       [[ ….. Εχχχχ…., ιμπεριάλ 7…., ‘’όσα’’ και τα ιμπεριάλ όνειρά –τους…., 

       καθώς….. κάποιες, ’’ευειδείς’’ χώρες -- ‘’«κόρες»’’…., Βόρεια της Ινδίας…., 

       ήταν και ο….. 1ος στόχος του ‘’παρθένου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –τους….! 

 

       Ε, μάλλον, που….. ο ‘’Βούδας’’…., ‘’Βούδδας’’ ως ιμπεριαλιστής…., 

       «όταν ήλθε στη ζωή έκανε (!;!;!;!;!;) επτά βήματα με κατεύθυνση προς το Βορρά»….: 

       Άπαντα Θρησκειών : Βιβλιογραφία….: Εγκ/δεια Χ. Πάτση….! ]] ☼ 

 

             ♠ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : Ησίοδος….: 

 

Η Γαία, με τον / Ε, ’’ως αξίωμα -- αρχή’’….. /  Έρωτα, γέννησε, πρώτα τον ουρανό, 

που τον κάνει σύζυγό της 

            ( Χξς΄, μάλλον, τον….. ‘’ανα γέννησε’’ η ερωτιάρα λαϊκιά -- ‘’γήινη’’ Γαία -- Γη…., 

            η Πλούσια και όχι ‘’από Οικογένεια’’….. τον φτωχό και ‘’από Οικογένεια’’….! ) 

και συγκροτεί, ‘’αιμομεικτικά’’, μαζί του την πρώτη θεïκή δυναστεία / την των Ουρανιδών /….! 

 

    [*[ Α, όχι κι ότι οι, τσς, ουράνιοι θεοί ήσαν, και, ‘’Γήινης’’ : Λαϊκής ‘’προέλευσης’’ θεοί….! 

    Α πα -- πα -- …..παπά…., θα ρίξει ο Δίας….. κεραυνόοοοο…., ωρέ….. Ναϊκοί….! 
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    Βρε….. ‘’νερούλια’’ -- λαούλια.…, ‘’τελικά’’, ‘’υδατικής’’ : λαïκής ‘’προέλευσης’’ 

    είναι κι οι κάθε ‘’άνω’’ ‘’τέτοιοι’’ –τους…., ‘’γεωπρόβλητοι’’ -- λαο,νερο,πρόβλητοι…., 

 

           // Ε, από εξατμισμένο : εξαερωμένο νερό : λαό κι ο κάθε κι όπου ‘’τέτοιος’’ ‘’Θ,θ,εός’’ : 

           αιθέρας, αέρας, καθελογής αέρια,….. ναι…., από….. γεω,νερο : λαο,θάλασσα….! // 

 

    και γήινης ‘’προέλευσης’’ κι ο ‘’γεωπρόβλητος’’ ‘’ουρανός’’ -- ‘’γεωουρανός’’ –τους….! 

 

    Όμως…., μα….. αλλιώς…., μιγαδικής διάστασης είμαστε όλοι…., γεωουράνιοι…., 

    να, με ψυχή….. διπλής φύσης….: θείας -- ουράνιας -- υπερφυσικής 

    και ανθρώπινης -- γήινης -- φυσικής….! 

 

    Ε…., που είναι….. φυσική η από φως βιολογικής προέλευσης εγκεφαλική ψυχή μας….. 

    και….. υπερφυσική -- μη φυσική η από φως υπερφυσικό – θείο εγκεφαλική ψυχή μας….: 

    ούτε βιολογικής προέλευσης….. ούτε φυσικής προέλευσης…., 

    αμφότερες, σιαμαίες και ‘’κεντρικά’’ του εγκεφάλου μας…., εεε, και διπλόψυχοι όλοι μας….! ]*] ♠ 

 

….. Και…., διαβάζοντας ή μελετώντας επί δεκαετίες εκατοντάδες, σχετικά, βιβλία…., 

ολιγοσέλιδα και πολυσέλιδα….: πολύ πάνω από είκοσι χιλιάδες σελίδες αυτά….. και μαζί με άλλα…., 

        ---- ….. βεβαίως, εξαιρέσει όλων αυτών εδώ που αναφέρω βιβλιογραφικά….. ---- 

μπορώ να πω απερίφραστα πως….. πιο δόλια και ‘’τέλεια’’ μασονέ ιμπεριαλέ κωδικοποίηση, 

και, ως προς τα….: ουρανός, ουρανοί, γη, γαίες,…. 

έγινε από τους αρχιμασονέ λαοσπιούνους Εβραίους…., 

φυσικά, γνώστες της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας αυτοί οι ‘’τέτοιοι’’…., 

και, βεβαίωςςςςς, σε συνεργασία με ‘’Έλληνες’’ και Ελληνιστές ‘’τέτοιους’’ κωδικοποιητές….! 

 

Εεεεε…., κι ας δούμε, δειγματολειπτικά, μερικά ακόμη Εβραίκα….. ‘’ουράνια’’ και ‘’γήινα’’….: 

 

             █ ▪Καινή Διαθήκη….: 

▪ Αποκάλυψη Ιωάννου : κεφ. 5, εδ. 3, 13….: «Και κανείς εις τον ουρανόν 

                [ …..«ουράνια όντα»….: Πέτρου Β΄ : κεφ. 2, εδ. 11….! 

                Και….. τί ουρανός…., τί ουρανοί…., τί γη…., τίιιιι…!; ] 

ή εις την γην ή κάτω από την γην δεν μπορούσε να ανοίξη το βιβλίον ή να το βλέπη. 

Και άκουσα κάθε δημιούργημα, το οποίον είναι εις τον ουρανόν και εις την γην 

και κάτω από την γην και εις την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά…..»….! 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 8, εδ. 5, 6….: «Διότι και (!;) αν ακόμη υπάρχουν, 

είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, λεγόμενοι θεοί 

--- όπως (!;) πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί --- 

για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και ημείς ανήκομεν εις αυτόν, 

και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»….! 

 

   {{ Τί, ακόμα στον Αρχιβασιλιά και, έστω, ιδρυτή της Εδέμ Γιαχβέ : Big Brother ανήκετε…!; 

   Ή έκανε άλλος ‘’τέτοιος’’ άλλη, νέα, δημιουργία σας και τα αποκρύπτετε ‘’απόκρυφα’’…!; 

   ….. Α…., τον υλικό Γιαχβέ τον κάνατε πνευματικό….. Έβχαïγ…., ρε…..’’ανάποδοι’’….! }} 

 

▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 10….: «…..ώστε, εις το όνομα του Ιησού, 

να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων,…..»….! 

 

    /$$/ Εμπρόςςς, ό λ ο ι, κάααθετη υποταγή στον εγκάααθετο του Σατάν Γιαχβέ Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 

    μην και σας ‘’τετοιώσει’’ ιμπεριαλέ ο σχιζάκιας Σπουδαρχίδης….. ‘’Πανικά’’….! 
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    Εχχχχχ…., και πάψτε…., ρε τρισάθλιοι κι όπου εβραιοκίνητοι συμβολοπαίχτες…., 

    εσείς οι ’’χαζο’’χαρούμενοι και ευφραινόμενοι…., 

    να τα μεταφέρετε κι αυτά τα, εκεί, ‘’τοπικά’’ ‘’νεοφτιαξίματα’’ 

    σε παγκόσμιο επίπεδο, χμ, Πανικά -- αλά Πάνα των Αρχαίων Τρελλήνων…., 

    όπως και, έτσι, οι ‘’τέτοιοι’’ ό λ ω ν των άλλων σατανοσχιζοθρησκευμάτων…., 

    που….. ο εβραιο’’τέτοιος’’ έχει θρονιαστεί Κυρίαρχος-- Κύριος των Κυρίων, 

    προ πολλού στο….. 666ο σεληνότροπο βοθροΒάθρο της Γης…., τώρα πιααααα….! 

 

    Πάψτε…., ρεεεεε…., μπας και πεθάνετε, τουλάχιστον, με αξιοπρέπεια…., 

    αφού δεν μπορείτε να ζήσετε, σε εθνικό ή ατομικό επίπεδο, με αξιοπρέπεια…., όσοι…., 

    ναι, παντεμπαίχτες, και ‘’πίσω έχει η αχλάδα την ουρά κι ο Οβριός τα μπροστινά’’….! /$$/ 

 

▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 13 : «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, (!;) περιμένομεν 

(!;) νέους ουρανούς και νέαν γην, εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη»….! 

 

       (( Εμ, άλλο ο ‘’τέτοιος’’ από εκείνον τον ουρανό….. κι άλλο ο ‘’τοιούτος’’ από αυτόν τον ουρανό…., 

       καθώς, τότε, ήσαν….. 7, ιμπεριάλ, οι….. ουρανοί…., 

       εχ, και γι’ αυτό και μιλά, κι αυτός, ο ‘’αλαφιασμένος’’ 

       τη μια για τον χ και ξ και ς΄ ουρανό…., την άλλη για τους χ και ξ και ς΄ ουρανούς….,….!        

       Και, τώρα : με την ‘’Παγκοσμιοποίησή’’ –τους, ‘’πλακωτό’’ ουρανοί και γαίες…!; Ένα ‘’τέτοιο’’…!; )) 

 

▪ Ιακώβου : κεφ. 5, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18 : «Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος με αδυναμίες, / Αρχαϊστί : μαλακίες / 

       [ Εμ…., ομοιπαθής –σας…., αδύναμος : ‘’«μαλάκας»’’ ο κάθε ‘’Ηλίας’’ : ενσαρκωτή Ιδέα….! ] 

όπως και εμείς, και όταν προσευχήθηκε να μη βρέξη, δεν έβρεξε εις την γην τρία χρόνια και έξη μήνες. 

           || …..ε, ‘’βροχή’’ : εισαγόμενα ‘’νερά’’ : πρόσφυγες ή πολεμιστές…., 

           που, και, τη βοηθεία –τους σκότωσε σε μια νύχτα χιλιάδες…., χξς΄, «μόνος»….! || 

Και πάλιν προσευχήθηκε και ο ουρανός έστειλε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπόν της. 

 

         {*{ Ναι, ‘’έβρεξε’’ ο ‘’ουρανός’’ ‘’νερά’’ : πολεμιστές…., 

         εχ, κάτι σαν ‘’πολεμικά’’ ή ‘’βρον,κρο,τούντα’’, ‘’αέρια’’….,          

        που, αλλιώςςς, πώς θα σκότωνε, «μόνος», τόσους πολλούς, και, προφήτες του Βάαλ 

        και συμπολεμιστές τους στον χείμαρρο Κισών διά του ξίφους του»….: Βασ. Γ΄ : κεφ. 18, εδ. 40…., 

        χα, αφήνοντας, μόνο, ( …..συνιμπεριαλιστές…!; ) 7.000 αντιβααλιστές ζωντανούς…., 

        ε, για τα….. 7άκις ιμπεριαλιστικά –τους ‘’τέτοια’’ οι….. Χίτ λέρ ες….! }*} █ 

 

         ▼ Παλαιά Διαθήκη….: 

Έτσι, κι ο ίδιος ο ζηλοσχιζάκιας κι εκδικητικός θεόςςς Γιαχβέ, εδώ και κάμποσες φορές, αναφέρεται, 

‘’ουφολογικά’’ : ‘’U.F.Oλογικά’’, κι ‘’απευθύνεται’’ σε θεούςςς άλλων λαών….. κι άλλων….. ο,Ο,υρανών…., 

ως εάν ήσαν πραγματικοί….: 

 

▪ Έξοδος : κεφ. 12, εδ. 12 : Θεός / προς Μωυσή /….: 

«…..και θα εκδικηθώ όλους τους θεούς της Αιγύπτου, εγώ ο Κύριος.»…., 

 

▪Έξοδος : κεφ. 20, εδ. 4….: 

Θεός : Γιαχβέ / προς Μωυσή / : «Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον 

με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος /, 

ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης…..»….!, 

       [ ….. Ρε ‘’γήινα’’ κι ‘’ουράνια’’ ξόανα…., ουστ, ξου, και….. χξς΄ςςςς….! ] 

 

▪ ΄Εξοδος : κεφ. 22, εδ. 20 : Θεός / προς Μωυσή /….: 

«Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, (!;!;!;!;!;) να εξολοθρεύηται»…., 
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▪ Δευτερονόμιον : κεφ. 7, εδ. 16 : Θεός / διά του Μωυσέως /….: 

« (!;!;!;!;!;) Θα εξολοθρεύσητε όλους τους λαούς, 

τους οποίους ο || …..το Πνεύμα Κύριος….. ή ο Κύριος του ‘’Κυρίου’’…!; || Κύριος θα σας παραδώση, 

χωρίς να δείξητε έλεος δι’ αυτούς, (!;!;!;) ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των…..»….! ▲ 

 

…..Βοήθειααα….! Αχ…., δεν βρίσκεται ένας Άνθρωπος να μας σώσει απ’ τους Θεούςςς…!; 

Εχχχχχ…., ‘’έλεος’’…., πια…., ρε….. ‘’Θεοκτόνα’’….. Κτήνηηηηη….!..... 

  

….. Αλληγορικός είναι, λοιπόν, και ο ουρανός…., ε, και οι ουρανοί…., 

όπου κι ο….. απόγονοςςς του Σολομώντος Ιησούςςς ανελήηηφθη…., 

ως είναι, εδώ, κι η γη…., μα, αλλού, κι οι προς ‘’ουράνια’’ κατάκτηση γαίες…., 

γεωουρανός -- γεωουρανοί είναι όλα –τους τα ‘’τέτοια’’…., γήινα…., 

που, σε ύπνο ή σε ξύπνο, ο κάθε ‘’νηστικός’’ ‘’ουρανός’’ ονειρεύεται, ιμπεριαλιζέ, ‘’γαίες’’ ….! 

Ε, ‘’Νεοταξικά’’, νέοι ουρανοί και νέες γαίες….: νέες δημιουργίες -- νέες ανακατανομές….. –τους….! 

 

Ννννναι…., και, προπαντός, οι σκεψομπουρδισμένοι Οβριοί Εβραίοι -- επίδοξοι Γεωκράτορες…., 

που…., απ’ τα χρόνια του κατ’ εξοχήν σκεψομπουρδιστή τους Μεσσιολόγου Ησαΐα, ιδίως…., 

σχεδίαζαν…., έως και ‘’Πανικά’’…., την με κάθε τρόπο και μέσο κατάκτηση όλης της Γης…., 

χξς΄, με….. «την Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου…..»….: 

 

                  ► Παλαιά Διαθήκη….: 

▪ Ησαΐας Β΄ : κεφ. 60, εδ. 5 ( Η Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου)….: 

Κύριος : «Όταν ίδης αυτό, 

             // ….. το που θα καλύψει σκότος τη γη και γνόφος βαθύς τους λαούς….. // 

θα ακτινοβολήσης και η καρδία σου θα σκιρτήση και θα πλατυνθή  

διότι τα αγαθά της θαλάσσης θα στραφούν προς σε, ο πλούτος των εθνών θα έλθη προς σε»….! (!;) 

 

          (*$*( Τί…., μόνο, ιμπεριαλισμό Νο 666…!; 

          Ε…., αλά Σολομώντα κι απόλεμα, και «666 ‘’τόνοι’’ χρυσού κατ’ έτος…..»….: 

          Βασ. Γ΄ : κεφ. 10, εδ. 14, 15….:  

          «Το βάρος του χρυσού, ο οποίος ήρχετο εις τον Σολομώντα κατ’ έτος ήτο 

          εξακόσια εξήκοντα εξ [ Έιιιιι…., αριθμολογικά, 666….. και γραμματολογικά, χξς΄…!; ] τάλαντα χρυσού, 

         

       *** Σαφώς, το Νο 666…., το του οικονομικού ιμπεριαλισμού…., 

       μόοοοονο, μια φορά αναφέρεται ολόκληρο σε Π. Δ και Κ. Δ –τους…., 

       που, φορές, αναφέρεται….. ‘’σπαστό’’…., και, ως 6…., 

       όπως και το Νο 777…., το του εδαφικού ιμπεριαλισμού…., αναφέρεται ως, και, 7…., 

       μα και το Νο 888…., το του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού…., αναφέρεται ως, και, 8….! *** 

 

          εκτός του προερχομένου απ’ το διαμετακομιστικόν εμπόριον  

          και απ’ όλους τους βασιλείς της Αραβίας και από τους διοικητάς της χώρας.»….! )*$*) 

 

■ Ησαΐας Β΄ : κεφ. 65 : εδ. $17, 18,….: 

( «Αίνος και προσευχή» ) Γιαχβέ / διά του Ησαΐα / : $17….: 

«’’Διότι, ιδού, θα δημιουργήσω καινόν ουρανόν και καινήν γην, 

και τα προηγούμενα δε θα μνημονεύωνται ούτε θα έρχωνται εις τον νουν· 

 

     [ Τί, θα τους αποκλείσει ο Γιαχβέ τις υποτροπές των φρικιαστικών γιαχβομνημών τους…!; 

     Α, αποκλείεται…., που ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Γιαχβο’’μπολιασιά’’….! Ή ξεχνά…!; 

     Ή, ξανά, σατανοηλεκτροσόκ…!; Ή….. ’’περασμένα….. ξεχασμένα…..’’…!; ] 
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    *|#|* Παραπομπή από το $17 της Π. Δ…..στα….: 

    ▪ Πέτρ. Β΄ : κεφ, 3, εδ.13 : «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, 

    περιμένομεν νέους ουρανούς και νέαν γην, 

            ( Χμ, ουρανό στο όνειρο….. κι ουρανούς στο όραμα….: ονειρώξεις κι οραματώξεις….! ) 

    εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη»….: 

    Ανάγκη οι χριστιανοί // Ααα…., τόοοτε, η, ‘’έτοιμη’’, 2α παρ,απ,ουσία –του…!; // να είναι έτοιμοι….,….. 

    ▪ Αποκ.: κεφ. 21, εδ. 1 : «Ύστερα είδα καινούργιον ουρανόν και καινούργιαν γην, 

    διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν, 

    και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον»….: Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη….! *|#|* 

 

                    { Ωχ, βρε, μη φοβάστε…., δεν κυριολεκτεί το ‘’τζόβενο’’….: ο Επικαλυπτής Τζοβάννι….! 

                    Άλλωστε μιλά για την τότε κι εκεί ‘’Νεοταξική’’ ανακατανομή Εξουσιών κι εξουσιών….! } 

 

οι δε άνθρωποι θα χαίρουν και θα αγάλλωνται διά παντός με παν ό,τι δημιουργώ· 

διότι, ιδού, δημιουργώ την (!;) Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα και τον λαόν ευφροσύνην’’»….! 

 

        /$$/ …..εχχχχχ…., τα ίδια με τη Χίτ λέρ α Γιαχβέ ‘’Νεοταξικά’’ σκατένια έλεγε κι ‘’έκανε’’ 

        και το σκατό του όντως Σατανά ο Δίας στην αρχαία τρ·Ελλάδα και στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα…., 

        μα….. νααααα κάτι δουλολαοί ‘’πέτρες -- πετροκατάγωγοι’’…., ευφραινόμενοι…., 

        ω, και νααααα κάτι λαοβάμπιρες βασιλικές και ηγεμονικές οικογένειες…., 

        ‘’θεοκατάγωγες’’ και ευγενείς…., να, «αγαλλόμενα όρη»…., 

        που ισχυρίζονταν δε πως δεν έχουν τίποτα το κοινό με τον αγενή λαό -- ύδωρ…., 

        χα, τα ‘’αεριο’’ποιημένα ευγενή ‘’ύδατα’’ αυτά…., 

        ως, έτσι, και οι Βραχμανο’’τέτοιοι’’ και οι άλλοι, αλλού, ‘’τέτοιοι’’…., 

        παντού, ανακατανομές ‘’ουρανών’’ και ‘’γαιών’’ -- Εξουσιών και υποεξουσιών….! /$$/ 

 

▪ Ησαΐας Β΄ : κεφ. 66, εδ. 22….: 

«Όν τρόπον γαρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, ά εγώ π ο ι ώ, μ έ ν ε ι ενώπιόν μου, 

λέγει ο Κύριος, ούτως στήσεται το σπέρμα υμών και το όνομα υμών.»….: 

κείμενο….. στα αρχαία ελληνικά….. 

 

Μετάφραση….: «’’Διότι ως ο καινός ουρανός και η καινή γη, 

τα οποία θ α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ω, θ α π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν ενώπιόν μου’’, λέγει ο Κύριος, 

’’ούτω το γένος σας και το όνομά σας θα παραμείνη’’…..»….: 

κείμενο….. στα αρχαία ελληνικά….: ποιώ, μένει….. σε ενεστώτα…., 

ενώ η μετάφραση σε μέλλοντα….: θα δημιουργήσω, θα παραμείνουν!!!!! 

 

         || Ωχ, από μεταφραστικά λογοφακιρο‘’τέτοια’’….. σε Π. Δ και Κ. Δ….. άλλο τίποτα….! 

         Όλο….. αυθαίρετες ‘’γραμματολογικές’’ και ‘’αριθμολογικές’’ αλχημείες είναι….! 

         Και…., σαφώςςςςς…., για μπέρδεμα είναι, και, το ‘’χρονοτουρλού’’ τους….! || ◄ 

 

….. Φτου….: ανα, κατα, δια, μετα, παρα, περι, αμφι, απο, συν,….. νομές 

οι «Νόμιοι» και «Συννόμιοι»’’ ‘’Τέτοιοι’’ και ‘’τέτοιοι’’ εκάστοτε ‘’Νεοταξικοί’’…., 

εμ…., και πού να ιδείτε…., ολόκληρες…., ω νεμίσιμα και προς νομή ζα –τους…., 

τις σχεδιαζόμενές –τους, ‘’«νομικές»’’, φρικιαστικές ‘’τέτοιες’’ 

των αντιστοιχιών –τους στο σήμερα…., ω, και, ‘’χριστιανοί’’…., 

ουφ, και καλό –σας κουράγιο…., χξς΄, οι που τους ενισχύετε, και, ‘’δημοκρατικά’’….!..... 

 

….. Εμ…., αποκαλύπτοντας τις μασονέ κωδικικέ επικεκαλυμμένες ‘’«Αποκαλύψεις»’’ –τους…., 

τί άλλο από νέες δημιουργίες νέων βασιλείων -- ουρανών και υποβασιελείων -- γαιών…., 

τάχα, «μετασυντελειακές» ή «κοσμοπλημμυριστικές»…., 

είναι κι ο κάθε «καινός ουρανός και καινή γη»….. που ευ,δυσ,αγγελίζονται οι ‘’τέτοιοι’’…!; 
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Εχ…., να, κάθε φορά…., νέες δημιουργίες, δήθεν, αυτούσιων και νέων λαών,….. 

χξς΄…., δηλαδή…., κατά το ‘’δοκούν’’ των εκάστοτε ‘’Νεοταξικών’’ ‘’κοσμοπλαστών’’…., 

το….: ποιοι λαοί θα έχουν το ‘’πάνω χέρι’’…., ποιοι λαοί το ‘’κάτω πόδι’’…., 

χα…., χέρι και πόδι το ιμπεριάλ μεσαίο ‘’τέτοιο’’ του κάθε….. «Αδαμοκαδμικού» Γιαχβαλλαχβραχμοδία….! 

 

Σχετικά δε, και, με τα ‘’νεοδημιουργικά’’ : ‘’ΝεοΕποχικά’’ –τους…., ας δούμε…., 

πλην κι απ’ τους Εβραίους…., και τα σε άλλους λαούς της Γης μυθοθρησκειο‘’τέτοια’’….: 

 

● Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν….: 

▪ Δευκαλίων….: Ο Δευκαλίων 

            // ….. κατά τον ομώνυμο κατακλυσμό…., 

            ‘’ως’’ κι ο Νώε της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων κατά τον ομώνυμο κατακλυσμό….! // 

εκφράζει μια (!;) ευχή…., αφού, διά (!;) του Ερμή, ο Δίας του εγγυήθηκε πως θα την πραγματοποιήσει, 

(!;) όποια κι αν θα έκανε, αυτός κι η γυναίκα του Πύρρα, καθώς πριν του πρόσφεραν (!;!;!;) θυσία….! 

Ο Ζευς αναθέτει (!;) αυτό το έργο στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα….! 

 

    [#[ Ε…., απ,επ,οικισμού…., 

    σε ‘’άδεια’’ χώρα, κι εδώ, με ελληνικό : ύδωρ -- νερό : λαό, έθνος, όχλο και γλώσσα…., 

    μα….. της ‘’κατώτερης’’ τάξης…., 

    το ανάγνωσμα πρόσχετε….! 

 

    Και….. οι χαφιέδες του λαού ‘’τους’’…., Δευκαλίων, Νώε κ. λ. π ‘’τέτοιοι’’…., 

    δεν νιώθουν, πάντα, βολικά στον τόπο τους…., 

    ιδίως, αν…., ‘’ανεμο’’κινούμενη ή μη…., αγριεύει : τρικυμιάζει 

    η, και, εξ αιτίας τους υποφέρουσα….. λαο,νερο,θάλασσα…., 

    οπότε επιζητούν…., 

    καταδιωκόμενοι : ‘’νερο’’πλημμυριζόμενοι : λαο,κυματο,σπρωγμένοι…., 

    άλλη πατρίδα…., χξς΄, συν οικείοις και μη….! ]#] 

 

Απ’ τις (!;) πέτρες που θα πετάξει πίσω του ο Δευκαλίων θα γεννηθούν (!;) άνδρες, 

 

       |**| …..ννννναι, χμ…., αφού ο ιμπεριάλας….. άπ,έπ,οικος….. Δευκαλίων   

       / Α, πριν, Δευκλίων….. και χωρίς ιμπεριάλ α…!; / ‘’μπόλιαζε’’, μόνο, πέτρες : θνητές : χαμολαïκές…., 

       ενώ η Πύρρα / Α, πριν, Πύρα….. και με ένα ρ…!; / ‘’μπολιάζονταν’’, μόνο, με ντόπιους ή ξένους 

       αθανάτους : αστούς : έστω, ‘’ελαφρόπετρες’’….! 

 

       …..Ο εξαμηνίτικος και ερμαφρόδιτος Άγδιστης, πάντως και κατά Παυσανία, 

       γεννήθηκε από μια πέτρα, 

       όπου πάνω της έπεσε το προïόν ονείρωξης : σπερματικής απώλειας 

       σε νυχτερινό ιμπεριάλ όνειρο του ιμπεριάλα Δία…., ….! |**| 

 

από εκείνες που θα πετάξει η Πύρρα θα γεννηθούν (!;) γυναίκες….! 

 

        ### Εχχχχχ, κι οι Εβραίοι, έτσι, χα, από….. «αναμνηστικές»….. ’’πέτρες’’ του Ιορδάνη…., 

        τσς, λες και….. «λαός από πέτρες για τον Αβραάμ…..»…. ‘’ως’’, λαοαπαξιωτικά, έλεγε 

        κι η, έστω, ‘’ελαφρόπετρα’’ Ιησούς….: / Ιησούς προς Φαρισαίους και Σαδδουκαίους / 

        «….. διότι σας λέγω, ότι ο Θεός μπορεί από τις (!;) πέτρες αυτές να κάνη 

        παιδιά διά τον Αβραάμ.»….: Ματθαίος : κεφ. 3, εδ. 9….! 

 

         Όμωςςςςς…., ο Ιησούς, κατά την «Αποκάλυψη»’’, στη 2η ‘’τέτοια’’ του θα είναι….. 

         «αρσενικός»…., str888 κι όχι str8…, εννιαμηνίτις….! 
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         Ννννναι…., κι όχι….. αγδιστικός εξαμηνίτις…., 

                ( Ε, που θα μιλά αρσενικά : αντρίκια : σταράτα και με ευθέα πολεμικά διαγγέλματα 

                κι όχι με πλάγια -- παραβολικά ‘’τέτοια’’….: ‘’ντεμί -- ντεμί κι ερμαφροδιστικά’’….! ) 

         αφού η, τότε, μάνα του / …..η Μαρία….. και σε 2ή της γέννα…!; / 

         θα είναι ‘’χρυσόλιθος’’ -- βασίλισσα….. | χρυσός = βασιλιάς των μετάλλων….. | 

         κι όχι κοινή ‘’πέτρα’’ : χαμολαïκιά…., 

         όπερ…., το αν, πάλι, χαμολαϊκιά…., κολακεία, πάλι, στο λαό…., μα που δεν….! ### 

 

Έτσι θα δημιουργηθεί (!;) αυτούσιος ένας καινούργιος λαός, 

ξεχωριστά από τους καθ’ αυτό απογόνους του Δευκαλίωνα και της Πύρρας….! 

 

Είναι μία (!;) διαφορά καταγωγής, που οι Έλληνες έδιναν σ’ αυτήν (!;) ιδιαίτερη σημασία. 

Όλες οι (!;) βασιλικές και (!;) ηγεμονικές οικογένειες ισχυρίζονταν 

πως κατάγονταν από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα….,….! 

 

▪ Ησίοδος : κατ’ αυτόν…..ο Δίας, ο γιος του Κρόνου, δημιούργησε 

σε αυτήν εδώ την….. ( …..ε, εύφορη…., ως κι η Εδέμ…!; ) εύφορη γη 

μια τέταρτη φυλή, (!;) πιο δίκαιη και πιο ενάρετη, την (!;) ουράνια φυλή των ηρώων, 

που οι προηγούμενοι αιώνες τους είχαν ονομάσει ημίθεους μες στ’ απέραντο σύμπαν….! 

 

            { Εμ…., την ευφορότερη μερίδα οι ‘’ουράνιοι’’ την παίρνουν…., 

            ενώ οι ‘’γήινοι’’….. ‘’τον παίρνουν’’….. όπως….. ιμπεριαλέ….! } ● 

 

….. Λοιπόννννν…., ω….. κι οι, κατά Αριστοτέλη, «ζωντανοί -- πεπαιδευμένοι»…., 

ω….. κι οι, κατά Αριστοτέλη, «νεκροί -- απαίδευτοι»…., 

ευφραίνεστε εν Κυρίοις….. και Δεσποινίδοις…., πάντοτε…., 

όμως, θα ιδείτε, προσεχώςςςςς, και το πώς ξεπληρώνονται κι οι ‘’ακάλυπτες επιταγές’’….!..... 

  

….. Χξς΄…., παντού ….: σε όλες, σχεδόν, τις Θρησκείες της….. Γης…., 

μα και τις Μυθολογίες -- ‘’προπλάσματα ‘’ και, όσο, κωδικοποιητική βάση των Θρησκειών -- 

--  ‘’καλυμμένες’’ Ιστορίες….. με τα πιο βάρβαρα ‘’καμώματα’’ των καθελογής ‘’θεών’’…., 

παντού…., την ίδια σημασία έχουν, και, οι λέξεις….: ουρανός, ουρανοί, γη, γαίες…., 

να…., και, π. χ….: 

 

▀ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο : Αυστραλία : Αβοριγένοι….: 

▪ Θεός….: 

κι αυτοί…., είχαν πίστη σε έναν δημιουργό θεό, 

που αναπαύεται στα απόμακρα ύψη….. του Ουρανού, 

και που, μόνο, για να παραβρεθεί στις πιο (!;) απόκρυφες μυσταγωγίες των γήινων πιστών του…., 

εγκαταλείπει τον Ουρανό…., / Εμ, κατέβαινε, για να τους ‘’ανεβεί’’ ο….. λαο,νερο,κάθιστος ‘’αέρας’’ και….! / 

απρόσιτο θεό, που, μάλλον, (!;) γι’ αυτό δεν τον επικαλούνται….! | Ε, αφού ‘’τους τ’ άρπαζε’’ ‘’όλα’’….. τι….! | 

 

     (**( Ω, νά ‘τη…., «μόνο» τώρα…., η λαο’’αρμέχτρα’’ ο ανεπίκλητος….. Άδης…., 

     που «ωσφράνθη», αλά λιγούρη Γιαχβέ, ‘’απόκρυφη’’ τσίκνα σφάγιων ‘’θυσίας’’ 

     σε ‘’μυσταγωγική’’ εορτή των πιστών…., 

     χα…., που….. η ‘’τέτοια’’ : ‘’απόκρυφη’’ τσίκνα….. μέχρι και θεούςςςςς 

     κατεβάζει από τον ‘’ουρανό’’ στη ‘’γη’’….! 

 

     Ε…., άμα, όμως, πουλά το λαο,προβατο,’’γάλα’’….. ο θεοποιημένος βασιλιάς : «κέρας»…., 

     ο «Νόμιος», Μπροστάρης, Τράγος…., κι αφήνει, και, τα ‘’προβατάκια’’ τους να πιουν ‘’αρκετές’’ στάλες…., 

     τον βαφτίζουν, τον Άδη…., «μόνο» τότε κι έτσι…., Πλούτωνα….: 
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     επικλητό, θεό του πλούτου….. με το «κέρας της αφθονίας» -- ε, και, αντιλαϊκό….. νόμο…., 

     χα, αφθονία υλικών και πνευματικών αγαθών…., 

     χξς΄ςςςς…., ‘’ανάλογη’’ αφθονία….. και σε ‘’νερά’’ και σε ‘’αέρια’’….! )**) 

 

▪ Γιος του Θεού….,….: 

ήταν, και, κατ’ αυτούς, ο «πολιτισμικός ήρωας»….. 

ή…., επίσης, γιοι του Θεού…., και τα αυτογενή όντα της (!;) «ονειρικής περιόδου»…., 

        || Τί…., αυτογενή : αυτοδημιούργητοι αυτοί οι πλούσιοι…!; Πιο πλούσιοι οι Υιοί από τον Πατέρα…!; || 

που εξαφανίσθηκαν είτε στα σπλάχνα της γης, είτε στον ουρανό….! / Ε, μετά απ’ την αποκάλυψή –τους….! / 

 

Τότε…., αυτά…., είτε ως διαφυγόντα : ‘’αναληφθέντα’’ στον ουρανό -- εξωτερικό….. είτε ως κρυφθέντα στο 

εσωστερικό -- γη….. απέσυραν την μεταξύ γης κι ουρανού (!;) γέφυρα, / Τί, συνθήκη εισόδου κι εξόδου…!; / 

 

       *** …..χμμμμμ…., εκδίκηση του, κάθε, εγκαθέτου του ‘’Ουρανού’’…., 

       εδώ, μάλλον, ξένου : ‘’ουράνιου’’ : μη ‘’γήινου’’…., 

       λόγω μη αποδοχής κι απόρριψής του…., πια…., 

       εξορία του : ‘’ανάληψή’’ του : ‘’απογείωσή’’ του 

       και διαφυγή του : ‘’προσουρανισμός’’ : ‘’ανάληψή’’ του στο εξωτερικό : ουρανό….! 

 

       Έτσι…., συλληφθέντα μερικά από αυτά….. στο εσωτερικό -- γη τους…., 

            || …..αφού άλλα πρόλαβαν να συνοδεύσουν : ‘’αναλάβουν’’ το ‘’γιο του Θεού’’….. 

            κι άλλα να κρυφτούν στο εσωτερικό….. || 

       οι πριν ‘’Θεό’’δουλοι συγκυβερνήτες του αυτά τα αυτογενή : ‘’γήινα’’ : ντόπια όντα…., 

       εξορίστηκαν στα….. υπόγεια εξορίσια….. του στη γη τους ‘’Άδη’’…., 

       χμ, μετά από….. αλσεροκίνητη ή αλσερινγκοκίνητη επανάσταση του λαού….! 

 

       ….. Ννννναι…., ωρέ κρυφτούλιακα κωδικοποιητή κι αυτού του ‘’μύθου’’….,….. 

       τέλος της, τελικά, εφιαλτικής, «ονειρικής περιόδου» –τους…., 

       χμ, της….. της ‘’1ης δημιουργίας…., 

                          / …..ε…., μάλλον, και τέλος της έτσι ‘’τέτοιας’’ θρησκείας τους….! / 

       αυτονόμησή τους….. και αρχή….. της «πραγματικής περιόδου τους» / Τί, οραματικής περιόδου…!; / …., 

       της της ‘’2ης’’ δημιουργίας 

       από άλλα….: ντόπια και…., ‘’μάλλον’’…., αντι’’θεïκά, τότε, αυτογενή όντα…., 

       τα αλσέρα ή αλσερίνγκα…., λεςςςςς και….. ‘’πτωτικά’’ αυτά…., 

       όχι εκεί που ήσαν πριν…., μα σε άλλο τόπο…., πιο κατοικίσιμο κι εύφορο….! *** 

 

τονίζοντας έτσι τον οριστικό αποκλεισμό   [ Τί, τέλος της μυθολογίας τους κι αρχή της ιστορίας τους…!; ] 

ανάμεσα σ’ αυτά τα 2 χωριστά επίπεδα, που είναι (!;) οντολογικά….! / Τί, αν υπάρξεις οι άνω υπάρξεις…!; / 

 

  // Τί, ‘’έφτιαξαν’’, πριν, και, διαχωριστή τους : F. I. R, «ουράνιο θόλο»….. ’’αλά’’ Εβραίους….: 

 Γένεσις : κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8…., που, μετά κι έτσι και γι’ αυτά, τον κατάργησαν, για αφύλακτα τα σύνορα…!; // 

 

▪ Αλσέρα ή αλσερίνγκα….: 

τα υπεύθυνα για μια (!;) ‘’δεύτερη δημιουργία’’,  / Α, την ξανέκαναν τη συνοριο’’γέφυρα’’ : F.I.R αυτά…!; / 

δηλαδή, για την οργάνωση του κόσμου σε (!;) κατοικίσιμο γεωγραφικό τόπο….,….! 

    [ …..χα…., ανάλογη κι ασφαλής –τους ’’ιερή γεωγραφία’’….. 

    και, σαφώς, οι ‘’δημιουργίες’’ τους είναι ανάλογες των θρησκειοκαταχτήσεών τους….! ] 

 

       ♦ Τα αυτογενή όντα…., ως κι ο επικεφαλής τους ‘’πολιτισμικός ήρωας’’…., 

          || …..τσς…., λέει ο ‘’εδώ’’ κωδικοποιητήςςς…., λες, περί….. διεθνούς διαβατηρίου : κάρτας –τους….. || 

       κινούνταν / …..ε, πριν απ’ την….. ’’απογείωσή’’ τους….. / λεύτερα μεταξύ γης κι ουρανού….. 

       (!;) με μια σκάλα ή ένα δέντρο….! [ Α, κι ο Ιησούς έτσι, λεύτερα, κινούνταν στα F.I.R –τους και….! ] ♦ 
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         {*{ Η (!;) απόκρυφη λατρεία Κουναπίπι μιλά και για ‘’τρίτη δημιουργία’’, πολιτιστική, των Αβοριγένων….: 

         απόκρυφες γνώσεις ή το φαλλικό μεγάλο φίδι….! / Τί, δεν ‘’τους έκατσαν’’, θετικά, κι οι αλσέρα…!; / }*} 

 

                  [ …..εμ…., κι ο Μέεεεεγας Αλέξανδρος πολιτιστική ‘’τέτοια’’ έλεγε…., 

                   μα…., κι αυτός, πολιτιστικάαααα, ‘’αχόρταγος’’…., ‘’τη φάλλισε’’….! ] 

 

             // Ε, κάθε νικηφόρα εκστρατεία….. κι εποικιστική ‘’δημιουργία’’….: 

             Κουναπιποπολεμικό διάγγελμα….! //  ▀ 

 

             ♠ Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ….: 

▪ Ζαρατούστρας / Ζωροάστρης /….: 

Πέρσης προφήτης…., με οπαδούς του τους Μαλδαίους….! 

 

Θεωρία του….: 

1ον) Η ιδέα ότι η Ιστορία έχει αρχή / Ε, το, ‘’κισμετικό’’, τέλος της Μυθολογίας….! / και (!;) ορισμένο τέλος…., 

      ---- Έι…., η Μυθολογία είναι….. αναρχότελη…!; Και θα έχει, πάλι, αρχή το τέλος της Ιστορίας…!; ---- 

2ον) Η πίστη ότι πριν από το τέλος του κόσμου θα εμφανισθεί ένας σωτήρας, που θα το προκαλέσει…., 

 

      [$[ Όχααααα…., / σωτήρας χουλιγκάνας…., / ε…., ’’της πουτάνας’’….! 

      Και…., ‘’«Όταν τ’ άστρα θε να πέσουν»’’….. / πάνω στις γυμνές ψυχές σας…., / 

      σε ποιον ύπνο θά ‘σαστε…., / 

      στης χαύνωσης…., στης νάρκωσης…., / ή στης αποπνευμάτωσης…., / 

      αχ, κουφιοκέφαλε ντουνιά…., / που γέρνεις ‘’αριστερά μεριά’’…., / 

      του Πάπα και του Καίσαρα / που ασπάζεσαι ‘’βαγγέλια’’….. / 

      και βρήκες ίσιο θάνατο…., / με τη ζωή ανάποδη…., / 

      και ‘’άξια’’ νυχτώθηκες….. / από Νυχτιά τετράποδη….!»…!; ]$] 

 

3ον) Η πεποίθηση ότι οι νεκροί θα αναστηθούν για κρίση, ανάλογα με τις πράξεις τους…., 

4ον) Η ελπίδα ότι, μετά την ήττα των κακών, οι καλοί θα ζήσουν αιώνια….! 

 

▪ Οι Ιουδαίοι οικειοποιήθηκαν αυτές τις ιδέες 

                     *** Τί, μόνον αυτέςςς…!; Νααα…., η Σούπερ θρησκειο·Πολυσαλάτα….! 

                     ’’Τυφλοσούρτεςςς’’….! Και….. μόνον αυτοί τις οικειο,ιδιο,ποιήθηκαν…!; *** 

και τις μετασχημάτισαν με ανάλογες προσαρμογές στα δικά τους….: 

σύνθεση παλιών ιδεών με τις νέες….! 

           ( ….. είν’ η δουλειά τους πάστορες…., / στις ‘’μεταλλάξεις’’ μάστορες….! ) 

 

‘Ετσι…., όλοι οι λαοί θα συναθροισθούν κάτω από (!;) την καθοδήγηση του (!;) Ισραήλ, 

(!;) εκλεκτού λαού του Θεού, 

                    // Ξου, ρε σατανοϋιόθετα…., ξου και….. σατάν ‘’υπόθετα’’….! // 

και ιδέα ενός (!;) κοντινού τέλους 

             || Όχααααα…., ναι…., κοντινούουου…., 

             που το είδαν, χα, κι οι….. κοντινοίοιοιοι του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…! || 

με ανάσταση των νεκρών από το γένος του ‘’Δαυίδ -- ‘’γεωουράνιου’’ άρχοντα….: 

αρχαία δοξασία κι ελπίδα….. –τουςςςςς….! 

 

             /*/ …..α, τσομπανογιός ο Δαυίδ…., 

 [ Ε, ιμπριάλ συνουσίες : βιασμοί….. και, αλά Αρτέμιδα, ιμπεριάλ κονδυλώματα και τέλοςςςςς….! ] 

              μαραγκογιός ο Ιησούς…., χμ, και ο κλητήρας Δήμαρχος….! 

             Βρε…., πώς τα ‘’νερά’’ έγιναν ‘’αέρας’’,….. 

             κι ο ‘’αέρας’’….. αέρας….. καπνιστός : καπναέρας….! /*/ ♠ 
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….. Χξς΄…., ω ‘’θεο’’εκλεγμένοι…., τα είδαμε…., τα είδαμε…., γελάσαμε και κλάψαμε…., 

γελόκλαυτα τα φτύσαμε….. κι ‘’απ’ την αρχή αρχίσαμε’’….! Να, χα -- χα και φτουουου….!..... 

 

                              ========================================================== 

 

                                                          14 --- 20 ) 

 

…..Σαφώςςς…., τα ίδια ‘’τέτοια’’ : ‘’ουράνια’’ και ‘’γήινα’’ νεοδημιουργικά υπάρχουν και στον Ισλαμισμό…., 

ννννναι…., κωδικοποιημένα, κι εδώ…., ναααα…., και, π. χ….: 

 

                  ▓ Κοράνι….: 

▪ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : Εμείς : 

Την μέρα που η γη θα μεταβληθεί σε μια διαφορετική γη και ο ουρανός σε ένα καινούργιο ουρανό, 

το ανθρώπινο γένος θα σταθεί μπροστά στον Αλλάχ, τον Ένα, τον Μεγαλοδύναμο….! 

 

     |**| ….. εμμμμμ…., στον ουρανό : εξωτερικό : Δύση…., χξς΄, Γαλλία : Φραγγιά μεριά…., 

     όπου πήγαινε….. κι οι ‘’Μεγαλάδελφοι’’ Καθολίκ αρχοντοαστοί 

     τον δέχονταν, «ή δ η», ως Προφήτη…., 

     του δόθηκε…., ’’μυημένος’’, πια, πρώτα…., άμεσα, το 1ο πολεμικό διάγγελμά τους : 

     ’’προγραφές’’ λαών…., ’’ανυπότακτων’’ και μη, αναλόγως…., 

     και…., μετά και κατά διαστήματα κι άμεσα ή μη…., και τα άλλα ‘’τέτοια’’…., 

     που…., σαφώς, κι αυτά εδώ…., είναι βλάσφημα τω όντως Θεώ και ‘’θεοκτόνα’’….! |**| 

 

▪ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : Εμείς : 

Αλλάχ….: «Δεν τους κάλεσα Εγώ / τον Σατανά -- Αρχιτζίν και τα τζιν -- δαίμονές του / 

να παραστούν σαν μάρτυρες στην δημιουργία του ουρανού και της γης, 

ούτε της (!;!;!;!;!;) δικής τους δημιουργίας,…..»….! 

 

       [ Ω αντιφατικοί…., δεν δημιουργεί, μόνο, ο Γιαχβαλλάχ…., μα κι ο Αντιγιαχβαλλάχ…!; ] 

 

▪ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : Μωάμεθ : 

…..και / πως / θα δημιουργήσει / ο Αλλάχ / όλα τα πράγματα πάλι, 

πως είναι Αυτός που χορηγεί και πλουτίζει, πως Αυτός είναι ο Κύριος του Σίριου 1….! 

         /*/ 1 : ο αστερισμός του σκύλου που τον λάτρευαν οι ειδωλολάτρες Άραβες….: 

         εδώ, ο Κύριος των….. Ανατολικών τόπων….! 

         Εμ, τι άλλο από Σκυλοκύριοςςςςς….. ο…., έστω, πια, Πλούτων -- τέως Άδης….! /*/ 

 

▪ Κεφ. Η ΑΡΑΧΝΗ : Εμείς : Να πεις / ω Μωάμεθ / : 

       { Α…., αραχνοΰφαντον «πέπλον» ‘’μυστηρίου’’ η Αράχνη Γιαχβέ….. 

       κι η Αθηνά Αλλάχ μάλλινον «πέπλον» ‘’μυστηρίου’’….. ή αντίστροφα…!; } 

«Διατρέξτε τη γη και κοιτάξτε πώς ο Αλλάχ συνέλαβε τη Δημιουργία. 

Μετά ο Αλλάχ θα δημιουργήσει τη (!;) Δεύτερη Δημιουργία…..»….! 

 

▪ Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : 

Ορκίζομαι στο όνομα αυτών που κατατάσσουν τους εαυτούς τους σε τάξεις, 

      || Α, ταξικά πράματα, ρεεεεε, να…., από τα ταξεωκαταταχτά….. ‘’αέρια’’…., 

      ε, και βουρ τα….. ‘’κλασικά αέριά’’ σας….. οι των κάτω τάξεων στους των άνω τάξεων….! || 

σε αυτούς που απομακρύνουν τους δαίμονες, και σε αυτούς που αφηγούνται τα λόγια Μας, 

πως ο Θεός σου είναι ο Μοναδικός Κύριος του (!;) ουρανού και της (!;) Γης 

και όλων αυτών που βρίσκονται ανάμεσά τους : ο Κύριος των (!;!;!;!;!;) ανατολικών Τόπων. 
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▪ Κεφ. ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ : Εμείς : 

Ο ουρανός θα ταλαντευθεί και θα σχιστεί στα δύο αυτήν την μέρα, 

           [ Ρε….. ‘’ψώνιο’’ του Φραγγο’’τέτοιου’’…., ψψψψψιτ…., ποιος απ’ τους…..7…!; ] 

και οι άγγελοι θα σταθούν σε όλες τις πλευρές του και (!;) οχτώ 

                        / Α…., όχι….. ιμπεριαλιζέ 678 Άτλαντεςςςςς του Νούμερου 888…!; / 

από αυτούς θα κρατήσουντον θρόνο του Κυρίου σου πάνω από τα κεφάλια τους….! 

 

▪ Κεφ. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ : 

Όταν ο ουρανός σχίζεται στα δύο, όταν τα αστέρια διασκορπίζονται 

και οι ωκεανοί περιστρέφονται μαζί, όταν τα μνήματα αναπηδάνε, 

τότε κάθε ψυχή θα ξέρει τι έχει πράξει και τι έχει παραλείψει….! 

 

▪ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : Εμείς : 

Περίμενε την μέρα που ο ουρανός θα ρίξει κάτω καπνό που τυφλώνει, 

                  ( Εχχχχχ…., ακόμα, δεν του τελείωσε του….. Γιαχβλαλαλαλλάχ 

                  ο καπνός κλάνης, σώρρυ, πλάνης και ‘’τύφλωσης’’…!; ) 

και θα καλύψει όλους τους ανθρώπους : μια τρομερή μάστιγα….! // Τί….: ’’νεφελομίχλη’’, ‘’νεφέλια’’,…!; // 

                      

▪ Κεφ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : Εμείς : 

Ανάμεσα στα άλλα σημάδια Του /του Αλλάχ/ είναι η δημιουργία του ουρανού και της γης 

και η ποικιλία των γλωσσών που μιλάτε και τα διαφορετικά χρώματα που έχετε. 

Σίγουρα υπάρχουν σε αυτά σημάδια για όλη την ανθρωπότητα….! 

 

             { ….. Σσσσσατάν ποικιλοδιαιρεί…., / Θεόςςςςς ομοενώνει…., / 

             ποιος είναι ποιος…., συγ·κρίνατε…., / τυφλώνει….. ξετυφλώνει….! } 

 

Με ένα άλλο σημάδι ο ουρανός και η γη στέκονται σταθερά στη διαταγή Του….. 

              // Τί…., όχι φυσικώ τω νόμω κι άπαξ διά παντός…!; 

              Και….. κάθε λίγο….. κι ένα έργο…!; Σχιζοπάζλ…!; Ε, και, Βούδδα ‘’διάβασε’’ το βόδι….! // 

….. Αυτός συλλαμβάνει τη Δημιουργία και μετά την ανανεώνει : αυτό είναι ευκολότερο για Αυτόν….! 

 

▪ Κεφ. ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ : Εμείς : 

Όταν ο ουρανός σχίζεται, υπακούοντας στον Κύριό του με αληθινή υποταγή, όταν η γη εκτείνεται 

      [ Έι…., επεκτείνεται…., ω ΕΣΕΙΣ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού επεκτατισμού…!; ] 

και διώχνει όλα αυτά που περιέχει και αδειάζει, 

υπακούοντας στον Κύριό της με αληθινή υποταγή, τότε, ω άνθρωπε, 

εσύ που μοχθείς συνεχώς για να συναντήσεις τον Κύριό σου, θα τον συναντήσεις….! 

 

▪ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : Εμείς : 

Ανθρωπότητα και τζίνι, αν έχετε την δύναμη / Ε, ‘’μας’’ έμαθαν τον τρόπο τα αυτογενή Αβοριγένεια όντα….! / 

να διαπεράσετε τα όρια του ουρανού και της γης, τότε διαπεράστε τα. Αλλά αυτό δεν θα το κάνετε 

παρά μόνο αν εμείς σας το επιτρέψουμε….! 

                          ( Εεεεε…., εγώ….. ‘’πήγα’’ Εξωσύμπαν….. και νά ‘μαι….! Εσύ, π ι α, Σελήνη…!; ) 

 

▪ Κεφ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ : Εμείς : 

Είναι ο Αλλάχ που δημιούργησε τους εφτά ουρανούς, και άλλα τόσα μέρη της Γης….! ▓ 

 

….. Εχχχχ, ναααα, Γιαχβέ και Αλλάχ…., Γιαχβαλλάχ, λες…., κι οι 2 -- ‘’2’’ με… αχ…., 

μα….. εγώωω…., ω ‘’ανάποδοι’’…., που….. ‘’είμαι….. το Αχ της Άνοιξης’’…., 

ξέρω…., ‘’αρκούντωςςς’’…., να αναποδογυρίζω τα Αχ και να τα κάνω Χα…., 

γέλιο το κλάμα –τους και τραγούδι το μοιρολόι –τους…., 

α, και κλάμα το γέλιο –σας και μοιρολόι το τραγούδι –σας….!..... 
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…..Όμως…., ‘’τέτοια’’ : ‘’ ουράνια’’ και ‘’γήινα’’ υπάρχουν 

στους, από ένα χρονικό σημείο και πέρα, κατ’ εξοχήν : Αρχιμασονέ γνώστες της κωδικοποίησης…., 

σαφώςςςς, στους Εβραίους…., βεβαίως, ‘’εκτοπισθέντων’’, και, των κωδικο’’τέτοιων’’ Ελ λήνων…., 

ναι….. και στην Παλιοδιαθήκη….. και στην Κενή Διαθήκη….. –τους…., 

ιδίως δε στην Απο…., Επι, Συγ…., κάλυψη, έστω, του Ιωάννη…., 

του ‘’τζοβενοπουρού’’ Γιομκιππουρού Τζοβάννι…., του ‘’πλέον’’ βλάσφημου τω όντως Θεώ…., 

ναι, να, και, π. χ….: 

 

▀ Καινή Διαθήκη….: 

▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη ( Α. Ι ) : κεφ. 21, εδ. 1, 2, 3….: 

«Ύστερα είδα καινούργιον ουρανόν και καινούργιαν γην, 

διότι ο (!;) πρώτος ουρανός 

     [ Τί…., κι ο διαχωριστής –τους «ουράνιος θόλος : ουρανός» -- σύνορο ζώνη….: 

     Γένεσις : κεφ. 1 : εδ. 1 έως 8…!; Ααα, ωωω, Παγκοσμιοποίησηηη ….. κι ασύνοροςςς ‘’γεωουρανός…!; ] 

και η (!;) πρώτη γη έφυγαν, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. 

 

               {{ Έιιιιι…., η λαο,’’νερο’’,θάλασσα…., που…., όταν την πονούν….., 

               σηκώνει ‘’τρικυμία’’ -- επανάσταση…., 

               καθώς….. τα δάκρυά της είναι ‘’κύματα’’ -- σεισμοί…., 

               και οι ‘’ουράνιοι’’…., τότε και στο φόβο –τους…., 

               νιώθουν ‘’θανάτου’’ : πτώσης –τους ρίγος…!; }} 

 

Και είδα την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνη από τον ουρανόν από τον Θεόν, 

        | …..τί…., το στον ‘’ουρανό’’ εξόριστο -- δια·‘’«σπαρτό»’’ ιερατείο –τους κ. α. λ…!; | 

ετοιμασμένη σαν νύμφη στολισμένη διά τον άνδρα της. 

       / Ννναι…., ω ραβινο’’τέτοιοι’’…., θα την….. ξαναπάρετε την….. έδρα του Μωυσέως….! / 

 

Και άκουσα φωνήν μεγάλην από τον ουρανόν να λέγη, 

‘’Ιδού, η κατοικία του Θεού είναι μεταξύ των ανθρώπων· 

                          ( Χα…., μεταξύ των ντόπιων : γήινων -- εξωουράνιων…!; ) 

θα κατοικήση μαζί τους και αυτοί θα είναι λαός του και ο ίδιος ο Θεός 

      /*/ Ε…., ο, ως ‘’αγιοτριαδικός’’, ομοούσιος γιος του…., χμ, που «το ίδιο κάνει»….! 

      Ή κι ο ίδιος ο Θεόςςςςς θα μετακομίσει εκεί….. μαζί με το εξόριστό –τους ιερατείο…!; /*/ 

θα είναι μαζί τους’’»….! 

 

▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 6, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17….: 

«Ύστερα εκύτταξα και όταν άνοιξε / «το Αρνίον» : ‘’Ιησούς’’ / την έκτην σφραγίδα, 

έγινε μεγάλος σεισμός· ο ήλιος έγινε μαύρος σαν τρίχινος σάκκος και ολόκληρη η σελήνη έγινε σαν αίμα· 

τα άστρα του ουρανού έπεσαν εις την γην, 

όπως η συκιά ρίχνει τα πρώιμα σύκα, όταν σείεται από δυνατόν άνεμον· 

 

      (##( Όοολα…!; Κι όλα πάνω στη ‘’ρουφήχτρα’’, από τοπολογική Εβραιοανωμαλία, γη…!; 

      Και κανέναν δεν χτύπησαν τα, πριν κι άλλα, πεσόντα…., χα, φυσικά…., άααστρα…!; 

      Ε…., αν έτσι…., με τόσα πεσόντα άστρα στη Γη…., κι η Γη θα ήταν αστρική σκόνη….! 

      …..Άει, ω φουμαρόπληχτοι ‘’Ι. Χήδες’’…., μη φοβάστε…., τα αλληγορικά άστρα εννοεί…., 

      για….. έκπτωτους βασιλείς : αρχιερείς :….. του εξωτερικού μιλά…., «κάτι σαν» «αστρικές θεότητες»…., 

      ως, έτσι, αστέρες ονομάζει…., ο τρισάθλιος γριφοσυμβολοπαίχτης 

      και ‘’Σφίγγα’’ με αινίγματα : ενέδρες : παγίδες…., ο που ‘’Οιδίποδα’’ θέλει ‘’να του πρήξει τα πόδια’’…., 

      και, τους ιμπεριάλ 7 αγγέλους : επισκόπους της Ασίας….: Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 20….! 

      Και προσοχή μη γίνουν, οι του χαράζοντος ιμπεριάλ ‘’πλαίσια’’ Τζοβάννι ‘’τέτοιοι’’, 

      ’’Γαλαξίας’’ --‘’ Αρχιεπισκοπή’’ -- ‘’Αρχαγγελία’’ --….! )##) 

 



147 

ο ουρανός εξαφανίσθηκε σαν ένα ρολό που ξετυλίγεται· 

κάθε βουνό και νησί εκινήθηκαν από τις θέσεις τους. 

 

    ♦♦♦ Χμ, εκτοσφραγιδική Νέα Δημιουργία του κόσμου…., μα…..‘’εντός σχεδίου’’ τους….! 

    Νααααα…., ανακατανομή της κάθε εξουσίας…., 

    χμμμμμ…., της του όπου εκεί και ‘’τότε’’ ουρανού : βασιλικής…., 

    της των όπου εκεί και ‘’τότε’’ Ουρανού : Αρχιβασιλικής…., 

    της της όποιας εκεί και ‘’τότε’’ βουνίσιας : μεγαλοαστικής, συμβασιλεύουσας, τάξης…., 

    της της όποιας εκεί και ‘’τότε’’ νησιωτικής : μεσοαστικής, ’’συμβασιλεύουσας’’, τάξης….,….! 

 

    Ναι…., συμβολισμο,αλληγοριο,παίζουν οι ψυχογκαβωτές μαφιοζέ συνωμοσιολογούντες…., 

    που, ’’πάντα’’, άλλα εννοούν με αυτά οι ‘’ουρανο’’εγκάθετοι σε ‘’γαίες’’ οπορτούνες….! 

 

    Ναι…., μη φοβάστε…., κανένα φυσικό, και, βουνό δεν θα μετατοπιστεί….. και δεν θα πέσει πάνω σας…., 

    να…., που…., σαν λένε βουνά…., εννοούν τα ως άνω ‘’τέτοια’’…., 

    καθώς δεν γίνεται να….: ταπεινώνονται, συγχύζονται, αγάλλονται τα φυσικά βουνά…., 

    λ. χ, τα που εννοεί, αντιστοιχιακά με πρόδρομο όποιου ‘’Μεσσία, κι ο Ησαΐας….: 

    Ησαΐα Β΄ : κεφ. 40, εδ. 4….: «…..και παν όρος και βουνό ας ταπεινωθή, 

    το ανώμαλον έδαφος ας γίνη πεδιάς και τα τραχέα υψώματα κοιλάς»….! 

 

    Ε…., ούτε κι ο πρόδρομος του Ιησού Ιωάννης Βαπτιστής ήταν, ή είχε, οδοστρωτήρας 

    και ίσιαζε το δρόμο για τον Ιησού…., 

    που, χμ, απλά, προετοίμαζε έδαφος αποδοχής του Ιησούλη….! 

    Ωχ…., ’’του έστρωνε το δρόμο…., χαλί,…..’’…., 

    ’’ψήνοντας’’ και κερδίζοντας στο δήθεν λαϊκό νεοσυσταινόμενο κόμμα τους…., 

    ε, με βάπτισμα εν….. ύδατι -- δήμω -- λαώ -- …., μέλη όλων των τάξεων…., 

    τα που επιφυλάσσονταν ή αντιδρούσαν ανώμαλα : δυναμικά : τραχέως….! 

 

    Ννννναι….. κι έστω επανατονιστά κι αυτά…., ή, πάλι, λ. χ, δεν εννοεί τα φυσικά ‘’τέτοια’’…., 

    σαν ομιλεί περί ορέων και βουνών…., κι ο Μιχαίας….: Μιχαία : κεφ. 4, εδ. 1….: 

    «Κατά τας εσχάτας ημέρας (!;) το όρος του ναού του Κυρίου θα θεμελιωθή επί της κορυφής (!;) των ορέων 

    και θα υψούται υπέρ (!;) τα βουνά. Λαοί θα συρρέουν εις αυτό,…..»…., 

    μα ομιλεί για την επιδιωκόμενη Αρχιβασιλεία της Ιερουσαλήμ επί των εκεί και ‘’τότε’’ βασιλειών….,….. 

    ή, πάλι, ως προς τα ‘’τέτοια’’ -- βράχους των όποιων αρχόντων : βουνών….: 

    «Σύγχυσις και αγαλλίασις επί των ορέων» : Ιεζεκιήλ : κεφ. 7, εδ. 7….! 

 

        ( …..βουνά = πλούσιοι αρχηγοί…., όρη = ζάπλουτοι Αρχηγοί…., βράχοι = υπαρχηγοί….,….! ) 

                     [ Ε…., ούτε ήταν βουνό το «βουνό Τμώλος»….: 

                     ο κριτής του Απόλλωνα σε διαγωνισμό λυροπαιξίας…., μα….. πλούσιος : άρχων….! ] 

 

    Μη φοβάστε, λοιπόν, α, και για να τους καλμάρετε, 

        { Εμμμ, δεν με άκουσες, κι εμένα, μωρή ‘’μυγό’’πληκτη, πια, Ελ λάς…., που με ‘’έσκασες’’, που να….! } 

    κάντε –τους τους, και, ‘’Απομύιους’’ : ‘’Μυγοδιώχτες’’ ‘’μια’’ θυσία…. ‘’αμελέτητων’’…., 

    να…., προς αποφυγή, και, κατακλυσμού -- 

    -- και, εποικίσεως προσφύγων : μυγών….. λαών και όχλων, εθνών και γλωσσών : νερών 

    στις γαίες : χώρες σας…., τσς, ‘’μυιών’’ -- και, εποίκων προσφύγων κατά Παυσανία….! 

 

    Ναιαιαιαιαι…., που….. όπου γη….. εννοούν χώρα ή χώρες…., 

    καθώς….. ποτέ, και, εδώ…., σε Π. Δ και Κ. Δ…., η Γη δεν γράφεται με κεφαλαίο γ…., 

    αλλά ούτε και ο ουρανός…., ως, ούτε και οι….. ιμπεριάλ….. 7 ‘’τέτοιοι’’….,….! ♦♦♦ 
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Τότε οι βασιλείς της γης, 

            // Ε, άλλης -- έξω Ισραήλ γης : χώρας όλοι αυτοί κι όλα αυτά….: αλληγορικά ‘’τέτοια’’….! // 

οι μεγιστάνες και οι στρατηγοί, οι πλούσιοι και οι ισχυροί 

και ο καθένας, δούλος και ελεύθερος, εκρύφθησαν εις τα σπήλαια 

και εις τους βράχους των βουνών, και έλεγαν εις τα βουνά και εις τους βράχους, 

‘’Πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπον εκείνου που κάθεται εις τον θρόνον 

και από την οργήν του Αρνίου, διότι ήλθε η Ημέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να σταθή’’»….! 

 

     [[ Ααααα…., τι «αρσενικός» Αρχιτράγος : Αρχιβασιλεύς ο ‘’Ιησούς’’ 

     του….. «αρσενικού», πια, μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού…., 

     ίδιος ‘’Αθηνά Σάλπιγξ’’…., ο, και, του Νου 777 ιμπεριαλισμού…., 

     ο με….. 7, πολεμικές, σάλπιγγες….. 7 σφραγίδες….. 7 πληγές…., 

     εδώ : στο μεγαλεπίβολο ‘’όραμα’’, έστω, του Αρχιμασόοοοονου Τζοβάννι…., 

     ε…., ‘’τελικά’’ και για ‘’τότε’’…., οραμάτωση…., ‘’ίδια’’ ονείρωξη….! ]] 

 

       {{ Εχχχ…., ακοιταχτό τέτοιο μούτρο…., το του «Όργιου Διόνυσου», σώρρυ, ‘’Ιησού’’…., 

       χξς΄…., του ανεξόρκιστου κι ανεξόργιστου πράουουουουου…., 

       που αλλιώς θα το δευτεροπεριμένατε…., 

       ω πλανεμένοι -- ‘’πλανεμένοι’’ και πλάνοι ‘’χριστιανοί’’…., εεεεε…!; }} ▀ 

 

…..Έιιιιιι…., ω ‘’χαζο’’χαρούμενοι ‘’Ι. Χήδες…., άραγε…., τί….. σ,Σ,τυγερό….. του συνέβη…., 

χμ, μεταξύ της, στην 1η του, ’’ανεξέλεγκτης λογικής’’ του….. και της, στη 2η του, ’’ελεγχόμενης τρέλας’’ του 

και δεν σας ήρθε «πάλιν»….. εκ ‘’2ουουουουου’’…., όι – όι, βρε….. καημέεεεενοι….. κι εσείςςςςς…!;….. 

 

…..Έτσι…., πάλι, ως προς τα δευτεροπαρουσιαστικά του «αλλοονόματου» ‘’Ιησού’’…., 

αφού απέτυχαν οι Εβραίοι ως προς τα αισχρά ιμπεριαλιστικά σχέδιά –τους…., 

να, με τον, κατά Ιωάννη και σαν σε ‘’μπηχτή’’ λεγόμενο κι αυτό, μη «αρσενικό» Ιησού…., 

τον έως πριν ‘’λίγο’’ ομιλούντα με παραβολές : πλαγίως…., 

κι όχι ως στην Αποκάλυψη ευθέως…., με πολεμικά διαγγέλματα -- ‘’προγραφές’’ λαών…., 

νά ‘τοι…., πάλι….. κι ωσεί άλλοι Πάνες…., με σούπερ σχιζό ιμπεριαλιστικά όνειρα….: 

‘’γήινα’’, ‘’ουράνια’’ και…., χξς΄, παν’’ουράνια’’ οι ‘’Αχόρταγοι’’ κι ‘’ακάθιστοι’’ Μασ ώντες όνοι Οβριοί….! 

 

Ννννναι…., και ποιος μπορεί να ξέρει, τελικά, το αν τα όνειρα αυτά τα έκαναν….: 

‘’«υπό….: συκήν, άμπελον, φραγγοσυκήν, φραγγάμπελον,…..»’’…., 

που, συνέχεια, ‘’την άραζαν’’ κάτω από διαφορετικό προστατευτικό –τους ‘’δέντρο’’…., 

καθώς...., από ‘’τέχνη’’ –τους…., εκεί που βολεύονταν….. εκεί και ‘’προσφέρονταν’’…., 

ε, ως ‘’ενεργούμενα’’ ‘’ουράνιων’’ ‘’Θεών’’ ή ‘’θεών’’…., ήτοι, Αρχιβασιλιέων ή βασιλέων….! 

 

Ιδού…., αυτά που είναι, εδώ, δοσμένα…., ευθέως μεν….. κωδικοποιημένα δε…., 

ίσως, όμως, λιγότερο κωδικοποιημένα…., 

ναι, μάλλον, λιγότερο κωδικοποιημένα…., που…., στηριζόμενοι σε πλάτες ‘’ουράνιων’’…., 

θρασίμια, πια, οι ‘’γήινοι’’’…., δείχνουν ημί’’γυμνα’’ τα ιμπεριαλιστικά –τους αυτά σχέδια….! 

 

Μάλιστα δε….. γινόμενοι…., τάχα, μέσω του Ιωάννη…., από αισχροί….. έως αστείοι…., 

προσπαθώντας….. να ‘’τα’’ κωδικοποιήσουν….. ‘’έτσι κι έτσι’’…., 

σαφώςςςςς…., ‘’πάντα’’…., σε Αρχιμασονέ Αρχιμαφιοζέ συνωμοσιολογική γλώσσα….! 

 

Ιδού, λοιπόν, ως και στο Κεφάλαιο της Αποκάλυψης «Η ουράνιος Ιερουσαλήμ»….: 

Α. Ι : κεφ. 21…., όπου…., έστω, εν περιλήψει…., 

δείχνεται ο επικίνδυνα σχιζάκιας Γκαβογιάννης, σώρρυ, η λαογκαβώχτρα Ιωάννης…., 

χξς΄, αφού, πριν, ένας απ’ τους 7 φιαλούχους και πληγούχους αγγέλουςςςςς…., 

ο που….. ‘’του τα έδειχνε’’ σε….. Παν αβίζιον…., 
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να βλέπει…., χξς΄, σε….. ‘’αγγελο’’πρόκλητή –του….. εξεξέκσταση…., 

τη νύφη γυναίκα του Αρνίου -- του «αλλοονόματου» ‘Ιησού’’…., την αγία Ιερουσαλήμ…., 

να κατεβαίνει από τον ‘’ουρανό’’ με την δόξα του Θεούουουουου….! 

      // Εχχχ…., και τι είναι, τότε, η λόξα του Διαβόλουουουουου...., ρε….. τζων τζιν Τζων…!; // 

 

Ωχχχ…., και, τότε, να γίνεται της, κατά Γιαχβέ, «πόρνης Ιερουσαλήμ» το κιγκλίδωμα’’…., 

βρε….,νααααα….. κι ως πιο κάτω…., το περίφραγμα με….. ‘’τέτοια’’….! 

 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

▓ Ααααα…., βρε κουμπάρε –του ‘’Σατανά’’ / …..ή ‘’γιε’’ του….. / , θα τρως καλάαααα.... 

και, μάλιστα, 666 φορές την Εβδομάδα....! Ννναι, Ιησού, θα την «γαμήσεις» : νυμφευτείς την Ιερουσαλήμ….! 

Ννναι…., που αυτοί…., ‘’καθώς’’ κι ο Δίας ‘’ιμπεριαλοδάνειζε’’ ‘’καλυμμένα’’ την Ήρα…., 

πουλούν και, και, τις γυναίκες τους….! 

 

Να, ως κι οι παλαιοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’….: ο Αβράμ τη γυναίκα του Σάρα στο Φαραώ…., 

χμ, και, για να έχουν αυτοί στα ονόματά –τους…., αντίστοιχα…., 

ο μεν 2 ιμπεριάλ α κι η δε 2 ιμπεριάλ ρ….: Γένεσις : κεφ. 12, εδ. 19…., 

όπως…., πάλι, αυτός κι ’’έτσι’’ και μετά…., κι ως Αβραάμ….. και Σάρρα…., πια…., 

και στο βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ : Γένεσις : κεφ. 20, εδ. 12…., 

μα κι ο Λωτ τις 2 κόρες -- χώρες του στους Σοδομίτες…., 

χξς΄, για ‘’σοδομισμό’’ της ιμπεριάλ ‘’«σεπτής ηδονής»’’ : Γένεσις : κεφ. 19, εδ, 7, 8…..! 

 

      /**/ …..Ήρα ( Ήρρα…!; ) , Σάρρα,….: χώρες…., 

      καταπώς, εδώ, η νέα, άνω, Ιερουσαλήμ -- ‘’γήινη’’ ‘’χώρα’’ μες σε ‘’ουράνια’’ χώρα….: 

      ‘’άτυπη’’ εκκλησιαστική Πρεσβεία -- ‘’χώρα’’, λες…., 

      να, η νύμφη του γαμβρού ‘’Ιησού’’ άνω Ιερουσαλήμ….! 

      …..Ε…., και….. σκόπιμα, και εδώ, τα ’’τέτοια’’ ‘’πορνικά’’ –τους…., 

      τσς, για να μη διαβλέψετε τα κωδικοποιητικά –τους…., ω τσοντόλαγνοι….! /**/ 

 

…..Ναι…., βρε κουμπάρε –του ‘’Σατανά’’ / …..ή ‘’γιε’’ του….. / …., όλο και θα ευφρανθείς 

με την ‘’παρθενοραμμένη’’ κι εσύ ‘’συν τω Θεώωωωω’’ -- ιμπεριαλέ παρτουζέ….! 

 

Ναι…., θα ευφρανθείς…., ως λέει κι ο Ησαΐας….: Ησαΐα Β΄ : κεφ. 62, εδ. 5….: 

«Όπως ο νέος (!;) νυμφεύεται παρθένον, ούτω ο Κτίστης σου θα νυμφευθή σε / ω Ιερου σαλήμ / 

και όπως ο (!;) νυμφίος ευφραίνεται  εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θα ευφραίνηται εις σε»….! 

 [ Τί, κι εδώ, παρτουζέ, δι γαμία…!; Μπαμπάς και γιος την….! Α, κι ο ‘’κουμπάρος’’, ω, να, τρΑγία Τριάς….! ]  

Ννννναι…., νααααα…., και φαντάσου…., κι εσύ…., ω λαμπερή, πια, Ιερουσαλήμ…., 

τι νέα ‘’τέτοια’’ ‘’γαμαλληλούια’’ σε καρτερούν από….. Χίτ λέρ ες και Αντι Χιτ λέρ ες…., χα, ως επί….. Π. Δ….! 

        ( Εμμμ…., ‘’άσπρα σταφύλια…., μαύρα σύκα…., κάτ’ από τρεις τράγους η Ιερουσαλήμα κατσίκα’’….! ) 

Και…., νααααα…., βρε κουμπάρε –του ‘’Σατανά’’ / …..ή ‘’γιε’’ του….. /…., 

σου την κλέβει, ο «αρσενικός», την πολυπόθητή –σου ‘’ουράνια’’ : άνω Ιερουσαλήμ…., 

την που τόσο ‘’λιγούρικα’’ φλέρταρες….! 

 

Χμμμμμ…., ο…., ιμπεριαλέ ’’ισιό,ευθεό,ρχιδος’’, πια…., Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 

που…., τώρα….. κι ως ιμπεριάλ ισιό,ευθεό,ρχιδος….. «αρσενικός»…., τη νυμφεύεται…., 

ενώ…., πριν….. κι ως με ιμπεριάλ «τελασμένους όρχεις»…., δεν μπορούσε…., 

ως δεν μπορούσε «ουδείς έχων τους όρχεις τεθλασμένους ή αποκομμένους 

να νυμφευθή εις την Κοινότητα του Κυρίου»…., 

καθώς έλεγε κι ο αρχιδολόγος Γιαχβέ στον Μωυσή….: Δευτερονόμιον : κεφ. 23, εδ. 1….! 

 

Ναι…., νννναι…., χξς΄ και ξου…., ω….. γελοίοι….. αρχιδο’’σπάστες’’…., 

να…., χμμμμμ…., από ιμπεριάλ ‘’στραβόρχιδος’’ ‘’κουλτουριάρης’’ Νο 888 
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με τα στραβά, παραβολικά, πολεμοδιαγγέλματα….., χα, έτσι, ανυμφευτός στην 1η του…., 

να, αρσενικός και ιμπεριάλ ‘’ισιό,ευθεό,ρχιδος’’ πολεμιστής Νο 777 

με ίσια : ευθέα, μη παραβολικά, πολεμοδιαγγέλματα…., χα, έτσι, νυμφευτός στη 2α –του….! 

 

Ε…., σαφώςςςςς…., κι όλα αυτά….. είναι….. του ‘’παρθενικά’’ μυστικοπαθούς δόγματος 

του ευθέως : ίσιου : κάθετου και μη ‘’ευνουχισμένου’’ θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου…., 

εμμμμμ, που ο….. ‘’πολιτικός’’ ιμπεριαλισμός, συνήθως, 

‘’μυρίζεται’’ από μακριά, και, στους μη ‘’συναχωμένους’’….! 

 

Ννννναι…., έτσι….. και σιγά μη νοιαστεί για λαϊκή δημοκρατία 

και βάπτισμα εν ύδατι : λαώ ο….. βασιλοπνευματοβαπτισμένος ‘’τέτοιος’’….: 

ο με μάσκα, έστω, Χριστού Αντίχριστος….. ‘’Ιησούςςςςς’’….! ▓ 

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αυτή, λοιπόν, η, έμπροικη πια, λαμπερή νύφη Ιερου σαλήμ είχε μεγάλο και ψηλό τείχος 

με 12 μαργαριταρένιες πύλες ( Αχ, κι η Πιερία κι οι Θήβες ήσαν ιμπεριαλέ επτάπυλες….! ) 

με τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ…., γραμμένα πάνω τους…., 

 

    *$* Α…., ο Θηβαίος βασιλιάς Αμφίων έδωσε στις….. 7 πύλες των Θηβών τα ονόματα 

    των….. 7 θυγατέρων του…., ναι…., ο ιμπεριάλ ‘’φεμινιστής’’….,    κι όχι τα ονόματα των….. 7 γιων του….! 

    …..Και….. τί….. τόοοοοσο ψηλό τείχος λες….., ρε φοβισμένε ναρκισσοεβραίε Τζων...!; 

    …..Ααααα…., και….. το στο Ισραήλ σημερινό τείχος είναι ψηλότερο….. απ’ ‘’αυτό’’…!; 

    …..Εμ, ‘’εκεί’’….. και φοβοτρομοτειχωμένοι…., 

    που….. πολύ κι ακόμα….. ‘’την ψάχνετε’’…., διαρκώς κι ‘’ανησύχως’’…., 

    ε, και…., και, γι’ αυτό…., ‘’θα τη βρείτε’’….. αφαντάστωςςςςς….! *$* 

 

που τις φύλαγαν 12 άγγελοι…., 

τείχος με 12 πολύτιμους θεμέλιους λίθους….: τους 12 αποστόλους…., και πλατεία ολόχρυση…., 

ε, ναι, χρυσό : βασιλέα των μετάλλων….. για τον Βασιλιά των βασιλέων…., ρε επιχρυσωμένα μπακίρια….! 

 

Και τότε ο άγγελοςςςςς που συνομιλούσε με τον Ιωάννη μέτρησε με (!;) χρυσό καλάμι 

την (!;) τετράγωνη πόλη…., 

       { Εχχ…., δεν σας μένει, λοιπόν, ω χρυσά μουουου, να κυκλίσετε το τετράγωνό σας….. 

       ή να τετραγωνίσετε τον κύκλο σας…., που, πια, ‘’κλείνει ο κύκλος –σας’’…..! } 

που είχε (!;) 12.000 στάδια εμβαδόν…., 

ενώ το τείχος ( Α, 12 Χ 12.000….. αλά 144.000 ‘’Μύριους’’ ‘’παρθένους’’…!; ) 144.000 πήχεις 

(!;) κατά το ανθρώπινο μέτρο…., λέει ο λεξαριθμοπαίχτης….. τζων τζιν Τζων….! 

 

Ωχ, και φανταστείτε και το πόσες πήχες….. αν μετρούσε κατά το κατθρώπινο μέτρο…., 

χξς΄, έστω, 666.777.88 ιμπεριάλ πήχεις θα την έβγαζε την….. Γιομκιππούρεια : τ,κ,ερατόγονη πόλη….! 

 

           |**| …..εεεεε…., κατά το κατθρώπινο «παρθενικό» μέτρο…., ρε άμετρε Ιωάννη….! 

           Και, έι, μόνο, μία πήχη / έναν πήχυ / ‘’τείχος’’ για τον κάθε λαφυρόλαγνο ‘’Μύριο’’ ‘’παρθένο’’…!; 

           …..Έι, ω λιλιπουπολονανάκια…., α, «κατά το ανθρώπινον μέτρον»…., 

           έι, ω λιλιπουπολογίγαντες…., α, ’’κατά το κατθρώπινον μέτρον’’….: 

           ’’ανω’’μερίτες και ‘’κατω’’μερίτες….! 

           Και, ω ζουρλόγερε Τζων, τον Κάλο σου τον μέτρησε.…, που μας κατατρόμαξες…., 

           σαν δεν καταλάβαμε οι ανόητοι πως αναφέρεσαι…., να, βρε…., 

           μόνον, στους….. οξαποπαντού….. Σιωνάκηδες και τη Σιών…!; |**| 

 

    /*/ Χξς΄…., ιδού…., ω….. γεωσκάνδαλα μωροί ‘’παρθένοι….. και μωρές ‘’παρθένες’’…., 

    δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουουουου….! /*/ 
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       ♣ ▪ Μιχαία : κεφ. 7, εδ. 11….: ( Προφητεία περί [!;] αποκαταστάσεως ) : 

       « (!;) Έρχεται η ημέρα, καθ’ ήν θα ανοικοδομήσης τα τείχη σου. 

       Κατά την ημέραν εκείνην τα όριά σου (!;) θα επεκταθούν»….! 

 

       ▪ Ιεζεκιήλ : κεφ. 47, εδ 13, 14, 15….: κι αυτός…., με τους δικούς –του…., 

       έτσι….. τα όρια της….. ονειρικής χώρας τους…., να, και….. προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα…., 

       δίνοντας, μάλιστα, στον Ιωσήφ…., ε, στη φυλή του Ιωσήφ…., διπλάσια μερίδα…., 

             # Εμ…., που….. «Ο Κύριος αγαπά τας πύλας της Σιών 

             περισσότερον από όλας τας άλλας κατασκηνώσεις του Ιακώβ»….: 

             Ψαλμός ΠΣΤ΄ ή 86 (87) : εδ. 2, 3…., 

             ννναι, ρε Σιωνάκηδες ‘’τέτοιοι’’ : Χίτ λέρ ες…., εσείς….. οι κυρίως ομοφυλοφάγοι….! # 

       μα ο εκάστοτε Κύριός –τους…., πλην και των….. δεσποινίδων…., ’’έκτοτε’’…., 

       τους τα χαλούσε, και, τα όρια….! ♣ 

 

….. Έιιιιι…., λοιπόοον…., Μασονέ Ιμπεριαλέ γάμος του οξαποπαντού οξαποδώ …., ξου και….. αλέ….,….. 

ααααα…., και….. άντε και στα δικά –μας γαμηλιώτικα οι ‘’ελεύθεροι’’ κι οι ‘’ελεύθερες’’…., 

α, και ‘’καλά γαμοκρασιά’’…., χξς΄, σαφώςςς, από την άμπελον της Ιερουσαλήμ….!..... 

  

….. Χξς΄, ιδού και ‘’τελικά’’, γάμος του τράγου Ποσειδώνα με την κατσίκα Θεανώ…., 

σώρρυ, του κερατούχου «Αρνίου» ‘’Ιησού’’ με την προβατίνα Ιερουσαλήμ…., 

ε, αλληγορικός, ιμπεριάλ, γάμος…., στη δεύτερή –του παρουσία…., απουσία, λεςςς…., 

αφού….. στην πρώτη του παρουσία…., απουσία, λεςςς…., τον απέρριψε…., 

         ( Ιδές….: και, «Η παραβολή των γάμων»….: Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 1 έως 15….. 

         ή, άλλως, «Η παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνον….: 

         Λουκάς : κεφ. 14, εδ. 15 έως 24….! ) 

βολεμένη, θαρρείς, στην αγκαλιά του στο Ισραήλ εγκαθέτου του Ρωμαίου Καίσαρα….! 

 

Ννναι, τσς, ‘’την κέρδισε’’ τη δύσκολη γκόμενα Μαριομαγδάλω, σώρρυ, Ιερουσαλήμ ο επίμονος ‘’Ιησούς’’…., 

ε, και…., να, πια…., ‘’ονειρικός’’ γάμος –τους…., 

εξού κι εγώ κι εφιαλτικά’’ –τους….. ‘’ράβω κουστούμι του επίδοξου πλανητάρχη γαμπρού 

και νυφικό της πλανάρχου νύφης…., ξου, σε πατρόν δικά μου…..’’....! 

Ααααα…., κι εσείς…., ω ‘’πεθαμένα’’ ‘’τζιτζίκια’’ του Απόλλωνα Ιησού…., τραγουδάτε...., 

τα όργανα...., τα όργανα...., εμμμμμ…., που….. νύφη πάτε να πάρετε κι όχι κατσίκα…., ωρέεεεε....! 

 

Όμωςςς…., κάλέ Χαζωραίε...., δεν θα έρθω…., κι εγώ ο α’’πάρθενος’’…., στο γάμο σου...., 

μα θα σου στείλω…., ως δώρο και….. ‘’συμβολικά’’...., 678 μασόν ‘’κουκουνάρες’’...., 

γιατί…., και, παραβολικά –σου…., έχω μεν επίσημο ένδυμα...., μα ανεπίσημο σώβρακο...., 

κι εσύ…., ω ‘’«αρσενικέ»’’ γαμπρέ με τη ‘’σιδερένια’’….. ‘’ράβδο’’…., 

ο που ερευνάς τα έξω και τα έσω…., θα το καταλάβεις….. και θα με ‘’εκβάλεις’’....! 

 

Ναι, να, όπως…., στη σχετική : ιμπεριαλέ ‘’γαμική’’ -- ‘’δειπνική’’ παραβολή –σου…., εξέβαλε 

απ’ το παλάτι του ο ‘’Μεγαλοκουμ άσιος’’ και φασιστο‘’κοκέτα’’ Βασιλεύς Πατήρρρρρ σου 

τον φτωχό που δεν είχε επίσημο ένδυμα βασιλογάμου 

             |$| Έι…., όλοι οι άλλοι / ….. και οι «αναγκασμένοι»….. / ….: φτωχοί, ανάπηροι,….. 

             είχαν ένδυμα επίσημο -- γνήσια….. βασιλοφρονικό…!; |$| 

και διέταξε, τότε και γι’ αυτό, τους υπηρέτες του να τον βγάλουν έξω χειροπόδαρα δεμένο 

και να τον ρίξουν στο σκοτάδι….: μόνο, ο γαμολόγος Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 11, 12, 13….! 

 

Ουστ…., σ’ αυτή τη βλάσφημη τω όντως Θεώ παραβολή…., 

όπου παρουσιάζεται, παραβολικάαα, ένας…., τάχα, ο όντως Θεός…., Θεόςςς φονιάς…., 

μάλιστα, για….. ‘’δειπνο’’αφορμή και ‘’γαμο’’αιτία....! 
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….. Εμμμ…., δεν θα έρθω στον, ιμπεριάλ, γάμο σου…., ω ‘’κρυπτο’’φασίστα ‘’Ιησούλη’’…., 

που…., προκειμένου να με ‘’φάνε τα σκοτάδια’’…., κι εμένα και παραβολικάαααα…., 

ε, ας με φάνε τα φώτα...., σα φώς, μη παραβολικά…., 

αφού….. παραβολή και….. ‘’παράβολο’’….,….. ννννναι…., ω Ι. ΑΧ -- Ι. Χ….! 

 

….. Εχ, και ‘’δεν κρατιέται το άτιμο’’ ο ‘’«αρσενικός»’’, πια, γαμπρός…., 

η ‘’προσωποποίηση’’ του ιμπεριάλ Δαυίδειου σχιζοονείρου….: 

του της πανδικτατορίας των Εβραίων στη Γη…., χμ, βιάζεται να γίνουν όλα….. γρήγορα….! 

 

Ναι, να, λ. χ….: 

▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ.1….: 

«Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, την οποίαν του έδωκε ο Θεός, 

δια να δείξη εις τους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα.»….! 

 

Ουφ…., γρήγορα, εγγύς…., που «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται»…., 

καθώς έλεγε ο Ησαΐας….: Ησαΐα Α΄ : κεφ. 8, εδ. 1….! 

Ναι…., βρε…., το λέει κι ο ίδιοςςςςς ο ‘’Ιησούςςςςς’’….: "Ιδού, έρχομαι (!;) γρήγορα"….: 

Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 21, εδ. 7…., 

           [ ….. Ιδού, να, ιδού...., νααααα, ένας ‘’ταχύς’’ ιμπεριάλ….. "βραχίων"....! ] 

ννννναι…., νααααα…., έρχεται….. «γρήγορα»….. εκεί…., 

χα, με….. σπασμένα τα φτερά της Γοργούς η Γοργώ Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! 

 

Ωχ…., ωρέ αναμένοντές –‘τον σε 2η….. ‘’παράσταση’’…., ο Ιησούς Αντίχριστος : Ι. ΑΧ…., 

   // Α, γιατί, κάλοί –του, δε θέτε να σας ξεκουράσω απ’ την, από ‘’θεατροπαράστασή’’ –σας, ξεκούραση…!; // 

χμ, «ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθη»….: Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 4…., 

τσου, και μην τον ξαναείδατε…., αυτόν…., ω εθελογκαβώχνες…., 

χμ, όσο είδαν, ξανά, οι αρχαιοτρέλληνες ‘’τέτοιοι’’ τον Δία…., 

που ‘’τον έφαγε’’, πλην απ’ ‘’τον εν λόγω σας’’ και την εκάστοτε κλίκα –του, η Μαρμάγκα : Ειμαρμένη…., 

εμ, που ‘’τέτοια’’ έλεγαν κι οι ‘’τέτοιοι’’ κι οι ‘’τέτοιες’’ –του Πυθίες Φημηνόες 

και γκρεμοτσακίστηκαν, και, Γιαχβόθεν….. διά παντός….: 

«Ο Ζευς είταν, ο Ζευς είναι, ο Ζευς θα είναι, ω μεγάλε Ζευ!»….! 

 

….. Επομένως…., σπεύσατε, ταχέως, προς το γαμπρό…., 

ω προσκαλεσμένα –τους στο ‘’γάμο’’ ‘’του’’…., ω οικτρά λάφυρα και λείες –τους…., 

ναι, άει, τώρα : εφέτο…., α, και καλό ‘’κουφέτο’’ -- ‘’υπόθετο’’ απ’ το Σατάν ‘’υιόθετο’’….!..... 

 

….. Όμως, ‘’τελικά’’, το τότε έγινε ποτέ…., πώποτε….. 2.000 χρόνια…., 

ε, να, ιμπεριαλέ, ‘’πολιτική κηδεία’’ ο επιδιωκόμενός τους ‘’θρησκευτικός γάμος’’ τους…., 

που ο έρως του Ιησού με την ‘’τσαχπίνα’’ και 678άκις ζωντοχήρα ή χήρα Ιερουαλήμ -- Άγαρ --…., 

 

        [**[ Α…., κι όχι μόνο με αυτήν….. ο Παν·ιμπεριαλέ ερωτικά ‘’πλουραλιστής’’…., 

        που…., ως κι οι ‘’πρόγονοί του Δαυίδ και Σολομών…., ήταν της πολυ’’γαμίας’’…., 

        εχ, αλληγορικά -- ιμπεριαλέ πολυ’’γαμικός’’…., ίδιος ο επίδοξος Παντοκράτωρ Έλληνας Πάνας….! 

         

        Εμ…., κι αφού κι ο Μωυσής ‘’το’’ αποκωδικοποιεί ….: Γένεσις : κεφ. 25 : εδ. 23…., 

        ναι, έτσι : ιμπεριαλέ πολυ’’γαμικός’’…., καθώς….. χώρες είναι οι κόρες -- νύμφες…., 

        ως χώρες είναι κι οι γιοι -- γαμπροί….: 

        Γιαχβέ / προς έγκυο, στους ήδη συγκρουόμενους Ιακώβ και Ησαύ, Ρεβέκκα / ….: 

        «Δύο έθνη είναι εις την κοιλίαν σου και οι δύο λαοί αντιτάσσονται προς αλλήλους 

        ήδη εν τη κοιλία σου. Ο είς λαός λοιπόν θα εξουσιάζη τον άλλον 

        και ο μεγαλύτερος θα γίνη δούλος του νεωτέρου…..»….! 
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        Χα…., ο Θεόςςς, έστω, Γιαχβέ…., που…., πριν….. ανα….. γεννήσει χώρες…., όριζε 

        το….. ποια θα έχει ‘’το πάνω χέρι’’….. και το….. ποια θα έχει ‘’το κάτω χέρι’’…., 

        ο που άλλοτε συντελούσε στο «να γεννηθή εις μίαν ημέραν χώρα τις 

        και έθνος να γεννηθή αμέσως…..»….: Ησαΐα Β΄ : κεφ. 66, εδ. 8, 9….. 

        και άλλοτε…., σαμποταζιζέ ή άλλως…., τις….. εξεξεξαφάνιζε….: 

        Ιερεμίας : κεφ. 18 : εδ. 5, 6, 7, 8, 9, 10….: 

        ( «Ο Ισραήλ εν τη χειρί του Θεού ως σκεύος εν χειρί κεραμέως» ) 

        Γιαχβέ / προς Ιερεμία / ….: «…..Εάν εις μίαν στιγμήν εκφέρω διαταγήν να εκριζωθή, 

        να αποσχισθή και να καταστραφή έθνος ή βασιλεία,….. και….. 

        εάν εις άλλην στιγμήν εκφέρω διαταγήν να οικοδομηθή και να φυτευθή έθνος ή βασίλειον,…..»…..! ]**] 

 

κατάντησε….. ‘’λουκάνικο αέρος’’….! 

 

Ναι…., που, κι αυτός, ‘’αέρα εμαγείρευε…., εξού και….. μη τρέχα και μη γύρευε…..’’…., 

ναι...., 2.000 έτη…., αιώνια Απουσία –του κι η, τάχα, Δευτέρα Παρουσία –του…., 

χμ, εξού και….. ξου…., ω εμπαιγμένε –τους ‘’χριστιανέ’’…., 

και μην ετοιμάζεις τα για το γάμο –του επίσημα ρούχα σου…., που, νααααα, δεννννν….! 

 

Ουφφφφφ…., δδδδδεν…., ναι, και πες πως….: 

 

ή ξέχασε…., χμ, ο Γιαχβέ…., να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του…., 

είτε από ‘’μαλάκυσνη’’ εγκεφάλου….. 

είτε γιατί δεν θυμήθηκε να βάλει ως σύμβολο διαθήκης -- συμφωνίας το ουράνιο τόξο…., 

για να «ενθυμήται την συμφωνίαν του»….: 

Γένεσις : κεφ. 9, εδ. 15….: Γιαχβέ / προς Νώε /….: «Και τότε 

     |*| ….. όποτε θα εμφανίζεται το ουράνιο τόξο : 

     σύμβολο της διαθήκης -- συμφωνίας δεκάτης και προσφορών….., εις αντάλλαγμα….. |*| 

θα ενθυμούμαι την συμφωνίαν μου…..»….,….. 

 

ή έπαυσε να είναι ο Ισραήλ -- Ιακώβ πολύτιμος -- χρειαστός στα ιμπεριάλ σχέδιά του….: 

Ησαΐα Β΄ : κεφ. 43, εδ. 4 / 3 / (Λύτρωσις του Ισραήλ) ….: 

Γιαχβέ / προς τον Ισραήλ -- Ιακώβ…., ε, μετά από….. ‘’παζάρια’’ –τους….. / ….: 

« (!;) Επειδή είσαι πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, τετιμημένος και ηγαπημένος από εμέ, 

(!;) χώρας θα δώσω εις αντάλλαγμα διά σε και λαούς αντί σού. 

/ 3 / Ως αντίλυτρόν σου δίδω την Αίγυπτον εις αντάλλαγμά σου, την Αιθιοπίαν και την Σεββά»….,….. 

 

ή η…., ‘’νυν’’, μη «άκαρπος»’’…., Ιερουσαλήμ απίστησε, πάλι, η «πόρνη» έναντι του ‘’νυν’’ Γιαχβέ….: 

Ιεζεκιήλ : κεφ. 16, εδ. 1, 2, 3, 4….: ( «Η Ιερουσαλήμ ως άπιστος σύζυγος» )….,….. 

 

ή ξανάλλαξαν ‘’ουρανό’’ και, μαζί, Θεό : «βασιλέα των βασιλέων» : Αρχιβασιλιά…., εεεεε, και θρησκεία…., 

οι που ο ‘’εκεί’’ και ‘’τότε’’ Αρχιαρχιβασιλιάς -- Αρχιαρχιθεός….. «Θεός των ουρανών» 

τους είχε υπό την Εξουσία –του….,….. 

 

    (***( Ννννναι…., οι πολύ’’ταμπλοι’’…., νααααα….: Δανιήλ : κεφ. 2, εδ. 37, 38….: 

    Δανιήλ / προς Ναβουχοδονόσορα / ….: «Συ, βασιλεύ, ο βασιλεύς βασιλέων, 

    εις τον οποίον ο Θεός των ουρανών έδωκε βασιλείαν,….. 

    και σε κατέστησε άρχοντα πάντων τούτων / …..πτερωτών, διπόδων, τετραπόδων,….. / 

    συ είσαι η χρυσή κεφαλή…..»…., 

    ….. χξς΄…., ως έτσι και για τον Ναβουχοδονόσορα και η Ιουδήθ…., 

    ως και με την Περσία…., θεοποιώντας τον Κύρο….: Ησαΐα Β΄ : κεφ. 45, εδ. 1, 2, 3, 4…., 

    ως και με την Αίγυπτο, θεοποιώντας τον Φαραώ….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 31, εδ. 6, 9, 10….: 
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    Γιαχβέ : «υπό την σκιά της / ….. της Αιγύπτου του Φαραώ….. / 

    έζων όλα τα ισχυρά έθνη…., την έκαμα ωραίαν…..»…., 

    μα που…., μετά, σαν περηφανεύτηκε κι έγινε….. ‘’πτωτικά’’ αντιγιαχβική…., 

    την ‘’κουτσούρεψε’’ την «ωραίαν κέδρον»….,….! 

 

    Ε, ως έκανε με τις Ισραηλινές ‘’τέτοιες’’ : «πόρνες»….. πόλεις -- βασίλεια -- κράτη -- …., 

    ήτοι, με την «πόρνη» Σιών : Ησαΐα Α΄ : κεφ. 1, εδ. 21…., 

    με την «πόρνη» Ιερουσαλήμ : Ιεζεκιήλ : κεφ. 16, εδ. 44….,….! 

    Να…., «Η Ιερουσαλήμ παραβαλλομένη προς την Σαμάρειαν και τα Σόδομα»…., 

    χμ, η, τότε, «άκαρπος άμπελος» και «άπιστος σύζυγος»….: 

    Ιεζεκιήλ : κεφ. 15, εδ. 1 έως 6….. και….. κεφ. 16, εδ. 1 έως 43, αντίστοιχα….! )***) 

 

ή….,….. 

ή….,….. 

ήηηηη….! 

 

….. Ωχχχχχ…., «Αδάμ Κάδμος»…., «Ιησούς Κάδμος»…., «Θεός Κάδμος»….,….. 

εχμ…., μας έπνιξαν τα Μασονέ καββάλ αέρια / …..’’αέρια’’….. / κάδμια….. και ποίος μας σώζει….!..... 

 

                                ============================================================== 

 

         14 --- 21 έως 14 --- 24 )                           14 --- 21 ) 

 

….. Μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός είναι τα βλάσφημα τω όντως Θεώ ‘’τέτοια’’ 

όλων των Θρησκειών και Μυθολογιών της Γης…., καθελογής ιμπεριαλισμός….: 

εδαφικός Νο 777, οικονομικός Νο 666, ιδεολογικός Νο 888….,….. 

πλάγια -- παραβολικά ή ευθέα πολεμικά διαγγέλματα είναι τα ‘’τέτοια’’ –τους…., 

τα που καλύπτουν το περισσότερο μέρος των….. τρ·αγίων βιβλίων –τους…..! 

       // Εμμμμμ…., οι που κάνουν τον όντως Θεό Άρη…., ‘’τρων’’, συνέχεια,  του Άρη ‘’το παπάρι’’….! // 

 

Ναααα….,‘’Ιερο’’πολεμικά βιβλία….. και με μάσκα, δήθεν, θεϊκή…., χξς΄, θεϊκοί χρησμοί…., 

‘’προγραφές’’ λαών που ‘’δεν τους κάθονταν’’ τους αυτόθεν ή μη θεοποιημένους βασιλείς…., 

τάχα, θέληση του όντως Θεού…., χμ, για να επιτευχθεί το, σχιζό, «μυστικό σχέδιό» τους….! 

 

Το που οι κάθε Φημηνόες ερμηνευτές κι ερμηνεύτριές του ‘’αποκωδικοποιούν’’ ‘’σχέδιο’’…., 

‘’βάζοντας’’, ‘’Θεομειωτικά’’ και ενοχοποιητικά –Του, ‘’στο στόμα’’ του, τάχα, όντως Θεού 

τις αισχρές ιμπεριάλ προθέσεις –τους…., τσς, που θα έπρεπε δε να γίνουν γρήγορα….! 

      { Ααα…., που τίιιποτα δεν έγινε έεετσι…, να ‘’πέσει τόσο έξω’’ ο Θεόςςς, και, χρονικά….. 

      και να εκτίθεται τόοοσο…., τί….. Κισμετο…..Θεόςςς είναι…!; } 

 

Νααααα…., ως κι εδώ…., στην ‘’«Αποκάλυψη του Ιωάννη»’’ : κεφ. 1, εδ.1….: 

«Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, την οποίαν του έδωκε ο Θεός, 

δια να δείξη εις τους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα.»…., 

ννναι, γρήγορα τα….. ‘’απ’ του Άρη το ιμπεριάλ σκεψοπαπάρι’’….. σκεψαυνανίσματα….! 

 

Ξου…, ω αξιοκόλαστοι ‘’θεοκτόνοι’’ : βολεμένες λαο’’πρήχτρες’’ ‘’χριστιανοί’’ ‘’θεο’’λόγοι…., 

οι που τόσο τριχασχολείστε…., ε, για λαονάρκωση…., και, με αυτό το «όπιο του λαού»...., 

το του τρ·Αγίου : ‘’Αγίου’’ του Σατανά σχιζάκια Τζοβάννι…., 

του βλάσφημου συμβο,λο,λισμο,παίχτη κι εμπαίχτη όλων Ιωάννη…., 

ουστ…., του που….. ‘’έφαγε μια….. Μεγαλαδελφική….. σφαλιάρα….. 

κι είδε, και, το Χριστό….. φαντάρο…..’’…..! 
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       ( Ξου…., ίδια η Μούσα της ιμπεριάλ Ελληνικής Μυθολογίας -- ‘’Ιστορίας’’ Κλειώ…., 

       που κι αυτή, ως κι αυτός, «παρουσιάζεται με κυριότερα σύμβολά της 

       τη σάλπιγγα, την κλεψύδρα 

       και, πάνω από όλα, ένα χειρόγραφο / Volumen / που ξετυλίγεται»….! ) 

 

Του ψεύτη γεροξεκούτη με την άρρωστη -- δαιμονισμένη φαντασία Ιωάννη -- ‘’Ιωάννη’’…., 

του τριχολόγου ψευδοπροφήτη -- ‘’«βάτραχου»’’…., 

     // Εχχχ…., κι έστω ότι τα έγραψε αυτόςςς….. κι όχι οι τόοοσοι ‘’διορθωτές’’ –του….! // 

του με τα, κι εδώ, ‘’αυτο’’κατασκευάσματά του/τους 

αοριστολογήματα -- πνευματικά εκτρώματα….: εβραίικα πολεμικά διαγγέλματα…., 

τσς, αντιγραφές των ‘’τέτοιων’’ αντιστοιχιών του/τους της Π. Δ….! 

 

Τα ‘’προγραφικά’’ αυτά….. που οι ’’θεοκτόνοι’’ ‘’θεο’’λόγοι : ‘’μυημένα’’ κρυπτοσατανίδια…., 

για να τα "επαληθεύσουν"…., χμ, και να τον αποδείξουν, ‘’έτσι’’, ως όντως προφήτη…., 

 [ Α, οι δια«σπαρτοί» «διασκορπιστές των εθνών της Γης» αυτοί ‘’έγραψαν’’, και, την ‘’Εθν’’ική ‘’Ιστορία’’….! ] 

χρησιμοποιούν Ιωαννίστικα σύμβολα κι ονόματα....,….! 

 

Νααααα…., ‘’αναπροσαρμοστικά’’ στις κάθε βρωμιές –τους….. και –τους…., 

στα κάθε προκάτ γεγονότα --γεγονότα’’ κ. α. λ...., 

επαναλαμβάνοντας…., σκόπιμα και για αυτό…., την….. μυθο·"Ιστορία"…., 

αφού οι θρησκείες είναι, ανέκαθεν, το υπ’ αριθμ. 1 όπιο νάρκωσης των «μακάριων λαών» 

και εδραιωτήρια της, χξς΄, εξεξεξουσίας –τους….. και –τους….! 

 

Ε, να, όλη η «Αποκάλυψη» -- ‘’Επικάλυψη’’ ίσον ένα Πολεμικό Διάγγελμα -- ‘’Προγραφή…., 

που…., κι έστω ως ‘’τα’’ λένε…., του παραδόθηκε από τα πριν…., πρόχειρο ή και μη…., 

σαφώςςςς, απ’ τον τότε κι εκεί….. Κύριο : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’ : ….. 

διά του αγγέλου -- κατασκόπου και πράκτορός –του…., 

ουστ, το που, βέβαια, Τριδεντο’’μεταλλάχτηκε…., χα, «από σατανικό, σε θείο»….! 

 

Νααααα…., ’’αυτό’’ εδώ το σχιζοπαραλήρημα 

του….. ‘’«παρθενικού»’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

που…., αξιοτονιστόοοοο…., είναι, πέρα για πέρα, ένα βλάσφημο έναντι του όντως Θεού 

     /*/ …..μα όχι κι έναντι του όποιου κι όποτε Ιησού Αντιχρίστου…., τάχα, ‘’Χριστού’’…., 

     και του όποιου κι όποτε, χξς΄, Κυρίου : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’θεού’’ : "Πατέρα" του…., 

     τάχα, του όντως Θεού….! /*/ 

συμβολιστικό ιμπεριαλ ’’παραμύθι’’ για ηλιθίους -- θύματα 

και ξύπνιους Θύτες -- ‘’κοπρομηχανές" και γεωσκάνδαλα της Γης….! 

 

Χμμμμμ…., όχι..... σώου με βαμπιρομαριονέττες της Ti. Vi…., 

μα….. σώου με τα κουρκουλούκια της σχιζοεγκεφαλο·Τσι.Βί…., σώρρυ, Ti. Vi…., 

του Σχιζοτζόβαννου…., χα, φτου, ρε….. ‘’πορτοπόμολο’’…., που είδε 

«μία πόρτα ανοικτή εις τον ουρανόν…..» και ‘’μας τα ζαλίζει’’…. ‘’ουρανίωςςςςς’’....! 

 

Ναι…., σχιζοπαραμύθι…., βασισμένο, προπαντός, στις ιμπεριάλ ζουρλοφαντασιώσεις 

του απειλούντος τους ανυπότακτούς –τους ευθέως εδώ Ν,Χ,Γ,αζωραίου Ι. Χ -- Ι. ΑΧ...., 

α, και στα των κάθε κωδικοποιητών –του ‘’μπαλωματήδων’’ σχιζοσκεψαυνανίσματα….: 

αντιγραφέων πρώην ‘’τέτοιων’’ και κάθε φορά προσαρμοζόμενων 

στα όπου κι όποτε ‘’τέτοια’’ ‘’δρώμενα’’…., 

παραμύθια απαραίτητα, κατά το πιστεύω τους, για τη διαιώνιση της εξεξεξουσίας τους….! 

 

    |$$| Ω ‘’ωραίο’’….. ναζίάρικο ‘’χαζο’’θρασίμι ‘’ και ‘’ψιλόγαζο’’ ‘’τέτοιο’’…., 

    ω Ναζωραίε -- Χαζωραίε -- Γαζωραίε....: Ν,Χ,Γ,αζωραίε…., 
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    που…., ως και στην 1η….. παρ,απ,ουσία σου τους έκανες…..’’ντα’’…., ωρέ ‘’ψώνιο’’…., 

    οι απειλές είναι μόνο για τους ανασφαλείς αδύναμους θνητούς 

    κι όχι για τους ασφαλείς Παντοδύναμους αθανάτους…., χα, τους ισοθέουςςςςς....! 

    Εμ…., που….. ‘’θεοί’’ που φοβερίζουν….. σκιάχτρα που δεν αξίζουν…., 

    ννννναι…., κι ο που δεν πατά καλά….. στους κοθόρνους -- ‘’πόδια’’ του απειλεί….! |$$| 

 

….. Πόρτααααα…., ακόμα και γήινη…., έστω, και κλειστή….,….. 

αέρααααα…., που….. ’’δεν πάει άλλο’’ το ‘’ψιλόγαζό’’ –τους….!..... 

 

….. Ευθέα ή μη πολεμικά διαγγέλματα -- ‘’προγραφές λαών…., επί το πλείστον…., 

είναι όλα τα ‘’ιερά’’ βιβλία των Θρησκειών και των Μυθολογιών της Γης….! 

         [ Α…., μα και πάμπολλα ‘’τέτοια’’ των, θρησκευτικών’’ ή μη, Ιστοριών της Γης….! ] 

 

Κι όλα –τους, δήθεν, «ελέω Θεού ή Θεών»…., 

που…., ουστ…., Διο’’τέτοιοι’’, Γιαχβο’’τέτοιοι’’,….. ως και όλοι οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’…., 

όλες τους τις ‘’παρεκκλίσεις’’….. με των ‘’θεών’’ τους τις εγκρίσεις…., 

καθώς…., πάντα…., ε, έστω, ‘’πάντα’’…., 

βασιλιάδες και παπάδες…., κι όλοι οι λοιποί ‘’μπαγάσες’’…., 

αγκαζέ λαοφονιάδες…., για τα φράγκα και τις μάσες….! 

 

Καλυμμένος -- μυστικοπαθής ή μη ιμπεριαλισμός….: 

θρησκευτικός, μυθολογικός -- ‘’μυθολογικός’’, ιστορικός,….. 

είναι τα ‘’ιερο’’πολεμικά βιβλία των νοικιασμένων φερεφώνων των ‘’εκάστοτε’’ θεοποιημένων Αρχόντων -- 

-- ‘’μυροχρισμένων ‘’Μοιρών’’ της δυσοσμίας…., 

που τέχνη –τους έχουν το να κάνουν μαύρο το άσπρο….. κι άσπρο το μαύρο….! 

 

Ννννναι…., ω….: Διάρια, Γιαχβάρια, Αλλαχάρια, Βραχμάρια,….. 

σα φώς, και τα λοιπά ’’τέτοια’’ : ανδρείκελα…., ε, των άλλων ‘’τέτοιων’’…., ‘’Θεοκτόνα’’ Παπάρια…., 

…..ναιαιαιαιαι…., Γιαχβαλλαχβραχμοδίες, ’’θεο’’βασιλείς, ’’μας’’ βάζουν 

να λατρεύουμε οι κάθε Παπαροθρήσκαρχοι…., 

ωχχχχχ, και….. σιωπείστε….. κι αντιστοιχίστε τους τότε –τους με τους νυν –μας….! 

 

Ε…., και…., αρχίζοντας με τα ‘’τέτοια’’ ορισμένων Ελλήνων ιστορικών : ‘’ευαγγελιστών’’…., 

ας ‘’θαυμάσουμε’’, επί το δικαιότερο, και μερικά από τα ‘’αξιοθαύμαστα’’ ‘’τέτοια’’ –τους…., 

χξς΄, λες και Παλαιά και Καινή Διαθήκη…., ή Κοράνι κ. λ. π…., σε ‘’άλλη’’ μορφή….! 

 

Ήτοι, ‘’τέτοια’’ των ‘’τέτοιων’’…., που…., βεβαίως και στην σούπερ πλειοψηφία τους…., ήσαν….: 

διαστρεβλωτές της αλήθειας -- της πραγματικότητας της Ιστορίας, 

παραχαράκτες –της, πλαστογράφοι, διαιωνιστές ψεύδους, συγκαλυπτές και υμνητές εγκλημάτων, 

θεοποιητές Δυναστών -- Ονομάτων Συμβόλων και ‘’Αγίων’’ του Διαβόλου…., 

ωραιοποιητές βαρβαροτήτων τους, διαφθορείς του δημόσιου βίου,….. 

‘’φυσικά’’, ‘’με το αζημίωτο’’ οι ‘’μνήμονες’’ -- κωδικοποιητές -- ’’ιερογράφοι’’ σχ·ιστορικοί….! 

 

Ννννναι…., επανατονιστόοο…., ιδού….. θρησκευτικό ιμπεριαλισμό οι «ελέω θεού ή θεών»….. και λ. χ….: 

 

    ■ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 

▪ Ξενοφών….: Κατά τον Ξενοφώντα η θεωρία του επεκτατισμού με εκστρατείες και σφαγές 

έχει (!;) αγαθά κίνητρα και εξασφαλίζει (!;) τις ευλογίες των θεών, 

που τοποθετούνται (!;) πάντοτε (!;) στο πλευρό των δραστήριων και ισχυρών. 

 

      || Ω…., ως, και, του Γιαχβέ οι σατανοπροφήτες…., 

      έτσι και του Δία οι καλαμαροκοπρίτες….: ό,τι θυμούνται χαίρονται….. κι ό,τι ξεχνούν λυπούνται….! || 
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(!;) Δικαιολογούνται, (!;) επομένως, οι πολεμικές κατακτήσεις, 

και ο εξαγνισμός των στρατιωτικών θριάμβων….: 

«και ο θεός ούτως πως εποίησε»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 4….! (!;) 

Χαρακτηρίζει τον κατακτητή -- σφαγέα λαïκό ήρωα, επειδή προσφέρει 

πλούτη, δόξα και αξιώματα στους αχρείους συνεργάτες….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 8….! 

Οι υπήκοοι (!;) πρέπει να πληρώνουν φόρους. 

Ο μονάρχης θα προσπαθήσει να τους καταστήσει φτωχούς, 

αποστερώντας τους από τα μέσα που θα μπορούσαν να βλάψουν την εξουσία του (!;)….: 

«βουλόμενος αυτούς ως αμηχανωτάτους είναι, 

όπως ότι ταπεινότατοι και ευκαθεκτότατοι είεν»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Ζ΄, 5, 69….! 

 

Οι κατακτητές κατέχουν την επιστήμη του πολέμου….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, ΧΙΙ, 4…., 

και οι ηττημένοι (!;) πρέπει να ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, 

να πληρώνουν φόρους και να υποτάσσωνται στον νέο αυθέντη. 

 

Θεωρεί / ο Ξενοφών / τον πόλεμο (!;) φυσικό μέσο πλουτισμού των κρατών….: 

«δυνατόν έστι και από των πολεμίων την πόλιν πλουτίζειν….. 

εάν τις αυτών κρείττων η· ήττων δε ων και τα όντα προσαποβάλλοι αν»….: 

Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 6, 7….! 

 

Δεν υπάρχει, γράφει, (!;) καλύτερη και αποδοτικώτερη άσκηση από τον πόλεμο. 

Ύστερα από μια νίκη οι θεοί στεφανώνουν τις ευημερίες 

(!;) από τη λαφυραγωγία πόλεις….: Ξενοφών : Ιππαρχικός, VΙΙΙ, 7….! 

 

Η μισθοφορία του Ξενοφώντος…., 

ως επιτελάρχης του Σπαρτιάτη μονάρχη Αγησίλαου το 396 π. Χ…., 

    // …..τί…., «σπαρτός» Ξενοφών Κάδμος….. κι αυτός ο Ηρακλειτόπληκτος οξαποκεί : οξαποπαντού…!; // 

στην Ασία ---- και των άλλων Ελλήνων---- ….: Πλούταρχος : Αγησίλαος, 18…., 

αποτελούσε κερδοσκοπική επιχείρηση. Οι «Μύριοι» ήταν (!;) πενόμενοι Έλληνες από (!;) διάφορες πόλεις 

που αξίωναν γενναίες αμοιβές από τους Ασιάτες ηγεμόνες 

και προσδοκούσαν πλουτισμό από λαφυραγωγίες κατά τις πολεμικές εκστρατείες. (!;) 

 

       { Όι, όι…., ρε ‘’καμικάζι’’….: ‘’νερά’’ κι ‘’αέρια’’ του θρησκευτικού ή μη ιμπεριαλισμού…., 

       χξς΄ςςςς…., και τα παραμύθια –σας αλλού…., 

       χμμμμμ…., βουρ ‘’μυρίως’’…., που….. «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται»…., 

       ως έλεγε κι ο Ησαΐας Α΄ : κεφ. 8 : εδ. 1, 2….! } 

 

Υποστηρίζει δε ότι η πιο κερδοφόρα δράση των ηγεμόνων είναι η πολεμική επιτυχία, 

η στρατιωτική νίκη που οδηγεί στην υποδούλωση των ηττημένων 

και στην πλουτοφόρα λαφυραγωγία….: «τα δ’ άθλα της νίκης, ή μεν ημείς νικώμεν….. 

οί τε πολέμιοι ημέτεροι και τα των πολεμίων αγαθά πάντα»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 2…., 

ως και….. «Ουδέν έστι κερδαλεώτερον του νικάν· ο γαρ κρατών άμα πάντα συνήπαρκε, και τους άνδρας 

και τας γυναίκας και τα χρήματα και πάσαν την χώραν»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Δ΄, 2, 26….! 

 

               ### Α…., υποδούλωση….. υποδούλωση…., 

               ναι…., αλλά, χα, κι ο εξελληνισμόςςς…., ουστ, εκπολιτισμόςςς…., των βαρβάρων 

               ‘’θεάρεστος’’ κι αυτός…., χμμμ, και μη λησμονητέος…., ω, εσαεί, πόρνες της σατανοδιανόησης….! 

               Εμ…., γι’ αυτό, και, το «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»…., 

               για να έχουν πολεμιστές -- και, ‘’ουράνια’’ ‘’νερά’’ οι ‘’αέ, αιθέ,ρινοι’’ ‘’τέτοιοι’’….! 

               ….. Σήμερα…., όμωςςς…., που οι πολυεθνικές Εταιρείες –τους κερδίζουν, 

               και, από το τηλέφωνο…., τίιιιι…!; ### 
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Δεν διστάζει, και, ο Ξενοφών να γράψει ότι ο Κύρος ήταν (!;) θεïκής καταγωγής….: 

Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, ΣΤ΄, 1, 24….! 

 

     *$* Δεν είναι ο μόνος που παραμορφώνει τα γεγονότα και κακοποιεί την αλήθεια. 

     Και ο Ησαΐας της Παλιάς Διαθήκης εμφανίζει τον Κύρο (!;) ως «όργανο του Ιεχωβά»….: 

     «ο λέγων Κύρω φρονείν και πάντα τα θελήματά μου ποιήσει»….: 

     Ησαΐας, ΜΔ΄, 28…., «Ούτως είπε Κύριος….. 

     πάσας τας βασιλείας της γης έδωκέ μοι Κύριος ο Θεός του ουρανού»….: Έσδρας, Β΄, Α΄, 2….! *$* 

 

Πολιτικός αρχηγός είναι, κατά τον Ξενοφώντα, εκείνος που επιβάλλεται στο πλήθος. 

Και διατυπώνει τον παραλογισμό ότι «σε οποιαδήποτε υπόθεση οι άνθρωποι υπακούουν 

σ’ εκείνους που θεωρούν ανώτερους» : «οι άνθρωποι τούτοις μάλιστα εθέλουσι πείθεσθαι 

ους αν ηγώνται βελτίστους είναι»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 3, 9….! (!;) 

Οι ηγεμόνες, γράφει, έχουν το χάρισμα να ασκούν (!;) όπως πρέπει την εξουσία! 

 

Στα κείμενά του ο Ξενοφών εκφράζεται πάντοτε περιφρονητικά για τους λαούς, 

«τους πένητας των πολιτών»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Δ΄, 2, 37….! 

Το πλήθος, γράφει, δεν έχει (!;) καμιά αξία, υποκύπτει (!;) μονάχα στην εξουσία. 

( Υιοθετεί ακόμα και την διά βίου παρακολούθηση των πολιτών από τα κρατικά όργανα. ) 

Και υπογραμμίζει ότι (!;) η τυφλή υπακοή «αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό για την πόλη, 

για τον στρατό και την οικογένεια»….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, VΙΙΙ, 3….! (!;) 

 

….. Χξς΄ςςςς…., επομένωςςςςς…., όλα τα ανίερα εγκλήματα 

σε ‘’τέτοιους’’ ‘’ιερούςςςςς’’ πολέμους έχουν γίνει…., 

εξού και οι ανίεροι Εγκληματίες κατάντησαν…., αυτόθεν ή ετερόθεν…., Τρ·άγιοι…., 

α, και θεοίοιοιοιοι…., λατρευτέοι και λατρευτοί…., 

ω τυφλά υπακούοντές –τους λάτρεις –τους με τους ‘’τυφλοσούρτες’’ –τους…., 

ννννναι….. και ξουουουουου….!..... 

 

….. Πολεμολογία -- θεολογία, επί το πλείστον, οι ιμπεριάλ τρ·άγιοι προφητάδες –τους….: 

θρησκευτικοί, μυθολογικοί -- ‘’μυθολογικοί’’, ιστορικοί,….. 

με πολεμικά διαγγέλματα -- ‘’προγραφές’’ λαών’’….. και ατόμων…., ε, και, ‘’θεο’’ϋμνικά…., 

‘’βαλμένα σε θεϊκά στόματα’’…., μέχρι και στου δήθεν όντως Θεού οι ….. αίσχιστοι…., 

χμ, λεςςς και για να τα ‘’περάσουν’’ στους αφελείς λαούς –τους οι ‘’θεοποιητές’’ κι αυτοί….! 

Ννννναι…., όπως και στους ‘’θεο’’βολεμένους Αρχαίους Έλληνες ‘’τέτοιους’’…., 

που Μεγάλουςςς τους είπαν….. και τους πίιιστεψαν τους ‘’θεοκτόνουςςς’’….! 

 

Ιδού…., και τέλος δεν έχει, και, με τους ‘’τέτοιους’’ αρχαιοτρ·έλληνες -- 

-- ιδεολογικούς προδρόμους της αποικιοκρατίας….. και τα ιμπεριάλ ‘‘τέτοια’’ –τους….: 

 

               { ….. κι εδώ…., μας πληροφορεί σχετικά ο Κυριάκος Σιμόπουλος στο….: 

               Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….. } 

 

▪ Αριστοτέλης….: 

Υποστηρίζει / ο Αριστοτέλης / ότι ο μονάρχης έχει το (!;) πλεονέκτημα 

να σκέπτεται ορθότερα από όλους και να αποφασίζει για όλα….: 

«περί των καθέκαστα κάλλιον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1285a….!  

       // Α, ναι, βρε ανάγωγοι….! Έτσι, χμ, μόνο, τα θεοκατάααααγωγα Σολομωντίιιιιδια….! // 

 

Ισχυρίζεται δε ότι «η βία που επιβάλλεται από την εξουσία 

δε στερείται ηθικού στοιχείου»….: «ώστε δοκείν μη άνευ αρετής είναι την βίαν»….: 
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Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1255a….! (!;) 

           || …...χα…., ο σκοπός τα μέσα αγιάζει…., κι ας τα ‘’έξω’’ τα τρ·αγιάζει….! || 

 

Προβάλλοντας τον Αλέξανδρο ως προπαγανδιστής ο Αριστοτέλης 

                  | ….. κι ο πατέρας του Αριστοτέλη είχε δεσμούς με τον Αμύντα Β΄….. | 

διατυπώνει απόψεις χυδαίου δεσποτισμού. Απαράδεκτη η ψήφιση νόμων εναντίον των ισχυρών. (!;) 

Εκείνοι, γράφει, που θα αποτολμούσαν μια τέτοια νομοθεσία θα είχαν την τύχη των λαγών 

που αξιώνουν ίσα δικαιώματα με τα λιοντάρια….: «τους λέοντας δημηγορούντων των δασυπόδων  

και το ίσον αξιούντων πάντας έχειν»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1264, 15….! 

 

       /*/ Α…., Τέλη, Τέλη…., ‘’Μανού’’ Κάδμε Αριστοτέλη …., συ, του Σατανά τζουτζέλι…., 

       κάλλιο λαγός στο στόμα του λέοντος…., 

       παρά τσανακογλείφτης και συμμέτοχος στη μερίδα του λέοντος….! /*/ 

 

Ύστερα από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και την υποδούλωση των ασιατικών λαών 

ο Αριστοτέλης θα απευθύνει στον παλαιό «μαθητή» του ένα υπόμνημα 

με τίτλο «Αλέξανδρος ή υπέρ των αποίκων», στο οποίο τον συμβουλεύει να συμπεριφέρεται 

στους Έλληνες ως μονάρχης και στους άλλους ως τύραννος. 

Και να μεταχειρίζεται τους κατακτημένους λαούς ως ζώα και φυτά»….: 

«τοις μεν Έλλησιν ηγεμονικώς, τοις δε βαρβάροις δεσποτικώς χρώμενος, 

και των μεν ως φίλων και οικείων επιμελούμενος, 

τοις δε ως ζώοις και φυτοίς προσφερόμενος»….: απόσπασμα 658….! (!;) 

 

   (**( Ωωωωω…., ’’τέτοιοι’’ δασ κάλοι….. κι οι μαθητές –τους ‘’φάγοι’’ κάλοι….! 

   Και….. το ευθύς ως άνω του εν λόγω πεπαιδευμένου : ‘’μορφωμένου’’ 

   ζωντανού ψοφιμιού είναι το χειρότερο….. 

   ή το….: «Ερωτηθείς δε Αριστοτέλης τίνι διαφέρουν οι πεπαιδευμένοι των απαιδεύτων, 

   όσω, είπεν, οι ζώντες των τεθνηκότων»…!; 

   ….. Πάντωςςς…., ιδίως, σήμερα…., οι ‘’ζωντανοί’’ σκοτώνουν τους ‘’πεθαμένους’’….! )**) 

 

Σχετικά δε με το ευθύς ως άνω….. ‘’βάρβαρο’’ ‘’τέτοιο’’ –του…., γράφει ο Αριστοτέλης 

        /$/ ….. ο φιλομοναρχικός φιλόσοφοςςςςς και εχθρός της Δημοκρατίας…., 

        που….. οι διασυνδέσεις του με τυράννους και η εξάρτησή του από Αυλές μοναρχών 

        μεταφέρονται στο έργο του με κρίσεις υπονομευτικές για τη δημοκρατία…., 

                ** ….. έιιιιι…., ο….. πλιάτσικας πνευματικών έργων άλλων…!; ** 

        ο που τον κάλεσε ο Φίλιππος, ο δυνάστης της Μακεδονίας, στην Αυλή του 

        και τον διόρισε διδάσκαλο του γιου -- γιου’’ του Αλεξάνδρου….! /$/ 

ότι οι Ασιατικοί λαοί, οι επιλεγόμενοι βάρβαροι, ταυτίζονται με τους δούλους….: 

«ως ταυτό φύσει βάρβαρον και δούλον ον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1252b….! (!;) 

 

   # ….. * Ευριπίδης….: 

   «Το σωστό είναι να κυβερνούν οι Έλληνες τους βαρβάρους και όχι οι βάρβαροι τους Έλληνες»….: 

   «βαρβάρων δ’ Έλληνας άρχειν εικός, αλλ’ ου βαρβάρους, μήτερ, Ελλήνων»….: 

   Ευριπίδης : Ιφιγένεια εν Αυλίδι, στ. 1400…., (!;) 

   «Αυτοί που (!;) γεννήθηκαν βάρβαροι θα κυβερνήσουν τους Έλληνες;»….: 

   «βάρβαροι δ’ όντες γένος Έλλησιν άρξουσιν;»….: Ευριπίδης : Ανδρομάχη, στ. 665….! # 

                    // Εχχχχ…., τα λάφυρα του Σατανά μιλούν για βαρβαρότητα….! 

                    Φυλλαχτείτε, ω βάρβαροι, απ’ τους λίαν βαρβάρους…., εμμμμμ….! // 

 

…..Δίδυμες Θρησκείες…., δίδυμες Μυθολογίες -- ‘’Μυθολογίες’’…., δίδυμες Ιστορίες….,….. 

…..ξου…., ρε ’’θεοκτόνοι’’…., κι άει στα….. διδυμιά του κάθε Γιαχβαλλαχβραχμοδία….!..... 
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…..Θεοποίηση βασιλιάδων, λοιπόν, από τα πληρωμένα –τους βασιλοτζουτζέκια…., 

τους που τους είπαν….: Μεγάλους, φιλοσόφους, προφήτες, Άγιους, όσιους,….! 

Πολεμολογία και ‘’«ελέω θεού ή θεών»’’ σούπερ εγκλήματά –τους…., 

μυστικοπαθής -- ‘’μυστικοπαθής’’ θρησκευτικός, κυρίως, ιμπεριαλισμός….,….. 

χξς΄, και ‘’τύφλα νά ‘χει’’ κι ο σε 2α παρουσίιιιια Ιησούς της Αποκάλυψης του Ιωάννη….! 

 

Ννννναι…., ως και οι αρχαίοι τρ·Έλληνες ‘’τέτοιοι’’…., ναααα…., και, λ. χ….: 

 

                       { Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας..... } 

▪ Πλάτων….: 

Γράφει ότι ο μονάρχης είναι ανάλογος προς τον θεόν απέναντι στους ανθρώπους….: 

«ώσπερ γαρ θεόν εν ανθρώποις εικώς είναι τον τοιούτον»….: Πλάτων Πολιτικά, 128a….. 

και υπενθυμίζει ότι τον τύραννο τον αποκαλούν (!;!;!;!;!;) ισόθεο πάμπολλοι ποιητές, 

ως ο Ευριπίδης….: «και της ισοθέου τυραννίδος»….: Ευριπίδης : Τρωάδες, στ. 1169….! 

 

        [[ …..Έτσι κι ο Αιγύπτιος φιλόσοφος και ιερέας του Άμμωνος -- Ρα…., 

        ο που προσφώνησε τον Αλέξανδρο, κατά την επίσκεψή του στη Σίβα, 

        ως υιόν του Διός και του Ηλίου…., 

        δίδασκε ότι (!;!;!;!;!;) «κάθε άτομο που κυριαρχεί είναι θεός»….! ]] 

 

Φρονεί δε ότι ο λαός (!;) οφείλει να αναγνωρίζει την τέχνη του κυβερνάν 

στους ηγεμόνες -- δυνάστες που ασκούν εξουσία είτε με τη βία, 

είτε με τη θέληση των πολιτών….: «εάντε εκόντων αντ’ ακόντων άρχωσιν….. 

κατά τέχνην ηντινούν αρχήν άρχονται»….: Πλάτων : Πολιτικός, 293a….! (!;) 

 

Στον «Γοργία» ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι όποιος κατέχει εξουσία 

έχει δικαίωμα να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες του….! (!;) 

            // Ε…., στο σαδισμό έχουν δικαίωμα, μόνον, οι άρχοντες…., 

            ενώ στο μαζοχισμό έχουν δικαίωμα, μόνον, οι λαοί…., χξς΄ςςςς….! // 

Μόνο οι αδύναμοι ισχυρίζονται ότι η ακολασία είναι αίσχος : «αισχρόν δη φασίν είναι την ακολασίαν», 

και από ανανδρία, επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, 

επαινούν τη σωφροσύνη και τη δικαιοσύνη….: 

«ου δυνάμενοι εκπορίζεσθαι ταις ηδοναίς πλήρωσιν επαινούσιν την σωφροσύνην 

και την δικαιοσύνην διά την αυτών ανανδρίαν»….: Πλάτων : Γοργίας, 422….! (!;) 

 

Ακόμα και τον (!;) πόλεμο θεωρεί «τέχνη» της πολιτικής….: «πολιτικήν γαρ 

τέχνην ούπω είχον ης μέρος πολεμική»….: Πλάτων : Πρωταγόρας, 322b….! 

 

Για τους υπερέχοντες άνδρες, γράφει, εννοώντας τους μονάρχες, δεν ισχύει ο νόμος, 

γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι ο νόμος….: «κατά δε των τοιούτων ουκ έστι νόμος, αυτοί γαρ εισί νόμος  

και γαρ γελοίος αν είη νομοθετείν τις πειρώμενος κατ’ αυτών» 

| και γιατί θα ήταν γελοίος όποιος θα αποπειράτο 

να νομοθετήσει εναντίον των βασιλέων | ….: Πλάτων : Πολιτικά, 128a….! (!;) 

 

▪ Ισοκράτης….: 

Με επιστολή του προτρέπει τον Φίλιππο να εισβάλει στην Ασία 

επικεφαλής όλων των Ελλήνων για (!;!;!;!;!;) λαφυραγωγία….: 

«και τας πλεονεξίας, άς νυν παρά των Ελλήνων αξιούσιν αυταίς γίγνεσθαι, 

ταύτας ει παρά των βαρβάρων ποιήσασθαι βουληθείεν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 9….! 

 

Αυτός ο πόλεμος θα συντελούσε, κατά τον Ισοκράτη, στην αποκατάσταση της ειρήνης, 

της ομόνοιας και της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών πόλεων. (!;) 
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Είναι η νέα μέθοδος, λέει ο Κύριος Κ. Σιμόπουλος, που έκτοτε επικαλούνται όλες οι διεφθαρμένες εξουσίες 

για να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους σε διάφορες γειτονικές χώρες….! (!;) 

 

       ( Έιιιιι, κάλέ σειςςςςς, ποιους ‘’καλυμμένους’’ μας διδάσκουν στα σχολειάαααα οι δασ κάλοι….! 

       Παλιοδιαθηκικά πράματα τα πράματα του ‘’τέτοιου’’ : ένλοξου αρχαίου τρ·Ελληνικού πολιτισμού….! ) 

 

Η εισβολή των Ελλήνων στην Ασία υπό τον Φίλιππο 

θα πλουτίσει κατά τον Ισοκράτη, τους Έλληνες με τη (!;) διαρπαγή….: 

Πρέπει να εκμεταλλευθούμε τον πλούτο της Ασίας --- 

«την Ασία καρπούσθαι»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 134….! (!;) 

 

Ο Ισοκράτης καλεί τον Φίλιππο να εκστρατεύσει στην Ασία 

με τελικό σκοπό την μεταφορά του πλούτου της Ανατολής και όλων των αγαθών στην Ευρώπη….: 

«την δ’ ευδαιμονίαν την εκ της Ασίας εις την Ευρώπην διακομίσαιμεν»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 187….! 

 

Επιβάλλεται, γράφει, να αγανακτούμε και να μελετούμε προσεκτικά 

με ποιον τρόπο θα εκδικηθούμε για τα παθήματα του παρελθόντος….: 

«όπως τών τε γεννημένων δίκην ληψόμεθα»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 181….! (!!!!!) 

           |*| Ε…., και προφάσεις εν αμαρτίες τα πλιάτσικα ‘’τέτοια’’…., 

           νααα…., που….. όλα για «τα συμφέροντά –τους»…., 

           ννναιαιαι…., οι ‘’τέτοιοι’’ Ελληνοκαββάλ «Αδάμ Κάδμοι»….! |*| 

Ο πόλεμος, γράφει ο Ισοκράτης, θα εξυπηρετούσε σημαντικά τα (!;) συμφέροντά μας….: 

«εύροι ταύτας τας πράξεις μάλιστα λυσσιτελούσας ημίν»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 183….! 

 

Η εισβολή και η κατάκτηση της Ασίας είναι προτιμότερη από την ειρήνη --- «ειρήνης κρείττον εστί». (!;) 

Και ο τελικός σκοπός : Να νικήσουν και να αποκομίσουν άφθονα πλούτη….: 

«τοις δ’ εκ των αλλοτρίων μεγάλους πλούτους κατακτήσασθαι»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 182….! (!;) 

 

Και συνεχίζει : «Είναι αισχρό να βλέπει κανείς την Ασία πιο ευτυχισμένη από την Ευρώπη 

και τους βαρβάρους ευπορώτερους από τους Έλληνες….: 

«Σκέψαι δ’ ως αισχρόν περιοράν την Ασίαν άμεινον πράττουσαν της Ευρώπης 

και τους βαρβάρους ευπορωτέρους όντας των Ελλήνων»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 132….! (!;) 

                  ( …..εεεεε…., Αίσχοςςςςς…., ω λαφυρο’’τέτοιοι’’ βάρβαροιοιοιοιοι….! ) 

 

Διακηρύσσει ότι «ο Φίλιππος είναι απόγονος (!;) του Ηρακλή και ευεργέτης ολόκληρης της Ελλάδας»….: 

«ός απάσης κατέστη της Ελλάδος ευεργέτης»….: Ισοκράτης : Φίλιππος : 31, 76….! 

Της Ελλάδας που αιματοκύλησε με τον επεκτατισμό του προς νότον. 

Υπενθυμίζει στον χρηματοδότη του τις μυθικές εκστρατείες του Ηρακλή κατά της Τροίας 

και τη σφαγή των βασιλέων στα παράλια των δύο ηπείρων --- «άπαντας απέκτεινε». 

«Γιατί να μη σε παρακινούν όλα αυτά και να προσπαθήσεις να γίνεις όμοιος με τον πρόγονό σου;»….: 

«πώς ουν εικός υπ’ αυτού σε παροξύνεσθαι και φιλονικείν, 

όπως τω προγόνω σαυτόν παρασκευάσεις;»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 113….! (!;) 

[ Ω τερτράποδο Ισοκράτη, κι εσύ, Παλαιά Διαθήκη και προφητάδες Εβραίων διάβασες και…., ή ανάποδα…!; ] 

 

Υποστηρίζει, κι αυτός, θρασύτατα ότι η εξουσία υπερέχει της δικαιοσύνης (!;) 

και ότι είναι προτιμότερο να αδικεί κανείς παρά να αδικείται….: Ισοκράτης : Παναθηναïκός, 117 – 118….! (!;) 

Χρέος της εξουσίας είναι να καταστήσει μεγαλύτερη τη χώρα….: 

«και μεγάλην εκ μικράς ποιήσαι»….: Ισοκράτης : Προς Νικοκλέα, 9…., 

ασκώντας βία ή πολεμικές επιχειρήσεις….! (!;) 

 

Κατά τον Ισοκράτη, για τη συνένωση των ελληνικών πόλεων, 

με σκοπό την κοινή ασιατική εκστρατεία υπό τον Φίλιππο, απαιτείται άσκηση (!;) βίας. 
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Και παροτρύνει τον μονάρχη της Μακεδονίας να υποδουλώσει την Ελλάδα, 

εύκολη πραγμάτωση αφού οι ελληνικές πόλεις είναι πια ανίσχυρες….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 40….! (!;) 

 

             // Εμμμμμ…., ανέκαθεν, ως και τώρα, η τρ·Ελλάδα κινδύνευε, 

             μάλλον, πιότερο απ’ τους τρ·Έλληνες Γκόιμ….. παρά απ’ τους άλλους Γκόιμ….! // 

 

Και καλεί / τον Φίλιππο / για ένοπλη επέμβαση με στόχο την υποταγή της Πελοποννήσου. 

«Έτσι θα γίνεις εύκολα κυρίαρχος και των υπόλοιπων Ελλήνων»….: 

«ως και των άλλων Ελλήνων ραδίως κρατήσεις»….! (!;) 

Και θεωρεί (!;) ανόητους όλους τους επικριτές της μακεδονικής δυναστείας  

που προετοίμαζε την υποδούλωση των Ελλήνων και την προσάρτηση 

όλων των ελληνικών πόλεων στο βασίλειό του….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 73 – 75….! 

 

Προτείνει θρασύτατα στον Φίλιππο να αναλάβει την ηγεσία του ελληνισμού  

--- με την υποδούλωση, φυσικά, των ανεξάρτητων ελληνικών πόλεων --- 

και να επιχειρήσει εκστρατεία κατά των Περσών….: Ισοκράτης : Επιστολή 6….! 

Και παρομοιάζει τις σχέσεις Ελλήνων και «βαρβάρων» με τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων….: 

«και γαρ αυτοί προέχετε και διαφέρετε των άλλων….. τούτοις οίσπερ η φύσις 

η των ανθρώπων των άλλων ζώων και το γένος το Ελλήνων των βαρβάρων»….! (!;) 

 

       || Ωωωωω…., αν είναι για εξελληνισμό των δίποδων ζώων…., 

       χμ, τι να πει κανείς….. παρά….. να φτύσει…., 

       εεεεε, για να μη ματιαχτούν τα σατανιστοπρόβλητα, θεόοοπνευστα τετράποδα, κι εδώ….! 

       Και, άραγε, μπόρεσε κανείς –τους να κάνει….. Έλληνεςςς….. τους Έλ ληνεςςς…!; || 

 

Προτείνει, επίσης, στον αυθέντη του Φίλιππο να γίνει κυρίαρχος «των περισσοτέρων βαρβάρων»….: 

«των δε βαρβάρων ως πλείστον άρχειν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 154…., 

να καταλύσει ολόκληρη την περσική αυτοκρατορία, να χτίσει πόλεις, 

να εγκαταστήσει εκεί όλους τους φτωχούς Έλληνες….: «όλην την βασιλείαν ανελείν….. 

και κατοικίσαι τους νυν πλανωμένους δι’ ένδειαν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 120 – 121….! (!;) 

 

      { Α…., και, ξεφόρτωμα των ‘’ξεζουμισμένων’’ –τους φτωχών…., 

       προσφυγο,μυγο,ποίησή τους…., λοιπόν…., εμ, και πλούσιος….. εξελληνισμόςςςςς….! } 

 

Γράφει με καταφρόνηση εναντίον των λαών της Ανατολής, 

υποστηρίζοντας ότι άβυσσος τους χωρίζει από τους Έλληνες. (!;) 

Και προχωρεί στην επιπόλαιη, αβάσιμη και αντιιστορική κρίση 

ότι οι Έλληνες διακρίνονται για το πνεύμα και την παιδεία τους, 

πράγματα άγνωστα και απρόσιτα για τους Πέρσες….: 

«διαφέρετε των άλλων….. το γένος των Ελλήνων των βαρβάρων, τω και προς την φρόνησιν 

και προς τους λόγους άμεινον πεπαιδεύσθαι των άλλων»….: Ισοκράτης : Περί αντιδόσεως, 293….! 

       ( Ουστ, ρε θρασίμι σατανιστόσκυλο…., που μιλάς, κι εσύ, για βαρβαρότητα…., 

        ουστ, ρε ‘’«ιερόφυλο»’’ Διογιαχβίδιο….! ) 

 

Ο Ισοκράτης…., λέει, κι εδώ, ο κύριος Κ. Σιμόπουλος…., ήταν πρόδρομος των μοναρχικών θεοποιήσεων.  

Στον συμβουλευτικό λόγο του «Φίλιππος», που αποτελεί όνειδος για την ελληνική ιστορία, 

τον συγκρίνει με τους θεούς, τον θεωρεί ανώτερο από τους ήρωες και ημιθέους 

και τον διαβεβαιώνει ότι υποτάσσοντας τους «βαρβάρους» της Ασίας θα ανακηρυχθεί θεός….: 

«ουδέν γάρ έσται λοιπόν έτι πλην θεόν γενέσθαι»….:Ισοκράτης : Επιστολή Γ΄, 5….! (!;) 

         [ …..ααα…., ξου, ρε Μωυσάριο, με τους ‘’θεούουους’’ των βοθροβάθρων….!  

         Εχχχχχ…., η ρουφιανιά ποτέ δεν μένει άνεργη…., μήτε κι οι ρουφιάνοι….! ] ■ 
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….. Έιιιιι…., ω Ελληνο,Εβραιο,ορθόδοξοι…., χμ, μήπως θα έπρεπε να περιμένετε….. 

Έλληνα ‘’τέτοιον’’….: «πάλιν ερχόμενον…..»….. κι όχι Εβραίο…!;….. 

 

….. Επειδή, όμως, δεν έχει τέλος, και, στην αρχαία Ελληνική ‘’τέτοια’’…., 

η καλυμμένη ή μη ιμπεριαλιστική πολεμολογία…., που θεολογία τη λένε οι άνανδροι…., 

ας δούμε…., πάλι και επί το δικαιότερον…., και τα ισλαμιστικά ιμπεριάλ….. ‘’τέτοια’’ ‘’θεοκτόνα’’….: 

 

            ♣ Κοράνι….: Μετάφραση Κορανίου : Λ. Μιλιλή….: 

▪ Κεφ. ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ : ΕΜΕΙΣ : 

Ορκίζομαι στη λάμψη του δειλινού, στη νύχτα, και σε όλα αυτά που φέρνει μαζί, 

στο φεγγάρι, σε όλη του τη γέμιση 

      | Χα, στην πανσέληνο…, που στον Ήλιο δεν ορκίζεται, ποτέ, ο κρυπτοσατανιστής….! | 

πως θα βαδίσεις / ω Μωάμεθ / προς τα μπρος από κράτος σε κράτος….! 

 

     *|* …..ννναι…., μπρε…., τσς,ογλάν…., αρχικά, ‘’προς τα μπρος και προς τα πάνω’’….. 

     κι από κράτος σε κράτος….. 

     και, τελικά, ‘’προς τα μπρος και προς τα κάτω’’….. 

     κι από παρακράτος σε παρακράτος…., χμ, ιμπεριάλ ‘’βαδιστικά’’….! 

 

     Ναιαιαι…., μην ανησυχείς…., χμ, ήρθε η ώρα σου…, ρε ιμπεριάλ ‘’7βήματε’’….! 

     Άλλωστε, ω Ισμαηλοκατάγωγε Μωάμεθ, το υποσχέθηκε ο Γιαχβέ στον Ισμαήλ σου…., 

     τσου, με F. A. X…., μέσω του Αβραάμ….: Γένεσις : κεφ. 17, εδ. 20….: 

     «Αλλά και περί του Ισμαήλ εισήκουσά σου / ω Αβραάμ / 

     και πράγματι ηυλόγησα αυτόν· 

     θα τον καταστήσω γόνιμον και θα τον υπερπληθύνω· 

     θα γίνη πρόδρομος δώδεκα πριγκήπων και θα κάνω εξ αυτού έθνος μέγα»….! *|* 

 

▪ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ : 

Αληθινά, αν είναι να αποφασιστεί πόλεμος, θα ήταν καλύτερα για αυτούς να γίνουν 

αληθινοί υπηρέτες του Αλλάχ….! 

         ---- Α…., αυτά είναι, χμ, θείααααα διλήμματα….! Υποταγή ή πόλεμος….! ---- 

 

▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Πιστοί, γιατί όταν σας λένε : «Προχωρήστε για τον Αλλάχ», 

εσείς σέρνετε τα βήματά σας αργά στη χώρα; 

 

                 # ▪Λουκάς : κεφ. 9, εδ. 62….: Ιησούς….: 

                 «Κανείς που βάζει το χέρι εις το αλέτρι και κυττάζει προς τα πίσω, 

                 δεν είναι κατάλληλος διά την βασιλείαν του Θεού»….! # 

 

     {#${ ….. αμπρέ, βουρ…., προπαντός, για τον Αλλάχ και την «Αιτία» του…., άτυπτοι και με βία…., 

      θεία εντολή….. κι εξουσία….. γαρ…., ννννναι…., και ‘’κάντε ‘τα….. γαργάρ’…..’’….! 

      Κι ως θα έλεγε κι ο, επίσης, λαφυρολόγος μεγαλοσκώληξ Αριστοτέληςςςςς…., 

      «η βία που επιβάλλεται από την εξουσία δε στερείται ηθικού στοιχείου»….: 

      «ώστε δοκείν μη άνευ αρετής είναι την βίαν»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1255a….!  

 

      Και…., και, γι’ αυτό…., βουρ…., αφού κι ο Αλλάχ μοιάζει με τον Γιαχβέ…., 

      που…., έτσι : ιμπεριαλέ…., 

      σαν άκουσε ότι ο λαός του, καθ’ οδόν προς κατάκτηση της Χαναάν, παραπονούνταν ότι δυστυχούσε…., 

      εξήφθη κι άναψε στο μέσο τους φωτιά και κατέφαγε 

      μερικά από τα καλύτερα μέρη του στρατοπέδου….: Αριθμοί : κεφ. 11, εδ. 1….! }#$} 
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Προτιμάτε αυτήν τη ζωή από τη μέλλουσα; Λίγες αλήθεια είναι οι ευλογίες αυτής της ζωής, 

συγκρινόμενες με αυτές της μέλλουσας ζωής. 

        ( Βουρ, μπε, ιερός πόλεμος είναι…., χμ, καλά σας ψιλογαζολέει το ιερόοο Τέραςςς….! ) 

Αν δεν πολεμήσετε Αυτός θα σας τιμωρήσει αυστηρά 

και θα σας αντικαταστήσει με άλλους αθρώπους. 

       // Α…., ιδιόλογος ο ευθέως ή πλαγίως -- παραβολικώς ιμπεριαλιστής Ιησούςςςςς….! 

       Μα…. έτσι συμβαίνει στις από ιερήηη αιτία νέες ‘’δημιουργίες’’ των ‘’τέτοιων’’….! // 

Δε θα Τον βλάψετε με κανένα τρόπο : γιατί ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα. 

 

Αν δε βοηθήσετε αυτόν, 1 / 1 : τον Μωάμεθ / ο Αλλάχ θα τον βοηθήσει 

όπως τον βοήθησε όταν τον είχαν διώξει μαζί με έναν άλλο οι άπιστοι. 2 

            / 2 : μαζί με τον Αμπού Μπακρ, τον πρώτο από τους χαλίφηδες που καθοδηγήθηκε, χμ, σωστά. / 

 

Είτε άοπλοι είτε καλά οπλισμένοι, να προχωρείτε μπροστά 

και να πολεμάτε για την αιτία του Αλλάχ, με τα πλούτη σας και τους ανθρώπους σας. 

Αυτό θα είναι το καλύτερο για εσάς αν το γνωρίζατε μόνο….! 

    [ Ωχ, κι αυτό…., το….. «αν το γνωρίζατε μόνο»…., τι απειλή κρύβει…., ποιος το ξέρει….! ] 

 

▪ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΜΩΑΜΕΘ : Όταν αντιμετωπίζετε τους άπιστους στη μάχη 

χτυπήστε τα κεφάλια τους    { Ξου…., τω υπερμάχω Στρατηγαλλάχ τα….. ηττητήρια….! } 

και όταν τους ξαπλώσετε κάτω, δέστε τους αιχμαλώτους σας σφιχτά. 

 

                 // Ααααα…., ωωωωω…., εεεεε…., ιιιιι…., τι Γιαχβαλλαχάντρες…., μπρε….! // 

     (*( Εεεεε…., κι άσε ‘τους, ρε Μωάμ….. και στείλε ‘τους στο Σατανά διά παιδαγώγηση…., 

     ως θα έλεγε κι ο Φαύλος Παύλος….: Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 1, εδ. 20….: 

     «…..μεταξύ αυτών / των αρνητών / είναι και ο Υμέναιος 

      και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωσα εις τον Σατανάν,  

      διά να παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν»….! )*) 

 

Μετά χαρίστε τους την ελευθερία τους ή ζητήστε τους λύτρα, 

μέχρι να νικηθεί η στρατιά τους από τον Πόλεμο. Έτσι θα κάνετε. 

 

Αν ήθελε ο Αλλάχ, θα μπορούσε ο ίδιος να τους έχει τιμωρήσει, 

 

     [[ Εμ…., δεν είναι δα χαζός ο ‘’ουράνιος’’ ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ –σου….. για να ξοδευτεί…., 

     που βρήκε εσένα τον με τα ‘’γήινα’’ -- ντόπια –σου ‘’νερά’’ -- πολεμιστές…., 

     ννναι…., και δεν θα σου βρέξει ενισχυτικά ‘’νερά’’ -- πολεμιστές….! ]] 

 

αλλά το διάταξε αυτό, γιατί ήθελε να σας δοκιμάσει τον έναν μετά τον άλλο. 

 

         // Τί…, κι άλλη δοκιμασία ο σχιζοάφρενος σχιζοδοκιμαστής Χίτ λερ ός Αλλάχ…!; 

         Σιγά -- σιγά θα ξεπεράσει και τον αξεπέραστο σχιζοδοκιμαστή Γιαχβέ….! // 

 

Ο Αλλάχ δε θα επιστρέψει να χαθούν τα έργα αυτών που σφάγησαν για χάρη Του. 

Θα τους καθοδηγήσει και θα καλυτερέψει την κατάστασή τους. 

Θα τους δεχτεί στον Παράδεισο που ετοίμασε για αυτούς………. 

 

Αλλά οι άπιστοι προορίζονται να χαθούν. Αυτός θα εκμηδενίσει τις πράξεις τους. 

Επειδή αρνήθηκαν τις αποκαλύψεις Του, Αυτός θα ματαιώσει τα έργα τους. 

Δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ και δεν έχουν δει 

ποιό ήταν το τέλος αυτών που έφυγαν πριν από αυτούς; 
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      *** Σους…., μπρε χαϊβάν ογλάν…., μη βρουν κι αυτοί 

      κάποιον Καθολίκ ‘’χριστιανο’’’’καλόγερο’’…., Γαλλία μεριά, ως κι εσύ…., 

      και τους μάθει τα ‘’μυστικόπαθα’’ ‘’μυστικά’’ τους….. και….. ’’πολυκλωνοποιηθείς’’…., 

      οπότε, χα, τέρμα η αποκλειστικότηςςςςς….! Σους, Μωάμ, σουςςςςς…., ’’Σιωπή’’…., σκασμόςςςςς….! *** 

 

Ο Αλλάχ τους κατάστρεψε ολοκληρωτικά. Το ίδιο πεπρωμένο περιμένει τους άπιστους, 

επειδή ο Αλλάχ είναι ο προστάτης των πιστών, επειδή οι άπιστοι δεν έχουν προστάτη………. 

 

Πόσες πόλεις ήταν ισχυρότερες από τη δική σου πόλη που σε έδιωξε! 1 / 1 : ω Μωάμεθ / 

Καταστρέψαμε όλους τους κατοίκους τους, και δεν υπήρχε κανένας για να τους βοηθήσει………. 

Αυτοί που δεν πιστεύουν και εμποδίζουν άλλους από το μονοπάτι του Αλλάχ 

και στο τέλος πεθαίνουν άπιστοι δεν θα πάρουν την συγγνώμη του Αλλάχ….! 

 [ Βρε, που ίδιοι είν’ όλοι –τους, τα ίδια λένε…., τουλάχιστον, στα βασικά…., εεε, και τι σκυλοφαγώνεστε….! ] 

 

….. Βοήθειαα…., είμαι ένας «προορισμένος του χαμού» απροστάτευτος άθεοςςς…., 

που κινδυνεύει απ’ τους χξς΄ ‘’θεϊστέςςςςς’’….! ….. Ωρέ…., ουστ, μπραχ, γκιτ, γατς…., οραντά….!..... 

 

                    ================================================================ 

 

                                                           14 --- 22 ) 

 

….. Αίσχιστα Μασονέ ιμπεριάλ πολεμικά όργια, λοιπόν, τα….. σατάν….. ‘’ιερά’’ κείμενά –τους...., 

ννννναι…., κι εδώ : στον Ισλαμισμό…., νααααα…., εεεεε, και τα συμπεράσματα δικά –σας….: 

 

              ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Ο πόλεμος είναι υποχρεωτικός για εσάς, όσο και αν τον απεχθένεστε. 

          [[ ….. Μουουουουου…., από ’’τέτοιους’’ μην περιμένετε για υποχρεωτική ειρήνη…., 

          χμ, που «κακό πράγμα» κι αυτή…., ναι…., παρά, μόνο, στο….. ανακωχικό ’’διάλειμμα’’….! ]] 

Αλλά είναι δυνατό να μισείτε ένα πράγμα αν και είναι καλό για εσάς (!;), 

      // …..ε…., λαφυροπόλεμος γαρρρρρ…., βουρ…., ως κι οι λαφυροζήτες ‘’«Μύριοι’’….! // 

και να αγαπάτε ένα πράγμα αν και είναι κακό για εσάς (!;). Ο Αλλάχ γνωρίζει, αλλά εσείς όχι………. 

 

Να πολεμάτε για τη χάρη του Αλλάχ αυτούς που σας πολεμάνε, 

αλλά να μη τους επιτίθεστε εσείς πρώτοι. Ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους επιτιθέμενους. 

        */* Εχ…., πού να καταλάβει, και, «ο με ατελειοποίητο το φώς του Αλλάχ» από το….: 

        «Όποιος θέλει ειρήνη ετοιμάζει…., ε, και προκαλεί, ’’έξυπνα’’ και δολιοφθορικά’’…., πόλεμο»…!; 

        Αυτά τα ξέρει, μόνο, ο….. ιμπεριάλ κιοπέκ φιλόσοφος….. Γάβ ριελ….! */* 

Να τους σκοτώνετε οπουδήποτε τους βρίσκετε. Να τους διώξετε από τους τόπους που σας έδιωξαν. 

     ( Εμ, έτσι, έγιναν κι οι ‘’πρόγονοί’’ σας «υπόλοιπο»….! Γι’ αυτό, λοιπόν, τα «χειρότερα»…!; ) 

Η ειδωλολατρεία είναι χειρότερη από σφαγή. 

 

   { Έιιιιι…., όλες οι ειδωλολατρείες….. ή, μόνο, αυτή που σας κατάντησε «υπόλοιπο»…!; 

   Να, για να μάθουμε κι ‘’εμείς’’ οι ειδωλολάτρεςςς το κισμέτ ‘’μας’’…., προπαντόςςς….! } 

 

Να μη τους πολεμάτε στον περίβολο του Ιερού Τεμένους εκτός αν σας επιτεθούν εκεί, 

αν σας επιτεθούν να τους σφάξετε. Έτσι θα ανταμειφθούν οι άπιστοι 

αλλά αν διορθώσουν τους τρόπους τους, να ξέρετε πως ο Αλλάχ είναι επιεικής και ελεήμονας. 

Να πολεμήσετε έναντίον τους μέχρι να εξαφανιστεί η ειδωλολατρεία 

και η θρησκεία του Αλλάχ βασιλεύει υπέρτατη. 

             || Πω -- πω, ‘’νεφέλια’’ του Γιαχβαλλαχδία οι ‘’κεραυνοί’’….! || 

Αλλά αν διορθώσουν τους τρόπους τους, να μη πολεμάτε κανένα παρά μόνο τους άδικους. 
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Ένας ιερός μήνας για ένα ιερό μήνα : τα ιερά πράγματα επίσης υπόκεινται σε αντεκδίκηση. 

      * Ωχ…., φρύδι για φρύδι….. και χείλι για χείλι…., λοιπόν…., ρε Μωυσάριο….! Άει….! * 

Αν κάποιος σας επιτίθεται να του επιτεθείτε όπως σας επιτέθηκε. 

Να φοβάστε τον Αλλάχ και να γνωρίζετε πως ο Αλλάχ είναι με το μέρος των δικαίων. 

 

Να δίνετε γενναιόδωρα για την αιτία του Αλλάχ 

και να μην οδηγείστε με τα ίδια σας τα χέρια στην καταστροφή. 

Να είστε ελεήμονες, ο Αλλάχ αγαπάει τον ελεήμονα. 

Κάντε το προσκύνημα και επισκεφθείτε το Ιερό Σπίτι για χάρη Του. 

 

Αν δεν μπορείτε, στείλτε όσες προσφορές σας είναι δυνατόν 

και να μη ξυρίσετε τα κεφάλια σας μέχρι να φθάσουν οι προσφορές στον προορισμό τους. 

 

           ($( Έιιιιι…., και…., και, γι’ αυτά τα ξυρίσματα…., μα και για τα άλλα ‘’ξυρίσματα’’…., 

           ρωτείστε, αντιστοίχως, πολιτικό ή στρατιωτικό κουρέα….: ‘’Θησέα’’, ‘’Παύλο’’,….. 

           ‘’αμφότεροι’’….. Νο 777 και Νο 888….. ιμπεριάλ ‘’τέτοιοι’’…., 

           που…., χμμμμμ…., από ιμπεριάλ τρίχες δεν ξέρω να πω και πολλά….! 

           Όσο για τα….. πορτοφολοξυρίσματα…., 

           για την αιτίιιιια Του…., ή και για την αφορμήηηηη Του…., 

           ρωτείστε ιμπεριάλ οικονομολόγο Νο 666….: ‘’Φίλιππο’’, ‘’Σολομώντα’’,….! )$) 

 

Αλλά αν κάποιος από εσάς είναι άρρωστος ή υποφέρει από πονοκέφαλο, 

πρέπει να πληρώσει σε αντάλλαγμα είτε νηστεύοντας είτε δίνοντας ελεημοσύνη 

είτε προσφέροντας θυσία….! 

             // Εμ…., τι…., να μείνουν ‘’νηστικοί’’….. κι οι ιμάμηδες κι οι μουφτήδες….! // 

 

▪Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 

            / οι διαφωνούντες σε ζητήματα πολεμικής στρατηγικής προς Μωάμεθ / ….: 

«Εμείς έχουμε λόγο σ’ αυτό το ζήτημα;» ρωτούν. 

Να πεις : «Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Αλλάχ». 

Βαθιά μες στο μυαλό τους κρύβουν όσα δεν σου εκμυστηρεύονται. 

Παραπονιούνται : «Αν είχαμε κι εμείς λόγο στο ζήτημα, ίσως να μην μας κατατρόπωναν εδώ»….! 

               ---- …..’’πάνω χέρι….. κάτω πόδι….. είναι για του Γαβ ριήλ το βόδι…..’’….! ---- 

 

▪Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Μερικοί Άραβες της ερήμου θεωρούν αυτά που δίνουν για την αιτία του Αλλάχ 

σαν ένα υποχρεωτικό πρόστιμο 

      // Ωχ…., αυτοί κι αν έδιναν αυθορμήτωςςςςς….! Έδιναν….. ή ‘’τους έγδυναν’’…!; // 

και περιμένουν να πέσει πάνω τους κάποια δυστυχία. 

Είθε να πέσει πάνω σας κάποια δυστυχία! Ο Αλλάχ τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. 

Και όμως υπάρχουν άλλοι ανάμεσά τους που πιστεύουν στον Αλλάχ και την Τελευταία Μέρα, 

και θεωρούν τις προσφορές τους σαν ένα μέσο 

που τους φέρνει κοντύτερα στον Αλλάχ και στις προσευχές του Αποστόλου. 

                             |*| ‘’Ένσημα’’ για την ‘’αιτία’’…., κοντύτερα κι η Αηδία….! 

                             Εκ·καθαριστικά πράματα…., ως και οι ελεημοσύνεςςςςς….! |*| 

Πραγματικά, θα έλθουν κοντύτερα, ο Αλλάχ θα τους σπλαχνιστεί. Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας………. 

 

Αυτοί θα πολεμήσουν για την αιτία Του, θα σφάξουν και θα σφαχτούν.  

Τέτοια είναι η υπόσχεση που τους έχει δώσει αυτός 

στο Τοράχ, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι….! 
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          █ ▪ Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 7, 13, 14, 15….: Ιησούς….: 

          «….. Και ο βασιλεύς εκείνος, / ο Θεός / όταν το άκουσε, ωργίσθηκε 

                     /*/ ….. για το που αρνήθηκαν οι καλεσμένοι, και, Φαρισαίοι, 

                     να παραβρεθούν στον….. ‘’γάμο’’ του γιου του : του Ιησού….. 

                     και κακοποίησαν κι έσφαξαν τους προσκλητές –τους στο….. ‘’γάμο’’….! /*/ 

          και έστειλε τον στρατόν του και εξωλόθρευσε τους φονηάδες εκείνους και έκαψε την πόλιν τους….. 

 

          Τότε είπε ο βασιλεύς εις τους υπηρέτας, ’’Αφού του δέσετε τα πόδια και τα χέρια, 

                              | …..του που πήγε στο….. ‘’γάμο’’ χωρίς ένδυμα….. ‘’γάμου’’…… | 

                   ( Τί…., δεν πήγε με….. πολεμική φορεσιά στο….. ‘’γάμο’’…!; ) 

          σηκώστέ τον και ρίξτε τον έξω εις το σκοτάδι· εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών’’. 

          Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». 

          Τότε επήγαν οι Φαρισαίοι και έλαβαν απόφασιν να τον παγιδεύσουν με λόγους….: 

          Η παραβολή των γάμων….! 

 

                    ---- Καλέ ΕΣΕΙΣ…., κι εσείςςςςς…., το αίμα τους αιτία για την αιτία Του….. 

                    ή η αιτία Του αιτία για το αίμα τους…., άπερ Καββάλ σατάν….. 

                    Τοράχ : Πεντάτευχος του Μωυσή : Ευαγγέλιο και Κοράνι…!; ---- █ 

 

       ▌▪ Ιερεμίας : κεφ. 1, εδ. 10….: Κύριος προς Ιερεμία : «Δίδω εις σε σήμερον εξουσίαν 

       επί των εθνών και των βασιλέων, να εκριζώνης και να κατεδαφίζης, 

       να αφανίζης και να ερημώνης, να οικοδομής και να φυτεύης»….,….. 

       ▪ Μιχαίας : κεφ. 2, εδ. 12, 13….: Κύριος προς Μιχαία : 

       «Όντως θα συναθροίσω ολόκληρον τον Ιακώβ, θα συνάξω το υπόλοιπον του Ισραήλ.        

       Θα τους συγκεντρώσω ως πρόβατα εις την μάνδραν, 

       ως ποίμνιον εις το μέσον της βοσκής και δεν θα φοβώνται κανένα. 

       Ο πορευόμενος επί κεφαλής των θα ορμά έμπροσθέν των, θα βαδίζη επί κεφαλής, 

       θα περάσουν την πύλην, θα εξέλθουν δι’ αυτής, 

       ο βασιλεύς των θα πορεύηται έμπροσθέν των, και ο Κύριος επί κεφαλής των»….,….. 

       ▪ Ιωήλ : κεφ. 4, εδ. 9, 10,…..13….: Κύριος προς Ιωήλ : 

       «Διαλαλήσατε τούτο εις τα έθνη· «κηρύξατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, 

       οι πολεμισταί ας πλησιάσουν και ας ανέλθουν!….. Ο αδύνατος ας είπη·‘’Είμαι πολεμιστής’’»….. 

       Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. Εισέλθετε, πατήσατε 

       διότι το πατητήριον είναι πλήρες, τα πυθάρια υπερεκχειλίζουν, 

       επειδή η κακία των είναι μεγάλη!»….,….! (!;!;!;!;!;) 

 

            [ Ααααα…., έιιιιι…., και σε τί, βασικό, διαφέρουν, και, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός…!; ] ▌ 

 

….. Εμμμμμ…., «Όργιος Δίας»…., «Όργιος Γιαχβέ»…., «Όργιος Αλλάχ»….: 

«Όργιος Διογιαχβαλλάχ»…., χξς΄, και….. ιμπεριάλ «όργια ‘’τέτοια’’»…., ε, και φτουουουουου….!..... 

 

….. πολεμική ‘’θεϊκή’’ αιτία…., ουστ, χωρίς αφορμή…., να, και ‘’678’’ τα λάφυρά –τους…., 

χμ, που, κυρίως, για τα φράγκα….. κι η κάθε –τους ιμπεριάλ ‘’ιερή’’ ματσαράγκα…., 

ννννναι….., κι εδώ…., νααααα…., και, λ. χ….: 

 

             ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Αυτός που εγκαταλείπει την πατρική του γη για την αιτία του Αλλάχ 

θα βρει σαν καταφύγιο πολλούς τόπους στη γη και μεγάλη αφθονία. 

                  || Ωωωωω…., τι κίνητρα….! Και τι λάφυρα οι αποικιοκράτες….! 

                  Και τι ξεσπίτωμα οι ιθαγενείς…., νααααα…., ‘’θε’’ϊκάαααα…., όπως και σήηηηημερα….! || 

Αυτός που εγκαταλείπει την κατοικία του για να πολεμήσει 
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για τον Αλλάχ και τον απόστολό Του και τον βρίσκει ο θάνατος, θα ανταμειφθεί από τον Αλλάχ. 

              // Βουρ, μπε…., του ‘’Άρη’’ το….. κοντάρι….. στο ‘’παλικάρι’’….. 

              και δυό αυγά….. στρουθοκαμήλου…., άσπρα σαν τα ουρί….! 

              Ανταποδοτικά πράματα…., αμπρέεεεεε…., τα ‘’θεϊκά’’ πράματα -- RES….! // 

Ο Αλλάχ είναι επιεικής και ελεήμονας….! 

 

      ▬ ▪ Αριθμοί : κεφ. 31, εδ. 32, 33, 34, 35….: 

      Τα εναπομείναντα, λοιπόν, λάφυρα από την λεηλασίαν, 

      την οποίαν έκαμαν οι πολεμισταί, / οι Ισραηλίτες / 

      ήσαν εξακόσιαι εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες πρόβατα, εβδομήκοντα δύο χιλιάδες βόες, 

      εξήντα μία χιλιάδες όνοι και συνολικώς τριάκοντα δύοχιλιάδες κοράσια, 

      τα οποία (!;) ουδέποτε είχον συνευρεθή, κοιμηθείσαι με άνδρα….,….. 

      ▪ Ιωήλ : κεφ. 2, εδ. 26….: 

      ( Επιδαψίλευσις / …..πλιάτσικο…., ώς και πνευματικών αγαθών….. / υλικών αγαθών ) 

      «Θα τρώγητε κατά κόρον και θα χορτάσητε 

      και θα αινέσητε το όνομα του Κυρίου και Θεού σας, ο οποίος έκανε θαυμαστά διά σας. 

      Και ο λαός μου ουδέποτε πλέον θα καταισχυνθή»….,….! (!;) ▬ 

 

▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Να πολεμάτε για την αιτία του Αλλάχ με την αφοσίωση που Του πρέπει. 

Αυτός σας έχει διαλέξει και δεν έχει βάλει βάρη πάνω σας για την τήρηση της πίστης σας, 

την πίστη του Αβραάμ του προγόνου σας….! 

 

   /*/ …..εεεεε…., τι προγόνου σας…., ρε ‘’θεοκτόνο’’, κι εσύ, ιμπεριαλιστικό θρασίμι….! 

  Σιγά μην είστε το….. «υπόλοιπό» τους…., χα, του εκ του Ισμαήλ…., 

  που ούτε οι 678άκις, σκοπιίμως ή μη, επιμειξίες, και, Ισραηλίτες καλοήξεραν τους προγόνους τους….! /*/ 

 

            |*| ▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : κεφ. 17, εδ. 14….: Θα πολεμήσουν με το Αρνίον, 

                     ( ….. το «επτακέρατο : επταβάσιλο και επταόφθαλμο Αρνίο ‘’Ιησού’’»….: 

                     Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 5, εδ. 6…., ωρέ ανόφθαλμοι επτάκις ιμπεριάλες….! ) 

            αλλά το Αρνίον θα τους νικήση, 

            διότι είναι ο Κύριος των κυρίων και ο Βασιλεύς των βασιλέων, 

            και εκείνοι που είναι μαζί του είναι καλεσμένοι και εκλεκτοί και πιστοί….,….! |*| 

 

▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Πιστοί, να είστε προσεκτικοί. Να προχωρεί ο στρατός σας κατά αποσπάσματα ή κατά ένα σώμα………. 

        [ Χαίρε…., ω Γαβ Γιαχβαλλάχ…., μαχολόγε στρατηλάτη με τα στρατηγήματά σου….! 

        Άντε και κλόουν σε….. Γαλλικό….. Καθολίκ….. τσίρκο….! ] 

Οι αληθινοί πιστοί πολεμάνε για την αιτία του Αλλάχ  

αλλά οι άπιστοι πολεμάνε για είδωλα. 

                       // ….. Σουςςςςς, μπε γκιργκίρη….! Επιτέλουςςςςς, χμ, θετική ’’Σιωπή’’….! // 

Πολεμήστε λοιπόν εναντίον των φίλων του Σατανά. Η πανουργία του Σατανά 

      || Εχμ, έστω, του Αντιαλλάχ Σατανά….: ΑντιΜεγάλου Αδελφού : Αντιθεού : Αντικυρίου : ….! || 

είναι αδύναμη πραγματικά….! 

 

                            ## …..εμ…., ‘’ας είναι καλά’’ ο αποδυναμωτής –του Ιησούλης…., 

                            που, χμ, τον κατάααααργησε κιόλαςςςςς….: 

                            Ιωάννου Α΄ : κεφ. 3, εδ. 8….: «Προς τον σκοπόν αυτόν εφανερώθηκε 

                            ο Υιός του Θεού : διά να καταργήση τα έργα του διαβόλου.»….! ## 

       *** Ωχχχχχ…., και τί ξέρεις, μπρε Μωάμ, από Αδυναμία : «Μαλακία» της Δύναμης…!; 

       Εεεεε…., θε να μάθεις…., σαν θα πάθεις….! *** 
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▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Δεν έχετε ακούσει τι ζήτησαν οι ηγέτες των Ισραηλιτών 

από έναν από τους προφήτες τους μετά το θάνατο του Μωυσή; 

«Ανακήρυξε ένα βασιλιά για εμάς», είπαν, «και μεις θα πολεμήσουμε για την αιτία του Αλλάχ»….! 

 

          {#{ Αχ, αυτό είχε κι ο, ’’άκαπνος’’ ακόμα, Ιησούλης -- Ι. Χ στο ‘’αρπαγμένο’’ μυαλό του 

          και….. αντιλήφτηκε άλλα αντί άλλων….: 

          ▪ Ιωάννης : κεφ. 6, εδ. 15….: Ο Ιησούς επειδή αντελήφθη 

          ότι επρόκειτο να έλθουν και να τον αρπάξουν, / οι φτωχοί και πεινασμένοι / 

                 || Τί, μήπως ήθελε, ο Ι. Χ, να είναι βασιλιάς των πλουσίων και χορτασμένων…!; || 

          διά να τον κάνουν βασιλέα, έφυγε πάλιν εις το όρος μόνος….! }#} 

 

▪ Κεφ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΕΜΕΙΣ : 

Προφήτη, κάνε πόλεμο με τους άπιστους και τους υποκριτές 

και μεταχειρίσου τους έτσι όπως το αξίζουν. 

   ( Εχ, πολεμομανία κι αιματολαγνεία, και, ο ΕΣΕΙΣ Αριστοτέλης, σώρρυ, Γάβ ριελ….! ) 

Η Κόλαση το σπίτι τους, και το κακό ο αιώνιος σύντροφός τους….! 

 

     ▌▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : κεφ. 12, εδ. 5….: Και εγέννησε παιδί (!;!;!;!;!;) αρσενικό, 

 

             *|* ….. καλά, ρε Τζώνυ, χμ, όχι κουμ -- κορίτσι ή γυναίκανδρο….! 

             Ναι, καλέ σεις, ξαναγεννητούρια του κι από Εβραία πάλι…., 

             α, και όχι από τη Βηθανία η δεύτερη παρουσία του…., τσς, απουσία του…., 

             ως από κατάληψη…., από όπου ανελήφθη…., 

             χα, βρε, ο Ιησούς…., ο ‘’ανειλημμένος’’ στους ουρανούς : στα…..εξεξεξωτερικά….: 

             Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 11….! *|* 

 

     εκείνον ο οποίος μέλλει να ποιμάνη όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδον· 

     αλλά το παιδί της αρπάχτηκε προς τον Θεόν και προς τον θρόνον του….,….. 

     ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14, εδ. 19, 20 : Και έρριξε ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην      

     και ετρύγησε τα σταφύλια της και τα έβαλε εις το μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. 

     ---- Ε, καιρός να εκτονωθούν αλλιώς….: Γιαχβέ, Αλλάχ κ. τ. λ ομοειδή παλιούρια….! Γιούριααααα….! ---- 

     Και επατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλιν και έρρευσε αίμα από το πατητήρι 

     εις ύψος έως τα χαλινάρια των ίππων και εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων….,….! ▌ 

 

….. Χξς΄…., πιστοί –τους ‘’με το στανιό’’ κι από ‘’αιτία’’…., χμ, χωρίς αφορμή….. αυτοί…., 

ε, άπιστός –τους, και, από στανιό κι από αηδία….. κι εγώ…., 

ννναι…., ξου….. και….. γκιουλέ -- γκιουλέ…., ρε ‘’θεοκτόνοι’’ ‘’τυφλοσουρτάκηδες’’….!..... 

 

…..Βαβελικές Κατάρες της Γης, ‘’παρ’ όλα εκείνα’’, οι του μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού 

Θρησκείες και Μυθολογίες -- καλυμμένες αίσχιστες Ιστορίες της Γης…., εσαείειειειει…., 

όλες, υπερ‘’θεοκτόνες’’….. και οι δήθεν μονοθεϊστικές….. και οι ‘’δήθεν’’ πολυθεϊστικές…., 

Μασονέ κωδικοποιητικά’’ ‘’καλυμμένος’’, ‘’πολύδυμος’’, κρυπτοσατανισμόςςςςςς…., 

ιμπεριάλ ‘’μυστικές’’ ιστορίες και λόγια…., ως επί το πλείστον –τους….,….. 

‘’ίδιος’’ Σατανάς με μάσκα ‘’θεία’’ ο κάθε κι εκάστοτε ‘’θεός’’…., ή και ‘’θεοί’’ –τους…., 

μα και τα ‘’μπάσταρδά’’ –τους έμμασκα ή μη ‘’τέτοια’’…., χμ, θεοποιημένοι βασιλιάδες,….. 

όλοι –τους της «Αδαμοκαδμικής» Διεθνούς Συνωμοσίας κατά των λαών 

κι επίδοξοι Πανδικτάτορες της Γης…., 

της Γης που με ‘’ιερούς’’ πολέμους αιματοκύλισαν ανά τους..... Μεσ…..αίώνες…., 

οι που….. για τη ‘’θεϊκή’’ ιμπεριάλ πολεμική ‘’αιτία’’….. ανάγκαζαν τους πλανεμένους –τους λαούς 

να υπερασπίζονται….. τα καθελογής ‘’όμοια’’ σκατά και απόσκατα του Σατάν Τίποτα….! 
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Πολεμολογία -- λαφυρολογία -- ‘’«θεολογία»’’ -- …., λοιπόν, τα σατάν ‘’τέτοια’’ –τους…., 

ννννναι…., ως κι εδώ…., νααααα…., και, λ. χ….: 

 

                                                   ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τα λάφυρα. Να πεις : «Τα λάφυρα ανήκουν στον Αλλάχ και τον απόστολο. 

        { Βρε….. Τρομερέ Μωάμ με τον Φοβερό Αλαλαλαλλάχ σου…., μήπως ‘’μας’’ λαφυροκρύβεις κάτι…!; 

        Μήπως δεν τα έδινες για την αιτία Του και τα έπαιρνες για την αφορμή σου…!; Εεεεε…!; } 

Γι’ αυτό να φοβάστε τον Αλλάχ και να σταματήσετε τις φιλονικίες σας. 

Να υπακούτε στον Αλλάχ και στον απόστολό Του, αν είστε αληθινοί πιστοί………. 

 

       [[ ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : κεφ. 2, εδ. 6, 7….: Ο γεωργός που κοπιάζει, 

       πρέπει πρώτος να παίρνη μέρος από τους καρπούς. 

       Κατάλαβε αυτά που σου λέγω. Είθε ο Κύριος να σου δίνη σύνεσιν εις όλα….! 

               ** Ω διστακτικέ, έντυπτε, Τιμόθεε, κατάλαβε το υπονοούμενο του Π,Φ,αύλου…., 

               σατανοσυνετίσου κι άκου τη Μαντώ, ωχ, τον, και, Νο 666 Μαντάμο –σου Φ,Π,αύλο, 

               που τόοοσο μοιάζει με τον, και, Νο 666 ‘’Μαντάμο’’ Μωάμεθ….! ** ]] 

 

Ο Αλλάχ σας υποσχέθηκε να σας κάνει να νικήσετε τη μια από τις δύο ομάδες, 

αλλά εσείς θέλατε να πολεμήσετε αυτή τη μία που ήταν άοπλη. 1 

         |*| 1….: α΄ ομάδα : άοπλο καραβάνι των Κιουράις της Μέκκας…., 

         φυλή από την οποία κατάγονταν ο Μωάμεθ….., β΄ ομάδα : ομάδα οπλισμένων Μεκκανών….. 

               ( Χξς΄ςς…., ούτε καν ομοφιλόφυλοςςς : Κιουραïσόφιλοςςς αυτός ο άνδραςςς….! ) |*| 

Θέλησε Αυτός να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή Του και να κατατροπώσει τους άπιστους, 

για να θριαμβεύσει η Αλήθεια και να χαντακωθεί το ψέμα 

παρόλο που οι άπιστοι επιθυμούσαν διαφορετικά………. 

      { Χα, αυξάνεστε και πληθύνεστε…., μα άντρες…., για να έχουν πολεμιστές οι Χάροι….! } 

 

Ο Αλλάχ αποκάλυψε τη θέλησή Του στους αγγέλους, λέγοντας : 

«Θα είμαι μαζί σας. Εμψυχώστε τους πιστούς. Θα σπείρω τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων. 

 

                --#-- ▪Δευτερονόμιο: κεφ. 7, εδ. 16….: Θεός, διά του Μωυσέως….: / A, με F.A.X…!; / 

                «Θα εξολοθρεύσητε όλους τους λαούς, τους οποίους Κύριος ο Θεός σας θα σας παραδώση, 

 

      *** Ωχ, τί όλους, ρε…. «σπαρτοί»…!; Όλοι, αυτοί, τους πείραξξξξξαν….. 

      ή λιγουρεύονται….. «σπεύδοντα»….. λάφυρα και….. «επειγόμενες»….. λείες…!; 

      Εμ, δίδυμοι ‘’θεοί’’ και δίδυμες θρησκείες…., εεεεε…., κι άει στα διδυμιά του ‘’Πολύδυμου’’….! *** 

 

                χωρίς να δείξητε έλεος δι’ αυτούς, ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των· 

                διότι τούτο είναι παγίς διά σας»….! 

    // Ε, κι η αλλαγή ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ : ‘’θεού’’, κι η λατρεία τους, είναι ρίσκο….! // --#-- 

 

Κόψτε τους τα κεφάλια, ακρωτηριάστε τους κάθε μέλος». 

              || Ω…., ‘’τύφλα να ‘χει’’ ο Σατανάς με τα Αχ του Γιαχβλλάχ Κάδμου…., 

              που για βίτσιο του Αποστόλη…., ’’πάνε’’ οι άπιστοί τους όλοι….! || 

Έτσι τους τιμωρήσαμε Εμείς επειδή περιφρόνησαν τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 

Αυτός που περιφρονεί τον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα τιμωρηθεί αυστηρά. 

 

   ◘ Εχ, ρε άπειρο και «δοκιμαζόμενο» ‘’πειραματόζωο’’ του Φρανσέ Καθολίκ ‘’Μεσιέ’’…., 

   είναι νωρίς για ευθέα -- «αρσενικά» ιμπεριάλ πολεμικά διαγγέλματα….! 

   Ουί…., Μαντάμ, σώρρυ, Μεσιέ -- ‘’Κύριε’’ Μωάμ…!; 
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   Να, ηπίως και σε προφητικόοοοο ήχο πλάγιο λέγονται τα πολεμικά διαγγέλματα…., 

   και, σάμπως σε….. «γυναικανδρικές»….. διαπιστώσειςςςςς….: 

   Λουκάς : κεφ. 11, εδ. 31, 32 : Ιησούς….: «Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθή κατά την Κρίσιν   

   με τους άνδρας της γενεάς αυτής / της πονηρής και άπιστης / και θα τους καταδικάση….. 

   Οι άνδρες της Νινευί θα εγερθούν κατά την Κρίσιν με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάσουν,…..»….! ◘ 

 

Είπαμε Εμείς σε αυτούς : «Γευθείτε τη μάστιγά μας. Η φωτιά της Κόλασης περιμένει τους άπιστους»………. 

 

              (*) ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 2, εδ. 15, 16….: 

              «…..και εμάς 

   / τους αποστόλους του Ιησού, χμ, τους σωτήρες των ‘’εθνικών’’ : «ειδωλολατρών»….. / 

              κατεδίωξαν / οι Ιουδαίοι / και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί  

              και είναι ενάντιοι προς όλους τους ανθρώπους, 

              διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη διά να σωθούν, 

              και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των. 

              Έφθασεν όμως (!;) επί τέλους (!;) η οργή επάνω τους.»….! (*) 

 

Πιστοί, όταν περικυκλώσετε τις στρατιές των άπιστων 

μην τους γυρίζετε τις πλάτες φεύγοντας. Αν αυτή τη μέρα κάποιος 

γυρίσει την πλάτη σε αυτούς, εκτός αν το κάνει για λόγους τακτικής, 

       ( Βουρ, ω Μωάμεθ Κάδμε, ‘’τακτικέ’’ Δράκοντα της ιερής μπλόφας και διπλωματίας….! ) 

ή για να ενωθεί με μια άλλη ομάδα, θα προκαλέσει την οργή του Αλλάχ 

και η Κόλαση θα γίνει κατοικία του : μια κακή μοίρα. 

 

Δεν είσαστε εσείς αλλά ο Αλλάχ που τους έσφαξε. 

            /*/ ‘’Αλλάχ’’….: κατά τα γούστα του ‘’Αλλαχοκτόνου’’ Μωάμεθ, και, σφάχτης….! 

            Αχαχούουουουου…., ρε ’’Θεοκτόνα’’ σκουπίδια….! /*/ 

 

Δεν είσαστε εσείς που τους χτυπήσατε : Ο Αλλάχ τους χτύπησε 

για να μπορέσει Αυτός να ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους πιστούς. 

 

             [[ …..ω, ρε, λάφυρα και δούλους κι οι πιστοί…., Αλαλαλαλλαχόδοτα…., 

             πιότερα κι από τους λαφυρόλαγνους ψωριάρηδες ‘’Μύριους’’…., 

             χμμμμμ, ε, και για να μην τον γλωσσοτρώνε κιόλας κι άλλο….! ]] 

 

Να τους πολεμήσεις μέχρι που να μην υπάρχει πια ειδωλολατρεία 

και η θρησκεία του Αλλάχ να βασιλεύει υπέρτατη….! 

 

▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Αν κάποιος πιστεύει πως ο Αλλάχ δε θα δώσει νίκη στον Απόστολό Του 

σε αυτόν τον κόσμο και στο μέλλοντα, ας δέσει ένα σχοινί στο ταβάνι του σπιτιού του και ας κρεμαστεί. 

Έπειτα να δει αν το τέχνασμά του έχει ολοκληρωθεί με αυτό που τον έχει εξοργίσει….! 

 

       { Έιιιιι, μην το κάνετε, βρε άπιστοι…., που μπλοφάρει ο ‘’καραβανάς’’ λοχίας…., 

       που, αν κρεμαστείτε, άντε να δείτε, χα, αν το τέχνασμά σας έχει ολοκληρωθεί….! } 

 

          ● ▪ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ : 

          Θα σε ρωτήσουν για τον Νταλ Κερνέιν 1. / 1 : Τον Μέγα Αλέξανδρο / Να πεις :  

          «Θα σας διηγηθώ για αυτόν. Τον κάναμε Εμείς | Τί, οι Άμμωνες Δίες…!; | ισχυρό στην γη 

   ( Τίιιιι…., ακόοομα Εσείςςς οι της μασονέ καββάλ κανιβάλ Διεθνούς Συνωμοσίας κάνετε κουμάντο…!; ) 

          και του δώσαμε τα μέσα να πραγματοποιήσει όλα τα κατορθώματα…..»….! 

                // Κρα -- κρα -- κρα….. μπουρδέ μπερδέ…., ρε μπουρδομπερδευτέςςςςς….! // ● 
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▪ Κεφ. ΑΛ ΧΙΖΡ : ΕΜΕΙΣ : 

Ποτέ δεν καταστρέψαμε Εμείς ένα έθνος 

που δεν είχε καθοριστεί από προηγουμένως το όριο της ζωής του….! 

         *** ….. ααααα…., πού ‘στε δεσμευμένοι, δογματοκισμετιζέ, απ’ ‘’αυτό’’…., καταστρέφετε τα έθνη….! 

         Ε, να μην εκτεθείτε, θεοίοιοι Πράματα κιόλας, έναντι της Σαμσάρας, της Ειμαρμένης,….! *** 

 

….. Βάι -- βάι…., μπρε ιμπεριάλ Κιοπεκλέρ….. ΕΣΕΙΣ….., κι εσείς κιοπεκογλάνια…., 

εεε, κι άει σιχτίρρρ…., ρε αξιοκόλαστοι…., κυρίως, μεταθανατίωςςς…., ‘’Θεοκτόνοι’’…., 

που ‘’μπουκώσατε το στόμα’’ του όντως Θεού, και, με τα σατάν ‘’τέτοια’’ –σας….! 

Ναιαιαιαιαι…., άει σιχτίρρρρρ….. όλοι κι όλων των Θρησκειών της Γης 

οι….. ‘’ρασο’’….. άνανδροι κι ανθρωποκτόνοι….. ‘’Τέτοιοι’’ -- Κάτθρωποι….!..... 

 

….. Ννννναι…., ‘’παρ’ όλα….. εκείνα –σας…..’’…., 

είστε οι κατ’ εξοχήν ‘’Θεοκτόνοι’’ και ανθρωποκτόνοι -- ‘’ανθρωποκτόνοι’’…., 

κυρίως, οι….. ‘’ρασο’’….. άνανδροι ‘’θεολογούντες’’ κ. λ. π ‘’τέτοιοι’’ -- Βλάσφημοι…., 

που…., αλά τους θεούςςςςς –σας…., αφ’ ενός υποκινείτε τα ‘’πιστά’’ κοπάδια –σας…., 

είτε για…., εσωτερικό ή μη…., ιδεολογικό ιμπεριαλισμό Νου 888-….. 

είτε για…., εσωτερικό -- ‘’εσωτερικό’’ ή μη…., εδαφικό ιμπεριαλισμό Νου 777….. 

είτε για…., εσωτερικό ή μη…., οικονομικό ιμπεριαλισμό Νου 666…., 

αφ’ ετέρου δε…., ‘’πάντα’’….. εν….. ‘’καθελογής’’….. πολέμω…., ‘’κάνετε την πάπια’’…., 

ή ‘’φυλάγετε τα νώτα –σας’’….. στα μετόπισθεν, και, της καθαυτό πολεμικής ‘’γραμμής’’…., 

χξς΄, που….. ‘’όλα τα στρατόπαιδα….. είν’ για τα φτωχόπαιδα’’…., εχμ, τα δίχως ‘’μέσον’’….! 

 

Εχχχχχ…., ναιαιαιαιαι…., κι ως τι σας φαίνεται….. το που σας φαίνεται….. 

πως, μεταθανάτια και κρινόμενοι, ‘’θα περάσει στο ντούκου’’ αυτή η ‘’Θεοκτονία’’ –σας…., 

υμών των ‘’καμικαζο’’πλαστών που, τάχα, δεν βλέπετε, και, τα μασονέ μαφιοζέ κωδικικά –τους…., 

ω βολεμένα και Καισαρόμισθα….. παπίδια…., που….. ‘’ό,τι θυμάστε….. χαίρεστε…..’’…., 

ννννναι…., νααααα…., ‘’Θεοκτονία’’ και ‘’Θεομείωση’’…., ως κι εδώ…., και, λ. χ….: 

 

                 ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 

Ο Αλλάχ σου χάρισε την νίκη στο Μπάντρ, όταν η θέση σου ήταν απελπιστική. 

Γι’ αυτό να σέβεσαι τον Αλλάχ. Ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστήσεις. Είπες στους πιστούς : 

«Τ’ ότι θα στείλει ο Κύριός σας στη γη 3.000 αγγέλους για να σας βοηθήσουν δεν είναι αρκετό;». 

 

Ναι! Αρκεί να φυλαγόσαστε από το κακό και να κάνετε υπομονή κι ο Αλλάχ θα σας στείλει 5.000 αγγέλους 

     // Α, κωδικικώςςς, ξαναφαλτσάρεις….. Στυγ ερά…., ω αντιγραφάκια του Ιησού Μωάμεθ….! 

     Σύνολο, 7.000…., που εδαφικός ιμπεριαλισμός…., ‘’σπαστού’’…., Νου 777 είναι….. 

     κι όχι ιδεολογικός ιμπεριαλισμός…., ‘’σπαστού’’…., Νου 888…., ναι, και ‘’σπάσε’’….! // 

σαν αστακούς οπλισμένους για να σας προστατέψουν, αν δεχτείτε ξαφνική επίθεση. 

 

Ο Αλλάχ το επινόησε αυτό μόνο και μόνο σαν ευχάριστες ειδήσεις, 

      {**{ Ααααα…., νέα τεχνολογία –τους…!; 

      Εεεεε…., όοοοοχι…., απλά, και, τον ‘’Ιησού της….. Επικάλυψη του Τζοβάννι αντιγράφει….! 

      Κι ως προς τους χιλιάδες αγγέλους…., ω, πρόκειται για….. δίποδους συμμάχους…., 

      πιόνια του ‘’Μεγαλάδελφου’’ -- ‘’θεού’’ Σκηνοθέτη –του…., και –τους….! }**} 

που θα παρηγορήσουν τις καρδιές σας. 

[η νίκη έρχεται μόνο από τον Αλλάχ, τον Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο] 

 

     */* Έι, όταν ηττάσθε, βρε ‘’παν’’απαντησάκηδες, είναι γιατί είστε άπιστοι και σατανιστές…!; 

     Χμμμμμ…., όχι, κάλέ…., «Ο Αλλάχ σας αφήνει να νικιέσθε, για να σας δοκιμάσει»….: 

     Κεφ. Ίμραν : Εμείς….! */* 
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Αυτός θα εμποδίζει την προέλαση της στρατιάς των άπιστων 

ή θα τους τρέψει σε άτακτη φυγή………. 

        ( ▪ Ιωάννης : κεφ. 19, εδ. 11….: Απεκρίθη ο Ιησούς, / στον Πιλάτο / 

        «Δεν θα είχες καμίαν εξουσίαν εναντίον μου, εάν δεν σου είχε δοθή άνωθεν»….! ) 

 

Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα μπροστά στα μάτια σας. Αν γυρίσετε τον κόσμο από άκρη σ’ άκρη 

θα δείτε τι επιφυλάσσει η μοίρα σ’ αυτούς που δεν πίστεψαν στους αποστόλους τους. 

 

        ■ Ωχχχ…., έγιναν αμέτρητοι ‘’ιεροί πόλεμοι’’ απ’ τα ‘’ιερά Tέρατα της Ιστορίας…., 

        εκκλησιαστικής και μη’’…., 

        ώς και σχίσματα έκαναν οι ‘’ξεσχισμένοι’’…., και, πόστα για να προκύπτουν 

        και βάθρα για να γλείφουν τα δίποδα αλληγορικά κοπάδια –τους…., 

        μα και για να επιμερίζονται οι σατάν ευθύνες –τους…., ιδίως, αλά ‘’Δημοκρατία’’…., 

        και να μην ξέρει κανείς το τι κι από πού….! 

        Χα, θεάααααρεστα πράματα…., μάλιστα, μέχρι και για περιτετμημένες ‘’πεοτρίχες’’ 

        ή χειλοτετμημένες ‘’αιδοιοφθείρες’’….! ■ 

 

Αυτό είναι μια διακήρυξη προς όλη την ανθρωπότητα : 

      |*| Όρα : ιμπεριάλ πολεμικό διάγγελμα : λαο’’προγραφές’’….. Πανισλαμισμούουου…!; |*| 

μια συμβουλή και μια προειδοποίηση (!;) για τους ενάρετους. 

Πάρτε κουράγιο και μην απογοητευόσαστε. Έχετε πίστη και θα θριαμβεύσετε. 

Αν υποστήκατε μιαν ήττα, το ίδιο να ξέρετε πως έπαθε κι ο εχθρός σας. 

 

Από αυτές τις δοκιμασίες και τις μεταλλαγές περνούν οι άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο, 

έτσι ώστε να ξέρει ο Αλλάχ τους πραγματικούς πιστούς και να μπορεί να διαλέγει τους μάρτυρές Του, 

   ( Α, γι’ αυτό οι δοκιμασίες κ. τ. λ…., για να μπορεί να ξξξξξέρει ο Γιαχβαλλάχ ‘’τέτοια’’….! ) 

[δεν αγαπάει τους αμαρτωλούς] να δοκιμάζει την δύναμη των πιστών και να κατατροπώνει τους άπιστους. 

 

   [[ ….. ωχ…., ζουρλό ζουρλών πείραμα είναι…., μπρε…., ααα, μπορεί, χα, και….. Μάτριξ….! 

   Υπομονήηηηη…., ώσπου να τελειώσει το Όνειρο -- Παραίσθηση της αν·Αίσθησης…., 

   και να αρχίσει…., όπου να ‘ναι…., ο Εφιάλτης….. 

   και τέρμα, πια, οι Αλλαχοδοκιμασίες κι οι ‘’θεο’’κισμετομεταλλαγές…., ω ενάααρετοι μελλοθριαμβευτές….! 

   Ναι…., θα Αλλαχοδιαλεχτούν κι οι εν «μαλακία» -- αδυναμία δοκιμασμένοι άπιστοι…., 

   ννναι…., τέρμα….. και αρχή των…. Αρχι….τζινο : Ιμπλισο….. δοκιμασιών κ. τ. λ….! ]] 

 

Θα σπείρουμε τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων. Υπηρετούν άλλους χωρίς κύρος θεούς. 

    { Ε, τίς άλλος…., πλην απ’ τον πολυθεϊστή Μωάμεθ…., έστω, και τη βρωμοκλίκα του…., 

    ‘’γέννησε’’ Έναν, τέτοιον, Τρομο:Δειμο:Φοβο:κράτη Θεόοο…., 

    μάλιστα, με κύρος Γιαχβαλλαχικόοο…!; Αχχχ…., Χίτ λέρ ες Δεσποινίδοι οι Κύριοί –σας….! } 

Γι’ αυτούς ο μόνος τόπος κατοικίας θα είναι η Κόλαση, 

αυτός ο τόπος της θλίψης και του Ολέθρου που προορίζεται για όλους τους αμαρτωλούς. 

Ο Αλλάχ εκπλήρωσε την ιερή υπόσχεση που σας έδωσε όταν, (!;) με την άδειά του, 

καταφέρατε και τους νικήσατε. Μετά όμως το θάρρος σας εγκατέλειψε………. 

 

Σας άφησε να νικηθείτε για να σας δοκιμάσει………. 

       // Εμ…., καιρός να δοκιμαστείτε κι εσείς και να γίνετε πιο άνδρες…., έως άντρες….! // 

Θυμηθείτε πώς τραπήκατε σε φυγή πανικόβλητοι, 

ενώ ο Απόστολος έτρεχε στο κατόπι σας και σας φώναζε να γυρίσετε πίσω. 

       |*| Χμ, ναι, να, έτσι….: «Μπουρντά, μπε, γιοχ οραντά, ωρέ σεïτάν κιοπεκλέρ….!»….! 

       Ή ως κι ο Ι. Χ τους απαρνούμενούς του μαθητές του…., ιδίως, τους της β΄ κλάσης…!; |*| 

(!;) Γι’ αυτό ο Αλλάχ σας έστειλε τις θλίψεις μαζεμένες….! 
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▪ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : 

Πιστοί, να θυμηθείτε την καλοσύνη του Αλλάχ όταν σας επιτέθηκε ο εχθρικός στρατός. 

Ρίξαμε πάνω του έναν άγριο άνεμο και αόρατους πολεμιστές : Ο Αλλάχ είδε όλα αυτά που κάνατε………. 

 

      ( Τί…., ρε Μωάμεθ -- Καδμία δρακοντοέριδα…., «σπαρτούς» πολεμιστές Κάδμους…., 

      που σπέρνουν…., με την υποκίνηση των ‘’ανέμων’’ : πλουσίων ‘’πτωχών αερίων’’…., 

      εμφύλιους σπαραγμούς…!; ) 

 

Να πεις / ω Μωάμεθ, στους φυγοπόλεμους / : «Δε θα σας ωφελήσει σε τίποτα η φυγή σας. 

Ακόμα και αν ξεφύγατε από το θάνατο ή τη σφαγή θα απολαύσετε αυτόν τον κόσμο μόνο για λίγο»………. 

 

Ο Αλλάχ γνωρίζει καλά αυτούς που εμποδίζουν τους άλλους ανθρώπους 

να ακολουθήσουν τον Απόστολο, που λένε στους συντρόφους τους : 

«Ελάτε με το μέρος μας», και που σπάνια παίρνουν μέρος στη μάχη, 

γιατί είναι πάντα απρόθυμοι να σας βοηθήσουν….! 

 

       ♠ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 2….: 

       «…..Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού·           

       και εκείνοι που αντιστάθηκαν, θα κατακριθούν…..»….,….. | Α, ίδιοι….. ίδια….. και τί σκυλοτρώγεστε…!; | 

       ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 1, εδ. 17….: 

       «…..Ή μήπως κάνω τα σχέδιά μου κατά τρόπον κοσμικόν, 

       ώστε να εξαρτάται από εμέ το εάν θα είναι το ναι, ναι, και το όχι, όχι;»….! 

                ---- …..ωωωωω…., υπερκόσμια σχέδια….. με κοσμική αναίδεια….! ---- ♠ 

 

….. Εμμμμμ….. κάλέ ΕΣΕΙΣ…., α, κι εσείςςςςς…., και, ‘’αυτό’’ δεν είναι….. αλληλούια…., 

μα….. ιμπεριάλ….. γαμαλληλούια…., ε, ‘’Θεοκτόνο’’…., ωχχχ…., και τσισαλί –σας….!..... 

 

….. Και, και, Ισλαμιστικής ‘’Θεοκτονίας’’ τα Κεφάλαια πρόσχετε…., λοιπόννννν…., 

ννννναι…., ιδούουουουου…., ως, και, λ. χ….: 

 

                                       ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : 

….. Να πεις στους Άραβες της ερήμου που έμειναν πίσω : 

«Θα σας καλέσουν να πολεμήσετε ένα ισχυρό έθνος, (!;!;!;) εκτός αν ασπασθούν την Ισλαμική θρησκεία. 

     |*| Χμ, με τη θέλησή τους….. ή με πειθώ….. ή με «σιδηράν ράβδον»…., ρε…!; Έιιιιι, σήμερα, τίιιιι…!; |*| 

Αν υπακούσετε θα λάβετε μια καλή ανταμοιβή από τον Αλλάχ. 

Αλλά αν το βάλετε στα πόδια, όπως έχετε ξανακάνει, θα σας βασανίσει με μια σκληρή τιμωρία»………. 

 

Και ενώ ο φανατισμός ---ο φανατισμός της άγνοιας--- βασίλευε στις καρδιές των άπιστων, 

         ( …..ωχ, αν δεν ξέρετε από φανατισμό της άγνοιας των άπιστων…., 

         ε, αντιστρέψτε τον φανατισμό της γνώσης των πιστών….. και θα ‘’το’’ μάθετε….! ) 

ο Αλλάχ έστειλε κάτω την ηρεμία Του στον απόστολό Του και στους πιστούς 

και έκανε το λόγο της ευλάβειας δεσμευτικό για αυτούς γιατί ήταν πολύ άξιοι να τον δεχτούν………. 

  { Βεβαίωςςςςς…., κι εδώ κι από τότε…., ανάλογο το μπαξίσι….. με το…., νικη,’’πραο’’,φόρο…., χασίσι….! } 

         

Για αυτούς που δεν πίστεψαν στον Αλλάχ και τον απόστολό Του 

έχουμε Εμείς ετοιμάσει μια στραφτερή φωτιά. Του Αλλάχ είναι το βασίλειο του ουρανού και της γης. 

Αυτός συγχωρεί όποιον Αυτός θέλει και τιμωρεί όποιον Αυτός επιθυμεί. 

Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός….! 

            [ …..α…., έχουν ανασφάααλεια κι οι, χα, θεοίοιοι…!; ] 
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▪ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Ο Αλλάχ έκανε τους άπιστους να οπισθοχωρήσουν οργισμένοι, και απομακρύνθηκαν με άδεια χέρια. 

          // Χάιλ, ω Χίτ λέρ α Αρχιστράτηγε Αλαλαλαλλάχ…., κι οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν….! // 

Αυτός βοήθησε τους πιστούς στη δύσκολη ώρα του πολέμου : μεγάλος είναι ο Αλλάχ και παντοδύναμος. 

Κατέβασε κάτω από τα φρούριά τους αυτούς που τους είχαν υποστηρίξει 

ανάμεσα από τους Λαούς του Βιβλίου 2 / 2 : τους Ιουδαίους του Μπεντί Κιουραγιαζά / 

και έβαλε φόβο στις καρδιές τους, για να σφάξετε εσείς μερικούς και να αιχμαλωτίσετε άλλους. (!;) 

 

Αυτός σας έκανε αφέντες στη χώρα τους, τα σπίτια τους και τα αγαθά τους, 

        *** …..ε…., «επίγεια Κρίση»….: ο Παράδεισος των ευλογημέεενων κατακτητών….. 

        κι η Κόλαση των καταραμέεενων κατακτημένων…., 

        α, και….. στη μέση διαχωριστικό φράγμα…., 

        χα, κάτι σαν γήινος ουράνιος θόλος : γεωουρανός….: Γένεσις : κεφ. 1, εδ. 1, 8…., 

        μα…., όλα…., εντός, εκτός κι επί τ’ αυτά…., γεω’’τέτοια’’….! Αυτάαααα…., ω λαφυροζήτεςςςςς….! *** 

και μιας άλλης χώρας 1 / 1 : της Καïμπάρ / ακόμα στην οποία δεν είχατε ποτέ πατήσει το πόδι σας. 

Αληθινά ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα….! 

 

▪ Κεφ. Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Δεν έχετε σκεφτεί πώς ο Αλλάχ αντιμετώπισε τη στρατιά του Ελέφαντα; 1 

       // 1 : Αναφέρεται στη εκστρατεία του Αμπρανά, του χριστιανού βασιλιά της Αιθιοπίας, κατά της Μέκκας, 

       λέγεται δε πως έγινε τη χρονιά που γεννήθηκε ο Μωάμεθ….. // 

 

           --|-- Χμμμμμ…., κι έλεγα κι εγώ….: τόσοι και τόσοι μεγαλο’’τέτοιοι’’…., 

           όλοι, χμ…., με ‘’σημεία’’ γεννιούνταν…., 

           κι αυτό…., η….. φιδόσταλτη αργιλο’’πέτρα’’…., χωρίς ‘’τέτοια’’ ‘’σημεία’’….! 

           Ε, χα, σημαδιακά πράματα….: 

           γέννα του σε πολεμοώωωωωρα…., ζωή του σε ειρηνοώωωωωρα….. 

           και….. τα ίσια στα ανάποδα….. και τα στραβά στα ίσια….! ‘’Χασίσιααααα’’….! --|-- 

 

Δεν ανάτρεψε Αυτός το στρατήγημά τους και έστειλε εναντίον τους κοπάδια πουλιών 

που έρριξαν πάνω τους βροχή από αργιλόπετρες, ώστε έγιναν σαν σιτηρά που τα είχαν φάει τα χτήνη….; 

        /*/ …..α…., κι ’’όρνιθες στυμφαλίδες’’…., και, στις Γιαχβαλλαχίδες….! 

        Εεε…., νααα κάτι….. καταπέεελτεςςς -- αλληγορικά, ‘’ουράνια’’ υψι‘’πούλια’’…., 

        χμμμ…., εξεξεκσφενδονίζοντες στη γη -- χώρα –τους ‘’μελαχροινές’’ ‘’πέτρεςςς’’…., 

        ξου, τότε που ‘’έβρεξε’’ ο ‘’ουρανός’’ ‘’νερά’’ -- ‘’νοικιασμένους’’, πολεμιστές….! /*/ 

 

▪ Κεφ. ΑΦΘΟΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Σου δώσαμε / ω Μωάμεθ / αφθονία. 

          ▪||▪…..εχ, αλίμονο….! Τόσες στρατηγικές μεθοδείες καταστρώσατε 

          για χάρη του ‘’εκλεκτού’’ –σας Σκουπιδιού…., ω ρε Εσείς -- ‘’Εσείς’’….. -- ΕΣΥ…., 

          ωρέ ‘’Μεγαλάδελφοι’’ ‘’θεό’’μασκοι σατανάδες : τζίνια : Ίμπλιδες…., 

          ε, τόσα λάφυρα του εξασφαλίσατε…., 

          κι αυτουνού και της….. βρωμοκλίκας του -- Μασονέ ιμπεριάλ πολεμο‘’χορηγών’’ του …., 

          χα, χώρια τα κλαιψιμαίικα…., 

          ωχ, και να είναι μπατίρης…., ο λαφυρο’’τέτοιος’’…., φτωχό ‘’πτωχό αέριο’’…., 

          ω….. λαφυρο,πλιατσικο,λόγοι….. αντιστοιχίες των….: 

          Ξενοφώντηδων, Ισοκράτηδων, Ιωήληδων, Μωυσήδηδων,….! ▪||▪ 

Να προσεύχεσαι στον Κύριό σου και να θυσιάζεις σε Αυτόν….! 

 

  \\ Α, αν ‘’αυτοθυσιαζόσουν’’, κι εσύ, στο Δεσποινίδο –σου, ω Μωαμεθάρα, θα ήταν λιγότερο χάλια η Γη….! \\ 

          { ….. «Γιούχα στους άγιους του Γιαχβέ…., / εύγε στου Αλλάχ τους μάρτυρες….!»…., / 

          λέει ο Μωάμ στα….. σφάγια…., / θυσία που ‘ν’ στους γδάρτηδες….! } 
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▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Δε θα πολεμήσετε εναντίον αυτών που έχουν παραβεί τον όρκο τους 

και συνωμοτούν να εξαφανίσουν τον απόστολο….; 

      ( ….. για το βάθρο τ’ Αποστόλη…., / πέσανε σε βόθρο όλοι….,….. / 

      και…., για του Αλλάχ το….. πράμα…., / να, του αρχιτζινιού το θάμα….! ) 

 

….. Ευλογείτεεε και ευπράττετεε…., ω ΕΣΕΙΣ της Αρχιμασονέ Διεθνούς Συνωμοσίας ‘’τέτοιοι’’….!..... 

  

….. Ααα…., τα ιμπεριάλ ‘’«επειγόμενα»’’ λόγια –τους….. σατάννν άχυρα…., 

μα τα ιμπεριάλ «σπεύδοντα» λάφυρά –τους….. ‘’θεϊκάαα’’ λάφυρα…., 

νααα…., και στους μεν….. και στους δε….. και στους παραμέν και παραδέ…., 

ννναι…., ω καθελογής ‘’’θρησκειακά’’ σατανολάφυρα…., ιδούουου…., ως, και, λ. χ….: 

 

                                                                  ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 

«Να μπείτε / ω πιστοί κι ακόλουθοι του Μωυσή Ισραηλίτες / 

μέσα σε αυτήν την πόλη» | των Αιγυπτίων | , είπαμε Εμείς, «και να φάτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας»….! 

     [[ Μωρέ…., τι σου είναι αυτοί οι λαφυροζήτες ‘’Μύριοι’’…., 

     που όλους κι όλα τα κάνουν….. υποπόδιά τους….! 

     Εμμμ…., γι’ αυτό είχαν, και φιρί -- φιρί θα έχουν, ‘’θεσπέσια’’ τα ’’κατευόδιά’’ τους….! ]] 

 

        {{ ▪ Ιούδα : εδ. 5….: «Θέλω να σας υπενθυμίσω όλα εκείνα που ξέρετε ήδη, 

        ότι ο Κύριος, ενώ έσωσε τον λαόν εκ της Αιγύπτου, κατόπιν κατέστρεψε 

        εκείνους που δεν επίστεψαν,….. (!;) »….! // Ρε, ίδια σκατά είναι όλοι –τους….. και τί σκυλιάζετε και…!; // 

 

    ---- …..ε, αναγκαστικά, είναι αλήθεια κι αυτό…., αφού δεν είναι ψέμα…., 

    χμ, έτσι καθώς ‘’το’’ επιβεβαιώνει, εδώ, κι ο των Γιαχβετζήδων….. Ιούδας….! ---- }} 

 

▪ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Όλα αυτά / πλούτη, παλάτια, αγαθά,….. των Αιγυπτίων / 

τα (!;) άφησαν | οι Αγύπτιοι | και αυτά που κάποτε ανήκαν σε αυτούς 

τα (!;) δώσαμε Εμείς σε άλλους ανθρώπους / στους Ισραηλίτες /….!  [ Α, θεϊκόοοοο θράσος…!; ] 

 

▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Αυτός που εγκαταλείπει την πατρική του γη (!;!;!;!;!;) για την αιτία του Αλλάχ θα βρει σαν καταφύγιο 

πολλούς τόπους στη γη και μεγάλη αφθονία….! (!;)   { Α, και .αμώ….. το «κέρας της αφθονίας»….! } 

 

▪ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : Ο Αλλάχ (!;) ευχαριστήθηκε πολύ με τους πιστούς 

όταν (!;) ορκίστηκαν να σε υπακούουν / Μωάμεθ / κάτω από το (!;) δέντρο. 

     [ Ααα…., συκή ήταν το ιμπεριάλ δέντρο….. ή….. φραγκοσυκή…!; 

     Εεε…., Φραγκοσυκή…., που….. Γαλλο,Φραγκο,’’μυημένος’’ ήταν ο Μεσιέ Τουρούκ….! ] 

Αυτός γνώριζε τι είχαν στις καρδιές τους. 

Γι’ αυτό έστειλε ηρεμία σε αυτούς και τους αντάμειψε με μια γρήγορη νίκη 

και με πολλά (!;) λάφυρα που είχαν λάβει. (!;) Μεγαλοδύναμος είναι ο Αλλάχ και σοφός. 

       /*/ Ναι…., ο που….. ‘’«με ξένα κόλλυβα κάνει μνημόσυνα»’’ σοφός ΑΛΛΑΧ -- ΧΑΛΛΑ….! 

       Χξς΄ςςςς…., χαζός είναι να….. εξεξεξοντώσει τον ‘’ουράνιο’’ στρατό –του…!; /*/ 

 

Ο Αλλάχ σας έχει υποσχεθεί πλούσια λεία 

και σας την έδωσε 1 / 1 : τη λεία που πήραν στο Χαγιαμπάρ / αμέσως. 

           |*| Τί…., όλη τη λεία….. και με ‘’Καινή Διαθήκη’’ -- Συμφωνία…!; Κι ο ‘’Αλλάχ’’ τίιιιιποτα…!; 

           Ε, πήρε κάτι ‘’ψιλά’’ το γυπάκι…., που τα ‘’χοντρά’’ τα πήρε, πια, ο Απόστολός του….! |*| 
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Αυτός σας προστάτεψε από τους εχθρούς σας, 

για να κάνει τη νίκη σας ένα (!;) σημάδι για τους αληθινούς πιστούς 

και να σας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι. 

Και ο Αλλάχ γνωρίζει για (!;!;!:) άλλα λάφυρα που δεν έχετε ακόμα πάρει. 

Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα….! 

 

▪ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Να γνωρίζετε πως στον Αλλάχ, τον Απόστολο, τους συγγενείς του Αποστόλου, 

στα ορφανά, στους φτωχούς, και στους ταξιδιώτες, θα ανήκουν το ένα πέμπτο από τα λάφυρά σας….! 

 

     ### Α…., όοοοοχι….! Ανάποδα…., ρε ανάποδοι…., τα 4/5 αυτοί….! 

     Και…., αν, έστω, το 1/5 αυτοί…., τα υπόλοιπα 4/5 στον Υπεραλλάχ Καθολίκ Πάπα…!; 

     Ναι…., που, φορές, οι ‘’παρασκηνιακοί’’….. Μελ χεσε δέκ….. Πάπες 

     ήσαν ανώτεροι απ’ τους επί σκηνής…., τότε, ντεμέκ…., Καίσαρες….! 

     ….. Σσςςς…., ε, θετικήηηηη ‘’σιωπήηηηη’’….! ### 

 

               ▌ Καινή Διαθήκη….: 

▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 7, εδ. 2….: «…..και εις αυτόν 

 

             /**/ ….. τον Μελχισεδέκ, βασιλιά της Ιερο υ σαλήμ, σώρρυ, της Σαλήμ, ιερέα του Θεού του Υψίστου, 

             που….. « (!;) δεν έχει πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε γενεαλογίαν, 

             αι ημέραι του δεν έχουν αρχήν ούτε η ζωή του τέλος, 

             αλλ’ εξομοιωμένος προς τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς παντοτεινά. (!;)»….! /**/ 

 

   (( Ννναι, και, αλά το μυθικό ον του Ιράν Ζουρβάν…., αυθύπαρκτος…., έεεστω…., 

   χμ, για να μη πω χέσ’ ‘το….. Μελ χεσε δεκικά….! / Ω, τα ίδια σκατά λεν όλοι –τους και τί βοθρώνεστε…!; / 

   Και….. από ‘’νεφελό’’σκονη προέκυψε ο ‘’αυτόφωτος’’ ‘’αστέρας’’ «Super Nova»…., 

   χα, λεςςς και δεν τελείωσε η….. αστερο,κοσμο,γονία –τουςςς…., 

   εεε, μες στο κωδικικέ ‘’αστρο’’ ’’μαιευτήριο’’ της εσαεί Αρχιμασονέ Καββάλ Διεθνούς Συνωμοσίας…!; )) 

 

ο Αβραάμ έδωκε το δέκατον από όλα τα λάφυρα»….! ▌ 

 

….. Ουφφφφφ…., τέλος με τα Γιαχβαλλαχικά σατάν ’’τέτοια’’…., 

χξς΄…., αν και τέλος δεν έχουν κι αυτά, και, στο….. Κορά,ν,κ,ι…., 

που, ‘’όλο’’, είναι ένα…., ‘’Θεοκτόνο’’…., ευθύ ιμπεριάλ Πολεμικό Διάγγελμα -- ‘’Προγραφή’’ 

‘’«απίστων ειδωλολατρών»’’ -- ανυποτάκτων –τους λαών….,….. 

ωχχχχχ…., τέλοςςςςς…., μα…., κι εδώ…., μόνον, από….. αηδίιιιια….!..... 

 

                        =============================================================== 

 

                                                            14 --- 23 ) 

 

….. Μυστικοπαθή θρησκευτικό ιμπεριαλισμό, λοιπόν, κηρύττουν 

όλες οι Θρησκείες της Γης…., μα κι οι Μυθολογίες -- καλυμμένες Ιστορίες της…., 

ιμπεριαλισμό….: εδαφικό -- Νο 777…., οικονομικό -- Νο 666….. και ιδεολογικό -- Νο 888…., 

συνδέοντάς ‘τον…., οι περισσότερες...., μικρές ή μη…., 

με το κατ’ εξοχήν ιμπεριαλιστικό έθιμο της περιτομής…., 

περιτομή που κι ο Ιησούς υπέστη την 8η μέρα του…., ξου, στην 1η παρ,απ,ουσία του…., 

σαφώς, δίνοντας, κι έτσι, το….. ιμπεριάλ στίγμα –του…., όπερ σούπερ αξιοπρόσεχτο….! 

 

Ναι…., ιμπεριάλ περιτετμημένος ο Ιησούς…., ως μας πληροφορεί, μόνον, ο Λουκάς….: 

Λουκά: κεφ. 2, εδ. 21….: «Και όταν συμπληρώθησαν αι (!;) οκτώ ημέραι 



178 

διά να κάνουν την περιτομήν του παιδιού, 

του εδόθηκε το όνομά του Ιησούς, όπως ωνομάσθηκε από τον άγγελον 

πριν συλληφθή εις την κοιλιά»….: Η γέννησις του Ιησού Χριστού….! 

 

     [$$[ Σχετικά δε με αυτό το γελοίο…., μα σούπερ επικίνδυνο…., έθιμο της περιτομής…., 

     χμ, της πεοτομής -- πουτσό’’κοψης’’…., ας λάβουμε υπ’ όψη μας και το εξής γελοίο…., 

     το ότι, δηλαδή, στα χέρια των μοναχών διαφόρων εκκλησιών 

     βρίσκονται 17 πετσάκια της περιτομής του Ιησού….: Λιλή Ζωγράφου : Αντιγνώση….! 

|| Ξξξ, ρε πουτσογδάρματα λαομπαίχτες ρασο’’τέτοιοι’’…., πόση ‘’την’’ είχε ο Ρασ πούτ ιν/αν/ ος και…!; || ]$$] 

 

Επίσης…., προς τί κι οι τόσες χαζοαναφορές…., κυρίως, μετά και εξωκαινοδιαθηκικά…., 

περί της, κατά το έθιμό –τους, περιτομής του 8ήμερου Ιησού…., 

μάλιστα, εορταζόμενης...., ξου, γεγονός, κι αυτό, ασημαντότατοννννν...!; 

 

Το της του Νου …..-888….. ιδεολογικο ϊμπεριάλ….. περιτομής –του...., 

που το αναφέρει, εδώ, μόοοοονον, ο ακριβολόγοςςςςς Λουκάς : κεφ. 2, εδ. 21...., 

     ( ….. μα, γενικά και φλύαρα και πολλάκις, κι αλλού της Κ. Δ αναφέρεται το έθιμο αυτό….! ) 

θρησκειακώς προσαρμοζόμενο και συσχετιζόμενο…., 

χμ, πιότερο ηλιθιοδέστατα και συγκρουσιακά –τους...., 

περί άλλων, κυρίως, περιτετμημένων….. ή και μη.…, αν,απ,αξίωςςςςς…!; 

 

Άλλωστε…., ο σούπερ κουτοπόνηρος και κρυπτοϊμπεριάλας Παύλος…., 

Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 6, εδ. 15…., 

τονίζει / ‘’τελικά’’/ σχετικά….: «Διότι εν Χριστώ ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, 

αλλά η νέα δημιουργία.»…., 

ήτοι, αξία έχει η ‘’δημιουργία’’ : μεταμόρφωση νέου, άλλου : απερίτμητου, ανθρώπου….. Νου , τάχα, +888…., 

μα, πάλι…., ιδίως, και, κατ’ αυτόν…., απερίτμητου κρυπτο,καλυπτο,ϊμπεριάλα Νο ‘’+’’-678…., 

χμ, ναι, επί το….. δυσ,αν,υποψιαστότερο….! 

 

    {*{ Ωωωωω…., χξς΄…., ως πνευματικοί…., πια…., κι όχι ως υλικοί….. αυτοί…., 

    χμ, της του Νου 888 ιμπεριάλ….. ψυχο’’περιτομής’’…., πια…., εμ, και ‘’δε μασάμε’’….! 

    Ννννναι…., ‘’δε μασάμε’’…., που, τάχα, ρίχνει την ιμπεριάλ μάσκα του…., 

    ε, ‘’ζορισμένος’’ που ‘’τον μυρίστηκαν’’….. ιμπεριαλέ…., // Π,Φ,αύλε, άει και μια ψυχο’’περιτομή’’ σου…..! // 

    ναιαιαιαιαι…., κι αλέ…., μπλοφάρει ο «ιερός διπλωμάτης» Φαύλος Πούλος…., 

    σώρρυ, Παύλος…., ωχ, που ‘’το πέρασα’’ για πουλάκι το φιδόπουλο ή πουλόφιδο….! }*} 

 

Όμως…., ‘’αυτό’’…., η περιτομή…., συνέβη στον Ιησού στην 1η του….. παρ,απ,ουσία…., 

καθώς μας λέει, μόνον, ο Λουκάς…., 

ννννναι…., και δεν μπορεί κανείς να ξέρει, και, το αν….. στη 2α  απ,παρ,ουσία του….. 

θα είναι περιτετμημένος ή όχι…., αν και, στην «Αποκάλυψη του Ιωάννη», μόνο, αυτό : το ‘’απαυτό’’….! 

 

Πάντωςςςςς…., αν πιστέψουμε τον Λουκά…., ο οποίος τον παρουσιάζει 

σε ανάληψψψψψή του…., σώματι…., στον ουρανόοοοο….. 

και λέει…., στις…., έστω, –του…., Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 11…., 

πως θα δευτεροέλθει, πάλι, σώματι….., να, «κατά τον ίδιο τρόπο…..» 

και δη εκ….. Βηθανίας….: Λουκάς : κεφ. 24, εδ. 50, 51…., 

ε…., αν πιστέψουμε τον Λουκά…., θα είναι με περιτομή και στη 2α παρ,απ,ουσία του….! 

 

Αντιθέτως -- ‘’αντιθέτως’’…., αν πιστέψουμε τον Ιωάννη…., 

που…., στην Αποκάλυψη…., έστω, –του….: κεφ. 12, εδ. 5…., λέει 

πως θα δευτεροέλθει με….. γέννα….. και μάλιστα….. «αρσενικός»….. 

δεν μπορεί κανείς μας να είναι σίγουρος, και, για το αν θα υποστεί περιτομή…., 
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αφού δεν το αναφέρει διόλου…., εεεεε…., που θα είναι, μάλλον, απερίτμητος -- 

-- του ευθέως και σκληρού ιμπεριαλισμού…., 

αφού η περιτομή, μάλλον, είναι του….. ημίσκληρου ιμπεριαλισμού….! Ή όχι…!; 

 

       *** ….. φτουουουουου…., σκληρά….. μαλακά…., μαλακά….. σκληρά….,….. 

       ε, ουστ, ρε….. ιμπεριάλ Σκληροί ‘’Μαλάκες’’…., ε, ουστ, ρε….. Χίτ λέρ εS.S….! *** 

 

Μα…., έτσι καθώς είναι όλη η Απο,Επι,κάλυψη ένα ιμπεριαλιστικό σχέδιο -- ‘’όραμα’’….. 

κι ο ‘’Ιησούς’’ παρουσιάζεται ευθέως…., πια…., ως επίδοξος κατακτητής όλης της Γης…., 

τί χρειάζεται να ξέρουμε, και, για το αν θα είναι με περιτομή…!; 

 

Χμ, περιτομή που «οι Εβραίοι : Οβριοί την έχουν ως ταυτότητα και σφραγίδα εβραïκότητας»…., 

δηλαδή, μυστικοπαθούς -- καλυμμένου θρησκευτικού ιμπεριαλισμού κάθε λογής…., 

ννναι…., ψψψιτ…., και υπερφυλαχτείτε, και, οι ανυποψίαστοι απ’ τα Γεωσκάνδαλα….! 

 

….. Λοιπόννννν….: 

πέη ‘’κομμένα’’…., / ‘’γδαρμένα’’ αιδοία…., / τι αηδία….. / 

‘’θεο’’λογία….: / αιδοιολογία, / πεολογία….! 

…..Ψυχές ‘’κομμένες’’…., / μυαλά ‘’καμένα’’….,….. / όι τα καημένα….! 

…..Και….: δεν ‘’κόβω’’ το πουλάκι μου…., / ‘’αρκούμαι στην κυρά μου’’…., / 

μα ούτε και συμβολικά….:/ αλά θρησκειοϊμπεριαλιστικά…., / μένω στο μαχαλά μου….! 

 

….. Ρεεε…., γιούριααα…., στα….. ‘’Θεοκτόοονα’’….. παλιούουουρια….! Χξς΄ςςςς….!..... 

 

….. Περιτομή και μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός, λοιπόννννν…., 

και στην Παλαιά Διαθήκη ( Παλαιά Συμφωνία -- Παλαιά Συνθήκη ) ….. 

και στην Καινή Διαθήκη [ ‘’Ανακαινισμένη’’ Παλαιά Διαθήκη….. ] ….! 

 

Ε…., επί το ‘’ηπιότερον’’…., εξαιρέσει της Απο,Επι,κάλυψης, έστω, του Ιωάννη…., 

που είναι…., μετά απ’ την από, και με, τον Ιησού αποτυχία των ιμπεριάλ σχεδίων –τους…., 

επιστροφή στα των Εβραίων ‘’σκληρά’’ ‘’τέτοια’’…., 

χξς΄, εξ αντιγραφής -- ‘’αντιγραφής’’,  ίδια : ‘’ίδια’’ Παλαιά Διαθήκη η δήθεν Αποκάλυψη….! 

 

Ννννναι…., κι αρκεί να προσέξουμε τις πάμπολλες παραπομπές…., 

        (( ….. πλην απ’ τις τόσες και τόσες αναφορές σ’ αυτήν : την Π. Δ σε….: 

        4 Ευαγγέλια / …..χμ, για τους λαούς, 4 Δυσαγγέλια….! /…., Πράξεις Αποστόλων…., 

        Επιστολές Αποστόλων….. και, έστω, Αποκάλυψη….! )) 

που γίνονται….. από την Παλαιά Διαθήκη…., κυρίως, στην Αποκάλυψη….! 

 

Ας δούμε, όμως, τα….. περι,πεο,τομικά….. εξ αρχής…., 

βέβαια, απ’ την Παλαιά Διαθήκη…., όπου…., χμ, ‘’τότε’’…., 

ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ -- ‘’Big Brother’’-- Κύριος -- ‘’Θεός’’ -- …., 

έστω, ο Γιαχβέ….: Αρχιβασιλιάς του ‘’εκεί’’ ‘’ουρανού’’ -- ‘’Αρχιβασιλείου’’ -- Υπερχώρας…., 

αποφασίζει να διαλέξει το Ισραήλ….. ως συντελεστή των επεκτατικών του σχεδίων….. 

και σε άλλους ‘’ουρανούς’’ -- Χώρες κι Υπερχώρες….. και σε άλλες ‘’γαίες’’ -- χώρες….! 

 

Κι αυτό…., σαφώς, με….. ‘’μυστική’’ Διαθήκη – Συμφωνία αυτού…., Γύπα, λες, στη ‘’μοιρασιά’’…., 

και των όσων ‘’φίλων’’ –του Εβραίων φυλάρχων…., ή και μη φυλάρχων…., 

εμ, που χρειάζονταν…., για το ιμπεριάλ ‘’τέτοιο’’…., δανεικούς πολεμιστές…., 

τους που, τελικά, αρκετοί Εβραίοι…., φύλαρχοι ή μη…., τους του πρόσφεραν…., 

ε, ‘’με το αζημίωτο’’ οι…., ουσιαστικά, πατριδοπωλητές και λαοπωλητές…., Χίτ λέρες….! 
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Εχχχχχ…., αυτό είναι το πραγματικό νόημα της φράσης «εκλεκτού λαού του Θεού»….: 

«Σεις όμως / οι Εβραίοι / είσθε γενεά που ο Θεός εδιάλεξε, 

           {{ Α…., και οι 12 φυλές –σας…!; Όχι, μόνο, η «περισσότερον από όλας τα άλλας» 

           αγαπημένη του….. ‘’«πόρνη»’’….. Σιών….: Ψαλμός 86 (87) : 2…!; }} 

βασιλικόν ιερατείον, έθνος άγιον, (!;) λαός δικός του διά να εξαγγείλετε τας θαυμαστάς πράξεις εκείνου, 

που σας εκάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν του φως, 

(!;) σεις που κάποτε δεν ήσαστε λαός του Θεού, τώρα όμως είσθε λαός του Θεού, 

(!;) σεις που άλλοτε δεν ήσαστε ελεημένοι, τώρα όμως ελεηθήκατε.» ….: Πέτρου Α΄, κεφ. 2, εδ. 9, 10….! 

 

         *$* ….. χα, τώρα πια, και κατά ‘’Θεόν’’ δικαίων…., 

         εχ, αφού «έλαβε χώραν θάνατος / ….. ο του «μεσίτη διαθήκης νέας» Ιησού….. / 

         διά την απολύτρωσιν από παραβάσεις κατά τον χρόνον της πρώτης διαθήκης 

         / της Π. Δ /…..»….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 9, εδ. 15…..! *$* 

 

      |***| Ααααα…., απ’ τη μια οι Εβραίοι : Ιουδαίοι : το «ιερόν έθνος»….. 

      κι απ’ την άλλη οι «αμαρτωλοί εθνικοί» : οι Έλληνες…., 

         // Ε, ιμπεριαλέ, άστοχη αντιδιαστολή…., που οι Έλληνες…., και, τότε…., ήταν ιμπεριαλιστές….! // 

      χμ, λες κι όλος ο κόσμος αυτοί οι 2….,….: Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 2, εδ. 15….,….. 

      «Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλλην και Ιουδαίος, περιτμημένος και απερίτμητος,…..»….: 

      Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 3, εδ. 11….! |***| 

 

Ναι…., αυτό….. και για το ιμπεριάλ ‘’απαυτό’’…., 

ως ‘’τέτοιο’’ είναι και το πραγματικό νόημα της φράσης «εκλεκτού Υιού του Θεού» Ιησού….: 

 

▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 1, εδ. 5….: 

«Διότι σε ποιόν από τους (!;) αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, Υιός μου είσαι συ, εγώ (!;) σήμερα σε εγέννησα; 

και πάλιν, Εγώ (!;) θα είμαι ο Πατέρας του και αυτός (!;) θα είναι ο Υιός μου;»….,….. 

 

            /*/ …..χα…., τί…., ω Παύλε…., όχι….. «ήμουν, είμαι και θα είμαι…..»...!; 

            Και…., ρε Φαύλε…., πριν…., τί του ήταν του….. υιόθετου…!; ‘’Πατριός’’…!; 

            Ουστ…., πεςςςςς ‘το μας…., μπας και βρούμε, και, το ποίος εγέννησε ποίον…., 

            α…., και ποίος εδημιούργησε ποίον….! 

             ….. Βρεεεεε…., άντε και…., ‘’υπόθετα’’ στους υιοθέτες και στα υιόθετα….! /*/ 

 

▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 5, εδ. 5….: 

« (!;) Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν 

να γίνη αρχιερεύς, αλλ’ έγινε αρχιερεύς από εκείνον που του είπε, 

Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα.»….! 

 

       ### ….. Στου ‘’«δίτεκνου»’’ Γιαχβέ τα….. ‘’καλλιστεία’’…., 

       ‘’«πρωτότοκος»’’ ο Ιησούς….. κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής –του ‘’δεύτερος’’…., 

       α, και εις αχρηστία…., που, έστω, ήθελε άλλο βάπτισμα….: 

       τουλάχιστον, βασιλευόμενη δημοκρατία…., 

       ναιαιαι…., και όχι ως ο Ιησούς Χριστόςςςςς….. τη σκέτη βασιλεία….! 

 

       ….. Ύδατα : δήμος ή λαός…., / βασιλοїδέα : Πνεύμα ….,….. / 

       βάπτισμα μέσα στο νερό…., / βάπτισμα μες στο Πνεύμα….,…..! 

       Λοιπόν…., τίιιιι….. Βασιλευόμενη Δημοκρατία….. και τίιιιι….. σκέτη Βασιλεία…!; ### 

 

….. Εμμμμμ…., ‘’θεο’’διορισμένος….. άνδρας….. ο Ιησούς στην 1η του παρουσίιιιια…., 

ως φέρεται να λέγει σε ομιλία του στον Άρειο Πάγο…., 

απευθυνόμενος σε εκεί Έλληνες….: Λουκάς, Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 17, εδ. 31….: 
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«….. διότι ώρισε ημέραν, 

         // Εχχχχχ…., κατάλληλος ο "μεσαίωνας" για πυγολαμπίδες -- κωλοφωτιές....! // 

κατά την οποίαν μέλλει να κρίνη την οικουμένην με δικαιοσύνην δι’ ανδρός, τον οποίον (!;) ώρισε»….! 

 

Χμμμμμ…., που πάει να πει…., σε ακριβή μετάφραση…., 

         ( ….. χα, κι οι ‘’θεο’’’’τέτοιοι’’ ας τα λένε όπως θέλουν….! ) 

σε άνθρωπο που τον διόρισε…., ε, ο ‘’Κύριος’’ : ’’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : …., 

ως κι όλους, σχεδόν, και, της Π. Δ ο όπου κι όποτε θεοποιημένος ‘’τέτοιος’’….: 

Ελ, Ελωεί, Άττόν, Αδονάη, Γιαχβέ,….! 

 

Ναι…., ‘’θεο’’διορισμένος….. «ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»….: 

Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 29…., 

χα, που πολλοί, και τότε κι εκεί, ήσαν υποψήφιοι γι’ αυτό το ρόλο…., 

τον του εκεί εγκαθέτου του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., 

μα τον κέρδισε, έστω αυτός εδώ ο….. ανώτερος : ‘’εξυπνότερος’’ 

όλων των άλλων συνυποψηφίων του για αυτό το ρόλο….. σπουδαρχίδης Ιησούςςςςς….! 

 

Άλλωστε…., φαίνεται καθαρά και στα περί Ιησού 

ανωτέρου -- ‘’εξυπνοτέρου’’ απ’ τους φίλους του…., εδώ, ’’τέτοιους’’….. αγγέλουςςςςς…., 

χμ, του παναιώνιου βασιλέα Ιησού Χριστού…., εμ, που ‘’ρίχνει’’ τον με το χρέος σταυρό στα ‘’νερά’’….! 

 

Του που ο ‘’Κύριος’’…., ‘’«σήηηηημερα»’’…., 

      (( Ε, τόοοοοτε που πέρασε τα τεστ της…., κατά ‘’Κύριο’’ Γιαχβέ : ’’Μεγάλο Αδελφό’’…., 

       δικαιοσύνηςςςςς και νομιμότηταςςςςς…., χξς΄ςςςς, ‘’τελικά’’….! )) 

τον γέννησε : αναγέννησε….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 1, εδ. (5, 8) 9….: 

‘’Κύριος’’ ‘’θεός’’ / …..προς ‘’Κύριον’’ Ιησού -- εγκάθετό του εκεί….. / : «Αγάπησες την δικαιοσύνη 

και μίσησες την παρανομία. [ : τίιιιι, χμ, υπήρχε περίπτωση να μηννννν…!; Κι αν δεννννν…., τίιιιι…!; ] 

Δια τούτο ο Θεός σου, ω Θεέ, έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως εσέ μάλλον παρά τους φίλους σου»….! (!;) 

 

Χμμμμμ…., τόοοοοτε…., οπότε και ‘’τους’’ τον συνέστησε ως από χρίσμα του γνήσιο….: 

«Διότι δεν είναι γνήσιος εκείνος που συνιστά τον εαυτόν του, 

αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά»…., (!;) 

ως λέει ο Παύλος….: Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 10, εδ. 18….! 

 

Ναι…., εξού και «του έδωσε το Πνεύμά του, 

               [ Εχχχχχ…., τον δόλια κωδικοποιημένο, ‘’απόκρυφο’’, Λόγο –του….! ] 

για να κηρύξη (!;) δικαιοσύνην εις τον (!;) εθνικόν κόσμον»….: Ματθαίος : κεφ. 12, εδ. 18….! 

 

Ναι…., ο που…..«από ανθρωπίνης πλευράς εγεννήθηκε / μεν / από το γένος του Δαυίδ 

| …..«εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα»….. (!;) | , (!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού 

με δύναμιν (!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης…..»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 3, 4….! 

 

Ναι…., ο ούτε ‘’«εκ γενετής»’’ γνώστης υπερ‘’τρόπων’’ : ’’θαυματικών’’ τρικς 

κωδικολόγων και κωδικοέργων…., αφού ‘’φέρεται να λέει / διά του Ιωάννη / για τον εαυτόν του’’….: 

«….. και θα του δείξη / ο ‘’Γιαχβέ’’….. Πατήρ Θεός του Ι. Χ / μεγαλύτερα έργα από αυτά 

διά να θαυμάζετε»….: Ιωάννης : κεφ. 5, εδ. 2….! 

 

Ναι…., «ο οποίος / Ι. Χ / φάνηκε πιστός / υπάκουος : υποταγμένος τω ‘’θεώ’’ / 

εις εκείνον που (!;) τον έκανε αρχιερέα, (!;) όπως και ο Μωυσής εις όλον τον οίκον του Θεού. 

 

          ◘#◘ Χμ, κι αυτός, έστω, ’’θεο’’χρισμένος…., σε ρόλο, τότε, ‘’Ιησού Χριστού’’…., κι ας…., 

          ενώ ο αδελφός του Ααρών σε ρόλο, τότε, ‘’Ιωάννη Βαπτιστή’’…., κι ας….,….: 
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          «Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν· 

          ’’ιδού, εγώ σε καθιστώ (!;!;!;!;!;) θεόν προ του Φαραώ· 

          και ο Ααρών θα χρησιμεύση ως προφήτης σου’’»….: Έξοδος : κεφ. 7, εδ. 1….! 

 

          Ννναι…., που, γι’ αυτό, του άνθισε / του Ααρών / ‘’θαυμαστά’’ 

                 // ….. τσς, μόνη απ’ τις των 12 φυλών του Ισραήλ : Ιακώβ….! // 

          η ράβδος του : κουτσουροκλιματσίδα…., 

          «η αντιπροσωπεύουσα την φυλήν του Λευί»….: Αριθμοί : κεφ.17, εδ. 16 έως 27…., 

          χα, επειδή….. «ο Κύριος αγαπά τας πύλας της Σιών 

          περισσότερον από όλας τας άλλας κατασκηνώσεις του Ιακώβ»….: Ψαλμός 86 (87) : 2….! ◘#◘ 

 

Αλλ’ ο Ιησούς / «σαν Υιός» / εθεωρήθηκε άξιος να λάβη 

μεγαλυτέραν δόξαν από τον Μωυσήν | «σαν δούλος» | »….: 

Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 3, εδ. 2, 3, 5, 6….! 

 

Α, που, τότε κι έτσι : ’’κατόπιν επιτυχών –του εξεξεξετάσεων’’, «ο Πατέρας τον αγίασε 

/ τον έχρισε «πρωτότοκο» / και τον έστειλε εις τον κόσμον»….: Ιωάννης :κεφ. 10, εδ. 36…., 

χα, όπως και τον της Παλαιάς Διαθήκης κάθε ‘’τέτοιον’’…., φανερόν ή μη…., 

που τον/τους ‘’ιδιοποιούνται’’, και, οι της Καινής Διαθήκης….: Ζαχαρία Α΄ : κεφ. 3, εδ. 1 έως 10….! 

 

Ε, ναι, του υπάκουσε…., αφού έφαγε μπόλικο αερό,δροσό,μελι…., για να τους σώσει….: 

«Διότι όπως διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, 

έτσι και διά της υπακοής του ενός / του Ι. Χ / θα λάβουν δικαίωσιν και οι πολλοί»….: 

Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 5, εδ. 19….! 

 

Χξς΄, «τους έσωσε από την εξουσία του σκότους 

     || …..ο ‘’θεός’’ διά του Ι. Χ κι απ’ το ‘’Σατανά’’ : και, απ’ τους κατακτητές τους, τάχα, τότε….. || 

και τους μετέφερε εις την βασιλείαν του αγαπητού του Υιού»….: 

Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 1, εδ. 13….,….. χα, του Οσίου….. Ποτέ….,….! 

 

….. Εεεεε…., αν, κι αυτά, δεν είναι λαομπαιξία…., τότε…., τί άλλο μπορεί να είναι…!;….. 

 

….. Ναιαιαιαιαι…., λαομπαιξία και ‘’Θεοκτονία’’ όλες οι ‘’Τέτοιες’’ της Γης…., 

‘’περιτετμημένος’’ -- καλυμμένος θρησκευτικός ιμπεριαλισμός αισχίστου βαθμού…., 

ωχ…., κι αλί στους λαούς που ‘’τους έβαζαν στο μάτι’’ οι Χίτ λέρ ες…., ως κι εδώ….! 

 

Έτσι, κι εδώ : στην Π. Δ, μπορεί ο καθένας, κι ‘’εύκολα’’, να διαπιστώσει, και, το πως….. 

με την περιτομή….. αρχίζει ο, ‘’θεό’’θεν εντεταλμένος, ιμπεριαλισμός των Εβραίων…., 

περιτομή κατόπιν εντολής από τον ‘’Γιαχβέ’’ προς τους Αρχιμασόνους Οβριούς : Εβραίους…., 

που…., αρχικά…., βέβαια, γι’ αυτούς…., ήταν ‘’απόλυτη’’…., 

τάχα, για να ξεχωρίζουν από τους εκεί στο Ισραήλ μη Εβραίους…., 

μα και, έτσι, για να έχουν τα ανάλογα προνόμια….: δικαιώματα του Εβραίου πολίτη…., 

όμως…., μετά…., έγινε ελαστική αυτή η εντολή….! 

 

Ναι, αρχή περιτομής = αρχή, συστηματοποιημένου και με ‘’θεο’’εντολή, ιμπεριαλισμού…., 

κάτι που φαίνεται ‘’ξεκάθαρα’’ απ’ την αρχή, κιόλας, της Παλαιάς Διαθήκης –τους….: 

 

                ( Παλαιά Διαθήκη : Π. Δ ) 

▪ Γένεσις : κεφ. 17 : εδ. $4, 5, 6….: Θεός / προς ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ / ….: 

«εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε· 

        /*/ ….. την της περιτομής….: σύμβολο κάθε θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: 

        την του Νου 666, την του Νου 777, την του Νου 888, την του Νου του 678,….! /*/ 
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θα γίνης ο πρόγονος πλήθους εθνών. 

(!;) Επομένως το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Αβράμ, αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ (πατήρ λαών), 

 

        *$$* ….. Σαν ονόματα αλλάζουν…., / πέος και αιδοίο σαν ‘’σφάζουν’’…., / 

        ‘’τότε’’ αρχίζουν ιμπεριάλ, / όλα, να τα κοιτάζουν….! 

 

        ….. Επομένωςςςςς…., οι μασονέ μαφιοζέ αλλαξονόματοι μας ‘’την κωδικοσπάζουν’’….! 

        Ω έθνη…., και, προπαντός, ω ‘’αυτοπροσφερόμενο’’ πειραματόζωο έθνος του Ισραήλ -- 

        -- σφάγιου του «κατ’ εξοχήν» Σφαγέα –σου Χίτ λέρ ας Αβραάμ…., 

        έχει να ‘’φάτε .αμήσια’’ Γιαχβικά κι από ‘’περιτμημένο’’ ‘’τέτοιο’’…., διαιρετικά σας…., 

                              [ ….. α, κι εθνο’’συλληπτικά’’ και βασιλο’’συλληπτικά’’….. ιμπεριάλ .αμήσια…., 

                              χα, πλην κι αν πάρεις τα ανάλογα….. αντιιμπεριάλ…..‘’αντισυλληπτικά’’….! ] 

        χμ, έως να επαληθευτεί η προφητεία ‘’κάποιου’’ εκεί και τότε αντιγιαχβικού….: 

        «Δουλειά δεν είχε ο Διάβολος…., .αμούσε τα παιδιά του»…., 

        ννννναι…., μα….. και τα αποπαίδια του….. η Χίτ λέρα….! *$$* 

 

διότι σε καθιστώ πρόγονον πλήθους εθνών. Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον 

και θα κάμω έθνη από σε και βασιλείς θα προέλθουν από σε.»….,….. 

 

       {#${ ….. κι αν είχε ενενηνταεννιά τα χρόνια…., / δεν είχε τζούφια τα ‘’μπαλόνια’’….! 

       Όνομα μαφιοζαλλάζει…., / το ‘’πουλί’’ του ‘’κομματιάζει’’…., / 

       τη….. ‘’γη’’, μ’ αυτό, διακομματιάζει…., / 

       που, και, το ‘’θεό’’ αυτό νοιάζει….,….. / σαν ‘’σκυφτό’’ του κάνει ‘’νάζι’’….! 

       ….. Χμ, κι όταν οι Νάζί σας κάνουν ωραίο ‘’τέτοιο’’ ‘’νάζι’’…., 

       που, και, εσείς, ω σατανικοί ’’σταυρωτές’’, ‘’σταυρώνετε’’…., χξς΄, όσο λίγοι στη Γη…., 

       τι ‘’εσταυρωμένοι’’ Ναζ·ωραίοι πού ‘στε…., εεεεε…., ω Χίτ∙λέρ ες….! }#$} 

 

    ### …..περιτομές….. λαοτομές…., / και σήμερα…., όπως και χθες….,….. / 

    κι αν Κρόνεια πεόκοψη…., / θα ‘’τη γλιτώναμε’’, που λες….! 

    Και….. πεο’’τέτοια’’….. ’’Γιαχβε’’’’τέτοια’’…., / να, ’βλογιές και ιμπεριάλ μπερκέτια….! ### 

 

        |***| Παραπομπή….. από το εδώ $4 της Γενέσεως…., και, στο….: 

        Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 29….: «Εάν δε είσθε του Χριστού, 

        άρα είσθε απόγονοι του Αβραάμ,    ( Άρα, Χριστός = Αβραάμ….. και Κ. Δ = Π. Δ = Α. Ι ….! ) 

                // Ω αμφίστομε : διπλόλογε Φαύλε Παύλε…., υπομονήηηηη…., 

                στη 2α παρ,απ,σουσία του θα είναι, αλά Αβραάμ, «αρσενικός» ο ‘’Ιησούς’’….! // 

        και κληρονόμοι / Τί, «πλήθους εθνών», ρε ιμπεριάλα…!; / βάσει υποσχέσεως / «συμφωνίας» / »….! |***| 

 

▪ Γένεσις : κεφ. 17, εδ. 15, 16….: Και είπεν επίσης ο Θεός προς τον Αβραάμ· 

«ως προς δε την σύζυγόν σου Σάραν, / τότε 90άχρονη / 

δεν θα καλής πλέον αυτήν Σάραν, αλλά Σάρραν. 

        [[ Ωχχχχχ…., κι άλλο ρου : ρ…., βρε εσείς…., και, ψψψψιτ, κόψτε τον ρου –τους…., 

        χα, και το ρου….. της ‘’Ιστορίας’’…., 

        α, και το λαιμό –σας…., βρε μη ‘’ανακυκλωτά’’ σκουπίδια κι ενισχυτές –τους….! ]] 

Θα ευλογήσω δε αυτήν και θα σου δώσω επίσης δι’ αυτής υιόν· 

                        (( …..Τίιιιι…., «αρσενικόν»….. κι αλά τον με άλλο, ιμπεριάλ, όνομα…., 

                        κι από γέννα….. κι όχι εκ Βηθανίας…., ‘’Ιησού’’ της Αποκάλυψηςςςςς…!; )) 

            {{ Ο Ισαάκ εγεννήθη (!;) κατά πνεύμα…., χξς΄, ως κι ο Ιησούς…., 

            ενώ ο Ισμαήλ εγεννήθη (!;) κατά τον φυσικόν νόμον….: 

            Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 4, εδ. 29, 23….! }} 

θα ευλογήσω αυτήν, ώστε να γίνη μήτηρ εθνών με βασιλείς καταγόμενους εξ αυτής»….,….. 
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         #$# …..και, στου Αβρ,α,άμ –τους, να, το πέος / και στης Σάρ,ρ,ας τους το αιδοίο…., / 

         όλη η έγνοια του….. Θεού…., / ουστ, ρε Σατάν ‘’Θεοκτονείο’’….! 

         ….. Και…., ω γυναίκαντρε Γιαχβέ…., ιμπεριάλ περιτομές κι αιδοιοτομές τα Σάββατα…., 

         βουρρρρρ…., κι αρχίδια και βυζιά σου τράβα ‘τα….! 

 

         Και…., ω μωρή φιλοβαθρική Ήρα -- Ήρ,ρ,α…., σώρρυ, Εύα…., σώρρυ, Σάρ,ρ,α…., 

        άντε και Αρχιβασίλισσα : Αρχιθεά των ‘’ουρανών’’…., χμ, και, Αθιράτ ή Ασεράχ…., 

         να κάνουν κι άλλοι λαοί : «νερά» και με σένα….. Αχ…., 

         αχ, ννναι, Αχ…., ω μανταμεμένη πόρνη του ‘’καμωματιάρη’’ Νταβατζή άντρα σου….! 

 

         Όμως…., για να γίνει κι αυτό…., ω ‘’κολπο’’κολπαδιάρα…., εχ, θα πρέπει πρώτα 

         να ‘’κατακάτσεις’’ πάνω στα δικά σου ‘’νερά’’…., 

         ως κι η κατά Ιωάννη της Αποκάλυψηςςςςς «πόρνη Βαβυλών»…., 

         μωρή…., και ιμπεριαλέ…., λυσσάρα ανοργασμικιά…., 

         ώστε, έτσι, να σου απονεκρωθούν οι νεκρές αιδοιοσάλπιγγες…., 

         ναιαιαι…., όι….. αιδοιόξηρη : μουνόστεγνη – ‘’«τεθλασμενό»’’μουνη--….! #$# 

 

                ---- Α…, μήπως της έδωσε κι αυτής ο ‘’Γιαχβέ’’ το κωδικο,ιμπεριαλο,σημάδι 

                της….. κλειτοριδεκτομής, χειλοτομής,…!; 

                Χα…., και μήπως, έτσι : ιμπεριαλέ μαφιοζέ, βαφτίζουν, κι αυτόν, τον Χριστό….. 

                τη μια Ιησού, την άλλη Εμμανουήλ, την άλλη | ως σε Π. Δ | Ιωσεδέκ….,…!; ---- 

 

▪ Γένεσις : κεφ. 17, εδ. 20….: Θεός / προς Αβραάμ / ….: 

«Αλλά και περί του Ισμαήλ εισήκουσά σου και πράγματι ηυλόγησα αυτόν· 

θα τον καταστήσω γόνιμον και θα τον υπερπληθύνω· 

θα γίνη πρόγονος δώδεκα πριγκήπων και θα κάνω εξ αυτού έθνος μέγα»….! 

 

      *$* Χμ…., άεργος Διάολος…., δουλειά του…., 

      ‘’’βλογά’’, πρώτα, τα ‘’παιδιά του’’….. και, μετά, τα ‘’αποπαίδια’’ του….! 

      Α…, και…., εφόσον κι ο….. Ισλαμήλ, ω, χμ, σώρρυ, Ισμαήλ είχε…., 

      κι αυτός, ως κι ο Ισραήλ με τα 12 βασιλόπουλα…., 12 πρίγκιπες απογόνους…., 

      μπορεί να θεωρηθεί, κι ο Ισμαήλ, όπως κι ο Αβραάμ, «κατ’ εξοχήν» γόνιμος…!; 

      Μα, τότε, θα ‘ταν το ίδιο…..πράμα….. ο εξεξεξοχώτατος….. με τον….. ’’τέτοιον’’…., 

      χξς΄, που….. άλλο….. Πράμα ο θεόςςςςς….. κι άλλο….. πράμα ο ημίθεοςςςςς….! *$* 

 

….. Έιιιιι…., κι εδώ…., ιμπεριαλέ….. και μη ιμπεριαλέ…., γαμαλληλούιααααα….! 

Α…., κι άει…, οι ‘’ομοούσιοι κι ομοιούσιοι’’ του ‘’κολπάκια’’ Αβραάμ…., στον κόλπο του…., 

νααααα…., για ένα….. ‘’τέεεεετοιο’’….. ‘’κόοοοολπο’’….! Χξς΄….!..... 

 

….. Περιτομή -- πεο’’τομή’’ και μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός…., 

πεολογία -- ‘’θεο’’λογία και στο ‘’Χριστιανισμό’’…., 

αίσχιστα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα….. κατόπιν, δήθεν, Θείας εντολής…., 

τσς, ίδια ‘’«Αποκάλυψη»’’ του Ιωάαανη….. με τον δευτοροερχόμενο σχιζάκια Οβριό ‘’Ιησού’’…., 

όλα για το κυριαρχείν κι όλα δοσμένα στους κοπαδοπιστούς –τους ως ‘’τυφλοσούρτης’’…., 

όλα για το ποιος θα ‘’έχει το πάνω χέρι’’, και, ‘’εκεί γύρω’’….! 

Α, και….. ‘’«ιερέςςςςς»’’….. ίντριγκες, ρουφιανιές, απατεωνιές, φόνοι κ. α. λ ‘’τέτοια’’…., 

από σατάν Σκουπίδια…., που τους είπαν….: Μεγάλους, Άγιους, Όσιους, Μεσσίες,….! 

 

Κι οι αντιφάσεις…., μα και τα λογο,πραξο,φακιρολογήματα των ‘’Θεο’’ομοπνεύματων…., 

κραχτά αμέτρητες στα δολίως σκορπισμένα ‘’ανεμολόγιά’’ ‘’–τους’’ …., έστω, –τους…., 

άκρως εμπαιχτικές ‘’–μας’’…., θέλοντας, λεςςςςς, οι επικίνδυνοι και ‘’Θεοκτόνοι’’ μαφιόζοι 

να ‘’–μας’’ ‘’περάσουν, δαλτωνισμοφόρα, ματογυάλια’’...., οι που σκορπούν…., παντού της Γης…., 
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πλην από ‘’ραντισμένη με μύρα’’ μπόχα…., και ‘’θεϊκή’’….. «ενέργεια πλάνης» και σχιζοφρένια…., 

νααα…., ως κι εδώ και σχετικά με το θέμα της ιμπεριάλ περιτομής ο Φαύλος Παύλος….: 

 

▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 16….: «Εις την περίπτωσιν του Αβραάμ, 

αι υποσχέσεις εγένοντο εις αυτόν και (!;) εις τον απόγονόν του. 

Δεν λέγει, (!;!;!;) ’’και εις τους απογόνους’’ σαν να επρόκειτο περί πολλών αλλά περί ενός· 

‘’Και (!;!;!;) εις τον απόγονόν σου’’, ο οποίος είναι ο Χριστός»….! 

 

        { Ε, καλά, ρε γεωσκάνδαλο και ιμπεριάλα τουρίστα, και, Νο 888-…., 

        η Σιωνοφυλή του Ιησού θα είναι η….. ‘’πανωχερούχα’’, και, στις 12 φυλές –σας….! } 

 

▪ Γένεσις : κεφ. 13, εδ. $15….: Θεός / προς Αβραάμ / ….: 

«Διότι πρόκειται να δώσω εις σε (!;!;!;) και τους απογόνους σου 

       // Χξς΄, ρε σχιζοπαραληρηματικέ Π,Φ,αύλε…., νααααα, λέει, «και εις τους απογόνους σου…..»…., 

       εεεεε…., και στον…., του Ισμαήλ…., Μωάμεθ….! // 

διά παντός ολόκληρον την γην, την οποίαν βλέπεις.»….! 

 

* Παραπομπή απ’ το $15 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 7, εδ. 5….: 

Στέφανος : «Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν / ‘’στη χώρα τους’’ / ούτε ένα βήμα, 

αλλά υποσχέθηκε να την δώση ως ιδιοκτησίαν εις αυτόν (!;!;!;) και τους απογόνους του 

    [ ….. ουστ, ρε σχιζόγερε Π,Φ,αύλε…., κι εδώ, λέει, νααααα, « και /εις/ τους απογόνους του…..»…., 

    χξς΄, και τι διάβασες εσύ….. και τι οι άλλοι…., ε, και ποιον και γιατί να πιστέψουμε….! ] 

ύστερα από αυτόν, αν και δεν είχε παιδί»….! 

 

Χα…., έεεεετσι : «εις τους απογόνους του» | …..ξου, ρε….. Γύπα Παύλε….! | 

και στο Γένεσις : κεφ. 12, εδ. 7….: 

Θεός / προς Αβραάμ / : «την γην αυτήν / των Χαναναίων / θα | Θααααα….! | δώσω 

(!;) εις τους απογόνους σου»….! 

       ---- Ναιαιαιαι…., εεε…., τελεία και παύλα…., κι άσε τα….. φαύλα…., ρε Σατάν Π,Φ,αύλεεε….! ---- 

 

      ■ Πάντωςςς, ρε σχιζ,μετ,αλλαχτές του ‘’Νόμου’’…., αν θέλετε περί ‘’ενός’’ απογόνου…., 

      ναι…., να…., λέει περί ‘’ενός’’ ‘’τέτοιου’’…., 

      μα περί του φυσικόγεννου γιου της δούλης Άγαρ, του Ισμαήλ….,       

      που, αργότερα, ο ‘’απόγονός’’ του ο Μωάμεθ ‘’σας έδωσε και το καταλάβατε’’….: 

      Γένεσις : κεφ. 17, εδ. 20….: 

      Θεός / προς Αβραάμ /….: «Αλλά και περί του Ισμαήλ εισήκουσά σου και πράγματι ευλόγησα αυτόν· 

      θα τον καταστήσω γόνιμον και θα τον υπερπληθύνω· θα γίνη πρόδρομος (!;) δώδεκα (!;) πριγκήπων 

      και θα κάνω εξ αυτού έθνος μέγα»…., έιιιι…., Εβραιομπουμπούρια….! ■ 

 

         |**| Έιιιιι…., παραχαράκτες όλων…., σαφώς, κατά το κάθε –σας βόλεμα…., 

         κι εσύ…., Σαύρε Παύλε…., κι οι κωδικοποιητές ‘’σου’’…., 

         άει στα τσακίδια…., ρε σπουδαρχίδηδες…., νααααα…., εις τους απογόνους λένε….! 

         Ουουουουουστ…., που μάθαμε και το ποιος είναι ποιος….. και το ποιος είναι τι….! 

         Εεεεε…., ο Ιησούς Αντίχριστος με την πλέον επιτυχημένη μάσκα, έστω, Χριστού…., 

  [ Εμ, και τί θα περιμένατε…., δηλαδή, να ‘’σας’’ πει’’ ο Αρχιδημαγωγός…..: «Είμαι ο οξαποδώ….!»…!; ] 

         ουουουουουστ…., και κάψτε, και, τα σχιζογραπτά ‘’–σας’’….! |**| 

 

Σχετικά, όμως, μ’ αυτό το έθιμο…., κι ο Ιησούς τα λέει διαφορετικά, και, απ’ τον Μωυσή…., 

ότι, δηλαδή, από τους πατέρες και πριν από τον Μωυσή προέρχεται η περιτομή…., 

ως τονίζει ο Ιωάννης….: κεφ. 7, εδ. 22….: 

Ιησούς / προς Ιουδαίους / : «Ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν  

            ( Ε…., ο 1ος, έστω, ‘’ενσαρκωτής’’ αυτής της ιμπεριάλ περιτομοϊδέας….! ) 
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---- όχι ότι αυτή προέρχεται από τον Μωυσήν 

αλλ’ από τους πατέρας ----  // Ε…., ως σύλληψη αυτής της ιμπεριάλ περιτομοϊδέας….! // 

και το Σάββατον περιτέμνετε άνθρωπον…..»….! 

 

      /*/ ….. περιτομές τα Σάββατα…., ε, κι αρχίδια και βυζιά σου….. τράβα ‘τα…., 

      ω γυναίκανδρε : του γυναικανδρικού ιμπεριαλισμού ‘’Ιησούλη’’ : ‘’Ιησούλα’’…., 

      να, στην 1η σου….. παρ,απ,ουσία…., 

      χμμμμμ…., αλλά….. του αντρικού -- «αρσενικού», κατά Ιωάννη, ιμπεριαλισμού ‘’Ιησού’’…., 

      ψψψιτ, ωρέ, που ‘’την κάνατε ψιτ’’, αναμένοντές ‘τον σε δεύτερη απ,παρ,ουσία….! /*/ 

 

Μα, και, ο Παύλος…., Προς Ρωμαίους : κεφ. 4, εδ. 11…., ( Το παράδειγμα του Αβραάμ ) 

    [ Όι, κάλέ Φαύλε Παύλε….,τι, και, ιμπεριαλέ Νταβατζή παράδειγμα προς μίμησιν….! ] 

λέει πως «ο Αβραάμ έλαβε το σημάδι της περιτομής από τον | Χμ, απ’ τον του 7ου ουρανού…!; | Θεό.»….! 

    { Τσς, τελικάαααα, όλα –τους τα ‘’τέτοια’’ είναι θέμα….. ‘’απομαγνητοφώνησηςςςςς’’….! } 

 

Έτσι, πάλι, και σχετικά…., στο φλύαρο παραμιλητό του Στέφανου…., 

Λουκά : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 7, εδ. 1 έως 8…., 

ξου, που…., παρόλο την πίεση…., θυμάται μέχρι κι αυτολεξεί τα της Π. Δ…., 

          /*/ …..έιιιι…., έστω συ…., ρε «Λουκά Κάδμε»…., κι όχι οι εκάστοτε κωδικοποιητές…., 

          «ακριβή και κατά σειράν»….. απομαγνητοφώνηση 

          του σχιζοπαραληρήματος του Στεφάνου έκανες κι εδώ…!; /*/ 

πληροφορούμαστε…., αντιφατικώςςςςς….. και άλλα αντί άλλων…., πάλι…., 

περί του κατεξοχήν Εβραιοφάγου Αβραάμ…., του αρχιιμπεριαλιστή…., 

που είχε ουρά του το Θεόοο, που τον προστάτευε διαρκώς…., 

κι αυτόν και τους πατριδοπωλητές απογόνους του...., 

από όλες του τις θλίψεις…., δίνοντάς ‘του χάρη και σοφία...., ουουουστ…., 

έτσι που, από νομάδα στην Αίγυπτο, να γίνει έθνος μεγάλο και ισχυρό εκεί….! 

 

Χξς΄…., που, αρχικά, ο κτηματογράφος κι εμπαίχτης –του Θεόςςςςς…., 

ο που του φανερώθηκε ‘’αυτοπροσώπωςςς’’ η Χίτ λέρα σχιζο‘’πειραματιστής’’ λαών...., 

δεν του έδωσε, του Αβραάμ, «ούτε ένα βήμα ως ιδιοκτησίαν»...., 

γιατί του είπε…., λέει κι ο Στέφανος...., πως πρώτα (!;) θα έπρεπε οι….. απόγονοι….. του Αβραάμ 

να υποδουλωθούν για 400 χρόνια 

σε έθνος, χα, που θα το έκρινε ο ίδιος..... κι ύστερα (!;) θα έπρεπε να ελευθερωθούν...., 

(!;) οπότε, χμ, τότε, τους έδωσε μόνο την διαθήκης της περιτομής..… και αργότερα την γη του "Ισραήλ"....! 

 

        ### ..... ννννναι…., ω κισμετοπεολόγοι…., για επανασύνδεσή τους 

        «με τα θεία γνωρίσματα της πληρότητας και του αυθόρμητου»…., 

        οι….. τέως πτωτικοί -- αλλαξόπιστοι…., 

        μα επανασυνδεθέντες…., ως Γιαχβικοί…., πάλι πια…., και….. ‘’ε,Ε,ξοδούχοι’’…., 

        χμ, «μυσταγωγικά’’, κι έστω με την….. 6η ντυόου…., τηννννν….. κορέ….! ### 

 

         ◘♦◘ Ρε εβραιοκίνητα -- σατανιστοκίνητα πορνίδια του Σατανά Ι. Χήδες -- Ι. ΑΧήδες...., 

         δεν πάτε στα τσακίδια…., και, που κάνετε το Θεό..... έως και μη χειρότερα....! 

         Εχμ…., ωραία ανακάλυψη, και, ο Θεός...., χμ, για να καταφέρνετε τις βρωμιές σας...., 

         καθελογής  ιμπεριαλισμό κ. α. λ...., άτυπτα, πάντα…., 

         ω κρυπτοσατάνες και δολίως δολοφόνοι, και, της μονοθεïστικής πίστης....! 

         Μα...., ας είναι...., εμμμμμ, και ’’καλώς’’ φτάσατε μέχρις εδώ..... 

         και ‘’πιο καλώς’’ στα χειρότερα αύριο...., ρε ‘’θεοκτόνα’’ κτήνη...., εεεεε….! ◘♦◘ 

 

….. Λοιπόννν…., αλληλούια : αινείτε το Θεό….. ή γαμαλληλούια : αινείτε το Σατανά…!;….. 
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…..Επομένωςςς…., είτε με ιμπεριάλ περιτομή ο Ιησούς στη 2α –του….. απ,παρ,ουσία….. 

είτε χωρίς ιμπεριάλ περιτομή….. δείχνεται πως θα είναι σούπερ ιμπεριαλιστής…., 

επίδοξος Πανδικτάτορας όοολης της Γης…., 

αλλά, μόνον, του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777….. και του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666…., 

α, και δίχως ιμπεριαλιστικό λόγο Νο 888…., 

ε, που τα λέει όοολα….. και στο ‘’σκουριασμένο τηλέφωνο’’…., εδώ, μέσω του Ιωάννη…., 

που, όμως, δεν μας λέει ξεκάθαρα, και, το αν θα είναι, τόοοτε, με μαθητές ή μόνος….! 

 

Μα κάλλιο μόνος…., μη και μας ‘’τα ξαναπρήζουν’’, και, με ιμπεριάλ περιτομο’’τέτοια’’…., 

ως και στην 1η του παρ,απ,ουσία…., ήτοι, με λόγια του χαβά της μασονέ ιμπεριάλ πούτσας….! 

 

Νααααα…., σκυλολόγια και σκυλοφαγώματα, και, το εδώ σκυλολόι…., 

      // Ωχχ, ννναι, οι που ‘’κατεβάζουν σε επίπεδο πέους κι αιδοίου’’, και, τη ‘’θεολογία’’….! // 

ως, και, λ. χ….: 

 

▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 3, εδ. 2, 3, 4, 5, 6….: 

«Προσέχετε από τα (!;) σκυλιά [ Α, σκυλιά, τώρα, οι Μωυσαϊστές….! Ω, τι σικ βρισιά….! ] 

προσέχετε από τους κακούς εργάτας, προσέχετε από εκείνους που κόβουν την σάρκα, 

διότι εμείς είμεθα οι αληθινοί περιτμημένοι, 

       |*| Τίιι…., πιααα…, οι ‘’πνευματικοίοιοι’’ του οικονομικούουου ιμπεριαλισμού 

      δεν κάνουν γεωιμπεριάλ περιτομήηη…., χμ, οι με ‘’περιτμημένη’’ την ψυχοπούτσα…!; 

      Δεν θέλουν ‘’Ιππολύτειες ζώνες’’…., σώρρυ, ‘’Παναγιακές Ζώνες’’…., 

      σώρρυ, ζώνες κυριαρχίας –τους, και, επί εδαφών…!; 

      ….. Βρεεεεε…., μακριά από την ιμπεριάλ ‘’κομμένη’’ –τους….! |*| 

οι οποίοι λατρεύομεν (!;) με Πνεύμα Θεού και καυχώμεθα διά τον Χριστόν Ιησούν 

και δεν στηρίζομεν την εμπιστοσύνην μας εις την σάρκα. 

Αν και εγώ θα μπορούσα να έχω εμπιστοσύνην και εις την σάρκα. / Ε, κι αυτό, το ξέρει, και, η Φοίβη….! / 

 

Εάν νομίζη κανείς ότι μπορεί να έχη εμπιστοσύνην εις την σάρκα, περισσότερον μπορώ εγώ. 

Την ογδόην ημέραν περιτμήθηκα, 

     [ Ααααα…., την ογδόην –του κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής….: Λουκά : κεφ. 1, εδ. 59…., 

     μα μετά ‘’έκατσε στα αυγά –του’’…., χμμμ, ως δημοκρατικός : ‘’νερικός’’ : λαϊκός….! ] 

κατάγομαι από το Ισραηλιτικόν γένος, 

από την φυλήν του Βενιαμίν, είμαι Εβραίος από Εβραίους, 

ως προς τον νόμον Φαρισαίος, (!;) ως προς τον ζήλον διώκτης της εκκλησίας, 

ως προς την δικαιοσύνην του νόμου εζούσα (!;) άμεμπτος.»….,….. 

           // Εμ, κι ως προς τον όντως Θεό άμεμπτος τω Σατανά…., ρε Φαύλε κρυπτοσατάνα….! // 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 2, εδ. 25, 26….: 

«Η περιτομή ωφελεί, εάν εφαρμόζης τον νόμον, 

     ( Έι…., ω διδυμιοπρήχτρα Φαύλε…., η χειλοτομή κι η κλειτοριδεκτομή πότε ωφελεί…!; 

     Και….. πλην που ‘’’φελούνε’’ κι οι ‘’φελλοί’’…., ‘’’φελούνε’’, ‘’τώρα’’, κι οι ‘’φαλλοί’’…!; ) 

εάν όμως παραβαίνης τον νόμον, η περιτομή σου είναι σαν να μην είχε γίνει. 

Έτσι και εάν ο απερίτμητος φυλάττη τας διατάξεις του νόμου, 

δεν θα θεωρηθή σαν να είχε περιτμηθή;»….,….. { Ααααα…., να την ‘’κόψω’’….. ή όχι…!; } 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 2, εδ. 29….: 

«..... και πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς, 

         // Ρε σχιζαντιφατικέ…., δεν περιτέμνεις…., πλην απ’ την καρδιο,ψυχο,πούτσα σου…., 

         και τα ‘’γκαβά’’ γκαβά σου…., που πούτσα ‘’σκέπασε’’ τη μαύρη φαιά σου εγκεφαλουσία….! // 

ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος.»….,….. 

   [ Ω, η Μαντάμα…., σαν τζιτζικιάσει, σώρρυ, γεράσει…., δυο φορές θέλει ν’ αγιάσει….! ] 
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▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 3, εδ. 29, 30, 31….: 

«Νομίζετε ότι ο Θεός είναι Θεός των Ιουδαίων μόνον; Δεν είναι και των εθνικών; 

Ναι και των εθνικών, αφού (!;) ένας είναι ο Θεός. 

      { Εεεεε…., και, μασονέ  ιμπεριαλέ…., πλην από τα αιδοία…., υπάρχουν και αιδοιοφθείρες….! } 

Αυτός θα δικαιώση τον περιτμημένον διά της πίστεως και τον απερίτμητον διά της πίστεως. 

Καταργούμεν λοιπόν τον νόμον διά της πίστεως; Μη γένοιτο, τουναντίον ανορθώνομεν τον νόμον. »….! 

 

   ### Α…., πλην από ανόρθωση αιδοίου στο γυναικικό, ή και γυναικανδρικό, ιμπεριαλισμό…., 

   έχει και ανόρθωση πέους στον ανδρικό, «αρσενικό» κατά Ιωάννη, ιμπεριαλισμό….! 

   Ω Πούλε Παύλε…., δε πας, Αθήνα μεριά, να κάνεις περιτομή, και, σ’ άγαλμα Σατύρου…., 

   ως έκανες, και, με τον Τιμόθεο….: Λουκά : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 16, εδ. 3…., 

   ή, και, με τους 4 // …..χξς΄…., ή, ιμπεριαλέ, 888 : 222 = 4….. // «ταγμένους» άνδρες….: 

   Λουκά : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 21, εδ. 20 έως 26….! 

   Α, και το που…., χμ, ‘’κατ’ απόκρυφο’’…., στραβοκατούραγες….. ήταν από αποτυχημένη περιτομή...!; 

   Ή, μήπως, ‘’κόλλησες’’ κονδυλώματα στην….. ‘’Κονδυλέα’’ και….!; 

   Και, σαφώς, αλληγορικά κι αλά ιμπεριαλέ μιλώ κι εδώ…., «ως άνθρωπος»…., που λεςςςςς….! ### 

 

Ο, στα γραπτά του, σχιζάκιας π,θ,εολόγος Παύλος, λοιπόν, καταργεί το νόμο του Μωυσή 

εκεί και όποτε δεν τον συμφέρει…., 

αυτόν που….. «ως παληός και γηράσκων πλησιάζει να εξαφανισθή»…., 

όπως λέει στην Προς Εβραίους Επιστολή….: κεφ. 8, εδ. 13…., 

«αφού ο νόμος δεν έφερε (!;!;!;) τίποτα εις την τελειότητα»…., 

λέει στην Προς Εβραίους Επιστολή….: κεφ. 7, εδ. 19…., 

και τον επικαλείται εκεί και όποτε τον συμφέρει...., ως, λ. χ, στο θέμα της περιτομής....! 

 

        [[ Γένεσις : κεφ. 17, εδ. (13) 14….: 

        Γιαχβέ / …..προς Αβραάμ….. / ….: « (!;!;!;) αιώνια η διαθήκη της περιτομής»…., 

        «εξολοθρευτέος» ο απερίτμητος…., ….! ]] 

 

Εχχχχχ…., κι αυτός : ο ‘’παρθένος’’ Παύλος : Σαύρος….. κι αλά ‘’παρθένο’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 

τη μια είναι…., 

χα, όντας «υπό την συκήν» του ‘’συκεουργού Αντιαμπελουργού : Αντιγιαχβέ : Σατανά’’…., 

υπέρ αυτού : του ‘’Νόμου’’…., οπότε «τον ανορθώνει» : συντηρεί...., 

και την άλλη είναι…., 

χα, όντας «υπό την άμπελον» του ‘’αμπελουργού Αντισυκεουργού : Γιαχβέ : Θεού’’…., 

κατά αυτού…., οπότε ‘’τον κατορθώνει’’ : καταργεί....! 

 

….. Ναι, ιδού, πεολογία : ‘’θεολογία’’…., κι εδώ…., μα και φαγωμάρα των τριχάσχολων…., 

ως, και, λ.χ….: 

 

▪ Λουκά : Πράξεις Αποστόλων : Κεφ. 15, εδ. 23, 24, 25, 26….: 

«Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετίζουν τους αδελφούς 

της Αντιοχείας, της Συρίας και της Κιλικίας που προέρχονται (!;) από εθνικούς. 

Επειδή ακούσαμεν ότι μερικοί από τον κύκλον μας / …..τί…., Ιουδαίοι…!; / 

σας ανησύχησαν με τα λόγια τους και αναστάτωσαν το πνεύμά σας 

λέγοντες ότι (!;) πρέπει να περιτέμνεσθε και να τηρήτε τον νόμον, 

ενώ εμείς (!;) δεν τους εδώσαμεν καμμίαν εντολήν, 

απεφασίσαμε όλοι μαζί να διαλέξωμεν άνδρας 

και να τους στείλωμεν σ’ εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβαν και Παύλον, 

       // Α, δεν πάνε στην ‘’πόλη’’, μόνο, για ‘’ψύλλου πήδημα’’...., μα και για πέους κόψη....! // 

οι οποίοι αφιέρωσαν την ζωήν τους εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού»….! 
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      || Αχ, έτσι…., χμ, με θλίψεις σαν τις δικές του λέει ο βασιλόφρων : ‘’θεό’’φρων Παύλος…., 

      μπαίνουν στη βασιλεία των ουρανών...., 

      ε, κάλέ λαομπαίχτες, και στον….. επιμερισμένο –σας….. παράααααδεισο της Γης....! || 

 

….. Ω ‘’Θεοκτόνοι’’ Φαύλοι Παύλοι…., ω ‘’Θεοκτόνοι’’ Φαύλοι Παυλιανιστές…., 

«ως παληοί και γηράσκοντες….. πλησιάζετε να εξαφανισθήτε»…!; Εεεεε…!;….. 

 

….. Α ) …..πέος….: το κατ’ εξοχήν όργανο -- σύμβολο 

του μυστικοπαθούς, θρησκευτικού ανδρικού, «αρσενικού» κατά Ιωάννη, ιμπεριαλισμού…., 

είτε εσωτερικού….. είτε εξωτερικού….. καθελογής ιμπεριαλισμού…., 

λ.χ, στους Γιαχβιστές….: Γιαχβέ…., 

να, σκληρό Εξουσιόθεν -- Καισαροπαπειόθεν λαογαμήσι…., 

να, έως…., ε, κι αυτό, Εβραι, Κορε,όθεν, κωδικοποιημένο…., και στους ‘’άγριους’’….,….. 

 

Β ) …..αιδοίο….: το κατ’ εξοχήν όργανο -- σύμβολο 

του μυστικοπαθούς θρησκευτικού γυναικείου ιμπεριαλισμού…., 

λ. χ, στους Δωδεκαθεϊστές….: Ήρα…., 

να, μαλακό…., μα πιο ηδονοφόρο, κατά μάντη : κωδικοποιητή Τειρεσία…., λαογαμήσι…., 

ε, Εξουσιόθεν -- Καισαροπαπειόθεν….,….. 

 

Γ ) …..αιδοιοπέος -- πεοαιδοίο….: το κατ’ εξοχήν όργανο -- σύμβολο 

του μυστικοπαθούς θρησκευτικού γυναικανδρικού ή ανδρογυναικικού, ιμπεριαλισμού…., 

λ. χ, στους Φθαϊστές….: Φθα…., κατά τους Αιγύπτιους Ναϊκούς…., 

ή στους Δωδεκαθεϊστές….: Δίας…., ή στους Ζουρβανιστές….: Ζουρβάν…., 

να, αντίστοιχα, περισσότερο σκληρό και λιγότερο μαλακό….: γυναικανδρικό….. 

ή περισσότερο μαλακό και λιγότερο σκληρό….: ανδρογυναικικό….. λαογαμήσι…., 

ε, Εξουσιόθεν -- Καισαροπαπειόθεν….! 

 

Ναι…., κι όχι Ερμαφροδιτικός ή Αφροδιτερμικός ιμπεριαλισμός….: 50% -- 50%...., 

όπερ, σημαίνει ιμπεριαλισμός σε….. στασιμότητα -- απραξία -- ‘’νεκροφάνεια’’ -- …., 

χξς΄, που, όμως, ενεργοποιείται….. ‘’ερεθίσματι’’…., κυρίως, έξωθεν….,….! 

 

Παντού, λοιπόν…., σε θρησκευτικό και μυθολογικό…., μα κι ιστορικό…., ιμπεριαλισμό…., 

περιτομή και ακροβυστία….. κι ανάλογος ιμπεριαλισμός…., 

χειλοτομή και κλειτοριδεκτομή….. κι ανάλογος ιμπεριαλισμός…., 

εεεεε…., και τα ‘’σάπια’’ –σας αλλού : στους χαννο’’τέτοιους’’ …., ω Διεθνοσυνωμότες….! 

 

Ννννναι…., και…., για να γίνει πιο κατανοητό…., κι αυτό…., 

το ότι, δηλαδή, αλληγοριοπαίζουν τα σκατά του επί της Γης Εξουσιοβόθρου της Σελήνης 

με τα αποσκατένια λόγια –τους…., τα ντεμέκ….. ‘’Ηλιακά’’ -- Θεία 

και….. μασονέ μαφιοζέ ‘’μυστικά’’….. εννοούν…., όπου ‘’τέτοια’’…., τέτοια…., 

αρκεί να ξαναπροσέξουμε το…., ‘’αποκωδικοποιημένο’’…., περί του ιμπεριάλ πέους του Ουρανού….: 

 

▪ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν….: // ….. να, σε περίληψή –μου….! // 

                 ( Θεογονία, κοσμογονία, ανθρωποπλασία,….. ) 

Η Γαία κι ο /Τιτάνας γιος της/ Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό σε / Ε, ιμπεριαλιστική….! / ανικανότητα…., 

‘’φυσικά’’, με την κοπή του πέους του, που το κομματιάζει, ο Κρόνος…., οπότε, σαν το πετά στη θάλασσα, 

      // Άλα εκδίκηση ο…., πια, ‘’λαό,νερό,θαλασσό,φιλος’’ και ‘’αεριό’’μισος…., Ουρανός….! // 

γεννιέται η Αφροδίτη….! 

 [[ Ωχχχ…., η ‘’θεο’’πούτσα έγινε λαομουνί…., γαμούν, πια, οι λαογυναίκες….! 

 ‘’Νερά’’, χαρείτε…., ‘’αέρια’’ φυλαχτείτε….! Αχχχ, όχι, που το λαομουνί θα ξαναγίνει ‘’θεο’’πούτσα και….! ]] 
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Ο Ουρανός, λοιπόν, σώζει τον εγγονό του Δία…., 

γιο του Κρόνου και της, επίσης Τιτάνος, αδελφής του Ρέας…., 

που, τελικά…., μετά από πολέμους και νίκη του ενάντια στους Τιτάνες και τους Γίγαντες, 

και με τη βοήθεια, και, των Κυκλώπων…., γίνεται οριστικά κύριος του Ολύμπου…., 

τόπου κατοικίας, κυρίως, των θεών…., 

        |***| Τιιι….! Οριστικάαα…!; Εσαεί…., ως κι ο Δαυίδ..... ή ως ο Ιησούςςς…!; 

        Ξουουου…., αληθινά ψέματα…., 

        που….. καμιά βασιλική, ωχχχ, θεïκήηη δυναστεία δεν υπήρξε ως οριστικήηη….! |***| 

μετά από τον εκθρονισμό του πατέρα του Κρόνου…., 

του φάγου των παιδιών του….. για να μη του πάρουν το θρόνο….: μύθοι, παραλλαγές,….! (!;) 

 

                 { …..πω -- πω -- πω…., ’’θεϊκή’’, βασιλοπαπική, ’’μυθοσαλάτααααα’’….! } 

 

         #$# ….. βασιλοκώλοι χέζουνε…., / βασιλοπέη χύνουν…., / 

         βασιλοστόμαχοι ξερνούν…., / βασιλο’’τέτοια’’ αφήνουν…., / 

         σκατοχυσιοξεράσματα / δημιουργίες δίνουν….: / 

         ουράνιες, θαλάσσιες, / γήινες κι υπογήινες….! 

 

         Κάθε….. σκατό, ξέρασμα, χύσιο…., / από κώλο, στομάχι ή πέος…., / 

         ουστ, και το ανάποδο ίσιο….! 

 

         Και…., σαν η μπόχα τους λαούς / τους πνίγει κι είναι, πια, πτωτοί…., / 

         οι ξερνοχυσοχέστες…., / 

         εξαϋλώνουν τα σκατά, / τα χύσια και τα ξερατά / 

         κι άυλα και πνευματικά / τα ‘’μαγοκάνουν’’…., λατρευτά….! #$# 

 

….. Ννναι…., ω λατρείες τους -- πιστοί τους…., τσς…., που….. πεο, αιδοιο,…..γιορτάζετε…., κιόλαςςς…., 

ναι…., κι άει στα….. ‘’τέτοια’’ –τους…., 

χμ, μπας και καταλάβετε, και, το πως είναι τάφος –σας, και, τα ‘’τέτοια’’ έθιμά –σας….!..... 

 

….. Ιμπεριάλ….. περιτομή, ακροβυστία, χειλοτομή, κλειτοριδεκτομή,….. 

ωχ, και λόξα τω Σατανά…., ναι…., έως και στους ‘’άγριους’’ λαούς…., 

ναι…., και, αλά ιμπεριάλ Ιησού…., να…., και, λ. χ….: 

 

                                                   ●●● Λεξικό των Θρησκειών : των Ελιάντε / Κουλιάνο….: 

▪ Αυστραλία : Αβοριγένοι….: γίνονταν περιτομή από τους σαμάνους ιερείς σε όλους….! 

       |*| Έιιιιι…., να…., ιμπεριάλ Κουναπιπικές νέες δημιουργίες…., χξς΄, «πολιτιστικές»…., 

       «απόκρυφες» και….. «φαλλικές» : «Μεγαλοφιδίσιες»….: «αντρικείες» :….,….! |*| 

 

▪ Ανατολική Αφρική….: { ….. λαός….. Μπαρμπάρα και Ντογκόν : Μαλί….. } 

Κι εδώ, κάνουν….. περιτομή, κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή,….! 

      |// Εμ…., θα είχαν…., κι αυτοί…., και, βασίλισσες του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: 

αυτόνομες ή μη…., Σάρ,Ήρ,Πύρ,ρ,ες….! //| 

 

* Περιτομή….: 

πίστευαν πως αφαιρεί από τον (!;) αντρόγυνο ( γυναίκαντρο ) τη (!;) θηλυκή του υπόσταση…., 

           ( Εχχ…., ννναι…., που ήθελαν….. σκληρό : «αρσενικό» : αντρικό ιμπεριαλισμό ….! ) 

(!;) οπότε…., στερημένος απ’ τη θηλυκότητά του…., αναζητεί σύζυγο….. 

       [[ Εμ…., ‘’αλλιώτικη’’ σύζυγο…., να…., μάλλον, ύπανδρη : «υποβαθρική» ‘’κότα’’….. 

       κι όχι βαθρική ή υπερβαθρική και ‘’πετεινένια’’….. Ήρα,….! ]] 

κι έτσι εμφανίζεται η έννοια της κοινότητας (!;) ….! 
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            {$${ Χα…., άλλο ο αντρικείος ιμπεριαλισμός…., έστω, αλά Δία…., 

   / κατά τους Δία κι Ήρα σκληρότερος και ισχυρότερος…., ε, ως εξ ισχυρού φύλου….! / 

            κι άλλο ο γυνακείος ‘’τέτοιος’’…., έστω, αλά Ήρα….! 

  | κατά τους Δία κι Ήρα ηπιότερος και λιγότερο ισχυρός…., ε, ως εξ ασθενούς φύλου….! | 

            Ναι…., κι άλλο ο ‘’τέτοιος’’, αντρικείος, ιμπεριάλ οργασμός…., έστω, αλά Δία…., 

            κι άλλο ο ‘’τέτοιος’’, γυναικείος, ιμπεριάλ οργασμός…., έστω, αλά Ήρα…., 

            α, όμως, εντονότερος….. κατά τον μάντη και κωδικοποιητή Τειρεσία…., ε, στα λαογαμήσια –τους….! 

 

            Σύζυγοι, κόρες, γιοι,….: 

            χώρες -- φυλές -- μαχαλάδες -- ‘’νομοί’’ -- νομάδες προς κατάκτηση….! 

            Ναι, ω τσοντόλαγνοι…., που…., για να μη διαβλέπετε το κωδικικό του θέματος…., 

            σας τα παραθέτουν έτσι : οργιακώς σεξουαλικά…., 

            χα, μέχρι, έστω, κι οι ‘’δυο’’ αυτοί λαοί Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί…., 

            που, κι αυτοί οι ‘’τέτοιοι’’ ήσαν του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

            ννναιαιαι…., κι αφήστε το….. ’’Μαλλί της γριάς’’ για τους θρησκειοχάννους….! }$$} 

 

                       || * Ακροβυστία….:  το ορατό (!;) υπόβαθρο του Ουανζό….: 

                       μαγική, παρεκτραπείσα θηλυκότητα του ανθρώπου, 

                       από την πτώση του ανθρώπινου γένους,….! 

      / Χα…., ‘’πτώση’’ –τους και ‘’θεο’’τιμωρία –τους οι αυτονομιόφιλοι ιμπεριάλες….! / || 

 

Η φυσική περιτομή γίνεται στην πρώτη μυσταγωγία της παιδικής ηλικίας, την ν’ ντόμο…., 

ενώ η τελευταία από τις έξι διαδοχικές ντυόου ( μυσταγωγίες ) , 

η (!;!;!;!;!;) κορέ, σημειώνει την….. έ,Έ,ξοδο…., 

        ### Α, κι εδώ, Εβραίικα κωδικοπράματα τα….. Πράματα….: κορέ…., έ,Έ,ξοδος….,….. 

        χμ, λες κι ήταν κι αυτοί οι εκεί 12 φυλές των….. φαλλοκρατών Εβραίων…., 

        ως, τάχα, κι οι Ινδιάνοι των πεδιάδων της Αμερικής…., 

        που οι….. σούπερ μασόνοι….. μορμόνοι της Γιούτα τους θεωρούσαν ότι είναι 

        οι 12 φυλές του Ισραήλ….: μπλόφα της «ιερής διπλωματίας»…., 

        των οποίων το λόγο, μάλιστα, ‘’αυτοί’’ θα τον κωδικοποίησαν…., 

        ε, έτσι : με «μάλλινο πέπλο»…., πλανοενεργειούχο ‘’μάλλινο’’ κι αλά Αθηνά….! ### 

για να επανασυνδέσει το άτομο με τα θεία γνωρίσματα της πληρότητας και του αυθόρμητου….! 

 

    *//* Χα…., «πλήρης κι αυθόρμητος» ο συνδετικός κρίκος -- 

    -- το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –τους….! 

    Ννναι…., οι ‘’υποκαταστηματικοί : θυγατρικοί’’ του ‘’ουρανού’’ ‘’γήινοι’’…., 

    χμ…., αλά….. πτωτικά κι αλλαξόπιστα Γιαχβίδια….: Αβρ,α,άμ κ. λ. π. ‘’τέτοια’’ 

    οι εδώ τέως πτωτικοί κι αποσυνδεθέντες…., μα, τώρα κι έτσι, επανασυνδεθέντες….! *//* 

 

….. Τσς, ναι, κάλλιο φυσική…., αλά ‘’γατόνια’’ Μπαρμπάρα και Ντογκόν…., περιτομή…., 

παρά ως οι απερίτμητοι κι ανακροβύστιοι Κρήτες….: Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν…., 

μάλιστα, και με νομική επίτρεψη…., σύζυγο άντρα…., 

ομοφυλοφιλία και τράγιος ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ θεόςςςςς Δίας…., που, κι αυτός, «ούτω πως εποίησεν»…., 

α, και….. η -- το -- ο….. οσία….. ’’μικράδελφη’’ Γανυμηδούλα…., τέως Γανυμήδης….! 

 

Ο Πλάτων ισχυρίζεται μάλιστα πως οι Κρητικοί είχαν νόμους 

         [[ Α, μάλλον το…., πια, αναμεταξύ τους : μεταξύ….. ομοφύλων…., ‘’τέτοιο’’ πλιάτσικο 

         είχαν θεσπίσει…., αλά….. Λακεδαιμόνιους, Πέρσες,….. ναι, κατά Ξενοφώντα….: 

         Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 11, 7….. και Κύρου Παιδεία, Α΄, 6, 31 -- 32….! ]] 

σχετικά μ’ αυτό το θέμα της, συμβολικής, ομοφυλοφιλίας, νόμους διόλου απαγορευτικούς. (!;) 
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             |*| Ο νομοθέτης // Χμ, ‘’μυστική’’ ιστορία….. ιαμβικής -- ‘’μισοκαλυμμένης’’ μορφής….! // 

             είχε επιτρέψει αυτό το ερωτικό είδος, (!;) για να περιορίσει την αύξηση του πληθυσμού, 

             κρατώντας τους άντρες μακριά από τις γυναίκες….! |*| 

 

    (#( Ε…., αφού δεν μπορούσαν…., τότε και ‘’με σπασμένα τα καράβια τους’’…., 

    να πλιατσικάρουν τους εκτός Κρήτης…., 

    ‘’το έκαναν’’ αναμεταξύ τους…., ομοφύλως και ομοφυλοφίλως….! 

               ---- Άλλωστε, και με….. εμφύλιο σπαραγμό μειώνεται ο υπερπληθυσμός…., 

                να, κι εδώ : στην Κρήτη…., όπου, μόνο, βασιλιάδες είχαν βασίλεια….! ---- 

    Ναι…., κι αν ήξεραν οι Κρητικοπούλες πως κι η Αθηνά ‘’έπαιρνε’’, εσωιμπεριαλέ, τη νύμφη Χαρικλώ…., 

    σώρρυ, έπαιρνε το μπάνιο της μαζί με τη νύμφη Χαρικλώ…., 

    θα ‘’το έκαναν’’ έτσι : ιμπεριαλέ ‘’νυμφικά’’ : λεσβιακά και πλιατσικικά…. κι αυτές…., 

    εκεί….. κι όχι στη….. Λέσβο…., ναι…., που….. «και η θεά ούτω πως εποίησεν»….! )#) 

 

Και, για να καλυφθούν, οι κάτοικοι της Κρήτης 

είχαν επινοήσει το μύθο της απαγωγής του Γανυμήδη από τον Δία. (!;) 

    {{ Εμ…., με του πέους και του αιδοίου το χαβά….. 

    ανάλογες είναι και οι ιδιότητες της ‘’Κεφαλής’’ τους…., νααααα…., 

    ννναι…., και μην αναρωτιέσαι έτσι…., ρε….. κρυπτο‘’μυημένε’’ και ‘’πληρωμένε’’ –τους Ζαν Ρισπέν….! }} 

Πώς να τους μεμφθεί κανείς για ένα πάθος, που τόχε συνήθεια κι ο ίδιος ο βασιλιάς των θεών; (!;) 

 

            /$$/ Εχ, χμ, φυσικό πράμα, πια, το παρά φύσιν των των κάτωθεν του ρετιρέ πατωμάτων κ. λ. π…., 

            όταν, μάλιστα, είναι….. υπερφυσικό το ‘’τοιούτον’’ των του ρετιρέ…., ρεεεεε….! 

            Εεεεε…., «και ο θεός και η θεά ούτω πως εποίησαν»….! 

            Και, άραγε, οι άντρεςςςςς ‘’θεοί’’ ‘’το έκαναν’’ αναμεταξύ τους ‘’γαμπρικά’’….. 

            ή, μόνο, με ‘’κοινούς θνητούς’’…., 

            ήτοι, ιμπεριάλιζαν οι ‘’ουράνιοι’’, και, σε ‘’ουράνιους’’….,…!; /$$/ ●●● 

 

            ♠ Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών : Χέλμουθ Γκλασενάππ….: 

▪ Περιτομή του Μωάμεθ και των Ισλαμιστών…., ως Ιησού και ‘’Χριστιανών’’…., 

χρήση Εβραίικων τύπων λατρείας…., 

χξς΄, σκοπίμως…., για να προσηλυτίσει εύκολα Εβραίους στην ‘’τέτοια’’ του….! 

Η περιτομή δεν αναφέρεται στο Κοράνι…., αλλά γίνεται….! ♠ 

 

….. Εχχχχχ…., από τότε που ‘’θεο’’ποιήθηκε το πέος και το αιδοίον…., 

χμ, από τους φαλλικούς κι αιδοιïκούς θρησκειο’’τέτοιους’’…., 

να…., και, πεολογία μαζί κι αιδοιολογία….: ‘’τραβεστί’’ ’’θεο’’λογία….! Χξς΄….!..... 

 

                    ============================================================ 

 

                                                         14 --- 24 ) 

 

….. Όμωςςςςς…., μετά κι απ’ τα ως άνω ‘’θεϊκάαααα’’ : βασιλικά ιμπεριάλ λαογαμήσια…., 

τετελεσμένου του άκρατου θυμού των πράααααων ‘’θεών’’…., χξς΄, των ‘’«Όργιων»’’…., 

    (( …..‘’«Όργιων»’’…., σαν δεν ‘’τους κάθονταν’’ οι λαοί των…., εύπορων, ιδίως…., χωρών 

    ή δεν τους πρόσφεραν…., τους πεινάλες ή μη…., τις «πρεπούμενες» ‘’θυσίες’’….! )) 

να, υπόσχονται…., παντού : σ’ όλες τις ‘’Μυθο’’θρησκείες…., ότι θα ‘ρθει ειρήνη στη γη…., 

τάχα…., στις άλλες…., 2ες, 3ες κ. λ. π…., παρουσίες των ‘’ανειλημένων’’ ‘’γιων’’ –τους…., 

οπότε θα συμβιώνουν ειρηνικά όοοοολα τα….. αλληγορικά….. τετράποδα….,….! 

 

Ννννναι…., έτσι οι….. πολύ’’ποδοι’’ ‘’μεταξοσκώληκες’’…., νααααα…., και, λ. χ….: 

▪ Ησαΐα Α΄ : κεφ. 11, εδ. 6….: ( «Μεσσιακή βασιλεία» ) 



193 

Ησαΐας….: «Τότε…., 

        {{ όταν ο Γιαχβέ «δημιουργήση την Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα και τον λαόν ευφροσύνην»….: 

        την «πόρνην Ιερουσαλήμ»….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 16, εδ. 44…., 

        την «πόρνην Σιών, την άλλοτε πιστήν»….: Ησαΐα Α΄ : κεφ. 1, εδ. 21….! }} 

                        [[ Και…., ω υποκοσμικά θρησκειοδιανοούμενα πορνίδια…., σα πολύ δε βάζετε τον κόσμο 

                        να ασχολείται, και, μ’ αυτές τις βρωμιάρες πόρνες και τα αηδιαστικά ‘’τέτοια’’ τους….! ]] 

ο λύκος θα κατοική μετά του αρνίου και η λεοπάρδαλις θα κοιμάται μετά του εριφίου»….,….. 

 

        ●♦● ….. Ωχ…., τα ίδια ξαναλέει, διαψευσθείς, και στο….. κεφάλαιο 65, εδ. 17 έως 25….: 

        «Αίνος και προσευχή»…., να, στα περί νέας δημιουργίας….. ο Ησαΐας….! 

        Και…., βρε ‘’θεϊκά’’ Σκουπίδια Ησαϊάρια…., ο ζηλιάρης λύκος Εφραίμ με το λαό αρνιά του….. 

                  { …..έιιιιι…., ω….. Αυτόλυκοι…., τα μαρκάρατε τα ζα…!; } 

        κι η πειραχτήρια λεοπάρδαλις Ιούδας με το λαό ερίφια του…., 

        νααααα…., όντωςςςς…., μετάαααα…., ’’τακιμιάζουνε’’….. 

        και βουρ για ‘’πλιάτσικα’’…., ομού…., που…. ιμπεριαλέ….. μοιάζουνε….! 

        ….. Μεσσιανικής βασιλείας το ανάγωσμα απέχετε…., σώρρυ, πρόσχετε….! 

 

        Ααααα…., και…., και, εδώ…., τι ‘’ομοιότης’’…., χμ, εξ ‘’αντιγραφής’’…., 

        κυρίως, με τα αρχαιομυθελληνικά ‘’τέτοια’’…., 

        που κι οι εκεί ‘’τέτοιοι’’ ‘’τέτοια’’ έλεγαν στους λαούς τους σε ανάλογες περιπώσεις….: 

        Μάντις Τειρεσίας….: 

 

             ( Ξου, ο Σύμβουλος θεοποιημένων βασιλέων και υπερκωδικοποιητής ‘’τέτοιων’’…., 

             ως σε αρχαία τραγωδία φέρεται να ομολογεί ο….. ‘’δίφυλος’’….! ) 

 

    //…..προς Αλκμήνη -- μάνα του Ιησού Ηρακλή με ‘’κέρατο’’ από τον Δία…., 

    σαν αυτή, ο λαός της, κατεδιώκετο απ’ τους της Ήρας -- συζύγου του βασιλιά Δία….. // 

 

        «Ο γιός σου, όταν μεγαλώσει, θα γίνει ανίκητος ήρωας και θα ανέβει στον (!;) έναστρο θόλο, 

        αφού πρώτα εξοντώσει τα τέρατα των δασών και στείλει στον άλλο κόσμο 

        τους πιο επικίνδυνους πολεμιστές. Οι Μοίρες του έχουν ορίσει άθλους….. 

        Θα ‘ρθει μια μέρα, που ο πεινασμένος λύκος, βλέποντας το δειλό νεογέννητο ελάφι, 

        ξαπλωμένο στη μονιά του, δε θα τολμάει να του κάνει κακό»….! ●♦● 

 

▪ Ησαΐα Β΄ : κεφ. 65, εδ. 17,….. 23, 24, 25….: ( «Αίνος και προσευχή» ) 

Ησαΐας….: «Τότε…., 

       /$/ όταν ο Γιαχβέ «δημιουργήση την Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα και τον λαόν ευφροσύνην»….: 

       την «πόρνην Ιερουσαλήμ»….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 16, εδ. 44…., 

       την «πόρνην Σιών, την άλλοτε πιστήν»….: Ησαΐα Α΄ : κεφ. 1, εδ. 21….! /$/ 

ο λύκος και το αρνίον θα βόσκουν μαζύ  

     [**[ Ναι…., όμως, το ‘’Πάσχα’’…., μετά απ’ την ‘’αντικα,ββά,νιβά,λ’’ νηστεία έναιμων κρεάτων 

     και πολυφαγία άναιμων ιχθύων…., ε, δίποδων ’’ιχθύων’’ της ‘’νερο’’,λαο,θάλασσας…., 

     τι οβελίας το κάθε δίποδον αρνίον στο στομάχι του δίποδου κεχαγιά λύκου 

     και των δίποδων τσομπάνηδών του….! 

     Και…., χμ, τότε…., λεύτερης βοσκής τα δίποδα προβατάκια…., 

     μα συρματοπλέγματα θα είναι τα δίποδα σκυλάκια….! Εεεεε…!; ]**] 

και ο λέων θα τρώγη άχυρον ως βους· 

      ( Α, ποίος λέων…!; Ο της φυλής του Ιούδα Λέων ή οι ‘’μινιατούρες’’ λέοντες των άλλων 11 φυλών…!; ) 

αλλά του όφεως τροφή θα είναι το χώμα! 

       || Εχ…., όχι και τόσο σκληρή ’’αυτο’’τιμωρία, χα, στον ‘’τέως’’ ‘’’ομο·ι·ούσιό’’ –σας….! || 

Δεν θα προκαλούν ζημίαν ή καταστροφήν εις όλον το άγιον όρος μου’’, λέγει ο Κύριος»….! 
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….. Ννννναι…., ‘’κάτσιμο’’ των λαών ή θυσίες τους σ’ αυτές τις ‘‘θεϊκές’’ Χίτ λέρες….. 

και, ‘’τελικά’’, τζούφιες υποσχέσεις -- άγονα «Θα» –τους οι λαομπαίχτες ‘’Θαθάθες’’…., 

είτε ως ιμπεριάλ «υπερχορτασμένοι»….. είτε ως ιμπεριάλ πεινάλες…., 

νααααα…., και, λ. χ….: 

 

▪ Γένεσις : κεφ. 8, εδ. 21….: 

Ότε δε ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν, 

              [[ ….. την εκ των θυσιαζόμενων και ψηνόμενων σφαγίων -- προσφόρων του Νώε…., 

              που…., καθώς έλεγε κι ο Μαλαχίας : κεφ. 3…., 

              «η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού»….! ]] 

                                 || Ααααα…., ‘’«κι ο Θεόςςς περνά απ’ το στομάχι…..»’’…!; || 

     (( …..«Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με θυσίες, 

     εκτελώντας τις πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»….: 

     Άδης προς, ‘‘άτακτη’’ κι ‘’άδικη’’ τω Άδη, Περσεφόνη….! 

     Χα, κι έτσι, κι ο «Όρκος της Στύγας» πέρα…., ε, και με ένα ‘’δώρο’’ στη λιγουριάρα ‘’Θέμιδα’’….! )) 

             ## …..Έξοδος : κεφ. 22, εδ. 20….: Θεός / προς Μωυσή / : «Οποιοσδήποτε θυσιάζει 

             εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, να εξολοθρεύηται»….! ## 

είπεν εις εαυτόν· «ουδέποτε πλέον θα καταρασθώ την γην εξαιτίας του ανθρώπου, 

                   /*/ …..τίιιιι…., του επ,απ,οικισμένου -- του ανθρώπου…!; 

                   Ή του της ’’νέας Εδέμ’’…!; Ή του της ‘’παλιάς Εδέμ’’…!; /*/ 

και αν ακόμη η σκέψις του ανθρώπου ρέπη προς το κακόν από την νηπιακήν του ηλικίαν· 

και δεν θα καταστρέψω εκ νέου όλας τας υπάρξεις, όπως ήδη έπραξα»….,….. 

         { Εχ, ρε σχιζάκια, ‘’μια φορά’’, μην καις κοντά στο ξερό ‘’χορτάρι’’ και το ‘’χλωρό’’…., 

         ιδίωςςςςς, τα….. αλληγορικά….. σπερματοφόρα ή καρποφόρα δέντρα…., 

         πλην, έεεεεστω, μερικές ‘’«άκαρπες συκιές»’’….! } 

 

▪ Ησαΐα Α΄ : κεφ. 1, εδ. 11….: ( «Αληθής και ψευδής λατρεία» ) 

Ησαΐας….: «εις τί χρησιμεύει το πλήθος των θυσιών σας προς εμέ»; λέγει ο Κύριος. 

«Είμαι υπερχορτασμένος από τα ολοκαυτώματα των κριών κι από το πάχος των σιτευτών ζώων 

και δεν ευχαριστούμαι με το αίμα των ταύρων, αμνών και τράγων»….! 

 

        |***| Ρε ζα…., μήπως, πια, επιθυμεί ο αλλοχορτασμένος Κύριοςςςςς 

        καμιά μερίδα ’’αμελέτητα’’ ευνουχισμένων δούλων…!; 

        Εεεεε…., κάτι θα βρούμε…., για να του κατεβάσουμε 

        τα εγκεφαλοπληκτικά ή καρδιοπληκτικά λιπίδιά του…., 

        αφού…., για όλα τα….. αντι…., υπάρχει….. ’’αντιβίωση’’….! 

 

        Χα…., μπας και πνευματοποιήθηκε σε κάποιον υπερχορτασμένο μεγαλορασοφόρο 

        και δεν ευχαριστιέται βαμπιρέ το «υπερχορτασμένο» λαοβαμπίρ…!; 

        Α, όχι…, που ‘’περιμένει’’, χξς΄, τον της Καινής Διαθήκης….. Ι. Χ : Ι. ΑΧ 

        να τον….. αποϋλοποιήσει : πνευματοποιήσει…., εεε, στην 1η –του παρουσία….! |***| 

 

….. Και…., ω αναμένοντές –‘τον….. σε 2η παρουσία….. ‘’χριστιανοί’’…., 

μήπως….. στην 3η παρ,απ,ουσία –του….. θα συμβιώσετε ειρηνικά….. 

και με τους αλλόθρησκους….. και αναμεταξύ –σας…., μάλιστα, δε….. χωρίς ‘’τέτοιες’’ ‘’θυσίες’’…!;….. 

 

….. Αλλά….. πώς…., ω, κι εσείς ‘’θεοκτόνοι’’, ‘’χριστιανοί’’…., να ζήσετε ειρηνικά 

με τους αλλόθρησκους…., μα κι αναμεταξύ –σας…., 

σαν οι…., έτσι….. κι ‘’έτσι’’…., πνευματικοί –σας δασ κάλοι κηρύττουν, αρχαιόθεν, 

όχι σχέσεις και συνθήκες : συμφωνίες : διαθήκες με τους «άπιστους» αλλόθρησκους…., 

ννννναι…., και σ’ εσάς…., χξς΄, τους «ιερόφυλους»’’….. 

και στους άλλους θρησκειο’’τέτοιους’’…., τους «εθνικούς -- ειδωλολάτρες…., 
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νααααα…., και, λ. χ….: 

 

              ( Παλαιά Διαθήκη ) 

▪ Έξοδος : κεφ. 23, εδ. 32….: Θεός / προς Μωυσή / ….: 

«Μη συνάψης συνθήκην ούτε με αυτούς 

          || τους Αμορραίους, Χετταίους, Φερεζαίους, Χαναναίους, Ευαίους και Ιεβουσσαίους || 

ούτε με τους θεούς των»….,….. 

     // Εμ, ποιός κάνει μαξιλάρι το σκαντζόχοιρο Γιαχβέ….. και να τον κάνουν κι αυτοί…!; // 

 

▪ Έσδρα Β΄ : κεφ. 9, εδ. 2 :….. η ιερά φυλή….. / η του Ισραήλ /….,….. 

 

▪ Νεεμία : περί αποκλεισμού εκ της λατρείας των ξένων….,….. 

    |*/ Α, ξενομολύνθηκε η «ιερά φυλή»…., εεε…., τι θέλει για να ξενομολυνθεί κι η λατρεία της….! \*| 

 

▪ Δευτερονόμιον….: Μωυσής….: περί αποκλεισμού προσώπων εκ της Ισραηλιτικής κοινότητος….,….. 

        {[ …..όχα…., νααααα…., ’’κλειστά κυκλώματα’’ και….. ήλεκτρον -- φωτιά που καίει….! 

        Τα φίδια κάνουν τις φωλιές τους, ’’πάντα’’, υπογείως…., 

        ποτέ επί της γης…., πλην σε δενδροκουφάλες…., 

        ποτέ στον αέρα…., κι όμως ‘’μαγειρεύουν αέρα’’…., χμ, για τους….. αεροφαγό,τζιτζικό,φιλους….! ]} 

 

▪ Μαλαχία : κεφ. 2, εδ. 11…..: Οι μετά των εθνικών μεικτοί γάμοι….: 

«Ο Ιούδας εφέρθη δολίως και βδέλυγμα διεπράχθη εν τω Ισραήλ και εν τη Ιερουσαλήμ, διότι ο Ιούδας 

εβεβήλωσε το άγιον του Κυρίου  // Ε, όχι δα…., που έτσι αρχίσατε την μασονέ Εβραιοποίηση ξένων….! // 

    /*/ …..οι απόγονοι, η φυλή, του Ιούδα….. με κρατικό διάταγμα….. 

   μπορούσαν να παντρεύονται αλλοεθνείς κι αλλόθρησκους….: ως ο Σολομών κ. α. λ….! /*/ 

το οποίον αγαπά, και ενυμφεύφθη θυγατέρα ξένου θεού»….,….. 

 

▪ Ησαΐα Α΄ : κεφ. 1, εδ. $4, 5….: ( «Η ερήμωσις του Ιούδα» ) 

Ησαΐας : $4 : «Αλλοίμονον! Έθνος αμαρτωλόν, λαέ φορτωμένε ανομίαν, 

γένος κακοποιών, υιοί διεφθαρμένοι, οι οποίοι εγκατέλιπον τον Κύριον 

και απελάκτισαν τον Άγιον του Ισραήλ, και απεστράφησαν αποξενωθέντες απ’ αυτού! 

 

        *//* Παραπομπή από το $4….. στο….: Ματθ.: κεφ. 3, εδ. 7….: 

        «Όταν δε είδε || Χμμμ, ο «περιτετμημένος» ‘’προγραφο’’λόγος, τότε, Ιωάννης Βαπτιστής : Ι. Β….! || 

        πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους 

        να έρχωνται εις το βάπτισμά του, τους είπε, 

        ’’Γενεά εχιδνών, ποιός σας υπεδειξε να αποφύγετε την μέλλουσαν οργήν;’’»….: 

        Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής | ο Ι. Β | και η αγγελία του….! 

              ( Ε…., παραπεμπτικάαααα…., ‘’Τι είχες Γιάννη…!; Ό,τι είχες πάντα….!’’ ) *//* 

 

Πού ακόμα να κτυπηθήτε, εμμένοντες εις την αποστασίαν σας; 

Όλη η κεφαλή πάσχει και όλη η καρδία ασθενεί»….,….. 

 

         {{ Εχ…., από τότε που η ανυποταξία των δούλων βαφτίστηκε αμαρτία…., 

         ουδείς αναμάρτητος…., πλην των δουλουχομανών…., 

         μα που απαλάσσονται…., ο δούλοι, κι απ’ αυτό…., με ανάλογη επίκυψη…., 

         χα, σαφώς, επίκυψη στον….. ’’ενδιαφερόμενο’’ ‘’διαπλεκό’’ ποιμένα….! 

 

         Έτσι και τότε…., ‘’«σαν αλλάξει κεφάλι η καρδιά»’’…., 

         χμ, ήτοι, σαν αλλάξουν Θύτη τα θύματα -- σφάγια…, 

         ε, τότε…., άλλοι Θύτες…., όπως κι οι πρώην…., τα ονομάζουν…., 

         αλοιμονίζοντάς ‘τα…., αμαρτωλά, άνομα, κακοποιά, διεφθαρμένα,….! }} 



196 

 

▪ Έξοδος : κεφ. 34, εδ. 12, 13, 14….: Θεός / προς Μωυσή / ….: 

«Πρόσεχε, λοιπόν, να μη συνάψης συνθήκην με τους κατοίκους της γης, 

εις την οποίαν θα εισέλθης, μήπως ούτοι αποβούν παγίς εν τω μέσω σας· 

         [ Τί, ω Σφίγγα Γιαχβέ, κι αυτοί, στήνουν ενέδρες : βάζουν αινίγματα…., όπως, και, εσύ…!; ] 

αλλά (!;) θα κατακρημνίσης τους βωμούς των, (!;) θα θραύσης τας ιεράς στήλας των 

και (!;) θα κατακόψης τα ιερά άλση των, 

       (( Ω μανιακέ ….. οι κωλό γε ρε Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’…., άσε και μια άκαρπη συκή άκοπη…., 

       χμ, να έχεις εσύ η άμπελος…., μα κι ο συκάμπελος Ιησούς…., 

       να κάνεις ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ στη….. Μυθολογία…., 

       α, κι ο Ιησούς το ιστορικόοοοο θαύμα || Έιιιιι…., ή, απλώς, παραβολή…!; || της άκαρπης συκής….! )) 

(!;) διότι δεν πρέπει να προσκυνήσης οιονδήποτε άλλον Θεόν, 

επειδή ο Κύριος έχει χαρακτήρα ζηλότυπον και είναι (!;) ζηλότυπος (!;) Θεός»….,….. 

 

 {{ Α, ως, έτσι, και με τους Ρωμαίους, μετά, οι….. 7….. όοοσιοι γιοι της Μακ κ αβαίας τρΑγίας Σολομονής…., 

 με τους οποίους συμμαχήσατε…., 

 για να εκδιώξετε απ’ τη χώρα σας επιγόνους του Μεγαλέξανδρουουουουου…., 

 ως συμμαχήσατε και μ’ άλλους επιγόνους του Μεγαλο’’τέτοιου’’, για να εκδιώξετε άλλους επιγόνους του…!; }} 

 

     (***( Χα, ως, έτσι : ‘’Γιαχβό’’θεν ‘’πουλημένοι’’ και με το Ναβουχοδονόσορα κι η Ιουδήθ…., 

     ή και με την Περσία…., θεοποιώντας τον Κύρο….: Ησαΐα Β΄ : κεφ. 45, εδ. 1, 2, 3, 4…., 

     ή και με την Αίγυπτο…., θεοποιώντας το Φαραώ….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 31, εδ. 6, 9, 10…., 

     που, όμως, μετά, ‘’τα χάλασαν’’ και με αυτούς οι….. σκιόφιλοι και ηλιόφοβοι…!; 

 

    Ε…., ως έκανε με τις Ισραηλινές ‘’τέτοιες’’ : «πόρνες»….. πόλεις : βασίλεια : κράτη : …., 

    ήτοι, με την «πόρνη» Σιών….: Ησαΐα Α΄ : κεφ. 1, εδ. 21…., 

    με την «πόρνη» Ιερουσαλήμ….: Ιεζεκιήλ : κεφ. 16, εδ. 44….,….! 

    Να…., «Η Ιερουσαλήμ παραβαλλομένη προς την Σαμάρειαν και τα Σόδομα»…., 

    χμ, η, τότε, «άκαρπος άμπελος» και «άπιστος σύζυγος»….: 

    Ιεζεκιήλ : κεφ. 15, εδ. 1 έως 6….. και….. κεφ. 16, εδ. 1 έως 43, αντίστοιχα….! )***) 

 

             ( Μακκαβαίων Α΄ ) 

▪ «Συμμαχία Ρωμαίων και Ιουδαίων»….,….. 

 

          [*[ ….. κατ’….. επιθυμίαν του Ιούδα…., για να πολεμήσουν, μαζί, τους εχθρούς τους…., 

          κυρίως, τους Έλληνες,      || Α, τώρα, ανθελληνικά…., εεε…!; || 

          οπότε και ‘’εγκαταστάθηκαν’’, οι Ρωμαίοι, στην Ιουδαία….! ]*] 

 

      ●♦● ….. ωχ…., σωστά ή λάθος…., ’’σας έδεσε το γλυκό ξινό’’…., αργόοοοοτερα….! 

      Αλλά…., όταν κοτζάμ βασιλιάς…., χμ, σώρρυ, ω ‘’χλαμιδάτοι’’…., θεός Δίας 

      καλεί σε βοήθεια, και, τους Κύκλωπες…., 

      να, στον πόλεμο ενάντια στους Τιτάνες και τους Γίγαντες…., 

      για να γίνει, οριστικά, κύριος του Ολύμπου και να καθιερώσει τη Δυναστεία του…., 

      την των βασιλοβαμπίρ Ολυμπίων…., την 3η και στερνή ‘’θεϊκήηηηη’’ των τότε /τρ/ Ελλήνων…., 

      μετά από τον εκθρονισμό του πατέρα του Κρόνου…., σαφώςςςςς, εναιμάκτωςςς…., 

      εεε…., όταν αυτός έτσι…., εσείς τα, ακόμα, νανάκια της….. εξεξεξουσίας εκεί….. 

      δεν θα συμμαχήσετε μετά των αλλοφύλων κι αλλοθρήσκων….,      χμμμμμ, αντινομικά, κάπωςςςςς…., 

      ώστε να γιγαντωθείτε κι επιβληθείτε σε ‘’ομόφυλους κι ομόθρησκους’’ ή μη…., εεεεε…!; ●♦● 

 

▪ «Συμφιλίωσις Ιωνάθαν και Δημητρίου Β΄»….,….. 

          { Α…., ω Ιωνάθαν…., τώρα και ‘’θεό’’θεννννν…., ’’φιλαράκια’’ με τον Δημήτριο Β΄…., 

          χμμμμμ…., μη σου χαθούν κι οι ‘’τίτλοι’’, προπαντός….! } 
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▪ «Ο Ιωνάθαν βοηθεί τον Δημήτριον / τον Β΄ / κατά του Τρύφωνος»….,….. 

      [ Ε, για το που τον βοήθησε να δυναμώσει τη θέση του ο Ιωνάθαν μες στο Ισραήλ….! ] 

 

▪ «Ο Ιωνάθαν βοηθεί τον Αντίοχον τον ΣΤ΄ κατά του Δημητρίου του Β΄»….,….. 

           /*/ Ω, εχθροί…., τώρα πια…., ο Ιωνάθαν και ο Δημήτριος Β΄…., 

           μάλλον, για….. τα ‘’λάφυρα’’…., κυρίως, εδώ….! 

           Κι ο λαός σου…., ρε Εξουσιομανή Ιωνάθαν…., έρμαιο και θύμα, 

           και, του σχιζο’’Δαυίδειου’’ Ιμπεριαλοονείρου….. –σου και –τους…!; /*/ 

 

▪ «Σχέσεις του Ιωνάθαν μετά των Ρωμαίων και των / αντιμακεδόνων / Σπαρτιατών»….,….. 

 

▪ «Ο Ιωνάθαν εκστρατεύει κατά των δυνάμεων Δημητρίου του Β΄»….,….! 

        ## Α…., ω Ιωνάθαν…., τώρα, πιότερο εχθροί με τον Δημήτριο Β΄…., τέως φίλο –σου…., 

        ε, χμ, κατά ’’θεο’’πρόοοοοκλητη ’’περίσταση’’….! ## 

 

Βεβαίως…., έτσι : όχι σχέσεις και συμφωνίες με τους αλλόθρησκούς –τους 

και στην Καινή Διαθήκη…., ννννναι…., νααααα…., και, λ. χ….: 

 

                            ( Καινή Διαθήκη ) 

▪ Λουκά : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 21, εδ. 28, 29….: Ιουδαίοι από την Ασίαν….: 

«Άνδρες Ισραηλίται, βοηθάτε! Αυτός / ο Παύλος / είναι ο άνθρωπος 

που παντού διδάσκει όλους κατά του λαού, του νόμου και του τόπου τούτου, ακόμα δε 

και (!;) ΄Ελληνας έμπασε εις τον ναόν (!;!;!;) και εμόλυνε (!;!;!;) τον άγιον τούτον τόπον»….,….. 

 

▪ Ιωάννης : κεφ. 18, εδ. 28….: Αυτοί οι ίδιοι 

                   / ….. ο Πέτρος και ο….. άλλος μαθητής του Ιησού, ο Ιωάννης….. / 

δεν εμπήκαν εις το κυβερνείον (!;) διά να μη μολυνθούν, 

(!;) αλλά να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 6, εδ. 14, 15, 16, 17, 18….: (Έκκλησις (!;) δι’ αγάπην) 

Να μη συνδέεστε με τους απίστους, που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. 

Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; 

Ή τί επικοινωνίαν μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι; 

Μπορεί να υπάρχη συμφωνία μεταξύ Χριστού και του Βελίαλ / του Σατανά / ; 

Ή τί κοινόν έχει ο πιστός με τον άπιστον; 

Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; 

Διότι σεις είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, 

Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους 

και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου. 

Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και χωρισθήτε, λέγει ο Κύριος, 

μην εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας 

και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ (!;!;!;!:!;) ….,….. 

 

▪ Ματθαίος : κεφ. 7, εδ. 6….: Ιησούς….: 

«Μη δίνετε το άγιον εις τα (!;) σκυλιά και μη ρίχνετε εμπρός εις τους (!;) χοίρους 

τα μαργαριτάρια σας, μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους 

και έπειτα στραφούν και σας ξεσχίσουν»….,….. 

 

▪ Ιωάννου Β΄ : κεφ. 9, εδ. 10….: 

«Όποιος παραβαίνει και δεν μένει εις την διδαχήν του Χριστού, δεν έχει Θεόν· 

εκείνος που μένει εις την διδαχήν του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. 
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Εάν έρχεται κανείς σ’ εσάς και δεν φέρει την διδαχήν αυτήν, 

(!;) να μην τον δέχεσθε εις το σπίτι σας (!;) και να μην τον χαιρετάτε, 

(!;!;!;) διότι εκείνος που τον χαιρετά γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά»….,….! 

 

….. Ρε, κι εσείς, αμφίστομοι -- διπλόλογοι….. κήρυκες της διχόνοιας…., άει και…., χξς΄ςςςς….!..... 

 

….. Μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός και ιεράαα κηρύγματα διχόνοιας…., 

παντού και πάντα…., σε όλες τις Θρησκείες και τις ‘’Μυθολογίες’’ της Γης…., 

θρησκευτικοί πόλεμοι με μυριάδες θύματα…., άθελά τους….. ή μη στους λαφυροζήτες…., 

χξς΄…., όπως και στο ‘’Χριστιανισμό’’…., έτσι και αλλού…., 

ρατσισμός, ιεροίοιοι πόλεμοι….. και , αναλόγωςςςςς, όχι σχέσεις ή συνθήκες μεταξύ αλλοθρήσκων…., 

μα και μεταξύ ομοθρήσκων…., 

τάχα, ορισμώ του όντως Θεού οι ‘’Θεοκτόνοι’’ λαοκτόνοι…., ννναι…., νααα…., και, λ. χ….: 

 

                                                    ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΟΙΑ : ΕΜΕΙΣ….: 

«Πιστοί, να μην είστε φίλοι με τους πατέρες σας ή τους αδελφούς σας 

αν προτιμούν την απιστία από την πίστη. Άδικοι είναι αυτοί που είναι φίλοι τους»….,….. 

 

▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ….: Να αποφεύγεις / ω Μωάμεθ / τους ειδωλολάτρες. 

Αν το ήθελε ο Αλλάχ, δε θα λάτρευαν τα είδωλα….,….. 

 

▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ….: Η ειδωλολατρεία είναι (!;) χειρότερη από σφαγή. 

   // Ρε πιστοί –τους…., είδωλα όλοι οι ‘’θεοί’’ –σας…., όλοι τα ίδια σκατά λένε και τι αλληλοπολεμιέστε….! // 

Να πολεμήσετε εναντίον τους / των ειδωλαλατρών / μέχρι να εξαφανιστεί η ειδωλαλατρεία 

και η θρησκεία του Αλλάχ βασιλεύει υπέρτατη….,….. 

 

▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΟΙΑ : ΕΜΕΙΣ….: 

Ο Αλλάχ και ο απόστολός Του δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ειδωλολάτρες, 

παρά μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει συμφωνίες μαζί σας στο Ιερό Τέμενος. 

Όσο κρατάνε αυτοί τις συμφωνίες τους, να τις κρατάτε και εσείς….. 

Πιστοί, να ξέρετε πως οι ειδωλολάτρες είναι ακάθαρτοι. 

Να μην τους αφήσετε να πλησιάσουν το Ιερό Τέμενος μετά το τέλος αυτής της χρονιάς. 

Αν φοβάστε τη φτώχεια, ο Αλλάχ, αν θέλει, θα σας πλουτίσει με τη γενναιοδωρία Του….,….. 

 

▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ ….: Θα σας κάνουν οι άπιστοι να μην πιστεύετε όπως έχουν κάνει και αυτοί, 

για να είστε όλοι το ίδιο. Να μη γίνεσθε φίλοι τους μέχρι να εγκατακλείψουν τα σπίτια τους 

για την αιτία του Αλλάχ. Αν σας εγκαταλείπουν, πιάστε τους και θανατώστε τους όπου κι αν τους βρείτε….! 

 

▪ Κεφ. Το ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ….: 

Πιστοί, να μην έχετε για φίλους (!;) ούτε Εβραίους (!;) ούτε Χριστιανούς. Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. 

Οποιοσδήποτε από εσάς επιδιώκει τη φιλία μαζί τους θα γίνει ένας από αυτούς….,….. 

 

….. Όμωςςςςς…., κι αυτός…., ήταν οπορτούνας….: αλλόλογος κι αλλόπρακτος…., 

νααααα…., και, λ. χ…., σχετικά με το ευθύς ως άνω….: 

 

▪ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ….: 

Βλέπετε αυτούς που έχουν φιλίες με έναν λαό / τους Ιουδαίους / που έχει οργίσει τον Αλλάχ; 

 

           ●♦ …..αχ…., βρε άταχτοι Ιουδαίοι…., τι σας περιμένει…., κι εσάς…., αλλά και τους συμμάχους σας…., 

           τώρα που ο σχιζεξοργισμένος Μωάμεθ ταύτισε το θέλημά του 

           με το θέλημα του σχιζεξοργισμένου….. Γιαχβαλλάααααχ….! 
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           Πάντωςςςςς…., ο Μωάμεθ θεωρούσε…., αρχικά και σαν του συνέφερε…., τους ‘’χριστιανούς’’…., 

           κυρίως, τους ιερείς και /ως τον εν Γαλλία Γεώργιο!;/ μοναχούς…., ως τους καλύτερους φίλους του….: 

           Κεφ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : «Οι Έλληνες νικήθηκαν 1 σε μια γειτονική χώρα»….: 

           Σημείωση σχολιαστή….: 1 : «Από τους Πέρσες, στη Συρία, το 615 μ. Χ. 

           Ο Μωάμεθ είναι με το μέρος των Χριστιανών, όχι με το μέρος των ειδωλολατρών Περσών…..»….! 

 

           Χξς΄, χρησιμοποιούσε δε Εβραίικους τύπους…., ως τον της ιμπεριάλ περιτομής…., 

           που…., δολίως σκόπιμα, όμως…., δεν τον έβαλε στο Κοράνι….. του -- ‘’του’’…., 

           χα, λες και δεν ήταν του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

           κι ας τον εφαρμόζουν οι ιμπεριάλες Ισλαμιστές μέχρι και σήμερα…., 

           εεε…., «ως σημείον» μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμούουουουου…., 

           ενώ…., μετά και σαν δεν του συνέφερε…., τους θεωρούσε / τους ‘’χριστιανούς’’ / ….: 

           άπιστους, ειδωλολάτρες, ψεύτες κι αξιοκόλαστους…., ννννναι…., νααααα….! ♦● 

 

Δεν ανήκουν ούτε σε σας ούτε σε αυτούς. 

        // Ε, τι θα έλεγε…., που ήταν λάτρης των Κτηνών, και, της Π. Διαθήκης των Εβραίων….! // 

Ορκίζονται εν γνώσει τους σε ψέματα. Ο Αλλάχ έχει ετοιμάσει για αυτούς μια θλιβερή μάστιγα. 

Κακό είναι πραγματικά αυτό που έχουν κάνει. Χρησιμοποιούν την πίστη τους σαν μια μεταμφίεση  

και εμποδίζουν άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Αλλάχ. Μια ατιμωτική μάστιγα τους περιμένει….! 

 

  [ …..με την ‘’Τζιχάντ’’ ως πρόφαση και μάσκα…., / ’’φτάνεις’’, κυρίαρχος, και πέρα απ’ την Αλάσκα….! ] 

 

  { Ωχ, «ουαί υμίν…..»…., σαφείς προειδοποιήσεις…., ωσεί ο Ιησούς προς….. νομικούς, Φαρισαίους,….! } 

 

                            ( Ελληνική Μυθολογία….: Ζαν Ρισπέν ) 

▪ Αφροδίτη….: 

Τη βλέπουμε // τη (!;) βασίλισσα : θεά Αφροδίτη, στο μύθο του Άδωνι,….. // 

πρώτα οργισμένη που μια νεαρή (!;) παρθένος, η Σμύρνα ή Μύρρα, 

               /**/ Ξου…., η που ανήκε σε άλλο : Αντιδιονυσιακό κι άλλου ‘’θεού’’ Δόγμα 

               ‘’παρθενίας’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! /**/ 

κόρη του βασιλιά της Ασυρίας Θείαντα, 

δεν της πρόσφερε καμία θυσία, / Α, δώρα…., αντί βίαιας υποταγής και προσάρτισης…!; / 

να την εκδικείται με το σκληρότερο τρόπο. 

Της εμπνέει ένα ακαταμάχητο (τίιι ιμπεριάλ….. η Λώτ α…!;) ερωτικό πάθος για τον ίδιο τον πατέρα της….,….. 

 

    [*[ ▪ Πολλοί θεοί και θεές…., όταν οι θνητοί τους τις ξεχνούσαν στην προσφορά θυσίας…., 

    οργίζονταν και τους τιμωρούσαν ποικίλα και βάναυσα…., 

    αυτούς, τις πόλεις και τη φύση τους…., (!;) από μεταμορφώσεις τους σε (!;) ζώα κ. λ. π….. 

    έως ήττες τους σε πολέμους τους με εχθρούς τους,….: Ζαν Ρισπέν….! ]*] 

 

            *||* …..χξς΄ςςςς….: «….. αν θα μου δώσεις…., ‘’θα’’ σου δώσω…., / 

            κι αν ‘’θα’’ μου πάρεις…., θα σου πάρω…., / 

            μα…., κι αν δε θα μου δώσεις…., / ‘’έρχομαι αγκαζέ με Χάρο’’…., / 

            ε…., να σου ‘’τα’’ πάρω….!»….! 

            Έιιιιι…., ποιούς Γιαχβαλλαχβραχμοδίες…., ’’θεο’’βασιλείς…, / 

           ’’μου’’ βάζεις να λατρεύω…., / ωρέ Θρήσκαρχε….. Παπάρω….!; *||* 

 

▪ Οι 3 Προίτιδες….: 

Οι κόρες του βασιλιά της Τίρυνθας Προίτου Προίτιδες, 

επειδή δεν θέλανε να δεχτούν τη λατρεία του Διονύσου, 

ο θεός τις τιμώρησε…., όπως και τις Μινυάδες του Ορχομενού…., με παράκρουση, 
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μόλις μπήκανε στην εφηβεία τους : στα έμμηνά τους, 

και γυρνούσαν στις ερημιές μουγγανίζοντας σαν αγελάδες…., 

αρρώστια που μεταδόθηκε σε όλες τις γυναίκες τις Τίρυνθας….,….. 

 

       ## …..εχ…., με αλλαγή πνευματικής τροφής…., 

       από όσο ειρηνική : Λυσιστρατική….. σε όσο πολεμική : Αθηνική…., 

       αλλάζει ο ψυχικός μεταβολισμός…., 

       χμμμ…., ‘’όπως’’ συμβαίνει σήμερα με τις «τρελές αγελάδες» και με αλλαγή ζωοτροφής…., 

       κι αποκτάς μια μορφή λύσ,σ,αςςς…., που σε μεταμορφώνει σε….. Λισ,σ,ιστράτη….! ## 

 

       ( Α, χμ, ‘’ως’’ ο Ιησούς το δωδεκαετές κουμ…., ε, ‘’ως’’ ο Ιησούς τους δαιμονισμένουςςς….,….! ) 

 

* Ένας (!;) άλλος (!;) μύθος λέει, ότι έβαλε το χεράκι της η Αφροδίτη. 

                           // Εμ…., η πολεμόχαρη ‘’Μαινάδα’’ του Διονύσου….! // 

Οι Προίτιδες περιφρονούσανε τους άντρες 

          {{ Εμ…., που ήσαν, ωσεί οι ‘’«Μύριοι»’’, λαφυροζήτες πολεμιστές του Διόνυσου….! }} 

και γι’ αυτό η θεά του έρωτα οργίστηκε και τους έστειλε μια (!;) αρρώστια, 

μια απαίσια λέπρα με αποτέλεσμα να γεμίσει άσπρους λεκέδες : 

λειχήνες το δέρμα τους και να πέσουν τα μαλλιά τους….,….! 

 

  [[ Α…., μπας κι η Μύριαμ, η γυναίκα του Ααρών, περιφρονούσε τον ιμπεριάλα άντρα της 

  και τον παρέσερνε στα αντιγιαχβικά της…., έτσι που ο Γιαχβέ τη ‘’λέπρωσε’’ και…., ή κι αυτή κι αλλιώς…!; ]] 

 

Αλλά….. θρησκευτικό ρατσισμό και όχι σχέσεις με άλλους…., μέχρι κι ομόθρησκους…., 

κήρυτταν κι οι Βραχμάνοι των Ινδιών…., μια απ’ τις σκληρότερες ρασοχούντες της Γης…., 

ννννναι…., νααααα…., και, λ. χ….: 

 

            ( Εγκ/δεια Χ. Πάτση….: Άπαντα Θρησκειών -- Βέδες ) 

▪ Βραχμανισμός : Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο αυστηρός διαχωρισμός του λαού 

σε τέσσερις τελείως διαφορετικές κατηγορίες, τις ‘’κάστες’’, 

που απαγορευόταν να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση….! 

 

Οι Βραχμάνοι με την πάροδο του χρόνου είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη και κύρος 

και με τα ‘’εφόδια’’ αυτά πέτυχαν να δώσουν στον Ινδουισμό μία άλλη, καινούργια, μορφή, (!;) 

        /*/ Ωχ, κοινωνική παραμόρφωση να δείτε οι ’’παραμορφωμένοι’’ του Αρχικερατά Μάρα….! 

       Του ‘’εκδιδόμενου’’, στο Μάρα, Βραχμάνου το ‘’κάγκελο’’….. και κώδικας ‘’Μανού’’….! /*/ 

κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήσαν ο αυστηρός διαχωρισμός του λαού 

σε τέσσερις τελείως ξεχωριστές κατηγορίες, τις ‘’κάστες’’, 

       || Εμ…., κι εδώ…., όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα…., 

       που, ασφαλώς, χμ, το κωλοδάχτυλο : ο Βραχμάνος, υπερέχει…., όχα, υπέρ οχα….! || 

που (!;) απαγορευόταν να έχουν μεταξύ τους μία οποιαδήποτε σχέση, 

         {[ Εχχχχχ…., οι "μιαροί"….. με τους ‘’«μιαρούς»’’….. 

         κι η κοπριά….. στους ανίερους και δολοπλάνους θρησκειοπλάστες Βραχμάνους….! ]} 

καθώς και η σπουδαία σημασία της θυσίας και του τρόπου που τελείται….! (!;) 

           *** …..Θύτες οι τετράποδοι…., / ---- Καθεστώς….. Βραχμανοκρατία….. ---- 

           θύματα τα δίποδα…., / 

           νόθο πίνουν το κρασί –τους…., / τα μεθύσια τους γιατροί τους….. / 

           κι ίσια τα ανάποδα….!….. *** 

Το γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν σε ανώτερη ή κατώτερη κοινωνική κατάσταση 

ήταν απόλυτα φυσικό και αναντίρρητα αποδεκτό, 

                          || …..Όχααααα…., ρε Μπόχααααα!!!!! || 

αφού ήταν αποτέλεσμα ή πληρωμή για όσα κανείς είχε κάνει σε μια παλαιότερη ζωή του….! (!;) 
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          [$[ …..Χξς΄…., ’’χασίς και ψευδαισθήσεις’’….. 

          ή….. μπούρδα με ούρδα…., νααααα…., για λαïκή κατανάλωση…!; 

          Και οι κλητήρες που γίνονται….. δήμαρχοι….. 

          κι οι δήμαρχοι….. κλητήρες…..τίιιιι…!; ’’Διπλή μερίδα’’…., ‘’+’’ και - …!; 

          Και, και, ο τσομπάνης Δαυίδ…., στους Ισραηλίτες…., λ. χ…., 

          που έγινε, ’’θαυματικά’’, βασιλιάς…., τίιιιι….!;….. ]$] 

 

Ννννναι…., το λέει και το δεύτερο δόγμα….. –τους…., το δόγμα της Κάρμα…., 

         |**| Α…., έχει και….. το τρίτο….. δόγμα…., το πιο ‘’τέτοιο’’…., 

         μα δεν ‘’μας’’ το λένε οι….. ρασο·Χιτ λέρες πουριτανοί Βραχμανο‘’τέτοιοι’’….! |**| 

που αναφέρεται στα έργα εκείνα που προσδιορίζουν  

το σε τι θα ενσαρκωθή η ψυχή στην νέα παραμονή της στην ενεργό κατάσταση….. 

και με το δόγμα αυτό ταίριαζε το κοινωνικό σύστημα 

του χωρισμού σε τέσσερις τελείως ξεχωριστές κάστες….! (!;) 

 

            /##/ …..ωχ…., αλίμονο τώρα…., να, και εδώ, κι ο ‘’μετά θάνατον’’ ρατσισμός….! 

            Ινδικός ‘’γεωουρανός’’….. και της Ινδικής κοινωνίας οι ‘’αντανακλάσεις’’…., 

            ναι, να…., κι άντε, ρε Ινδοκόπαδο, κι εσύ, να τους κλάσεις, και, αυτούς….! /##/ 

 

….. Έιιιιι…., ωρέ κοπαδοπιστοί –τους…., αν ξαναβρίσω…., θα φταίω, πάλι, εγώ…!;….. 

             {**{ Έιιιιιιιιιι…., .....Πρόβατα κοπαδιαστά…., εμ, λύκοι σαρκοφάγοι….,….. 

             πρόβατα ακοπάδιαστα…., εμ, λύκοι φυτοφάγοι….,….! 

             Ωρέ ‘’τέτοια’’ πρόβατα…., μήπως φταίτε κι εσείς, που οι λύκοι είναι σαρκοφάγοι, και, –σας…!;….. }**} 

 

                            =========================================================== 

 

                 14 --- 25 έως 14 --- 28 )                        14 --- 25 ) 

 

…..Τέλος πάντων…., ω αναμένοντές ‘τον σε 2α παρ /απ/ ουσία του μη αναστά πρόβατα ‘’χριστιανοί’’…., 

σκληρό…., ιδίως, θρησκευτικό…., ιμπεριαλισμό επαγγέλονται όλοι –τους οι ‘’τέτοιοι’’…., 

σκληρό : «αρσενικό» κι οι ‘’προφητάδες’’ –σας, και, στη 2α παρ,απ,ουσία 

του….. ‘’Αυτό’’ λυκου : ετερο «Λέοντος» ‘’Ιησού’’…., ‘’τότε’’, πολεμιστή και «φάγου σαρκών βασιλέων» 

              ( Α…., τίιιιι…., ωσεί….. μασονέ κανιβάλ….. Καββάλ «Αδάμ Κάδμος»…!; ) 

και με ευθέα πολεμικά διαγγέλματα -- ‘’προγραφές’’ λαών κι ατόμων….! 

 

…..Το «οξύθυμο» θρασίμι ‘’Ιησούςςςςς’’...., που απαιτεί, κιόλας, απόλυτη υποταγή όοοοολων σε αυτό…., 

που…., στην, έστω, 1η του ‘’τέτοια’’ ήταν 

του ‘’μαλακού’’ γυναικανδρικού ή ανδρογυναικικού ιμπεριαλισμού ο σπουδαρχίδης…., 

σουλάτσο, ‘’κουλτούρα’’ -- ‘’κατούρα’’ με ‘’Θεοκτόνα’’ ούρα 

και λιγούρα -- ‘’νηστεία’’ από «σάρκες βασιλέων» ο ‘’Γιαχβ’’’’«αρπαγμένος»’’….. 

και με πλάγια -- παραβολικά πολεμικά διαγγέλματα -- ‘’προγραφές’’ λαών κι ατόμων…., 

μανιακός -- ‘’θυμώδης’’ -- ‘’«Όργιος»’’ / Τσςςςς, ‘’Οργουελικός’’….! / ‘’παταχτής’’ εθνών…., 

οπορτουνέ αμφίστομος -- αμφίλογος….: με «ρομφαία δίστομη κοφτερή στο στόμα του»…., 

με…., χξς΄, «ποιμαντική»…., «σιδερένια ράβδο»…., ννννναι…., νααααα…., και, λ. χ….: 

 

▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 12, εδ. 5….: 

«Και εγέννησε // Έιιι, μήπωςςς, «εποίησε» : ‘’έφτιαξε’’ : ανα γέννησε…!; // παιδί  (!;!;!;!;!;!;) αρσενικό, 

εκείνον, ο οποίος μέλλει να ποιμάνη όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδον· 

         */* Εμ, σκληρά : σιδηρά ράβδο….. ο του σκληρού : ‘’«αρσενικού»’’ ιμπεριαλισμού’’….! */* 

αλλά το παιδί της αρπάχτηκε προς τον Θεόν και προς τον θρόνον του»….: 

Η όρασις της γυναικός και του δράκου….,….. 
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      [**[ Ω…., και τι οδηγίες προς τους εφαρμοστές των ‘’τέτοιων’’ του ο Αρχι’’τέτοιος’’….: 

      ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 2, εδ. 26, 27….: 

      ‘’Ιησούς’’ // …..προς κάθε υποταγμένο τω…..‘’Γιαχβέ’’ -- ‘’Θεώ’’ -- ….. // ….: 

      «….. θα του δώσω εξουσίαν επάνω εις τα έθνη 

                   ---- ….. « (!;) όπως και εγώ έλαβα εξουσίαν από τον πατέρα μου»….. ---- 

      και θα τους ποιμάνη με σιδερένια ράβδον, σαν πήλινα σκεύη θα συντριβούν·…..»….: 

      Επιστολή προς την εκκλησίαν των Θυατείρων….,….. ]**] 

 

▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 19, εδ. 15….: 

«Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη κοφτερή, διά να πατάξη με αυτήν τα έθνη. 

Αυτός θα τους ποιμάνη με ράβδον σιδερένια και θα πατήση το πατητήρι που βγάζει 

το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος»….: Ο Χριστός (!;) Θριαμβευτής….,….. 

    {${ Πω -- πω -- πω -- πω έναςςςςς ισόθεοςςςςς Μεσσίαςςςςς…., ε, του….. πωπού…., 

    ο της Α. Ι ‘’ανεξεξεξάρτητος’’….. κι όχι ο «εξεξεξηρτημένος» Ι. Χ…., ίδιος Γιαχβέ…., 

    ’’μπαρουτοκαπνισμένος’’ στη 2η : ‘’2η’’ Ιωαννοαποκαλυπτική παρ,απ,ουσία του…., 

    αρσενικόςςς….. αντρακλάραρος….., νννναι…., νααα…., και….. φτουουου….. μασαλά….! 

    Α, κι ‘’έχει γούστο’’ να πιείτε απ’ το ‘’μούστο’’ του σχιζάκια Πατρογιού -- Γιοπατρός…., 

    ξου…., και να δείτε, κι εσείςςς οι αναμένοντές –‘τον, ‘’το Χριστό….. φαντάρο’’….! }$} 

 

…..Επανέρχονται, λοιπόν, τα με το ιμπεριάλ Δαυίδειο ‘’Όνειρο’’ Εβραιοβαμπίρια…., 

         /*/ …..ουστ…., μετά απ’ την αποτυχία των ιμπεριάλ σχεδίων –τους ….. 

         και με τον ιμπεριάλ ‘’μαλακό’’ Ιησού…., να…., κατά τα της Καινής Διαθήκης….! /*/ 

με ‘’Ιησού’’ -- μαφιοζέ αλλαξονόματο….. και ιμπεριάλ σκληρό -- ‘’«αρσενικό»’’….! 

Να…., κατά την Αποκάλυψη του  σχιζοΤζοβάννι…., ίδιο Γιαχβέ -- Γιαχβίδιο…., 

χα, αλά…., επίσης, σατάν…., Παλαιά….. Διαθήκη : Συμφωνία : Συνθήκη : Συμβιβασμό…., 

ννναι…., νααα…., και, λ. χ…., χμμμ, και με ‘’συνθηματικές’’ παραπομπές απ’ την Π. Δ….: 

 

▪ Ψαλ. Β΄ ή 2 : 5,..... 9, 10, $11, $12….: («Ο Θρίαμβος του Μεσσίου» : Ψαλμός αγνώστου) 

(!;) Άγνωστος Ψαλμωδός : Τότε θα ομιλήση / ο Θεός / προς αυτούς | τους εχθρούς του | 

εν τη οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού θα εμβάλη αυτούς εις τρόμον. 

        /#/ Ε, ’’θεο’’κρατίας και ‘’θεο’’κρατοτρομοκρατίας το ανάγνωσμα πρόσχετε, λοιπόννννν….! /#/ 

«Εγώ ( Α…., εσσσύ…., συν Σατανάαα…!; ) πράγματι έχρισα βασιλέα μου επί της Σιών, 

το άγιον όρος μου». 

 

…..Θα κυβερνήσης αυτά με ράβδον σιδηράν, ως αγγείον κεραμέως θα συντρίψης αυτά». 

             [ Βουρ, χμ, και θάψτε τους ‘’Ιούδες’’ λαούς : έθνη στον αγρό του Κεραμέως –τους….! ] 

 

$11 : Προσέξατε λοιπόν, βασιλείς· συνετίσθητε, άρχοντες της γης. 

      |*| Ε, τώρα που συνήλθαν, κάπως, απ’ τα βασιλο’’τέτοια’’…., βασιλαπειλούν κι αυτοί….! |*| 

Δουλεύετε τον Κύριον με φόβον, και αγάλλεσθε με τρόμον. 

 

     ♠ Παραπομπή από το $11 της Π. Δ….. στα….: 

     ▪ Εβρ.: κεφ. 12, εδ. 28….: «Διά τούτο, (!;) επειδή μας δίδεται βασίλειον ασάλευτον, 

              ( Ααααα…., «επειδήηηηη»…., χξς΄…., «διά τούτο»….. κι εσείςςςςς Χιτ λέρ εςςςςς….! ) 

     ας είμεθα ευγνώμονες και ας λατρεύωμεν τον Θεόν κατά τρόπον ευάρεστον με ευλάβειαν και φόβον, 

     (!;) διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει.»….: Σύγκρισις μεταξύ της επιγείου | της εντός Ισραήλ | 

     και της επουρανίου / της εκτός Ισραήλ «Άνω Ιερουσαλήμ : Σιών» -- ….. / Σιών….,….. 

     ▪ Φιλιπ.: κεφ. 2, εδ. 12….: «Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε εδείξατε υπακοήν, 

     όχι μόνον επειδή ήμουν παρών, αλλά και τώρα πολύ περισσότερον 

     επειδή είμαι απών, με φόβον και τρόμον να κατεργάζεσθε την σωτηρίαν σας,…..»….: Η σωτηρία 

     να διαμορφώνη τον χαρακτήρα….! || Έιιιιι…., ’’θεοί’’ που φοβερίζουν….. σκιάχτρα που δεν αξίζουν….! || ♠ 



203 

 

$12 : Υποτάχθητε εις αυτόν, μήποτε οργισθή και αφανισθήτε από την οδόν, 

διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως. 

      /*/ …..α, να, ’’σπίρτο και, κατακαίουσα, φωτιά’’ κι η γιαχβική ευεξαψία και οργή…., 

      η του «Όργιου» Χίτ λερ ού Γιαχβέ…., χξς΄ςςςς, Πατρόςςςςς του Ιησούουουουου…., 

      εχμ…., και, γι’ αυτό…., ’’ευκαμψία’’…., που…., αλλιώςςςςς…., χμ, ’’ευλαμψία’’….! /*/ 

(!;) Πόσον ευτυχείς είναι όσοι καταφεύγουν εις αυτόν!»»….! 

 

     [$[ Ωχ, ω Ισραήλ, κι ο βασιλιάς : αρχιβασιλιάς : αρχιθεός Γιαχβέ ήτο ευτυχής στον κόλπο 

     του πυράγκαλου….. ‘’Τάλως’’….. -- 

     -- Βασιλιά : Αρχιαρχιβασιλιά : Αρχιαρχι’’θεού’’ : ‘’Θεού’’ ‘’θεών’’…., 

     όπου κατέφυγε…., να, για να ιδεί από πιο κοντά…., και….. ‘’τελικά’’…., 

     τα οπίσθιά του…., όπερ, σημαίνει…., και, Ισλαμέ…., ‘’διαζύγιο’’ : κατακάψιμο….! 

     …..Εχ, φύγετε από εκεί…., βρε…., κι ουχί καταφύγετε εκεί…., μπας και σωθείτε….! ]$] 

 

   ▌Παραπομπή από το $12 της Π. Δ….. στα….: 

   ▪ Ιωάν.: κεφ. 5, εδ. 23….: «Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, 

   δεν τιμά τον Πατέρα που τον έστειλε»….: 

   Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την (!;!;!;!;!;) εξάρτησίν του από τον Πατέρα….,….. 

   ▪ Αποκ.: κεφ. 6, εδ. 16, 17….: «Πέστε επάνω μας | βουνά και βράχοι | και κρύψτε μας 

   από το πρόσωπον εκείνου που κάθεται εις τον θρόνον και από την οργήν του Αρνίου, διότι (!;!;!;!;!;) ήλθε 

   η Ημέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να σταθή;»….: 

   Το άνοιγμα των / Ε, μασονέ ιμπεριάλ 7….! / σφραγίδων….,….. 

   ▪ Ρωμ.: κεφ. 9, εδ. 33….: «…..καθώς είναι γραμμένον, 

       || …..το να αποτύχουν στους σκοπούς τους οι Ισραηλίτες, ενώ οι εθνικοί τους πέτυχαν….. || 

   Θέτω εις την Σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου 

   και καθένας που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιασθή»….: 

   Η αιτία της αποτυχίας των Ισραηλιτών….,…..    

                    ( Εχχχχχ…., ‘’φταίει ο όντως Θεός…., που σας μισεί…..’’….! ) 

   ▪ Πέτρ. Α΄ : κεφ. 2, εδ. 6….: «….. διότι περιέχεται εις ( Ααααα…., εις ποίαννννν…!; ) μίαν γραφήν, 

   Ιδού, θέτω εις την Σιών ένα λίθον ακρογωνιαίον, | τον Ιησούν Χριστόν | 

   διαλεχτόν, πολύτιμον, και εκείνος που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιασθή»….: 

   Ο χριστιανικός χαρακτήρ….,….! [ Ω, άτσιπα ‘’Θεοκτόνα’’ Κτήνη, δε ντρέπεστε…!; ] ▌ 

 

….. Λοιπόν…., κι αυτή τη ‘’θεϊκή‘’ σχιζοφρένεια…., με την οποία μας ψυχο‘’μπόλιασαν’’…., 

ποίος ‘’αντίθεος’’ θε να μας τη θεραπεύσει….. ανυπότροπα…!;….. 

 

….. Υποταγή στο σχιζάκια ‘’Γιαχβέ’’ και στον, επίσης, σχιζάκια ‘’γιο’’ του Ιησού -- ‘’Ιησού 

απαιτούν από όλους…., εσαεί κι απ’ όλους σ’ αυτούς…., μα και στους κάθε άρχοντες…., 

μέχρι και στους διεστραμμένους…., καταπώς λέει κι ο Πέτρος….: 

«….. και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς 

αλλά (!;!;!;!;!;) και εις τους διεστραμμένους…..»….: Πέτρου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 18….! 

 

Ναιαιαιαιαι…., μάλιστα, αδιαμαρτύρητα και χωρίς γογγυσμούς…., 

ως ‘’μας’’ συνιστά κι ο Παύλος…., νααααα…., ‘’τέτοια’’ υποταγή….: 

«Όλα να τα κάνετε (!;) χωρίς γογγυσμούς   [ Ρε…., πώωωωωςςςςς…., που κι ο Γιαχβέ έχει Αχ…!; ] 

και αμφισβητήσεις, (!;) διά να γίνετε άψογοι και ακέραιοι, 

παιδιά του Θεού άψογα μέσα σε μια γενεά (!;) διεφθαρμένη και διεστραμμένη, 

μεταξύ των οποίων λάμπετε εις τον κόσμον (!;) σαν αστέρια, κρατούντες στερεά τον λόγον της ζωής, 

διά να μπορώ να καυχηθώ κατά την Ημέραν του Χριστού, ότι δεν έτρεξα ματαίως 

ούτε εκοπίασα ματαίως. (!;) »….: Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 14, 15, 16….! 

 



204 

Μουσλίμ : υποταγμένους : λινοντυμένους : βαπτισμένους : ‘’προσευχόμενους’’ :….. 

στον κάθε –τους ‘’Γιαχβαλλάχ’’ τα ‘’γήινα’’ και τα ‘’ουράνια’’ ξόανα μας θέλουν όλους…., 

            // ….. Σλμ….: σημαίνει υποταγή (στον Αλλάχ)….! // 

υποταγή ‘’μας’’ απαιτούν τα καθελογής ‘’τέτοια’’ θρασίμια….: 

Θρησκειών, Μυθολογιών -- ‘’Μυθολογιών’’, Φιλοσοφιών, Νομοθεσιών,….. 

ξου…., ομολογούμενη δε με βασιλικό : ‘’θεϊκό’’ όρκο υποταγή οι ανομολόγητοι Τ,ρ,αγοί…., 

καθώς διέταζε κι η σούπερ Χίτ λέρα και, έστω, πρόγονος του Ιησού Σολομών….: 

Εκκλησιαστής : Σολομών : 8: 2 : «Υπακούω εις την διαταγήν βασιλέως 

λόγω θείου / αρχι·βασιλικού / όρκου»….! 

 

Ννννναι…., επανατονιστάαααα…., νααααα…., και, λ. χ…., αρχίζοντας από τον Φαύλο Σαύρο Παύλο….: 

 

                        ( Νουθεσίες του Παύλου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες....: 

                        η χριστιανική συμπεριφορά και η βάσις της….! ) 

 

▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 10 : «…..ώστε, εις το όνομα του Ιησού, 

να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων,…..»….,….. 

       /**/ Εμπρόςςς, ό λ ο ι, κάααθετη υποταγή στον εγκάααθετο του Σατάν Γιαχβέ Ιησούλη…., 

       μην και σας…., εεε…., σαν θα ξανάρθει εκ δευτέρουουου…., χα, του ‘’Αγίου Ποτέ’’….! /**/ 

 

▪ «Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας, 

(!;) διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεόν, [ Ψψψιτ, ρε, και, Σενεκό’’πληκτε’’….! ] 

και αι εξουσίαι που υπάρχουν έχουν ταχθή από τον Θεόν. (!;) 

(!;) Ώστε εκείνος που αντιτάσσετται εις την εξουσίαν, αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού  

και εκείνοι που αντιστάθηκαν, θα κατακριθούν. (!;) 

Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος διά τα καλά έργα, αλλά διά τα κακά. (!;)  

Θέλεις να μη φοβάσαι την εξουσίαν; Κάνε το καλόν και θα επαινεθής, (!;) 

διότι η εξουσία είναι ( …..πέος : Μασονέ ιμπεριάλ σύμβολο….. ) όργανον του Θεού, διά το καλόν σου, (!;) 

εάν όμως κάνης το κακόν, τότε να φοβάσαι, διότι δεν φέρει μαχαίρι χωρίς λόγον, (!;) 

αλλά διότι είναι ( ….. πέος : Μασονέ ιμπεριάλ σύμβολο….. ) όργανον 

του Θεού, εκδικητής της οργής του εναντίον εκείνου που κάνει το κακόν. (!;) 

 

    {{ Αχ, ρε ‘’άπραγε’’ ασυνείδητε, προς τα πού ‘’πέφτει’’ ο ‘’τέτοιος’’ Εξουσιοπαράδεισος…., 

    ο με τη ‘’μηλιά’’ Εξουσιόδεντρο…., να πάω, κι εγώ ο αβόλευτος, και να βολευτώ….!; }} 

 

Διά τούτο (!;) είναι ανάγκη να υποτάσσεσθε όχι μόνον ένεκα της οργής 

αλλά και διά λόγους (!;) συνειδήσεως. (!;) Αυτός είναι ο λόγος που πληρώνετε τους φόρους, (!;) 

διότι αι αρχαί είναι υπηρέται του Θεού, αφοσιωμένοι εις αυτό (!;) ακριβώς το έργον. 

(!;) Αποδώσατε λοιπόν εις όλους ό,τι τους οφείλεται· 

φόρον εις εκείνον που οφείλεται φόρος, δασμός εις εκείνον που οφείλεται δασμός, 

σεβασμός εις εκείνον που οφείλεται σεβασμός, τιμή εις εκείνον που οφείλεται τιμή.»….: 

Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7….,….. 

 

▪ «Οι δούλοι, να υπακούετε εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού 

με φόβον και τρόμον, (!;) με την ειλικρίνειαν της καρδιάς σας, όπως εις τον Χριστόν, (!;) 

να δουλεύετε όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους, 

αλλά σαν δούλοι του Χριστού, που κάνουν το θέλημα του Θεού με την καρδιά τους, 

υπηρετούντες με καλήν διάθεσιν σαν να υπηρετήτε τον Κύριον και όχι ανθρώπους. (!;) 

Ξέρετε ότι ο καθένας, ό,τι καλό κάνει θα το πάρη πάλιν από τον Κύριον, 

είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος. Και σεις, οι κύριοι, να τους κάνετε τα ίδια, να αφήσετε την φοβέρα, 

διότι πρέπει να ξέρετε ότι και σεις έχετε Κύριον εις τους (!;) ουρανούς 

και (!;) δεν υπάρχει εις αυτόν προσωποληψία.»….: Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 6, εδ. 5, 6, 7, 8, 9….,….. 
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▪ «Οι δούλοι, να υπακούετε ( Χα, ως κι εσείςςς, «καθ’ όλα» και εις όλουςςς…!; ) καθ’ όλα 

εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού, 

όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους, 

αλλά με ειλικρίνειαν της καρδιάς, φοβούμενοι τον Θεόν. (!;) 

Και ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την ψυχήν σας, 

σαν εργασίαν προς τον Κύριον και όχι προς τους ανθρώπους, (!;) 

γνωρίζοντες ότι από τον Κύριον θα πάρετε ως ανταμοιβήν την κληρονομίαν, 

διότι ο Κύριος Χριστός είναι εκείνος τον οποίον υπηρετείτε. (!;) 

Αλλ’ όποιος κάνει το κακό θα λάβη ανάλογα προς το κακό που έκανε 

και (!;) δεν υπάρχει προσωποληψία.»….: Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 3, εδ, 22, 23, 24, 25….,….. 

 

▪ «Οι κύριοι, να δίνετε το δίκαιον και το ίσον εις τους δούλους σας, 

γνωρίζοντες ότι και σεις έχετε Κύριον εις τους ουρανούς (!;).»….: 

Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 4, εδ. 1….,….. 

 

▪ «Όσοι είναι υπό τον ζυγόν της δουλείας, ας θεωρούν τους κυρίους των 

αξίους (!;) κάθε τιμής, (!;) διά να μη δυσφημήται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. 

Εκείνοι δε που έχουν κυρίους πιστούς, ας μη τους περιφρονούν με την πρόφασιν ότι είναι αδελφοί, 

αλλά να τους υπηρετούν καλύτερα, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί 

αυτοί που ωφελούνται από την υπηρεσίαν τους. 

(!;) Αυτά να διδάσκης και να προτρέπης. Εάν κανείς διδάσκη άλλας διδασκαλίας 

και δεν ακολουθή τους (!;) υγιείς λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν 

που ανταποκρίνεται εις την ευσέβειαν, αυτός είναι φουσκωμένος 

και δεν ξέρει (!;) τίποτε, αλλά έχει μίαν νοσηράν επιθυμίαν διά συζητήσεις και λογομαχίες 

εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, έρις, 

        // Ουστ…., ρε μασονοκίνητε ιμπεριάλ τουρίστα…., γεωσκάνδαλο και νοοδιεστραμμένη Αρχιέριδα….! // 

συκοφαντίαι, πονηραί υποψίαι, θορυβώδεις φιλονεικίαι από ανθρώπους που έχουν διεφθαρμένον τον νουν, 

στερούνται της αληθείας και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον υλικού κέρδους. (!;) 

       *** Ννναι...., βρε ‘’πουλημένε’’ κι ‘’εξεξεξαγορασμένε’’ αλλαξονόματε Πλούταρχε….! *** 

Να απομακρύνεσαι από τέτοιους ανθρώπους (!;).»….: 

Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 6, εδ. 1, 2, 3, 4, 5….,….. 

 

▪ «Να τους υπενθυμίζης / ω Τίτε / να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και τας εξουσίας, 

να πειθαρχούν, (!;) να είναι έτοιμοι διά κάθε έργον καλόν, 

να μη κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, επιεικείς, 

να δείχνουν κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους.»….: Παύλου, Προς Τίτον : κεφ. 3, εδ. 1, 2….,….. 

 

▪ «Παρακαλώ λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας 

δι’ όλους τους ανθρώπους, (!;) διά τους βασιλείς και (!;) όλους εκείνους που είναι (!;) εις υψηλάς θέσεις, 

(!;) διά να ζούμε βίον ήρεμον και ήσυχον με πάσαν ευσέβειαν και σεμνότητα. 

(!;) Διότι αυτό είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος μας Θεού, 

ο οποίος θέλει να σωθούν (!;) όλοι οι άνθρωποι (!;) και να λάβουν γνώσιν της αληθείας. 

Διότι (!;) ένας Θεός υπάρχει και ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, 

        [ Χα, ο που «δεν είναι μεσίτης ενός»….: Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 20…!; ] 

ο (!;!;!;!;!;) άνθρωπος (!;!;!;!;!;) Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του 

αντίλυτρον δι’ όλους, μαρτυρία η οποία ήλθε (!;!;!;!;!;) εις τον καιρόν της.»….: 

Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6….,….! 

 

….. Επομένωςςςςς…., ω ‘’ακάθιστοι’’ ‘’χριστιανοί’’…., κατα‘’κάτσετέ –‘τους’’….. 

και….. κατα‘’φάτε ‘την’’….. αγογγύστωςςςςς….!..... 
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….. Υποταγή, λοιπόν, στο σχιζογιαχβίδιο Ιησού -- ‘’Ιησού’’…., 

μη και γίνει της π….. αραβολής του ιμπεριάλ λαογαμησιού…., σώρρυ, του ‘’γάμου’’….: 

η παραβολή των γάμων : Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 1 έως 15…., 

ή της παραβολής των προσκαλεσμένων σε ‘’δείπνον’’….: 

 

    (( Έιιιιι…., το μαιναδού μενού….. περιλαμβάνει «σάρκες βασιλέων» κ. α. λ. βαμπιρο’’τέτοια’’…!; 

    Να, γιατί ‘’ψοφάω’’ για….. ‘’βασιλόπιτα’’…., κι έτσι, μόνο, θα πάω ‘’εκεί’’…., αν με….! )) 

 

η παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνον : Λουκάς : κεφ. 14, εδ. 15 έως 24…., 

ή της παραβολής των δέκα ‘’παρθένων’’….: 

η παραβολή των δέκα παρθένων : Ματθαίος : κεφ. 25, εδ. 1 έως 13…., 

την που, μόνον, ο…., ‘’παρθενο’’λόγος, κι αυτός…., Ματθαίος αναφέρει…., 

ή του…., ή της…., ή του…., ήηηηη του/της/του…., ω ‘’εύπιστα’’ μωρά ‘’μωράκια’’ –τους….! 

 

Ννννναι…., ω δουλικά…., κι όποιος έχει αυτιά που ακούνε…., 

χμ, να ακούει το τι λένε οι σατανόπνευστοι….. ‘’«ωτοκλούστες»’’….. αυτοί...., 

να…., οι βαβυλώνιες αρχι’’τέτοιες’’ του παναιώνιου 

σατανο…., καισαροπαπο,τρομο, μανταμο…., κράτους....! 

 

Τυφλή υποταγή…., 

βρε…., όλων και καθ’ όλα και με ‘’τυφλοσούρτη’’, ιδίως, το λόγο του Φαύλου Παύλου…., 

στις ανώτερες εξουσίες…., ωχ…., τις….. πάντα, παντού κι όλες..... Θεοτεταγμένεςςς...., 

                  [ Α, συν τω φταρνίσματι του Καίσαρος ή του Πάπα, κι ο, τάχα, όντως Θεός ζαλίζεται....! ] 

αφού…., διαφορετικά πράττοντες…., λέει ο Σαύρος Παύλος…., 

αντιτάσσονται στη διαταγή του Θεού…., οπότε είναι κατακριτέοι…., 

όπως κατακριτέοι είναι κι αυτοί που αντιστάθηκαν σε αυτές...., τις εξουσίες...., 

και, προ του…., ε, πολυμεσίτη…., μεσίτη και ανθρώπου….. Χριστού Ιησού…., 

χμ, έιιιιι, ανθρώπου….. και, ααααα, πρώτα Χριστού και μετά Ιησού....! 

 

      |*| Ω κλώσσες του κάθε Καισαροπαπείου…., 

      χμ, εσείς οι των 12, τ ώ ρ α στη Γη, μονοθεïστικώωωωων ή μη θρησκειών…., 

      ποιά γνώμη έχετε, και, για τους αντικαισαροπαπικούς γνήσιους επαναστάτες…!; |*| 

 

Καλέεε..., να…., οι εξουσίες -- οι άρχοντες....: όργανα του Θεού για το καλόοο σαςςς....! 

 

Κάλέεε…., οι άρχοντες….: επαινετές του καλού…., ορθώς μαχαιρούχοι...., 

εκδικητές της οργής του Θεού εναντίον του κάθε πράττοντος το κακόν…., 

 

      {*{ Αχ…., έτσι, λαχταρώ να "μετακομίσω", ‘’μηχανοχρονικά’’, στην εποχή του Σαύλου...., 

      να ζήσω….. και λίγο….. ζώντας....! 

      Έιιιιι…., εσείςςςςς…., οι καθελογής πιστοί –τους...., 

      χμ, πείτε –‘τους…., πλην απ’ το ’’ποίημα’’…., και, το τραγούδι....: 

      "Άει….. σιχτίρ…., άει….. σιχτίρ...., / άει…., ρε βαμπιροβαμπίρ.…! }*} 

 

που…., ως κι εκ τούτου…., χμ, μα και για λόγους συνειδήσεως…., 

 

    [$[ Ωχ…., νιώθω τύψεις ασυνειδησίας, σώρρυ, συνειδήσεως ο αντικαισαροπαπιστής...., 

    ναι…., ω….. Φοιβο’’τέτοιε’’….. Παύλε…., ννναι...., 

    ε, κι άντε και στην Πρίσκίλλα…., χμ, την «Πρίσκα σου»…., 

    ή και στην….. ‘’κρυφή’’….. Φοίβη σου…., ωχ, που μας νευροσπάς εξεξεξαιρετικά....! ]$] 

 

είναι άξιοι…..υποταγής, σεβασμού, τιμής,….. μα και….. φόβου και τρόμου,..... 
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    (( Φόβος και Δείμος….: προσωποποιήσεις του φόβου και του τρόμου, αντίστοιχα…., 

    σύντροφοι και συμπολεμιστές του κατά του Δία συνωμότη / με Ήρα κι Απόλλωνα / 

    Ποσειδώνα ενάντια στην Αθηνά και τον Δία….: οι δυο….. π,Π,ανικοί….! 

    …... Και….. Πασχώρ…., «Τρόμον» κατά Ιερεμία…., που θες…., ρε Φ,Π,αύλε…., 

    να φας χαστούουουουουκι -- δυνατό χάααααδι….. και να δεις τον….. «Χριστό Ιησού» φαντάρο….! )) 

 

και από πλευράς των δούλων….. και από πλευράς των ελευθέρων….. προς αυτούς...., 

τους κυρίους του κόσμου τούτου....! 

            // Ωχ…., σιγά…., μη και χάσουν τα….. ’’πρόβατα’’ τους «Νόμιους» σφαγείς –τους....! // 

 

       ♣ .....δηλαδή…., ωρέ κρουαζιεράκια Παύλε…., ο κόσμος..... να υπακούει, ‘’τυφλά’’, 

       στον υπόκοσμο του τρομοΚράτους....! 

       Τιμή στους άτιμους άρχοντες...., τους πάντα πλούσιους…., λες…., κι εσύ…., 

       αυτούς που βλασφημούν το όνομα του Θεούουου…., 

       «το τιμητικόν σας όνομα»....,’’ως’’ λέει ο Ιάκωβος : κεφ. 2, εδ. 7...!; 

 

       Κι οι ‘’Σπάρτακοι’’ κι οι λοιποί τέτοιοι…., χα, ‘’γιοι του Σατανά’’…., στην Κόλαση...., 

       μωρή….. ναρκισσοκαισαροπαποκλώσσα...., 

       χμ, οι «αντίθεοι θεομάχοι», οι ‘’ανάρχες’’ αντικρατοτρομοκρατιστές…., 

       εχμ, που χαλούν το μυστικό σχέδιο του Θεούουου.…, τίιιιι…!; «Σπαρτοί Κάδμοι»…!; 

       Δηλαδή, κι αυτοί, "Ιεροεξεταστικώς" -- "Ανανιοσαπφειρικώς" -- ..... στον ‘’Καιάδα’’...!; 

       Άει …., ρε βοθροφίδες...., και..... πάρτε 678 αξίνες..... να ‘’τα’’ ξάτε....! 

 

       Και, ω τσιμπλούχοι…., καισαροπαποβολεμένοι και μη…., τσιμπήστε με 

       να ιδώ το….. πού ζω και πού πεθαίνω....! 

       Α…., να…., στο θεοκρατικόοοοο καθεστώς –τους 

       με άρχοντες λάτρεις των καλών έργων και τιμωρούς των κακών 

       έζησαν τόσοι και τόσοι ‘’δυο’’ χιλιάδες χρόνια τώρα, και, στον "χριστιανόκοσμο"...!; 

       Αχού...., κάλέ...., αχούουουουου...., τι….. εξεξεξουσίεςςς....! 

 

       Όμωςςςςς…., καισαροπαπικός ήταν ο ρόλος, και, σου...., 

       ω εκεί και τότε ‘’Μεγαλάδελφε’’ πράκτορα Φαύλε Παύλε...., 

       και...., χμ, όντως…., οι επιστολές σου είναι σοβαρέςςςςς και δυνατέςςςςς...., 

                        // Ε, ιδίως, και, οι προς το Ρωμαίο φίλο σου και ‘’πολυ’’πράκτορα Σενέκα επιστολές…., 

                        οι σκοπίμως πολύχρονα απόκρυφες : αποκεκρυμμένες ‘’σας’’…., αλλά όχι…., πια….! // 

       μα ‘’μπούκωσες το στόμα’’, και, του όντως Θεού με τις σοβαρές μπούρδες σου...., 

       ρε φασιστοειδές Σκουπίδι....! 

 

       Αλλά….. μην ανησυχείς…., ρε Παυλάρα…., τα κατάφερες…., 

       κι εσύ και συν αναλόγοις σου ‘’τέτοιοις’’…., νααααα, έως τα σήμερα....: 

       μπροστά πηγαίνουν οι αρχοί..... και πίσω τα χαïβάνια...., 

       ντουγρού στο….. Ολοκαύτωμα…., νααααα…., 

       χα, χα…., κυρίως, χριστιανοδημοκρατικά πράγματα....! ♣ 

 

Επίσης…, λέει ο φοροτεχνικός Φαύλος…., πως οι άρχοντες 

είναι και άξιοι δασμοδοσίας και φοροδοσίας εκ μέρους των λαών –τους...., 

που γι’ αυτό ακριβώςςςςς το έργο είναι αφοσιωμέεεεενοι...., 

χμ, ήτοι, να τους αποδεκατίσουν, κι άλλο, με δεκάτες…., 

ωχ…., ως όντες, αυτοί : οι άρχοντες, υπηρέτες του Θεούουουουου....! 

     // Εεεχ…., κρίμα είναι να είναι κι ‘’άφραγκος’’ κοτζάμ Θεόςςς ‘’Πράααμα’’....! // 
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Και συνιστά υποταγή…., όχι ‘’για τα μάτια του κόσμου’’...., μα σαν δούλοι του Ιησού…., 

          [[ Α…., για αυτό τόσοι, Εβραιοποιημένοι ή μη, "χριστιανοί" είναι καισαροπαποκλώσσες...., 

          και, ως πιότερο Παυλιανιστέςςςςς…., σχεδόν, πάντα..... -όφρονες...., 

          ιδίως, οι ‘’συνδικαλιστικά’’ οργανωμένοι κρυπτοσατανόφρονες...!; ]] 

χμ, που θα κάνουν το θέλημα του Θεού με την καρδιά και την ψυχή τους...., 

φοβούμενοι τον Θεόοο...., σαν να υπηρετούν τον Κύυυριο..... και όχι ανθρώπους....! 

                   {{ Εεε…., αλλιώς στο ‘’θεό’’ : αρχι·βασιλιά ή στο ‘’θεό’’χριστο βασιλιά….: τυραννία…., 

                   κι αλλιώς -- ‘’αλλιώς’’ στους ανθρώπους….: 

                   στους, θνητούς και, έστω, λαόχριστους, ’’δημοκρατιοκράταρχους’’….! }} 

 

Είναι ανάγκη να γίνεται η τέτοια, τυφλή, υποταγή...., λέει...., χμ, «ειλικρινώς»...., 

      (( Εεεεεχ…., αρκετάαααα….! Κάντε την….. ’’ανάγκη’’ –σας….. 

      κι ελάτε να σας δώσω ‘’χαρτί υγείας’’…., ρε βρωμο’’θεοκτόνοι’’....! 

      Άει…., μη χέου…., σώρρυ, άει….. στο του Μιχαίου ‘’τέτοιο’’….! )) 

διότι ο Κύριος είναι εκείνος που υπηρετούν...., 

ο Κύριος, που θα τους ανταμείψει με ανάλογη κληρονομιά...., 

ο Κύριος...., που σε αυτόν ανήκει η εκδίκηση κι η ανταπόδοση 

των…., χα, τυχόννν…., κακών αρχόντων...., δίνοντας τόπον εις την οργήν του Θεού....! 

    || Ρε σεις ‘’Λήναιοι’’…., έτσι ξεχείλισε το πατητήρι : ληνός της οργής του Όργιου ‘’Γιαχβέ Ιησού’’...!; || 

 

Υποταγή και πειθαρχία, λοιπόν, λέει…., με….. υπομονή, επιείκεια, πραότητα,….. 

χωρίς γογγυσμούςςς κι αμφισβητήσειςςς...., χω, χω, χω…., για να γίνουν…., οι υποτακτικοί –τους...., 

άψογοι κι ακέραιοι…., παιδιά του Θεούουου άψογα σε μια γενιά διεφθαρμένη και διεστραμμένη, 

                         // ….. ωχ, κυρίως, την αντι’’καισαροπαπική’’ γενιά εννοεί….! // 

που, μεταξύ τους, οι, ’’καισαροπαπο’’ϋποταγμένοι, χριστιανοί λάμπουν σαν άστρα….! 

         /**/ .....εμ...., για αυτό τυφλωθήκαμε πολλοί...., χα, από το αστροφώςςςςς –τους...., 

         των κωλοφωτιών -- πυγολαμπίδων…., που, για να λάμψουν, χρειάζονται σκοτάδι….! /**/ 

 

Υποταγή…., χμ, για να μη δυσφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία –τους...., 

μα και για να μπορεί να καυχηθεί ο Παύλος κατά τη 2α παρ,απ,ουσία του Ιησού…., 

έιιιιι…., τότεεεεε κι επί Παύλουουουουου…., 

ως, καλύτερα, και να υπηρετούν και οι ελεύθεροι και οι υπό ζυγό δουλείας τους πιστούς κυρίους τους…., 

που δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι είναι αδελφοί τους...., ήτοι, χριστιανοί...., 

αφού ωφελούνται απ’ την υπηρεσία τους....! |$| Εχ, να, πρώτοι σε ωφέλη τα ‘’καισαροπαπο’’τσιράκια....! |$| 

 

               ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

▌Α, συμβουλεύει και τους άρχοντες...., 

και, τους εκεί στη γη : χώρα –τους υποταγμένους στον ‘’Κύριο’’…., 

που έχουν, λέει ο Παύλος, Κύριο στους ουρανούς….: ’’Μεγάλο Αδελφό’’ στα εξωτερικά...., 

να τους κάνουν τα ίδια...., να τους δίνουν το ίσον...., και να αφήσουν τη φοβέρα….! 

 

Ννννναι…., που ο Άδης, σώρρυ, Θεόςςς, και κρίνων, δεν κοιτά αξιώματα -- δεν προσωποληπτεί...., 

εχ, αρκεί να του κάνουν τα….. ’’θυσιαστικά’’…..θελήματα….! 

        {{ Μπα…., δηλαδή…., υποταγή κι οι….. τ,ρ,αγοί....! Για άλλοθι...!; 

        Και….. όλοι οι…., χξς΄, «ελέω Θεού» βασιλιάδες…., εκεί κι αλλού : και στους ιμπεριάλ 7 ουρανούςςς…., 

        ήσαν με αρχι,Αρχι,βασιλιά…!; Κι αυτοί….. ιμπεριάλ 7….. ή ιμπεριάλ 777…! }} 

Αυτούς, λοιπόν, τους άρχοντες, βασιλιάδες και υψηλά ισταμένους…., ο ‘’ύστερα’’ αρχιδημαγωγός Παύλος…., 

συνιστά να τους ευλογούν και να μην τους καταριούνται…., όταν τους διώκουν…., 

που ο Ιησούς θα εκδικηθεί...., αλλά και να προσεύχονται για αυτούς…., 

          [ Εεεεε…., ενισχύστε…., έτσι : προσευχητικά –τους…., και, τον ψυχοενεργειομανδύα –τους….! ] 

για να ζουν βίο ήρεμο κι ήσυχο...., // …..α…., γι’ αυτό ήσουν Καισαροπαποκλώσσα…., βρε χαμαιλέοντα…!; // 

χμ, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα….! 
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Διότι, λέει, αυτό είναι καλό κι ευπρόσδεκτο ενώπιον του Ιησού…., 

ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι...., χμ, ως θέλει κι ο Θεόςςςςς…., 

που…., κυρίως, κατά την Π. Δ…., καταράστηκε, και, τους πρωτόπλαστους…., 

δήθεν, για λόγους παράβασής τους…., 

δήηηθεν…., νααα…., που «η πλάσις υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά, 

αλλ’ εξαιτίας || Ε, αναγκαστικά και μοιραία με την ‘’πτώση’’ τους….! || εκείνου 

που την υπέταξε,…..»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 20…., 

όπως καταράστηκε κι ο Ι. Χ, στην Κ. Δ, τους….. «υιούς του Σατανά»….! ▌ 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Τέτοια σατανάρεστα γράφει στις επιστολές του : ‘’του’’ ο μασονέ Καββάλ βοσκός : Νόμιος Παύλος 

προς τα κατά τόπους κοπάδια και τσομπανόσκυλά του…., και τους...., 

που…., όχι λίγες φορές…., και, ο ίδιος τους ‘’ξεσκεπάζει’’….. έως και μη χειρότερα…., 

συνιστώντας ‘τους να διδάσκουν και να προτρέπουν αυτούς τους υγιείς λόγους του Κυρίου τους Ιησού...., 

λόγους….. που ανταποκρίνονται στην ευσέβεια….! 

 

       [$[ Ναιαιαιαιαι…., υπακούτε ‘τους…., ω δούλοι….. δούλοι…., 

       και κάντε το…., ως το εννοούν κι αυτοί εδώ…., θέλημα των αφεντικών σας…., 

       το που το ξέρετε…., γιατί θα ‘’σας τις βρέξουν’’ οι ‘’βροχο’’ποιοί….. αναλόγωςςς…., 

       ε, κατά τη ρήση του Ιησούλη….: «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του 

       και δεν ετοίμασεν ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. 

       Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, 

       αυτός θα δαρή ολίγον»…..: Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48…., 

       ε, που ως έλεγε, σχετικά, κι ο πρόγονόςςς του Σολομών….: Παροιμίαι : 29 : 19….: 

       «Ο δούλος δεν δύναται να διορθωθή με λόγους· κατανοεί μεν, αλλά δεν υπακούει»….! 

       ….. Ντα…., ντα…., ντα -- ντα…., ρε….. Νταντούλη Χριστούλη….! ]$] 

 

Επίσης, τους λέει να αποφεύγουν τους κηρύττοντες άλλα...., 

χμ, που είναι φουσκωμένοι και δεν ξέρουν….. τίιιιιποτα…., 

στερημένοι αληθείαςςςςς…., που νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον υλικού κέρδους…., 

              // Εχ…., καλά τώρα...., ρε Καββάλ Κάδμοι μασ ώντες όνοι….. Νο 666….! // 

διεφθαρμένοι στον νου....,..... αυτοί που έχουν νοσηρή επιθυμία 

για συζητήσεις και λογομαχίες…., από τις οποίες προέρχεται….: 

φθόνος, έρις, συκοφαντίες, πονηρές υποψίες, θορυβώδεις φιλονικίες,....! 

 

▼ Ω πρωτοδάσκάλε της λογοκρισίας….. Φαύλε Σαύ,λ,ρ,ε Παύλε…., 

για αυτά, κυρίως, έκαιγαν οι ανά τους αιώνες ‘’αντιστοιχίες’’ σου, 

ξςς, «αντιχριστιανικά» βιβλία και βιβλιοθήκες…., 

αφού, όμως, πριν, τους αντέγραφαν…., όπου τους βόλευε…, αφού έκλεβαν τα πνευματικά τους αγαθά…!; 

 

Άλλωστε…., ως ‘’δείχνεται’’ στις Πράξεις των Αποστόλων…. 

κι ‘’εσύ’’ ‘’τέτοια’’ έκανες, ω μαγόφιλε Παύλε…., στην Έφεσο κι αλλού της Ασίας….: 

καύση βιβλίων,….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 19, εδ. 19, 20…., θραύση….. ή λιώσιμο αγαλμάτων…., 

χμ, μα των αντιγράφων τους…., ιδίως, των αντιγράφων των χρυσών αγαλμάτων…., 

που τα πηγαίνατε, ‘’σιγά-- σιγά’’, στο ζάπλουτο : Αζώτειο Ισραήλ…., 

εχχχχχ, για….. ’’επισκευήηηηη’’….. επί το πιο καλλιτεχνικόννννν....! ▲ 

                         (( Ω Φαύλε Παύλε…., μη ‘’μας’’ βρίζεις και μη ‘’μας’’ ‘’ψιλογαζώνεις’’…., 

                         γιατί θα αποκαλύψω, και, ότι είσαι μασονοκίνητοςςςςς κρυπτοσατανιστήςςςςς....! )) 

 

…..Ω ‘’καμμένα χαρτιά’’ : πρω,κ,τοδασ κάλοι, και, της ‘’τέτοιας’’ υποταγής…., άει και «μολυνθείτε» με….!..... 
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….. ‘’Φυσικά’’…., απ’ αυτό το υποταγολόι….. δεν θα μπορούσε να λείπει κι ο Πέτρος…., 

ο εξίσου -- ‘’εξίσου’’ Φαύλος με τον Σαύ,λ,ρ,ο Παύλο…., 

χα, ο αστοιχείωτος Πέτρος…., τέως….. ‘’πέτρα’’ : ‘’πάτος λαός...., ρήτοραςςςςς, πια…., 

αν και στα γραπτά υστερούσε….. και του έγραφε τις επιστολές ο Σιλλουανόςςςςς….! 

 

Ννννναι…., κήρυκας της υποταγής ατόμων και λαών στις….. εξεξεξουσίες…., 

χξς΄…., μέχρι και στις πιο διεστραμμένες το….. Πλουτ αρχίδιο…., ναααα…., και, λ. χ….: 

 

             ( Νουθεσίες του Πέτρου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες....: 

             η χριστιανική συμπεριφορά και η βάσις της….! ) 

                        [ Ααα…., ίσιο σας φαίνεται, ακόοομα, το με μάσκα ίσιου ανάποδο…., ε, βρε μαζόοοχια…!; ] 

 

▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23….: 

«Υποταχθήτε λοιπόν, (!;) σε κάθε (!;) ανθρωπίνην εξουσίαν χάριν του Κυρίου, 

είτε πρόκειται διά τον βασιλέα, ως τον ανώτατον άρχοντα, είτε διά τους διοικητάς, 

ως (!;) απεσταλμένους (!;) απ’ αυτόν διά την τιμωρίαν εκείνων που κάνουν το κακόν 

και διά τον έπαινον εκείνων που κάνουν το καλόν (!;), διότι (!;) αυτό είναι το θέλημα του Θεού : 

να αποστομώνετε διά των καλών σας πράξεων την άγνοιαν των ανοήτων ανθρώπων. 

Να ζήτε σαν άνθρωποι ελεύθεροι και όχι να χρησιμοποιήτε την ελευθερίαν 

(!;) σαν κάλυμμα κακών πράξεων, αλλά σαν δούλοι του Θεού. 

Τιμήσατε όλους, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε. (!;) 

 

Οι υπηρέται, να υποτάσσεσθε εις τους κυρίους σας, με τον οφειλόμενον σεβασμόν, 

και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς αλλά (!;!;!;!;!;) και εις τους διεστραμμένους. 

Διότι (!;) αυτό έχει χάριν, εάν, με συναίσθησιν του Θεού, υπομένη κανείς ενώ υποφέρει αδίκως. 

Διότι ποίαν αξίαν έχει το να δέχεσθε με υπομονήν ραπίσματα διά το κακόν που έχετε κάνει; 

Εάν όμως κάνετε το καλόν και υποφέρετε, η υπομονή σας είναι χάρις ενώπιον του Θεού. (!;) 

Διότι (!;) προς τον σκοπόν αυτόν έχετε καλεσθή, καθ’ όσον και ο Χριστός (!;) έπαθε (!;) προς χάριν σας 

και σας άφησε (!;) παράδειγμα, διά να ακολουθήσετε τα ίχνη του. 

Αμαρτίαν δεν έκανε || Χα, μετά απ’ την….. ’’απορρύπανσή’’ του….. ο Ιωσεδέκιος…!; || 

ούτε ευρέθηκε δόλος εις το στόμα του· (!;) όταν τον ύβριζαν, (!;!;!;!;!;) δεν απέδιδε τας ύβρεις, 

όταν υπέφερε, (!;!;!;!;!;) δεν απειλούσε, αλλά (!;) άφηνε την κρίσιν εις εκείνον, 

που μπορεί να κρίνη δίκαια.»….,….. [ …..Ανανίααααα…., Σαπφείρααααα…., ου – ου….!..... ] 

 

▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18….: 

«Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά την φλογερήν δοκιμασίαν σας, 

                   {{ ….. Μη και μη και μη και μη…., / όχι άλλη δοκιμήηηηη….! 

                   ‘’Βάρδια’’ στο μη ασυνήθιστο….. / και ‘’το φεγγάρι αβύθιστο’’….! }} 

που γίνεται προς δοκιμήν σας, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο, (!;) 

        /***/ ….. Καίσαρες και Πάπες οι διαστροφοτ,ρ,αγοί…., 

        χμ, και του….. άπαθου Χριστούλη την κρυφή υποταγή 

        τα θύματα την έχουν ‘’κοινωνία’’…., ω, με ανάλογη χαρά και μαζοχία….! 

        Χαρά στη λύπη σας…., λοιπόν…., και λύπη στη χαρά σας…., 

        εμμμ…., ’’μαγκιά’’ σαςςς….! 

        …..Ε, ναι, λοιπόν….: Σε όλες τις μυθολογίες…., που τις ‘’κατάααααντησαν’’ θρησκείες…., 

        σχιζοδοκιμαστές ‘’θεοί’’…., του Σατάνα αηδίες….! 

        Ουστ, ωρέ ‘’Θεοκτόνοι’’ Γιαχβαλλαχτζήδες…., ’’χαζο’’αλληλοαντιγραφόμενοι….! /***/ 

αλλά, κατά το μέτρον που γίνεσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, 

να χαίρετε διά να αισθανθήτε χαράν και αγαλλίασιν, και όταν η δόξα του αποκαλυφθή. 

                    ---- ….. Δόξα αποκεκαλυμμένη…., / ε, να, λόξα καλυμμένη…., / 

                    ω λοξίες τους καημένοι…., / παναιώνια εμπαιγμένοι….! ---- 
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Εάν υβρίζεσθε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είσθε μακάριοι, 

διότι το ένδοξον και δυνατόν Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, αναπαύεται σ’ εσάς· (!;) 

απ’ αυτούς το όνομα του Χριστού βλασφημείται, αλλ’ από σας δοξάζεται. 

 

Κανείς από σας (!;) να μη υποφέρη διότι εσκότωσε / Όι Ανανίααα, Σαπφείρααα,….! Κι οι «ιεροί πόλεμοι»…!; /  

ή έκλεψε ή έκανε κακό ή δι’ ανάμειξιν εις ξένα πράγματα. (!;!;!;!;!;)        

Αλλ’ εάν υποφέρη ως χριστιανός, να μην εντρέπεται, αλλ’ ας δοξάζη τον Θεόν με το όνομα αυτό. (!;) 

Διότι τώρα είναι ο καιρός να αρχίση η κρίσις από την οικογένειαν του Θεού. 

Και εάν η κρίσις αρχίζη πρώτα από μας, 

ποιό θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν εις το ευαγγέλιον του Θεού; (!;) 

Και εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, πού θα εμφανισθή ο ασεβής και ο αμαρτωλός;»….,….! 

 

       ### «Σεις όμως / ….. κυρίως, οι πλούσιοι, και, Άρχοντες….. / εξευτελίσατε τον πτωχόν. 

Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι, και αυτοί δεν είναι που σας σύρουν εις τα δικαστήρια; 

Δεν είναι αυτοί που βλασφημούν το τιμητικόν όνομα, με το οποίον ονομάζεσθε; 

Εάν πραγματικά εφαρμόζετε (!;!;!;!;!;) τον βασιλικόν νόμον, (!;!;!;!;!;) σύμφωνα με την γραφήν, 

Να αγαπήσης τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου, καλά κάνετε. 

Εάν όμως χαρίζεσθε σε πρόσωπα, κάνετε αμαρτίαν, και ελέγχεσθε από τον νόμον ως παραβάται. (!;) 

Διότι όποιος τηρήση ολόκληρον τον νόμον, πταίση όμως εις ένα σημείον, 

(!;) έχει γίνει ένοχος παραβάσεως όλου του νόμου.»….: Ιακώβου : κεφ. 2, εδ. 6, 7, 8, 9, 10….! ### 

 

….. Έιιιιι….: Ρίξτε ‘τους, αράδα, / στης λήθης τον Καιάδα…., / 

που είν’ ώρα να σωθείτε / απ’ τα Θηριοθηρία…., / 

ω ήμεροι…., που αγριέψατε / από σατάν εγκάθετα…., / θεόμασκους δοκιμαστές…., / 

σε….. ‘’χρονοουτοπία’’….! 

Εχχχ…., άντε…., βρε ‘’μπρούμυτοι’’ λαουτζίκοι…., εεε, λαούλια μου ‘’αγαπημένα’’….!..... 

 

….. ‘’Μετά’’, λοιπόν, απ’ αυτόν...., τον…., κήρυκα της ‘’τέτοιας’’ υποταγής…., Παύλο…., 

ξου…., ‘’τον πρώτο άγγελο του Θεού’’...., που σάλπισε 876 μασονέ εσω·εξω·ιμπεριάλ φορές...., 

ιδού κι ‘’ο δεύτερος άγγελος του Θεού’’…., 

χμ, που, αυτός, σαλπίζει 678 Αρχιμασονέ εσω·εξω·ιμπεριάλ φορές...., 

εμ…., για να κουφαθούν κι οι έχοντες αυτιά που ακούουν....! 

 

         ♣ Βρε -εσείςςςςς…., ο αγράμματος Πέτρος Σιλουανοέγραψε αυτές τις επιστολές 

         κι έτσι, μάλιστα, εις άπταιστον αρχαίαν ελληνικήν…., 

         χα…., ο που έμαθε ξένες γλώσσες σε μια μέρα…., 

         ωχ, που ισούται με χίλια έτη…., ως λέγει ο ίδιος…., 

         ε, στην της 50ής μέρα…., οπότε ήταν μεσαιωνική νύχτα…!; 

         Μόνο που δεν μας λέει ο ‘’μισθωτός’’ επί 666 μαχαγιούγκας…., 

         όπως μας λέει ο Ησαΐας….: Ησαΐα Α΄ : κεφ. 16, εδ. 14…., 

         αν είναι….. «αριθμούμενα κατά τα έτη μισθωτού»….! 

 

         …..Εμμμμμ…., κάααααποτε…., όταν, πλέον, ήταν ανάγκη 

         να παρουσιάσουν, επίσημα, λόγια και έργα τους – ‘’τους’’…., 

         και, και, για να γίνουν επίσημη κρατική θρησκεία…., κι εδώ…., 

         σαφώςςςςς, κι εδώ, κωδικοποιημέεεεενη…., 

         εεεεε, τότε, σταμάτησαν, κάπως, και τις χίλιες δυο ‘’τροποποιήσεις’’….! ♣ 

 

Ιδού…., επαναλαμβάνει, σχεδόν, τα ίδια...., μα..... ‘’πιο’’ φασιστικά...., ο Πέτρος...., 

λέγοντας πως είναι θέλημα του Θεού 

           // Κάλέ Ρακά Πέτρε…., ‘’δωδεκαθεïστή’’ ή Βραχμανιστή ή…., 

           το ‘’καφεφλύτζανο’’ του όντως Θεού είδες και...!; // 
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να υποτάσσονται όλοι, ανεξαιρέτως, σε όλους, ανεξαιρέτως, τους άρχοντες...., 

ως όντες όλοι –τους, οι άρχοντες, θεόσταλτοι...., 

τυφλή υποταγή ακόμη και στους πιο….. διεστραμμένουςςςςς....! 

 

       |*| Α…., γιατί…., ρε «κανδαλιάρη»…!; Για να γίνουν οι αρχιμασονέ καββάλ θύτες πιο σαδιστές..... 

       και τα μασονο‘’καβα,λ,λικευμένα’’ –τους θύματα πιο μαζόχια...!; |*| 

 

Χμ, διότι, λέει ο Πέτρος, είναι καλύτερο να υποφέρει κανείς…., εάν ο Θεός το θέλει…., 

     ( .....εχ…., βρε….. βλαμμένε κι άπιστε ‘’κλωσσοπλάστη’’...., αμφιβάλλεις και ρωτάς πλαγίως...!; ) 

όταν κάνει το καλό…., οπότε, χα, κανείςςςςς (!;) δεν μπορεί να τον βλάψει...., παρά όταν κάνει το κακό....! 

 

Αυτό έχει χάρη...., αν, δηλαδή, με συναίσθηση του Θεού…., υπομένει κανείς…., ενώ υποφέρει αδίκως…., 

ο δίκαιος...., που μόλις σώζεται...., πόσο, μάλλον…., λέει...., ο άδικος κι απειθών στο ευαγγέλιό τους....! 

 

Ναι…., υποταγή…., χάριν του Κυρίου...., 

 

    [[ Εχ…., να μην τον στενοχωρούμε, κιόλας, θεογιόοοοο…..πράαααααμα....! 

    Τί, ‘’στο διάολο’’, σατανιστές είμαστε, ω κάλέ Πέτρο, πού ‘χεις ‘’κάλο’’ ’’ένα μέτρο’’...!; ]] 

 

που….. γι’ αυτόοοοο έχουν καλεστεί οι χριστιανοίοιοιοιοι...., 

χμ, που κι αυτός, ο Ιησούςςςς, υπέμενε….. διωκόμενος...., να, παραδειγματικά τους...., 

αφήνοντας…., τσςςςς, χωρίς ύβρεις και φωνές…., να κρίνει τους διώκτες του ο Θεός....! 

 

       ■ Μπααααα…., κάθε άλλο…., μάλιστα…., χα, ούτε καν μια βρισιά ή απειλή : «ουαί»…., 

       χα, ούτε και καμιά ‘’τέτοια’’ κρίση…., ω αστρίτη Πέτρε…., που σε σας άφησε την κρίση…., 

       σαν σας όρισε να κρίνετε τις 12 φυλές -- οχιές του Ισραήλ….!  

 

       Και….. τιιι αναμάρτητοςςς τω Κυρίιιω…., ρε….. λογοπραξοφακίρη…., 

       χμ, που…., «μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το καλόν»….: 

       Ησαΐα Α΄ : κεφ. 7, εδ. 15…., 

       ως ρυπαρόντυτος και, έστω, πριν ‘’του αφαιρεθή η ανομία του»…., 

       α, έως να χριστεί «πρωτότοκος»….. ο πλέον εξ όλων γενναίος κι αποφασιστικός…., 

       έφαγε….. 678 Χ 876 κιλά ‘’καθαρτικό’’ -- εξεξεξαγνιστικό ‘’«βουτυρόμελο»’’…., 

       ναιαιαι…., ο….. πλέον εξεξέξυπνος σπουδαρχίδης Απόλλων Ιησούςςςςς….! 

       Ννναι…., εξού και τα δοκιμαστικά ‘’καλλιστεία’’ «μεταξύ πολλών αδελφών»….! ■ 

 

Κι έτσι, λοιπόν, λέει ο Πέτρος...., ωχ, να μην παραξενεύεται κανείς –τους 

για τις φλογερές δοκιμασίες…., που τις υφίσταται….. για να δοκιμάζεται...., 

χμ, χμ, χμ, σαν να του συνέβαινε κάτι το παράξενο...., 

αλλά, απεναντίας, να χαίρεται και να αγαλλιάζει μακάριος…., 

        // Τσς…., ‘’…..σφάξε με, Αγά μου, και, να….. αγαλλιάσω…., μακαρίωςςςςς…..’’....! // 

που….. για το όνομα του Ιησού….. δοκιμάζεται…., 

οπότε το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται σε αυτούς…., 

κι έτσι δοξάζεται...., δοκιμαζόμενοι αυτοί...., ο Ιησούςςςςς..... και δεν βλασφημείται....! 

 

Τους συνιστά δε ο Αρχιμασόνος Καββαλο·Ταλμουδιστής να μην υποφέρουν 

αν σκότωσαν ή έκλεψαν ή έκαναν κακό ή αναμείχτηκαν σε ξένα πράγματα...., 

αλλά…., εάν υποφέρουν ως χριστιανοίοιοιοιοι…., να μηννννν εντρέπονται....! 

 

     {{ Α, για αυτό, σαδιστή Πητ, παρέμεινες άτυπτος, και, με τα "Ανανιοσαπφειρικά" σου...., 

     κι εσύ…., μα κι οι μεγάλοι δολοφόνοι στο όνομα της "θρησκείας" σας…., 

     χμμμμμ…., γιατί υπέφερες….. ως χριστιανόςςςςς....! }} 
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► Ο Ιάκωβος…., αναφερόμενος στους πλούσιους…., που καταδυναστεύουν βλάσφημα τους φτωχούς...., 

λέει…., σε επιστολή του...., έστω, του…., 

πως είναι παραβάτης κι ένοχος όοοοολου του Νόμου τους όποιος χαρίζεται σ’ αυτούς….! 

       ** Ε, στους πλούσιους που δεν προσφέρουν για την καθελογής ‘’«αιτία του Γιαχβέ»’’….! ** 

 

Δηλαδή, πως κάνει αμαρτία...., σφάλλων, έστω, μόνο, σε ένα σημείο…., 

τονίζοντάς ‘τους, όμως...., μάλλον, αμέσως, αυτοαναιρούμενος ο δημαγωγός κι αυτός...., 

πως καλά κάνουν…., υπακούοντές και χαριζόμενοί ‘τους…., 

ε, στους που προσφέρουν για την….. καθελογής ιμπεριάλ….. ‘’«αιτία του Γιαχβέ»’’…., 

αλλά, μόνον, εφαρμόζοντας το βασιλικό νόμο…., σύμφωνα με τη γραφή...., 

                  (( Εκκλησιαστής : Σολομών :  8: 2 : «Υπακούω εις την διαταγήν βασιλέως 

                  λόγω θείου / αρχι,Αρχι,βασιλικού / όρκου»….! )) 

αυτήν που προστάζει να αγαπάνε, κι αυτοί, τον πλησίον τους…., όπωςςςςς τον εαυτό τουςςςςς….! ◄ 

 

….. Χμμμμ…., βρε….. πώς γίνεται αυτοί να λεν….: «Αγαπάτε αλλήλους»….. 

κι οι ακούοντες ακούοντας να ακούν….: ‘’«γαμάτε αλλήλους»’’…., εεεεε, και, ιμπεριαλέ…!;….. 

 

                              =========================================================== 

  

                                                     14 --- 26 ) 

 

….. χξς΄…., εξεξεξαναγκαστική υπακοή και υποταγή λαών κι ατόμων 

στη ‘’θεϊκή’’ σχιζεξεξεξουσία ‘’του’’ κηρύττει ο ντεμέκ δευτεροερχόμενος Φασίστας ‘’Ιησούς’’...., 

μα κι οι της αρχιμασονέ ιμπεριάλ κλίκας του…., ‘’Εβραίικης ή μη’’…., έως και στις διεστραμμένεςςςςς….! 

 

Εεεεεε…., χξς΄…., εξεξεξαναγκαστική υπακοή και υποταγή λαών κι ατόμων 

σε δήθεν ‘’«ελέω Θεού ή θεών»’’ σχιζεξεξεξουσίες κηρύττουν κι οι άλλοι μασονο‘’τέτοιοι’’….: 

φιλόσοφοι και ποιητές -- ‘’ευαγγελιστές’’, προφήτες -- μεταφήτες,….. 

όλοι –τους, σχεδόν, ‘’πουλημένες πένες’’…., εχμ, ‘’με το αζημίωτο’’…., 

αυλοκόλακες ‘’θεο’’,θεο,ποιητές βασιλιάδων κι Αρχόντων….. και λαοναρκώτρες…., 

πάντα : ‘’πάντα’’ με δόλια κωδικοποιημένο λόγο οι πόρνες της σατάν διανόησης…., 

λόγο που οι ’’φτυμένοι’’ –τους ‘’χαννο’’λαοί τον έχουν Βαγγέλιο και Θρησκεία –τους….! 

 

Ναι…., υπακοή στις θρασείες κωδικοποιημένες ‘’μυθολογίες’’ και ‘’ιστορίες’’ -- θρησκείες 

των όποτε κι όπου της Γης ‘’Τέτοιων’’ και ‘’τέτοιων’’…., 

που…., αρχαιόθεν και ‘’τελικά’’ κι από κοινού’’…., έστησαν έτσι τις κοινωνίες της Γης…., 

σατανικότατα…., σε ’’μυστική’’ Συμφωνία’’ : ‘’Διαθήκη’’ : ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ –τους…., 

χα…., σε….. μασονέ ιμπεριαλέ «Αδαμοκαδμική» ’’Διεθνή Συνωμοσία’’….,….. 

δίνοντας, σχεδόν, σε όλα….. μπερδευτική αλληγορική ή συμβολιστική διάσταση….! 

Να…., γενικώς και ειδικώς…., δείχνουν τα ερπετά ως πουλιά και τα πουλιά ως ερπετά…., 

το μαύρο ως άσπρο και το άσπρο ως μαύρο….,….. που, ουσιαστικά, μόνον, έτσι δεν είναι….! 

 

Εχχχχχ…., δυστυχώς…., αυτό το ‘’Άγιο’’ –τους παραμύθι…., βλέπε…..Τρ·άγιο…., 

αυτό το Μεγάλο Συμβολοπαίγνιο…., των της ‘’«Ιερής Διπλωματίας»’’ ‘’τέτοιων’’ προϊόν…., 

            ---- Ε, κατ’ ουσία, έ ν α είναι….. με πολλές παραλλαγές…., με κοινά ή μη σύμβολα…., 

            ‘’θαυματικά’’ -- ‘’μαγικά’’ στην ίδια -- ‘’ίδια’’ κωδικοποιητική βάση…., 

            μοιρασμένο ανά τους λαούς της μοιρασμένης Γης….. ’’διαχρονικά’’….! ---- 

διαιωνίστηκε, με αλλεπάλληλες ‘’μεταλλάξεις’’, ίσαμε τα σήμερα…., 

να…., και με αμέτρητους πιστούς…., που, μάλλον, δέχτηκαν την ήττα ως θεία Μοίρα και Κισμέτ…., 

αφού όλες οι θρησκείες…., σαφώς, ανθρωπόπλαστες…., βλέπε….. κατθρωπόπλαστες…., 

είναι των, και, Μοιροπλαστών ‘’Θ,θ,εών’’….! 
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Ννναι, υποταγή…., σαφώςςς, και στην μασόνα Αρχαία Ελληνική ‘’τέτοια’’…., νααα…., και, λ. χ….: 

 

                            ( * Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….. ) 

 

▪ Πλούταρχος….: συνιστά δουλοφροσύνη και (!;) τυφλή υπακοή στην εξουσία, 

την ιδεώδη μοναρχία, που τη θεωρεί ιερή και επιβλητική….: 

«ιερόν δε χρήμα και πάσαν αρχήν ούσαν και άρχοντα δει μάλιστα τιμάν»….: 

Πλούταρχος : Πολιτικά Παραγγέλματα : 816Α….! 

 

         /*/ Χξς΄…., κατά Πέτρο, κατά Παύλο….,…..ε, χέστε κι αυτόν τον….. ’’φλώρο’’ Φαύλο….! /*/ 

 

Ο πολίτης, γράφει, (!;) πρέπει να ανέχεται την «μπότα» της εξουσίας στον αυχένα του….: | Έι, Όργου ελ….! | 

«αρχόμενος άρχει υποτεταγμένης πόλεως ανθυπάτοις Καίσαρος»….: Πλούταρχος : Ηθικά : 824f….! 

 

(!;!;!;!;) Ο ηγεμών, λέει, είναι εικόνα του θεού, ο νόμος αποτελεί δημιούργημα του άρχοντα….: 

«νόμος δ’ άρχοντος έργον, άρχων δ’ εικών θεού του πάντα κοσμούντος (!;!;!;!;!;).»….: 

Πλούταρχος : Ηθικά : 811c….! 

 

Το ταξικό και δημαγωγικό στοιχείο είναι απαραίτητο για την άσκηση εξουσίας….: 

«Πώς είναι δυνατόν ένας ιδιώτης με χυδαία εμφάνιση να κυριαρχήσει 

και να κυβερνά το πλήθος; (!;)»….: Πλούταρχος : Ηθικά : 801c….,….. 

 

                   *** Α -- πα -- πα -- πα -- πα….! Χυδαίαιαιαιαια πράματα….! 

                   Έιιιιι…., ηθική ανηθικότητα ή ανήθικη ηθικότητα…!; *** 

  [ Ε, Εξουσιόσκυλα οι ‘’Θεό’’δοτοί : οι των τρομο,φοβο,πανικο,‘’θεών’’ του Ολύμπου….! ] 

 

▪ Ξενοφών….: Πολιτικός αρχηγός είναι, κατά τον Ξενοφώντα, εκείνος που επιβάλλεται στο πλήθος. 

Και διατυπώνει τον παραλογισμό ότι «σε οποιαδήποτε υπόθεση οι άνθρωποι υπακούουν 

σ’ εκείνους που θεωρούν ανώτερους» : «οι άνθρωποι τούτοις μάλιστα εθέλουσι πείθεσθαι 

ους αν ηγώνται βελτίστους είναι (!;).»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα : Γ΄ : 3, 9….! 

Οι ηγεμόνες, γράφει, έχουν το χάρισμα να ασκούν (!;) όπως πρέπει την εξουσία….! 

 

Στα κείμενά του ο Ξενοφών εκφράζεται πάντοτε περιφρονητικά για τους λαούς, 

«τους πένητας των πολιτών»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα : Δ΄ : 2, 37….! 

Το πλήθος, γράφει, δεν έχει (!;) καμιά αξία, υποκύπτει (!;) μονάχα στην εξουσία. 

Και υπογραμμίζει ότι (!;) η τυφλή υπακοή «αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό για την πόλη, 

για τον στρατό και την οικογένεια (!;).»….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία : VΙΙΙ : 3….! 

 

Κατά τον Ξενοφώντα, στο δημοκρατικό πολίτευμα, 

ο λαός συμπεριφέρεται στους πλούσιους ως….. τύραννος και τους μεταχειρίζεται ως δούλους….! 

          // Α, γι’ αυτό κι αυτά, κι εσύ, ω σωστέ ’’μαμωνοχρήστη’’ και ‘’Μεσσία’’ των πλουσίων…!; // 

Είναι υπέρμαχος των (!;) μεγιστάνων του πλούτου, απαράλλακτα όπως σήμερα, 

πολλοί άνθρωποι του πνεύματος υπηρετούν τα συμφέροντα των δεινοσαύρων του χρήματος 

εξωραΐζοντας τον καταστροφικό ρόλο τους για τις κοινωνίες των λαών της οικουμένης. 

 

Εχθρός της αθηναïκής δημοκρατίας, λέει ο κύριος Κ. Σιμόπουλος, ο Ξενοφών αναφέρεται καταφρονητικά 

στην εκκλησία του δήμου, στις λαïκές δηλαδή συνελεύσεις. 

Συμμετέχουν, γράφει ειρωνικά, υφαντές, παπουτσήδες, χτίστες, 

σιδεράδες, σκαφτιάδες και πραματευτάδες….: 

«τους γναφείς αυτών και τους σκυτείς ή τους τέκτονας ή τους χαλκείς ή τους γεωργούς 

ή τους εμπόρους ή τους εν αγορά μεταβαλλομένους 
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και φροντίζοντας ό,τι ελάττονος πριάμενοι πλείονος αποδώνται αισχύνει;»….: 

Ξενοφών : Απομνημονεύματα : Γ΄ : 7, 6….! (!;) 

 

               {{ Ωωωωω…., τι κατάντια το Αθηναίικο δημοκρατίιιιια…., 

               που έκανε, τάχα, ίσα τα άλλα ‘’δάχτυλα’’ με τα ‘’κωλοδάχτυλα’’….! }} 

 

Σε άλλο σημείο εμπαίζει τους απλούς πολίτες 

που συμμετέχουν στις συνελεύσεις και συναποφασίζουν. 

Αυτοί, γράφει, ξέρουν να σφυροκοπούν τα σιδερικά, ξέρουν να επεξεργάζωνται τα ξύλα, 

να κατασκευάζουν υποδήματα, αγνοούν όμως το κυριώτερο, «το ωραίο και το δίκαιο»….! 

Γι’ αυτό είναι δουλοπρεπείς-- «ανδραποδώδεις»….: 

«ανδραποδώδεις δικαίως κεκλήσθαι»….: «οι πιο ανόητοι και ακατάλληλοι»….: 

Ξενοφών : Απομνημονεύματα : Α΄ : 1, 16…., Δ΄ : 2, 22….,….. 

 

▪ Πλάτων….: κατά τον Πλάτωνα, οι πολίτες (!;) πρέπει να υπακούουν στον άρχοντα, 

(!;) όπως τα μαντρόσκυλα στους τσοπαναραίους….: 

«ώσπερ κύνας εθέμεθα υπηκόους των αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεως»….: 

Πλάτων : Πολιτεία : 440d….! 

 

Ννννναι…., νααααα…., καλέ σεις…., και σειςςςςς…., ο αυλότροφος Πλάτων…., 

ο που θεωρούσε τις λαïκές μάζες….. σκουπιδαριό, συρφετό χωρίς καμία αξία…., 

κι όχι, βέβαια, ως, φορές, εμείς κι αγανακτισμένοι τις ‘’βρίζουμε, 

και, γιατί δεν τους ‘’φτύνουν’’, και, τους ‘’τέτοιους’’….,….: 

«εάν συρφετός συλλεγή δούλων και παντοδαπών ανθρώπων 

μηδενός αξίων πλην ίσως των σώματι ισχυρίσασθαι»….: Πλάτων : Γοργίας, 489c…., 

χμ, η «δίπους αγέλη»….: Πλάτων : Πολιτικός, 276c….! 

 

Ναιαιαιαιαι…., και φρονεί ότι ο λαός οφείλει να αναγνωρίζει την τέχνη του κυβερνάν 

στους ηγεμόνες -- δυνάστες που ασκούν εξουσία είτε με τη βία είτε με τη θέληση των πολιτών….: 

«εάντε εκόντων αντ’ ακόντων άρχωσιν….. κατά την τέχνην ηντινούν αρχήν άρχονται»….: 

Πλάτων : Πολιτικός, 293a….! 

 

Χξς΄…., κι αυτός, ίδιος Πέτρος…: Πέτρου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 18….: 

«Οι υπηρέται, να υποτάσσεσθε εις τους κυρίους σας, 

με τον οφειλόμενον σεβασμόν, και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς  

αλλά και εις τους διεστραμμένους.»….! 

 

                          *** Εχχχχχ…., το που….. το φορολογικό –τους σύστημα ήταν, κι εκεί, ληστρικό 

                          και τσάκιζε, ’’μόνο’’, τις φτωχομάζες…., αυτό το παράβλεπαν όλοι –τους…., 

                          ως κι ο λαόφιλοςςςςς Ιησούλης τους…., η πολύβριζη ‘’Καισαροπαποκλώσσα’’….! *** 

 

       [$$[ ▪Λουκάς : κεφ. 19, εδ. 27….: ( παραβολή των μνων, του Ιησού Χριστού, 

       όπου αναφέρεται σε «κάποιον / Ε, παραβολικά, στον εαυτό του το θρασίμι….! / 

       από ευγενή καταγωγή», που….. «επήγε σε μακρυνή χώρα 

       διά να λάβη διά τον εαυτόν του βασιλικήν εξουσίαν και ύστερα να επιστρέψη»….. ) 

       Ιησούς….: «…..Αλλ’ όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, 

       φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου (!;).»….! ]$$] 

 

Τα ίδια υποταγολόγια έλεγαν…., βέβαια, τότε και πριν και μετά…., 

κι οι πιο ξακουστοί συγγραφείς…., Έλληνες και μη…., 

αντιδημοκράτεςςς αυλοκόλακες και τυραννόδουλοι διανοούμενοι….: 

θεοποιητές αχρείων μοναρχών…., Ελλήνων, Ρωμαίων, Βυζαντινών,….. 
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ως, λ.χ, οι….: Ισοκράτης, Πίνδαρος, Αισχύνης, Ανάξαρχος, Πτολεμαίος, Ξενοφάνης, Βακχυλίδης, 

Απολλώνιος ο Αθηναίος, Σιμωνίδης, Ηρόδοτος, Στράβων, Παυσανίας, Αρριανός, Πολύβιος,….. 

Βιργίλιος, Οράτιος, Οβίδιος, Σενέκας, Σουητώνιος, Τάκιτος,….. 

μα και….. απόστολοι, πατριάρχες και πατέρες της εκκλησίας, 

δασ κάλοι της υποταγής στους ‘’θεοποιημένους’’ βασιλείς και αυτοκράτορες…., 

ως, λ. χ, οι….: Ευσέβιος Καισαρείας, Λακτάντιος, Ιουστίνος, Θεόφιλος Αντιοχείας, 

Γρηγόριος Νύσσης, Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, 

Πλίνιος πεσβύτερος, Πλίνιος νεώτερος,….! 

 

….. Έιιιιι…., ω θαυμαστές και λάτρεις, και, αυτών των….. μασονέ Χίτ λερών…., 

αν τους ‘’φτύσω’’…., θα λερωθεί το ‘’φτύμα’’ μου…!;….. 

 

….. Έτσι…., η μοναδική θρησκεία που συνδέει και ταυτίζει το….. ‘’τιτλικό’’….. όνομά της 

με την….. εξεξεξαναγκαστική κι απόλυτη υπακοή και υποταγή λαών και ατόμων 

στη θέληση, τάχα, του ‘’Θεού’’ : Αλλάχ και του επί της Γης αντισπροσώπου του : Μωάμεθ 

είναι ο Ισλαμισμός…., το Ισλάμ…., καθώς….. Σλμ….. σημαίνει υποταγή….. 

και Μουσλίμ ….. υποταγμένος ….,…..ναι…., να…., και, λ. χ….: 

 

              ( Κοράνι ) 

▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ….: Πιστοί, να υπακούτε στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του 

και αυτούς από εσάς που έχουν εξουσία! 

(!;) Αυτός που υπακούει τον Απόστολο υπακούει τον ίδιο τον Αλλάχ….,….. 

      // Άλα….. ταύτιση….. και Ισλαμική ‘’Αγία Τριάδα’’….. ο Οξαποδαπόστολος….! // 

 

▪ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ….: 

Αλλά όταν οι αληθινοί πιστοί καλούνται από τον Αλλάχ και τον απόστολό Του 

για να κριθούν, η (!;) μόνη τους απάντηση είναι : 

       # Εεεεε…., άει σιχτίρρρρρ…., ρε μασονοκίνητα ‘’Θεοκτόνα’’ κι ανθρωποκτόνα δίποδα Κτήνη….! # 

«Ακούμε και υπακούμε». Τέτοιοι οι άνθρωποι σίγουρα θα ευημερήσουν. 

 

               {{ …..με «Μάλιστα…..!»….. και με «Διατάξτε….!»…., / 

               πρόκοψαν όλοι…., ώς και αι ‘’πούστραι’’…., / 

               αλλ’ όμως…., να…., με «Γιοχ….!»….. και «Μπραχ….!»…., / 

               ‘’υπέκυψαν’’…., και, στον Αλλάχ….! }} 

 

Αυτοί που υπακούνε στον Αλλάχ και στους αποστόλους Του, 

αυτοί που σέβονται τον Αλλάχ και Τον φοβούνται, σίγουρα θα θριαμβεύσουν………. 

 

                 ---- …..ναι…., ννναι…., και σήμερα…., να….: στου ‘’Big Brother’’ την Αμέρικα…., 

                 ώς και ‘’νερά’’, ‘κει που πηγαίνουν, ‘’αεριοποιούνται’’….: 

                 γίνονται, να, ‘’αέρικα’’…., 

                 ‘’βγαίνουν’’ προκάτ αρχοί μας…., για κάθε….. εκδοχή μας….! ---- 

 

Να πεις : «Να υπακούτε τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 

(!;) Αν δεν υπακούτε, αυτός θα είναι (!;) αναγκασμένος να εκπληρώσει το καθήκον του, 

όπως εσείς είστε αναγκασμένοι να εκπληρώσετε το δικό σας. (!;) 

 

       ◘ ▪ Λουκάς : κεφ. 14, εδ. 23….: «…..και είπε ο κύριος εις τον δούλον, 

                  / Παραβολή των προσκαλεσμένων σε ‘’δείπνο’’, κι αφού πριν αρνήθηκαν να πάνε….. / 

       «Έβγα εις τους δρόμους και εις τους περιφραγμένους τόπους και (!;) ανάγκασέ τους να μπουν, 

       διά να γεμίσουν το σπίτι μου.»….! || Ρε, τα ίδια λένε και τί ‘’τρώγεστε’’…!; || ◘ 
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Αν υπακούσετε αυτόν θα καθοδηγηθείτε. 

Το καθήκον του απόστολου είναι μόνο να σας προειδοποιήσει». 

Ο Αλλάχ υποσχέθηκε σε αυτούς από εσάς που πιστεύουν και κάνουν καλά έργα 

πως (!;) θα τους κάνει αφέντες στη χώρα (!;) όπως έκανε τους προγόνους τους πριν από αυτούς, 

πως θα τους δυναμώσει την Πίστη που (!;) Αυτός διάλεξε για αυτούς, 

και πως θα διώξει τους φόβους τους και θα τους δώσει ασφάλεια. 

 

             *** …..’’πολεμόφοβες’’ φουρτούνες…., / διώχνουν, και, οι ‘’παπαρούνες’’…., / 

             φέρνουν χασίς ψευδαισθήσεις…., / στης Ανατολής…., στης Δύσης….,….! *** 

 

Να Με λατρεύουν λοιπόν αυτοί και να μην υπηρετούν άλλους θεούς εκτός από Μένα. 

Διεφθαρμένοι είναι πραγματικά αυτοί που μετά από αυτό Με αρνήθηκαν….,….. 

 

▪ Κεφ. ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ : ΕΜΕΙΣ….: 

Όταν ο ουρανός σχίζεται, υπακούοντας στον Κύριό του με αληθινή υποταγή, 

όταν η γη εκτείνεται 

       [[ Έι, επεκτείνεται…., ω ΕΣΕΙΣ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού….. επεκτατισμού…!; ]] 

και διώχνει όλα αυτά που περιέχει και αδειάζει, υπακούοντας στον Κύριό της με αληθινή υποταγή, 

τότε, ω άνθρωπε, εσύ που μοχθείς συνεχώς για να συναντήσεις τον Κύριό σου, θα τον συναντήσεις….,….. 

 

        |***| …..εεεεε, μεταθανάτια…., οι πιστοί –του…., τάχα…., στον όντως ουράνιο παράδεισο…., 

        χμ, δηλαδή, στον ‘’γεωουρανό’’ -- «σε αυτήν τη γη» -- επίγεια…., 

        τσς, αφού η ‘’τέτοια’’ –του κόλαση -- «ή η Ώρα της Κρίσης»…., 

        η για τους απίστους –του….. προετοιμασμένη…., «είναι μια εγκόσμια μάστιγα»…., 

        ως δείχνεται ευθύς κάτω….! 

        …..Εεε….,ννναι…., λοιπόννν…., εγκοσμίωςς….. και ο παράδεισος και η κόλαση 

        που, χξς΄, ευ,δυσ,αγγελίζονται…., και, και αυτοί οι….. άααθεοι ‘’θεϊστέςςς’’….! |***| 

 

▪ Κεφ. ΑΛ ΑΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ….: 

Να πεις / ω Μωάμεθ / : «….. Αυτοί που αδιαφορούν στο κάλεσμα του Αλλάχ 

δεν θα ξεφύγουν από την (!;!;!;!;!;) κρίση Του (!;!;!;!;!;) σε αυτήν τη γη, 

ούτε θα τους προστατέψει κανένας άλλος εκτός από Αυτόν. Αυτοί κάνουν μεγάλο λάθος»….,….. 

 

▪ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ….: 

Να λες : «Ο (!;) Φιλεύσπλαχνος 

                                (( Βοήθειααα….! Ο….. ‘’χωρίς σπλάχνα’’….. Φιλεύσπλαχνοςςς….! 

                                Αχ…., συγγνώμη…., λάθος μου….! Εξεξεξέλαβα ένα σκιάχτο για βρικόλακα….! )) 

       *$* …..Όταν σας λέει το «Σ’ αγαπώ….!»…., / φωνάξατε….: «Βοήθεια….!»….. κι άει…., / 

       ….. ποιος από ‘’Καίσαρα’’ καλό….. / είδε…., βρε κουτορνίθια…., βάι….! *$* 

δε θα ανεχτεί για πολύ τους άπιστους μέχρι να γίνουν μάρτυρες της πραγματοποίησης των απειλών Του : 

είναι μια (!;!;!;!;!;) εγκόσμια μάστιγα ή η Ώρα της (!;!;!;!;!;) Κρίσης….,….! 

 

…..Επομένωςςς…., στους ‘’εξεξεξαποδώ’’….: «Μπραχ, γκιτ, γατς….. οραντά….!»….!..... 

 

….. Όμως…., τυφλή : ‘’τυφλή’’ -- απόλυτη : ‘’απόλυτη’’ υπακοή και υποταγή δεν θέλουν 

οι ‘’θυσιό’’λαγνοι ‘’Θεοί’’ : ‘’Θεο’’ποιημένοι Αρχιβασιλιάδες, 

μόνο, από το λαό του Βασιλείου -- Αρχιβασιλείου –τους….: 

‘’ουρανού’’ -- Έδρας της Κεντρικής Εξουσίας –τους…., 

όπως κι από το λαό του υποβασιλείου –τους….: γη 

ή απ’ τους λαούς των υποβασιλείων –τους....: γαίες….: 

έδρες της ‘’επιμερισμένης’’ Εξουσίας –τους ανά τις υπόδουλές –τους χώρες -- γαίες 

με τα εκεί εγάθετά –τους…., τους, δήθεν, ‘’«υιούς»’’ –τους, ‘’«πολιτισμικούς ήρωες»’’,….! 



218 

 

Α...., θέλουν υπακοή κι υποταγή κι από….. αυτούς…., τους δήθεν…..‘’«υιούς»’’ –τους…., 

χξς΄, με όρους ή χωρίς όρους….. Διαθηκών -- Συμφωνιών -- Συνθηκών – Μνημονιών --…., 

ή, φορές κι αλλού, κι από….. αυτές…., λ. χ, στην Ελληνική Μυθολογία….: 

Δίας και ‘’«Τριτογένεια Αθηνά»’’….. σε..... ‘’Αγία Τριάδα’’…., 

ήτοι, Πατήρ, κόρη -- κουμ και ‘’«Άγιον Πνεύμα»’’….! 

 

Έτσι : με όρους….. ή χωρίς όρους…..υποταγής…., ε, τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 

και στην Παλαιά Διαθήκη….. και στην Καινή Διαθήκη των οξαποπαντού ‘’τέτοιων’’…., 

 

           {[ Ωχ, και σε τι μας αφορούν τα ξένα : Αρχαιοεβραίικα σκατο’’τέτοια’’….., 

           χα, λες και δεν έχουμε, και εμείς, ντόπια : Αρχαιοελληνικά αποσκατο’’τέτοια’’….! ]} 

 

ννννναι…., νααααα…., και, λ. χ….: 

 

                   ( Παλαιά Διαθήκη ) 

▪ Ζαχαρίας Α΄ : κεφ. 3 : εδ. 7,…. 3….: ( Όραμα του αρχιερέως Ιησού ) : 

….. Κατόπιν ο άγγελος του Κυρίου επισήμως εβεβαίωσε τον Ιησούν 

λέγων· «τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· (!;!;!;) εάν βαδίζης τας οδούς μου και τηρής τας εντολάς μου, 

(!;!;!;) θα διευθύνης τον οίκον, θα φυλάττης τας αυλάς μου (!;!;!;) και θα σου επιτρέψω να περιπατής 

μεταξύ των εδώ ισταμένων.....»….,….. // Α, εκεί και τότε, «παρών : ιστάμενος κι ο Σατανάς» : «συκή»….! // 

 

…..Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα, 

 

     [$$[ Εμμμμμ…., γι’ αυτό…., ο παλιοδιαθηκικός ρυπαρός άσωτος υιός…., Ιωσεδέκιος εδώ…., 

     είναι ‘’Θεο’’,‘’Καισαροπαπο’’,κλώσσα…., 

     όντας φανερά με ρυπαρή φωλιά…., «αδύναμος» -- «μαλάκας»….: ‘’κούμ ιον’’…., 

     ενώ ο νεοδιαθηκικός ‘’ρυπαρός «άσωτος υιός»…., Μελχισεδέκιος εκεί…., 

     είναι ‘’Θεο’’,’’Καισαροπαπο’’, ‘’πετεινάριον’’…., 

     όντας με ‘’μη φανερή’’ -- παραβολική ‘’ρυπαρή’’ φωλιά…., 

     ‘’δυνατός’’ -- σχεδόννννν, «αρσενικός»…., ξου, ο ‘’περι, αμφι,ζήτητος’’ σπουδαρχίδης…., 

     ο φλερτάρων…., εεε, ‘’δοκιμαστικά’’ τω ‘’Θεώ’’ : ‘’Γιαχβέ’’ : ‘’αμπέλω’’ : ‘’Αντισατανά’’…., 

     ‘’πειραζόμενος’’ στην έρημο απ’ τον ‘’Αντίθεο’’ : ‘’Αντιγιαχβέ’’ : ‘’συκή’’ : ‘’Σατανά’’….: 

     λ. χ, Ματθαίος : κεφ. 4, εδ. 1 έως 11….! ]$$] 

 

όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου»….,….. 

 

  ## Χα…., ο άγγελοςςςςς που του αφήρεσε τα ρυπαρά : «την ανομίαν του»…., μετά…., 

  και τον έντυσε, «τον άσωτο υιό»…., τσς, αλά ρυπαρό : άνομο : αντιΔιικό Απόλλωνα…., 

  με πολυτελή εορτάσιμα : τα της υποταγής…., σαφώς, υπό όρους….: 

  «….. εάν βαδίσης τας οδούς μου…., θα διευθύνης τον οίκον,…..»….! ## 

 

                             ( Καινή Διαθήκη ) 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 15, εδ. 27, 28….: 

«Διότι (!;!;!;!;!;) όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του / ο Θεός στον Ιησού / . 

Όταν δε λέγη ότι όλα έχουν υποταγή, 

(!;) είναι φανερόν ότι αυτό (!;!;!;!;!;) αποκλείει εκείνον / τον Θεό / 

που υπέταξε όλα εις αυτόν / τον Ιησού / . 

 

     {**{ Εεε, κι αυτόννν…., χμ, αφού λες, εσύ, Παύλε : Προς Εβραίους : κεφ. 7, εδ. 26….: 

     «υψωμένος / ο Ιησούς / τ ώ ρ α επάνω από τους ουρανούς»…., / Ε, ‘’ουρανούς’’….. / 

     ενώ ο Θεόςςςςς είναι….. «στον ουρανό ή στους ουρανούς» / Ε, ‘’ουρανό’’….. / ….! 
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     Ναι…., κι άντε και στον Εξωουρανό : Εξωσύμπαν…., όπου ο όντως Θεός…., 

     χμ, για…..σιχτίρ καφέ…., ε, στη φωτόσφαιρα α΄ : Κόλαση των….. αρνητιστών….! }**} 

 

(!;!;!;!;!;) Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν / τον Ιησού /, 

(!;!;!;!;!;) τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγή εις εκείνον 

 

    */* Τιιιιι…., ακόμα δεν τέλειωσαν τα ‘’ορο’’‘’παζάρια’’ 

    ο Άμμων Δίας με το Μεγαλέξανδρο…., σώρρυ, ο, έστω, Γιαχβέ’’ με τον, έστω, Ιησού….! 

    Τίιιιι…., ακόμα δεν ‘’ξεκατίνιασαν’’ οι ‘’Κατίνες’’…!; */* 

 

που υπέταξε όλα εις αυτόν, (!;!;!;!;!;) διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσι.»….,….. 

 

      (#( Α…., ‘’σκληρό καρύδι’’ ο Ιησούς…., που….. ’’σπάει καρύδια’’…., ώς και θεϊκάαα….! 

      Ιδού….. ο ‘’λογιστήςςςςς’’ της αγάπηςςςςς….: 

      «Αν μου…., θα σου…., ε, και…., αν δεν μου…., δεν θα σου….!»….! 

      Ουουουουουστ…., ο που….. « (!;!;!;!;!;) ακύρωσε το (!;!;!;!;!;) χρεωστικόν τους έγγραφον 

      με τας διατάξεις του, το οποίον ήτο εναντίον τους·   

     το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν·…..»….: 

     Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 2, εδ. 14….! 

 

           --*-- Ω χρεωμένο….. τω ‘’αρχικώ’’ Γιαχβέ….. Ισραήλ …., αυτό σταυρώθηκε ή ο Ιησούς…., 

           χμ, ή ο σωσίας του ο Ιησουχριστόμορφος…., ως Ιησουχριστόμορφο και το χρέος…!;  

           Και γιατί ρίχνετε το σταυρό με το χρέος στα φτωχά….. ‘’νερά’’ στη Γιορτή των ‘’Θεο’’φανείων 

           και όχι στα…., ‘’νερο’’,λαο,’’κάθιστα’’….,  πλούσια….. ‘’βουνά’’ και τα ζάπλουτα ‘’όρη’’ : ‘’αέρια’’…!; 

           Για να….. φορτώνονται τα ‘’νερά’’ : λαός το στο σταυρό χρέος…., ωσεί άλλος Σίμων Κυρηναίος…., 

           το καρφωμένο πάνω  στο σταυρό : τάχα, γι’ αυτά/αυτόν, «σημείον ζωής»…., 

           ενώ είναι σημείον θανάτου για αυτά/αυτόν και σημείο ζωής για τους ‘’νερο’’,λαο,’’κάθιστους…!; --*-- )#) 

 

        /*$$*/ Ουφφφ…., ρε, δολίως σκορπογράφε, μαστουρωμένε Παύλε…., ευθύς ως πάνω λες 

        πως….. «όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του»…., ο Θεός στον Ιησού…., 

        χξς΄…., κι αμέσως πιο κάτω λες….: 

        «Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν / τον Ιησού / …., τότε…..»….! 

 

        Α, πολύ ζζζόρικος ο Ιησούς, εδώ, απέναντι στο Θεόοο…., ανυπότακτόςςς του….! 

        Έιιιι…., χμ, μήπως θέλει να σταυρωθεί στα αλήθεια…!; 

 

        Πές ‘του…., ω Φαύλε Παύλε…., σαν, τ ό τ ε, τον ιδείς ζώντα…., 

        ότι υπάρχει…., πλην απ’ το ‘’συμμορφωτικό’’ βουτυρόμελο…., 

        ε, για τους της βασιλευόμενης -- ‘’πνευματικής’’ βασιλείας….: 

        βάπτισμα εν ‘’πνεύματι’’…., 

        και το του Ιωάννη Βαπτιστή μέλι μαζί μ’ ακρίδες…., ε, «αλληγορικές» ακρίδες…., 

        να…., για τους της βασιλευόμενης : ‘’πνευματοϋδατικής’’ δημοκρατίας….: 

        βάπτισμα εν ‘’πνεύματι’’ -- βασιλεί μαζί και ‘’ύδατι’’ : ‘’νερώ’’ -- λαώ – δήμω….! 

 

        Ννννναι…., χξς΄…., που, κατά λογοπραξοφακίρη Παύλο, έχει κι άλλα ‘’τέτοια’’ πολιτευματικά…., 

        νααααα…., βάπτισμα εν ‘’νεφέλαις’’ : πλουσίοις ή αριστοκράταις 

        μαζί και εν ύδατι : λαώ : δήμω…., τιμοκρατική ή ολιγαρχική ή αστική δημοκρατία, λεςςς….: 

        «Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από την νεφέλην  

        και όλοι επέρασαν μέσα από την ( …..α, την ξένην λαοθάλασσαν…!; ) θάλασσαν, 

        και όλοι εβαπτίσθησαν εις τον Μωυσήν / ….. και, βάπτισμα = υποταγή….. / 

        μέσα εις την (!;) νεφέλην και εις την (!;) θάλασσαν,    / Τί, δεν ήσαν τότε, υπό βασιλέαν…!; / 
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                  {{ …..βάπτισμα….: εν ύδατι = εν θαλάσσει…., εν νεφέλαις ‘’=’’ εν ‘’Πνεύματι’’ : εν ‘’πυρί’’….! 

                  …..‘’=’’….: ε, απουσία των βασιλιάδων -- ελλείψει του θεσμού της βασιλείας…., 

                  οι νεφέλες -- βασιλιάδες χωρίς στέμμα είναι ‘’‘’πνευματική’’’’ εξεξεξουσία ….! }} 

 

        και έφαγαν από την ίδια πνευματική τροφήν, και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτόν. 

 

             (( …..νέκταρ κι αμβροσία…., αερό,δροσό,μελι : μάννα…., 

             κυνήν…., χρυσόμαλλον δέρας…., αέρινο τζίνι….,….. ω, χμ, συντρόφοι και συμπότες…!; 

             ….. Αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…!; )) 

 

        Διότι έπιναν από πνευματικήν πέτραν που τους ακολουθούσε, η δε πέτρα 

        ήτο ο Χριστός.»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 1, 2, 3, 4….! 

 

        Α, και τι όρους του βάζει ο διπλομεσίτης : ‘’αμπελόσυκος’’ Ιησούς του Θεούουου…., 

        ώστε…., εκπληρώνοντάς ‘τους…., να είναι Αυτός -- αυτός….. «τα πάντα εν πάσι»….! 

 

        Χμμμμ…., ο «όχι ενός μεσίτης»…., ως λες αλλού…., ρε Φαύλε Παύλε…., 

        ο που, ‘’έμμεσα’’, τον απειλεί…., ο Ιησούς το Θεόοο…., άμπελον, έστω, εδώ…., 

        ότι…., αν δεν του τα υποτάξει όλα…., 

        θα πάει με το μέρος του Αντιθέεεουου…., συκής, έστω, εδώ…., εεεεε…!; 

 

        Χα…., σας ‘’νεφθαλείμισε’’ : ‘’τεχνασμάτισε’’ ο άμπεσος ‘’Γιαχβέ’’ και ‘’ψάχνεστε’’…., 

        χμ…., κι άει στον Άμμωνα Δία…., να ‘’την κάνεις πιο ψιτ’’…., ε, ιμπεριαλέ ‘’ψιτ’’…., 

        α…., κι «αρσενικός» Μέγας Αλέξανδρος….. κι όχι ‘’κουμ’’άσι Μέγας Έλκανδρος…., 

        που εσύ θα είσαι αιωνίωςςς παρθένοςςς…., πλην από ‘’παρθένοςςς’’…., εεε….! /*$$*/ 

 

▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 5, 6, 7, 8, 9, 10….: 

«Διά τούτο όταν έρχεται ο Χριστός εις τον κόσμον, λέγει, 

Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησες, αλλά μου ετοίμασες σώμα. 

Εις ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν έχεις ευαρέσκειαν. 

         [{ Ωχ…., τί…., με….. όσφρηση….. ο υλικόςςςςς πνευματικόςςςςς θεόςςςςς…., 

         λεςςςςς, αλά….. Ενώχ,…!; }] 

Τότε είπα, Ιδού, ήλθα, όπως είναι γραμμένον δι’ εμέ 

εις τον κύλινδρον του βιβλίου, διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου. 

(!;!;!;!;!;) Αφού πρώτα είπε, Θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα 

και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, 

αι οποίαι προσφέρονται κατά τον νόμον, 

(!;!;!;!;!;) κατόπιν είπε, Ιδού ήλθα να κάνω, ω Θεέ,το θέλημά σου. 

             || Α, νααααα, παζάρια με όρους….. οι παζάρ ‘’«αλεπούδες»’’….! || 

Αναιρεί το πρώτον διά να στερεώση το δεύτερον. 

Δυνάμει του θελήματος τούτου είμεθα αγιασμένοι 

διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μια για πάντα.»….! 

 

   (**( ….. ουφφφφφ….: όταν…., λέγει...., ηθέλησες, ετοίμασες, δεν έχεις,….. τότε είπα….,….. 

   αφού πρώτα είπε…., κατόπιν είπε….,….: τρελό ‘’ασανσέρ’’ 

   του συντακτικού του λόγου του / Μαστουρωμένου ή ‘’λογοπαίζοντος’’…!; / Παύλου….! )**) 

 

….. α, ω, ι, ε…., χαίρεσθε..... εν….. «αρσενικώ»….. Κυρίω….. πάντοτε…., 

εεεεε…., και εν….. μη «αρσενικώ»….. Δεσποινίδω…., 

ήτοι, εν Δεσποινιδοκυρίω ή Κυριοδεσποινίδω…., 

ω τρισαθλίως συμβολισμοπαιγμένα ‘’πνευματικάαααα’’ ‘’Χριστο’’λαοτζίκια….!….. 
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….. Υποταγή, λοιπόν…., πλην απ’ τους υπό την ‘’προστασία’’ –του ή μη λαούς –του…., 

απαιτεί ο κάθε κι όπου ‘’Θ,θ,εο’’ποιημένος Β,β,ασιλιάς -- ‘’Θ,θ,εός’’ 

κι απ’ τον κάθε κι όπου ‘’προστατευόμενο’’ εγκάθετό του 

βασιλιά -- ‘’θεό’’ -- ‘’«υιό»’’ -- ‘’«πολιτισμικό ήρωα»’’…., 

εεε, με όρους ή χωρίς…., χα, που, φορές, κι ο ‘’«υιός»’’ -- ….. έβαζε όρους στον ‘’«Πατέρα»’’….! 

 

Νααααα…., ως κι εδώ….: και, στην Καινή Διαθήκη…., 

όπου….. κι αυτός ο ‘’Θεόςςςςς’’ : ‘’Γιαχβέ’’ ζητά υπακοή και, και, απ’ τον ‘’«υιό»’’ –του…., 

τον Ιησού…., χμ, που…., ‘’τελικά’’…., λένε πως την έμαθε και την επέδειξε τω ‘’Θεώ’’…., 

μα κατόπιν παθημάτων : μαθημάτων –του ο ρυπαρός παραβολικά «άσωτος υιός»….: 

αμαρτωλός -- άνομος : μη….. καταβαπτισμένος ‘’Πνεύματι : μη….. καταπροσευχόμενος : ….! 

 

Να…., ο Ιησούς που….., κατά Παύλο…., «κατά τας ημέρας της επιγείου του ζωής, 

έκανε προσευχάς ( ….. και, προσευχή = υποταγή -- δήλωση μετανοίας….. ) 

και παρακλήσεις με κραυγήν δυνατήν  και με δάκρυα προς εκείνον, 

ο οποίος (!;) ημπορούσε να τον σώση από τον (!;) θάνατον  

και, αφού (!;!;!;!;!;) εισακούσθηκε λόγω της ευλαβείας του, 

               [[ Τίιιιι…., εισακούστηκε….. και δεν ‘’θανατώθηκε’’…!; Α, ο σωσίας –του….! ]] 

(!;) αν και ήτο Υιός, έμαθε την (!;) υπακοήν από όσα έπαθε, (!;) 

και, (!;!;!;!;!;) γενόμενος τέλειος, απέβη δι’ όλους, (!;) οι οποίοι υπακούουν εις αυτόν, 

αίτιος αιωνίου σωτηρίας, και (!;!;!;!;!;) ωνομάσθηκε από τον Θεόν αρχιερεύς 

κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.»….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 5, εδ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10….! 

 

    *** Εμ, γι’ αυτό τον έχρισε : γέννησε τ ό τ ε «αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του» ‘’τέτοιον’’…., 

    εχμ, που έγινε τέλειος ευλαβής : επίκυπτος…., 

    μαθαίνοντας || Χμ, κι ως «βουτυρομελότροφος»….. || την υπακοή από όσα έπαθε….! *** 

        /$/ …..χα…., ναι…., γλυκό φάι…., πικρό χέσιμο ο Απόλλων, σώρρυ, ο Ιησούς….! /$/  

 

                (( «Πραγματικά, είναι δίκαιον εις τον Θεόν 

                να ανταποδώση θλίψιν εις εκείνους που σας θλίβουν,…..                 

                που δεν ξέρουν Θεόν και δεν υπακούουν εις το ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 

                οι οποίοι θα τιμωρηθούν με (!;) αιώνιον όλεθρον,…..»….: 

    |*// ….(7) : «σ’ εσάς δε που θλίβεσθε, ανακούφισιν, και επίσης σ’ εμάς,…..» |*// 

                Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 1 : εδ. 6, 8 (7)….! )) 

 

Ναι…., ο που…., τσς, λεςςςςς και ‘’είχε πλάτες σατανικές’’…., έβαζε 

ανάλογους όρους και ανάλογα ‘’παζαρο,σατανο,διλήμματα’’ στο ‘’Θεό’’…., 

κάτι που…., υπογραμμισμένα -- με παχέα γράμματα…., δείχνει ο Παύλος 

στα ως άνω περί τέλους της υλικής κι αρχής της πνευματικής ‘’θυσίας’’ τω ‘’Θεώ’’….! 

 

         /###/ Χμμμμμ…., κάντε ‘του του εκδικητικού ‘’Γιαχβέ’’….. ‘’ορο’’·‘’τέτοια’’…., 

         χα…., και θα –σας ξαναπληρώσει….. 

         για να αποφυλακιστείτε : αναστηθείτε : απενταφιαστείτε :…., 

         είτε ως άτομα…., όταν κι εσείς θα…., είτε ως λαός…., 

         να, στην, ‘’υπαίθρια’’, Φυλακή -- Ρωμαιοκρατούμενο, Ισραήλ….! 

 

         Εμ…., που….. Τάφος : Φυλακή το Ισραήλ…., να…., και τότε και ‘’τώρα’’….: 

         Ιεζεκιήλ : κεφ. 37 : εδ. 1 έως 14….: 

                   ( «Όραμα των ξηρών οστών.  Αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους» ) 

         αλληγορικό -- συμβολικό «όραμα» με αλληγορικούς τάφους και ζώντες νεκρούς…., 

         χα, δήθεν, θαύμα…., να, ανά σταση : ανα βίωση χώρας…., της του Ισραήλ….! 
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                {*{ …..εεεεε…., και τα ιμπεριάλ 7 μυστήριά –σας ψυχο’’τάφος’’ –σας είναι…., 

                ω, μάλλον, μη ‘’αναστοί’’ εσείς ‘’χριστιανοί’’…., 

                ιδίως, οι εξ Ισραήλ ολίγοι τινέςςς ‘’«σπαρτοί»’’ ανά τον κάθε ‘’χριστιανόκοσμο’’, 

                χξς΄, τάχα, ‘’χριστιανοί’’….: σπιούνοι «Αδαμοκαδμικοί»’’ Καββαλο’’τέτοιοι’’….! 

                Ξου…., οι που….. «….. (!;) ενταφιασθήκατε μαζί του (!;) κατά το βάπτισμα, 

                / Ε, ο παλιός –σας άνομος τω ‘’Κυρίω’’ εαυτός….! / εις την δύναμιν του Θεού, 

                ο οποίος τον ανέστησε / τον αποφυλάκισε…., τον ‘’νεκρό’’ Ιησού….. / από τους νεκρούς. 

                Ακόμη….. όταν ήσαστε (!;) νεκροί (!;) ένεκα των αμαρτιών σας 

                και του ότι ήσαστε απερίτμητοι, 

                                       || ….. τίιιιι…., δεν έκαναν, τότε, ιμπεριάλ περιτομή…!; || 

                σας (!;) εζωοποίησε μαζί με αυτόν // Ε, ως νέα δημιουργήματα….! // 

                και σας συγχώρεσε όλας τας αμαρτίας σας· 

                (!;) ακύρωσε το (!;!;!;!;!;) χρεωστικόν σας έγγραφον με τας διατάξεις του, 

                το οποίον ήτο εναντίον σας· 

                το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν·….. (!;)»….: 

                Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 2, εδ. 12, 13, 14….! }*} 

 

         Ή, ‘’τ ώ ρ α’’, είσθε «υπό άλλον θεόν : υπό άλλον ουρανόν»…., βρε….. Πωλ…!; 

         Κάλέ ‘’Υπέρχριστε’’ Φαύλε Πωλ…., υπό ποίον εκ των ιμπεριάλ 7 ουρανών…!; 

         ‘’Ξεπεράσατε’’…., ως λες…., ‘’«είτε με το σώμα, είτε εκτός σώματος, δεν ξέρω…., 

         και τον τρίτο ουρανό»’’…!; 

 

         Και…., ποίος…., ωρέ μασονέ Σουρτούκι του Σατανά και Γεωσκάνδαλο…., σας «ακύρωσε 

         το χρεωστικό σας έγγραφο»…., το της δανεισμένης : νοικιασμένης –σας Εδέμ…!; 

         Μήπως ο νέος ‘’θεός’’ –σας…., 

                      [ ….. Α…., τίιιιι…., φραγκάμπελος, φραγκοσυκή ή φραγκαμπελοσυκή…!; ] 

         ο που –σας….. ‘’ανάλαβε’’…., έτσι…., 

         αποσυρόμενος…., ‘’έτσι’’…., βρε, ο ‘’θεός’’ -- ‘’Γιαχβέ’’…., 

         λες και –σας ‘’άδειασε’’…., ε, τους Εβραίους…., ως αχρείστούς –του…., πια…., 

         ως πριν κι έτσι : ‘’αδειαστικά’’ και άλλους Ιησούδες…., ή μη Ιησούδες –του…., 

         να, άλλων…., υποθηκευμένων με εξωτερικό : ‘’ουράνιο’’ χρέος…., χωρών : γαιών…., 

         εξεξεξηρτημένων ‘’γαιών’’ σε…. ‘’ουρανούς’’…., 

         …..χμμμμμ…., αλά….. σήμερα και με τις όπου ‘’τέτοιες’’ αντιστοιχίες –τους…!; /###/ 

 

                (*( «…..Και (!;) επομένως ο Χριστός είναι μεσίτης διαθήκης νέας, 

                ώστε, τώρα που έλαβε χώραν θάνατος [ : τίιιιι…., σ,Σ,τυγερώςςς….. και….. επί 9 : 5 + 4 έτη…!; ] 

                διά την απολύτρωσιν από παραβάσεις κατά τον χρόνον της πρώτης διαθήκης, 

                να λάβουν, (!;) όσοι είναι καλεσμένοι, την αιωνίαν κληρονομίαν, 

                σύμφωνα με την υπόσχεσιν (!;).»….: Παύλου : Προς Εβραίους :κεφ. 9, εδ. 15….! 

       // Τί, κράτησε, ποτέ, υποσχέσεις ο «τιμωρών» Γιαχβέ…., ή κι ο «τιμωρών» ‘’Γιαχβέ’’…!; // 

 

    ---- Γιαχβέ / ο με περιόδους ανοχής και ‘’λογαριασμών’’….., προς Μωυσή….. /….: 

     «…..διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι ζηλότυπος Θεός, 

     τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των, μέχρι της τρίτης και τέταρτης γενεάς 

     όσων με μισούνˑ / όσων προσκυνούν είδωλα….. / ….: Έξοδος : κεφ. 20, εδ. 5….! ---- )*) 

 

…..Φφφφφ…., και τι να του πει κανείς, και, του σατάν σχιζάκια Παύλου….. 

παρά, μόνο, το δικό –του….: «Ποιός είσαι συ που κρίνεις ξένον (!;) υπηρέτην;…. 

Ο καθένας ας σχηματίση δικήν του πεποίθησιν….. 

Έχεις πίστιν; (!;) Κράτησέ την για τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού…..»….: 

Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 14, εδ. 2, 4, 5, 22….! 

Εεε, αυτό…., ννναι…., και, που μας ‘’τα ζάλισε’’…., ο ζαλισμένος διδυμιοπρήχτης ....!..... 
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….. Απόλυτη : ‘’απόλυτη’’ υπακοή και υποταγή ζητούσαν οι….. Τ·ρ·αγοί…..‘’Θ,θ,εοί’’….. 

ε, ‘’τέτοια’’ υπακοή και υποταγή ζητούσαν και τα του Τρ·αγήματός –τους 

τ·ρ·αγμένα –τους ‘’Θ,θ,εΐδια’’…., όμωςςςςς, που, φορές, μιλούσαν και ενεργούσαν 

αυτόβουλα : ‘’αυτόβουλα…., τάχα, ως μη φερέφωνα κι ως μη ετεροκίνητα…., 

ουστ, τα ‘’ενεργούμενα’’….. του όποιου κι όποτε τους βόλευε…., 

αφού….. εκεί που βολεύονταν….. εκεί και προσφέρονταν…., εχ, τόσο, όσο, αναλόγως….! 

 

Δηλαδή, όχι κατ’ εντολή του ‘’Κυρίου’’ –τους τα πολυκυριακά δουλικά….: ‘’Θ,θ,εϊκά’’…., 

αλλά ‘’από μόνοι –τους’’….: (!;) «κατ’ ανθρώπινον τρόπον»….! 

 

             (*( …..Απόλυτη υποταγή / θεν, και, οι Γιαχβοτ,ρ,αγοί…., / 

             πάν’ σ’ ουρανό και κάτ’ στη γη…., / 

             για του Γιαχβέ –τους την ‘’αιτία’’…., / απόλυτη κι η ευτυχίιιιια…., / 

             που, αλλιώς, φωτιά και δυστυχίααααα….! )*) 

 

Ναι…., να…., και, λ. χ…., ως, κι εδώ, κι ο πολυκυριακός : πολυπράκτορας Π,Φ,αύλος….: 

 

▪ «Αυτό που λέγω, (!;) δεν το λέγω κατ’ εντολήν του Κυρίου, 

(!;) αλλά σαν ανόητος ως προς το θέμα αυτό της καυχήσεως.»….: 

Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 11, εδ. 17….,….. 

 

   ### Εεεεεχ…., αυτοσχεδίαζες…., τσς, ελεύθερα : «ανθρωπίνωςςςςς», κιόλας…., 

   χμ, ως ‘’«εκ γενετής»’’ ‘’Καισαροπαπο’’χρισμένο ‘’Καισαρο‘’σκυλάκι 

   της σκλαβώτρας Σκλαβιάς : φίδι….. φίδι : - -…., 

   κι ουχί της λευθερώτρας Λευτεριάς : περιστέρι….. περιστέρι : ++…., 

   όπως ουχί και της σκλαβώτρας λευτεριάς : φιδοπερίστερο : - +…., 

   μα ουχί και της λευτερώτρας σκλαβιάς : περιστερόφιδο : + -….! 

 

   Ννννναι…., και σιγά μη μας βγεις, ρε Διατανοκάτθρωπε, και….. θεανθρωπισθείς….: 

   όλα και τίποτα ---- τίποτα κι όλα : + - - + ή - + + -…., 

   που, όμωςςςςς, εγώ, και εσένα, θα σε….. εξουδετερώσω -- τιποτοποιήσω….: 

   θα σε κάνω….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….: + - - + ---- - + + -…., 

   ω….. καυχησιάρικο, μισητό, ‘’Θεοκτόνο’’, ανθρωποκτόνο, ‘’Υπέρχριστο’’,….. Πράμα…., 

   που επιδοξούσες να είσαι, συ κι όχι ο Ι. Χ, Σατανοκάτθρωπος : - - - : Αντί’’χριστος’’….! ### 

 

▪ «Μιλώ κατά ανθρώπινον || …..μη εκκλησιαστικόν…!; Ως προς τη σάρκα ανθρώπινον…!; || 

τρόπον (!;) ένεκα της φυσικής | σαρκικής | σας αδυναμίας.»….: 

           [[ …..«της ακαθαρσίας και της ανομίας των Ρωμαίων…., 

           της που συνετέλεσε εις την ανομίαν –τους…..»….! 

                       // Ε….., εις την ανυπακοήν –τους τω….. νυν….. ‘’Κυρίω’’ –του….! // ]] 

Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 6, εδ, 19 και κεφ. 3, εδ. 6….,….. 

 

     {##{ Ω, οι χωρίς φυσικές αδυναμίες : «μαλακίες» μιλούν κατά θείο : Πνευματικό τρόπο….! 

     Έιιι, βρε Ρωμαίοι, φυλαχτείτε…., 

     ιδίωςςς, συ Καίσαρα Νέρωνα…., απ’ το φίλο –του….. Επαφρόδιτο…., νααα, μη σε σκοτώωωωωσει….! 

 

     Έιιι, --σας έρχεται ο Σιλωάμ : απεσταλμένος ‘’Καισαρο’’τέτοιος’’…., 

     χμ, ο πολυπράκτορας -- ‘’χαρτί υγείας πολλαπλών χρήσεων’’…., 

     ο αντικαισαρικός μεν….. καισαρικός δε…., ε, άλλου, επίδοξου Καίσαρα ‘’κράχτης’’…., 

     χμ, και τρέξτε και ρωτείστε τον Σενέκα…., ψιτ, τον ‘’κολλητό’’ του Φαύλου Παύλου….! 

 



224 

     Έιιι, ηλεκτροθέτης : φωτιοβάλτης ο Παύλος….. κι όχι ηλεκτραγγέλτης : φωτιοδείχτης…., 

     που, ως λέει κι αυτός, κατακαίουσα φωτιά είναι ο Κύριός –του…., ε, και, ο τώρα…., 

     ννννναι…., που φωτιά –σας έρχεται να βάλει στη γη : χώρα….. –σας…., 

     εμ, και τι φταίει αν έχει ήδη ανάψει…., καθώς θα έλεγε κι ο Ιησούς : Χ. Ι ‘’–του’’….! }##} 

 

▪ «…..Διότι μου (!;) επιβάλλεται (!;) αναγκαίως να το κάνω. 

            // …..το κήρυγμα του ευαγγελίου ( !;!;!;!;!; ) του Ιησού….. // 

Αλλοίμονόν μου, εάν δεν κηρύττω το ευαγγέλιον.»….: 

Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 9, εδ. 16….,….. 

 

     (**( Εμμμ…., γι’ αυτό…., μην αυτοσχεδιάζεις και πολύ…., ννναι,‘’εκεί’’….: σκληρός ‘’«αρσενικός»’’…., 

     μη και σε ξανα’’τυφλώσουν’’ : όχι πρόσβαση στα κωδικικά –τους….. τα «βούκεντρα»….. 

     κι ‘’αλλάξεις φύλο’’….. και γίνεις, τότε, Παυλίνα….: μαλακός ‘’«γυναίκανδρος»’’…., 

     να, ως…., ιμπεριάλ 7άκις αλλαξόφυλος αυτός…., κι ο κωδικοποιητής Τειρεσίας….! 

     ‘’Εκεί’’….: «υποταγή και πειθαρχία στις αρχές και τις εξουσίες»…., 

     ως συνιστάς στον Τίτο….: Παύλου : Προς Τίτον : κεφ. 3, εδ 1…., μα και σ’ όλους….! )**) 

 

             |$$$| Τίιι…., υπακοή…., για να είναι έτοιμα, προκάτ, σφαχτάρια στην όποτε δική σας εξεξεξουσία…!; 

             Μα μη θλίβεσαι…., εχμ, που, και, Χριστόφιλοι είμαστε…., θα –σας ακούμε και θα –σας υπακούμε…., 

             χμμμμμ…., που από το ‘’Θ,θ,εό’’ –σας είμαστε….. και τον ξέεεεερουμε….! 

             Ναι…., καθώς ‘’το’’ ‘’διατάζει’’ κι ο Ιωάννης….: Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 6….: 

             «Όποιος ξέρει τον Θεόν, μας ακούει. Όποιος δεν είναι από τον Θεόν, δεν μας ακούει (!;).»….! 

 

             Ννναι…., ρε Πωλ…., «οδηγημένοι από το Πνεύμα» : βασιλόφρονες είμαστε…., 

             έτσι,ως λες κι εσύ….: «Διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, 

             αυτοί είναι υιοί του Θεού.»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 14….! 

 

             Ννναι…., πάντες : όλοι…., ε, άπαντες…., που το διατάζει κι ο Δανιήλ….: Δανιήλ : κεφ. 7, εδ. 14….: 

             «…..Και εδόθη εις αυτόν / τον Μεσσία Χριστό / εξουσία και δόξα 

             και βασιλική δύναμις, όπως (!;) πάντες οι λαοί, αι φυλαί και αι γλώσσαι 

             ίνα (!;) υπηρετούν αυτόν. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία ( !;!;!;!;!; ) αιώνιος, 

                    // ….. τίιι…., εσαεί ‘’«παρθένος»’’ -- ‘’«νέος»’’….: Ιερεμίας : κεφ. 3, εδ. 3, 4….. …!; // 

             η οποία ( !;!;!;!;!; ) δεν θα παρέλθη και η βασιλεία αυτού ( !;!;!;!;!; ) δεν θα καταστραφή.»….! 

 

             Ναι…., ‘’θα είμαστε ό λ ο ι καλά παιδάκια….. και θα τρώμε το φαΐ μας…..’’…., 

             θα ευχόμαστε και θα ψάλλουμε και το «Νίκας τοις βασιλεύσι»….. 

             και το «Ανοικοδομηθήτωσαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ»….. [Εμ, τώρα, αλλιώς τειχωμένοι οι μύες….!] 

             κι όχι όπως τα κακά παιδιά οι δημοκρατικοί το «Νίκας τοις ευσεβέσι»….! 

             Ναι, να, ‘’πνευματόφρονες’’ -- βασιλόφρονες, πιααα, κι εμείς…., όπως κι εσύ…., 

             κι ας, παλιάαα, λέγαμε….: «ο κάλλιος απ’ τους βασιλείς είναι ο τελευταίος…..»…., 

             ή, ως ‘’μαλακοί’’,…..: «κάλλιο, αυτοί, σε θέρετρο….. κι όχι σε φέρετρο…..»…., 

             εχ, κι άλλα….. ‘’τέτοια’’….! 

 

             Ναιαιαιαιαι…., βασιλόφρονες -- σώφρονες -- κατά Σολομώντα, «σοφοί»….: 

             Εκκλησιαστής : 8 : $2….: ( «Υποταγή εις τον βασιλέα» ) 

             Σολομών….: «Υπακούω εις την διαταγήν βασιλέως λόγω θείου όρκου.»…., 

             χμμμμμ…, από όπου : από το ως άνω $2…., ‘’μας’’ παραπέμπουν…., 

             οι κωδικο’’τέτοιοι’’….. ‘’συνθημα’’τοδότες –τους….. στο δικό –σου….: 

             «Διά τούτο είναι ανάγκη να υποτάσεσθε όχι μόνον ένεκα της οργής 

             αλλά και διά λόγους συνειδήσεως»….: Περί υποταγής εις τας εξουσίας….: 

             Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 5….! 
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     [[ Εμμμμμ…., με σοφία -- σωφροσύνη….. του στιλ….. «Ναι, μάλιστα, ‘’Κύριε’’….!»…., 

     χξς΄…., δηλαδή…., πάντα….. –όφρωνα….: σόφρωνα…., 

     τα σκληροπρόσωπα -- σκληρά ‘’αγενή μέταλλα’’ 

     μεταβάλλονται σε μαλακοπρόσωπα -- μαλακά ‘’ευγενή μέταλλα’’…., 

                || ….. ή…., από ‘’αγενή ύδατα’’…., σε ‘’ευγενή ύδατα’’, ‘’ευγενή αέρια’’,….! || 

     ννναιαιαι…., για λόγους συνειδήσεως -- καλογνώσης…., 

     ε, για το καθήκον προς το εγώ ‘’μας’’…., το του συμφέροντός ‘’μας’’…., ρε Παύλε….! ]] 

 

             Ναι…., καλά τεκνία…., που φοβόοομαστε, και, τις κατάρες : αναθέματά –σου…., 

             τις/τα που έδινες…., τότε…., ομιλώντας «κατά ανθρώπινο τρόπο»….: 

             «Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα (!;) .»….: 

             Παύλου : Προς Κορινθίους : κεφ. 16, εδ. 22…., 

             κι ας, μετά, ω «αμφίστομε» -- διπλόλογε, τσς, ευλογούσες και δεν καταριόσουν…., 

             εεεεε…., σαν ομιλούσες κατά ‘’Θ,θ,είο’’ -- ‘’Πνευματικό’’ -- Β,β,ασιλικό τρόπο….: 

             «Ευλογήτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μη καταράσθε (!;) .»….: 

             Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 12, εδ. 15….! |$$$| 

 

….. Ευλογείτε….. και ευπράττετε…., λοιπόννννν…., εν πλήρη υπακοή κι υποταγή…., 

ό λ ο ι…., χμ, ως κι οι εδώ……’’Θ,θ,εο’’‘’τέτοιοι’’…., 

α, κι όχι….. «κατά ανθρώπινον τρόπον…..»…., ε, μα ούτε και κατά κατθρώπινον….!..... 

 

….. Υπακοή και υποταγή στον ‘’ουράνιο’’ ‘’Πατέρα’’ -- ‘’Θ,θ,εό’’ 

και στον…., χα, ισό’’Θ,θ,εο’’ ή μη…., ‘’γήινο’’ ‘’γιο’’ του : ‘’πολιτισμικό ήρωα’’ 

ζητούν….. και οι οξαποδώ….. και οι οξαποκεί….. και οι οξαποπαντού…., 

όπως…., εδώ….. και στην 678η παρ,απ,ουσία του…., ζητά ο ‘’Γιαχβέ’’ -- Γιαχβέ…., 

πλην από όλους…., κι απ’ τους μαθητές του…., ως προς τον Ιησού…., 

και στην 1η του παρ,απ,ουσία…., μα  και στην 2α του….. παρ,απ,ουσία…., καθώς τους είπε 

και μια φωνή από ένα ( …..εκ του ουράνιου Μαντείου, δίποδο σύννεφο : μάντις Κάλφας ή…!; ) σύννεφο….: 

 

   [[ Α…., ή ‘’ορεϊκό’’ ξηρό σύννεφο -- ζάπλουτος….. ή ‘’βουνικό’’ υγρασιακό σύννεφο -- πλούσιος…!; 

   Να…., που…., σχεδόν, πάντα…., οι ‘’άποδοι’’ ή ‘’κουτσοί’’ Καίσαρες 

   έχουν ως πόδια : κοθόρνους : ‘’πατερίτσες’’ τους πλούσιους και τους ρασοφόρους….! ]] 

 

Ματθαίος : κεφ. 17, εδ. 5….: ( Η μεταμόρφωσις : του Ιησού Χριστού ) 

 

    {{ Έιιιιι, μήπωςςςςς….. η….. «αερομόρφωση» του….. ‘’φυτού’’ -- ‘’βρύου’’…!; Ε, ναι, που….. ‘’βουνίσιο’’ 

    υγρασιακό σύννεφο τους μίλησε…., εξού και αλλόμορφο : μη νεκροφανές, πια,  το βρύο, και,  ο Ι. Χ…., 

    ναι, που, για την αναζωογόνηση : μεταμόρφωση των βρυών, πρέπει να ‘’τα στάξουν’’ τα ‘’σύννεφα’’…., 

    σώρρυ, να στάξουν, και, υγρασία τα σύννεφα…., χξς΄, που ο παράς και νεκροφανείς ανα σταί,στή,νει….! }} 

 

Ενώ αυτός || ο Πέτρος, που, κι αυτός, σχεδόν, ήτο έτοιμος να φύγει απ’ τον Ιησού…., ως, πριν, κι άλλοι….! || 

ακόμη ωμιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε : 

«Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε»….! 

     */* Ωωω, το ‘’Αγιοτριαδικό’’ Δόγμα των Δογμάτων…., εεε, το όπιο των ‘’αδυνάτων’’ : των «μαλάκων»….! */* 

 

Ννννναι…., βρε ‘’υιοί του Θεού και Κυρίου’’ γριφάκηδες ‘’χριστιανοί’’…., 

εσείςςς οι ‘’συννεφό’’πληκτοι Κυριακοί Δεσποινίδοι…., οι που, ποτέ, δεν κυριολεκτείτε…., 

όντωςςς, αυτός είναι αυτός κι όχι ο σωσίας –του…., «συστημένος» γνήσιος ‘’γιος’’ κι όχι μπάσταρδος…., 

που, άλλωστε, καταπώς λέει κι ο Φαύλος Παύλος….: ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 10, εδ. 18….: 

«Διότι δεν είναι γνήσιος εκείνος που συνιστά τον εαυτόν του, 

αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά.»….,….. 
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ή…., πάλι, το Σατάν θρασίμι : ο ‘’διπορτάκιας’’ Φαύλος Παύλος….,….: 

▪ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 5, εδ. 4, 5, 6….: 

«Και (!;) κανείς δεν παίρνει μόνος του την τιμήν αυτήν, // …..την του να γίνει….: αρχιερεύς, ιερεύς,….. // 

αλλά μόνον όταν καλήται από τον Θεόν, (!;) καθώς ακριβώς και (!;) ο Ααρών. 

 

         {{ Ξου, κι εσύ, διπλο’’παίγνιδη’’, Ααρωνική ρασοδυναστεία…., ε, από τυφλή υποταγή, και, τω Γιαχβέ…., 

         και, ως συνηθεστάτως και παντού, σε ανταπόδοση….! 

         Χα, και τι ευγενική ‘’πάλη’’ για κατάληψη της ιερήςςς εξεξεξουσίας οι ‘’τέτοιοι’’….! 

 

         Έι, ω ‘’Ααρωνόγεννε’’ και ’’Ααρωνικέ’’ Ιωάννη Βαπτιστή, σου την κλέβει την «Έδρα του Μωυσέως» 

         ο που….. εξεξεξελέγη «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών» Ιησούς….: 

         Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 29…., 

         ο που «εχρίσθη με έλαιον αγαλλιάσεως, αυτός μάλλον παρά οι φίλοι του…..»….: 

         Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 1, εδ. 9….,….. 

         εμμμ, που…., ‘’από ένα σημείο και πέρα’’…., ήσουν….. ‘’δημοκρατικά’’ «αρσενικός»….! }} 

 

Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν να γίνη αρχιερεύς, 

αλλ’ έγινε αρχιερεύς από εκείνον που του είπε, Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα, 

           [[ Χξς΄…., όταν θα τον ξξξαναγεννήσει ο….. ’’άλλος’’ ‘’Γιαχβέ’’….. «αρσενικόν»…., 

           θα είναι…., ο Μελ χεσε δέκιος ‘’αυτός’’…., Αρχιαρχιερεύςςς…!; ]] 

όπως και (!;) εις άλλο μέρος λέγει, Συ είσαι (!;!;!;!;!;) αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ.»….! 

      /*/ Ε, αθάνατη η ενσαρκωτή Ιδέα Μελχισεδέκ…., κάτι σαν «Παραβάτης του Χρόνου»….! 

      …. Και….. ωςςςςς ο ιερεύς ή αρχιερεύς Ιησούς…., ο του Ιωσεδέκ της Παλιοδιαθήκης…!; /*/ 

 

Ωχχχ…., και δεν μας αφορούν τα….. «εσαεί» Δαυιδο’’τέτοια’’….. εξεξεξουσιαστικά του…., 

ούτε τα της 1ης παρ,απ,ουσίας του…., μα ούτε και τα της 2ας  παρ,απ,ουσίας του….! 

Ννναι…., παρά, μόνο, αυτούς κεί και τότε…., έστω, καθώς λέει, αντιφασκέ, η Αγγέλα Γαβριέλα….: 

Λουκάς : κεφ. 1, εδ. 33….: Άγγελος Γαβριήλ / προς εσ αεί ‘’«παρθένο»’’ Μαρία /….: 

«….. και θα βασιλεύση / ο Ιησούς / εις τον οίκον του Ιακώβ (!;!;!;) αιωνίως 

        ( Ααα…., εδώωω, χμ, αιωνίιιωςςς, μόοονο, στον οίκο του Ιακώωωβ…., νααα….! ) 

και η βασιλεία του (!;!;!;) δεν θα έχη τέλος.»….: Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας….,….! 

 

….. Ναιαιαιαιαι….,Υπακοή και υποταγή στους Εβραίους Χίτ λερούς…., 

γιατί….. η «κατακαίουσα φωτιά» ο Γιαχβέ -- ‘’Γιαχβέ’’ εξεξεξαφανίζει μέχρι και λαούς…., 

και σαν ‘’του κάθονται’’ και σαν ‘’δεν του κάθονται’’ του σχιζοϋπερκτήνους…., ως, και, λ. χ….: 

Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 11, εδ. 2, 3, 4, 5….: 

«Δεν ξέρετε τί λέγει η γραφή διά τον Ηλίαν, πώς αποτείνεται εις τον Θεόν (!;!;!;) κατά του Ισραηλιτικού λαού : 

Κύριε, τους προφήτας σου εφόνευσαν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν 

και έμεινα μόνος εγώ και ζητούν την ζωήν μου; Αλλά τί του λέγει η θεία απάντησις; 

Άφησα διά τον εαυτόν μου ( …..ε…., ιμπεριάλ 7.000….! ) επτά χιλιάδες άνδρες, 

οι οποίοι δεν εγονάτισαν εις τον Βάαλ. 

             #*# …..τίιιιι, μόνον, 7.000 ιμπεριάλ ‘’σταγόνες’’ ‘’έβρεξε’’ η ‘’ουράνια’’ ‘’βροχή’’…!; 

             Εμ…., λίγο φτωχά ‘’πτωχά αέρια’’ θα ήταν οι πλούσιοι πολεμοχορηγοί –τους…., 

             χξς΄, οι….. ‘’νεφέλες’’ : ‘’πολεμικά αέρια’’….! #*# 

Κατά τον ίδιο τρόπο και (!;) την σημερινήν εποχήν υπάρχει υπόλοιπον που εδιάλεξε η χάρις του Θεού.»….! 

 

….. Υπακοή και υποταγή, λοιπόννννν, και, στους «ελέω Θεού -- τη Θεία χάριτι» ‘’τέτοιους’’…., 

ω αναμένοντά –‘τον σε 2α παρ,απ,ουσία –του «υπόλοιπα» του υπολοίπου…., 

που, αλλιώς, «σεπτά» λαο.αμήσια της Χαριτωμένης ιμπεριάλ «σεπτής ηδονής»….!..... 

 

                          ============================================================== 
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                                                               14 --- 27 ) 

 

….. ‘’Κυρίαρχος’’ του Σατάν ‘’παιχνιδιού’’, λοιπόν, ‘’πια’’, ο μαφιοζέ αλλαξονόματος Ιησούς…., 

                   // Χμμμμμ…., ήτοι, όνομα ’’Μενέ Μενέ’’….. και επίθετο ’’Τεκέλ Φαρσίν’’….! // 

χξς΄…., ο,’’πια’’, «με άλλο όνομα»….. ‘’Ιησούςςςςς’’ -- ‘’προσωποποίηση’’ 

του ιμπεριάλ Δαυίδειου σχιζοονείρου…., του της πανδικτατορίας των Εβραίων : Οβριών στη Γη…., 

του που «θα έπρεπε» δε να συντελεστεί…., ‘’συντελειακά’’…., «γρήγορα» και «τ ό τ ε»…., 

να, και, κατά την Αποκάλυψη -- ‘’όνειρο : ονείρωξη’’…., έστω, του ‘’ακράτητου’’ Ιωάννη….! 

 

Ναι,  τ ό τ ε  και γρήγορα την περίμεναν τη 2α παρ,απ,ουσία –του…., να, και, λ. χ….: 

 

▪ «…..ο οποίος / ο Ιησούς / είχε προορισθή (!;) πριν δημιουργηθή ο κόσμος, 

αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας.»….: Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 20….,….. 

 

▪ «Αφού ο Θεός, κατά πολλούς και (!;) διαφόρους τρόπους, 

εμίλησε κατά την αρχαίαν εποχήν εις τους πατέρας διά των προφητών, 

κατά (!;) τας εσχάτας (!;) αυτάς ημέρας μας εμίλησε διά του Υιού, τον οποίον έκανε κληρονόμον (!;) πάντων, 

(!;) διά του οποίου και εδημιούργησε τον κόσμον.»….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 1, εδ. 1, 2….,….. 

 

▪ «.....ο οποίος / ο Ιησούς Χριστός / είχε προορισθή πριν δημιουργηθή ο κόσμος, 

αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας.»….: Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 20….,….. 

 

▪ «Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι (!;) περιωρισμένος,..… 

.....διότι (!;) παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού.»….: 

Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 7, εδ. 29,….31….,….. 

 

▪ «.....και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, 

αλλ’ ας ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον καθ’ όσον βλέπετε 

(!;) να πλησιάζη η Ημέρα.»….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 25….,….. 

 

▪ «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, περιμένομεν (!;) νέους ουρανούς και νέαν γην, 

εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη. 

Διά τούτο, αγαπητοί, ενώ περιμένετε αυτά, (!;) φροντίστε να βρεθήτε ενώπιόν του 

ακηλίδωτοι και άψογοι εν ειρήνη, και να θεωρήτε την μακροθυμίαν του Κυρίου μας σωτηρίαν,…..»….: 

Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 13, 14, 15….,….. 

 

▪ «Ταπεινωθήτε λοιπόν κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού 

διά να σας ανυψώση εις τον κατάλληλον καιρόν (!;).»….: Πέτρου Α΄ : κεφ. 5, εδ. 6….,….. 

 

▪ «.....αλλά θα δώσουν λόγον εις εκείνον, ο οποίος είναι (!;) έτοιμος να κρίνη ζώντας και (!;) νεκρούς….. 

Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των.»….: Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 5, 7….,….! 

 

…..Εεεεε…., τέρμα των….. «καταλεληγμένων εις το μηδέν»….. ‘’τέτοιων’’…., 

20 τζούφιοι μεσ·αιώνες….. κι ακόμα τον περιμένουν οι καθελογής ‘’τέτοιοι’’ χάννοι!!!!! 

 

Ννννναι…., ω ‘’εθελο’’κακόμοιροι Εβραίοι και κάθε κι όπου Γης Εβραιόφρονες…., ’’εκεί κι εσείς’’…., 

κι ας σας (!;) κοροϊδεύουν απ’ τα χρόνια, και, της Παλαιάς Διαθήκης….: 

και, Ιεζεκιήλ : κεφ. 12, εδ. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28….: ( Περί προφητείας και εκπληρώσεως αυτής )….: 

Γιαχβέ / …..προς Ιεζεκιήλ : υιό ανθρώπου….. / : « (!;) υιέ ανθρώπου, 

τί σημαίνει η παροιμία αύτη την οποίαν έχετε εις την χώραν του Ισραήλ, 

’’αι ημέραι παρέρχονται και πάσα όρασις καταλήγει εις το μηδέν’’; 
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Διά τούτο ειπέ προς αυτούς, ’’ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός· 

θα θέσω τέρμα εις την παροιμίαν αυτήν και δεν θα την επαναλαμβάνουν πλέον εις τον Ισραήλ’’. 

Αντ’ αυτής ειπέ προς αυτούς, (!;) ’’επλησίασαν αι ημέραι, κατά τας οποίας πάσα όρασις (!;) θα εκπληρωθή. 

Δεν θα υπάρξη πλέον (!;) κενή όρασις ούτε (!;) κολακευτική μαντεία εις το μέσον του οίκου του Ισραήλ. 

(!;) Διότι ο Κύριος θα λαλήση λόγον και ούτος θα εκπληρωθή ---- δεν θα βραδύνη πλέον ---- . 

Διότι (!;) κατά τας ημέρας σας, οίκε αποστάτα, θα λαλήσω λόγον και θα εκπληρώσω αυτόν’’ 

---λόγος Κυρίου του Θεού. 

 

Και πάλιν ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ, λέγων· 

 

        {{ Έιιιιι…., ω εσείςςςςς…., οι με τις ‘’φούσκες’’….. ‘’Γιαχβέ’’ και ‘’Ιεζεκιήλ’’ …., 

        πολλά «έτη μισθωτού» μιλάτε στο….. ‘’σκουριασμένο τηλέφωνο’’…., 

        χξς΄, και θα σας έρθει ‘’φουσκωμένος’’ ο Λογαριασμός του ‘’Ο. Τ’’…., 

        εεεεε, Σιλωάμ : απεσταλμένος κι αυτός ο λογαριασμός απ’ τον Εξωσυμπαντικό όντως Θεό…., 

        εχχχχχ…., και ποίος πληρώνει….. τ ό τ ε….. τα ‘’τέτοια’’ ….. ’’θανάσιμα αμαρτήματα’’….! }} 

 

«υιέ ανθρώπου, ιδού ο οίκος του Ισραήλ λέγουν· ‘’η όρασις την οποίαν αυτός / ο Ιεζεκιήλ / βλέπει 

είναι (!;) δι’ απομεμακρυσμένην εποχήν· προφητεύει (!;) δι’ απωτάτους χρόνους’’. 

Διά τούτο ειπέ προς αυτούς· ’’ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· (!;) ουδείς των λόγων μου θα βραδύνη πλέον· 

όταν λαλώ λόγον, (!;) θα εκπληρούται’’---- λόγος / υπόσχεσις / Κυρίου του Θεού.»….! 

                             || Εεεεεχ…., έεεεετσι….. ακριβώςςςςς….! || 

 

…..Ναιαιαιαιαι…., έτσι : εμπαιχτικά, και, στην Αποκάλυψη, έστω, του Ιωάννη…., 

την…., επανατονιστό, κι αυτό…., πολλάκις διορθωμένη….. Απο,Επι,κάλυψη…., 

την που έως το 1413 μ. Χ θεωρούνταν κι ήταν βιβλίο αιρετικό και σατανικό 

          // …..άρα, όχι ενσωματωτέο στην Καινή Διαθήκη -- Κομφούζιο Διαθήκη….! // 

μέχρι κι από Μεγαλαγίουςςςςς –τους….: 

Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Άγιο Κύριλλο, Ιωάννη Χρυσόστομο,….! 

 

           |*$*| Ρε σεις, τα άλλα….: Π. Δ, Κ. Δ,….. ήσαν θεία : ‘’σταφυλένια’’….. ή αντιθεία : ‘’συκένια’’…!; 

           Ή….. «περσινά ξινά….. σταφύλια…..»….. μεν…., φετινά γλυκά….. σύκα….. δε…!; 

 

           ….. Όι, όι, όι…., ωρέ….. ‘’αιωνίως’’ απάτριδες κι ‘’αποστάτες’’ Εβραίοι…., 

           χξς΄, «οι με το ‘’Θ,θ,εόθεν’’ δοσμένο –σας ασάλευτο βασίλειο…..»….: 

           Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 12, εδ. 28…., 

           οι που….. βασιλοσαλέψατε….. και 777άκις γεω,χωρο,‘’βασιλέψατε’’…., 

           ε, και, μόνο, 666άκις οικονομικά και 888άκις ιδεολογικά ‘’ανατείλατε’’ ‘’πάγγαια’’….! |*$*| 

 

Ννννναι…., και γι’ αυτό διορθώθηκε και….. ανα….. προσαρμόστηκε στα ‘’δικά’’ –τους…., 

και, απ’ την εν Τριδέντω Σύνοδο το 1413 μ. Χ…., 

οπότε κι ενσωματώθηκε…., ως θείααααα, πια…., στην Καινή -- ‘’Κενή’’ Διαθήκη….! 

 

….. Λοιπόννννν…., ω όλης της Γης οι «κολακευμένοι με τις μαντείες» –τους…., 

ω όλης της Γης οι, ‘’παρ’ όλα εκείνα’’, ‘’Θεοκτόνοι’’…., ω όλης της Γης οι «με κενές οράσεις» εμπαιγμένοι 

και ‘’μεθυσμένοι απ’ τον εξ αμπέλου της Ιερουσαλήμ….. μούστο’’…., 

‘’έχετε γούστο’’….: ‘’πλάκα έχετε’’…., που…., και, ‘’παροιμιακά’’…., ‘’πλάκες σας έσπασαν’’….! 

 

Εμμμμμ…., και ‘’σπάστε κι από εδώ’’…., που…., κι εσείς, πια…., ’’μενέ, μενέ, τεκέλ, φαρσίν’’…., 

ήτοι, ‘’αποκωδικωποιημένο’’, ’’Τελειώνουν τα ψωμιά σας -- εξεξεξοφλήσατε…., ρε ‘’θεοκτόνοι’’….!’’…., 

ή…., άλλως…., ‘’Άντε και….. στον….. κάδο ανακύκλωσης….!’’…., 

κι ας μην είστε, ω υπερεπικίνδυνα ‘’σκουπίδια, ούτε καν για ανακύκλωση’’….!..... 
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…..Έ-έ-έρχεταί…., πάααααλι…., σε 2η ….. 678η….. παρ,απ,ουσία…., ο οξαποπαντού οξαποδώ…., 

τάχα, ‘’κυρίαρχος’’ του Σατάν ‘’παιχνιδιού’’, ‘’πια’’, ο ‘’Ιησούς’’ της «Αποκάλυψης»…., 

μάλιστα, ό χ ι, ως πριν, «εξηρτημένος από τον Πατέρα»….: Ιωάννου: κεφ. 5, εδ. 23….: 

Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την (!;) εξάρτησίν του από τον Πατέρα….! 

 

Χα…., εξεξεξηρτημένος…., ω, στην ‘’1η του…..’’…., απ’ τον…., πριιιιιν…., ‘’Γιαχβέ’’…., 

που…., κατά τον….. ‘’«εξεξεξαρχήςςς»’’….. «παντογνώσσστη και ισσσόθεο» Ιησού…., 

δεν του έλεγε τίποτα, και, για την ακριβή ‘’μέρα’’ της 2ας παρ,απ,ουσίας –του…., 

εξού και…., ερωτώμενος σχετικώς και ‘’στριμωχνόμενος’’…., έλεγε….: «Διά την ημέραν δε εκείνην 

και την ώραν, (!;) κανείς δεν ξέρει τίποτε ούτε οι άγγελοι των ουρανών 

            // ….. «ούουουουουτε ο Υιός»....: Μάρκος : κεφ. 13, εδ. 32….! // 

παρά (!;) μόνον ο Πατέρας μου»….: Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 36….! 

 

Τσς…., ο πολυ’’τυφλοσουρτάκιας’’ Ιησούς…., που έλεγε….: 

« (!;) Αλήθεια, (!;) αλήθεια 

           [[ ….. Αλήθεια….: άλη ( πλάνη ) + έθος = συνήθεια στην πλάνη...., 

           ναιαιαι…., και όχι α + λήθω = δεν λανθάνω…., 

           ννναι…., ω….. αληθίζοντες -- εθίζοντες ( κι άλλους ) στην πλάνη….. αλάνθαστοι Πάπαροι….! ]] 

σας λέγω, (!;) δεν μπορεί ο Υιός να κάνη από τον εαυτόν του (!;) τίποτε, 

(!;) παρά μόνον ό,τι βλέπει τον Πατέρα να κάνη, 

διότι εκείνα που κάνει εκείνος, αυτά ομοίως κάνει και ο Υιός (!;) . 

                     || ….. εχ, τόση, πια, υποταγή στο ‘’Μεγάλο Αδελφό’’, τότε,  ο, ακόμα, μη «αρσενικός»…!; || 

 

Διότι ο Πατέρας αγαπά τον Υιόν και του δείχνει όλα όσα αυτός κάνει 

               --**-- Χα…., δόση τη δόση….. ισοθεοποιείειειειειται….. ο δοτόςςςςς…!; 

               Ννναι…., που του έδειχνε του….. μυσταγωγούμενου….. μυσταγωγού 

               δόσεις -- δόσεις τα «μικρότερα» ‘’κόλπα’’ και τρικς….. λόγων τε και πράξεων…., 

               εχμ, γιατί….. και ο ίδιος, ακόοοοομα, δεεεεεν ήξερε 

               το «κατά ποιον τρόπο βλάσταινε και μεγάλωνε ο σπόρος |/ …..και, η για τον Ι. Χ βασιλεία….. \| 

               που έσπειρε»….: Μάρκος : κεφ. 4, εδ. 26, 27….! --**-- 

και θα του δείξη (!;) μεγαλύτερα έργα από αυτά διά να θαυμάζετε.»….: Ο Ιησούς Χριστός 

μιλεί διά την (!;) εξάρτησίν του από τον Πατέρα….: Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 19, 20….! 

 

      {{ ….. θα του...., θα τον...., θθθθθα...., 

      εεεεεε, άντε και τσου…., ω ‘’Ρακού’’ ‘’«μη αρσενικιά» φακιροθαθάθω…., 

      προïόν…., κι εσύ…., ‘’γραφειακής’’ : κωδικοποιητηριακής…., τ--κ--ερατογέννησης....! }} 

 

             █ Ννννναι…., αλήηηηηθεια…., ωρέ, πια, ‘’αλλοπαρακλητούχε’’ ’’φραγγοπετεινέ’’…., 

             χξς΄, και μην ξελαρυγγίζεσαι για να ακούσουν, ‘’έτσι’’, τη φωνή σου…., 

             που, πλην που τους κωδικο‘’τύφλωσες’’ κι αυτούς, τους κωδικο’’κούφανες’’….! 

 

             Ωχ…., αυτούς….. κι εμάς….. τους ‘’νερένιους’’ : λαϊκούς εννοώ….. 

             κι όχι τους….. «άλλους»…., τους μασονέ μυημένους ‘’αέρινους’’ -- αστικούς…., 

             α, και τις ‘’αιθέριες’’ υπάρξεις : αρχηγούς…., που…., αλήθεια, αλήθεια σου λέω…., 

             φιλοδοξώ να τους κάνω….. ‘’αέρα καπνιστό’’ κι αρχιδούς και ανυπάρξεις….! 

 

             Σαφώς, να τους νιρβανίσω -- οκτοκτοκταφανίσω…., τα…..εξ επτ…..οκτάνια…., 

             και να τους στείλω…., ‘’πακέτο’’ με τον Αρχ,ηγ,ιδ,ό –τους και τους συν αυτώ…., 

                              ## Α…., εξαιρέσει των στο τάγμα –του όσων, παραμεινάντων, αγγέλων 

                              κι όσων….. εκεί….. εξανθρωπισθέντων….. κατθρώπων….,….! ## 

             στην….. εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄…., || Ε, τις ψυχές –τους εννοώ….! || 

             για σούπερ σιχτίρ κακάο….! █ 
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Εμ…., να, αλήθεια….,«εξηρτημένος» μεν….. ανεξάρτητος δε…., 

                ( Τίιιιι…., ανεξάρτητα εξηρτημένος….. ή εξηρτημένα ανεξάρτητος…!; ) 

ισόθεοςςςςς ο, ψψψψψιτ, σε ‘’«πλήρη ταύτιση»’’ με τον Πατέεεεερα γιοςςςςς...., 

χξς΄, αν και αλλού λέει…., χα, ο φάσκων κι αντιφάσκων….. φασκελωτός…., ότι 

είναι μικρότερός του….:   // Τί…., ηλικιακά μικρότερος…!; Α, μήπως ο ‘’συκένιος ‘’Πατριός’’…!; // 

«…..διότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από εμέ»….: Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 28….! 

 

Ξου…., εξεξεξηρτημένος απ’ τον ‘’Πατέρα’’ –του…., ουστ…., που…., / Πού…!; / που….: 

 

▪ « (!;) όλα του τα παρέδωσε….. και κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιόν, παρά ο Πατέρας, 

ούτε τον Πατέρα γνωρίζει καλά κανείς, παρά ο Υιός 

και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψη (!;).»….: Ματθαίος : κεφ. 11, εδ. 27….,….. 

 

▪ «του τα έχει δώσει | τα ‘’πρόβατα’’ | και είναι μεγαλύτερος όλων…..»….: Ιωάννης : κεφ. 10, εδ. 29….,….. 

        // Έι, «πλην σου», ποίων όλων…., ρε πολυ’’θε’’ϊστή Ιησού…!; Των άλλων θεώωωνννν…!; // 

 

▪ «αγαπά τον Υιόν και παρέδωκε όλα εις τα χέρια του.»….: Ιωάννης : κεφ. 3, εδ. 35….,….. 

 

▪ «όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έκανε Κεφαλήν υπεράνω όλων εις την εκκλησίαν.»….: 

Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 1, εδ. 22….,….. 

 

▪ «του έδωσε πλήρη εξουσία εις τον ουρανόν και την γην…..»….: Ματθαίος : κεφ. 28, εδ. 18….,….! 

 

     [*[ Ννναιαιαι…., από εξεξεξουσία πλήρης…., μα από βασίλειο ‘’μπατίρης’’….! 

     Και….. ο εν ουρανοίς….. ή ο εν ουρανώ…., ω, και, ‘’διπλόπατρε’’ ‘’διπορτάκια’’…!; 

     Ο που ρίχνει σπόρο -- ’’ουράνια’’ βασιλεία και δεν ξέρει 

     με ποιον τρόπο βλασταίνει και μεγαλώνει….: Μάρκος : κεφ. 4 : εδ. 26, 27…!; ]*] 

 

        #$# Όι, ω ‘’Ιησούλη’’, ‘’με γεια’’ τον Νέο ‘’Πατέρα’’…., χα, τον με τον Νέο Παράκλητο…., 

        «το Πνεύμα της αληθείας»….: Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 15,16,17….: Ιησούς / προς μαθητές του /….: 

        «Και εγώ (!;) θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση (!;!;!;!;!;) άλλον Παράκλητον, 

        (!;) διά να μένη μαζί σας (!;) αιωνίως, το Πνεύμα δηλαδή της (!;!;!;!;!;) αληθείας,…..»…., 

        λες κι αντιδιαστολή με το πριν Πνεύμα του ψεύδους…., ε, το του άλλου ‘’Γιαχβέ’’ Πνεύμα….! 

 

        Να, τον αληθή Παράκλητο κι «αρσενικό» αλά ‘’Ιησού’’ της Αποκάλυψης του Γιάννη…., 

        που το πριν ήταν 

 

     |*| Ε…., το «εννοούσαν το Άγιο Πνεύμα σαν γυναικεία μορφή περιστεράς…., 

                 // ….. ωχ…., λες και ο ‘’τότε’’ ‘’Γιαχβέ’’ δεν ήταν, κι αυτός, ‘’«αρσενικός»’’….! // 

     ενώ άλλοι το εννούσαν αλλιώς…..»….! 

     ….. Α…., κι ο Μωάμεθ το θεωρούσε….. αλλιώς….: 

     μπραχ…., εν είδει….. επιβεβαιωτικού της ‘’Θεο’’σταλτότητάς –του….. γαϊδάρου…., 

     μάλιστα δε, κι αντίθετα με τα του Ιησού ‘’τέτοια’’, ο Μωάμεθ το….. καβ,β,αλίκευε….! |*| 

 

        θηλυκό περιστέρι….: «το Πνεύμα εν είδει περιστεράς»….! 

 

        Νέο // ….. λες κι ‘’αρσενικό’’ ‘’κοράκι’’ : ‘’κορακο,μαυρο,ντυμένος ρασοφόρος….! // 

        κι ‘’«αρσενικό»’’ Παράκλητο -- ‘’Άγιο Πνεύμα’’….: 

        νέο ‘’πολεμικό’’ σχέδιο -- νέες πολεμικές εντολές : ‘’προγραφές’’ ατόμων ή λαών…., 

        μα και πλέον φακιρικό κι επιθετικό…., μιας και ώς τότε και με τα δικά του 

        λογο,πραξο,φακιρικά δεν κατάφερε ‘’τίποτε’’ το γεωιμπεριαλιστικό…., 
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        ούτε καν κάτι του εσωτερικού -- ‘’γήινου’’ ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., 

        του που, συχνά, προηγείται του γεωιμπεριαλισμού Νο 777…., ο τουΝου 888…., 

        μα και του οικονομικού -- ‘’ ’κονομικού ’’ ιμπεριαλισμού Νο 666….,….! #$# 

 

….. Αχχχχχ…., ω εμπαιγμένοι –τους κι αναμένοντές –‘τον σε 2α παρ,απ,ουσία…., 

πώς σας παίζουν ‘’τον παπά’’…., να, με….. ντουμπλέ φας….. ‘’παπακαλόγερο’’….!..... 

 

….. Σε όλες, λοιπόν, τις Θρησκείες και τις Μυθολογίες -- κωδικοποιημένες Ιστορίες…., 

‘’τυφλή’’ υπακοή κι υποταγή ζητούν οι ‘’ουράνιοι’’ εγκαθετοποιητές 

και χρίστες ‘’γήινων’’ βασιλέων -- ‘’θ,Θ,εών’’ Αρχιβασιλείς -- ‘’Θ,θ,εοί’’ -- 

-- Κύριοι….. ‘’ουρανού’’ -- ‘’ουράνιας’’ Κεντρικής Εξουσίας και Βασιλείου –τους 

και ‘’γης’’ -- υπόδουλης χώρας και υποβασιλείου –τους….! 

           { ….. ή, αναλόγως, και Κύριοι….. ‘’ουρανών’’ και ‘’γαιών’’….: Αρχιαρχιβασιλείς -- ….. } 

 

Να…., και από όλους…., υπηκόους –τους και μη…., και από τους εγκαθέτους –τους…., 

όπως…., έτσι : υπακοή κι υποταγή..... κι όσο είναι σε ‘’αγιοτριαδικό δέσιμο’’…., ζητούν 

κι οι χρισμένοι ‘’Υιοί’’ –τους : ‘’πολιτισμικοί ήρωες’’ και τα κάθε φερέφωνά –τους….! 

 

Φορές δε και για διάφορους λόγους…., λαοπιεζόμενοι ή όχι…., 

οι ευθύς ως άνω ‘’Υιοί’’ αντιστέκονται μπρος στις παράλογες…., οικονομικές, κυρίως…., απαιτήσεις 

των εγκαθετοποιητών –τους ‘’Πατέρων’’ –τους και ‘’σπάνε’’, ‘’αλά filioque’’, το ‘’Αγιοτριαδικό’’ Δόγμα…., 

το που ταυτίζει -- ‘’ταυτίζει’’ τον τάχα ‘’«Πατέρα»’’ με τον τάχα ‘’«Υιό»’’…., 

ήτοι, το που τους κάνει, δήθεν, ‘’ίσους’’ και….. ‘’ομο,ι,πνεύματους’’ 

ως προς όλα τα πράγματα τους ‘’«Όργιους»’’ αυτούς….! 

 

Έτσι : σαν δεν ‘’τα βρίσκουν’’, αρχίζουν…., ως άνω και με τον Ιησού…., τα ‘’παζάρια’’….: 

νέοι όροι συνεργασιών –τους και, άρα, Καινές Διαθήκης -- Συμφωνίες – Μνημόνια -- ….. –τους…., 

ή κι απόσχιση : ‘’πτώση’’ του ‘’γήινου’’ ‘’Υιού’’….. και συμμαχία του με ‘’Καινή Διαθήκη με άλλον ‘’Θεό’’…., 

        // …..ή κι αυτονόμισή του….. και, συνάμα και φορές, αυτοθεοποίησή του….. // πολέμοις ή μη…., 

χα, και…., πια….. και κατ’ ‘’αυτούς’’ και για ‘’αυτούς’’…., 

‘’Θ,θ,εός’’ κι Αλήθεια ο τέως ‘’Αντίθεος….. και ‘’Αντίθεος’’ και Ψέμα ο τέως ‘’Θ,θ,εός’’…..! 

 

      #*# Σαφώς…., όποτε και για όποιο λόγο αλλάζουν ‘’ουράνιο’’ ‘’Τ,τ,έτοιον’’ οι ‘’γήινοι’’…., 

               [[ Χξς΄…., στις δήθεν μονοθεϊστικές Θρησκείες…., όποιον ‘’Κύριο’’ κι αν έχουν…., 

               εξεξεξακολουθούν να τον ονομάζουν, ‘’καλυμμένα’’, «Θεό»…., 

                   // Α, στην Κ. Δ, ο ‘’«Θεός»’’ –τους….. είναι, ακόμα, ο της Π. Δ Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’…!; // 

               έως και τον τέως –τους «Αντίθεο»…., ξου, και ‘’τρέχα γύρευε’’ στα σκόρπια –τους ‘’τέτοια’’….! ]] 

      δείχνεται να αλλάζει, και, διαθέσεις κι ο….. Κύριος : Παράκλητος -- Πνεύμα –τους…., 

      τσς, πάντα, με χίλιες δυο ‘’φτηνές’’ προφάσεις και δικαιολογίες –τους…., 

      ήτοι, τη μια κι αλλιώς «υπό την συκήν»…., την άλλη κι αλλιώς «υπό την άμπελον»…., 

      την παραάλλη κι αλλιώς «και υπό την συκήν και υπό την άμπελον»….,….. 

      και, γενικά, υπό όποιο άλλο ‘’δέντρο’’ / Εξουσιόδεντρο / τους, και τους, βολεύει….! #*# 

 

Όμως…., φορές….. κι αναλόγως…., υπάρχει και συνεργασία ή ‘’Υιοθέτησή’’’ –του 

με ή από άλλον…., τέως εχθρό –τους….. ή μη….,  

όπως…., φορές….. κι αναλόγως…., και συνεργασία και ‘’Υιοθεσία’’ και με τους ‘’δυο’’….! 

         *//* Ε…., ως ‘’διπλόπατροι’’ -- ‘’διπορτάκηδες’’….: «μεσίτες ουχ ενός»…., 

         να…., ‘’«και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»’’….,….! 

         Μα κι οι ‘’Πατέρες’’, ως κι οι ‘’Πατριοί’’, είχαν, φορές και μαζί ή μη, 2 ‘’γιους’’, συχνά, διδύμους….! *//* 

Δηλαδή…., συνεργασία και ‘’Υιοθεσία’’ και με το ‘’Θ,θ,εό’’…., έστω, άμπελον…., 

και με τον ‘’Αντίθεο’’ -- ‘’Σατανά…., έστω, συκήν…., 

ως και με ουδετέρους -- ‘’ουδετέρους’’…., σε ‘’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’ –τους….,….! 
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Εμ…., τι άλλο από τα ‘’τέτοια’’ –τους δείχνουν, ιδίως, τα σχίσματα κι οι αιρέσεις –τους…., 

ουστ…., όλα, κι αυτά…., προκάτ ή μη αποφασισμένα, κυρίως, σε….. 

‘’«Ιερές Συνόδους»’’, ‘’«Οικουμενικές Συνόδους»’’,….. 

κατά τη διάρκεια των οποίων δε….. «η εκκλησία τίθεται κάτω απ’ τη (!;!;!;!;!;) διαρκή επίδραση 

του Αγίου Πνεύματος…..»…., ως λένε όλοι –τους….: Ρωμαιοκαθολικοί, ορθόδοξοι,….! 

               (( …..εεεεε…., είναι να έχεις να πληρώνεις τον….. ‘’λογαριασμό ρεύματος’’…., 

               ξου, εξού και το διαρκώςςς κι αδιάαακοπα φεγγοβόοολο φωςςς της εκκλησίαςςς….! )) 

Ναι…., και, μάλλον, γι’ αυτό είναι….. διαρκώςςς αλάνθαστοςςς, και, ο κάθε σατανοσχιζό Πάπαρος -- 

-- Παπάρι του Σατάν Άρη….! 

 

Ναι…., έτσι : σχιζαντιφατικές….. και οι «Ιερές Σύνοδοι : Ι. Σ», και, των ορθοδόξξξων…., 

ως κι οι…., τάχα, καθοδηγημένες απ’ το ίδιο…., μα ‘’ανισόρροπο’’…., Πνεύμα…., 

«Οικουμενικές Σύνοδοι», και, των ορθοδόξξξων…., 

όπου….. η μια αναθεωρούσε κι αναθεμάτιζε την άλλη…., να, τα πρόσωπα και τις αποφάσεις –τους…., 

όπως, λ. χ, η Ζ΄ Ο. Σ τις….. Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄….. Ο. Σ….! 

 

Εχ, που…., όλεςςς –τους…., έχουν…., μασονέ ‘’«Αδαμοκαδμικά σπαρτούς»’’ …., μέσα –τους 

και τον Παλαιό Παράκλητο…., χα, αντιδιασταλτικά, Πνεύμα ψεύδους…., 

και τον «Νέο Παράκλητο, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας»…., καθώς έλεγε, αντιδιασταλτικά, 

και ο Ιησούς Χριστός / όρα : Ιησούς Αντίχριστος / ….: Ιωάννου : κεφ. 14, εδ. 14 ως 17….! 

 

Εχ, ναι, που πίνουν οίνο….. και απ’ τον στην Αίγυπτο Αμπελώνα της Άνω Ιερουσαλήμ….. 

και απ’ τον στο Ισραήλ αμπελώνα της κάτω Ιερουσαλήμ…., 

ήτοι, και ‘’ουράνιο’’ -- εξω’’γήινο’’ οίνο….. και ‘’γήινο’’ -- εξω’’ουράνιο’’ οίνο…., 

α, ίσως…., συγχρόνως κι ως ‘’μπόμπα’’ κοκτέιλ…., και ούζο 

από σύκα της….. καρπερής συκιάς του Συκεουργού….,….. 

ε, κι αλληγορικά είναι, και, τα εδώ ‘’τέτοια’’ ποτά –τους….! 

 

Και…., παρ’ όλα αυτά….. και παρ’ όλα ‘’εκείνα’’…., τα πλειστάκις ‘’θεατρικά’’…., 

ως προς τις σχιζαντιφάσεις –τους και τα αίσχη –τους, και, σε αυτές….: Ι. Σ, Ο. Σ…., 

συνεχίζουν…., με ‘’σεπτό’’ : ευγενικό θράσος….. κι ερωτώμενοι…., οι παναπαντησάκηδες 

          // Ε, ως ‘’Θεομπαίχτες’’ και λαομπαίχτες -- ‘’Θεοκτόνοι’’ και ‘’λαοκτόνοι’’ : λαοκτόνοι….! // 

να απαντούν πως….. σε όλα ενεργεί το ίιιιιδιο «Άγιον Πνεύμα» του Θεούουουουου…., 

και πριν ‘τες….. και κατά ‘τες….. και μετά ‘τες…., 

που όλα…., έως κι οι σχιζό αντιφάσεις…., είναι, τάχα, μες στο «μυστικό σχέδιο του Θεού»….! 

 

Χξς΄…., σχέδιο που δεν ξέρουν, λένε, ποιο ακριβώς είναι…., μα….. το πως υπάρχει το ξέρουν 

οι, συν ‘’Καισάροις’’ ‘’κισμετοπλάστες’’, ‘’Πάπες’’ του όντως Σατανά…., 

εκ των οποίων, σαφώςςςςς, μόλις ένα μικρό, αν όχι κανείς, ποσοστό απ’ αυτούς του Καισαροπαπείου 

θα ιδούν….. παράδεισο…., 

καθώς, όντως, είναι «στενή» η Πύλη του στον Ήλιο παραδείσου…., 

του των ψυχών των ηλιότροπων ανθρώπων…., 

ενώ φαρδιά είναι η Πύλη της στην Σελήνη ‘’κόλασης’’…., 

της των ψυχών των σεληνότροπων κατθρώπων…., 

ε, και πιο φαρδιά η Πύλη της Εξωσυμπαντικής Κόλασης -- Φωτόσφαιρας α΄….! 

 

Ναιαιαιαιαι…., κι ως τι τους φαίνεται…., που τους φαίνεται ότι είναι έτσι ως τα λένε 

σχετικά, και, με τα ψυχομεταθανάτια οι κρυπτο,ά,αντί,’’θεοι’’….. πολυ,α,’’θε’’ϊστές κι αυτοί…., 

οι που, έστω,  εκλαμβάνουν ως ‘’«Αλήθεια»’’ τη βολευτική –τους εκδοχή και….! 

 

….. Έιιιιι…., ω αναμένοντές –τον εκ 2ου καθελογής ‘’χριστιανοί’’…., 

‘’Πνεύμα –σας πουλούν….. και πνεύμα –μας πουλάτε…..’’…., ννναι…., και χξς΄ςςςς….!..... 
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….. Έτσι…., και, ιστορικά…., βλέπουμε…., 

διαχρονικά κι όπου της Γης….. κι ως προς το θέμα της ‘’αμφοτέρωθεν’’ υποταγής…., 

πάλη Κρατικής -- Κοσμικής και Εκκλησιαστικής Εξουσίας…, μασκέ ή μη….. πάλη…., 

αφού…., φανερά ή κρυφά και συνηθεστάτως…., είναι ‘’Πνεύματι’’ συνδεδεμένες 

με το….. ‘’παγίως αδιάσπαστο κι αναλλοίωτο’’….. Δόγμα 

του μυστικοπαθούς ‘’παρθένου’’ ιστορικοθρησκευτικού, ‘’πια’’, ιμπεριαλισμού….: 

εξωτερικού επεκτατισμού ή…., έτσι….. ξανά…., εσωτερικού κυριαρχισμού….! 

 

Πάλη που, άλλοτε κι αναλόγως, οδηγούσε…., αν όχι σε έχθρα…., σε διαχωρισμό –τους….: 

αποσιαμαιοποίηση του Καισαροπαπείου….,       / ….. π. χ, στο Βυζ,Μποχ,άντιο….. ‘’εναλλάξ’’….! / 

αλλά…., γι’ ‘’αυτό’’, ξανά…., και πάλη μέσα στους κόλπους της κάθε εκκλησίας…., 

οπότε, πλην και για άλλα : μη δογματικά θέματα, συμβαίνουν….. σχίσματα, αιρέσεις,….! 

             |**| …..εεεεε, όχι και να πιστεύετε, ακόοοοομα, πως μάλωναν, πάντα, για τα ‘’τέτοια’’ –τους…., 

             π. χ, για το αν η μάνα του Ιησού ήταν παρθένος, ‘’και’’, μετά απ’ τη γέννα της σ’ αυτόν….! 

             Απλούουουστατα και ‘’μυστικάαα’’, μάλωναν για την ισχύ ή όχι….. του δόγματος της ‘’παρθενίας’’ 

             του μυστικοπαθούς θρησκευτικού καθελογής ιμπεριαλισμού…., εσωτερικού ή μη….: 

             οικονομικού Νο 666, εδαφικού Νο 777, ιδεολογικού Νο 888….,….! |**| 

 

Ναι…., να…., όπως, και, με το θέμα της ‘’«Αγίας Τριάδος»’’…., 

που…., κατά τις Οικουμενικές Συνόδους –τους, κυρίως…., παίρνονταν σχετικές αποφάσεις 

και καθιερώνονταν, εφ’ άπαξ ή σταδιακά, το εν λόγω Δόγμα της ‘’«Αγίας Τριάδος»’’…., 

το με διάφορες ’’μορφές’’…., ήτοι, σχετικές αποφάσεις για το αν οι τρεις υποστάσεις του….: 

‘’«Πατήρ»’’, ‘’«Υιός»’’ κι ‘’«Άγιο Πνεύμα»’’….. μετέχουν στην ίδια ουσία και στην ίδια ενέργεια….! 

 

Ναι, σχίσματα κι αιρέσεις…., να, και, λ. χ…., ως προς το θέμα της υποταγής του ‘’Υιού’’…., 

κοσμικού ή εκκλησιαστικού’’…., στον ‘’Πατέρα’’…., κοσμικό ή εκκλησιαστικό…., 

             [[ …..φορές δε….. ‘’Πατήρ’’ και ‘’Υιός’’ ήσαν, κι οι δυο, της Εκκλησιαστικής Εξουσίας….: 

             κράτος : ‘’Υιός’’ εν Κράτει : ‘’Πατρί’’…., χμ, ‘’Θεο’’κρατία…., ε, ‘’και πάει λέγοντας’’….! ]] 

για το αν, δηλαδή, οι όποιες αποφάσεις θα παίρνονται από κοινού ή όχι….! 

 

Ε, να, κάτι που, ‘’κάπωςςςςς’’, δείχνεται, και, στις ευθύς ως κάτω φράσεις του Ιησού….: 

▪ «Και εγώ (!;) θα παρακαλέσω τον Πατέρα 

και θα σας δώση (!;) άλλον Παράκλητον, (!;) διά να μένη μαζί σας (!;) αιωνίως, 

το Πνεύμα δηλαδή της (!;) αληθείας,…..»….: Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 15,16,17….,….. 

«…..όπως και εγώ / Χμ, ο «λινοντυμένος» -- υποταγμένος ‘’Ιησούς’’….! / έλαβα 

εξουσίαν από τον Πατέρα μου να ποιμάνω / τα έθνη : τους «ειδωλολάτρες» / 

με σιδερένια ράβδον, σαν πήλινα σκεύη (!;) να τα συντρίψω…..»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 2, εδ. 27….! 

 

         (( Ννννναι…., χα -- χα, ‘’την πήρε’’…., τελικάααααα….. και αιωνίωςςςςς…., 

         ε, έστω…., μα….. αφού «έκανε το θέλημα του Πατέρα του μέχρι τέλους»….: 

         Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 2, εδ.26…., ουστ, αλά τον ‘’πρόγονό’’ του Δαυίδ με τον Γιαχβέ….! 

         Έι…., ρε εσείςςςςς, και, ελληνοορθόοοοοδοξα….. σκεύη…., η αγιοπνευματική –σας ανισορροπία 

         είναι θέμα συσκευασίας….. ή θέμα ημερομηνίας λήξης του….. α·Παράκλητου -- α·Κυρίουουου…!; )) 

 

● Αιρέσεις του ‘’Χριστιανισμού’’….: 

 

          /*/ Χξς΄, πόστα για σπουδαρχίδηδες να προκύπτουν….. κι ας ‘’πάν’….. παλιάμπελο και νιάμπελο’’…., 

          ννννναι, ξου, κι αλλού : σε ‘’χάννους’’ να πουλήσετε τα Νεφθαλείμ : τεχνάσματα….! 

          Και….. δεν πάτε νααααα…., ρε δολίως ‘’θεοκτόνοι’’ κι αντιστοιχίες όλων των ‘’τέτοιων’’…., 

          μην αρχίσω να αποκαλύπτω….. κι άααλλα….. κι αδυσώπητα αλλιώςςς….. και σας ‘’λιντσάρουν’’….! 

          Εχ…., μάλλον…., αν εσείς δεν…., κι αν….., θα γίνει ’’χαλασμός’’ ‘’Δεσποινίδου’’….! /*/ 
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Α΄) μονοφυσίτες….: μόνο, θεία φύση ο Ιησούς….: ‘’«Θεός»’’ κι όχι χτίσμα…., άρα, ισόθεοςςςςς…., 

 

         // Α, έτσι, απόλυτη υποταγή ο ‘’γήινος’’ ‘’Υιός’’ στον ‘’ουράνιο’’ ‘’Πατέρα’’ τουουου…!; 

         Τσς…., κι από τότε που έγινε κατά τα 3/3 του ‘’θ,Θ,εός’’ ο, τάχα, Άνθρωπος Ιησούς…., 

         ο τάχα όντως ‘’Θεός’’ έγινε….. Κάτθρωπος κατά τα 3/3 του…!; // 

 

Β΄) διπλοφυσίτες…., Νεστοριανοί….: θεία φύση + ανθρώπινη φύση ο Ιησούς…., 

και ‘’«θεός»’’ και χτίσμα…., άρα, ‘’ισόθεοςςςςς’’….! 

 

        {{ Χμμμμμ…., υποταγή του ‘’γήινου’’ ‘’Υιού’’ στον ‘’ουράνιο’’ ‘’Πατέρα’’ τουουουουου…., 

        ννννναι…., μα και λίιιιιγη πρωτοβουλίιιιια του ‘’«Υιού»’’…., να…., και «filioque»…., 

        χα…., που κι ο Ιησούς έβαζε κι όρους στον….. Γιαχβέ -- ‘’Γιαχβέ’’….! 

 

        Κάλέ, ναιαιαι, ήταν…., και, αλά Γιλ γαμές : βασιλιά του Νουρούκ…., κατά τα 2/3 θεός 

        και κατά το 1/3 άνθρωπος ο Γιλ γαμές και Γιλ δερνές ‘’κρυπτο’’Φασίστας Ιησούς -- ‘’Ιησούς’’….! 

        Χα, ‘’Γοργόνεια’’, ‘’νεροφυσαλίδα’’….. με τα 2/3 –της ‘’αέρα’’ και το 1/3 –της ‘’νερό’’…., 

        ήτοι, κατά τα 2/3 κι ως απ’ τον ‘’ουράνιο’’ -- ‘’αιθέρινο’’ : Μεγαλαστό ‘’Πατέρα’’ του 

        ‘’αιθέ,αέ,ρινος’’….. ‘’Υπερμεγαλαστός’’….. 

        και κατά το 1/3 κι ως απ’ τη ‘’γήινη’’ : λαϊκή : ‘’νερένια’’ μητέρα του 

        ‘’υδάτινος’’ -- ‘’νερένιος’’….. λαϊκός….! Χξς΄, Αμοιβάδα ο Πατήρ και ‘’αμοιβάδα’’ ο Υ,ι,ός….! }} 

                     ( Ψιτ, ρε κολεόπτερα…., ψψιτ και ‘’φλιιιτ’’…., ωρέ, οσονούπω, ‘’τζιτζικιασθησόμενα’’….! ) 

 

▪ Άγιον Πνεύμα….: filioque = και, εκ του ‘’«Υιού»’’ εκπορεύεται το ‘’«Άγιο Πνεύμα»’’….! 

 

   # Ε, ρε σειςςς, ναι, δίνει, φορές, ο Αρχιβασιλιάς στους εγκαθέτους του βασιλιάδες την….. πρωτοβουλία….! 

   Να…., ως εδώ και με τον Ιησού Χριστό : Ιησού Αντίχριστο…., ‘’και εκ του Υιού εκπορευόμενο’’…., 

   χμ, όταν ‘’το έπαιζε’’….. ‘’«υπό την συκήν»’’….. ’’αυτοκέφαλος’’….. Φαέθων…., 

   για λίγο, ’’διαχειριστής’’, ’’Καισαροπαπο’’’’αδεία’’, της ‘’Μεσσιανικής’’ υπόθεσης….! # 

 

….. Έτσι….. και μη χειρότερα…., που έχει και χειρότερα σχετικά ‘’τέτοια’’…., 

ναι…., από πλευράς, και, των ‘’τέτοιων’’…., που έχουν, μάλιστα, το θράσος 

να μην ανέχονται, σχετικά, διαφωνίες κι αντιρρήσεις….. 

και, τότε, όσοι εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για δογματικά, ιδίως, προβλήματα 

/ ε, στο πλαίσιο της κάθε ‘’τέτοιας’’…., χξς΄, που όλες είναι ‘’τέτοιες’’….. / Θρησκείας…., 

θεωρούνται εχθροί –τους…., αποκαλούνται αιρετικοί….. και αντιμετωπίζουν 

εξεξεξοντωτικούς διωγμούς…., ναι, μέχρι και βασανιστικό θάνατο…., έως και σήμερα….! 

 

…..Ουουουστ…., λοιπόν…., ρε ‘’ομο,ι,ούσιοι’’ κι ‘’αδιαίρετοι’’ τω Σατανά ‘’Θεοκτόνοι’’….!..... 

 

….. Σαφώς, αυτό το δόλιο ‘’παιχνίδι’’ όλων αυτών των δήθεν μονοθεϊστών θρησκειο’’τέτοιων’’ 

με τις ‘’Άγιες Τριάδες’’ -- Τράγιες Τραγιάδες παίζονταν παντού της Γης…., ως και σήμερα…., 

όπως, λ. χ….: 

 

                          ( Θεωρία της Αγίας Τριάδος….. ) 

* Συρία….: Θεός (Μπάαλ), θεά (Μπααλάθ) και το παιδί τους….,….. 

* Αίγυπτος….: Όσιρις, Ίσιδα και Ώρος….,….. 

* Ελλάδα….: Δίας, ιδέα Αθηνά και…., ενσαρκώτρια της ιδέας Αθηνάς…., η «Τριτογένεια» Αθηνά….,….. 

* Βραχμανισμός….: Βράχμα, Βισνού και Σίβα….: / Όχα, ρε μπόχα, η τριχοτόμηση, εδώ, της Αμοιβάδας….! / 

τρεις, διαφορετικές, μορφές του μοναδικού αρχικού όντος….: 

τριαδική υπόσταση, Αγία Τριάδα : Τριμουρτί….,….! 
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Δηλαδή, ’’τουρλού -- τουρλού πολυσαλάτα καταχτυπημένη στο μίξερ’’…., 

μόνο και μόνο, λες, για να προκύπτουν, έτσι και με τα τριχάσχολα ‘’τέτοια’’ –τους, πόστα…., 

πόστα, κυρίως, για εξουσιαμανείς σπουδαρχίδηδες…., προκάτ, θαρρείς…., ‘’«αιρετικούς»’’….! 

 

Ναι…., γελοίες τριχασχολίες γελοίων συμβολο,συμβολισμο,παιχτών…., 

να, και, π. χ, στον Βουδ,δ,ισμό και σχετικά με τον Βούδ,δ,α….: 

 

Μετά το θάνατο του Βούδδα…, χξς΄, αλά, αλληλοαναθεωρητικές, Οικουμενικές Συνόδους των Ι. Χήδων…., 

ακολούθησαν, πλην από αιρέσεις και σχίσματα, και σύνοδοι,….. για τα….: 

 

αν ήταν τρωτός….. ή όχι τρωτός από την αμαρτία : ήτοι, Αρχάτ…., 

       || Χα, η μόνη του αμαρτία ήταν που δεν αμάρτησε ο αμαρτιοάτρωτος, ω ονειρωξοπαρμένοι –τους….! || 

 

αν υπόκειτο ή όχι σε ονειρικούς, νυχτερινούς, πειρασμούς…., 

     ---- …..χμ, ούτε στο όνειρό του ‘’ερωτο’’σκέφτηκε, και, ιμπεριάλ συνεργασία με τον….. ’’Μάρα’’….! ---- 

                      *** Έι…., ψιιιιιτ…., μήπως φταίτε, εσείς, βρε κοπάδια –τους, περισσότερο…., 

                       και, που, και, δεν τους περιφρονείτε…., να, πια, τους ‘’τέτοιους’’ με τα ‘’τέτοια’’ τους…!; *** 

 

αν αποπλανούνται οι Αρχάτ : κεβαλίν, από τις θεές, στα όνειρά τους…., 

// Έι, ιμπεριαλέ, ’’όνειρα’’ τα όνειρα….. κι ‘’οράματα’’ τα οράματα…., α, κι οι ‘’θεές’’….. ’’Δούρειες αλόγες’’….! // 

 

αν μπορεί να φτάσει στην Ύψιστη Αλήθεια με την επιφώνηση «Αχό!»…., 

      ( Ναι, ννναι…., με «Αχό!»….. και ‘’χω -- χω -- χω’’…., ή, χμ, με «Όχα!»….. και ‘’ωχ -- ωχ -- ωχ’’….! ) 

 

αν μπορεί να συμβή σωτηρία (!;) κατά χάρη του Βούδδα ή του Θεού ή αυτοπροσπάθητα….. κ. α. π….: 

Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών….! 

 

         || Ε…., δηλαδή, ό,τι, περίπου, συνέβη και με τους άλλους ‘’τέτοιους’’…., πριν ή μετά από αυτόν….! 

         Αχ, έστω…., και ποιον αφήνουν να σώσει το λαό του μόνος…., που σπάνια τους ξεφεύγει κι όσο…., 

         που, πάντα -- ‘’πάντα’’, οι μασονέ άχαροι ‘’ουράνιοι’’ ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’ : ‘’Θ,θ,εοί’’ 

         και οι αντιμασονέ : ‘’αντιμασονέ’’ άχαροι ‘’υπο’’’’ουράνιοι’’ Αντι’’Μεγάλοι Αδελφοί’’ : ‘’θ,Θ,εοί’’ 

         καραδοκούν κι εξεξεξαρτούν ‘’γαίες’’….. μέσω των εκεί εγκαθέτων –τους….. Αρχηγών….! || 

 

…..Ννννναι, έτσι και κατά χάρη, ως και με τους κατ’ εξοχήν δασ κάλους της απάτης ‘’χριστιανούς’’…., 

που…… ό,τι αυτοί, οι ‘’θεοκτόνοι’’, θέλουν….. το θέλει, τάχα, κι ο Θεόςςςςς….. 

και….. όταν αυτοί μαθαίνουν….. μαθαίνει, τότε, τάχα, κι ο Θεός….: όλοι –τους, ετσίθελοι κι ετσίπρακτοι…., 

ως, λ.χ,….: 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 12 : 11 : Όλα αυτά / τα χαρίσματα / ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα, 

το οποίον τα (!;) διανέμει εις τον καθένα ιδιαιτέρως (!;) όπως αυτό θέλει….,….. 

 

      (( Ωχ, σαφώςςςςς, ως και εις τας «Ιεράς Συνόδους»…., α, και εις τας «Οικουμενικάς» ‘’Τοιαύτας’’…., 

      όπου…., μασονέ μαφιοζέ…., από το τράγιο πνεύμα….. κι  όχι -- ‘’όχι’’ με κλήρο…., διαλέγονται….: 

      επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, αυτοκράτορες,….. 

      χξς΄…., οι χρησμολήπτες Ιεροσυνοδικοί και Οικουμενοσυνοδικοί…., με τη "μαγική" ‘’φανέρωση’’ 

      της επιθυμίας του καρδιογνώστη…., χξς΄, χρησμοδότη…., Ν,Χ,Γ,αζωραίου....,….! )) 

 

▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 6 : 3 : Αυτό θα κάνωμεν, εάν επιτρέψη ο Θεός….,….. 

 

▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

…..(!;) «Διά τούτο, από τους άνδρας που ήσαν μαζί μας 

(!;) καθ’ όλον τον χρόνον που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς, 
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αφ’ ότου εβαπτίσθηκε από τον Ιωάννην έως την ημέραν που ανελήφθη, 

πρέπει ένας απ’ αυτούς να γίνη μαζί μ’ εμάς μάρτυς της αναστάσεώς του.». 

Και επρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, ο οποίος εκαλείτο Βαρσαββάς και ωνομάσθη Ιούστος, 

και τον Ματθίαν· και προσευχήθηκαν λέγοντες, «Κύριε, καρδιογνώστα όλων, 

φανέρωσε ποιον από τους δύο εδιάλεξες, 

διά να πάρη την θέσιν εις την υπηρεσίαν αυτήν και την αποστολήν, 

από την οποίαν εξέπεσε ο Ιούδας διά να μεταβή εις τον δικόν του τόπον.». 

Και έρριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος (!;) εις τον Ματθίαν, 

  // Ε, τον «από καλή φυλή»…., που επί 3 χρόνια, ως λέει ο Λουκάς, ήταν κοντά στον Ιησού και τους 12….! // 

ο οποίος κατατάχθηκε με τους ένδεκα αποστόλους….,….! 

 

…..Ναι, έτσι και με ‘’τέτοια’’ ‘’θεοκτόνα’’, που πολλοί κρυπτοσατάνες σχιζο’’τέτοιοι’’ των βοθρικών Βάθρων 

έφτασαν…., τσς, «κατά χάρη» και μασονέ ιμπεριαλέ ‘’χαριτωμένα’’…., σε σχιζοπαραληρήματα του στιλ….: 

 

▪ Επίσκοπος Ρώμης….: είπε….: «Είμαι ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου»….. 

    [ Χμ, κατά το ‘’προκάτοχο’’ Αρχιμασονέ Καββάλ σατανίδιο, σπουδαρχίδη,….. και το διάδοχο ‘’τέτοιο’’….! ] 

και πήρε τα πρωτεία της Χριστιανοσύνης…., 

    ( Α, άλλο το ‘’καλαμο’’καβάλεμα….. κι άλλο το ‘’ραβδο’’ ’’τέτοιο’’…., ω σειςςςςς της ‘’Ιεράς Μαφίας’’….! ) 

διακηρύσσοντας υποταγή στην κρατική εξουσία της Ρώμης….: 

Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών….,….! 

     // …..χξς΄, τα εγκάθετα….. μη κάθετα…., χα, καθολικάαααα οι Πάπαροι -- παπάρια του Άρη…., 

     μάλιστα δε ώς και μπροστά στους συνεργάτες –τους….. Μουσολίνηδες, Χίτλερους,….! 

     Ννναι, υποταγή και στην πιο διεστραμμένη εξεξεξουσία…., αλά Πέτρο, Παύλο,….. –τους….! // 

 

…..Λοιπόν…., ω, και, ‘’τέτοιοι’’ ‘’θεοκτόνοι’’ ‘’χριστιανοί’’…., παίξτε κι άλλο, και, με την έννοια Θεός…., 

να, λίγο ακόμα…., που, σε λίγο, θα –σας παίζει το ‘’τέτοιο’’ παιχνίδι –σας….,….! Άει…., χξς΄ςςςς….!..... 

 

…..Διαχρονικό σατανικό παιχνίδι ανά τους αιώνες κι ανά τη Γη από τους του εκάστοτε Καισαροπαπείου 

σε βάρος των λαών –τους…., κτημάτων –τους, λες…., ως και σήμερα με τις ‘’τέτοιες’’ αντιστοιχίες –τους…., 

απ’ τη μια οι του κάθε κι όπου εκάστοτε Καίσαρα….. κι απ’ την άλλη οι του κάθε κι όπου εκάστοτε Πάπα…., 

να, και στη μέση…., σα σε ό,τι ιμπεριαλιστικό ‘’σάντουιτς’’…., κι οι λαοί –τους…., αθώοι μεν….. ένοχοι δε…., 

ω, κι από ‘’πάνω’’ και με τ’ ανάλογα τσιράκια –τους : ημι’’τέτοιους’’ καθελογής ‘’θεοί’’ και ‘’σατανάδες’’….: 

ένοχα θεοποιημένα και σατανοποιημένα, αναλόγως, ‘’τετράποδα’’ δίποδα….: ‘’προ·μετα·κάτ….. ή μη’’…., 

σε….. ‘’«Ιστορικούς, ή ‘’Μυθολογικούς’’, Συμβιβασμούς»’’ –τους ή μη…., 

συνηθεστάτως, με αντιμαχίες –τους….,….. χμ, κι ο όντως Θεός…., ‘’σκοτωμένος’’ –τους…., πέρα κι έξω….! 

 

…..Έτσι κι έτσι…., ‘’+’’ και -….. ‘’φαντάσματα’’, ‘’αμφότεροι’’…., οι ‘’Θεοί’’ και οι ‘’σατανάδες’’ : Θύτες…., 

σχεδόν, πάντα, σε επιμεριστές…., συν υιοίς, ή και συν θυγατράσι, και Πνεύματι…., ‘’«Άγιες Τριάδες»’’…., 

σκατά κι απόσκατα του όντως Σατανά…., ανεξαιρέτως, όλοι –τους ξεράσματα άρρωστης Φαντασίας…., 

που….. σε όποιον γεωβόθρο και να τους ρίξει κανείς….. θα λερωθούν….. τα σκατά…., 

χξς΄, οι, αναλόγως, λατρευτοί….. από….. ανάξια κι επιπόλαια, ‘’ανάλογα’’, λαουτζίκια : θύματα…., 

μη βλέποντα βλέποντας…., ως τυφλωμένα, ‘’θαρρείς’’, από την κάθε –τους….. «ενέργεια πλάνης»….! 

 

…..Ανακυκλωμένα –τους κι ανάξια σκουπίδια του όντως Σατανά…., 

που….. ό,τι ‘’καλό’’ τους….. είναι ξεγελαστική των άξιων -- ανάξιων λαών –τους επιδέξια μάσκα…., 

κάτθρωποι….. έως και Κτήνη…., τάχα, άνθρωποι….. έως και όντως Θεοί….,….. 

όλοι –τους…., κυρίως, οι καθιερωμένοι –τους…., με κτηνώδεις κατθρώπινες : μη ανθρώπινες ιδιότητες…., 

δήθεν, με….. θείες….. οι σχιζ‘’«αθάνατοι»’’….,….. 

που, μάλιστα, οι πουλημένες πένες –τους ζητούν απ’ τους ‘’«κοινούς θνητούς»’’ να είναι μιμητές –τους…., 

χα, «που και οι θεοί ούτω πως εποίησαν»…., ‘’«κοινοί θνητοί»’’ : λαοί…., 

που, ‘’ελαφρόκαρδα’’, συμμετέχουν, ‘’αφελώς’’, στο ‘’θεοκτόνο’’ τους παιχνίδι….! 
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Να…., κάτθρωποι έως και Κτήνη…., τάχα, άνθρωποι έως και όντως Θεοί…., οι ‘’θεοί’’ κι οι ‘’σατανάδες’’….: 

 

* σχιζοξύθυμα ‘’σκυλιά του Άρη’’ και του μυστικοπαθούς, θρησκευτικού ή μη, ιμπεριαλισμού ‘’τέτοιοι’’…., 

* κτηνώδικα εκδικητικοί στους εμποδιστές –τους οι πεισματάρηδες και γινατσήδες αδύναμοι δίποδες…., 

οι, τάχα, παντοδύναμοι ‘’άποδες’’…., ε, πάντα : ‘’πάντα’’, για το βρωμερό ιμπεριάλιστικό –τους ‘’βίτσιο’’…., 

* υστερικά θρασίμια τρομο·φοβο·κράτες οι μασονέ άθεοι -- ‘’άθεοι’’…., 

οι…., μεταθανάτια ή κι επίζωα…., αυτόθεν ή μη θεοποιημένοι ‘’θεοί’’…., 

* ‘’«σπαρτοί»’’…., εμφυλιο….. ή μη…., πολεμοσπάρτες…., μάλιστα δε με θανατοφοβία οι ‘’«αθάνατοι»’’…., 

φορές δε και γι’ ‘’αυτό’’, και, με δανεικούς λαούς….. οι καταραστές, και, τους…., 

* ‘’βιτσιόζικα’’ λαοεξολοθρευτές οι σχιζονάρκισσοι…., μόνο και μόνο για την….. αλλοπιστία τους…., 

* άκρως δικτατορικά ανελέητοι οι ‘’«Οικτίρμονες»’’…., χξς΄, οι αλλοιμονιστές ‘’«άυλοι»’’….. ‘’εγωιστές’’…., 

* αξεθύμαντα κι ακόρεστα αιμοβόρα βαμπίρ οι του «ανεξάντλητου θυμού»….. κανιβάλ Καββάλ Χίτ λέρες…., 

είτε ως…., έστω, θιγόμενοι…., «ανταποδοτικοί»….. είτε ως…., άθικτοι…., ‘’αποδοτικοί’’…., 

* αυτάρεσκοι….. επιδειξίες….. της με μεγαλοαδυναμίες….. μεγαλοδύναμήςςςςς –τους….: 

ψευδογιγαντωμένα πλιατσικονανάκια….. με κοθόρνους…., και δη, φορές, ξένους…., στα πόδια –τους…., 

* καχύποπτα ζηλότυπα σατάν ‘’ενεργούμενα’’…., 

ζηλότυποι ως άτυποι : υλικοί, ’’τώρα’’…., ζηλότυποι κι ως, και ‘’υιό’’θεν, έντυποι : ‘’πνευματικοί’’, ’’μετά’’…., 

* ετσιθελικά, κλέφτες γαιών -- χωρών….. κι εξοστρακιστές των λαών αυτών…., 

να, με εγκατάστασή τους εκεί….. ‘’«εκλεκτών –τους λαών»’’ : γυποπλιάτσικων….. νομάδων και μη…., 

* ‘’εσαεί’’, τιμωροί άφταιγων παιδιών…., έως και βρεφών…., για την κατ’ αυτούς αμαρτία 

της μη…., απόλυτης, κυρίως…., αποδοχής κι υποταγής –τους….. απ’ του γονείς τους…., 

* σχιζάκηδες Αρχιβασιλείς -- «Αρχιθεοί»….. κι εγκαθετοποιητές, προκάτ εγκαθέτων, βασιλιάδων : ‘’θεϊδίων’’ 

σε….. όποτε κι όπου….. υποβασίλειά –τους….. οι που, αυτόθεν ή μη, κατάντησαν ‘’θεοί’’ Αρχισαδιστές…., 

ως και χρίστες ‘’τέτοιων’’ -- αναλόγων –τους….. προφητάδων, ‘’«Μεσσιών»’’,….. 

* τύραννοι λαών -- «εκτιναχτές» «αλληγορικών δημητριακών : σιτοστάχεων,…..» οι «λιχνιστές ‘’τέτοιοι’’»…., 

ως και σχιζοθύτες….. «αλληγορικών ζώων : αμνών, τράγων, κριών,…..» οι, χξς΄, πνευματικοί αυτοί…., 

μα και εξολοθρευτές δυσαρεστημένων στρατιωτών –τους οι ιμπεριάλες σατάν μαχο’’παιδαγωγοί’’ αυτοί…., 

* σατάν ‘’οικολόγοι’’…., ουστ, βλέπε : οι κωλό γοι….. οι, ‘’αναλόγως’’, «διακριτικοί» -- ρατσιστές…., 

* αλλόγολοι κι αλλόπρακτοι….: οπορτουνιστές….. οι καυχησιάρηδες σχιζοκυκλοθυμικοί ‘’τέτοιοι’’ αυτοί…., 

* αλαζόνες Δικτάτορες που…..,’’πάντοτε’’, κι ως και σήμερα…., σε ‘’ιστορία’’ και σε ‘’μυθολογία’’…., 

την των λαών αντίδραση κόντρα στην Κρατοβία….. τη βάφτιζαν αναρχία…., α, και τρομοκρατία…., 

* λαοπειραματιστές….. με τους λαούς…., –τους ή μη…., ως πειραματόζωα….. 

οι λαοσκανδαλιστές και λαοβανδαλιστές….. σε, απολαυστικά –τους, σούπερ σαδιστικά πειράματά –τους…., 

που, ως ομολογούν οι ‘’«παντοδύναμοι»’’, μόνον, «έτσι θα γνωρίζουν οι λαοί ότι αυτοί είναι οι Κύριοι»…., 

* σχετικοί, μετακίνητοι και ρευστοί….. οι σαρκοβόροι τρισάθλιοι παζαρτζήδες…., 

οι….. με κάρμα : Ειμαρμένη ….. υποκείμενοι στη Σαμσάρα : φυσικό νόμο της φθοράς και του θανάτου 

θνητοί υλικοί….: ενσαρκωτές ιδέες….. όλοι –τους αυτοί….. οι ‘’τέτοιοι’’ : ψυχο’’τέτοιοι’’ και ‘’κορμο’’τέτοιοι…., 

* ματσαράγκες λιγούρηδες και με….. μύτη που….. μυρίζει : «ωσφραίνεται»…., 

ε, που….. ‘’«κι ο Θεόςςς περνά απ’ το στομάχι…..»’’…., 

μα και ποδοσύρτες και θορυβοποιοί….. κάτ,άν,θρρρρρωποι…., 

με….. πόδια που….. «θορυβούν….. περιπατούντες οι Κύριοι Θεοί…..»….,  

* …..ως με θράσος, ομολογούν….. «οι κατασκευάζοντες φως και ποιούντες σκότος, 

οι δημιουργούντες ευτυχίαν και κτίζοντες δυστυχίαν» : «αυτοί οι ποιούντες πάντα ταύτα Κύριοι…..»….,….. 

κ. α. π…., κ. α. π….. ‘’τέτοια’’….. και πιο ‘’τέτοια’’….,….. 

…..ναι…., να…., όπως κι ευθύς ως κάτω….. 

στα κωδικοποιημένα σατάν ‘’θεο’’λόγια -- πολεμολόγια….. –τους….: λαοτυφλοσούρτες….,…..! 

 

….. Έτσι δε…., λ. χ…., κι ο των Οβριών…., τάχα, μοναδικός…., σχιζο’’θεός’’ Γιαχβέ….: ενσαρκωτή ιδέα…., 

σε «Παλαιά Διαθήκη» και «Καινή Διαθήκη» –τους….. και κάμποσες φορές…., απευθύνεται…., μισερά…., 

σε….. ‘’«ανύπαρκτους»’’….. ‘’θεούς’’ άλλων λαών…., ως εάν ήσαν πραγματικοί….: 

 

▪ Έξοδος : 12 : 12 : || …..έστω…., πάντα κι ως θέλουν κι εδώ…., Θεός…., έστω, ο Γιαχβέ….. || 
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Θεός / προς Μωυσή / :«…..και θα εκδικηθώ όλους τους θεούς της Αιγύπτου, εγώ ο Κύριος.»….,….. 

 

▪ ΄Εξοδος : 22 : 20 : Θεός / προς Μωυσή / : 

«Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, να εξολοθρεύηται»….,….. 

 

▪ Δευτερονόμιον : 7 : 16 : Θεός / διά του Μωυσέως / : 

«Θα εξολοθρεύσητε όλους τους λαούς, τους οποίους ο Κύριος θα σας παραδώση, 

χωρίς να δείξητε έλεος δι’ αυτούς, ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των.»….,….. 

 

▪ Ησαΐας Α΄ : 1 : ( 23 ) 24 : ( «Κάθαρσις της Σιών» ) 

Ησαΐας : «Διά τούτο, ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου, του Κυρίου των δυνάμεων, του Κραταιού του Ισραήλ· 

‘’ω! Θα λάβω ικανοποίησιν διά τον εαυτόν μου κατά των αντιπάλων μου 

και θα εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου’’»….,….. 

 

▪ Δευτερονόμιον : 32 : 41, 42 : περί εκδίκησης των εχθρών και μισούντων τον Γιαχβέ….: 

Γιαχβέ : «Θα εκδικώμαι του εχθρούς μου 

και θα τιμωρώ τους μισούντας με. Θα βάπτω τα βέλη μου με αίμα,…..»….,….. 

 

▪ Ιερεμίας : 25 : 3 : ( «Οι Βαβυλώνιοι όργανον της θείας τιμωρίας» )….,….. 

 

▪ Αββακούμ : «Το λόγω αναξιότητας του εχθρού / …..εχθροί : οι Χουσανίτες κι οι Μαδιαμ,ν,ίτες….. / 

ως οργάνου τιμωρίας παράπονον του προφήτου»….,….. 

 

▪ Ιερεμίας : 27 (50) : 44 : ( «Προφητεία κατά της Βαβυλώνος» ….: τέως «όργανον της θείας τιμωρίας» ) 

Ιερεμίας : «’’Ιδού ως λέων ανερχόμενος από το δάσος του Ιορδάνου, 

εναντίον της ειρηνικής μάνδρας προβάτων, 

ούτω ταχέως θα κυνηγήσω αυτούς από τον τόπον των / λέγει ο Κύριος / και θα εγκαταστήσω 

εις αυτόν τον εκλεκτόν μου. Διότι ποίος είναι ως εγώ; Και ποίος θα με αντιμετωπίση;’’»….,….. 

 

▪ Αββακούμ : 1 : 6 : ( «Η περί τιμωρίας διά του εχθρού απάντησις του Θεού» ) Θεός / διά του Αββακούμ / : 

Αββακούμ : «Αλήθεια, ιδού εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, αυτόν τον άγριον και ορμητικόν λαόν, 

ο οποίος διατρέχει τας αχανείς εκτάσεις της χώρας διά να κυριεύση μέρη, που δεν του ανήκουν…..»….,….. 

 

▪ Σοφονίου : 2 : 5 : ( «Τιμωρία των Φιλισταίων» ) 

Σοφονίας : «Αλλοίμονον εις τους κατοικούντας εις τα παράλια της θαλάσσης, εις το έθνος των Κρητών. 

Ιδού ο λόγος του Κυρίου εναντίον σας· ’’θα σε ταπεινώσω, χώρα των Φιλισταίων, 

θα σε ερημώσω, ώστε ουδείς άνθρωπος να υπάρχη·…..»….,….. 

 

▪ Ιεζεκιήλ : 9 : 11 : ( «Τιμωρία των εν Ιερουσαλήμ ειδωλολατρών» )….,….. 

 

▪ Έξοδος : 20 : 4, 5, 6 : 

Θεός / προς Μωυσή / : «Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον 

με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος /, 

ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης· 

δεν πρέπει να προσκυνήσης αυτά ουδέ να τα λατρεύσης· 

διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι ζηλότυπος Θεός, 

τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των, μέχρι της τρίτης και τετάρτης γενεάς όσων με μισούν· 

ελεών όμως μέχρι της χιλιοστής γενεάς όσων με αγαπούν και τηρούν τας προσταγάς μου»….,….. 

 

▪ Ναούμ : 1 : 1, 2,…..6 : ( «Η οργή του Θεού» ) 

Λόγος περί της Νινευή. Βιβλίον της οράσεως Ναούμ του Ελκωσαίου. 

Ναούμ : «Θεός ζηλότυπος κι εκδικητής είναι ο Κύριος, εκδικητής και πλήρης οργής είναι ο Κύριος. 
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Εκδικείται ο Κύριος τους εναντίους του και διατηρεί οργήν κατά των εχθρών του»….. 

«Ποίος ημπορεί να σταθή προ της οργής του; Ποίος να υπομείνη τον σφοδρόν θυμόν του; 

Η οργή του χύνεται ως πυρ και οι βράχοι συνθλίβονται ενώπιόν αυτού»….,….. 

 

▪ Ιερεμίας : 1 : 10 : ( «Κλήσις του προφήτου» ) 

Γιαχβέ : «…..δίδω εις σε / ω Ιερεμία / σήμερον εξουσίαν επί των εθνών και των βασιλέων, 

να εκριζώνης και να κατεδαφίζης, να αφανίζης και να ερημώνης, να οικοδομής και να φυτεύης’’….,….. 

 

▪ Αριθμοί: 11 : 1 : 

Ο λαός όμως / …..καθ’ οδόν, στην αναχώρησή του από το Σινά προς Χαναάν….. / 

παρεπονείτο εις τα ώτα του Κυρίου, ότι εδυστύχει. 

Όταν δε ήκουσε τούτο ο Κύριος, εξήφθη η οργή του και ούτω το πυρ του Κυρίου ήναψεν εν μέσω αυτών 

και κατέφαγε μερικά εκ των καλλιτέρων μερών του στρατοπέδου….,….. 

 

▪ Σοφονίου : 1 : 7,…..13, 14,…..16, 17 : ( «Η ημέρα της οργής του Κυρίου» ) 

Σοφονίας : «Σιωπή ενώπιον του Κυρίου του Θεού! Διότι είναι εγγύς η ημέρα του Κυρίου. 

Αλήθεια, ο Κύριος ητοίμασε θυσίαν, ηγίασε τους κεκλημένους του»….. 

«Τότε ο πλούτος των θα λεηλατηθή και αι οικίαι των θα ερημωθούν· 

αν κτίσουν οικίας, δε θα τας κατοικήσουν· αν φυτέψουν αμπέλους, δε θα πίουν τον οίνόν των. 

Εγγύς είναι η φοβερά ημέρα του Κυρίου, εγγίζει και έρχεται ολοταχώς»….. 

«ημέρα σάλπιγγος και πολεμικής κραυγής κατά των οχυρών πόλεων 

και κατά των υψηλών γωνιαίων πύργων. 

Εις τους ανθρώπους θα εμβάλω αγωνίαν και θα περιπατούν ως τυφλοί, 

διότι ημάρτησαν εναντίον του Κυρίου· 

το αίμα των θα χυθή εις το χώμα και αι σάρκες των (θα ριφθούν) εις την κόπρον»….,….. 

 

▪ Ησαΐας Α΄ : 10 : 25 : ( «Καταστροφή της Ασσυρίας» ) Γιαχβέ / διά του Ησαΐου / : 

«Διότι εντός ελαχίστου χρόνου η οργή μου θα παύση και ο θυμός μου θα τελειώση»….,….. 

 

▪ Ησαΐας Α΄ : 13 : 1,…..13,…..15, 16,…..20 : ( «Καταστροφή της Βαβυλώνος» ) 

Όρασις περί Βαβυλώνος, την οποίαν είδεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αμμώς….. 

Γιαχβέ : Θεός / διά του Ησαΐου / : Ησαΐας : «Διά τούτο οι ουρανοί θα τρέμουν 

και η γη θα σεισθή από την θέσιν της διά της οργής του Κυρίου των δυνάμεων, 

κατά την ημέραν του αγρίου θυμού του»….. 

«Όλοι όσοι θα ευρεθούν θα διαπερασθούν κι όλοι όσοι συλληφθούν θα πέσουν διά του ξίφους· 

τα βρέφη των θα συντριβούν προ των οφθαλμών των, 

αι οικίαι των θα λεηλατηθούν και αι γυναίκές των θα βιασθούν»….. 

«Ουδέποτε πλέον θα κατοικήσουν εις αυτήν / την Βαβυλώνα / άνθρωποι 

ή θα διαμείνουν εις αυτήν εις όλους τους αιώνας. 

Άραψ δεν θα στήση την σκηνήν του εκεί, ούτε ποιμένες θα μανδρίσουν εκεί τα ποίμνιά των»….,….. 

 

▪ Ησαΐας Α΄ : 27 : 12 : ( «Αποκατάστασις του Ισραήλ» ) 

Ησαΐας : «Κατ’ εκείνην την ημέραν / της οργής του Κυρίου / θα εκτινάξη ο Κύριος 

τους στάχυς του σίτου από του ποταμού Ευφράτου μέχρι του ποταμού της Αιγύπτου 

και σεις θα συναχθήτε ανά εις, υιοί του Ισραήλ»….,….. 

 

▪ Ησαΐας Α΄ : 34 : 5, 6,…..8, 9 : ( «Η κατά της Εδώμ οργή του Κυρίου» ) Θεός / διά του Ησαΐου / : 

Ησαΐας : «Η μάχαιρά μου εμεθύσθη εις τον ουρανόν, 

και ιδού· κατέρχεται κατά της Εδώμ, προς κρίσιν του λαού, τον οποίον κατεδίκασα. 

Η μάχαιρά του Κυρίου εχόρτασεν αίμα, υπερεχόρτασεν από λίπος, 

από το αίμα των αμνών και των τράγων, από το πάχος των νεφρών των κριών. 

Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εις Βοσόρραν και σφαγήν μεγάλην εις την χώραν της Εδώμ»….. 
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«Διότι ο Κύριος έχει ημέραν εκδικήσεως, έτος ανταποδόσεως διά την έχθραν κατά της Σιών 

και οι ποταμοί της Εδώμ θα μεταβληθούν εις πίσσαν και το χώμα αυτής εις θείον»….,….. 

 

▪ Ησαΐας Β΄ :  57 : 16 : ( «Ανακούφισις των εν θλίψει» ) 

Ησαΐας : «Διότι δεν θα μάχωμαι αιωνίως / «λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος» / 

ούτε θα είμαι θυμωμένος εις τους αιώνας, 

διότι τότε θα εξέλειπε το πνεύμα και αι ψυχαί, τας οποίας έκαμον»….,….. 

 

▪ Ιεζεκιήλ : 7 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 : 

( «Εγγύς η καταστροφή / …..της χώρας του Ισραήλ : χώρας του Ιούδα, των απογόνων του….. / » ) 

Ιεζεκιήλ : «Και ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ· 

’’και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ ---ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την χώραν του Ισραήλ· τέλος! 

Το τέλος ήλθεν --- επί τα τέσσαρα άκρα της χώρας. 

Τώρα το τέλος ήλθεν επί σε· θα εξαποστείλω τον θυμόν μου κατά σού 

και θα σε κρίνω κατά τας οδούς σου και θα ανταποδώσω εις σε δι’ όλα τα βδελύγματά σου. 

Ο οφθαλμός μου δεν θα σε λυπηθή, ούτε θα σε ελεήσω, 

αλλά θα ανταποδώσω εις σε δι’ όλας τας οδούς σου, 

ενώ τα βδελύγματά σου θα είναι ακριβώς εις το μέσον σου· και θα γνωρίσης ότι εγώ είμαι ο Κύριος’’. 

Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· ’’ιδού, έρχεται το εν κακόν μετά το άλλο! 

Το τέλος εγγίζει, πλησιάζει κατά σού. Ιδού, έρχεται! Καταδίκη έρχεται πάνω σας, κάτοικοι της χώρας! 

Ο καιρός ήλθεν, η ημέρα είναι πλησίον· Σύγχυσις και αγαλλίασις επί των ορέων. 

Εντός ολίγου θα εκχύσω επάνω σας την οργήν μου και θα εξαντλήσω εναντίον σας τον θυμόν μου· 

θα σας κρίνω κατά τας οδούς σας και θα σας ανταποδώσω δι’ όλα τα βδελύγματά σας. 

Ο οφθαλμός μου δεν θα σας λυπηθή, ούτε θα σας ελεήσω, 

αλλά θα σας ανταποδώσω διά τας οδούς σας, ενώ τα βδελύγματά σας θα είναι εις το μέσον σας 

και θα γνωρίσετε ότι εγώ ο Κύριος πατάσσω. Ιδού, η ημέρα! Ιδού, έρχεται! Η καταδίκη προχωρεί. 

Η υπερηφάνεια ήνθισεν, η αυθάδεια εβλάστησεν, η βία ηυξήθη εις βλαστόν ασεβείας 

και όμως τίποτε δεν προέρχεται εξ αυτών, εκ του θορύβου των, εκ της ταραχής των 

--- δεν υπάρχει μεταξύ αυτών κυβερνώσα δύναμις. 

Ο καιρός ήλθεν, η ημέρα πλησιάζει! Ας μη ευφραίνηται ο αγοραστής και ας μη θρηνή ο πωλητής· 

διότι οργή πίπτει επί όλου του μεγάλου πλήθους των. 

Ο πωλητής δεν θα ανακαλύψη ό,τι επώλησεν, ούτε ο αγοραστής θα εξασφαλίση ό,τι ηγόρασεν. 

Ήχησαν την σάλπιγγα, τα ητοίμασαν όλα, αλλά κανείς δεν προχωρεί προς την μάχην, 

διότι η οργή μου πίπτει επί όλου του μεγάλου πλήθους των»….,….. 

 

▪ Ιεζεκιήλ : 13 : 13, 14, 15, 16 : ( «Κατά των ψευδοπροφητών» ) 

Ιεζεκιήλ : «Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· ‘’θα απολύσω εν τη οργή μου 

σφοδρόν άνεμον και θα επέλθη ραγδαία βροχή εν τω θυμώ μου 

και κόκκοι χαλάζης θα πέσουν εν τη καταστρεπτική μου οργή· 

και θα καταρρίψω τον τοίχον, τον οποίον επεχρίσατε με ασβεστοκονίαμα και θα τον κατεδαφίσω, 

ώστε τα θεμέλιά του να αποκαλυφθούν, και όταν πέση, θα αφανισθήτε εις το μέσον του· 

ούτω θα γνωρίσητε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. 

Ούτω θα εξαντλήσω την οργήν μου επί του τοίχου και επί εκείνων, 

οι οποίοι επέχρισαν αυτόν με ασβεστοκονίαμα· και θα σας ερωτήσουν· πού είναι ο τοίχος; 

Και πού είναι οι επιχρίσαντες αυτόν, οι προφήται του Ισραήλ, 

οι οποίοι προεφήτευσαν περί της Ιερουσαλήμ κι οι οποίοι είδον δι’ αυτήν οράσεις περί ευημερίας, 

ενώ δεν υπάρχει ευημερία’’; --- Λόγος του Κυρίου»….,….. 

 

▪ Δευτερονόμιον : περί καταρών, υπό του Θεού, επί τη παραβάσει του Νόμου…., 

 

▪ Ησαΐας Β΄ : 42 : 14, 15 : ( «Η επέμβασις του Κυρίου» ) 

Ησαΐας : «Επί πολύν χρόνον εσιώπησα, έμεινα ήσυχος και συνεκράτησα εμαυτόν· 
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τώρα θα φωνάξω ως γυνή κατά τον τοκετόν, θα ασθμαίνω και θα πνευστιώ ομού. 

Θα ερημώσω όρη και λόφους και θα καταξηράνω όλην την χλόην αυτών / των παραλίων χωρών / 

θα μετατρέψω τους ποταμούς εις ερήμους και θα αποξηράνω τας λίμνας»….,….. 

 

▪ Ναούμ : 1 : $6 : «Ποίος / και, Νινευίτης / ημπορεί να σταθή προς της οργής του; / του «Οργίου» Θεού / 

Ποίος να υπομείνη τον σφοδρόν θυμόν του; 

Η οργή του χύνεται ως πυρ και οι βράχοι συνθλίβονται ενώπιον αυτού»….,….. 

 

▪ Γένεσις : 8 : 20, 21 : «Τότε ο Νώε έκτισε θυσιαστήριον εις τον Κύριον· 

και αφού έλαβεν από όλα τα καθαρά ζώα και από όλα τα είδη των καθαρών πτηνών 

προσέφερεν ολοκαυτώματα επί του θυσιαστηρίου. 

Ότε δε ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν, 

είπεν εις εαυτόν· ‘’ουδέποτε πλέον θα καταρασθώ την γην εξαιτίας του ανθρώπου, 

και αν ακόμη η σκέψις του ανθρώπου ρέπη προς το κακόν από την νηπιακήν του ηλικίαν 

και δεν θα καταστρέψω εκ νέου όλας τας υπάρξεις, όπως ήδη έπραξα»….,….. 

 

▪ Γένεσις : 3 : 8 : «Όταν όμως ήκουσαν / …..ο Αδάμ κι η Εύα : Ζωή….. / τον θόρυβον Κυρίου του Θεού 

περιπατούντος εις τον κήπον…..»….,….. 

 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Κριταί : 10 : 6 έως 15….: Οι Ισραηλίτες λατρεύουν ξένους θεούςςς….: τους Βααλίμ και τας Αστάρτας…., 

τους θεούςςς της Συρίας, της Σιδώνος, της Μωάβ, των Αμμωνιτών, των Φιλισταίων,….. 

      [ Έι…., πολυθεïστική μονοθεΐα ή μονοθεïστική πολυθεΐα…, ω Παλαιοδιαθηκικοί Καινοδιαθηκικοί…!; ] 

«εξάπτεται η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και πουλά αυτούς εις την εξουσίαν 

των Φιλισταίων και των Αμμωνιτών, που τους καταπιέζουν και καταδυναστεύουν επί 18 έτη»….! 

Μα, παρότι ομολογούν την αμαρτία τους : ανομία τους : ανυπακοή τους :….. ως προς τον Κύυυριο : θεόοο 

και παρότι τον παρακαλούν, τον Κύυυριο, να τους σώσει από αυτούς, ο Κύριοςςς τους λέει να πάνε 

να τους σώσουν οι θεοίοιοι των άλλων…., 

ώσπου, τελικά και με παζάρια και με άρνηση αυτών στους θεούςςς, 

             || Ε, κι αυτοί, έστω….,….. όπου κι όποτε ‘’βολεύονται’’…., εκεί και τότε προσφέρονται….! 

             Και…., κι αυτός…., σαν συμφέρον έχει…., τότε, βοήθεια παρέχει….! || 

«κάμπτεται / ο Κύυυριοςςς / προ της δυστυχίας του Ισραήλ» 

και τους ξαναπαίρνει υπό την προστασία του….,….. 

            *$* Χμ, όσοι δεν πληρώνουν τη ‘’χρεωστική’’ τους δεκάτη στον ευέξαπτο κι εκδικητικό Κύυυριο, 

            αποδεκατίζονται…., ναι, γι’ αυτό, χμ, πίσω στον ‘’πρώην Κύυυριο’’, 

            ω εσείς, οι σε ‘’χρεωμένη’’ αρχαιόθεν χώρα : γη, ‘’ακάθιστα’’ Εβραιούδια, 

            μην και ‘’σας την ξανακάτσει’’….. και σας ‘’ξανακατσιάσει’’….! 

            …..Και…., αν η συνεργασία Θεού και Σατανά, χξς΄ςςςς, λέγεται, έστω, ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’…., 

            η συνεργασία Θεού και Θεού κ. λ. π, χξς΄ςςςς, πώς λέγεται…!; ‘’Μυθολογικός Πλημβιβασμός’’…!; 

            Αχ Γιαχβέ, ωχ Κεμώχ, αλί Βααλίμ, αχ Τεράχ, ωχ Ελωχείμ, αχ Ασεράχ,….! Αχ, ωχ, αλί,….! *$* 

 

           ●● Πριν….: Ησαΐας Β΄….: 45 : 6, 7 : Ιεχωβάς : «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος· 

 

                 || …..«ο κατασκευάζων φως και ποιών σκότος, 

                 ο δημιουργών ευτυχίαν και κτίζων δυστυχίαν»….. || 

                          [[ Α, όχι Κάτθρωπος…., μα, ‘’καμαρωτός’’, Σατανοκάτθρωπος…., στα Σατανοφάνειά του….! 

                          Εχ, όχι και Θεάνθρωπος…., στα Θεοφάνειά του….! 

                          Και τι γιγάντωση ο μυς από αυτοέπαρση….! 

                          Και τι θεία «σεμνή ηδονή» κι αλά Χάριτες στα λαο.αμήσια του ο Θεόςςς της Χάρης…., 

                          χμ, που, έτσι : ‘’τοιούτικα’’ και….. χαριτωμένα, έπαιρνε ο λαός τη….. Θείειεια χάρηηη….! 

                          Και…., ευθύς ως άνω…., στα αντίθετα αντικείμενα….. τι ρήματα τα ‘’υποκείμενα’’….! ]] 
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          εγώ ο Κύριος είμαι ο ποιών πάντα ταύτα»….: 

                            [ Ε…., μετά από ‘’τέτοιο’’ .αμήσι….,/ να, και ειλικρίνειας κρίση….! ] 

          Σχεδόν, έλλειψη Σατανά : ‘’Αντιμεγάλου Αδελφού’’…., 

      ( …..‘’όλα –τους : των Θ,θ,εώννν είν’ καλά’’…., θεïκά…., καλά και κακά τους…., διόλου σατανικά….! ) 

          εξού και στην Π. Διαθήκη, ’’2 -- 3’’ φορές αναφέρεται στον 1ο τόμο κι ελάχιστες στον 2ο ο Σατανάς….! 

 

         Μετά….: Θεός : μόνο καλός…., λένε οι ‘’τέτοιοι’’ Ι. Χήδες…., 

         που…., παρόλο που τους ενοχλούν τα ως άνω θεία ‘’Τέτοια’’…., δεν ‘’ξεκόβουν’’ απ’ την Π. Δ…., 

         ε…., που…..τους χρειάζεται η….. παλιοδιαθηκική κωδικοποιητική βάση….! 

         Ναι…., και θέλει κι αιώνες για να ξανακωδικοποιηθούν σε άλλη κωδικοποιητική βάση…., 

         εμ…., και που το….. ’’Τέτοιο’’ Μεσαιωνικό σκοτάδι…., που χρειάζονται για να λάμψουν 

         οι πυγολαμπίδες : κωλοφωτιές…., έσβησε προ πολλών αιώνων….! 

                                 ( Η οξεία στο α….. και κάντε, από θαυμασμό, ααααα….! Κάλος ή κάλός…!; ) 

                     [ Σατανάς : πρώην πνεύμα στην υπηρεσία του Θεού…., έπειτα εχθρός του….! ] 

       // …..ε, τα καλά και συμφέροντα…..δεν είναι, μόνον, τα ‘’Ιστορικόν Συμβιβασμόν’’ φέροντα….! // ●● 

 

          ### Κάθε φυλή, σχεδόν, και, του Ισραήλ, λοιπόν, και πίστη, ιδίως, σε Αρχιθεό….: 

          θεοποιημένο Βασιλιά : Αρχιβασιλιά : Βασιλιά των βασιλιάδων….: 

          Κύριος : ’’Μεγάλος Αδελφός’’….: Τεράχ, Ελωχείμ, Αδονάη, Ατόν, Γιαχβέ,….. 

          που σε μερικούς : ‘’μη’’ ‘’ευγενή αέρια’’, μάλιστα, αποδίδονται, όπως κι άνω, και σύζυγοι….: 

          Χαναάν….: ο Αρχιθεός : Πατέρας όλων των θεών Ελ (Θεός) 

                       *$* Ψιιιιιτ…., .αμούν οι υλικοί θνητοί…., κι οι πνευματικοί αθάνατοι να μη .αμήσουν….! 

                        Και…..συγγνώμη που υστερώ ως προς τις….. κωδικοποιημένες –τους βωμολοχίες…., 

                        σε σχέση με τους ‘’τσοντο’’Παλιοδιαθηκικούς…., κυρίως…., 

                        ως και σε σχέση με τους ‘’τέτοιους’’ αρχαιοτρέλληνες του ‘’Δωδεκάθεου’’….,….! *$* 

          με σύζυγό του την Αθιράτ ή Ασεράχ….:  Γένεσις. : 46 : 3, 4….. 

          και ως Γιαχβέ ή Ων ή Κύριος….: Έξοδος : 6 : 3…., 

          ε, και, κάθε φορά, ανάλογες….. Άγιεςςςςς Τριάδεςςςςς….!….. ### 

 

▪ Ιερεμίας : 7 : 18….: Κύριος / προς Ιερεμία /….: «Τα παιδία συγκεντρώνουν ξύλα 

και οι πατέρες ανάπτουν πυράς και οι γυναίκες ζυμώνουν ζύμην 

διά να παρασκευάσουν πλακούντα διά την βασίλισσαν του ουρανού 

και χύνουν σπονδάς εις άλλους θεούς διά να με παροξύνουν»….,….. 

 

▪ Ιερεμίας : 44 : 17, 18 : Ιουδαίοι / προς Ιερεμία / : «…..και θα προσφέρωμεν θυσίας 

εις την βασίλισσαν των ουρανών και θα κάμωμεν εις αυτήν | …..την…..‘’Μεγάλη Αδελφή’’….. | σπονδάς, 

όπως επράττομεν και ημείς και οι πατέρες μας, οι βασιλείς μας και οι άρχοντές μας, 

εις τα πόλεις του Ιούδα και εις τας οδούς της Ιερουσαλήμ. 

Διότι τότε είχομεν αφθονίαν τροφών, διήγομεν ανέτως και δεν εβλέπομεν κακόν. 

Αλλ’ αφ’ ότου επαύσαμεν προσφέροντες θυσίας / δεκάτη, πρόσφορα / εις την βασίλισσαν των ουρανών 

και κάμνοντες εις αυτήν σπονδάς, εστερήθημεν των πάντων 

και εξωλοθρεύθημεν διά ξίφους και πείνης»….,….. 

 

              (( Ζητά θεόςςς…., ζητά θεάαα….,/ τους δίνουν κι ‘’ηρεμούνε’’….,…../ κι οι μεν κι οι δε ‘’στα ίσια’’….! 

              Κι αν ‘’τύχει’’ και δε δώσουνε….,/ πάραυτα παροξύνονται….,/ 

              και βουρ, ‘’στην ανισόπεδο’’….,/ και, να, θείειεια ‘’ .αμήσια’’….,/ α, και τ’ ‘’ανάποδα’’ ‘’ίσια’’….! )) 

 

▪ Κριταί : 11 : 24 : Ο, πλιάτσικας, δικαστής Ιεφθάε /ή Ζεφθαίος/ προς, πλιάτσικα, βασιλιά των Αμμωνιτών….: 

«Συ δεν κατέχεις την χώραν εκείνων, τους οποίους ο Χαμώς /ή Κεμώχ/, ο ιδικός σου θεός, εκδιώκει, 

ενώ ημείς κατέχομεν εκείνην, η οποία ανήκεν εις όλους εκείνους 

τους οποίους ο Κύριος ο Θεός μας απεμάκρυνεν από τον δρόμον μας;»….,….. 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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▪ Έξοδος : 11 : 6, 7 : Θεός / προς Μωυσή / : 

…..’’εις ολόκληρον την χώραν της Αιγύπτου / της των απίστων –του / 

θα γίνη μέγας θρήνος, οποίος ουδέποτε συνέβη, ουδέ θα συμβή πλέον. 

Αλλά προς πάντας τους Ισραηλίτας, από ανθρώπων μέχρι κτήνους, ουδέ σκύλος θα υλακτήση, 

εις τρόπον ώστε να γνωρίσητε, ότι ο Κύριος κάμνει διάκρισιν μεταξύ Αιγυπτίων και Ισραηλιτών’’….,….. 

 

…..Ε, ’’θεο’’κρατίας και ‘’θεο’’κρατοτρομοκρατίας το ανάγνωσμα πρόσχετε, λοιπόν…., ω ‘’θεοκτόνοι….!..... 

 

                                  ========================================================== 

 

                                                               14 --- 28 ) 

 

…..Τρ’’Αγιοτριαδικοί’’…., σχιζάκηδες ‘’θεοί’’ -- ‘’πατέρες’’….. και σχιζάκηδες ‘’θεΐδια’’ -- ‘’γιοι’’…., 

          /*/ …..εδώ κι ως προς τους ‘’χριστιανούς’’…., αλλού δε….. κι έτσι : τρ’’Αγιοτριαδικά’’….. και ‘’κόρες’’….: 

          Ελληνική Μυθολογία : η σχιζοϊμπεριάλα ‘’κόρη’’ του τρΈλληνα Δία «Τριτογένεια Αθηνά»…., 

          χξς΄, μάλλον, λόγω του βιο·ψυχο·νόμου της κληρονομικότητας….. /*/ 

παντού και πάντα…., σε όλες, ανεξαιρέτως τις….. κατθρωπόπλαστες….. Θ,θ,ρησκείες της Γης….! 

 

Να…., κάτθρωποι έως και Κτήνη…., τάχα, άνθρωποι έως και όντως Θεοί…., οι ‘’θεοί’’ κι οι ‘’σατανάδες’’…., 

όλοι –τους….: κι αυτοί και τα σιχαμερά φερέφωνά –τους…., με….. 

κτηνώδεις κατθρώπινες : μη ανθρώπινες ιδιότητες….: 

 

* σαδισμός και σχιζοφρένια…., ως και κάθε άλλη αρνητική : κατθρώπινη ιδιότητα…., 

που….. ότι θετικό : ανθρώπινη ιδιότητα….. ήταν σατάν μάσκα –τους…., 

* πολεμόφιλοι ιμπεριαλιστές ‘’Άρηδες’’ όλοι…., ευθέως….. ή μη : με….. ‘’προγραφικές’’….. παραβολές…., 

* ελεγχόμενη ή μη, ‘’θεϊκή’’ σχιζοφρένια…., που…., κυρίως, μέσω των ‘’θεοκτόνων’’ θρησκειών –τους…., 

κατάφεραν…., συν τσιρακίοις –τους «Αποστόλοις…., να την εμβάλουν στις ψυχές των του κάθε λαού….., 

ούτως ή άλλως…., πάσα τη πάσα τα σατανοσκουπίδια της «Διεθνούς Συνωμοσίας» κατά των λαών…., 

* υστερικοί και με μανία καταδίωξης οι επιδιώκοντες γεωκατακτήσεις και άλλα ‘’τέτοια’’ «Όργιοι»…., 

που….. σε όποιον, ή όποια, κι όπως εμπόδιο στα ‘’τέτοια’’ –τους σχέδια….. ‘’προγραφή’’ και θάνατος…., 

καθώς…., κατά Παροιμία, έστω, του Σολομώντα : Παροιμίαι ( Σολομώντος ) : 16 : 14 : 

«Η οργή του βασιλέως είναι πρόδρομος του θανάτου, ο δε σοφός δύναται να κατευνάση αυτήν»…., 

* ναι, και, θάνατος…., ακόμα και των άφταιγων παιδιών τους 

οι των ευθέων ή πλαγίων πολεμικών διαγγελμάτων…., 

χξς΄, οι, δήθεν, αγαπώντες τα παιδιά : παιδάγαποι…., ε, τα των δικών –τους…., 

ουστ, που, μάλλοννννν, μόνον, έτσι, μπορούσαν οι «Παντοδύναμοι» να επιβάλλονται…., 

               / …..ε, χξς΄ςςςς…., πώς αλλιώς Θεοίοιοιοιοι….. Πράματα…!; / 

* τάχα, κι εχθράγαποι…., ε, όταν ‘’τους κάθονταν’’ τους ντεμέκ επίδοξους ‘’Μεσσίες’’ –τους…., 

οι «με δίστομη ρομφαία» αφμίστομοι : διπλόλογοι….: του….. «Ναι και Όχι συγχρόνως»…., νααααα…., 

τάχα, μόνον, του «Ναι»…., ε,….. «…..διότι όλαι αι υποσχέσεις του Θεού 

εις το πρόσωπον του Χριστού πραγματοποιούνται»…., ε, «κατά τας γραφάς»….: βλέπε : ‘’προγραφάς’’…., 

«ω!», τόσο, μόνον, του «Ναι»….. που, ανορθόδοξα, συνεργάζονται….. ‘’θεοί’’ και ‘’σατανάδες’’…., 

* καββάλ κανιβάλ αιμόλαγνα βαμπίρια, «μικρών και μεγάλων», οι του βιολογικού ή μη πολέμου…., 

τσς, ιδίως, «πότες του αίματος Ελλήνων» οι αιματορρουφήχτρες φιλλέληνεςςςςς Εβραιοβάμπιροι…., 

* τάχα, μόνον, ευλογητές των αντιφρονούντων και, χμ, διωκόντων –τους….. τα γεωσκάνδαλα…., 

οι, τάχα, «μη ζηλότυποι, μη κακολογαριάζοντες, ανεκτικοί,…..»….. 

τα εκδικητικά αυτά σκουλήκια του ‘’ψιλού γαζιού’’ κι απαιτούντες να τους μιμηθούν με πλήρη υποταγή…., 

οι, τάχα, συγχωρούντες τους εχθρούς –τους….. «έως εβδομήντα φορές το επτά»….: έως, την 490η…., 

* εμπρηστές πόλεων…., μόνο και μόνο γιατί δεν τους αποδέχονταν….. 

τους που συνιστούσαν, ευθέως….. ή μη : παραβολικώς, στους οπαδούς –τους να δέρνουν, «αναλόγως», 

τους που δεν έκαναν…., εν γνώσει τους, ή κι εν αγνοία τους…., το θέλημά –τους…., 
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‘’καθώς’’….. και κατ’ αυτούς τους ‘’τέτοιους’’….. 

«…..όποιος δεν ήταν μαζί τους, ήταν εναντίον τους….. και όποιος δεν μάζευε μαζί τους, σκόρπιζε…..»…., 

* «ετσίθελοι κι ετσίπρακτοι»…., αναλόγως…., σε «σπουδαίους….. ή σε «ευτελείς»…., 

οι που, σε όλα –τους, ‘’δεν σηκώνουν αντίρρηση’’…., 

* τάχα, αδιάφθοροι αυτοί κι οι κάνοντες το θέλημά –τους πιστοί –τους : 

«ακριτέα : μη δικαστέα» «αστέρια» και….. «θεολόι»…., δίκαιοι, νόμιμοι,….. 

ενώ οι άπιστοί –τους «διεφθαρμένοι»…., ουστ, «κριτέα : δικαστέα» ‘’«πεφταστέρια»’’ και….. «σκυλολόι»…., 

άδικοι, παράνομοι,….. τσς, που, όμωςςςςς, με….. «απόδοση της δεκάτης και των άλλων προσφορών….. 

εξασφαλίζουν την εύνοιαν του Θεού…..»…., 

* τάχα, μη ρατσιστές : «διακριτικοί»….. οι οξαποπαντού κλικο’’τέτοιοι’’….. και….. πολυβριζάκηδες…., 

* βάνδαλοι…., μα και υποκινητές των πιστών –τους να βανδαλίζουν σε ό,τι….. «ξένο»….: ναούς κ. α. λ….. 

οι διδάχοι….. διχασμού και «διωγμού» αυτών : των «ειδωλολατρών -- εθνικών : κυρίως, 

Ελλήνων…..»….,….. 

 

…..Ννννναι…., σχιζο‘’γιοί’’, και σχιζο’’κόρες’’, κατά ‘’κύρη’’…., να, και, λ. χ…., ως κι εδώ….: 

«Παλαιά και Καινή Διαθήκη» των….. ‘’ιστροριογράφων’’ της Γης….. Εβραίων…., 

οι ‘’Γιαχβέ’’ και, και, ‘’Ιησούς’’….: 

 

▪ Αποκάλυψη : Αποκ., έστω, Ιωάννη : 2 : 22, 23 : 

Ιησούς : «…..Θα την ρίξω / την Ιεζάβελ / λοιπόν εις το κρεββάτι άρρωστη 

και εκείνους που μοιχεύονται μαζί της, εις θλίψιν μεγάλην, εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα της, 

και τα παιδιά της θα τα χτυπήσω με θάνατον. Και όλαι αι εκκλησίαι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι εκείνος 

που ερευνά σκέψεις και καρδιές και θα ανταμείψω τον καθένα από σας κατά τα έργα σας»….,….. 

 

      {{ …..Γιαχβέ : «…..τα βρέφη των / των Βαβυλωνίων / θα συντριβούν προ των οφθαλμών μου…..»…., 

      χμ, «διά της οργής του, κατά την ημέραν του άγριου θυμού του»….: Ησαΐας Α΄ : 13 : 13, 15, 16….! }} 

 

              (( Ζαχαρίας : 9 : …..13, 14, 15 :  «…..Θα εξεγείρω τους υιούς σου, Σιών 

              [ εναντίον των τέκνων των Ελλήνων ] 

              και θα σε κάμω ξίφος ηρωικόν. Ο Κύριος θα εμφανισθή επάνω των 

              και το βέλος του θα εξέλθη ως αστραπή. 

              Ο Κύριος θα ηχήση σάλπιγγα και θα προχωρή εις τους ανεμοστροβίλους του νότου. 

              Ο Κύριος θα τους προστατέψη! Θα καταφάγουν και θα ποδοπατήσουν τους σφενδονίτας, 

              θα πίουν το αίμά των ως οίνον και θα γεμίσουν (από αίμα) ως σπονδεία, 

              θα διαβραχούν ως αι γωνίαι του θυσιαστηρίου»….,….. )) 

 

▪ Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 27 : Ιησούς Χριστός -- Ι. Χ : «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,…..»….,….. 

 

▪ Λουκάς : 19 : 27 : Η….. παραβολή των μνων : Ιησούς : «Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, 

που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου.»….,….. 

 

▪ Αποκ.: 19 : 15 : «Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη κοφτερή, διά να πατάξη με αυτήν τα έθνη. 

Αυτός θα τους ποιμάνη με ράβδον σιδερένια και θα πατήση το πατητήρι 

που βγάζει το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος»….: Ο Χριστός Θριαμβευτής….,….. 

 

▪ Αποκ.: 6 : 16, 17….: «Πέστε επάνω μας | βουνά και βράχοι | και κρύψτε μας 

από το πρόσωπον εκείνου που κάθεται εις τον θρόνον και από την οργήν του Αρνίου, διότι ήλθε 

η Ημέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να σταθή;»….: Το άνοιγμα των σφραγίδων….,….. 

 

▪ Αποκ.: 19 : 17….: «Ύστερα είδα ένα άγγελον να στέκεται εις τον ήλιον· 

και εφώναξε με φωνήν δυνατήν εις όλα τα όρνεα που πετούν εις το μέσον του ουρανού, 

‘’Εμπρός! Συγκεντρωθήτε εις το μεγάλο δείπνον του Θεού» 
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[ (18) «διά να φάτε σάρκας βασιλέων και στρατηγών και πολεμιστών 

και σάρκας ίππων και των αναβατών και σάρκας όλων των ανθρώπων, 

ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων» ] ….: Η καταστροφή των εχθρών του του Ιησού….,….. 

 

▪ Αποκ.: 14 : 19, 20….: «Και έρριξε ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην και ετρύγησε τα σταφύλια της 

και τα έβαλε στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. 

Και επατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλιν 

και έρρευσε αίμα από το πατητήρι εις ύψος έως τα χαλινάρια των ίππων 

και εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων»….: Ο θερισμός και ο τρυγητός του κόσμου….,….. 

 

▪ Αποκ.: 16 : 1….: «Πηγαίνετε και χύσατε τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού εις την γην»….: 

Η όρασις των επτά φιαλών και των επτά πληγών….,….. 

 

▪ Αποκ.: 14 : 15, 18….: «Και εβγήκε άλλος άγγελος από τον ναόν και εφώναξε με δυνατήν φωνήν 

εις εκείνον που καθότανε επάνω εις το σύννεφο, ’’Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, 

διότι ήλθε η ώρα να θερίσης· η συγκομιδή της γης έχει ωριμάσει»…., 

«Εβγήκε και άλλος άγγελος από το θυσιαστήριον ο οποίος είχε εξουσίαν επί της φωτιάς, 

και εφώναξε με φωνήν δυνατήν εις εκείνον που είχε το δρεπάνι το κοφτερό και του είπε, 

‘’Στείλε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρύγησε τα σταφύλια του αμπελιού της γης, 

διότι ωρίμασαν τα σταφύλια της’’»….: Ο θερισμός και ο τρυγητός του κόσμου….,….. 

 

                       [[ ▪ Ιωήλ : 4 : 13 : ( Κρίσις των εθνών. ) 

                       Γιαχβέ / διά του Ιωήλ / : « Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. 

                       Εισέλθετε, πατήσατε διότι το πατητήριον είναι πλήρες, 

                       τα πυθάρια υπερεκχειλίζουν, επειδή η κακία των είναι μεγάλη!’’»….,….. ]] 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 1 : 18, 19, 20 : Αξιόπιστος είναι ο Θεός ότι ο λόγος μας σ’ εσάς 

δεν ήτο Ναι και Όχι συγχρόνως. 

Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός….. δεν ήτο Ναι και Όχι, αλλ’ εις αυτόν είναι μόνον Ναι. 

Διότι όλαι αι υποσχέσεις του Θεού εις το πρόσωπον του Χριστού πραγματοποιούνται….,….. 

 

               ► Έξοδος : 20 : 5….: Γιαχβέ : «…..διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας 

               είμαι ζηλότυπος Θεός, τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων σας | ω Ισραηλίτες | 

               μέχρι της τρίτης γενεάς όσων με μισούν»….,….!◄ 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 12 : 15 : Ευλογήτε εκείνους που σας διώκουν, 

ευλογείτε και μη καταράσθε….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους : 16 : 22 : Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, 

ας είναι ανάθεμα….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Θεσ/κείς Α΄ : 2 : 16….: 

«…..διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη διά να σωθούν, 

και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των. 

Έφθασεν όμως επί τέλους η οργή επάνω τους»….: Διωγμός….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 13 : 4, 6 : …..η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη,….. 

δεν λογαριάζει κακόν,….. όλα τα ανέχεται….,….. 

 

▪ Λουκάς : 21 : 22 : «…..διότι ημέραι εκδικήσεως θα είναι αυταί, 

διά να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα»….,….. 
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▪ Αποκ.: 14 : 7 : ( Η όρασις των τριών αγγέλων ) / ιπτάμενος άγγελος….. προς Ιωάννη….. / 

«Φοβηθήτε τον Θεόν και δοξάστε τον, διότι ήλθε η ώρα να κάνη κρίσιν· 

Προσκυνήστε εκείνον που…..»….,….. 

 

          [[ ▪ Ψαλ. Β΄ ή 2 : 5, 6, 12 : ( «Ο Θρίαμβος του Μεσσίου» : Ψαλμός αγνώστου….. ) 

          Άγνωστος Ψαλμωδός : «Τότε θα ομιλήση / ο Θεός / προς αυτούς | τους εχθρούς του | 

          εν τη οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού θα εμβάλη αυτούς εις τρόμον….. 

          Υποτάχθητε εις αυτόν, μήποτε οργισθή και αφανισθήτε από την οδόν, 

          διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως. Πόσον ευτυχείς είναι όσοι καταφεύγουν εις αυτόν….!»….,….. ]] 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 4 : 16…., 11 : 1…., Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 3 : 17 : 

«Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεσθε μιμηταί μου…..»….,….. 

 

▪ Ματθαίος : κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9, 10….. 12 : Ιωάννης Βαπτιστής : Ι. Β / προς Σαδουκκαίους και Φαρισαίους / : 

«Γενεά εχιδνών, ποιός σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλλουσαν οργήν; 

Κάνετε καρπόν άξιον της μετανοίας και μη νομίσετε ότι μπορείτε να λέγετε μέσα σας, 

Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, διότι σας λέγω, ότι ο Θεός μπορεί από τις πέτρες αυτές 

να κάνη παιδιά διά τον Αβραάμ. Η αξίνα είναι πια κοντά εις την ρίζαν των δέντρων, και κάθε δέντρον, 

που δεν κάνει καρπόν καλόν, το κόβουν σύρριζα και το ρίχνουν στη φωτιά….. 

Το φτυάρι είναι εις το χέρι του και θα καθαρίση το αλώνί του 

και θα μαζέψη το σιτάρι του εις την αποθήκην, το δε άχυρον θα το κάψη σε φωτιά που δεν σβήνει»….,….. 

 

                                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ▓ …..συνεργασίες ‘’θεού’’ και ‘’σατανά’’….: Παλαιά Διαθήκη : 

    ▪  Ιώβ : 1 : 12 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· 

                      ---- …..ε, και ιστορικά, συνεργάζονται κι οι ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’….! ---- 

               // …..«όταν τα ουράνια όντα ήλθον διά να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου 

               και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς»….. // 

    «Ιδού· όσα έχει / ο Ιώβ / είναι εις την εξουσίαν σου· μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου». 

    Εξήλθε τότε ο Σατανάς από προσώπου του Κυρίου,….! 

    ▪ Ιώβ : 2 : 6 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «Ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ / · 

    αλλά φύλαξε την ζωήν του»….! 

    ▪ Γένεσις : 11 : 7: Θεός / προς αγγέλους του…!; / : «Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν 

    τοιαύτην σύγχυσιν εις την γλώσσαν των, ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….: 

    Πύργος Βαβέλ : Σύγχυσις….!….. 

 

                                      Καινή Διαθήκη : 

    ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : 1 : 20 και 2 : 18….: 

    Παύλος : «…..μεταξύ αυτών / …..των αποστατών εκ του Ι. Χισμού…… / είναι 

    και ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωσα εις τον Σατανάν, 

    / …..χα, οι άγγελοι σε ρεπό…!; / διά να παιδαγωγηθούν και να μη βλασφημή»….. και….. 

    ▪ Παύλου : προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7, 8….: «…..μου εδόθηκε ένα αγκάθι εις το σώμα, 

    ένας άγγελος του Σατανά / από τον Κύριο /, διά να με ραπίζη, διά να μην υπερηφανεύωμαι. 

    Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον γι’ αυτό, διά να φύγη από εμέ…..»….!..... 

       [ Έι, εσείς, καπιτάλ συντρόφια, συνεργάζεστε, και τώρα, με τα κομμουνίστ ‘’τέτοια’’…!; Γιες, ντα….! ] ▓ 

                                    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

▪ Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 21, 22 : Τότε επλησίασε ο Πέτρος και του είπε, 

«Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφόν μου, εάν εξακολουθή να μου κάνη κακόν; 

Έως επτά φορές;». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, 

«Δεν σου λέγω έως επτά φορές αλλά έως εβδομήντα φορές το επτά.»….,….. 
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▪ Η παραβολή των γάμων : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 1 έως 15…., 

Η παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνον : Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 15 έως 24….: 

Ματθαίος : κεφ. 22, εδ.7 : Και ο βασιλεύς εκείνος, / …..του οποίου τους δούλους---προσκλητές 

κακοποίησαν και σκότωσαν οι καλεσμένοι στο γάμο του υιού του..... / 

όταν το άκουσε, ωργίσθηκε και έστειλε τον στρατόν του 

και εξωλόθρευσε τους φονιάδες εκείνους και έκαψε την πόλιν τους….,…... 

 

▪ Λουκάς : 9 : 53, 54, 55, 56 : Αλλά οι κάτοικοι / της Σαμάρειας / δεν ήθελαν να τον δεχθούν, 

/ τον Ιησού με τους μαθητές του / διότι επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ. 

Όταν είδαν αυτό οι μαθηταί του Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν, «Κύριε, θέλεις να πούμε 

να κατεβή φωτιά από τον ουρανόν και να τους καταφάγη όπως έκανε και ο Ηλίας;». 

Εκείνος εγύρισε, τους επέπληξε και είπε, «Δεν γνωρίζετε ποίου πνεύματος είσθε. Ο Υιός του ανθρώπου 

δεν ήλθε να καταστρέψη την ζωήν των ανθρώπων αλλά να τους σώση». Και επήγε σε άλλο χωριό….,….. 

 

▪ Λουκάς : 12 : 47, 48 : Ιησούς : «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε 

ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε 

και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον»….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 9, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 : 

«Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει κάνει σκληρόν / ο Θεός /. 

Θα μου πης όμως, ’’Γιατί κατηγορεί ακόμη; Διότι ποιός μπορεί ν’ αντισταθή εις την θέλησίν του;’’. 

Αλλά ποιός είσαι συ, ω άνθρωπε, που αντιλέγεις εις τον Θεόν; 

Μήπως θα πη το πλάσμα εις τον πλάστην, ’’Γιατί με έπλασες έτσι;’’. 

Ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνη ό,τι θέλει με τον πηλόν 

και από την ίδια μάζα να κάνη ένα αγγείον διά σπουδαίαν χρήσιν και άλλο δι’ ευτελή; 

Τί θα πης εάν ο Θεός, θέλων να δείξη την οργήν του και να κάνη γνωστήν την δύναμίν του, 

ηνέχθη με πολλήν μακροθυμίαν σκεύη οργής παρασκευασμένα διά καταστροφήν, 

και τούτο διά να κάνη γνωστόν τον πλούτον της δόξης του σε σκεύη ελέους 

που προετοίμασε διά την δόξαν αυτήν, τους οποίους, δηλαδή εμάς, και εκάλεσε 

όχι μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς; όπως λέγει και εις το βιβλίον του Ωσηέ, 

Θα καλέσω λαόν μου εκείνον που δεν είναι λαός μου 

και αγαπημένην εκείνην που δεν είναι αγαπημένη,…..»….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 11, εδ. 32, 33 : Παύλος : Διότι ο Θεός έκλεισε όλους εις απείθειαν, 

διά να τους ελεήσει όλους. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού : 

Πόσον ανεξερεύνηται είναι αι κρίσεις του, πόσον ανεξιχνίαστοι οι οδοί του!»….,….. 

 

▪ Αποκάλυψη, έστω, Ιωάννη : κεφ. 14. εδ. 10 : «…..θα πιη και αυτός / ο χαραγμένος με το 666 / 

από το κρασί του θυμού του Θεού που | ανόθευτο | περιέχεται εις το ποτήρι της οργής του, 

και θα βασανισθή με φωτιά και θειάφι εμπρός εις τους αγίους αγγέλους και εμπρός εις το Αρνίον»….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 3, εδ. 10, 11 : Άγιο Πνεύμα: / Ο Κύριος / «Διά τούτο αγανάκτησα 

κατά της γενεάς εκείνης και είπα, πάντοτε πλανάται η καρδιά τους, δεν εγνώρισαν τας οδούς μου. 

Διά τούτο ωρκίστηκα, εις την οργήν μου, ότι αυτοί / πλην του Μωυσή και των του οίκου του / 

δεν θα εισέλθουν ποτέ εις την ανάπαυσίν μου»….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 3, εδ. 5, 6 : «Μήπως είναι άδικος ο Θεός, όταν επιφέρη την οργήν; 

Κατά ανθρώπινον / …..Παύλος….: «ως προς τη σάρκα»….. / τρόπον μιλώ. Όχι βέβαια! 

Διότι τότε πώς θα είναι δυνατόν να κρίνη ο Θεός τον κόσμον;»….,….. 

 

▪ Λουκάς : 11 : 23 : Ιησούς : «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου 

και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει»….,….. 
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▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 14, 15 : « Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις, 

διά να γίνετε άψογοι και ακέραιοι, παιδιά του Θεού άψογα 

μέσα σε μια γενεά διεφθαρμένη και διεστραμμένη, 

μεταξύ των οποίων λάμπετε εις τον κόσμον σαν αστέρια,…..»….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 33 : «Ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού; 

Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιός θα καταδικάση;»….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 3 : 23….: «Δεν υπάρχει διάκρισις, διότι όλοι αμάρτησαν 

και στερούνται της θείας δόξης,…..»….: Δικαίωσις διά της εν Χριστώ πίστεως….,….. 

 

▪ Έξοδος : 9 : 26 : Και μόνον εις την γην Γεσέμ, όπου ήσαν οι / πιστοί του τότε / Ισραηλίται, 

δεν έπεσε χάλαζα….,….. 

 

▪ Έξοδος : 34 : 12, 13, 14 : Θεός / προς Μωυσή / : «Πρόσεχε, λοιπόν, να μη συνάψης συνθήκην 

με τους κατοίκους της γης, εις την οποίαν θα εισέλθης, μήπως ούτοι αποβούν παγίς εν τω μέσω σας· 

αλλά θα κατακρημνίσης τους βωμούς των, θα θραύσης τας ιεράς στήλας των 

και θα κατακόψης τα ιερά άλση των, διότι δεν πρέπει να προσκυνήσης οιονδήποτε άλλον Θεόν, 

επειδή ο Κύριος έχει χαρακτήρα ζηλότυπον και είναι ζηλότυπος Θεός»….,….. 

 

▪ Έσδρα Β΄ : 9 : 2 :…..η ιερά φυλή….. / η του Ισραήλ / ….,….. 

 

▪ Νεεμίας : περί αποκλεισμού εκ της λατρείας των ξένων….,….. 

 

▪ Μαλαχίας : 2 : 11 : Οι μετά των εθνικών μεικτοί γάμοι : «Ο Ιούδας εφέρθη δολίως 

και βδέλυγμα διεπράχθη εν τω Ισραήλ και εν τη Ιερουσαλήμ, διότι ο Ιούδας εβεβήλωσε το άγιον του Κυρίου 

              /*/ …..οι απόγονοι, η φυλή, του Ιούδα, με κρατικό διάταγμα, προφανώς, 

              μπορούσαν να παντρεύονται αλλοεθνείς κι αλλόθρησκους….: ως….. Σολομών κ. α. λ….! /*/ 

το οποίον αγαπά, και ενυμφεύφθη θυγατέρα ξένου θεού»….,….. 

 

▪ Μαλαχίας : 3 : Κεφ. Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών 

εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 3 : 2, 3 : «Προσέχετε από τα σκυλιά, προσέχετε από τους κακούς εργάτας, 

προσέχετε από εκείνους που κόβουν τη σάρκα· / περιτέμνονται…., ε, ιμπεριαλέ….. / 

διότι εμείς είμεθα οι αληθινοί περιτετμημένοι, οι οποίοι λατρεύομεν με Πνεύμα Θεού 

και καυχώμεθα διά τον Χριστόν Ιησούν και δεν στηρίζομεν την εμπιστοσύνην μας εις την σάρκαν»….,….. 

  [[ Πούτσες κομμένες…., μουνιά κομμένα…., ψυχές ‘’κομμένες’’…., μυαλά καμένα….! Όι τα καημένα….! ]] 

 

▪ Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : 21 : 28, 29 : Ιουδαίοι από την Ασίαν : «Άνδρες Ισραηλίται, βοηθάτε! 

Αυτός / ο Παύλος / είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους κατά του λαού, 

του νόμου και του τόπου τούτου, 

ακόμα δε και ΄Ελληνας έμπασε εις τον ναόν και εμόλυνε τον άγιον τούτον τόπον»….,….. 

 

▪ Ιωάννης : 18 : 28 : Αυτοί οι ίδιοι / ο Πέτρος και ο…..άλλος μαθητής του Ιησού, ο Ιωάννης / 

δεν εμπήκαν εις το κυβερνείον διά να μη μολυνθούν, αλλά να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα….,….. 

 

▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 14, 15, 16, 17, 18 : 

Έκκλησις δι’ αγάπην….: Να μη συνδέεστε με τους απίστους, 

που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; 

Ή τί επικοινωνίαν μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι; 
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Μπορεί να υπάρχη συμφωνία μεταξύ Χριστού και του Βελίαλ / του Σατανά / ; 

Ή τί κοινόν έχει ο πιστός με τον άπιστον; 

Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; 

Διότι σεις είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, Θα κατοικήσω μέσα τους 

και θα περπατήσω μεταξύ τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου. 

Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και χωρισθήτε, λέγει ο Κύριος, 

μην εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας 

και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ….,….. 

 

▪ Ματθαίος : 7 : 6 : Ιησούς Χριστός : «Μη δίνετε το άγιον εις τα σκυλιά 

και μη ρίχνετε εμπρός εις τους χοίρους τα μαργαριτάρια σας, μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους 

και έπειτα στραφούν και σας ξεσχίσουν»….,….. 

 

▪ Ιωάννου Β΄ : 9, 10 : Όποιος παραβαίνει και δεν μένει εις την διδαχήν του Χριστού, δεν έχει Θεόν· 

εκείνος που μένει εις την διδαχήν του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. 

Εάν έρχεται κανείς σ’ εσάς και δεν φέρει την διδαχήν αυτήν, 

να μην τον δέχεσθε εις το σπίτι σας και να μην τον χαιρετάτε, 

διότι εκείνος που τον χαιρετά γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά»….,….. 

 

      [$[ …..Χαίαιαιρεται….. και χαίρεσθεεε….. εν Κυρίιιω…., πάααντοτεεε…., βρε….. πονηρούληδεςςςςς…., 

      ω…., ματαίωςςς…., αναμένοντές ‘τον εκ δευτέρουουου….. ‘’άθεοι’’ ‘’θεοκτόνοι’’, και, ‘’χριστιανοίοιοι…., 

      χμμμ…., κι ως τι σας φαίνεται…., που σας φαίνεται…., ότι δεν….! ]$] 

 

…..Ουφφφ…., και δεν έχει τέλος η σχιζοφρένια και το Αίσχος, και, αυτών εδώ….. των….. «ιερόφυλων»…., 

ννναι…., ω….. ‘’«σπαρτοί»’’….. ‘’ωραιοπαθείς’’ ‘’θεοκτόνοι’’ διδάχοι, και, του….. σχιζο‘’Χριστιανισμού’’…., 

που…., επί τέλους και προπαντός…., πάψτε, ρε διπλόλογοι κι ανισόρροποι, να γεμίζετε με τύψεις 

τους ‘’τυφλωμένους’’ –σας οπαδούς…., κυρίως, περί «προπατορικού αμαρτήματος»…., 

που…., νααααα…., και, κατ’ εσάς -- ‘’εσάς’’…., δεν φταίει το ανθρώπινο είδος για τα γήινα δράματα…., 

αφού, και, η ‘’μηλο’’φαγία δεν έγινε με τη θέλησή τους….: έστω, αυτών ‘’εδώ’’…., των πρωτοπλάστων, 

αλλά επιβλητικά και διαβολόθεν….: 

«Διότι η πλάσις / …..που «αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψιν των υιών του Θεού»….. / 

υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε…..» 

// …..του διαβόλου….: ενός εκ των δύο, δίποδων, φωστήρων στον ουράνιο θόλο ή, άλλως, ουρανό : 

του ήλιου ή της σελήνης….. //….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : / 19 / 20….! 

…..Ναι…., σκασμός και…..’’Σιωπή’’…., ωρέ….. αξιοκόλαστα….. ‘’θεοκτόνα’’ σκουπίδια…., κι εσείς….!..... 

 

…..Να, κάτθρωποι έως και Κτήνη…., τάχα, άνθρωποι έως και όντως Θεοί…., οι ‘’θεοί’’ κι οι ‘’σατανάδες’’…., 

…..τάχα, μονοθεϊστές οι, ‘’κρυφίως’’, καββάλ κανιβάλ, σατάν, αθεϊστές…., 

όλοι –τους….: κι αυτοί….. και τα σιχαμερά φερέφωνά –τους…., με….. 

κτηνώδεις κατθρώπινες : μη ανθρώπινες ιδιότητες…., 

χξς΄, όπως κι εδώ και με τον Αλλάχ κ. τ. λ ‘’τέτοια’’ στο, ‘’αρχικά’’, Εβραιόπλαστο Κοράνι…., 

το που είναι, κυρίως, μασονέ αντιγραφή της «Παλαιάς….. Διαθήκης : Συμφωνίας : Μνημονίου»…., 

μα και της «Καινής….. Διαθήκης : Συμφωνίας : Μνημονίου»…., ε, των Εβραίων….,….: 

 

* φοβερίζων, πάντα, τους ‘’«ακάθαρτους ειδωλολάτρες»’’ αντιφρονούντες του….. το καχύποπτο θρασίμι…., 

ε, που….. ‘’δεν πατά καλά στα πόδια –του’’….. ο ανισόρροπος…., 

* τιμωρός των «απίστων» –του μέχρι και για μια απλή, αμφισβητική ‘’–του’’, ειρωνία….. ο εριδόφιλος…., 

τσς, ο που, τάχα, «λίγο νοιάζεται αν δεν τον επικαλούνται οι, παραπλανούμενοί –του, άπιστοί –του»…., 

* μαφιοζέ μασονέ λαφυρολάγνος ιμπεριαλιστής….. ‘’33ου βαθμού’’ και πλέον….. ο μασ ών όνος…., 

* απολαυστικά –του, επιχαιρέκακος…., σαφώς, κι αυτός και τα τσιράκια –του….: Απόστολοί –του κ. λ. π…., 

ο σχιζοοργίλος και σαδιστής, «ανόητων», αθώων λαών…., το Υπερκτήνος -- Γκόιμ του όντως Σατανά…., 

* συνεργαζόμενος…., αλά Γιαχβέ….. ο Γιαχβαλλάχ…., ώς και με το ‘’Σατανά’’….. ο διπλόλογος…., 
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* κήρυκας στους ‘’πιστούς’’ –του της αποφυγής των απίστων –του : «ειδωλολατρών»….. ο μπαμπέσης…., 

* λύσσαρχος -- αρχόλυσσος….. το….. ‘’σπούδαρχο’’….. ‘’τετράποδο’’ δίποδο…., 

το….. σχιζέ….. ετσίθελο κι ετσίπραχτο….. λαοβαμπίρ…., 

* οπουρτουνιστής : τη μια έτσι και την άλλη αλλιώς….. το νέτα -- σκέτα, και, ‘’θεοκτόνο’’ Κάθαρμα…., 

* αγύρτης…., μα και υβριστής, «υποταχτέων –του», ετεροδόξων….. το λαοσυγχύζον σατανόσκυλο…., 

* υποκινητής στους ‘’πιστούς’’ -- πιστούς –του για θανάτωση «ειδωλολατρών»….. η….. Χίτ λέρα…., 

ουστ, «μέχρι να εξαφανιστεί η ειδωλαλατρεία και η θρησκεία του Αλλάχ βασιλεύει υπέρτατη….»…., 

* τάχα, παντοδύναμος….: «εάν το ήθελε…..»….. το ‘’κοθορν’’ούχο….. ‘’άποδο’’…., 

* δήθεν, φιλάνθρωπος….: με πρόθεση, τάχα, την επιβολή, οπωσδήποτε, της θρησκείας –του 

στους «ειδωλολάτρες»….. ο σατανοκάτθρωπος : σκουπίδι της , και, ιμπεριάλ ‘’«ιερής διπλωματίας»’’…., 

* …..εκδικητικός…., βάνδαλος…., τρομοκράτης…., καταραστής…., παιδοκτόνος….,….. ….,….. 

 

…..Ννννναι…., τάχα, με θείες : μασονέ καββάλ, σεφιρότ ιδιότητες….. κι αυτός εδώ ο έγκορμος σατανάς…., 

χξς΄, ο ‘’θεόςςςςς’’ Αλαλαλαλλάχ…., νααααα….: 

 

▪ Κεφ. Τα ύψη : Εμείς : «Κάναμε Εμείς τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους»….,….. 

 

         [[ ▪  Ιώβ : 1 : 12 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· 

 

                      // …..«όταν τα ουράνια όντα ήλθον διά να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου 

                      και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς»….. // 

 

         «Ιδού· όσα έχει / ο Ιώβ / είναι εις την εξουσίαν σου· μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου». 

         Εξήλθε τότε ο Σατανάς από προσώπου του Κυρίου,….! 

       ▪ Ιώβ : 2 : 6 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «Ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ / · 

         αλλά φύλαξε την ζωήν του»….!..... ]] 

 

▪ Κεφ. Μετάνοια : Εμείς : Ο Αλλάχ και ο απόστολός Του δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ειδωλολάτρες, 

παρά μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει συμφωνίες μαζί σας στο Ιερό Τέμενος. 

Όσο κρατάνε αυτοί τις συμφωνίες τους, να τις κρατάτε και εσείς………. 

 

                 (( Ιώβ : 4 : 18 (19) : «Αυτός / ο Θεός / δεν εμπιστεύεται τους δούλους του 

                 και τους αγγέλους αυτού ελέγχει δι’ ελαττώματα». 

                (19) Πόσον μάλλον τους κατοικούντας εις πηλίνους οικίας,….,….. )) 

 

Πιστοί, να ξέρετε πως οι ειδωλολάτρες είναι ακάθαρτοι. 

Να μην τους αφήσετε να πλησιάσουν το Ιερό Τέμενος μετά το τέλος αυτής της χρονιάς. 

Αν φοβάστε τη φτώχεια, ο Αλλάχ, αν θέλει, θα σας πλουτίσει με τη γενναιοδωρία Του….,….. 

 

        {{ ▪ Ιωάννου Α΄ : 4 : 2, 3 : Με τον εξής τρόπον αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού : 

        κάθε πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, είναι από τον Θεόν, 

        και κάθε πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, 

        δεν είναι από τον Θεόν»….! }} 

 

▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Θα σας κάνουν οι άπιστοι να μην πιστεύετε 

όπως έχουν κάνει και αυτοί, για να είστε όλοι το ίδιο. 

Να μη γίνεσθε φίλοι τους μέχρι να εγκατακλείψουν τα σπίτια τους για την αιτία του Αλλάχ. 

Αν σας εγκαταλείπουν, πιάστε τους και θανατώστε τους όπου κι αν τους βρείτε….,….. 

 

▪ Κεφ. Το Τραπέζι : Εμείς : Πιστοί, να μην έχετε για φίλους ούτε Εβραίους ούτε Χριστιανούς. 

Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. 

Οποιοσδήποτε από εσάς επιδιώκει τη φιλία μαζί τους θα γίνει ένας από αυτούς….,….. 
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               ### …..ο Μωάμεθ, θεωρούσε, αρχικά και σαν του συνέφερε, τους χριστιανούς…., 

               κυρίως, τους ιερείς και μοναχούς…., ως τους καλύτερους φίλους του….: 

               Κεφ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : «Οι Έλληνες νικήθηκαν 1 σε μια γειτονική χώρα»….: 

               Σημείωση σχολιαστή….: 1 : Από τους Πέρσες, στη Συρία, το 615 μ. Χ. 

               Ο Μωάμεθ είναι με το μέρος των Χριστιανών, όχι με το μέρος των ειδωλολατρών Περσών….,….. 

               χρησιμοποιώντας δε Εβραίικους τύπους, ως τον της, ιμπεριάλ, περιτομής…., 

               που δεν τον έβαλε στο Κοράνι του…., χα, λες και δεν ήταν του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 

               κι ας τον εφαρμόζουν οι Ισλαμιστές ώς σήμερα…., ε, «ως σημείον» θρησκειοϊμπεριαλισμούουου…., 

               ενώ, μετά, τους θεωρούσε….: άπιστους, ειδωλολάτρες, ψεύτες κι αξιοκόλαστους…., να….! ### 

 

▪ Κεφ. Μετάνοια : Εμείς : «Πιστοί, να μην είστε φίλοι με τους πατέρες σας ή τους αδελφούς σας 

αν προτιμούν την απιστία από την πίστη. Άδικοι είναι αυτοί που είναι φίλοι τους….!»….,….. 

 

▪ Κεφ. Γελάδα : Εμείς : Να αποφεύγεις / ω Μωάμεθ / τους ειδωλολάτρες. 

Αν το ήθελε ο Αλλάχ, δε θα λάτρευαν τα είδωλα….,….. 

 

             || Έξοδος : 23 : 32….: Θεός / προς Μωυσή / : «…..μη συνάψης συνθήκην 

             ούτε με αυτούς / Χαναναίους και Χετταίους / ούτε με τους θεούς των»….,….. 

             Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 14….: (Έκκλησις δι’ αγάπην) : 

             «Να μη συνδέεστε με τους απίστους, που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. 

             Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη / «το φως» / με την ανομίαν / «το σκοτάδι» / ;»….!….. || 

 

▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς :…..Η ειδωλολατρεία είναι χειρότερη από σφαγή. 

Να πολεμήσετε εναντίον τους / των ειδωλαλατρών / μέχρι να εξαφανιστεί η ειδωλαλατρεία 

και η θρησκεία του Αλλάχ βασιλεύει υπέρτατη….,….. 

    ---- Με την ‘’Τζιχάντ’’ ως πρόφαση και μάσκα….,/ ’’φτάνεις’’, κυρίαρχος, και πέρα απ’ την Αλάσκα….! ---- 

 

     { ▪ Ματθαίος : 10 : 14, 15 : Ιησούς Χριστός : «Και εάν κανείς δεν σας δεχθή ούτε ακούση τους λόγους σας, 

     τότε, όταν θα βγήτε από το σπίτι ή από την πόλιν εκείνην, τινάξατε την σκόνην των ποδιών σας. 

     Αλήθεια σας λέγω, ότι πιο λίγο θα υποφέρουν τα Σόδομα και τα Γόμμορα 

     κατά την ημέραν της κρίσεως παρά η πόλις εκείνη»….,….. } 

 

▪ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : Αυτοί που αναγκάζονται να αποκηρύξουν 

ενώ οι καρδιές τους μένουν πιστές στη θρησκεία θα συγχωρεθούν, 

αλλά αυτοί που αρνιούνται τον Αλλάχ αφού έχουν δεχτεί την Ισλαμική θρησκεία 

και ανοίγουν τα στήθη τους στην απιστία, αυτοί θα επισύρουν την οργή του Αλλάχ 

και θα τιμωρηθούν αυστηρά. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι αγαπάνε τη ζωή αυτού του κόσμου 

περισσότερο από τη μέλλουσα ζωή. Ο Αλλάχ δεν οδηγεί τους άπιστους………. 

Αν χρειαστεί να τιμωρήσεις / ω Μωάμεθ /, να είναι η τιμωρία σου ανάλογη με το κακό που έχει γίνει….,….. 

 

      (( ▪ Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48 : Ιησούς : «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του 

      και δεν ετοίμασε ή δεν έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρή πολύ. 

      Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον»….!..... )) 

 

▪ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 

Βλέπετε αυτούς που έχουν φιλίες με έναν λαό / τους Ιουδαίους / που έχει οργίσει τον Αλλάχ;….,….. 

 

▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Άνθρωποι, να φοβάστε τον Κύριό σας. Η καταστροφή της Ώρας της Κρίσης θα είναι πραγματικά τρομερή. 

Όταν έλθει αυτή η μέρα, κάθε μητέρα που βυζαίνει το παιδί της θα το εγκαταλείψει, 

κάθε θηλυκό που κυοφορεί θα αποβάλει, 
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και θα δεις την ανθρωπότητα να κλονίζεται σαν τους μεθυσμένους, αν και δε θα έχει μεθύσει : 

τέτοιος θα είναι ο τρόμος της εκδίκησης του Αλλάχ….,….. 

 

▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : Να πεις : « Θέλετε να σας πω ποιοι θα δεχτούν 

τη χειρότερη ανταμοιβή από τον Αλλάχ; 

Αυτοί που τους έχει καταραστεί ο Αλλάχ και που έχει οργιστεί μαζί τους, 

και τους έχει μεταμορφώσει σε πιθήκους και γουρούνια, και αυτοί που λατρεύουν ψεύτικους θεούς….,….. 

 

             [[ ▪ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο : 

             Ισλάμ : Όποιος αναγνωρίζει τον Ιμάμη….. περνά στα ουράνια…., 

             όποιος όχι…., ξαναγίνεται ζώο για 8.400.000 φορές στη Γη / …..Ινδοïστικό….. / 

             πριν ξαναγίνει άνθρωπος….! ]] 

 

▪ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : Κακό θα πέσει πάνω τους, γιατί ο Αλλάχ είναι οργισμένος μαζί τους. 

Αυτός έριξε πάνω τους την κατάρα Του και ετοίμασε για αυτούς τη φωτιά της Κόλασης : μια κακιά μοίρα. 

Δικές Του είναι οι λεγεώνες του ουρανού και της γης. Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος και σοφός.…,….. 

 

▪ Κεφ. Το Σπήλαιο : Εμείς : Η κόλαση είναι η ανταμοιβή τους : 

επειδή δεν είχαν πίστη και ειρωνεύτηκαν τους Αποστόλους Μου και τις αποκαλύψεις Μου….,….. 

 

    ( ▪ Κεφ. Αλ Φουκάν : Κοίταξε / ω Μωάμεθ / τα επίθετα / παρατσούκλια / που χρησιμοποιούν για σένα….! ) 

 

▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Ποιός εκτός από έναν ανόητο άνθρωπο 

θα αποκήρυττε την πίστη του Αβραάμ;….,….. 

 

▪ Κεφ. Ίμραν : Εμείς : Εκείνος που διαλέγει πίστη διαφορετική από αυτήν του Ισλάμ, θεωρείται άπιστος 

και δεν θα έχει θέση στον μελλούμενο κόσμο….,….. 

 

▪ Κεφ. Αυτή που ικέτευε : Εμείς : Αυτοί που εναντιώνονται στον Αλλάχ και τον απόστολό Του 

θα ταπεινωθούν. Ο Αλλάχ έχει καθορίσει : «Θα θριαμβεύσω σίγουρα, Εγώ και οι απόστολοί Μου». 

Ισχυρός είναι ο Αλλάχ και μεγαλοδύναμος….,….. 

 

▪ Κεφ. Κάμαρες : Εμείς : Οι αληθινοί πιστοί είναι αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του 

και δεν αμφιβάλλουν ποτέ, και αυτοί που μάχονται για χάρη Του αφιερώνοντας και τα πλούτη τους 

και τους εαυτούς τους. Τέτοιοι είναι αυτοί που έχουν αληθινή πίστη….,….. 

 

▪ Κεφ. Αλ Φουκάν : Εμείς : Να πεις / Μωάμεθ / στους άπιστους : 

«Λίγο νοιάζεται ο Κύριός μου αν δεν τον επικαλείστε»….,….. 

 

▪ Κεφ. Νυχτερινός Επισκέπτης : Αλλάχ : Κάνουν σχέδια εναντίον σου / ω Μωάμεθ / : 

Αλλά εγώ / ο Αλλάχ /, επίσης έχω τα σχέδιά Μου. 

Γι’ αυτό να ανεχτείς τους άπιστους, και να τους αφήσεις για λίγο….,….. 

 

▪ Κεφ. Ορδές : Εμείς : …..Αληθινά, αυτός που ο Αλλάχ παραπλανά δεν έχει κανέναν να τον οδηγήσει. 

Αλλά αυτός που ο Αλλάχ καθοδηγεί δεν μπορεί κανένας να τον παραπλανήσει. 

Δεν είναι ο Αλλάχ μεγαλοδύναμος και ικανός να εκδικηθεί….;….,….. 

 

▪ Κεφ. Νίκη : Εμείς : Για αυτούς που δεν πίστεψαν στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του 

έχουμε Εμείς ετοιμάσει μια αστραφτερή φωτιά. Του Αλλάχ είναι το βασίλειο του ουρανού και της γης. 

Αυτός συγχωρεί όποιον Αυτός θέλει και τιμωρεί όποιον Αυτός επιθυμεί. 

Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός….,….. 

 



253 

▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Αυτός / ο Αλλάχ / θα συγχωρέσει αυτόν που θέλει 

και θα τιμωρήσει αυτόν που Αυτός επιθυμεί. Αυτός εξουσιάζει όλα τα πράγματα….,….. 

 

▪ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 

Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τα λάφυρα. Να πεις : «Τα λάφυρα ανήκουν στον Αλλάχ και τον απόστολο. 

Γι’ αυτό να φοβάστε τον Αλλάχ και να σταματήσετε τις φιλονικίες σας. 

Να υπακούτε στον Αλλάχ και στον απόστολό Του, αν είστε αληθινοί πιστοί………. 

 

             [*[  ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : κεφ. 2, εδ. 6, 7 : «Ο γεωργός που κοπιάζει, 

             πρέπει πρώτος να παίρνη μέρος από τους καρπούς. 

             Κατάλαβε αυτά που σου λέγω. Είθε ο Κύριος να σου δίνη σύνεσιν εις όλα.»….!  

 

            ▪ Αριθ.: 31 : 32, 33, 34, 35….: Τα εναπομείναντα, λοιπόν, λάφυρα 

            από την λεηλασίαν, την οποίαν έκαμαν οι πολεμισταί / οι Ισραηλίτες / 

            ήσαν εξακόσια εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες πρόβατα, 

            εβδομήκοντα δύο χιλιάδες βόες, εξήντα μία χιλιάδες όνοι 

            και συνολικώς τριάκοντα δύο χιλιάδες κοράσια, 

            τα οποία ουδέποτε είχον συνευρεθή, κοιμηθείσαι με άνδρα…..»….,….. 

 

            ▪ Ησαΐας Α΄ : 8 : 1….: Και είπεν ο Κύριος προς εμέ· «λάβε μεγάλην πλάκα και γράψε επ’ αυτής 

            εις την συνήθην γραφήν, ’’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’.»….,….!….. ]*] 

 

Ο Αλλάχ σας υποσχέθηκε να σας κάνει να νικήσετε τη μια από τις δύο ομάδες, 

αλλά εσείς θέλατε να πολεμήσετε αυτή τη μία που ήταν άοπλη. 1 

           // 1….: α΄ ομάδα : άοπλο καραβάνι των Κιουράις της Μέκκας…., 

          φυλή από την οποία κατάγονταν ο Μωάμεθ….., 

          β΄ ομάδα : ομάδα οπλισμένων Μεκκανών….. // 

Θέλησε Αυτός να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή Του και να κατατροπώσει τους άπιστους, 

για να θριαμβεύσει η Αλήθεια και να χαντακωθεί το ψέμα 

παρόλο που οι άπιστοι επιθυμούσαν διαφορετικά………. 

 

Ο Αλλάχ αποκάλυψε τη θέλησή Του στους αγγέλους, λέγοντας : 

«Θα είμαι μαζί σας. Εμψυχώστε τους πιστούς. Θα σπείρω τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων. 

 

          ---- …..▪ Δευτερον.: 7 : 16….: Θεός, διά του Μωυσέως,….: «Θα εξολοθρεύσητε όλους τους λαούς, 

          τους οποίους Κύριος ο Θεός σας θα σας παραδώση, 

          χωρίς να δείξητε έλεος δι’ αυτούς, ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των 

          διότι τούτο είναι παγίς διά σας»….! ---- 

 

Κόψτε τους τα κεφάλια, ακρωτηριάστε τους κάθε μέλος». 

Έτσι τους τιμωρήσαμε Εμείς επειδή περιφρόνησαν τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 

Αυτός που περιφρονεί τον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα τιμωρηθεί αυστηρά. 

 

    ◘ Λουκάς : κεφ. 11, εδ. 31, 32 : Ιησούς : «Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθή κατά την Κρίσιν 

    με τους άνδρας της γενεάς αυτής / της πονηρής και άπιστης / και θα τους καταδικάση,….. 

    Οι άνδρες της Νινευί θα εγερθούν κατά την Κρίσιν με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάσουν,…..». ◘ 

 

Είπαμε Εμείς σε αυτούς : «Γευθείτε τη μάστιγά μας. Η φωτιά της Κόλασης περιμένει τους άπιστους»………. 

 

          # ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 2, εδ. 15, 16 : «…..και εμάς / τους αποστόλους του Ιησού / 

          κατεδίωξαν / οι Ιουδαίοι / και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί 

          και είναι ενάντιοι προς όλους τους ανθρώπους, 
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          διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη διά να σωθούν, 

          και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των. 

          Έφθασεν όμως επί τέλους η οργή επάνω τους.»….: Διωγμός….! # 

 

Πιστοί, όταν περικυκλώσετε τις στρατιές των άπιστων μην τους γυρίζετε τις πλάτες φεύγοντας. 

Αν αυτή τη μέρα κάποιος γυρίσει την πλάτη σε αυτούς, εκτός αν το κάνει για λόγους τακτικής, 

ή για να ενωθεί με μια άλλη ομάδα, θα προκαλέσει την οργή του Αλλάχ 

και η Κόλαση θα γίνει κατοικία του : μια κακή μοίρα. Δεν είσαστε εσείς αλλά ο Αλλάχ που τους έσφαξε. 

Δεν είσαστε εσείς που τους χτυπήσατε : 

Ο Αλλάχ τους χτύπησε για να μπορέσει Αυτός να ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους πιστούς….,….. 

 

▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : Είσαστε το πιο ενάρετο έθνος που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. 

 

                ▌▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 9, 10 : / …..προς τους «προσωρινώς» διασπαρθέντες Εβραίους….. / 

                «Σεις όμως είσθε γενεά που ο Θεός εδιάλεξε, βασιλικόν ιερατείον, έθνος άγιον, λαός δικός του 

                διά να εξαγγείλετε τας θαυμαστάς πράξεις εκείνου, / του Ιησού / που σας εκάλεσε από το σκοτάδι 

                εις το θαυμαστόν του φως, σεις που κάποτε δεν ήσαστε λαός του Θεού, 

                τώρα όμως είσθε λαός του Θεού,…..»….,….. 

              ▪ Έσδρα Β΄ : 9 : 2 :….. η ιερά φυλή….. / η του Ισραήλ /….,….. ▌ 

 

Αγαπάτε το δίκιο και κολάζετε το κακό. Πιστεύετε στον Αλλάχ………. 

 

Έχουν προκαλέσει την οργή του Αλλάχ γι’ αυτό κι έχουν ταπεινωθεί ολότελα : 

Γιατί δυσπίστησαν στις αποκαλύψεις Του κι έσφαξαν τους προφήτες Του δίχως λόγο ή αφορμή 

γιατί αντιτάχτηκαν στην πίστη Του κι είναι παραβάτες………. 

 

       *** ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14. εδ. 10 : «…..θα πιη και αυτός / ο χαραγμένος με το 666 / 

       από το κρασί του θυμού του Θεού που | ανόθευτο | περιέχεται εις το ποτήρι της οργής του, 

       και θα βασανισθή με φωτιά και θειάφι εμπρός εις τους αγίους αγγέλους και εμπρός εις το Αρνίον»….. *** 

 

Αυτό είναι μια διακήρυξη προς όλη την ανθρωπότητα : 

μια συμβουλή και μια προειδοποίηση για τους ενάρετους. 

Πάρτε κουράγιο και μην απογοητευόσαστε. Έχετε πίστη και θα θριαμβεύσετε. 

Αν υποστήκατε μιαν ήττα, το ίδιο να ξέρετε πως έπαθε κι ο εχθρός σας. 

Από αυτές τις δοκιμασίες και τις μεταλλαγές περνούν οι άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο, 

έτσι ώστε να ξέρει ο Αλλάχ τους πραγματικούς πιστούς και να μπορεί να διαλέγει τους μάρτυρές Του 

 

     { ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 1, εδ. 4, 5 : «…..όπως και μας εξέλεξε / ο Θεός / εν αυτώ 

     πριν δημιουργηθή ο κόσμος, διά να είμεθα άγιοι και άψογοι ενώπιόν του, αφού δι’ αγάπης μας προώρισε 

     να είμεθα υιοί του διά του Ιησού Χριστού, σύμφωνα προς την ευαρέσκειαν του θελήματός του,…..». } 

 

[δεν αγαπάει τους αμαρτωλούς] να δοκιμάζει την δύναμη των πιστών και να κατατροπώνει τους άπιστους. 

Μήπως νομίζετε πως θα μπείτε στον Παράδεισο 

προτού διαλέξει ο Αλλάχ αυτούς που πολέμησαν και υπόφεραν καρτερικά για χάρη Του; 

 

     ◙ ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 8, 9 : «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 

     ότι μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα. 

     Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του, όπως νομίζουν μερικοί, 

     αλλά μακροθυμεί απέναντί μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, 

     αλλά να έλθουν όλοι εις μετάνοιαν». ◙ 

 

Συνηθίζατε να θέλετε τον θάνατο προτού τον γνωρίσετε, τώρα όμως τον μάθατε. 
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      /**/ ▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 12, 13,…..15, 16 : 

      «Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε διά την φλογερήν δοκιμασίαν σας, 

      που γίνεται προς δοκιμήν σας, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο, 

      αλλά, κατά το μέτρο που γίνεσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, να χαίρετε 

      διά να αισθανθήτε χαράν και αγαλλίασιν, και όταν η δόξα του αποκαλυφθή….. 

      Κανείς από σας να μη υποφέρη διότι εσκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή δι’ ανάμειξιν εις ξένα πράγματα. 

      Αλλ’ εάν υποφέρη ως χριστιανός,να μην εντρέπεται, αλλ’ ας δοξάζη τον Θεόν με το όνομα αυτό.»….! /**/ 

 

Ο Μωάμεθ δεν είναι τίποτε περισσότερο από απόστολος : πριν από αυτόν υπήρξαν κι άλλοι απόστολοι. 

Αν πεθάνει ή δολοφονηθεί μήπως θ’ απαρνηθείτε την πίστη σας;………. 

 

Θα σπείρουμε τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων. Υπηρετούν άλλους χωρίς κύρος θεούς. 

Γι’ αυτούς ο μόνος τόπος κατοικίας θα είναι η Κόλαση, 

αυτός ο τόπος της θλίψης και του Ολέθρου που προορίζεται για όλους τους αμαρτωλούς. 

Ο Αλλάχ εκπλήρωσε την ιερή υπόσχεση που σας έδωσε όταν, με την άδειά του, 

καταφέρατε και τους νικήσατε. Μετά όμως το θάρρος σας εγκατέλειψε………. 

 

Μην αφήνεις τους άπιστους να νομίζουν πως εμείς μακραίνουμε τις μέρες τους για δικό τους καλό. 

Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο για να βουτηχθούν ακόμη πιο βαθιά στην ανομία. Η τιμωρία τους 

θα είναι ταπεινωτική. Ο Αλλάχ αν άφησε τους πιστούς να μαστίζονται από τα σημερινά δεινά τους 

είναι γιατί θέλει να ξεχωρίσει το κακό από το καλό….,….. 

 

▪ Κεφ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 

Και ποιός είναι περισσότερο διεστραμμένος από τον άνθρωπο που κατασκευάζει ένα ψέμα 

κατά του Αλλάχ όταν καλείται να υποταχτεί σε Αυτόν; Ο Αλλάχ δεν οδηγεί αυτούς που κάνουν το κακό. 

Προσπαθούν να σβήσουν το φως του Αλλάχ με τα στόματά τους, 

αλλά ο Αλλάχ θα τελειοποιήσει το φως του, όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους άπιστους….,….. 

 

…..Ε, άει σιχτίρρρ…., ρε….. Αλαλαλαλαλλάχ…., κι εσύ : εσείς….. κι ο ιμπεριάλ σχιζάκιας Μωάμεθ σου…., 

άει, χξς΄….,….. α, και να ‘’μας’’ ξαναρθείτε…., εεεεε…., όταν τελειοποιήσετε….. τα σκοτάδια –σας…., 

που….. ό,τι, έστω, φως –σας….. μάσκα –σας….! 

Μπραχ, γκιτ, γατς…., ‘’οραντά’’…., ωρέ…. γαρά σεϊτάν κιοπεκλέρ…., 

ουστ…., που πλείστα, κι εσείς, ‘’μας’’ ‘’ρουφήξατε το χρόνο και, προπαντός, τον διάχρονο’’….!..... 

 

…..Ε, άει σιχτίρρρ…., κι εσύ ρε….. Γιαχβέ….. κι ο σχιζάκιας Ιησούς σου….. κι οι όσοι οπαδοί σας…., 

άει, χξς΄….,….. α, και μη ‘’μας’’ ‘’τα ζαλίζετε’’ με 2ες παρουσίες και άλλα ‘’τέτοια’’ τριχολόγια…., 

ννναι…., που η 1η παρουσία του Μωάμεθ : Αχμέτ ήταν η 2η παρ,απ,ουσία του Ιησούουου…., ναι, νααα….:  

▪ Κεφ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 

…..Και για τον Ιησού, που είπε στους Ισραηλίτες : «Με έστειλε σε εσάς ο Αλλάχ για να βεβαιώσω το Τοράχ 

που σας έχει ήδη αποκαλυφθεί και για να σας πληροφορήσω 

για ένα απόστολο που θα έλθει μετά από μένα 

και που λέγεται Αχμέτ.».1 / 1 : μια άλλη ονομασία του Μωάμεθ, που σημαίνει : «Ο Δοξασμένος» / ….,….! 

 

…...Έτσι, λοιπόν, που…., ως εκ της ίδιας Μασόνας Πηγής : Βόθρου εκπορευόμενα διαιωνίως έως τώρα…., 

κάτι που οι ίδιοι οι Μασόνοι διαλαλούν με καύχηση…., ήτοι, ότι είναι, πάντα, Μοιροπλάστες του Κόσμου…., 

όλοι τα ίδια σκατά έχουν σε όλα τα σκατολόγιά τους….,  χέστε τους όλους κι όλα –τους….. και μην….. 

αληλοπολεμιέστε κι αλληλοσκοτώνεστε….! ‘’Συνδέστε’’ τους/τα κι άει κι αποσυνδεθείτε : λευτερωθείτε….!..... 
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