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6 --- 1 )
Kεφ. 3ον.
Το Βιβλίον της Γενέσεως : συγγραφεύς : έστω, ο Μωυσής…..
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΟΣ…..

■ Γέν.: 1 : 1 έως 26 :
1 : Κατ’ αρχάς εδημιούργησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.
| Έι, όντας σε ποιόν, απ’ τους 7, ουρανό…!; |
♠ ♠ Μια φορά κι έναν καιρό, ένας…., / Αραβία μεριά : «ουρανό»….. / θεοποιημένος βασιλιάς : ’’θεός’’,
( …..ή και Βασιλιάς : Βασιλιάς βασιλιάδων : ’’Θεός’’ : ‘’Θεός’’ ‘’θεών’’ : Κύριος των κυρίων : ο Γιαχβέ….. )
διάλεξε την ακατοίκητη περιοχή της Εδέμ : «γη»…., σαφώςςς, 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….!
Κι αυτό το έκανε, ’’πειραματικά’’ βέβαια κι αυτός, όχι με μεταφορά εκεί πολλών ανθρώπων….,
μα με μεταφορά δύο…., έστω, Αδάμ και Εύας….,
// Ε, να, σε μεγάλη ηλικία….. κι όχι ‘’βρέφη’’…., χμ, κάτι που λέει πολλά….,
όπως και το…. ουδέν περί αγγελοπλασίας κ. α. λ λέει πολλά….,….! //
ώστε να του προκύψει εξ αυτών ένας καινούργιος λαός, μια καινούργια λαοθάλασσα….,
που, εις την εδώ και ως προς αυτούς απόκρυφη : κωδικοποιημένη : μυστική γλώσσα τους,
καλύπτεται με τη λέξη νερά…., κάτι που αποκωδικοποιεί, έστω,
ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη : 17 : 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, 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, ως βασιλιάς με ένα μόνο βασίλειο….,
|/ …..ή λαών : νερών…., που ‘’αέρια’’ οι άρχοντες…., στο Βασίλειό του : επιμεριστό πολυβασίλειο
ως Βασιλεύς : «Κέρατο» : Βασιλεύς των βασιλέων : Αρχικερατάς σε ουρανό : Κεντρική Εξουσία….. /|
*// …..καθώς, και, κατ’ αυτούς, λ. χ, και, Παύλος : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 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»….. //*
---- …..χξς΄ςς, στη, γνωστή τους, ‘’Γη’’ με τις πολλές γαίες : χώρες κι ουρανούς….. 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, με ‘’μαγιά’’ τους 2 τότε κι έτσι, μελλοχώρας της Εδέμ….! ●●
7 : Κατεσκεύασε
/ Ε, διαμόρφωσε, αρχικά, σχεδιαστικά…., ναι, κι ας, κι εδώ, παίζει ο 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….!…..
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▓ ▓ …..Έιιιιι…., ποίος ουρανός είναι ουρανός στη ‘’σαλτσούχα’’ μπερδομπούρδα, και, αυτών εδώ…!;
Ω…., αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ναι, κι άσ’ τα και χέσ’ τα….,
και, αν όχι, ψάξ’ ‘τα και βρές ‘τα….! Άντε…., χξς΄ςςςς….!
Α…., και προσοχή στη ‘’σάλτσα’’…., αφού προκαλεί έλκος στο ψυχοστόμαχο….!
Τέλος πάντων….,
| …..εξαιρέσει της για το μπερδεύειν και επί το πιο μυστήριο ‘’σάλτσας’’ τους….,
της αποκωδικοποιούμενης φορές κι από μένα….! |
ο εν λόγω ακατανόμαστος Κύριοςςςςς….,
σε διάφορες φάσεις : ημέρες της….. νέας δημιουργίας του…., ---- : ε, για τους Αδάμ και Εύα 1η ημέρα….! ---μεταφέρει εκεί, στην ήδη αυτοφυτούχο και αυτοζωούχο κ. λ. π Εδέμ,
πρώτα, διάφορα ζώα και φυτά κ. α. λ. της δικής του περιοχής….:
5η φάση : ’’πέμπτη’’ μέρα της, νέας, δημιουργίας του : Γέν.: 1 : 20, 21, 22, 23 και 2 : 8….,
και, μετά, τον σε απροσδιόριστή του / …..ως και της Εύας….. / ηλικία Αδάμ….,
που του «επέφερε έκστασιν και, καθώς εκοιμάτο, ---- …..τί, με….. φυσικό ή με….. υπερφυσικό ύπνο…!; ---έλαβε μίαν των πλευρών του….. και την μετεσκεύασε εις γυναίκα…..»….:
6η φάση : ’’έκτη’’ μέρα της νέας δημιουργίας του : Γέν.: 2 : 21, 22….!
Χα…., λες και αντάμωσε, τελικά κι εκεί στη ζουγκλική Εδέμ…., κι έστω ως μας τα λένε….,
δυο ‘’μαστουρο’’ηλίθιους : ’’κοιμισμένους’’…., δυο ήδη εκτός Εδέμ προκατασκευασμένους του
/ …..μα….. και τους αγγέλους : επι·«θεωρούς»….: «Ας πλάσωμεν άνθρωπον…..»….: Γέν.: 1 : 26….. /
κι από νηπιακή ηλικία ‘’αγριοποιημένους’’ σε μια άλλη ‘’ζούγκλα’’…., χξς΄, για κηπουρούς του….:
«Έλαβε δε ο Κύριος τον άνθρωπον / τον Αδάμ / και έβαλεν αυτόν εις τον κήπον της Εδέμ
διά να τον καλλιεργή και να τον περιποιήται…..»….: Γέν.: 2 : 15….!
Έτσι και πειραματικά, λοιπόν…., λίγο μετά, όντας εκεί οι δύο τους…., κάποιος αυτονομηθείς….,
λες αλά ‘’Προμηθέα’’ κι απ’ τους στο ‘’πειραματόκολπο’’….,
παραβάτης αποστάτης κι επίδοξος για συγκυριαρχία ή και για αποκλειστική του κυριαρχία….:
ο επιστάτης : επι·«θεωρός» τους : ο διάβολος : ο «ευφυέστερος εξ όλων των αγρίων θηρίων» όφις
| …..α, όχι ‘’τέτοιος’’ κι άλλου βασιλείου….. «αλληγορικός όφις»….! |
τους μαθαίνει / …..πρώτα στην Εύα και έπειτα στον Αδάμ….: ’’αμαρτία’’ και τιμωρία….. /
μερικά μυστικά εντελώς αυτόνομης επιβίωσης και, ιδίως πολεμικής, τεχνογνωσίας : μήλο…..
και του χαλά του Κυρίου το πείραμα….,
αρχικά, ’’κερδίζοντάς’’ τους κι αυτός έτσι κι ως διπλοδιεκδικούμενους, πια….: Γέν.: 3 : 1 έως 7….!
Κι αυτό : η ‘’μηλο’’φαγία | …..φυσικά, καταπώς ‘’μας’’ τα λένε εδώ….. | δεν έγινε με τη θέλησή τους,
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….!
Σαν έφαγαν οι δύο τους, λοιπόν, από αυτό : το ‘’μήλο’’, «απέθανον εξάπαντος»….: και, Γέν.: 2 : 17….,
[ Ε, όχι και πως φυλακίστηκαν αμετακλήτως : «απέθανον εξάπαντος»…..
και ήταν το Ισραήλ αιώνια Φυλακή : Τάφος τους…., που, και, ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 -- 14 άλλα λέει….! ]
καθώς, αλλιώς, θα ήσαν, κι αυτοί, αθάνατοι….,
/ Α, αθάνατοι ως λαός, μετά…., που, και, αυτοί ‘’πέρασαν’’ στην ‘’Ιστορία’’…., ενώ άλλοι λαοί όχι…!; /
πλην και του που έπαθαν τότε κι έτσι κι άλλα δεινά….: ---- …..έι, αρχικά, όχι….. αγριοποίηση…!; ---μοχθηρή εργασία, αρρώστιες κ. λ. π…., μα και οι απόγονοί τους έτσι….,
*[ …..όπως : ως τιμωρία –τους έκανε, κατά τον Αισχύλο, και ο, αλά Γιαχβέ, εκδικητικός Δίας….,
μετά από το πάθημά του στη Μυκώνη…., στους «πτωτικούς» υπηκόους του….,
«αφαιρώντας ‘τους το πολύτιμο δώρο της φωτιάς», που την μονοπωλούσε….,
οπότε…., «για ολόκληρες χιλιάδες χρόνια»…., αρρώσταιναν αβοήθητοι, χωρίς τροφή ή αλοιφή,
και πέθαιναν…., αγριοποιημένοι, λες…., να, από έλλειψη φαρμάκων και τροφίμων και ποτών….!

3
Ναι, για χιλιάδες χρόνια…., μιας και οι ενσαρκωτές της βασιλοїδέας Δίας συνέχιζαν την τιμωρία….,
χα, λες και ήθελαν οι υλικοί αυτοί να τους κάνουν πνευματικά, αερότροφα, τζιτζίκια ή πετεινά….,
κατά την γνωστή φράση του λαο,θεο,μπαίχτη Ι. Χ : «Ουκ επ’ άρτον μόνον ζήσεται άνθρωπος»….,
αφού, κι εδώ, το….. ’’αερό’’,’’δροσό’’,μελι είναι μόνο για τους ‘’αιθέριους’’ και τους ‘’αέρινους’’….,
εχ, η αμβροσία και το νέκταρ…., το κέρας της αφθονίας….., το χρυσόμαλλο δέρας….,….! ]*
ή η Εύα θα γεννούσε με πόνους τους γιους και τις θυγατέρες της
και θα είχε εξουσιαστή της τον άνδρα Αδάμ….: Γέν.: 3 : 16…., ή….!
( Και…., αφού, οι πρωτόοοπλαστοι, ξε’’γύμνωσαν’’ τα ‘’κωδικοαπόκρυφα’’ του Γιαχβέ στο ‘’Σατανά’’….,
για να τους δώσει δικά του ‘’τέτοια’’ ο αποστάτης, λες, Σατανάς….,
νά ‘τοι τελείως γυμνοί και ξεβράκωτοι….,
χμ, να κρύβουν τα….. απόκρυφά τους σημεία με φύλλο….. σατανικής….. συκής…..
και να μην είναι…., πια κι έτσι…., «υπό την άμπελον»…., μα «υπό την συκήν»….,
/ Εχ, για ‘’λίγο’’…., χμ, που τους συγχώρεσε ο Σ,Ο,ικτίρμων και τους ξαναπήρε στην αγκαλιά του….! /
ε, ‘’αυτήν’’ που ξέρανε παραβολικά ή ‘’θαυματικά’’ ο φιλάμπελος Ι. Χ, μετά…., κι ας, και, φιλόσυκος….,
χμ, ο «όχι ενός μεσίτης»…., ο…., αναλόγως…., άλλοτε «υπό άμπελον» κι άλλοτε «υπό συκήν»….,
χξς΄, κι άλλοτε κι αναλόγως, πάλι, «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….! )
Έκτοτε κι εν περιλήψει, το δέντρο της Γιαχβόθεν απαγορευμένης γνώσης φυλάγονταν απ’ τα Χερουβίμ….,
| Χμ, ηλεκτραγγέλτες : φωτιοδείχτες, λες, αυτοί οι….. «κλειστόστομοι» «μυσταγωγοί» κωδικο’’τέτοιοι’’….! |
τα με την περιστρεφόμενη ρομφαία και «φυλάττοντα την οδόν προς το δέντρον της ζωής : της γνώσης»….,
( Α, όχι σε ‘’υδρ’’ία το ‘’αέρινο’’ Τζίνι : ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι -- αερό,δροσό,μελι : μάννα…., μα σε ‘’αερ’’ία….! )
/ …..ναι, που, κατά τον Αριστοτέλη, οι πεπαιδευμένοι : πολυεγγράμματοι είναι ελεύθεροι ζώντες….,
ε, κι ως κι εδώ, και η γνώση είναι ζωή…., η άγνοια θάνατος….. και οι α,ολιγοεγ,γράμματοι νεκροί….,
φυλακισμένοι στα του ‘’Άδη’’ σκοτάδια της μη γνώσης…., χμμμμμ, αλλιώς, αλληγορικά….! /
για να μη ξαναφάνε από αυτό και γίνουν υπέρ’’θεοι’’ και υπερ’’άγγελοι’’….,
πλην και….. ιστορικά….. έτσι κι ως αυτοί υπεραιωνόβιοι : «αθάνατοι»….!
Να, οι δυο εκεί πρωτάνθρωποι, που τους εξέβαλε από τον παράδεισο : Εδέμ στα ανατολικά του….,
καθώς, χμμμμμ, έτσι και με τη ‘’μηλοφαγία’’, «έγινε / …..κι ο Αδάμ….. /
ως είς εξ αυτών / …..του δίποδου ‘’θεού’’ και των δίποδων ‘’αγγέλων’’ του….. / »….: Γέν.: 3 : 24, 23, 22,….!
*/ …..ε, χα, που η ‘’μυστική’’, ιδίως η πολεμική, ‘’τεχνο’’γνώση : ‘’τεχνο’’γνωσία είναι, παντού και πάντα,
μόνο, για τους υπέρ’’νερους’’ : υπέρλαους : άρχοντες…., τα ‘’κροτούντα’’ ‘’πολεμικά αέρια’’ : Ο2Η ….,
ακόμα κι αν ανακαλύπτεται από τους λαούς : νερά….! Και….. σε ποιούς έδωσε, πια, την Εδέμ…!; /*
Επίσης, γι’ αυτά κι εξαρχής, τους επέβαλε και ‘’δεκάτη’’ και προσφορά σφαγίων, στους απογόνους του,
ως, λ. χ, στον ποιμένα Άβελ προσφορά σφαγίων…..
και στον γεωκαλλιεργητή Κάιν ’’δεκάτη’’….: Γέν.: 4 : 3, 4, 5….,
ε, ως ο του, και, οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666 Γιαχβέ…., χμμμμμ, αλά -- ‘’αλά’’ Σολομώντα….,….!
Έτσι…., επειδή τον απάτησε ο ‘’Προμηθέας’’, σώρρυ, ο Κάιν στην ‘’δεκάτη’’….,
| …..χμ, ως μη δόσας, στο παζάρεμά τους, «καλυτέραν θυσίαν» : Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 4….! |
«ωργίσθη / …..ε, ο, υλικός, ‘’θεός’’….! / και δεν τον επέβλεπε ευμενώς πλέον / …..ως τον Άβελ…. / »….!
Χμ, ο Κάιν…., που, ως δολοφόνος του Άβελ, θα τον εκδικούνταν δι’ άλλου ο ‘’θεός’’ «επταπλασίως»….,
ενώ τον επίσης φονιά τρισέγγονο του Κάιν Λάχεμ «εβδομηκοντάκις επταπλασίως»….: Γένεσις: 4 : 24….!
[ Α…., ως υπάρχει το ιμπεριάλ επτά και το ιμπεριάλ 70…., υπάρχουν και τα αντιιμπεριάλ ‘’τέτοια’’….!
Και….. η μετάφραση των….. εβδομήκοντα ήταν : έγινε «70άκις 7πλασίως» ιμπεριάλ ‘’τέτοια’’
ή έτσι : «70άκις 7πλασίως» αντιιμπεριάλ ‘’τέτοια’’…!;….. ]
Κι αυτό, σε αντίθεση’’ με το ‘’συγχωρητικό’’ του Γιαχβιδίου Ιησού Χριστού «εβδομήντα φορές το επτά»….,
χξς΄, του Ιησού…., «που δι’ αυτού έγιναν όλα / …..τάχα, το Ισραήλ χώρα κι ο λαός του….. / »….!
Ε, του Ιησού : της ενσαρκωτής Ιδέας / …..εχ, εδώ, Ιδέας….. Διαθήκης : Συμφώνου : Μνημονίου :….,….! /
της εσαεί ‘’θεο’’ιδιοκτησίας της γης : χώρας τους…., της του, ενός εκ των πολλών, Θεού χώρας….,
«εις τον οποίον / …..και, κατά Παύλο….. / ανήκουν οι Ισραηλίτες»….!
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…..Ε, ναι…., βασιλο·Γιαχβική «νέα δημιουργία» στη «γόνιμη και χρυσοφόρα»,
ως περι’’βρεχόμενης’’ από 4 ποταμούς, γη της Εδέμ….,
χμ, εξού και, έστω έτσι, η επιλεκτική, φορές, Μωυσόθεν γενεαλογία
των απογόνων των δύο πρωτο’’πλάστων’’ εκεί….,
που οι πραγματικοί κι όπου της Γης πρωτόπλαστοι από τον όντως Θεό….,
μετά απ’ τα φυσικά ηλεκτροσόκ τους από τον όντως Σατανά….,
περιέπεσαν σε αγριοποίηση και ήταν αδύνατο, και, αυτό….!
Ως δε…., κι έστω όπως ‘’μας’’ τα λένε…., προς το μυστήριο της δημιουργίας κατά την 3 η φάση….,
ήτοι, την ’’τρίτη’’ ημέρα της νέας δημιουργίας του…., χμ, του, τάχα, όντως Θεού….,
χλωρών, φυτών σπερματοφόρων και καρποφόρων δένδρων….: Γέν.: 1 : 11 έως 13….,
πριν απ’ τη δημιουργία κατά την 4η φάση : ’’4η’’ ημέρα της νέας δημιουργίας των 2 μεγάλων φωστήρων,
( …..τάχα, των φυσικών μεγαλοάστρων…., κι όχι αντιστοιχιακά με τα/τους εκεί….,
ήτοι, του ήλιου και της σελήνης : «κυριάρχων της ημέρας και της νυκτός», αντίστοιχα….. )
μα και πριν από τη δημιουργία των άλλων αστέρων….: Γέν.: 1 : 14 έως 19….,
εεεεε…., αυτήν την ανυπόστατη επιστημονική αυθαιρεσία : ’’μυστήριο’’….,
χμ, που την ’’προτιμούν’’…., ως και τις ‘’τσόντες’’ και τις αντιφάσεις τους,
αρκεί να μη δούμε τα κωδικοποιητικά τους….,
ε, κι αυτήν, ας την εξηγήσουν οι ‘’άφωνοι κι άπραχτοι’’ σχετικοί επιστημονίσκοι….!
Μόνο, χξς΄ςςςς, ας λάβουν υπ’ όψη τους
{ …..κι εδώ και με αυτούς τους ‘’αναποδόβλεπτους’’….,
που όλο αλλάζουν Κύριο και ‘’βλέπουν, αναλόγως, άλλοτε τον ήλιο ως ήλιο κι άλλοτε ως σελήνη….,
ή άλλοτε τη σελήνη ως σελήνη κι άλλοτε ως ήλιο’’….. }
πως όλα : ζώα, πουλιά, άστρα κ. λ. π έχουν, πρωτίστως κι εδώ, αλληγορική : διποδική σημασία….,
καθώς…..οι του Κυρίουουου Κυριακοίοιοι, ‘’ποτέ’’, δεν κυριολεκτούν….,
μα….. αλληγοριοεμπαίζουν λαοπαγιδευτικά…., με αινίγματα και γρίφους…., όπερ σατανιστικό….,
ως η Σφίγγα της Αρχαιοελληνικής Μυθολογίας…., χμ, κι αυτή, «δι’ αινιγμάτων» -- «ενεδρών : παγίδων»….,
εχχχχχ, ώσπου να βρεθεί ένας ‘’Οιδίποδας’’ να τις εκμηδενίσει….!
Ναι…., αλληγορική…., χμ, που οι, ‘’ευγενείς αιθέρες’’ ή ‘’ευγενή αέρια’’, Αρχιβασιλείς των ‘’ουρανών’’,
πρώτα, φτιάχνουν λαούς : νερά : φυτικό ή ζωικό βασίλειο…., αναλόγως με το συμβολοπαίγνιό τους….,
και, φυσικά, μετά, βάζουν ‘’από πάνω τους’’ τους ‘’νερο’’κάθιστους αρχοντο·βασιλείς τους :
«άστρα» ή «κέρατα» ή….. ή….. ήηηηη…., χμ, κι αυτά, τα καθελογής ‘’αέρια’’….!
Και να μας πουν, μετά…., όσοι χξς΄ ‘’φωστήρες’’…., ποίος ήλιος ελησμόνησεν
και ποία σελήνη παρέμεινεν εις την κατοικίαν της….:
«Επήρθη | Μετάφραση : ελησμόνησεν | ο ήλιος / …..«εναντίον σου, ω Θεέ!»….. /,
και η σελήνη έστη εν τη τάξη αυτής | Μετάφραση : παρέμεινεν εις την κατοικίαν της | …..»….:
Αββακούμ : 3 : 11….,
χα, για να καταλάβουμε κι εμείς το….. ποίος φωστήρας φέρνει μέρα : φως….. και ποίος νύκτα : σκοτάδι….,
έτσι, και, για να ξαναπροσδιορίσουμε τα σύμβολά ‘’μας’’….!
Ρε, ξου, χξς΄ςςςς, τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες….: θεομπαίχτες, λαομπαίχτες,…..
κι άντε, ρε κρυπτοσατανιστές, «εκάστην νέαν σελήνην να προσφέρητε ως ολοκαύτωμα προς τον Κύριον
δύο μόσχους, ένα κριόν και επτά αρτιμελείς αρσενικούς αμνούς ενός έτους,…..»….: Αριθμοί : 28 : 11….!
{ …..2 «ιερούς μόσχους», 1 «’’κερατο’’ύχο Αρνίον» και….. 7 «’’μη κερατούχους’’» αμνούς…!;
Και…., ω σεληνότροπα σατανοσπερματούχα ‘’φυτά’’….,
όλα, κι αυτά τα ‘’τέτοια’’, είναι επτάκις ιμπεριάλ «αρσενικά» κι αρτιμελή…..
και δη του αρτιμελούς δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου…!;
Εχ, ρε, όποιε κι όπου, κουτσέ : του κουτσού ‘’τέτοιου’’ ιμπεριαλισμού Ήφαιστε, μάλλον, τη γλίτωσες….!
Και….. διποδοθυσία…, αλά «ειδωλολάτρες»…., χμ, για να κινείται η ‘’κουνιστή’’ Σελήνη….!;….. } ▓ ▓
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
■ Γέν.: 1 : $27 :
Ούτω έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον κατά την μορφήν του· έκαμε αυτόν με μορφήν θεïκήν·
έπλασε δε εν άρρεν και εν θήλυ….!
---- Χα, ως άλλος Αιγύπτιος Ρα, που δεν εγέννησε…., μα έπλασε ανθρώπους…., έτσι κι ο Γιαχβέ….,
κι ας ο Γιαχβέ γεννά, μετά, χώρες σε μια στιγμή…., μα και, μετά : «τώρα», και, ‘’θεΐδια’’ : Ι. Χ,….!
Ναι, και ο / …..ανύπαντρος…!; / Γιαχβέ….: μονομοριακό μαζί και μονοατομικό ‘’ευγενές αέριο’’….,
Αιθέρας, λεςςςςς…., που δεν σχηματίζει ενώσεις : δεν νυμφεύεται ο αρσενικός αυτός
με άλλα θηλυκά και καθελογής ‘’αέρια’’…., ή και με καθελογής ‘’νερά’’….,
ούτε χημιστί….. ούτε αλ,Ηλ,χημιστί…., χξς΄, όπως αλλού και με άλλους ‘’τέτοιους’’….!….. ---► ►…..ε…., ήταν που, ακόμα, οι Εβραίοι
♣ …..ως και άλλοι Σημίτες : Εβραίοι, που λάτρευσαν….,
---- …..πριν, και, ως πολυθεϊστές ειδωλολάτρες….,
προσωποποιητές φυσικών δυνάμεων και φαινομένων, και, αλά Αρχαιοέλληνες….,
χμ, αλλά και, ’’τώρα’’, ως δήθεν μονοθεϊστές και δήθεν μη ειδωλολάτρες….. ---δαίμονες, πέτρες, φίδια, ζώα, φαντάσματα δέντρων, θεούς,….. υπόγεια, επίγεια, επουράνια,….:
Ιεχωβάς, εξίσου τύραννος,….: Κριτές : 2….,
και θεές : βασίλισσα τ’ ουρανού : Ιερεμίας : 7 : 18 και βασίλισσα των ουρανών : 44 (51) : 17, 18….,
/ Χμ, τη μια, βασίλισσα….. και, την άλλη, Σούπερ Βασίλισσα : Αρχιαρχιβασίλισσα ο Ιερεμίας….! /
και θεούς : αντικείμενα : ομοιώματα «ευρισκομένους εις τους ουρανούς υπεράνω
ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης»….: Θεός προς Μωυσή….: Έξοδος : 20 : 4….!
Μα….. και αιώνες μετά τους, και στην Καινή Διαθήκη, πίστευαν,
κι ας ‘’τα μασούν’’, τα ίδια πολυθεϊστικά….:
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 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 εμείς ανήκομεν εις αυτόν,
και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»….,…..
ή ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 10, 11 : «…..ώστε, εις το όνομα του Ιησού,
να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων,…..»….,…..
ή ▪ Αποκάλυψη Ιωάννου : 5 : 3, 13 : «Και κανείς εις τον ουρανόν
/ …..«ουράνια όντα»….: Πέτρου Β΄ : 2 : 11….! Και….. τί ουρανός…., τί ουρανοί…., τί γη…., τί…!; /
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…..»….!
Έτσι, κι ο ίδιος ο Γιαχβέ, εδώ και κάμποσες φορές, απευθύνεται σε θεούς άλλων λαών,
ως εάν ήσαν πραγματικοί….:
▪ Έξοδος : 12 : 12 : 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 | …..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…..»….! ♣
πίστευαν πως ο Θεός : ο Θεόςςςςς των θεών…., ενσαρκωτή Ιδέα κι αυτός και, τσς, Παντοδύναμοςςςςς….,
♦ …..που έτσι τον ονόμασε κι ο Μωυσής, μετά, στο Δευτερονόμιο….,
ενώ, πιο μετά, και, ο….. Ησαΐας Β΄ : κεφ. 45 : 6, 7…., τον ονομάζει έναν και μοναδικό,
που όλα…., καλά και κακά, ευτυχίες και δυστυχίες….,
| …..χμ, λες και ‘’ελλείψει’’, ή με τη συνεργασία του, Σατανά….! | αυτός τα φτιάχνει….!
Ω, ώσπου ‘’έπεσε’’ / …..ξανά κι ο ίδιος…!; Όχι…., μα ο ενσαρκωτής της Ιδέας Σατανάς….. / ο Σατανάς
κι έγινε, χα, μόνο, καλός…., ήτοι, ο τότε κι ‘’εκεί’’, Κάτθρωπος των κατθρώπων : Βασιλιάς : «Κέρατο»,
ο ’’Σατανοκάτθρωπος’’ Βασιλιάς με τα πολλά μαφιοζοονόματα….,
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εδώ, ως….. Ιεχωβάς, Ελ, Γιαχβέ,….. ή….. Κεμώχ : στους Αμμωνίτες,…..
χμ, αυθύπαρκτος και απρόσιτος -- ‘’απρόσιτος’’….,
ως κατοικών στον ουρανό…., ήτοι, στον έξω, εκτός Ισραήλ, κόσμο…., οπότε είναι κι αόρατος….,
όχα, γενικά, ό,τι με πέπλο πλάνης τους δεν μπορεί να ιδεί ο ‘’μαστουρωμένος’’ τους λαός….! ♦
ήταν, κι αυτός, έγκορμοςςςςς…., μα….. με τα χείριστα πάθη…., με ανδρική μορφή….,
▌* Λαός Μπαντού της Κεντρικής Αφρικής : άφυλος Δημιουργός, Ισλάμ : άμορφος Δημιουργός,…..
* Ελληνική μυθολογία : Δίας : αρσενικός κι επίσης μια νύμφη αθάνατη….:
γεννήτωρ…., και, από μόνος του…., Αθηνάς, Διόνυσου,…..
* Ζουρβανιστές του Ιράν : Ζουρβάν : αυθύπαρκτος και γυναίκαντρος ή αντρόγυνος….,
αυτογκαστρωτός : γεννήτωρ του Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και Αριμάν….,…..
* Αιγύπτιοι : γυναίκανδρος Δημιουργός : ο Φθα….,….! ▌
εξού και ο άνδρας Αδάμ πλάστηκε κατ’ εικόνα και ομοίωσή του….,
ως κι οι άγγελοί του ήσαν έγκορμοι, άντρες…., που, μερικοί, μάλιστα, συνουσιάστηκαν με γήινες,
οπότε, έτσι, προέκυψαν οι Εβραίοι γίγαντες….: Γένεσις : 6 : 4….!
▬ Χξς΄ςςςς, κάτι σαν τις….. δυναστείες των ηρώων της αρχαίας τρ·Ελληνικής Μυθολογίας….,
τις των ηρώων…., που προέκυψαν από συνεύρεση ‘’θεών’’ με θνητές….,
τις των…., μάλλον, μετά, πτωτικών…., χθονίων δαιμόνων της πρώτης παραδείσιας γενιάς,
που η Γη έκλεισε στα σπλάχνα της…., μα προνομιούχων, αυτών, ως κηδεμόνων των θνητών….!
Κι αυτό, τις δυναστείες των ηρώων, τις συναντάμε και σε 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, αναδημιουργία -- αναδιοργάνωση του εκεί και τότε κόσμου….!
…..Στους Ισλαμιστές…., δυο ‘’τέτοιοι’’ πτωτικοί….. κρεμάστηκαν απ’ τα πόδια….,
σε ένα χαντάκι της Βαβυλώνας…., από όπου διδάσκουν στους ανθρώπους τη μαγεία….,…..
ενώ, πάλι σε αυτούς, πνεύματα, καλά και κακά, τα από πυρακτωμένα άνεμο της ερήμου τζιν,
κατοίκησαν στη Γη πριν από τον Αδάμ…., μα, από αυτοέπαρση, ’’έπεσαν’’….,
εξοριζόμενοι, τότε κι έτσι, στο τελευταίο σημείο της γης
απ’ τον άγγελο Ίμπλις, τον, μετά, πτωτικό….!
Το ίδιο δε το πίστευαν κι οι παλιοί Ινδουιστές, ότι, πριν από μας, υπήρχαν άλλοι κόσμοι….! ▬
Ήτοι, πτωτικοί άγγελοι…., | …..εχ, λες και ως ο ‘’όφις’’….! |
πριν, συνδημιουργοί του ‘’κατά άλλους’’…., ε, Μωυσήδες -- Μωυσής…., κατ’ εικόνα κι ομοίωσή του/των….:
«Ας πλάσωμεν άνθρωπον κατά την εικόνα και την ομοίωσιν ημών»….: Γέν.: 1 : 26….,
/ Χμ, λες κι έχουν το ίδιο ψυχοD. N. A ο όντως Θεός κι οι όντως άγγελοι…., ε, κι οι όντως διάβολοι….,….! /
αν και, εδώ : στις 6 μέρες της δημιουργίας, δεν μιλά, ‘’ξεκάθαρα’’, έστω, ο Μωυσής για αγγελοπλασία….,
εχ, αφού τα…., «αλληγορικά»…., άστρα κι οι άλλοι φωστήρες είναι αυτοί…., χα, οι δίποδοι….!
● …..που συνεργάζονται, ως παντού, σε….. ιστορικούς συμβιβασμούς τους, Θεόςςς και Σατανάςςς….:
▪ Πύργος Βαβέλ (Συγχύσεως) : Γένεσις : 11 : 7…., ▪ Ιώβ : 1 : 12 και 2 : 6….,…..
▪ Κοράνι : Κεφ. Τα ύψη : Εμείς : «Κάναμε Εμείς
| …..ο Αλλάχ….: χα, από το «Ας πλάσωμεν….. ημών» το Εμείς….! |
τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους»….,…..
▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : 1 : 20 και Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7 :
άγγελος Σατάν, Σατανάς, ’’θεόδοτος’’, «παιδαγωγός», και, του Παύλου….,…..
▪ Λουκάς : 12 : 5 : …..ο Σατανάς με ‘’θεόδοτη’’ «εξουσία να ‘’τους’’ ρίχνη εις την γέενναν,
ύστερα από τον φόνον»….,….! ●
Ε, ναι…., κι οι όποιοι είναι ‘’τέτοιοι’’…., μπουρδομπερδευτές, και, μας….,
Γιαχβετζήδες, Αλλαχτζήδες και λοιπά…., να πάνε να τα πουλήσουν, κι αυτά, σε χαχόλους….,
πως, φορές, μιλούσε και σε πρώτο πρόσωπο πληθυντικού….: Κοράνι :….ΕΜΕΙΣ….,
ναι, χμ, μάλλον, γιατί ήταν….. διχασμένη…., ίσως, και, ’’τριχα’’σμένη προσωπικότηςςς….,
πράγμα…., και, η σχιζοφρένιά του…., που είναι πασιφανές, κυρίως, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη,
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όπου…., ακόμα, ανθρωπομορφικός κι υλικός ων, και, τάχα, στον ουράνιο ουρανό κι όχι στο γεωουρανό….,
έχει τα χείριστα πάθη κι αδυναμίες….!
♠ Τους απογόνους, λοιπόν, αυτών των ξεπεσμένων αγγέλων, των δαιμόνων,
| Ε, φίλαρχοι μεγαλαστοί….! |
οι παλιοί χριστιανοί θεολόγοι, μα κι οι Πατέρες της εκκλησίας,
τους ονόμαζαν, ειδωλολατρικούς, θεούς και δαίμονες…., μη αμφισβητώντας την ύπαρξή τους,
όμως ‘’όχι’’ οι νεώτεροι χριστιανοί θεολόγοι, που τους θεωρούν αποκυήματα φαντασίας….:
* Αβραάμ ή Αβράμ ή Αμπιράμ ή πάτερ Ομάρ….: θεός του ο Τεράχ,
* Ισαάκ….: θεός/θεοί του ο/οι Ελωχείμ…., * Ιακώβ….: θεός του ο Αδονάη/Άδωνι….,
* Ιωσήφ….: θεός του ο Ατόν…., * Μωυσής….: θεός του ο Ατόν | …..τί, Άττων…!; | ή Ων ή Γιαχβέ….,
* άλλοι, επίσης, Ισραηλίτες : θεός τους ο Ελ…., * άλλοι, ‘’επίσης’’, Ισραηλίτες : θεός τους ο Κεμώχ….,….! ♠
Έτσι…., αφού δημιούργησε, τάχα, τον ουρανό και…., σαφώς, και, πρόχειρα : σχεδιαστικά…., τη γη….,
την 1η μέρα δημιούργησε το φως…..
και τη 2η ‘’χώρισε’’ τα, χξς΄, ύδατα σε δύο μέρη : τα υποκάτω του ουρανίου θόλου και τα υπεράνω αυτού….,
που τον ονόμασε…., κι αυτόν και για το μπουρδομπερδεύειν, έστω, κι ο Μωυσής…., ουρανό….,
την 3η ημέρα φέρεται, εδώ, να δημιουργεί τα χλωρά : φυτά, δένδρα,….. χμ, μάλιστα, χωρίς ήλιο….,
/ Α, τολμείστε να τους διορθώσετε, και, ως προς αυτό το ‘’υπερσοφό’’,
ω ‘’τυφλοί’ και ω μη ‘’τυφλοί’’ ‘’σκυφτοί’’ και μη επιστημονίσκοι, και, της σήμερον….! /
▬ …..τη Γη, που οι πανεπιστημόνισσες επίσημες χριστιανικές εκκλησίες…., δογματικά, πάλι….,
ξου, θεοφώτιστα…., κήρυτταν ότι είναι…., πλην και τετράγωνη…., ακίνητη…..
και που, όταν ο Γαλιλαίος, πριν τέσσερις αιώνες,
υποστήριξε κι απέδειξε το/τα αντίθετο/τα, τον πολέμησαν ‘’θανατηφόρα’’….,
ιδίως, η αρχισατανού της Γης παπική εκκλησία,
μέσω του τότε αρχισατανά πάπα Ιωάννη…., χμ, του αλάθητου πάπαρου, κι αυτού….,
που, τελικά, το παραδέχτηκε, κι αυτός, και, τσς, επέεεεετρεψε τις επιστημονικές έρευνες,
που, μέχρι τότε, τις ‘’περνούσαν από Ιερά Εξέταση’’…., χμ, καθώς κινδύνευε να καταργηθεί….!
‘’Τότε’’ ήταν που ‘’κατάργησαν’’ το «πίστευε και μη ερεύνα»
*// …..να, οι πανεπιστήμονες ρασοφόροι αυτοί….,
χξς΄ςςςς, οι όντες με την συνεχήηηηη επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος….,
που, προ πολλού, εφηύραν, έτσι, και το μονοπωλούσαν….!
Χα…., που, αρχικά, το είχαν έτσι : «πίστευε και μη ερεύνα» :
«πίστευε, μα μη ερευνάς»…., ναι, μόνο, αυτοί οι ‘’ευγενείς’’ Βραχμάνοι, φιλόσοφοι,…..
μα, μετά και ‘’στριμωγμένοι, το έκαναν, φορές….: «πίστευε και μη, ερεύνα» :
« ( …..τί, όχι πίστευε…!; ) πιστεύεις ή όχι, ερεύνα»….,…..
οι που για ένα ι : ομοούσιο ή ομοιούσιο έκαναν σχίσμα Δυτικής κι Ανατολικής Εκκλησίας
και, ‘’έτσι’’ : με ένα ι, αποκατάστησαν τον μονοπωλιακό φασισμό τους….! //*
και έθεταν τέλος στην….. άγνοιά τους….,
οι προεξάρχοντες του, και, μικτού μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού Νο 678 ….! ▬
καθώς…... οι ουράνιοι φωστήρες : ήλιος κι άστρα,….. δημιουργήθηκαν την 4η μέρα….,
ενώ την 5η δημιουργήθηκαν τα ψάρια και τα πουλιά : (!;) ζώα υδάτων και αέρος….,
και την 6η τα ζώα της γης, της ξηράς, και ο άνθρωπος….,….!
{ …..χμ, την έβδομη ημέρα, την του ιμπεριάλ περιτομικού Σαββάτου, ξεκουράστηκε…., λένε….,
μα τον κούρασε η ξεκούραση…., που…., καθώς ορέχτηκε κι άλλα, εισαγωγής και κλεπτά, αγαθά….,
σπαζοκεφάλιαζε για το πώς, μόνος ή μαζί μ’ άλλους, θα τα υφάρπαζε, ε, με «σεπτή» απλοχεριά….! } ◄ ◄
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 2 : 19 :
Ούτω ο Κύριος ο Θεός έπλασεν εκ της γης όλα τα άγρια θηρία και όλα τα πετεινά του αέρος,
και έφερεν αυτά εις τον άνθρωπον / τον Αδάμ / διά να ίδη πώς θα τα ονομάση….!
{*{ Α, μπας και ‘’παραπέρα’’ του ήσαν κι άλλα, ‘’απόκρυφα’’ ‘’νερά’’ και τους εγκαθετοποίησε εκεί….,
να, αρχικά, ως βασιλικό ζεύγος κι αρχηγούς τους….,
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χμ, διαπλάθοντας : διαρυθμίζοντας τις εκεί κοινωνικές τάξεις….,
ε, με πολιτισμένους έποικους αυτούς τους ‘’ουράνιους’’ κι απολίτιστους τους γήινους ιθα,γη,γενείς…!;
Και, να…., όλα δίποδα…., από χώμα τα γήινα -- ‘’γήινα’’ άγρια : μη εγγράμματα θηρία….,
κι όχι ‘’θαλάσσια’’ κι από νερό…., χμ, λες και ο ‘’ουρανός’’ δεν είχε αγράμματα ‘’νερά’’….!
Και ’’ουράνια’’ / …..όχι του, ακόμα, ακατοίκητου από δίποδα ‘’τέτοια’’ ουράνιου θόλου : ουρανού….. /
τσαλα·πετεινά του αέρος : Σολομώντειους πράκτορες -- ‘’αγέλους
*// …..ή…., αλά αρχαιοτρέλληνες ‘’τέτοιους’’….: κατά τον Ησίοδο, λ. χ….,
«χθόνιους ήρωες / γήινους -- ντόπιους αγγέλους : κατασκόπους / δαίμονες
της πρώτης παραδείσιας γενιάς των ανθρώπων…., πνεύματα κηδεμόνες των θνητών….,
προστάτες και φύλακές τους…., μα και παρακολουθητές των καλών και μη πράξεών τους»….! //*
δεν έβαλε, μόνιμα, κει ο Γιαχβάραρος…., παρά, μόνο, ντόπια : γήινα…., επιλεγμένα απ’ τον εκεί λαό :
χωματώδη ‘’νερά’’, χμ, λες, λασπόνερα…!;
Να, που….. Διάβολος, Χερουβίμ κ. λ. π, μα κι ο Γιαχβέ, ήσαν περιστασιακοί επιθεωρητές των….!
Και, έτσι, πώς έγινε η ‘’αεριοποίησή’’ τους : η μεταμόρφωσή τους σε καθελογής ‘’αέρια’’….,
ξηρά ή υγρασιακά…., χα, μα χωματοσκονούχα….!
Μη κι έκανε κει ‘’υδρό’’λουτρο ο Κύριος : «φωτιά πνεύμα» κι εξεξεξατμίστηκαν, όσο, τα ‘’νερά’’…!; }*}
♦ …..νονός, μόνο, ο Αδάμ…., που η Εύα, ακόμα, δεν είχε πλαστεί….,
χμ, πάντα, κατά τα ‘’σαλτσοειδή’’ του Μωυσή….,
φαλλική -- ανδροκρατική θρησκεία γαρ…., κι αυτή, καθώς και οι ‘’τέτοιες’’ όλων, σχεδόν, των λαών….!
Ανθρωπολασία από….. πηλό και πνοή του Γιαχβέ…., ‘’όπως’’ και στην Τρελληνική μυθολογία,
όπου, κατά τον Αίσωπο, ο Προμηθεύς φτιάχνει τον πρωτάνθρωπο από πηλό και δάκρυά του….,
όπως, πάλι, από πηλό και εμφύσηση ζωής στην αρχαία Ωκεανία….: πήλινη γυναίκα….!
Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι η γυναίκα δεν έχει ψυχή….!….. ♦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 3 : 8 :
Όταν όμως ήκουσαν / …..ο Αδάμ κι η Εύα : Ζωή….. / τον θόρυβον Κυρίου του Θεού
περιπατούντος εις τον κήπον….!
[ Χμ, ‘’μια φορά’’ κατέβηκε στη γη τους…., κι έγινε η μεταλλαγή τους….: από άνθρωποι, κάτθρωποι….! ]
▌ Εχ…., ακόμα, δεν έγινε
|| Ε, ακόμα δεν τον έκαναν άυλο….: Ιησούς, Παύλος,….. που άλλαξαν, και, τους συμβολισμούς….! ||
άυλος : μόνον, Πνεύμα…., που, κι αυτός,
---- …..ως κι οι ‘’τέτοιοι’’ και σ’ άλλες μυθολογίες, πριν γίνουν ιστορίεςςςςς -- θρησκείεςςςςς,
όπως κι εδώ σε αυτόν τον….. ‘’τυφλοσούρτη’’ –τους….! ---ήταν, νααααα, ποδοσύρτηςςςς και θορυβοποιόςςςςς…., κάτ,άν,θρρρρρωπος….!
Α, ναι, ω Γιαχβο,Διο,’’τέτοιοι’’, καλώς τον κάνατε άυλο…., ε, για να μην υπόκειται πλέον στη Σαμσάρα :
στο φυσικό νόμο της φθοράς και του θανάτου….,
ως, και, ο με κάρμα : Ειμαρμένη Βράχμα των Ινδών ‘’τέτοιων’’….!
Ννναι, για να είναι….. άκορμος και….. άκαρμος…., εχ, χξς΄, και, Ιδέα μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ωτική….! ▌
*** Έζησαν έτη….: Αδάμ : 930, Σηθ : 912, Ενώς : 905, Κενάν : 912, Μαλελεήλ : 895,
Ιαρέδ : 962, Ενώχ, 365, Νώε : 950,….!
( Ε, οι χώρες -- ‘’μαχαλάδες’’ : πόλεις κράτη τους….:
/ …..’’σαφώς’’, κι οι ενσαρκωτές Ιδέες ‘’τέτοιοι’’ ήσαν….: Ιδέα Αδάμ, Ιδέα Σηθ, Ιδέα Ενώς….,….. /
ως λένε οι εδώ….: ο Ισραήλ : η χώρα του Ισραήλ, ο Ιούδας : η χώρα του Ιούδα….. κ. λ. π….! ) ***
◘ …..χμ, μέχρι τον Νώε…., ζούσαν, κατά τον Μωυσή, τάχα, έτσι…., αιώνες….,
[ …..έι, τί έτη….: «μισθωτού» εργάτη….. ή άεργου «μισθωτού»…!;
Νααααα…., γιατί….. στους βαριε·στημένους κοπρίτες άεργους ‘’τέτοιους’’
η μέρα του Πετρικού Ι. Χ φαντάζει «Εβδομάδα του Βούδδα : Μαχαγιούγκας»….!
Μαχαγιούγκαςςςς…., ρε….. ’’κάλπ’’ικοι…!;
Ε, να, όσο ήθελε η ‘’Ει·Μαρμάγκα’’, έστω, Γιαχβέ διατηρούσε τα πειραματικά του συστήματα….! ]
ενώ…., μετά…., μετά απ’ τη συνουσία αγγέλων : υιών του Θεού : Γέν.: 6 : 2, 4 με γήινες :
θυγατέρες των ανθρώπων : Γέν.: 6 : 4, καθ’ ορισμόν του Θεού…., ζούσαν έως 120 έτη….,
|| …..ααααα…., απαγορευμένο .αμήσι…., επιτρεπτό ‘’χασίσι’’….! ||
όπως ο ίδιος ο Μωυσής ομολογεί, και, ευθύς πιο κάτω….!
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Όμως, αντιφάσκει κι εδώ…., λέγοντας πως….. έκτοτε έζησαν κι άλλοι επί αιώνες….:
Αρφαξάδ : 438 έτη , Σαλά : 433 έτη….,
ως έτσι : αιώνες κι άλλοι απόγονοι του Σημ : του υιού του Νώε….: Γέν.: 11 : 10 έως 25….! ◘
♦ ▪ Γέν.: 6 : 3 :
Τότε / …..αφού οι άγγελοι συνουσιάστηκαν με ελκυστικές γήινες και τις νυμφεύτηκαν….. /
είπεν ο Κύριος· «το πνεύμά μου δεν πρέπει να παραμείνη αιωνίως εντός του ανθρώπου,
εφ’ όσον ούτος είναι σαρξ. Διά τούτο η ζωή του θα διαρκή εκατόν είκοσιν έτη»….!
[[ Χα…., Αυτός τους έστειλε, στη ‘’γη’’ για πρακτοριλίκι….. κι αυτοί το ‘ριξαν στο ‘’μπινελίκι’’….!
Ε, χμμμ, καλά τους έκανε…., που με το βιοκορμί τους οι….. άααυλοι….,
εμολύνθησαν / Α, ως, έτσι, κι η ιερή φυλή τους…., η της «σεπτής ηδονής»….! / με γυναίκες….,
άρα, άχρηστοι για ιμπεριάλ «απάρθενοι» κατά Α. Ι….,
που οι λαφυρο’’τέτοιοι’’ ‘’Μύριοι’’ θα ‘πρεπε να ‘ν’ ‘’αγνοί’’, ‘’αδέσμευτοι’’ και δη μη ‘’Ιάμβες’’….!
Έιιιιι…., και….. γι’ ‘’αυτό’’ τους τιμώρησε έτσι τους δίποδους ‘’τρίποδους’’….!
Ή φανέρωσαν ξε’’γυμνωτικά’’ | …..ή τους τα ‘κλεψαν….! | «παρθενικά» ‘’ουράνια’’ μυστικά του
σε ξε«πάρθενες» ‘’γήινες’’ ‘’Δούρειες αλόγες’’ και…!; Και….. ποίος άγγελος είναι άγγελος…!; ]]
*// …..εχ, κι αυτός, ο Γιαχβέ, δίνει όποτε κι όπου κι όσον γουστάρει επιπλέον χρόνο ζωής….,
όπως έκανε, ’’διακρισιακά’’, κι ο Δίας…., λ. χ, ως προς το γιο του με την Ευρώπη Σαρπηδόνα….,
που του έδωσε τριπλάσια χρόνια ζωής από ό,τι έδινε, συνήθως, στους άλλους ανθρώπους,…..
που, ναι, κι αυτός, όσο και όπου ήθελε διατηρούσε τα πειραματικά του, κοινωνιακά, συστήματα….,
χμ, έως και μια, μόνο, ‘’«μέρα»’’….: σύλληψη κι αποβολή γιου : χώρας…., αναλόγωςςςςς….! //* ♦
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 6 : 4 :
Κατά τας ημέρας δε εκείνας, καθώς και μετά ταύτας, έζησαν επί της γης γίγαντες,
| Ω, να, και λίγη, δυναστειακή, και, Ελληνική μυθολογία στη ‘’σαλτσοειδή’’ μυθοσαλάτα τους….! |
οι οποίοι εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού / άγγελοι : Γέν.: 6 : 2 /
όταν ούτοι συνευρέθησαν με τας θυγατέρας των ανθρώπων
αυτοί ήσαν οι ήρωες, άνδρες ονομαστοί κατά την παλαιάν εποχήν….!
● …..εμ, εδώ, ακόμα, ο, ένυλος, Θεός έχει βιοσώμα και…. κάτω θρρρρρώσκει ο….. κάτθρωπος….,
χα, να, ο που «με θόρυβον περιπατεί εις τον κήπον» και θρρροΐζουν και τα πεσμένα ξερόφυλλα….,
να, τώρα, που ‘’για μια φορά’’, ‘’μόνον, κατέβηκε : ανέβηκε ο σατανοκάτθρωπος στη γη….. τους….,
ναι…., και ουχί άνω θρώσκων : άνθρωπος….,
ε, τιιιιι, λοιπόν…., οι άγγελοι θα είναι άυλοι…., ξου, οριστικά, ’’έντυποι’’ : πνεύματα….!
Γι’ αυτό, προσοχή, και, στους αγγέλουςςςςς…., κυρίως οι γυναίκες….,
ναι…., που ποίος μπορεί να καταλάβει με σιγουριά το….. ποίος άγγελοςςςςς είναι άγγελος….!
Ναι, να, και, κυρίως, οι όμορφες, οι ελκυστικές, που αυτοί οι ‘’τέτοιοι’’ «τις αρέσουν περισσότερον»….,
μην και ξαναμεταλλαχτούν, και, σε….. ’’λουλουδοδότες’’ επιβήτορες
κι έχουμε, πάλι κι έτσι, γιγαντογεννήσεις, τερατογενέσεις,….! ●
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 6 : $5 :
Όταν δε είδεν ο Θεός ότι ηύξανεν η κακία του ανθρώπου επί της γης
και ότι πάσα επινόησις των σκέψεών του ήτο πάντοτε κακή,
(!;) μετενόησε διότι έπλασε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη μέχρι του βάθους της καρδίας του….!
( Α, να, ρε «Κάδμειε» Αδάμ…., ‘’σε κλαίει’’ και μετανοιώνει που δεν σε εγκαθετοποίησε αλλού….!
Για την Εύα, άραγε, ‘’έκλαψε’’ ο φαλλοφαλλός…!; Και….. αυτηνής της εμφύσησε πνεύμα : ψυχή…..
ή, αλά Ινδουιστές…., αυτή κι ως γυναίκα…., δεν έχει πνεύμα -- ψυχή…!;
Και, σαφώς, τα, και εδώ, κλαίει κι έκλαψε βαθέως μες σε εισαγωγικά….,
ναι…., που, αν ήταν αληθινό, θα μεταμορφώνονταν σε Μελεαγρίδα ο παγίως Φραγγοπετεινός….,
ε, που…., κατά τον Ο,Α,βίδιο…., οι «θεοί δε χύνουν ποτέ τους δάκρυα»…., χξς΄, οι αναίσθητοι….,
μα, μόνο, γελούν με γέλιο κωδικικό…., σα το γνωστό πάγιο και παγερό χαμόγελο της Τζοκόντα….,
της με το Μεδουσικό υπο·βλέμμα δεξί μάτι….! )
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♣ Παραπομπή από το $5….. στο….: Ματθ.: 15 : 29 : «Και όταν έφυγε απ’ εκεί
/ …..απ’ τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος….. / ο Ιησούς,
| …..τσς, παραπεμπτικάαααα, μετανοιωμένος και λυπημένος κι αυτός ο «πάντα αγέλαστος»…!; |
ήλθε κοντά εις την λίμνην της Γαλιλαίας και ανέβηκε εις τον όρος και εκαθότανε εκεί»….!
Φυσικά…., από την Παλαιά Διαθήκη : από βιβλίο σε βιβλίο της…., αλλά και στο ίδιο….,
γίνονται σχετικές…., μα και, για παραπλάνηση, κι άσχετες -- ‘’άσχετες’’…., εσωκωδικοπαραπομπές….,
πλην, εξωκωδικοπαραπομπές, και στην Καινή Διαθήκη….!
|| : που αυτές, εδώ : οι εσωκωδικοπαραπομπές της, δεν αναφέρονται από μένα, ‘’ποτέ’’ κι εδώ….,
αφού υπεραρκούν οι προς την Κ. Δ ‘’τέτοιες’’ παραπομπές εκ της Π. Δ αναφερόμενές μου….,
που, μόνο, από αυτές εδώ, καταδείχνεται πως η Κ. Δ είναι….. ανακαίνιση της Π. Δ….,
ως και τα μετά την «πρωτότοκη» : πρωτότυπη Γένεση 21 βιβλία είναι, επίσης, ‘’τέτοια’’….! ||
Βεβαίως, σχεδόν, από όλα τα επιλεγμένα κι εδώ κι από μένα εκ της Π. Δ εδάφια….,
ε, για να βγει, τελικά, το δόλια κρυπτογραφικό : κωδικοποιητικό του ιμπεριάλ πράγματος….!
Και…., οι εν λόγω παραπομπές είναι όντως χιλιάδες…., πράγμα που καταδείχνει
ότι η αλληλοαντιγραφική κωδικοποίηση έγινε σε….. ’’γραφεία’’ : κωδικοποιητήρια κι επί αιώνες…..
και με ‘’πρώτο’’ ‘’πρωτότυπο’’ : κωδικοποιητική βάση τη Γένεση….!
Ναι…., σε ‘’γραφεία’’ : κωδικοποιητήρια….,
φορές δε δήθεν συμβάντων και δήθεν προσώπων….: αντιστοιχίες χωρών,…..
όπου εκεί, μες στα γραφεία, γράφονταν τα σενάρια….,
που κάποιοι ενσαρκωτές τους ‘’ήρωες’’ τα εφάρμοζαν, χα, κατά γράμμα,
’’προφητικά’’ και ‘’μεταφητικά’’….,παζλικά ή μη….! ♣
▼ Χμμμμμ, έτσι…., επειδή η κακία τους αύξανε….,
/ Ε, επειδή γίνονταν πιότερο αντιγιαχβικοί : αντιαμπελικοί, ίσως και λιγότερο αντισατανικοί : αντισυκικοί….! /
κατέστρεψε, ο λαομίσητος κανιβάλ Βασιλιάς και καββάλ Θεόςςςςς
*/ …..πλην του ‘’εκδιωκτού’’ Νώε και μερικών οικείων του : άλλων, ιμπεριάλ, 7 : Πέτρου Β΄ : 2 : 5….,
α, των μόνων δίκαιων : υπάκουων στον Γιαχβέ επί της γης : χώρας τους,
κι ως εκ τούτου ευνοημένων…., να, μόνον, αυτών των λαοφακελωτών…., υπό του Θεούουου….!
Και, μήπωςςς, τα καθαρά κι ακάθαρτα δίποδα : τετράποδα, πετεινά κ. α. λ ήσαν δίκαια…!; /*
«τόσον τους ανθρώπους όσον και τα ζώα, τα ερπετά και τα πτηνά του αέρος» : Γέν.: 6 : 7….!
Χμ, του λαομίσητου Γιαχβικού Νώε, που «με την πίστιν, αφού προειδοποιήθηκε από τον Θεόν
διά πράγματα που ακόμη δεν έβλεπε,
( Ε, ούτε κι ο Δευκαλίων δι·έβλεπε τα ‘’τέτοια’’, έστω, του Δία…., πριν του τ’ αποκαλύψει ο Προμηθέας….! )
έκανε, από φόβον ευλαβικόν, την κιβωτόν διά να σώση την οικογένειάν του,
και με την πίστιν του κατέκρινε τον κόσμον
*[ Εμ, τους αντιγιαχβικούς συμπολίτες του Ισραηλίτες ο ‘’θεό’’δοτος χαφιές : «γήινο» «πετεινό αέρος»….,
εχ, χα, κάτι σαν και τον….. «πετεινόν» ‘’αέρινης ξηράς’’….,
χμ, τον που ελάλησεν : εκάρφωσε τρις ή δις ή άπαξ τον Πέτρο στον Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Να, όταν ο Πέτρος αρνήθηκε : απο’’γύμνωσε’’ προδοτικά : ‘’Τειρεσιακά’’ τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ…..
και, παραλίγο, να ‘’τυφλωθεί’’…., ή ‘’ν’ αλλάξει φύλο’’ αλά Τειρεσία…., ε, ο Πέτρος απ’ τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
που τον Ι. Χ:Ι. ΑΧ, μάλλον, τον ‘’τύφλωσε’’, μετά απ’ την ‘’ανάληψή’’ του, ο Γιαχβέ, ως μη «αρσενικό»….! ]*
και έγινε κληρονόμος της διά πίστεως δικαιώσεως»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 7….!
Ε, ναι…., χαφιές κι «ευλαβικό» υποτακτικό του Αρχιβασιλιά Γιαχβέ : ’’θεού’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ ήταν….,
εξού κι ανταμείφτηκε, κι αυτός κι η, τάχα και μόνο, επταμελής, κλίκα του, ιμπεριαλέ ‘’επ,απ,οικιστικά’’….!
[ …..έιιιιι…., πήρε ο Νώε μες στην κιβωτό’’ και «αλληγορικά τετράποδα, φτερωτά, ψάρια,…..»….! ]
Και…., έστω, έτσι…., τα ζώα, τα ερπετά, τα πετεινά του αέρος,….. σε τι του έφταιγαν του Παντοδύναμου…!;
Ή, μήπως, χα, σαν σε αντιστοίχιση κι εξ αντιγραφής, έγινε, περίπου, ό,τι έγινε
στα περί κατακλυσμού από τον Δία στην Τρελληνική μυθολογία….,
να, στα σχετικά ιμπεριαλιστικά με τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα…!;
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Βέβαια…., ολίγον τι ‘’ανάποδα’’…., καθώς, εδώ, οι εδώ διασωζόμενοι Ισραηλίτες
είναι ‘’φουλ’’ βασιλόφρονες -- Γιαχβικοί….,
ενώ, εκεί, οι εκεί και στην Τρελληνική διασωζόμενοι
είναι, χμ, ’’ολίγον τι’’ αντιβασιλικοί – Αντιδιικοί και ‘’πολύ’’ Προμηθεïκοί….,
| Α, κι αυτο’’εξόριστοι’’ σε άλλη, γόνιμη, γη
και με σκοπό τη δημιουργία μιας καινούργιας ανθρώπινης φυλής, εκεί….! Επ,απ,οικισμό…!; |
αφού προειδοποιούνται από αυτόν
( Ε, απ’ τον ‘’αμπελοσυκικό’’ διπλοπράκτορα Προμηθέα : ’’θεό’’ ναυπηγικής, πατέρα του Δευκαλίωνα….! )
για την…., παράξενα εκδικητική, εδώ…., μανία του ‘’διαχρονικού’’ Βασιλιά Δία εναντίον τους….,
που, κι εδώ και μ’ αυτούς, ‘’σβήνει’’, μόνο, σαν του προσφέρουν, πρωτίστως, ’’θυσίες’’ του σχιζοφρενή….!
Ε, ναι, να, σχιζοφρενή, κι άντε και πάτε ‘τον, και, τον Σχιζογιαχβέ σας, ρε σχιζο·Γιαχβ,Ι. Χ,ίδια,
για ‘’θεραπεία’’…., ώστε να του γειάνουν, κι αυτού, και, οι ψυχικές μεταπτώσεις : κυκλοθυμίες του….,
που όλο και θα βρείτε κανέναν ψυχίατρο για τα ξόανα -- μάσκες του όντως Σατανά….,
που, εχ, κι εδώ κι αυτός : ο Σατανάς, ’’τη βγάζει καθαρή’’….,
σαφώς, και, με την…., συχνά κι έως τη ‘’θεοκτονία’’…., απουσία του….!
Και…., με δεδομένο το ότι, ’’φορές’’, ύδατα : νερά είναι «λαοί και όχλοι,
έθνη και γλώσσαι»….:Α. Ι : 17 : 15….,
μήπως ο….. απομύιος : μυγο,προσφυγο,διώχτης ή μύιος : μυγο,προσφυγο,στάλτης Δίας, σώρρυ, Γιαχβέ
‘’πλημμύρισε’’ την εκεί γη με πρόσφυγες : μύγες : νερά….:
«ύδατα τα υπεράνω του, διαχωριστή τους, ουρανίου θόλου»…., χμ, τα αντιδιαστελλόμενα με τα νερά :
«ύδατα τα υποκάτω του, διαχωριστή τους, ουρανίου θόλου : ουρανού»….: Γέν.: 1 : 7, 8…!;
Κι αυτό…., μήπως έτσι…., να, για να εκδικηθεί τους πτωτικούς και μεικτόγαμους αγγέλους : πράκτορές του
κι αφήνοντάς τους στη ‘’μοίρα’’ τους….,
αλά Δία
| …..τον άλλοτε μύιο : μυγοστάλτη….. κι άλλοτε απομύιο : μυγοδιώχτη….. |
και με μύγες/μυίες : πρόσφυγες : νερά….,
ο που τους έδωσε Γιαχβέ μια άλλη, πιο εύφορη και χρυσοφόρα γη…., στον Νώε και τους δικούς του…!;
Ω, τον Νώε / Έι, τον 1ο «νοητό» Χριστό…!; / , που…., κατά τον πατέρα του Προμηθέα, σώρρυ, Λάχεμ….,
«θα τους ανακούφιζε από την εργασίαν και τον κόπον των χειρών τους, [ Τί, δούλοι –τους οι ‘’μύγες’’…!; ]
που κατέβαλαν προς καλλιέργειαν του εδάφους, το οποίον κατηράσθη ο Κύριος»….: Γένεσις : 5 : 29…!; ▲
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 6 : 15 :
Θεός / προς Νώε / : «Θα την κατασκευάσης δε / την κιβωτό / κατά τον ακόλουθον τρόπον…..»….!
[[ Βρε Γιαχβετζήδες…., α, κι εσείς οι του Αλλάχ : Αλ,Ηλί,λαχβέ ‘’τέτοιοι’’….. κι οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’….,
πιο πριν θα έκαμε ο Θεόςςςςς τον 1ο του ‘’κατακλυσμό’’….,
που έγιναν, κι εδώ, κι άλλες αντιβασιλικές επαναστάσεις, λαïκές και ’’πριγκηπικές’’ : αγγελικές….,
νερο:φτωχολαο:πλημμύρες και….. αερο:πλουσιοαστο:θύελλες….,
μα….. δεν τον είχαν σπουδάσει, ακόμα, ναυπηγική οι Εβραίοι…., αλά Προμηθέα….,
χμ, μα ούτε και αεροναυπηγική….,
οι εξαιρετικά ανεπιστήμονες κι εξεξεξαιρετικά επιστήμονες…., ιδίως του βιολογικού πολέμου….!
Και, σαφώς, κι εδώ, πρόκειται, και, για, ’’ρατσιστική’’, βιολογική εκκαθάριση εβραίικου τύπου….!
Και….. πώς χώρεσαν όλα τα υπάρχοντα είδη σε μια κιβωτό…!;
Ε, ήταν μεγάλη, χξς΄, σαν τον κάλο του ‘’κωδικοποιημένου’’ κωδικοποιητή Μωυσή….! ]]
/ …..και μια μόνο κιβωτό….. ή 777 κιβωτούς, και, του γεω,θαλασσο,λογικού ιμπεριαλισμούουουουου…!; /
( …..666 : οικονομικός ιμπεριαλισμός…., 777 : γεω,θαλασσο,λογικός ιμπεριαλισμός….,
888 : ιδεολογικός ιμπεριαλισμός…., 678 μεικτός ιμπεριαλισμός….,….! )
---- …..εχ, δίποδα είναι όλα…., τα που πήραν μαζί τους οι 8 ιμπεριάλ Κα,νι,β,βάλες….,
|| Τί, του ιδεολογικού : επιμορφωτικού των βαρβάρων ιμπεριαλισμού Νο 888
ήταν οι του Νώε 8 ‘’τέτοιοι’’….. ή του Νο 678…!; ||
μα και όντως τετράποδα και όντως καθελογής πτερωτά….,
ως φτερωτά ξηράς…., πλην τα του αέρος τέτοια…., λ. χ, κατσίκες, αγελάδες, κότες,…..
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χμ, και, προπαντός, τσαλα·πετεινούς…., να, για να μη ξεχνούν, και, το ότι….:
η κότα έκανε το αυγό….. και ο τσαλα·πετεινός την ‘’«πρωτότοκη»’’ καπότα….,
για τα θείειεια .αμήσια στους που είναι ‘’πάτος λαός’’ : πατό‘’νερα’’…., ιδίως….! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 7 : 2 :
Θεός / προς Νώε / : «Από όλα τα καθαρά ζώα | Χμ, γνήσιοι, δίποδοι, ’’δικοί’’ τους…!; | θα λάβεις
ανά επτά ζεύγη,…..
από δε τα ακάθαρτα ζώα | Χμ, εθνικοί : ειδωλολάτρες…., ως με το όραμα του Πέτρου με τον Κορνήλιο…!; |
ανά ένα ζεύγος,…..»….! [ Ο δίπους Γιαχβέ κι οι συν αυτώ στον αέρα ήσαν, ώς ‘’να τραβήξουν τα νερά’’…!; ]
{ Ναι, αυτά τα ακάθαρτα…., ανά ένα κι όχι ανά επτά…., μη μάθουν τα….. επτάκις ιμπεριαλιστικά….!
…..Άρα, λοιπόν…., τίιιιι καθαρόαιμοι Εβραίοι…., χμ, όοοοολοι….: μας, σας, τους…!;
Ε, ναι, χα…., από καθαρή….. ’’αιμοσπερμία’’….. –τους….,
μα αιμοσπερμία από σκεψαυνανισμό –τους Νο 888…., κυρίως –τους….,
που είμαστε, ΕΜΕΙΣΣΣΣΣ, συγχρόνως, και, από Διικόν ‘’τέτοιον’’…., διδυμικοί -- διδυμιοïκοί….!
Χμ, ναι…., που στις Αλκνημικές μήτρες των Αρχαιοτρελληνίδων
συλλαμβάνονταν, ‘’συγχρόνως’’, και από δυο ‘’γαμιάδες’’ ‘’‘’τέτοιοι’’’’ κι από ‘’‘’τέτοια’’’’….!….. }
♣ …..εχ…., έστω, κυριολεκτικά…., κι ας μην κυριολεκτούν, ‘’ποτέ’’, οι Κυριακοί….,
αφού ο Μεγαλόκαρδοςςςςς εξαφάνισε τόσα και τόσα….,
γιατί δεν τα εξαφάνισε όλα τα ακάθαρτα και βλαβερά, ---- Χα, ίσως, για οι κωλο γική ανισορροπία….! ---ώστε να μηντους ‘’παιδεύει’’ τους μόνους εξ όλων των ανθρώπων της ‘’Γης’’ δίκαιουςςς κι ευνοημένουςςς…!;
Μάλλον, πρόσταξε να τα λάβει ο Νώε, κι οι δικοί του «εξημερωμένοι» επτά, σε αναλογία ένα προς επτά,
// …..7….: ιμπεριάλ νούμερό τους…., ως και το 6…., μα και το 8….,
που τα περισσότερά τους, κι εδώ, ‘’μυστικά’’ : κωδικικά νούμερα
είναι….. ή ιμπεριαλιστικά ή ‘’προγραφικά’’ ή….! Ναι, ρε Νούμερα του Διαβόλουουου….! //
και, για να έχουν, και, οι Εβραίοι νηστήσιμα και μη στις θυσίες –τους και να ‘’μας’’ νηστειοζαλίζουν….,
αφού, αλλιώς, με τι τεστ θα ‘’μας’’ δοκίμαζε ο αρχισαδιστής σχιζοφρενής, κι αυτός κι οι ‘’συν αυτώ’’,
που, μετά, χα -- χα, μόνο, τα καθαρά γούσταρε ως προσφορά ολοκαυτώματος επί του θυσιαστηρίου,…..
ενώ, και, ο Δίας, μη νηστειάρης ή νηστειολόγος, κάλμαρε με την ποσότητα κι όχι με την ‘’ποιότητα’’….! ♣
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 7 : 11 :
Κατά το εξακοσιοστό έτος της ζωής του Νώε, ακριβώς δε την δεκάτην ημέραν του δευτέρου μηνός….!
{ Α, για, για αυτόν, τον Νώε / …..τί, τη φυλή –του…!; / , δεν ισχύει ο ‘’νόμος’’ που έθεσε ο Θεός,
μετά το γάμο αγγέλων κι ελκυστικών γυναικών, το να ζουν, δηλαδή, οι άνθρωποι έως 120 έτη….!
Κι όλα αυτά συνέβησαν κατά το εξακοσιοστό έτος της ζωής του Νώε…., χμ, α, ίσως, κατά το 666 ο….,
ουστ, ακριβώςςςςς, την δέκατη ημέραν του δευτέρου μηνός…., ννναιαιαι…., και στις 6 μ. μ….! }
---- ’’Χαίρε’’, ω ακριβολόγε Μωυσή….! Μόνο που δεν μας λες
το πώς προέκυψαν….. οι λευκοί, οι μαύροι, οι κίτρινοι, οι κόκκινοι….,
από τους ομόφυλους κι ομόχρωμους αυτούς….,
α, και….. νάνοι, γίγαντες,….. α, έτσι, και όλα τα άλλα είδη, ιδίως, των τετραπόδων….!
Ε, όπως και με τον Ιακώβ, νεφθαλειμίως : τεχνάσματι και θελήματι Θεού,
κάτι που το ξέρουν μόνο οι….. διπλο ή τριπλο και πλέον….. μεσίτες του….!
Χμμμμμ, κι εσείς τζουτζέκια –τους επιστήμονεςςςςς, χαίρεστε….,
/ …..σσσσς, και κάνετε το σκασμό σας….! /
ως και, και, που η γη και τα χλωρά της κ. λ. π έγιναν πριν από τον ήλιο και τα άλλα αστέρια….!
Ναι, ρε πορνίδια της σατανοδιανόησης, χαίρεστε,
και, για αυτήν την, βολευτική σας, θρησκευτική τους αυθαιρεσία….! -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Γέν.: 8 : 1 :
Τότε δε / ‘’μετά’’ τον κατακλυσμό / (!;) ενεθυμήθη ο Θεός τον Νώε και όλα τα άγρια και κατοικίδια ζώα,
τα οποία ήσαν μαζί του εις την κιβωτόν. Και έκαμεν ο Θεός να πνεύση άνεμος εις την γην
[ Έι, ’’ουράνιος’’ ή….. ‘’γήινος’’ : ντόπιος άνεμος -- θύελλα ντόπιων πλούσιων ‘’πτωχών αερίων’’….,
ωρέ κυματοκλούστη : κυματοκάμπτη : ανεμοκόφτη : επανασιοπαύστη Γιαχβέ….,
κάλμαρε την αντιδιική, σώρρυ, αντιγιαχβική ‘’θαλασσο’’οργή στη γη : χώρα του Ισραήλ -- Ιακώβ…!;
Και…., αν ντόπια ‘’τέτοια’’…., τα εξεξεξαγόρασε και τους σταθεροποίησε την εξουσία τους…!; ]
και εσταμάτησαν τα ύδατα….!
---- …..χμ, που έγιναν κύματα : ομάδες και κατεδίωκαν τις «πύρινες άμαξές» –τους : κιβωτούς….! ---([ Α, με ‘’ουρανό’’πνευστη ανεμική βία / Ω, αναίμακτη και χωρίς ’’παράπλευρα θύματα’’…!; / σταμάτησε,
και, τις υδατικές : λαïκές αντιδράσεις των εκεί κι επ,απ,οικισμένων ντόπιων
για τον αυθαίρετό του ιμπεριαλιστικό επ,απ,οικισμό….!
| Εχ, ‘’νεφθαλειμικό’’…., που έχει και….. ’’Δούρεια κιβωτό’’…., ως και «Δούρειο Μεσσία» Ι.Χ….! |
Ή τους έστειλε, γι ‘’αυτό’’, και ’’ουράνια’’ σατραπικά ‘’αέρια’’, χμ, να τους διοργανώσουν το κράτος τους
στη νέα….. γη : νέα σατραπεία του…., που….. τα εξώσπιτα άγρια : «ακάθαρτα» δίποδα ζώα….,
μα και…. τα κατοικίδια : τα του οίκου του : τα σπιτικά του «καθαρά» ήμερα ‘’τέτοια’’….,
δεν είναι ως τα δικά του : ‘’ουράνια’’, «καθαρά κι ακάθαρτα» ‘’τέτοια’’, πολύ φρόνιμα : δίκαια :….! ])
► Βρε, «ενεθυμήθη»…., ναι, που, ακόμα, δεν είχε πάθει μαλάκυνση εγκεφάλου ο έγκορμος….!
Και…., καλά…., άντε και να το έκανε ο Δίας…., στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας….,
θα λέγαμε, τότε, πως κάπου θα ‘’έβοσκε’’ με καμιά ελκυστική ‘’κατσίκα’’ ο βιτσιόζος ‘’τράγος’’….,
μα, ο ασέξουαλ αυτός, τί, ρε…!;
Όμως, εχ, μετά, που θα πάρει…., χμ, θα του δώσουν…., τον ‘’οριστικό’’ τύπο του
και, χξς΄, αϋλοποιηθεί : πνευματοποιηθεί….,
---- Α, κι αφού, πριν, ‘’φορμάρει’’ : βάλει σε καλούπια, κυρίως, υποταγής τις ψυχές του λαού του….! ---αφού, πριν, θα τον καταχορτάσουν και καλμάρουν με τις παχιές θυσίες τους…., εχ, έτσι, αϋλοποιητός….,
ε, τότε, θα είναι ουδόλως….. αλήσμων, σχιζοφρενής, ανισόρροπος, σαδιστής,….!
Ωχ…., μπας κι έπαιρνε μάτι τους…., έγκορμους, ακόμα, κι αυτούς…., αγγέλους….,
αυτούς τους ‘’ξεσχισμένους’’ που ‘’έλκονταν’’ -- τραβιόνταν οι τραβιόλες με γήινες ‘’τέτοιες’’ και ξεχνούσε…!;
Αχ…., όχι…., καλέ…., ήταν που δε θυμήθηκε να βάλει, ως σύμβολο διαθήκης, το ουράνιο τόξο….,
για να «ενθυμήται την συμφωνίαν του»….,
που, έκτοτε, με αυτό, δεν ξεχνούσε να θυμάται…., μα, χμ, και δεν θυμόταν να ξεχνά….:
Γέν.: 9 : 15 : Θεός / προς Νώε /….: «Και τότε
| …..όποτε θα εμφανίζεται το ουράνιο τόξο :
σύμβολο της διαθήκης : συμφωνίας δεκάτης και προσφορών….., εις αντάλλαγμα….. |
θα ενθυμούμαι την συμφωνίαν μου…..»….!
Βρε, πολύ….. έγχρωμο και επταϊμπερίαλο μυστήριο μας πουλάτε…., ως και με τα επτά σας μυστήρια….,
χα, τα στα επτά χρώματα της ίριδας -- ουράνιου τόξου αντιστοιχούντα….,
το που έβαλε ως σύμφωνο διαθήκης με τους ’’όνομα και μη χωριό’’ ο ‘’θεός’’….,
ε, για να μπορεί να θυμάται, και τότε, Θεός Πράμα….,
που ερμηνεύετε, κιόλας, ρε λαομπαίχτες, τους ‘’χρησμούς’’ του…., χξς΄, ναι, να, ακόμα κι όταν ξεχνά….! ◄
------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 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.
---- Εχ, έκαναν, κι οι Εβραίοι, και θυσίες διπόδων : «ανθρωποθυσίες»…., μα όχι κι εδώ…., εεεεε…!; ---$21 : Ότε δε ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν, || Α, «κι ο Θεόςςς περνά απ’ το στομάχι…..»…!; ||
είπεν εις εαυτόν· «ουδέποτε πλέον θα καταρασθώ την γην εξαιτίας του ανθρώπου,
/ Τί…., 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’’….,
ιδίως, τα σπερματοφόρα ή καρποφόρα δέντρα…., πλην, έστω, μερικές….. «άκαρπες συκιές»….! *

14

● Παραπομπή από το $21…..στα….: ▪ Κορ. Β΄ : 2 : 15….:
«Διότι είμεθα ευωδία του Χριστού εις τον Θεόν μεταξύ εκείνων που σώζονται
και εκείνων που χάνονται…..»….: Δοκιμασίαι και θρίαμβοι του ευαγγελίου….,…..
( Εμ, φορές κι ανάλογα εδώ, η θεία «καρπερή άμπελος με τα σταφύλια της» σώζονται….,
ενώ η σατανική «καρπερή συκιά με τα σύκα της» όχι….: ξηραίνονται με ιμπεριάλ ξηρασία :
στειροποιούνται : ασπερματοποιούνται…., χμ, θαυματικάαα ή παραβολικάαα κι αλά Ι. Χ….! )
▪ Εφεσ.: 5 : 2….: «Να φέρεσθε με αγάπην όπως και ο Χριστός μας ηγάπησε
και παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, προσφοράν και ευωδιάζουσαν θυσίαν εις τον Θεόν»….:
Παραγγέλματα διά την καθημερινήν ζωήν….,…..
▪ Ματθ.: 15 : 19….: Ι. Χ : περί μολυνόντων τον άνθρωπον….: «Από την καρδιά δηλαδή βγαίνουν
σκέψεις πονηραί, φόνοι, μοιχείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι»….:
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την επίκρισιν ότι παραβαίνει τας παραδόσεις….:
δηλαδή, ότι τρώνε, οι μαθητές του, κυρίως, με άπλυτα χέρια….,…..
▪ Ρωμ.: 1 : 21….: «…..διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεόν, / οι εθνικοί / δεν τον ετίμησαν
[ Εμ, σε ποιον πρώτα ‘’να στήσουν κώλο’’ κι αυτοί…., που τόσοι ‘’κωλό’’,θυσιό,λαγνοι ‘’Θεοί’’ είστε….! ]
ως Θεόν ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τας σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάταια πράγματα
και εσκοτίσθηκε η ανόητη διάνοιά τους»….: Η κοινή διαγωγή των εθνικών….,…..
▪ Ρωμ.: 3 : 23….: «Δεν υπάρχει διάκρισις, διότι όλοι αμάρτησαν
και στερούνται της θείας δόξης,…..»….: Δικαίωσις διά της εν Χριστώ πίστεως….,….! ●
[ ▪ Γέν.: 9 : 11 : «…..και ουδέποτε πλέον θα γίνη κατακλυσμός διά να ερημώση την γην»….. ]
▬ Α, αν του έσφαζαν ο Δευκαλίων κι η Πύρρα, σώρρυ, ο Νώε κι οι άλλοι….. 7 του ευόσφρητου Δία,
σώρρυ, του….. Ιεχωβά Ελ Κεμώχ Ελωεί Άτον Αδονάη Γιαχβέ,…..
καμιά 666αριά διατανοποιημένους αγγέλους…., 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….!
Και….. τι όσφρηση ο εσαεί ‘’συναχωμένος’’ λιγούρηςςςςς….,
και τι μπέσα, ως προς το λόγο της τιμήςςςςς τουουουουου….,
και τι άρση ασυνέπειαςςςςς ως προς τα της ευχής τουουουουου…., όπως θα δούμε παρακάτω….,
χα, για να ‘’κολλήσουμε’’, και, βλέποντας, χξς΄, θεïκή σχιζοφρένια…..!
Σχιζοφρένια που θα την ‘’κουβαλά’’ και μετά απ’ την εξεξεξαΰλωσή του….,
/ …..έι…., βλέπε : Αποκάλυψη Ιωάννη, ιδίως….! /
και, καθ’ υποτροπή της…., ως και ο της αρχαίας Τρελλάδας βασιλιάς Δίας -- Θεόςςςςς….,
που….. όποτε ‘’του κάθονταν’’ θνητές κι αθάνατες….. κόρες : χώρες….,
αλλά και θνητοί / κι αθάνατοι…!; / γιοι : χώρες…., α, και, μάλλον, κι αθάνατοι….,
έλεγε κι έκανε ‘’τέτοια’’…., μα και τότε λαοβαμπιροειδή…., ως έγκορμος και σχιζοπολύτυπος….,
αλλά και, μετά, ως οριστικάαααα έντυπος : πνευματικόςςςςς….!
Ναι…., κι αυτός…., σχιζοκυκλοθυμικός, πάντα…., αφού δεν είχε σταθερές αρχές…..
για να τις εφαρμόζει δοκιμαστικά των μη τιμώντων ‘τον
και προς θρίαμβο των Ευαγγελίων τους….. και να μη….! ▬
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 9 : 3, 4 :
Θεός / προς Νώε : διαθήκη….. / : «Παν ό,τι κινείται, παν ό,τι είναι ζωντανόν θα είναι προς διατροφήν σας.
Όπως σας έδωσα άλλοτε τα χλωρά χόρτα, (!;) τώρα σας δίδω τα πάντα.
▼ Ε, για, μόνο, φυτοφάγους/φυτοφάγα μας έκανε όλους / μετά Άνθρωπον:μ.Α, κι όλα / ο όντως Θεός….,
‘’ως’’, αρχικά, έστω, κι αυτούς εδώ ο ‘’νεοδημιουργός’’ ‘’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : Κύριος….:
ανθρώπους, άγρια ζώα, πτηνά αέρος και ξηράς, ερπετά,….. ….: Γέν.: 1 : 29, 30….,
| …..προφανώς, εδώ, και τα υδρόβια….. |
μα ο όντως Σατανάς μας άλλαξε το ‘’μεταβολισμό’’ και γίναμε, και, σχιζοσαρκοφάγοι/φάγα….,….!
Ωχ, ρε, και τα άλλα –τους είναι ‘’σάλτσα’’…., σάλτσα μπουρδέ μπερδέ όλων, ώς και αυτών….,
ννναι, εξού κι οι τόσες αντιφάσεις τους…., που….. όσο πιο ψέμα….. τόσο και πιο αντιφάσεις….! ▲
Μόνον δεν πρέπει να φάγητε σάρκα με αίμα / ωμό κρέας /, διότι το αίμα είναι φορεύς της ζωής»….!
---- Χα, ννναιαιαι…., εκτός κι αν κάποιος μεγαλοεβραίος ή μη ‘’τέτοιος’’ : Πέτρος, Παύλος,…..
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γουστάρει το αντίθετο…., και ως προς αυτά,….. όπως, και, αλά Μωάμεθ και Αλλάχ….,
οπότε αλλάζει κι η διαθήκη…., ως προς τα γαστριλαιμαργικά γούστα….,
αφού…., να…., μπρος στων ‘’τέτοιων’’ τα ντερλίκια…., κι ο Γιαχβέ στα χατιρλίκια….! -------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 9, 21….:
Έπιε δε / ο Νώε / οίνον || Χμ, βρε σεις, εντόπιον ή ξένον και πλάνα ιμπεριάλ αλλαξοπιστικόν οίνον…!; ||
και εμέθυσε και εξηπλώθη ακάλυπτος
( …..«γυμνός» / …..ως, προπτωτικά, ο Αδάμ….. / ….: ο ---- …..‘’πτωτικός’’…!; Και πότε…!; ---- Νώε….:
ακάλυπτος : γυμνός θρησκευτικός ιμπεριαλισμός….! Και του έκλεψαν ή φανέρωσε ιμπεριάλ μυστικά…!;
Και πού διαδραματίζονται όλα αυτά τα διακωμωδικά…!; Στο Αραράτ…!; Ρε, άντε και….. αρά·άρατε….! )
εις την σκηνήν του….!
█ …..έτσι…., αφού ο Ησαύ, χμ, σώρρυ, ο Χαμ : ο πατήρ του Χαναάν
τον είδε γυμνό τον Γιαχβέ, χμ, σώρρυ, τον Νώε….,
πήγε και βρήκε τον Ιακώβ, χμ, σώρρυ, τον Σημ….. και τον Ιάφεθ….,
και…., ενώ τον σκέπασαν, τον -- τα ’’κουκούλωσαν’’, από κοινού, οι ’’ντροπαλοί’’ Σημ και Ιάφεθ….,
ο Νώε…., σαν ξύπνησε και το πληροφορήθηκε, ξεμέθυστος πια….,
καταράστηκε, γι’ αυτό, τον Χαναάν, τον γιο του Χαμ και εγγονό του….,
[ …..α, γιατί αυτόν…., αφού, απεναντίας, δεν δείχνεται να φταίει σε τίποτα…!;
Μήπως γιατί τον ‘’ξεσκέπασε’’ και, ’’για άλλα’’, δεν τον γούσταρε
και βρήκε, ’’έτσι’’, την αφορμή : τάχα, αιτία…!;
Ή φανέρωσε η Άγγελος αλλού : στην Ευρώπη, και, την ιμπεριάλ ‘’αλοιφή’’ της ιμπεριάλ Ήρας,
σώρρυ, ο Χαναάν….. μυστικά του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
τα του μυστικοπαθή Νώε…., που τα έμαθε από τον ‘’ματάκια’’ μπαμπά του Χαμ…!; ]
ήτοι, τον καταράστηκε να είναι «κατ’ εξοχήν δούλος των αδελφών του»…., προσθέτοντας….:
«ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Σημ και ο Χαναάν να είναι δούλος αυτού.
Είθε ο Θεός να πληθύνη τον Ιάφεθ και να κατοική εις τας σκηνάς του Σημ.
Αλλά ο Χαναάν να είναι δούλος του.»….: Γέν.: 9 :….26, 27….!
{{ Χα, μήπως ήθελε, και, να του κόψει, τσς, ’’συμβολιστικά’’, το ‘’γόνιμόν’’ του, αλά Κρόνο,
για να τον διαδεχθεί, και…!; Ή μήπως ήθελε να ανεξαρτητοποιηθέι απ’ τον Γιαχβέ και τον ξε’’σκέπαζε’’…!;
Ή μήπως κι ο Νώε ήθελε να ‘’το παίξει’’ και λίγο παιδοκτόνος Κρόνος…!;
Και μέθυσε από οίνο του Γιαβέ και του έγινε ‘’Ιάμβη’’ : κωδικοαποκαλύπτρα του….. ή από οίνο άλλου…!;
Εεεεε…., όλα τα ιμπεριαλιστικά σας ‘’τέτοια’’….. τα σεξοποιείτε….,
χα, για να μη προσέχουν οι ‘’τσοντόλαγνοι’’ : σεξόλαγνοι αναγνώστες σας τα ιμπεριάλ ‘’τέτοια’’ σας….,
εχ, τα ‘’έτσι’’, κι εδώ, κωδικοποιημένα….!
Και…., όταν έγινε ο κατακλυσμός…., πόσα παιδιά κι εγγόνια είχε ο ζήσας 950 χρόνια Νώε…!;
Αν ήσαν πάνω από 7…., τους άφησε πίσω, παίρνοντας μόνο τους άντρες, ώς να περάσει η ’’μπόρα’’…!; }}
Βρε, άνοε και ‘’φαλλο’’επιδειξία Νώε, τάχα, μεθυσμένε…., ε, για το….. ’’σύνηθες’’ ‘’άλλοθι’’…., τότε….,
μπας, κι εσύ…., ως, ’’έτσι’’, κι ο τσακπνίνης κι αιμομίκτης Λωτ….,
ήθελες να σε ιδεί, έτσι, γυμνό η ‘’ελκυστική’’ νυφούλα σου και γυναίκα του Χαμ….,
με την οποία θα ήθελες, προφανώς, να αφήσεις κι άλλους απογόνους σου….,
/ …..«διασκορπιστές των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν» : Γέν.: 10 : 32…., ε, «σπαρτούς»….! /
και να την….. παραπλανήσεις….. και να…!;
[/ Και, ω χριστιανάρια, σαν πολύ, χμ, αναίτια, δεν καταριέται ένας γονιός, κι εδώ, απογόνους του…!;
Μα….. αυτά παθαίνουν όσοι ανεπιθύμητοι τολμούν να δουν ‘’γυμνά : ακάλυπτα’’
τα ‘’μυστικά’’ ιμπεριάλ σχέδια…., ’’οικογενειακά’’ ή, έστω, ’’εταιρικά -- νυμφικά’’….! /]
Ή, μήπως, τα λένε…., κι εδώ, και από….. αντιστοιχιστική ιμπεριάλ μανία…., έτσι…., βολευτικά τους….,
και, κατ’ αντιγραφή ανάλογων ‘’τέτοιων’’ στην αρχαία ελληνική μυθολογία…., όπου….:
η νόμιμη σύζυγος του Δία Ήρα,
/ …..που η κόρη της Άγγελος έδωσε την ‘’αλοιφή’’ της στην Ευρώπη : φανέρωσε ιμπεριάλ μυστικά….! /
εκδικητική και ζηλότυπη καθώς ήταν…., ως αφηγείται ο Όμηρος στην Ιλιάδα….,
μεταχειρίστηκε δόλο για να κάνει το γιο της, ’’κερατούς’’ της, Αλκμήνης και του Δία Ηρακλή
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υποτακτικό ενός άλλου θνητού, του Ευρυσθέα, πριν ακόμα ιδεί το φως του….,…..
|| …..ε…., αφού ο Δίας, μεθυσμένος από σεξ και για σεξ, ευνόησε ιμπεριαλέ τον Ηρακλή….,
τόσο που κινδύνευε η κυριαρχία της Ήρας…., της ‘’αυτόνομης’’ κυριαρχικά ούσας…., τον προδίκασε….! ||
ή….. η -- ο -- το….. Αθηνά τιμωρεί με αγιάτρευτη τύφλωση τον Τειρεσία,
που, από αδιακρισία, όμως, την είδε ολόγυμνη,
ενώ ‘’το’’ έκανε στο λουτρό της με την, ω, σώρρυ, ενώ έκανε το λουτρό της με τη νύμφη Χαρίκλεια,
αγγίζοντας με τα χέρια της τα μάτια του…!;
…..Εχ, παντού και έτσι, ιμπεριάλ….. συμμαχίες, ’’μυστικά’’,
πρακτοριλίκια, ’’προγραφές’’, τιμωρίες,….. ρεεεεε….! █
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 9 : 23 (19) :
…..και εξ αυτών / …..των τριών υιών του Νώε : Σημ, Χαμ και Ιάφεθ….. / προήλθεν
ο πληθυσμός ολοκλήρου της γης….!
▌ Χα, χα, χα….. και χου, χου, χου….,/ άνθρωποι και….. αρουραίοι….,/ όλοι είμαστε Εβραίοι….,/
όλοι, βρε, όλοι…., άπαντες….,/ ώς και οι χαμαιλέοντες….!
…..Και…., ω ρε….. Χιτ·λέρα λαοναρκώτρα και κατ’ εξεξεξοχήν Εβραιο’’φάγε’’ Μωυσή….,
συ μωρή χαμούρα με τα, και, ’’θεοκτόνα’’ ‘’ούρα’’….,
συ επακριβέστατε αστρολόγε και γενεαλογιολόγε των «ηρωικών» Οικογενειών του Ισραήλ Γιαχβόδωρε….,
τι ακριβής κατάλογος των απο,προ,γόνων του Νώε…., λες κι ήσουν, και, στις ‘’κρεβατοκάμαρές’’ τους….,
κι αυτών και των πολλών γυναικών τους…., των πολυγαμικώωωωων….,
και μας επιβεβαιώνεις το ποιος γέννησε ποιον…., χξς΄ςςςς, εκεί…., στου Κερατά τον ‘’Ακελδαμά’’….!
Χα…., έτσι…., ως, εδώ στην Π. Δ…., κι ο Νεεμίας δίνει καταλόγους ιερατείου….,…..
ή, στα Παραλειπόμενα, γενεαλογικούς καταλόγους των 12 φυλών του Ισραήλ
και πίνακες κατοίκων της Ιερουσαλήμ….,….. ή ο Σοφονίας δίνει προγόνους του βασιλιά Εζεκία….,…..
ή, στη Κ. Δ, μόνο, οι Ματθαίος και Λουκάς γενεαλογία του Ιησού….,…..
/ Ααα, κι ονόματα προ κατακλυσμού….! /
ή οι Βουδ,δ,ιστές την γενεαλογία του Βούδα….,….. ή οι Ισλαμιστές την του Μωάμεθ….,….!
Χμ, ως και, έτσι, Τρέλληνες ‘’τέτοιοι’’ : αστρολόγοι και γενεαλογιολόγοι στα περί ‘’τέτοιων’’ των ‘’τέτοιων’’….,
που «ξέρανε την ημέρα και την ώρα που γεννήθηκαν οι ήρωες», τόσο που «οι μεγάλες οικογένειες
μπορούσαν να σου πουν (!;) με ακρίβεια, πόσες γενιές τους χώριζαν από τον ηρωικό τους πρόγονο»….,
χα, αφού αυτοί κι επί χρήμασι κωδικοποιούσαν ό,τι κι όπως αυτές οι μαφιόζικες Οικογένειες γούσταραν….,
π. χ, ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος απαριθμεί
τις βασιλο,μαφιοζο,οικογένειες της Ελληνικής χερσονήσου….,….! ▌
-----------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 11 : $7 :
Θεός
/ …..προς αγγέλους του…!; Χμ, κι εδώ, Κύριος και Αντικύριος : άμπελος και συκή, αντίστοιχα….,
σε ‘’μυθολογική’’ συνεργασία….., εναντίον άλλου Κυρίου….: φραγγάμπελου ή φραγγοσυκής….! / ….:
«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, την οποία έκτισε ο….. απόγονος του Νώε….. Νεβρώδ….:
Γέν.: 10 : 10….,
μα, εδώ, την διαλύει και «διασκορπά αυτούς / τους Βαβυλώνιους / εις όλην την επιφάνειαν της γης»….,
καταστρέφοντάς ‘την, από ζηλοτυπία ο ζηλότυπος και φόβο το θρασίμι για το κατόρθωμά τους
να κτίσουν πολυόρωφο πύργο….: Γέν.: 11 : 9….! ]*
ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….: Πύργος Βαβέλ ( Συγχύσεως )….!
// Ε, κι αυτοί, σαν τους ‘’δικούς τους’’ Βαβέλιους Βαβυλώνιους….: Πενταόροφο Πύργο εσαγκιλά….,
όπου κατέβαινε ο θεός Μαρντούκ…., χα, που κι αυτός ‘’τέτοια’’ : συγχυστικά έκανε,
μόνος ή με αντιπάλους του, αναλόγως….! //
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● Παραπομπή απ’ το $7 στα….: ▪ Πράξ.: 2 : 4, 5, 6….: «…..και επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιον
και άρχισαν να μιλούν άλλας γλώσσας καθώς το Πνεύμα τους έδινε δύναμιν λόγου.
Κατοικούσαν δε εις την Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό τον ουρανόν.
Όταν έγινε η βοή αυτή, εμαζεύθηκε πλήθος και ήσαν όλοι κατάπληκτοι,
διότι ο καθένας τους άκουε να μιλούν την δικήν του γλώσσαν» : Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος….,…..
[ Ωχ, φοβού τους Ισραηλίτας…., ακόμη κι όταν σου φέρνουν δώρα….!
Έι, παραπεμπτικάαα, Βαβέλ ‘’αντίδωρο’’ είν’ κι η Πεντηκοστή, απ’ τα ζηλότυπα και φοβισμένα θρασίμια….! ]
▪ Παύλου : Προς Κορ. Α΄ : 14 : 2, 11….: «Διότι εκείνος που γλωσσολαλεί,
δεν μιλεί εις ανθρώπους αλλ’ εις τον Θεόν,
---- Τί…., επειδή εσύ και τον ‘’Θεό’’ ‘’βαβέλιζες’’, ρε «πρωτογλωσσολαλητή» Π,Φ,αύλε…!; ---αφού κανείς δεν καταλαβαίνει, λέγει δε μυστήρια κατ’ έμπνευσιν»….,
«Εάν λοιπόν δεν ξέρω την σημασίαν της φωνής, τότε θα είμαι δι’ εκείνον που μιλεί ένας ξένος,
και εκείνος που μιλεί ξένος δι’ εμέ»….: Χαρίσματα προφητείας και γλωσσών….,….! ●
► ► Ε…., χμ, τώρα, ο Γιαχβέ, δεν τους καταριέται τη γη –τους…., μα κι αυτούς και, εξαιτίας τους….,
ως είπε, χορτασμένος, μετά απ’ την προσφορά θυσίας επί του θυσιαστηρίου υπό του Νώε :
«και αν ακόμα η σκέψις του ανθρώπου ρέπη προς το κακόν από την νηπιακήν ηλικίαν…..»….,
/ Χμ, δικαιολογία της μη τήρησης της υποσχεσής του….: από ‘’έμβρυα’’ κακόρρεποι οι επηρμένοι….! /
αλλά
|| …..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 : όφις Θεός, Εύα άγγελοι, άνθρωποι Αδάμ…., α, κι ο Σατανάς ‘’στην καθαρή’’….! }
χα, έπειτα από την πτώση του Σατανά, βεβαίως….! ||
τους παίρνει τη ‘’φωτιά’’ : γνώσεις ‘’πολιτικής μηχανικής’’…., ε, σώρρυ, που αυτό ο Δίας….,
νααααα, τους προκαλεί….. ψυχικό κατακλυσμό….,
χμ, μάλλον, για να αποδείξει, και, το πόσο, ως άντραςςςςς, κρατά το λόγο του….,
ωχ, και ’’τύφλα να έχει, και, ο Σατανάς’’ ως προς….. το σαδισμό, τη σχιζοφρένια, την μπέσα,….!
Μα…., και, ’’τέτοια’’ κάνουν κι οι βασιλιάδες : «κέρατα» : τράγια τέρατα, και, στους λαούς τους….,
σαν δεν τους θέλουν ως….. κορμο,ψυχο,’’μπουγάδες’’….!
Και τι συγχυστής κύριος του υποκόσμου….,
χμ, ίδιος ο ‘’τέτοιος’’ : «ο στέλλων ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύουν εις το ψεύδος» της Κ. Δ :
Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : 2 : 11,….!
’’Τύφλα νά ‘χει’’, λοιπόν, κι ο των Ινδουιστών Σίβα…., ή ο Αλλάχ, Γιαχβαλλάχ, των Ισλαμιστών….,
ή…., ή….., ήηηηη….,
χξς΄, επίσης ψυχοτυφλωτές με ενέργεια πλάνης και κύριοι του υποκόσμου….!
Σαφώς…., ως μας λέει ο Κ. Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….,
τα ίδια έκαναν κι οι φασίστες βασιλιάδες -- Δίες της πολυύμνητηςςςςς αρχαίας Τρελλάδας
σε συνεργασία με τους ‘’γλείφτες’’ κι υμνητές τους….:
φιλοσόφους -- αγγέλους πνευματοπράκτορες -- ’’προφήτες’’ -- ευαγγελιστές --….,
μόνο και μόνο για να σταθεροποιήσουν και διαιωνίσουν τη βρώμικη βασιλική εξεξεξουσία τους….,
με μπερδευτικά παραμύθια : ευαγγέλια, κυρίως…., μα και με φόβο ή μπαμπούλες, δεισιδαιμονίες, ψεύδη….:
▪ 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.
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 συγχυστικώς του λαού ’’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
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ανέχεται ευκόλως να κυβερνάται κατά τας αρχάς της πολιτικής ελευθερίας
παρά διακεκριμένων κατ’ αρετήν επί πολιτική αρχή οικογενειών….!
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 τους…., ιδίως, του Πλάτωνα…., 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, ο Πλάτων, κατά χριστιανούς, ο «Μωυσής ομιλών ελληνικά : Μωυσής αττικίζων»….!
Χξς, το ‘’Ισραηλίτικο άλας’’ ήταν ο Μωυσής…., ως ο Σωκράτης το «αττικόν άλας»….! //
εισήγαγε την αστρική θεολογία : αστρολογία…., | Ε, χμ, ως «γιος της Περικτιόνης και του Απόλλωνα….. |
σύμφωνα με την οποία ο «δημιουργός πατήρ»
έκανε τόσα άστρα όσες και ψυχές…., που, «όσες όμως παραστρατούν στην πρώτη αυτή ζωή
{ …..εμφυτευόμενες σε σώματα, σ’ 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 | …..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 κι έκαναν, πάντα, ’’με το αζημίωτο’’,
που οι βασιλιάδες τους πλήρωναν αδρότατα….,
εξού και η τόσο μεγάλη και σαν συμμορίες συρροή αυλοκολάκων φιλοσόφων στα παλάτια….,
που έλεγαν, έστω αυτοί, και λόγια και θεωρίες, για το κομφουζιο·Βαβελο·ποιείν του, χρήσιμα για το λαό,
μα, τελικά και σαν ‘’μια σταγόνα’’ φαρμάκι μες σε φαγητό, περνούσαν τις φασισικές, βασιλικές, 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 και οι τράγιες οικογένειές τους, οι, ουστ, 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….,
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’’,…..
κι η ιστορία ανακατεύονταν με το μύθο, σαν σε ιστορικό τρικ, καταντώντας αρχοντική ‘’ιστορία’’….! ]*
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Αυτά, σαφώς, συνέβαιναν, ’’έτσι ακριβώς’’, πάντα και παντού της Γης, και δη σαν σε επιστήμη….:
ο Ρωμαίος Τίτος Λίβιος….: «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…., τότε, σφραγίδα και θέσπισμα….! |
Ναι, ως, να….: ▪ Γρηγόριος Ναζιανζηνός / Σε επιστολή προς τον Άγιο Ιερώνυμο….. και, και, 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΄, 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, λαοναρκώτρα των λογο,πραξο,τρικς,….! ||
Φυσικά, μπορεί να ιδεί κάποιος…., ’’καταψάχνοντας’’ τα ‘’βιβλία τους’’…., πάμπολλα ‘’τέτοια’’….,
’’καλυμμένα’’ ή μη…., και των μεν : φιλοσόφων….. και των δε : τρ αγίων….,
’’μαργαριτάρια που ξεσχίζουν….. τράγους και χοίρους’’…., χμ, «αλληγορικούς….»….! ◄ ◄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 12 : $3 :
Θεός / …..προς επιλεγμένο του Αβράμ, έπειτα, Αβραάμ, που τον υποκινεί να αφήσει τον τόπο του
και να μεταβεί όπου θα του δείξει, μετά, ο αρχιιμπεριάλας….. / :
«Και θα ευλογήσω τους ευλογούντάς σε
και θα καταρασθώ τους καταρωμένους σε· και θα ευλογηθούν διά σου όλα τα έθνη επί της γης»….!
♦ Παραπομπή από το $3….. στα….: ▪ Πράξ.: 3 : 25….:
«Σεις είσθε οι κληρονόμοι των προφητών και της διαθήκης,
[ Ω Λουκ,ανικ,ά…., ξουουουουου…., που ‘’δεν μας αφορούν’’ τα ιμπεριάλ ‘’λουκάνικά’’ σου Νο 678….!
Και δεν λέει ο Μωυσής «διά του σπέρματός σου»…., ούτε «φυλαί της γης»….,
μα «διά σου» και «έθνη επί της γης»…., ννναιαιαι, νννααα, ρε ακριβολόγε κι ανακριβοπραξολόγε….! ]
την οποίαν έκανε ο Θεός με τους πατέρας μας, όταν είπε προς τον Αβραάμ,
Διά του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλαι αι φυλαί της γης»….: Ομιλία του Πέτρου εις τον ναόν….,…..
▪ Παύλου : Γαλ.: 3 : 8….: «Και η γραφή, επειδή προείδε ότι ο Θεός
επί τη βάσει της πίστεως δικαιώνει τους εθνικούς,
προανήγγειλε εις τον Αβραάμ το χαρμόσυνον άγγελμα : Διά σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη»….:
/ Θρησκευτικός ιμπεριαλισμός…:: Αβραάμ, Δίας,….: αντρικός…., Σάρρα, Ήρα,….: γυναικείος….,….! /
Η πίστις και όχι ο νόμος είναι η βάσις της αποδοχής του ανθρώπου από τον Θεόν….! ♦
♣ …..να…., όφις, κι εδώ…., στους Εβραίους…., ο, πτωτικός, Θεόςςςςς….,
που οι άλλοι λαοί, χμ, τώρα, έχουν, ήδη, προκύψει από τους απογόνους του Νώε….,
όφις κτηματογραφητής και κληροδότης τους…., α, σε καλύτερο κλήρο τώρα, πια….,
κι όποιος του, τους, πάει κόντρα….. κατάρα, να, και ‘’αίμα’’….,
ενώ….. όποιος ‘’του, τους, κάτσει’’…., ευλογία και συγκληρονομία….. λαφύρων κ. λ. π….!
Τέτοια θεσπέσια τα καθελογής και ελέω Τουουου Αβραμάρια, χμ, μετά, Αβρααμάρια…., ε, ιμπεριαλιζέ….,
καθώς δεν εύρισκε άλλο τρόπο ο Θεόςςςςς για να ευλογήσει όλα τα επί της γης έθνη….,
που…., Γιαχβέ και Αβραάμ…., μαφιόζοι δίποδοι….,
σαν είν’ ν’ αλλάξουν πτώματα…., αλλάζουν, και, ονόματα….!
…..Ρε…., μπας κι ο Δίας με τον, συμβιβασμένο πια, Προμηθέα…., με κόλπο : ’’τρικ’’….,
έβαλαν, ’’έτσι’’ ιμπεριαλιζέ, τον, άτακτο, Δευκαλίωνα και τη γυναίκα του Πύρρα….,
σαφώς, με τις ‘’πετρο’’αποσκευές τους…., να κατέβουν προς τον Παρνασσό, ή, έστω, προς τον Όρθρυ,
και ν’ αράξουν την κιβωτό τους εκεί….,‘’επ,απ,οικιστικά’’ και «διασκορπιστικά των εθνών» αλά Νωϊκούς….,
χμ, για να δημιουργήσουν, κι εκεί, μια νέα ανθρώπινη φυλή, Ολυμπιακή, σε εύφορη, ’’νέα’’, γη…., ε….!; ♣
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Γέν..: 12 : 7 :
(!;) Ενεφανίσθη δε ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε· «την γην αυτήν / των Χαναναίων /
θα δώσω εις τους απογόνους σου»….!
▼ Ω…., βρε απόγονοι του, καταραμένου του Νώε, εγγονού του Νώε Χαναάν και γιου του Χαμ….,
χα, που έβαλε, ο ‘’σχισματικός’’ Χαμ, τους άλλους 2 αδελφούς του, τους Σημ και Ιάφεθ, να τον σκεπάσουν,
όντας γυμνός και μεθυσμένος αυτός, ο Νώε….,
ωχ, έχει να ‘’πληρώσετε’’, ως ο κάθε ‘’χαφιές’’ του ‘’χαφιέ’’ της κωδικιζέ γυμνής αλήθειας –τους,
την, γι’ αυτό, κατάρα του Γιαχβιδίου Νώε….,
ώστε να δουλεύετε, κατά την ίδια κατάρα, στους απογόνους τους Σημ και του Ιάφεθ….!
Να, λοιπόν, που κοτζάμ Κύριος εμφανίζεται στον Αβραάμ και, ’’κομματικά’’ κι αναιμάκτως, ’’γεω’’διαιρεί ….,
ε, ο Κύριος : το Πνεύμα κι όχι ο Κύριος σώματι…., που «τον Θεό κανείς δεν έχει ιδεί ποτέ μέχρι τώρα»….!
Εχ, ’’Ομοεθνικά’’ πράματα τα Πράματα….,
εμφυλιοσπαρακτικά κι απ’ τον Γιαχβέ Κάδμο με τους ‘’δρακοντογενείς’’ «σπαρτούς» του….!
Κι ο Γιαχβέ…., είτε ως έγκορμος ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ είτε ως άκορμος -- Ιδέα μετε,μ,ν,σαρκ,ψυχ,ωτική….,
‘’ιδιωτικόςςςςς’’…., πότε των μεν….. πότε των δε…., να ‘’το τρώνε’’ κι οι μεν….. να ‘’το τρώνε’’ κι οι δε….!
Έτσι, ή κάπως έτσι, και οι Τρέλληνες ‘’τέτοιοι’’….,
επίσης, εμφυλιοσπαραχτικά : «σπαρτικά»…., κατά τα ‘’αρπαχτικά’’ γούστα’’ των αρχηγών τους….,
αλληλομάχονταν για κυριαρχίες….,
ώσπου σε κάποιον να επικυρωθεί…., απ’ τους εκεί λαούς και, και, με δίκες…., η κατοχή….,
ως, λ. χ, ο Ποσειδών με την αδελφή του Ήρα για την κυριαρχία της Αργολίδας….,…..
ή ο Ποσειδών με την ‘’ανεψιά’’ του Αθηνά για την κυριαρχία του πέριξ της Ακροπόλεως τόπου….,…..
ή ο, μόλις νεογέννητος, Απόλλων : ενσαρκωτή Ιμπεριαλοϊδέα με τη νύμφη Τελφούσσα
για την κυριαρχία μέρους του Παρνασσού….,….. ή ήρωες…., ή…., ή…., ήηηηη….! ▲
---------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 13 : $15 :
Θεός / προς Αβραάμ / : «Διότι πρόκειται να δώσω εις σε και τους απογόνους σου
(!;) διά παντός ολόκληρον την γην, την οποίαν βλέπεις»….!
* Παραπομπή από το $15….. στο….: Πράξ.: 7 : 5….: «Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν
|| …..«την χώραν, εις την οποίαν σεις / οι Ισραηλίτες / τώρα κατοικείτε…..»….. ||
ούτε ένα βήμα, αλλά υποσχέθηκε να την δώση ως ιδιοκτησίαν
εις αυτόν και τους απογόνους του ύστερα από αυτόν, αν και δεν είχε παιδί»….: Ομιλία του Στεφάνου….! *
▌ …..ε, χμ, χμ…., από….. «διά παντός»…., άλλο τίποτα…., βρε ανοιχτομάτη Αβραμάκη, κι εσύ….!
Ανεμομαζώματα….. ανεμοσκορπίσματα….. και του ‘’Γιαχβέ’’ τα ‘’τετοιοξέσματα’’….!
Ωχ, ρε Ιεχωβά Ελ Γιαχβέ, ποίος είσαι…!; Ο Άμμων Δίας του μαντείου της Λιβύης…!;
Ή ο Κεμώχ των Αμμωνιτών…!;
Αχ, ρε Αβραάμ…., κι εσύ…., ποίος είσαι…!; Ο Μέγας Αλέξανδρος…., που….,
σαν πήγε…., όμως, αυτός….. κι όχι ο θεόςςςςς…., και τον βρήκε εκεί,
χμ, τον τότε ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ της ευρύτερης περιοχής…., ή, έστω, κάποιον ’’αόρατο’’ εκπρόσωπό του….,
του διαβεβαίωσε πως θα του παραχωρήσει την κυριαρχία της γης….,
( Ε, όχι και την κυριαρχία της γης του…., του ‘’ουρανού’’….! Άρα, το γη με μικρό γ κι όχι με μεγάλο Γ….! )
αφού του υποσχέθηκε ότι θα διατάξει να τον λένε, όλοι, υιό του….,
κι ας, μετά, ’’αυτοδόθηκε’’ για ‘’υιοθεσία’’ σε άλλον/ους ‘’τέτοιον’’/ους…., Ινδοασιάτη/τες….,
τάχα, για να συμφιλιώσει τους εκεί κατακτητές Έλληνες με τους εκεί κατακτημένους βαρβάρους,
ως, αυτόχριστος, βασιλιάς της Ασίας, πια,….. κι όχι της Μακεδονίας…!;
…..Και…., για ευκολότερη κατανόηση των ‘’μυστικών’’ ‘’τοιούτων’’….,
κάνετε αντιστοίχιση με τα ‘’τοιαύτα’’ των εγκάθετων ανά τας χώρας της γης χρισμένων
του νυν ‘’Μεγαλάδελφου’’ Πλανητάρχη και της διαπλεκό Κλίκας που τον έχρισε, τον νυν, ‘’τέτοιο’’….! ▌
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Γέν.: 12 : 18, 19 :
Φαραώ / …..προς Νταβατζή Αβραάμ, που, ιμπεριαλιζέ, ’’πάσσαρε’’ τη γυναίκα του Σάρα στον Φαραώ….. / :
«τι είναι αυτό που μου έκαμες; Διατί δεν μου είπες ότι αύτη / η Σάρα / ήτο σύζυγός σου;
Διατί είπες, ’’αύτη είναι αδελφή μου’’, και με άφησες να την νυμφευθώ;
Τώρα λοιπόν, ιδού η σύζυγός σου, παράλαβέ την και φύγε»….!
♣ …..αχ, τί τον χαζορωτάς, ρε ‘’χάχα’’ Φαραώ…., που ο σκοπός αγιάζει τα μέσα…!;
Άλλωστε, ο Αβραάμ…., εκτός απ’ τη στείρα ετεροθαλή αδελφή και σύζυγό του…., έχει κι άλλες ‘’τέτοιες’’….,
νόμιμες…., κι όχι ως ο Δίας μία νόμιμη, την, χμ, ’’αυτο’’θαλή αδελφή του Ήρα….,
που, βέβαια, δεεεεεν την δάνειζε, ο Δίας, κι αυτός, ‘’Δουρειοϊππικά’’
κι από θρησκευτικό ιμπεριαλισμό…., και αυτήν….,
μα με….. θείο τρόπο την ‘’πάαααασαρε’’, θνητοίς τε και μη…., και, γι’ αυτό…., χμ, προς ‘’ισοφάριση’’….!
Τί τον χαζορωτάς, λοιπόν, ρε σατανοφασίστα Φαραώ, τον….. πολυγαμικό….,
ω Γίγαντα…., που τόσα σου ‘’έκλεψε’’ με τα ‘’κολπο’’κόλπα της πανέμορφης Πανδώρας, σώρρυ, Αφροδίτης,
σώρρυ, Σάρας…., χα, ως άλλη δολωμο·Ιουδίθ ή δολωμο·Εσθήρ….,
κι ‘’έφαγες’’ πανέμορφα…., ως κι άλλοι άλλοτε….. κι έτσι….,
ε, εξού και τον έδιωξες απ’ την Αίγυπτο «πλούσιο»….: Γέν.: 13 : 2…!;
…..Και, χμ, μήπως του την επέστρεψες…., γιατί ήταν, ακόμα, στείρα…..
και δεν μπόρεσε να ευλογηθεί, «δι’ αυτής» κι έμμεσα ιμπεριαλιζέ, το έθνος σου….,
καθώς ο Κύριοςςςςς προείπε…., χα, σε….. ‘’κουτσό’’ και ‘’στείρο, ως τραβεστί, ιμπεριαλισμό…!;
Ή, μήπως, δεν είχε να ‘’αρμέξεις’’ από τη χώρα -- Σάρα…., όπως, λ. χ, μεταλλεύματα, νερό,…!;
Α…., ‘’με λυμένο τον γάιδαρο’’, πουλούν τις γυναίκες τους…., μα, με ‘’δεμένο’’, τις ερωμένες τους….! ♣
-----------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 16 : 3, 4,…..6 :
Δέκα έτη λοιπόν μετά την εγκατάστασιν του Αβραάμ εις την γην Χαναάν,
* Ε, να, εκπληρώθηκε, βρε, κι αυτή, η υπόσχεση του Κυρίου περί δουλείας
των καταραμένων του Νώε Χαναανιτών στους ευλογημένους του Νώε Σημίτες και Ιαφεθίτες….! *
έλαβε η Σάρα την Άγαρ, την Αιγυπτίαν δούλην της,
// Άγαρ : όρος Σινά στην Αραβία κι αντιστοιχία της Ιερουσαλήμ…., μα και….. χώρα…., κι εδώ….! //
και την παρέδωκεν εις γάμον μετά του συζύγου της Αβράμ.
Συνήλθε δε ούτος με την Άγαρ, η οποία και συνέλαβεν….!
♠ …..’’σου ‘κανα τη δούλη πάσα….,/ σεξομάσα….. γκαστροπάσα….,/
κι από δούλη αυτή Κυρία…../ και ο μπακλαβάς γωνία….!’’….!
Και : Σε μυθολογίες αλληλο‘’δανειζόμενες’’….,/ Εβραίκες, Ελληνικές,…../ δανεικές ώς κι οι γκόμενες….!
Να, βρε…., μπορεί οι κομπλεξικοί Εβραίοι να είχαν, φανερά, μόνο, 22 βιβλία, τα ‘’θεολογικάαααα’’….,
| Ε, πλην από τα κρυφά κι ‘’απόκρυφα’’ του βιολογικού, ή και τεχν,ασματ,ικού, πολέμου….! |
αλλά από….. γυναικολογίιιιια σχίζουν….! ♠
Είπε δε ο Αβράμ προς την Σάραν·
[ …..που τον καταράστηκε, επειδή αυτός ανέχονταν την δούλη της Άγαρ να την βλέπει με περιφρόνηση,
που την άφησε έγκυο, στον Ισμαήλ, ο ογδονταεξάχρονος Αβράμ,
ενώ αυτήν, την «ωραιοτάτη» στείρα, όχι….! ]
* Να, αμπρέτες καταμπρέτες….,/ για τους νιους οι σεξοδιεγέρτες….,/ μπρε, εσείς, ‘’ομιχλεγέρτες’’….,/
που….. 666 τα 3…..,/ ο Αβράμ πιο πάν’ κι από τον Δία….!
Ένας ογδονταεξάχρονος….,/ ίσον δυο σαραντατριάχρονοι….,/ ε, και μείνετε άφωνοι….! *
«Ιδού η δούλη σου· είναι εις την εξουσίαν σου· κάμε την ό,τι θέλεις».
{ …..’’ό,τι θες, εσύ, ’’μωρό’’….,/ μόν’ μη πεις στο Φαραώ….,/
μυστικά μου κι άλλα κόλπα…., / και μας μείνει, μόν’, η ‘’πούλπα’’….,/
μην και γίνει μυγοδιώχτης,/ Δίας, ναι, απόμυιος,/ ήτοι, προσφυγοδιώχτης….! }
Τότε η Σάρα την μετεχειρίσθη με τόσην σκληρότητα, ώστε αύτη εδραπέτευσεν από αυτήν….!
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◘ Ω, τι σαβουάρ βιβρ το ευγενές ιμπεριάλ ‘’αέριο’’ : η δουλούχα λυσσάρα Σάρα ή τζουτζού ‘’Γιαχβετζού’’….!
Χμ, κατά ‘’Γιαχβέ’’ κι η ‘’Γιαχβετζού’’….., κι από την Ήρα πιο λυσσάρα…., ουουουουου….!
|| …..Προφητεία -- Μεταφητεία….: Για της μαμάς του Ισμαήλ τα Σαροβάσανα….,
κάποιος Μωάμεθ θα τους πει ….: «Οβριοί, κοπριά, κι εσείς, στα λάχανα….!»….! ||
Όμως, ρουάου…., όταν το όνομά της, κατ’ εντολήν του Κυρίουουουουου, θα γράφονταν με δύο ρου….,
α, και του Αβράμ με δύο α…., των δυο μαζί…., χα, πέντε ιμπεριάλ άλφα : 5Α κι ο ‘’κερατο’’όφις λείπει….,
εκεί να ιδείτε τα θεσπέσια ‘’ινδάλματά’’ σας, ρε ‘’Γιαχβάρια’’, τι ’’σχίσματα’’ και….. ’’άλματά’’ σας ….,
ώς και….. ομοιούσια κι ομοούσια σχίσματα…., χμ, εμ’’μούσια’’….!
Βέβαια, κι οι Εβραίοι της διασποράς, κατ’ εντολήν, πάλι, του Κυρίουουου,
---- …..’’σπαρτοί’’ «διασκορπιστές των εθνών της γης μετά τον κατακλυσμό…..»….: Γέν.: 10 : 32….! ---άλλαζαν, μαφιοζιζέ εσωιμπεριαλιζέ, τα ονόματά τους, από μόνοι τους και κατά ‘’συνταγή’’….,
σκόπιμα, στις χώρες που πήγαιναν, μαζικά και επί αιώνες…., ννναι, έως και σήμερα….!
Κι αυτό το έκαναν, χμ, για να ‘’χάνονται’’ και να δρουν ανυποψίαστοι οι εμφυλιο’’τέτοιοι’’….,
καταλαμβάνοντας αλά Καββαλιζέ εξουσίες και πόστα των…., τα του κρατικού μηχανισμού των….,
όπου και σε αυτές τις χώρες φρόντιζαν, προπαντός, ο κλήρος να είναι,
τουλάχιστον, στους μεγαλόσχημους ιερείς, εβραίικος….!
Ννννναι…., ως και, και μ. Χ, στην Ελλάδα, λ. χ, δήθεν, εξελληνισμένος….,
μα….. χριστιανοορθόδοξα αφελληνιστής κλήρος
και, κρυφά και βαθιά, μυημένος στα εβραίικα ‘’τέτοια’’ τους….,
όπως, λ. χ, ο Μέγας Θεοδόσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας κι Άγιος Κωνσταντίνος,
ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Μέγας Ιουστινιανός κ. α. λ,
Πατριάρχες και μη της….. Βυζαντινής Χολέρας και Μπόχας….!
Ννναι, που όλοι τους οι ‘’θεατρίνοι’’ απαιτούσαν απ’ τους Έλληνες ν’ απορρίψουν την εθνικότητά τους….,
με άλλα λόγια να εβραιοποιηθούν πλήρως, προσηλυτιζόμενοι πλήρως….,
|| …..που…., και, κατά το, κανιβάλ καββάλ, Ταλμούδ των Ιουδαίων -- Αράβων : Ιουδαïσμό….,
ήταν αρχή τους να προσηλυτίζουν…., προκαλώντας τρόμο θεού απ’ τη μια
και δημιουργώντας ένα ύπουλο αίσθημα ασφαλείας στους φοβισμένους λαούς απ’ την άλλη….! ||
ε, αρνούμενοι, και, τη θρησκεία τους, τα ήθη κι έθιμα και παραδόσεις τους….,
ως, λ. χ, ο προκάτ Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Μέγας Νάνος, κι αυτός…., κι ας σ’ άλλα ήταν, έστω, ‘’γίγαντας’’….,
ε, ο λαθο’’μπαλωμένος’’, κι αυτός, από τη ‘’μπαλωματού’’ σκατωμένων ‘’βρακιών’’ αρχοντοΙστορία….,
ο οποίος είπε, προτρεπτικά, το παρακάτω….,
ήτοι, να απορρίψουν την εθνικότητά τους και να γίνουν χριστιανικός λαός….,
αφού, μόνον έτσι, τάχα, θα βοηθούνταν η Ελλάδα από την τότε μισσεληνική Ευρώπη….:
«Αδελφοί μου, έμαθα πως με τη χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού
(!;) δεν είσθε Έλληνες, δεν είσθε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί…..»….! ◘
--------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 17 : $4, $5, $6 :
Θεός / προς τον ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ….. / : $4 : «εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε·
/ …..την της περιτομής : σύμβολο κάθε Νου θρησκευτικού ιμπεριαλισμού :
του 666, του 777, του 888, του 678,….! /
θα γίνης ο πρόγονος πλήθους εθνών.
*// Παραπομπή από το $4…..στα….: ▪ Ρωμ : 4 : 11,….:
«…..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….,…..
▪ Γαλ.: 3 : 29….: «Εάν δε είσθε του Χριστού, άρα είσθε απόγονοι του Αβραάμ,
/ Περιτμημένος, από βρέφος, Ι. Χ….: χμ, μη, θρησκειακά, ιμπεριάλας…., ω αμφίστομοι…!; /
και κληρονόμοι βάσει υποσχέσεως»….! //*
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♣ …..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’’….. ’’Γιαχβε’’’’τέτοια’’….,/ να, ’βλογιές….. και ιμπεριάλ μπερεκέτια….!…..
Ναι, βρε, καλώς…., χμ, περιτομή…., Ανατολικοαφρικάνικου ή Αυστραλέζικου τύπου….,
να αφαιρεθεί η θηλυκή υπόσταση του, αντρόγυνου, άντρα….,
οπότε, έτσι, στερημένος από τη θηλυκότητά του, να αναζητά, ως «αρσενικός», σύζυγο γυναίκα….,
ως πίστευαν κι οι λαοί του Μαλί της Δ. Αφρικής Μπαρμπάρα και Ντογκόν….,…..
[ Ααααα…., και αυτοί οι ‘’σιωπηλοί’’…., και, ιμπεριάλ γατόνια….. με ανάλογο θρησκοϊμπεριάλ λόγο….! ]
ή, ’’εκεί’’, πάλι, στη Δ. Αφρική…., κι ως προς τις γυναίκες και γι’ αυτό…., κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή,….!
Ναι…., που ο θρησκευτικός τους ιμπεριαλισμός είναι….:
αντρικός, γυναικείος, γυναικαντρικός ή αντρογυναικείος : τη μια έτσι και την άλλη αλλιώς….,
α, και τραβεστίστικος, α, κι ερμαφροδιτίστικος…., όλοι με ανάλογα, έστω, χαρακτηριστικά…., αν και…..!
…..Ναι…., και κάλλιο φυσική…., περιτομή…., κι όχι…., ως οι απερίτμητοι κι ανακροβύστιοι Κρήτες….,
μάλιστα, και με νομική επίτρεψη…., σύζυγο άντρα….,
ομοφυλοφιλία και τράγιος ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ θεόςςςςς Δίας…., που «ούτω πως εποίησεν»….,
α, και….. η – το – ο….. οσία….. ’’μικράδελφη’’ Γανυμηδούλα…., τέως Γανυμήδης….!
Αρχικά, βέβαια, η εντολή ήταν απόλυτη….: πας απερίτμητος Εβραίος θανατωτέος….: Γέν.: 17 : 4….,
κυρίως, για να ξεχωρίζουν από τους μη Εβραίους…., τάχα…., λες και μόνον αυτοί εκεί και τότε….,
αλλά και, έτσι, για να έχουν τα ανάλογα προνόμια :
δικαιώματα του Εβραίου πολίτη…., όμως, μετά, ελαστική αυτή η εντολή….! ♣
$5 : Επομένως το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Αβράμ,
αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ (πατήρ λαών), διότι σε καθιστώ πρόγονον πλήθους εθνών.
* Παραπομπή από το $5….. στο….: Ρωμ.: 4 : 17….: «…..ο οποίος | Αβραάμ | είναι πατέρας όλων μας,
καθώς είναι γραμμένον, Σε έκανα πατέρα πολλών εθνών --- ενώπιον του Θεού
εις τον οποίον επίστεψε, του Θεού ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς
και καλεί (!;) ό,τι δεν υπάρχει (!;) σαν να υπήρχεν»….: Το παράδειγμα του Αβραάμ….! *
● Α, ρε Πενταλφίτες, χα, με την πεντάλφα και το φίδι και το άστρο του Δαυίδ : επίδοξοι πανδικτάτορες,
τώρα, άρχισαν οι ‘’Γιαχβεκπτώσεις’’…., «πρόγονον πλήθους / «πολλών» / εθνών»….,
ενώ, λίγο πριν, «όλα τα έθνη επί της γης»….!
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….!
Και….. το πώς του έπεσαν, τελικά, τα σύμφωνα…., χμ, από τη….. συμφωνία….,
και ‘’έμεινε με τους τρεις άσσους στο μανίκι’’…., κι αυτός κι απόγονοί του…., κι έφαγε το ‘’μανίκι’’….,
ε, αυτό είναι….. άλλου….. ηγούμενου δισαγγέλιο….!
Πιθανόν, μη, τυχόν, κάποιος…., σαφώς, γνήσιος μάγκας κι όχι της κονσέρβας και τυποποιημένος….,
[ …..ως, λ. χ, ο Ελληνιστής άλλος, έστω, Χριστός…., που τον συν‘’έφαγαν’’ Εβραίοι κι Ελληνιστές….! ]
του βγάλει τα δύο α….. και τον αποδείξει…., προσθέτοντας το ω…., ολίγον τι αναγραμματισμένα….,
ως Βρώμα…., χξς΄, του «παρθένου» μυστικοπαθούς θρησκευτικού Ιμπεριαλισμούουουουου….! ●
$6 : Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον και θα κάμω έθνη από σε·
και βασιλείς θα προέλθουν από σε»….!
*$* Παραπομπή από το $6….. το….: Ματθ.: 1 : 6….: «Ο Δαυίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα
από την σύζυγον του Ουρία»….: Γενεαλογία του Ιησού Χριστού….!
/ …..Χξς΄ςςςς, κάλέ…., αν δεν σας παρεξηγούμε….. παραπεμπτικάαααα….,
να, κι ο Ι. Χ ήταν του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: και του 666….. και του 777….. και του 888….,…..
ως, πλάγια και παραβολικά, αυτοδείχνονταν στην Κ. Δ….! / *$*
▼ Καλέ σειςςς…., χμ, ετερούσιους του Αβραάμ λαούς -- φυλές θύματα απ’ τις πέτρες του Ισραήλ έκανε….,
ως θα έλεγε, μα αποκωδικοποιημένα, και ο Ι. Χ…., ο της καινής δημιουργίαςςςςς…., σώρρυ, ο Ι. Β….,
ε, χα, αλά Δευκαλίωνα και Πύρρα πετρολαό…., πετρόμυαλο, δηλαδή…., οι ξύπνιοι κι αυτοί οι Διϊκοί….,
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και, χμ, ομοούσιους κι ομοιούσιους του κατ’ εξεξεξοχήν γονιμόσπερμου Αβραάμ βασιλείς θύτες….,
ίσως και ηγεμονικές ‘’οικογένειες’’…., όλους…., ’’απευθείας’’ απογόνους του Αβραάμ….,
τους οποίους ο Μωυσάραρος τους απαριθμεί, κιόλας, σε γενεαλογικά παραληρήματα….!
‘’Χαίρε’’ ‘’Γιαχβέ’’ Δία, ε, ’’χαίρε’’ κι εσύ Μωυσή, βασιλογενεαλογιολόγε, Απολλόδωρε Αθηναίε,….! ▲
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 17 : 15, $16 :
Και είπεν επίσης ο Θεός προς τον Αβραάμ· «ως προς δε την σύζυγόν σου Σάραν,
*/ …..τότε, ενενηντάχρονη….. κι ο Αβραάμ εκατόχρονος…., / …..χμ, κι οι δυο, ενσαρκωτές ιδέες….. /
που…., μετά το θάνατό της στα 127 της….,
παντρεύτηκε, ο Αβραάμ, τη Χεττούρα, απ’ την οποία απέκτησε κι άλλους γιους….,
[ Ω, ναι, βρε…., ναι…., και κόρες : χώρες : μαχαλάδες…., χα, που ’’ήμουν εκεί και τότε…..’’….,
ναι, να, ’’λάλον ύδωρ μαζί με ούρα απ’ τη Χεττούρα’’…., ούρααααα….! ]
πεθαίνοντας στα εκατόν εβδομήντα πέντε του….! /*
δεν θα καλής πλέον αυτήν Σάραν, αλλά Σάρραν.
{ Ωχ, κι άλλο ρου : ρ…., βρε σεις…., και, ψιτ, κόψτε τον ρου τους…., χα, και το ρου της ‘’Ιστορίας’’….,
α, και το λαιμό σας…., βρε μη ‘’ανακυκλωτά’’ σκουπίδια….!…..
Και, χμ, να, το α και το ρ της λέξης Ιμπεριαλισμός….. απ’ το Α του Αβραάμ και το ρ της Σάρρας….!
Έτσι, χα, 5 Α…., ιμπεριαλιστική ‘’ράβδος’’ του Ααρών,
που μεταμορφώνεται σε ‘’φίδι’’ : ιμπεριάλ γονιμοποιό σύμβολο της….. αρνητικής γνώσης….,
666 τόννοι χρυσού ο Μα,μ,σ,ωνάς Σολομών….,….. όχα, ρε τρισάθλιοι σατανοσυμβολοπαίχτες….! }
$16 : Θα ευλογήσω δε αυτήν και θα σου δώσω επίσης δι’ αυτής υιόν·
[ Ο Ισαάκ / Ε, ένας, εκ πολλών, Χριστός της Π. Δ, λεςςς….! / εγεννήθη κατά πνεύμα…., χξς΄, ως κι ο Ι. Χ….,
ενώ ο Ισμαήλ εγεννήθη κατά τον φυσικόν νόμον….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 29, 23….! ]
▌ …..ωρέ, εκεί, στην αρχαία ‘’ σας’’ Αίγυπτο, η Ίσις κατάφερε να μείνει έγκυος απ’ τον νεκρό Όσιρι….,
χμ, με κατεψυγμένο σπέρμα του…., κι έκανε Φαραούδια…., και δεν θα το καταφέρετε κι εσείς έτσι….,
όταν, μάλιστα, οι βασιλείες πέφτουνε….. και η Ιδέα του όπως θρησκευτικού ιμπεριαλισμού μένει….,
ε, για να την….. ανασταίνει….!
Α…., αν είναι για διαιώνιση του πολεμόχαρου βαμπιροείδους σας, ρε Εβραιούδια….,
ωχ, κι ας μαλώνουν, σικέ ή μη…., μέχρι κι ο Άρης θα σας συντρέξει…., ’’συναδελφικά’’….!
Ναι…., ως συνέτρεξαν , μετά από αιώνες οι, ως κι εσείς αντιρωμαίοι, συνεργάτες σας Σπαρτιάτες….,
χα, θαυματικά…., ώστε το ‘’γάλα’’ των λαών να μη σας λείψει…., ακόμα και νεκρών όντων αυτών….,
που, ξέρει κι αυτός ο μετεκπαιδευτικός σας δάσκάλος να το ‘’μαστεύει’’….,
ως έκανε και με τον γιο του από την λαϊκιά και θνητή Αερόπη Αέροπο….,
καθώς, με ένα θαύμα, έκανε, ο Άρης, έτσι που το νεογέννητο Αέροπος να μπορεί να τραφεί
από το στήθος της νεκρής μάνας του Αμάλθειας, σώρρυ, Αερόπης….,…..
ε, κι άντε και κάντε μια οπή στο αέρα…., μπας και σας ξαναβγούν και χρησμοί του αέρα….! ▌
θα ευλογήσω αυτήν, ώστε να γίνη μήτηρ εθνών με βασιλείς καταγομένους εξ αυτής»….!
[[* Παραπομπή από το $16….. στα….: ▪ Γαλ.: 4 : (30), 31….:
{ (30)….: «Αλλά τί λέγει η γραφή; Διώξε την δούλην και τον υιόν της,
διότι (!;) δεν πρόκειται να κληρονομήση ο υιός της δούλης μαζί με τον υιόν της ελευθέρας»….. }
«Άρα, αδελφοί, δεν είμεθα παιδιά της δούλης αλλά της ελευθέρας»….:
Παράδειγμα από την Παλαιάν Διαθήκην….,…..
▪ Πέτρ. Α΄ : 3 : 6….: «…..όπως η Σάρρα υπήκουε εις τον Αβραάμ και τον ωνόμαζε κύριον.
Και είσθε τώρα παιδιά της εάν κάνετε το καλόν και δεν δοκιμάζετε κανένα φόβον»….:
Σύζυγοι : «περί υποταγής των γυναικών εις τους άνδρας των»….! *]]
♦ Ε, αν είναι να έχει ο, τότε κι εκεί, μικρός ή μεγάλος, ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ ‘’Γιαχβέ’’
«ελέω ‘’Γιαχβέ’’ βασιλείς»….,
ξου…., μέχρι και τη στείρα Σάρρα…., την ετεροθαλή αδελφή και σύζυγο του Αβραάμ….,
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---- …..α…., από τη συνήθεια αδελφογάμων προκύπτουν τα….. στεμματούχα….. αιμόφιλα….,
συνήθως, με αιμοφιλία…., χα…., κι όχι γιατί έχουν, τα λαοβαμπίρια, ‘’φιλία’’ προς το αίμα….! ---την κάνει….. ’’διπλόρροη’’….. και γόνιμη…., βασιλομήτορα….. άλλη Μαριάμ….,
και τον Αβραάμ…., και στα….. 678 του χρόνια…., «κατ’ εξοχήν», γόνιμο….!…..
Λοιπόν, κι αυτό, αρχή άλλου ’’κολπο’’κόλπου…., εξωτερικού και μη ιμπεριαλιστικούουουουου,…..
όπως και οι αρχαίοι Έλληνες ‘’τέτοιοι’’, που, απ’ την πολύ ‘’ευλογία’’, κατάντησαν Τρέλληνες….! ♦
♣ ▪ Γέν.: 17 : 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 και, μετά, τα αποπαίδια του….!
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’ εξεξεξοχήν» γόνιμος…!;
Αλλά, τότε, θα ήταν το ίδιο….. πράμα….. ο εξεξεξοχώτατος….. με τον….. ’’τέτοιον’’….,
χξς΄, που….. άλλο….. Πράμα ο θεός….. κι άλλο….. πράμα ο ημίθεος….! #* ♣
-----------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 19 : 7, 8 :
Λωτ….:
♠ προς Σοδομίτες, που του περικύκλωσαν το σπίτι, ψάχνοντες τους δύο αγγέλους
( …..άνδρες πράκτορες….. που τους πήρε στο σπίτι του….. «να πλύνουν τα πόδια τους»….:
Γέν.: 19 : 2…., ουστ, οι άααααυλοι….. του….. «Μυστικού Δείπνου» ποδοπλύντες….! ) ,
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 κρου…., 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·
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 θρησκοïμπεριαλοσκοπός…../ 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…., όοοοοχι και πως η γυναίκα του Λωτ εκύτταξε προς τα οπίσω κι έγινε, γι’ αυτό, (!;) στήλη άλατος….:
Γέν.: 19 : 26….!
* Και, στου Λωτ τις ‘’συνουσίες’’….,/ μα και στα ‘’σεξοκαπρίτσια’’….,/
‘τός ορίζει ποια θα έχουν…../ ’’τέτοιες’’ τους συνεργασίες….,/
απ’ τα δόλια του ‘’κορίτσια’’….,/ με τα ξένα τα ‘’κορίτσια’’….!
Κι αν τη μάνα τους ακούνε….,/ τότε, που ‘τηνε ‘’παστώνει’’….,/ και το νόμο παραβαίνουν….,/
γιούρια και τις ξεπουλάει….,/ όπως του ‘ρθουνε τα κέφια….,/ ή ως του βαρούν τα ντέφια….,/
που, γι’ αυτό, ‘’τον παίρνουν’’, βάι….,/ και γεννούν παιδιά -- αδέρφια….! *
Την ‘’αλάτισε’’, σαφώς, ο Νταβατζής Λωτ…., που, μάλλον, του τη χάλασε τη δουλειά -- ‘’δουλειές’’…..
και κατάντησε, λαθροσπηλαιόβια….: αφυδατωμένο άλας…., αρνούμενη να δώσει τις κόρες της για….,
κι όχι, αυτός, τις κόρες του : χώρες του….. εκ των άλλων γυναικών του…., του πολυγαμικού….!
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Ή, αλά Νταβατζή Αβραάμ, κι αυτός, για τον….. τράγιο ιμπεριαλοσκοπό, ’’δάνειζε’’ ‘’τέτοιες’’ γκόμενες….,
ή ’’τον έπιασε στα πράσα’’ και…., ή τους αποκάλυψε…., ή νόμισε κι ο Λωτ πως τους αποκάλυψε…., ή…!;
Βέβαια, η κυρά Λώταινα…., χα, ως (!;) στήλη του άλατος, πια….,
/ Τί, ‘’«Σοδομικόν άλας»’’, πια…!; /
[ …..ε, ‘’απόλυτη’’ η ταξική –της υποβάθμιση….! ] με την πρώτη βροχή, έλιωσε…..
και δεν υπήρχε έως μια ορισμένη εποχή, για να τη δείχνουν, παραδειγματικά, και, σ’ απογόνους….,
όπως τη / Έι, αστή -- αέρας ή λαϊκιά -- πέτρα…!; / γριά που η Αφροδίτη μεταμόρφωσε σε πέτρινη στήλη….!
( Τί, την έβαλε, ως θανατοποινίτισσα και λαϊκιά : πέτρινη, πια, στη φυλακή, κέραμο στα Κυπραίικα,…!; )
{ …..τιμωρώντας ‘την, επειδή την μαρτύρησε / …..να, την κρυμμένη Αφροδίτη σε κρυψώνα στην Κύπρο,
όπου είχε καταφύγει, για να γλιτώσει απ’ το ρεζίλεμα, ύστερα απ’ την ‘’περιπέτειά’’ της με τον Άρη….! /
στους, χμ, παντογνώστεςςςςς θεούς, που είχαν βαλθεί, τότε, χα, οι αρχιμάντεις, να την ψάχνουν….! }
Ή, μήπως, εξαφανίστηκε η κυρά Λώταινα για πάντα,….., λόγω Λωτ και….. ’’Μεγαλαδελφόθεν’’….,
περίπου, ως εξαφανίστηκε, για πάντα, και η σκιά της Ευρυδίκης…., επειδή ο σύζυγός της Ορφέας
δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό : όρο…., να μην….. κωδικο….. κοιτάξει, δηλαδή, πίσω του….,
πριν ανέβουν στην επιφάνεια της Γης…., ώστε έτσι, η, μάλλον, εξόριστη, στα Κιμμέρια όρη --Άδη αυτή
να ξαναεπιστρέψει ανάμεσα στους ζωντανούς : ελεύθερους…!;….. ▌
--------------------------------------------------------------------------------------■ Γεν.: 19 : 23 :
Ότε δε ο ήλιος υψούτο υπεράνω της γης, ο Λωτ
/ …..διωγμένος με τους δικούς του από τα Σόδομα….. /
---- …..χα, ‘’ως’’ η νύμφη Τελφούσσα…., στον Παρνασσό, που τον εξουσίαζε….,
έδιωξε, αποτρέποντας από τα κατακτητικά του σχέδια, τον….. τετραήμερο Ιμπεριάλα Απόλλωνα….,
που, τελικά και στη 2η επιδρομή του, την νίκησε συν Διί και κατάκτησε τον Παρνασσό….! ---εισήλθεν εις την Σηγώρ. Και τότε ο Κύριος έβρεξε θειάφι και πυρ από τον ουρανόν
επί των Σοδόμων και Γομόρων, ερημώνων τας πόλεις αυτάς και ολόκληρον την κοιλάδα, με όλους
τους κατοίκους των πόλεων και την βλάστησιν της γης….! | Ε, μόνο, το νερό της τον ενδιέφερε….! |
●…..κι ο Αβραάμ
// Χμ, τότε….: «όταν κατέστρεψε τας πόλεις της κοιλάδας ο Θεός,
ενεθυμήθη τον Αβραάμ και απέστειλεν τον Λωτ μακράν της καταστροφής…..»….: Γέν.: 19 : 29….! //
ατένισε τα Σόδομα και τα Γόμορρα…., που κατακαίγονταν λόγω της μεγάλης τους αμαρτίας….,
χα, ήτοι, που δεν ‘’έκατσαν’’ στους Λωτίτες….,
[ …..όπως δεν ‘’έκατσαν’’ στον προφήτη Ηλία οι αφιλόξενοι Σαμαρείτες….: Λουκάς : κεφ. 9, εδ. 54….,
και κάηκαν έτσι κι αλά Ρώμη και Παύλο, μετά,….. που παλιά τους τέχνη ‘’κόσκινο’’ κι ο εμπρησμός….! ]
ώστε να παροικήσουν οι ιμπεριάλες στις πόλεις τους….!
Και κοντά στο ξερό….. καίει, σαμποταζιζέ, ο υστερικός ‘’Γιαχβέ’’, ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ της ‘’περιοχής’’ τότε,
και το χλωρό….. με ουράνιο θειάφι και φωτιά : δώρα απ’ την Πανδώρα…., ως γνήσιος οι κωλό γος….,
που…., αν ήταν, χα, γήινα…., χαμηλής τεχνολογίας…., ούτε πέτρα θα έμενε…., έι….!…..
…..Και….. Γιαχβέ και Δίας….,/ τα ‘’Μεγαλάδελφα’’ της Ιμπεριαλίας….,/
θύματα ‘’πυρομανίας’’….,/ θύτες της λαοζωίας….!…..
…..Ναι, ’’τέτοια’’ ιμπεριαλιστικά καθάρματα ήσαν όλοι οι θεοποιημένοι βασιλο,«κερατο»,‘’τέτοιοι’’,
σ’ όλες, σχεδόν, τις μυθο’’τέτοιες’’…., και, ιδίως, στην εβραίκη και την ελληνική….,
όπου, και στις δυο, γίνονταν, τότε κι έτσι, τα ίδια κι απαράλλαχτα…., χμ, εκ κωδικοαλληλοαντιγραφήςςς….,
ναι…., που…., ως προς τα….. φυσικά…., ο ‘’μύθος’’ μύθος…., αλλά….. η ‘’ιστορία’’ ιστορία….! ●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 19 : 33,…..36 :
Ούτω, κατ’ εκείνην την νύκτα
/ …..οι ως άνω δυο θυγατέρες του Λωτ, που δεν βρήκαν άνδρα για να παντρευτούν,
«διά να διατηρήσουν το γένος τους»…., μέθυσαν τον πατέρα τους και συνευρέθησαν μαζί του….. /
εμέθυσαν τον πατέρα των με οίνον
---- …..ε, για να κάνουν ‘’τέτοια’’ : σοδομίστικα…., σαφώς, οίνον εκ της γης των Σοδόμων ήπιαν….,
που, μάλλον, τις βίασαν τις «παρθένες»….,
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χμ, ‘’έμπλεξαν τα μπούτια τους’’ και τα ιμπεριάλ κωδικικά τους…., κι έτσι ο Λωτ….! ---και η μεγαλυτέρα / …..ως, μετά, και η μικροτέρα, έτσι….. / εισήλθε και εξηπλώθη με τον πατέρα της·
ούτος δε δεν αντελήφθη πότε εξηπλώθη αύτη και πότε ηγέρθη.
| …..όπως δεν αντελήφθη, ο Λωτ, και την επόμενη νύχτα με την μικρότερη….. |
/ Άραγε, ήταν πιο δυνατό αυτό από το….. ξένο και ιμπεριάλ….. ‘’κρασί του’’….. ’’γυμνού’’ Νώε…!; /
…..Ούτω οι δύο θυγατέρες του Λωτ συνέλαβον εκ του πατρός των….!
♣…..βρε…., τι ’’μεταφυσικές’’ εξηγήσεις τα….. ’’υπέρ φύσιν’’ Λωτάρια….!
Κάλέ…., είναι που του, τους, χάλασαν την ιμπεριαλοδουλειά, κι αυτές…., αρνούμενες να….,
εεεεε, μαζί με τη μαμά τους, την αλατοποιημένη…., χμ, όχι «εκ σπαργάνων», Γιαχβόθεν, «αλατισμένη»….,
ορφανές πια…., μα, ακόμα….. παρθέεεεενες….,
που οι Σοδομίτες, χα, δεν τις…., παρά, μόνο, τους δυο πράκτορες, τους δυο αγγέλουςςςςς,
που φιλοξενούσε -- έκρυβε ο Λωτ στο σπίτι του….!
Και…., έστω όπως μας τα λεν τα Λωτάρια…., ξου, «διά να διατηρήσουν το γένος τους»….,
τόσο….. ‘’τύφλα….. μεθύσι’’ είχε ο γεροΛωτ και δεν κατάλαβε τίποτα….,
ούτε και τη δεύτερη φορά…., και τον….. και τις….,
και συνέλαβαν αμφότερες…., οι, ταυτοχρόνως, ’’γονιμοήμερες’’….. και με την πρώτη, κιόλας….,
χμ, ως ‘’έτσι’’ και με τον ιερόσπερμο Σαμπαθάη, σώρρυ, Ηρακλή κι οι κόρες του Θέσ,π,τ,ιου…!;
---- Α, μήπως το έκανε : το άφησε να γίνει αυτό κι έτσι από τύψεις….. και για εξεξεξαγνισμό του…!; ---Άραγε…., και δεν μας το λένε οι Τρέλληνες σχιζομυθοπλάστες ‘’πτωχοπρόδρομοι’’….,
η, επίσης, παρθένος κόρη του βασιλιά της Ασσυρίας Θείαντα Σμύρνα ή Μύρρα….,
που η, εκδικητική, κι αυτή, θεά Αφροδίτη…., να, στον μύθο του Άδωνι….,
σαν δεν της πρόσφερε θυσίιιιια…., εχ, και για να την τιμωρήσει, οργισμένη, γι’ αυτό….,
της ενέπνευσε ένα ακαταμάχητο ερωτικό πάθος για τον ίδιο τον πατέρα της….,…..
έι, άραγε, συνέλαβε, κι αυτή, χμ, ’’διαιωνιστικάαααα’’…!; ♣
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 20 : 12 :
Αβραάμ :
/ …..προς βασιλέα των Γεράρων Αβιμέλεχ, που του σύστησε, χμ, και σ’ αυτόν, τη γυναίκα του,
τη Σάρρα, ως αδελφή του…., όπως στον Φαραώ ο Νταβατζήςςςςς….. /
«Άλλωστε πράγματι αύτη ήτο αδελφή μου, θυγάτηρ του πατρός μου,
ουχί όμως και της μητρός μου, και έγινε σύζυγός μου»….!
▼ Μωρέ, είτε μ’ ένα ρο είτε με δυο ρο…., λυσσάρα κι η πασαρόμενη Ήρ,ρ,α, ω, σώρρυ, Σάρ,ρ,α…..
και….. ’’παλιά τους τέχνη κόσκινο’’ το, για ιμπεριαλοσκοπό, συζυγοεμπόριο….!
Και, έτσι, ‘’την πήρε’’ ο Αβιμέλεχ…., μα αφού παρουσιάστηκε ο Θεόςςςςς στον ύπνο του / Ε, έμμεσα….! /
και του διέταξε να την επιστρέψει στον Αβρ,α,άμ…., που, αλλιώς, θα τον σκότωνε ο ίδιοςςςςς ο Θεός….!
Ννναι…., και του την επέστρεψε του Αβραάμ…., εδώ, ’’αμεταχείριστη’’, λέει ο συγγραφεύςςςςς Μωυσής….,
ωωωωω, που, ‘’για το τέτοιο’’, της έδωσε «χίλια αργύρια ως αμοιβή δι’ ό,τι της συνέβη
και να δικαιωθεί απολύτως» : Γέν.: 20 : 16….,….. μα, αμοιβή, και στον ιμπεριάλ Αρχινταβατζή Αβραάμ….,
# …..χμ, κι αυτός, και, χρηματαμοιβή…., ως έκανε κι ο Φαραώ έτσι….!
Και τι ακριοπλήρωτη η επ’ αμοιβή εκδιδόμενη Πουτάνα…., η «υπάκουη τω Αβραάμ» λυσ·Σάρρα….,
χμ, η της Χαριτωμένης «σεπτής ηδονής» και των ‘’άσεπτων γαμησιών’’ ‘’Νυμφομάνα’’….!
Εεεεε, ναι, ρε, και, ‘’χριστιανοί’’…., ιμπεριαλισμός = λαογαμήσι….,
τσς, και μη μαλώνετε εμένα που μιλώ, παρασυρτικάαααα, αισχρά….,
μα τους δικούς σας ‘’τέτοιους’’ να μαλώνετε…., που κάνουν, απαράσυρτοι λες, τα αισχράαααα….,
χα, και, γι’ αυτό τους κάνατε Αγίουςςςςς τους Τραγίουςςςςς….!
Ννναι, κι άντε, ως εύχεστε στις προσευχές σας, να πάτε στο κόλπο του Αβραάμ….. για ‘’κόλπα’’….! #
αλλά, αμοιβή, και στον ανεψιό και συνοδό του κι εκεί Λωτ…., που έφυγαν πιο πλούσιοι….!
Αχ, κι εκεί , έτσι : μανταμέ γίνονταν τα ‘’υγρά αέρια’’….. ’’ξηρά αέρια’’….,
τα ‘’φτωχά’’ ‘’πτωχά αέρια’’….. πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’…., ναι, που κι έτσι είν’ ο ιμπεριαλισμός Νο 666….!
Ε…., με τόσα, και, ’’δανείσματα’’…., προπαντός, βασιλο:«κερατο»:’’τέτοια’’….,
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πώς να μη στειρώσει και ζουφιοσποριάσει η κουκλάρα Σάρ,ρ,α…., / χώρα Σάρ,ρ,α / ρε Αβράμη, κι εσύ,…..
που, όμως, όταν ‘’ξεκουράστηκε’’, στα 666 της χρόνια, ’’επανήλθε’’ : απο’’στέγνωσε’’ : απο’’ξηράθηκε’’
και γονιμοσπόριασε κι η μήτρα της….. και συνέλαβε….. βασιλογεννήτορα γιο…!;…..
Ναι, από «σπερματοφόρο, μα μη καρποφόρο ‘’φυτό’’», έγινε «σπερματοφόρο και καρποφόρο ‘’φυτό’’»….! ▲
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 20 : 17, 18 :
Τότε
/ …..σαν εδέχθη ο βασιλιάς των Γεράρων Αβιμέλεχ
να εγκατασταθεί με τους δικούς του ο Αβραάμ στη χώρα του….. /
ο Αβραάμ προσηυχήθη εις τον Θεόν και ο Θεός εθεράπευσε τον Αβιμέλεχ, την σύζυγόν του
και τας δούλας του, ώστε να δύνανται να γεννήσουν τέκνα.
( Ε, προσωρινή, εσω·εξω, ιμπεριαλιστική ανικανότητα : στειρότητα…., που κι ο Γιαχβέ εμπόδια βάζει….! )
♦ …..χμμμ, ρε, ’’καμωματιάρη’’ Αβρααααάμη…., όχα, συ, ’’με τα αντισυλληπτικά σου στα νερά τους’’….,
γιατί δεν προσευχήθηκες στον Γιαχβέ και για την….. στειρότητα της Σάρρρρρας σου….,
ν’ ανοίξει ο Θεόςςςςς τελείως τη μήτρα της Σάρρρρρας σου, από πριν,
και να γεννήσει κόρες : χώρες : μαχαλάδες…., ουστ…., ο, μπουρντιστής και μπουρδιστής, Θεόςςς….,
που…., εχ…., για της Σάρας και τ’ Αβράμη τα καμώματα….,
στείρωνε και ξεστείρωνε όλες τις ‘’τέτοιες’’ του Αβιμέλεχ….,
στα υψηλά και χαμηλά του τα πατώματα…!;
Ρε, σεξο’’κυρούλες’’ του Σατανά, δε πάτε να τραβήξετε τα βυζιά σας, που ‘’μας τη βιδώσατε’’ τελείως….,
μη και….. στραφούν τα….. γουρούνια με τα ‘’πατημένα’’ ‘’μαργαριτάρια’’ –σας και σας ξεσχίσουν….! ♦
Διότι ο Κύριος είχε κλείσει τελείως όλας τας μήτρας εις τον οίκον του Αβιμέλεχ
εξαιτίας της συζύγου του Αβραάμ Σάρρας….!
♠ Μωρέ, ούτε ο Αβιμέλεχ δεν την γκάστρωσε την Πουτάνα…., κι ας μας λεν πως, διόλου, δεν ‘’την πήρε’’….!
Και, ω φευ συγγραφεύ Μωυσή…., που ‘’μας’’ λες ‘’τέτοιες’’, διασκοτιστικές κι αηδιαστικές, λεπτομέρειες….,
μήπως, τυχόν, ήταν μεν όμορφη η Σάρρρρρα…., αλλά….. κρυόμητρη κι ανοργασμικιά και δεν…., τότε…!;
Και, χμ, μήπως, κι αυτό, δεν το έκανε ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Κύριος και θεόςςςςς, ω κρυπτοπολυθεϊστή,
μα, τσς, η οργή και η εκδικητικότητα της σχιζοθεάς Αρτέμιδος…., ειδικής, και, σε αυτό….,
που, κάποτε κι έτσι, η οργή και η εκδικητικότητά της εκδηλώθηκε με γενική….. στειρότητα στην Πάτρα….,
[ …..έι, γενική στειρότητα….: πλην από εσω·εξω·επεκτατική…., οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική,….! ]
μόνο και μόνο επειδή μια ιέρειά της ‘’το έκανε’’ με τον ωραίο Μελάνιππο μες στο ναό της….,
οπότε διέταξε, ξου, να της θυσιάζουν οι μη θυσιάζοντες σε αυτήν Πατρινοί, κάθε χρόνο,
έναν πολύ όμορφο νέο και μια πολύ όμορφη νέα…!;…..Έιιιιι…., ω μουνόγδαρμα της Σάρρας Μωυσή….! ♠
--------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 28 : 13,…..$15 :
Θεός….:
* …..προς Ιακώβ, / Χμ, τον που είχε, πριν, θεό του τον Άτον : μάλλον, τον των Αιγυπτίων Άττον….! /
τον θεόθεν, μετά, μετονομασθέντα σε Ισραήλ, σε όνειρό του….,
[ …..ε…., κάθε….. μετονομασία…../ ιμπεριάλ….. μετοικισία….! ]
που, συνολικά, από όλες τις γυναίκες του είχε 12 υιούς….: 12 φυλές του Ιακώβ -- Ισραήλ….!
// Α είχε και….. τον 13ο ο οφιούχος…., η οχιά…., τον….. αστρίτη…., τον 13ο….. αστ,ε,ρισμό….! // *
Τότε ο Κύριος | …..χξς΄…., το Πνεύμα : ο Κύριος…!; | εστάθη υπεράνω αυτού και είπεν·
«είμαι ο Κύριος, ο Θεός του πατρός σου Αβραάμ· [ …..χμ, του που είχε, πριν, θεό του τον Τεράχ….,….! ]
και ο Θεός του Ισαάκ ( …..χμμμμμ, του που είχε, πριν, θεό του τον/τους Ελωεί/Ελωχείμ….,….! ) .
Την γην αυτήν, εις την οποίαν είσαι εξηπλωμένος, θα την δώσω εις σε και τους απογόνους σου….!
---- …..εχ, εννοείται…., κι εδώ…., με ανταλλάγματα και….! ---{ Ω, ρε, σε τι ηλικία ‘’συνταξιοδοτούνται’’ οι….. κληροδότες κτηματογραφητές….,
να ‘’πιάσουν δουλειά’’ και οι κληρολήπτες…!;
Και, ω Γιαχβοξεγελασμένε Ιακώβ, δεν πας, ολίγον τι ’’ιστορικοσυμβιβαστικά’’, στη Λιβύη….,
στο μαντείο του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’, σώρρυ, του ‘’Μεγάλου Πατρός’’ Άμμωνος Διός….,
μπας και σε καταστήσει, άμεσα ή μη, κυρίαρχο όλης της γ,Γ,ης…., ως πιο….. ’’στέρεο’’ αυτός….,
όπως κατέστησε ‘’τέτοιον’’ και τον Μεγαλάδελφο, σώρρυ, Μεγαλέξανδρο….!….. }
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$15 : Θα είμαι μαζί σου και θα σε φυλάττω, οπουδήποτε και αν υπάγης,
και θα σε επαναφέρω εις την χώραν αυτήν· διότι ουδέποτε θα σε εγκαταλείψω,
μέχρις ότου κάμω ό,τι υπεσχέθην εις σε»….!
/ Παραπομπή από το $15….. στο….: Εβρ.: 13 : 5….: «Η συμπεριφορά σας να είναι απηλαγμένη
από αγάπην προς το χρήμα, να αρκήσθε εις όσα έχετε, διότι ο Θεός είπε,
Δεν θα σε αφήσω έρημον, ούτε θα σε εγκαταλείψω»….: Ηθικά παραγγέλματα….! /
[[[ …..εχ…., μερικέςςςςς φορές δεν τους φύλαττε…., ο….. η….. ’’Μεγαλάδελφη’’ ’’ουρά’’ τους….,
ιδίως τους απογόνους του Ισραήλ…., παρά την συμφωνίαν….,
μα τους απατούσε και τους ‘’άδειαζε’’ Κυριακά
και τους έκανε, ως Dominus, ’’ντόμιμο’’, και, στον χωροχρόνο τους…., να, και, των Ισραηλιτών….,
που….. ο σχιζο’’τέτοιος’’ στην….. ’’μπιρίμπα’’…., ε, τα κάνει, όλα, ’’λίμπα’’….!
’’Μπιριμπαλληλούια’’….. και….. προσοχή, βρε, στων Θεώωωων την ‘’ούουουουουγια’’….!
Και…., και, ο Ιακώβ ήταν, προπαντός, και του, του Νο 666, οικονομικού ιμπεριαλισμού….,
κι ας, παραπεμπτικάαααα, στην Κ. Δ λεν άλλα οι πλουσιόφιλοι ορθοί χρήστες του Μαμωνά….:
«μη φιλοχρήματος»…., και του, του Νο 777, γεωλογικού ιμπεριαλισμού….,….! ]]]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 30 : $8 :
Τότε είπεν η Ραχήλ·
● …..μια σύζυγος του Ιακώβ…., που, ώς τότε, παρέμενε, κι αυτή, στείρα και παραπονιάρα….,
μα, μετά, όχι…., που ‘’έπιασε’’ και γέννησε…., θαυματικάαααα….!
Ναι…., εβραίικα θαυματικά…., χα, κι ας λένε οι ‘’άπιστοι’’….. ρωμαίικα θαυματικά….,
χμ, ότι, δηλαδή, τη μαστίγωσαν οι Λυκάνθρωποι της Ρώμης
με μαστίγιο από δέρμα τράγου, για να γίνει η στείρα κι αυτή, ως κι οι δικές τους ‘’τέτοιες’’, γόνιμη….!
---- …..στείρες ξεστείρες τα ‘’παλιούρια’’….,/ φουλ, όμως, ’’θεο’’γεννητούρια….:/
τέχνασμα και….. φάντασμα….!
Γιούριααααα, λοιπόν, στα ούρια τα ‘’παλιούρια’’…../
και….. ‘’πιάσατε τα άσματα’’…../ στου Σατάν τα….. ‘’π,κ,λάσματα’’….! ---- ●
«ήτο δύσκολον αυτό το τέχνασμα,
♣ …..«έδωσε λοιπόν την δούλην της / …..η Σάρα, σώρρυ, η Ραχήλ την Άγαρ, σώρρυ, την Βαλλά….. /
εις γάμον μετ’ αυτού και ο Ιακώβ συνευρέθη με αυτήν….. και εγέννησε, επί των γονάτων της,
εις τον Ιακώβ υιόν», όπως, μετά κι έτσι, και δεύτερο υιό…., τον Νεφθαλίμ ( = τέχνασμα )….!
---- …..μα….. κι η όχι στείρα αδελφή της Λεία έκανε το ίδιο, με δική της δούλη / την Ζελφάν /,
που του χάρισε, του θεϊκούουουουου, Ιακώβ κι άλλον γιο, τον Γαδ ( = τύχη )….,
ε, μάλλον, = γούρι αγγούρι και βασιλιάς της ατυχίας…., | Ζουρβάν = τύχη στα Ιρανικά….. |
μα ο Γιαχβέ αυτός όχι αντρόγυνος κι αυτογκάστρωτος…., όπως ο Ζουρβάν….,
να, το μυθικό κι αυθύπαρκτο ον του Ιράν Μελχισεδέκ, σώρρυ, Ζουρβάν….!
* Και…., ωωωωω…., δυο -- δυο, και, τις αδελφές τις έκανε συζύγους ο Ιακωβάραρος….,
ο ιμπεριάλ μαφιοζιζέ μετονομασθείς, σε όνειρό του και θεόθεν, σε Ισραήλ….,
χμ, «αληγορικώς», τις δυο κόρες/χώρες του Λάβαν….! *
Και, έτσι, «τεχνάσματι», ’’δανεικά’’ και «επί των γονάτων» των στείρων γυναικών, και άλλοι….:
π. χ, μετά κι αυτή, η Ελλισάβετ, σύζυγος Ζαχαρία και μητέρα του Ι. Β, του Βαπτιστή του Ι. Χ….!
Ναι, και πώς ‘’μας την παίζουν’’….. τεχνάσμασι…., χξς΄, με ‘’τσαλίμια’’ τα Νεφθαλίμ Γιαχβίδια….,
τους…., αυτο ή ετερο…., σκεψαυνάνες κι εμάς…., όσους κι όσο κι έως….! ---- ♣
το οποίον έπαιξα εις την αδελφήν μου και όμως επέτυχα»….!
* Παραπομπή από το $8….. στο….: Ματθ.: 4 : 13….: «Άφησε την Ναζαρέτ
| …..ο ‘’«της ιερής….. μπλόφας και διπλωματίας»’’ Ιησούςςς, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη….. |
και ήλθε να κατοικήση εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κοντά εις την λίμνην εις τα σύνορα
Ζαβουλών και Νεφθαλείμ»….: Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας….! *
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( Και, προσοχή…., ω Καπερναουμίτες…., ο Ι. Χ νεφθαλει,ι,μίζει : τεχνασματίζει….,
δολίως και καδμικώς….. παραπεμπτικάαααα : παρασιλωαμικάαααα : παρασπαρτικάαααα :….,
και φοβούμενος κι ‘’άδειασμα’’ και ‘’κάρφωμα’’ απ’ τον διαφωνούντα κι εξουσιοαντίζηλό του Ι. Β….,
χα, κι ακούστε ‘το, που….. ’’συνελήφθη’’ νεφθαλιμίως στη ‘’στεγνή’’ μήτρα της στείρας ‘’μαμάς’’ του….!
Νεφθαλίμ : Π. Δ….. και Νεφθαλείμ : Κ. Δ….: ε, μαφιόζικες μετονομασίες και ιμπεριάλ ‘’συνουσίες’’….! )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 38 : $8, 9, 10 :
$8 : Τότε ο Ιούδας είπεν εις τον Αυνάν·
[ «Αυνανίας το κεφάλαιον πρόσχετε….!»…., ω, σώρρυ, αυτό είν’ απ’ άλλο….. σκεψαυνάνισμά τους….! ]
«είσελθε προς την χήραν του αδελφού σου
/ …..του Ηρ, πρωτοτόκου γιου του υιού του Ιακώβ Ιούδα, από τη Θάμαρ,…..
που ο Κύριος τον εθανάτωσε, τον Ηρ, χμ, επειδή του ήτο δυσάρεστος….! /
και κάμε τα καθήκοντα γυναικαδέλφου έναντι αυτής,
{ Α, πώς δε σας έκαναν…., κι εσάς, ω κάθε Ι.Χάριο…., Ισλαριστές και του Ισλάρ, σώρρυ, Ισραηλιστές….,
ως, και, τους Ισλαμιστές του Ισλάμ και του Ισμαήλ….,
και, χα, δυσαρεστείτε τον έτσι γυναικαδελφοκτόνο Κύριο….,
σεις οι κουνιάδοι των χηρών των αδελφών σας…., βέβαια, οι, τότε κι έτσι, εξωσπερματοχύτες….!
Και….. άλλο πράμα το καθήκον….. κι άλλο πράμα το καθίκιον…..
Και….. μη ’’σχιστείτε’’, πάλι, ω….. κεραιούχοι…., και, για ‘’ένα’’….. ετερούσιον γιώτα, ι, …..εεεεε….! }
και δημιούργησε οικογένειαν διά τον αδελφόν σου».
* Παραπομπή από το $8….. στο….: Ματθ.: 22 : 24….: | Σαδδουκαίοι προς Ιησού |
«Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπεν,
Εάν ένας πεθάνη άτεκνος, τότε πρέπει ο αδελφός του να νυμφευθή την γυναίκά του
και να φέρη απογόνους εις τον αδελφόν του»….: Περί αναστάσεως….! *
Αλλά ο Αυνάν, επειδή εγνώριζεν ότι η οικογένεια δεν θα ήτο ιδική του, έχυνε το σπέρμα του εις την γην,
♦ Α, γι’ αυτό γέμισε η Γη, έκτοτε, από….. ’’αυτοφυείς’’ αυνάνες…., κορμαυνάνες, σκευψαυνάνες,…..
ε, της ’’666ης’’ ιεράςςςςς φυλής…., χμ, στην ’’666η’’ ‘’νέα’’ δημιουργία του ανθρώπινου γένους….!
Ναι, ως…., κάπως ‘’έτσι’’, εξωσπερμοχυτικά…., και στην….. υποχθόνια Τρελληνική μυθολογία….,
λ. χ, και, με τον….. Εριχθόνιο…., που προέκυψε από εξωχυμένο σπέρμα του Ήφαιστου….,
σαν αυτός προσπάθησε, ατυχώς και….. αβοήθητος, να βιάσει
την / …..χα, την στην περικεφαλαία της…..’’«παρθένο»’’….. / παρθένο κι ‘’άτεκνη’’ Αθηνά….,
που, τότε, σκούπισε το στη γάμπα της εξωσπερμόχυμά του με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα,
που το πέταξε μ’ αηδία καταγής…., οπότε, έτσι, γεννιέται ο Εριχθόνιος / Ε, χώρα κι αυτός….! / ,
μόνο, με το σπέρμα του, εχ…., μονόσπερμα, εξωμήτρια και, τσς, ’’αβιογενώς’’….,
ε, χωρίς τη, σε βοήθειά του, συνεργασία της Αθηνάς για δημιουργία χώρας : σατραπείας….,
ε, ‘’καθαρά’’ αντρίκειος θρησκευτικός ιμπεριαλισμός….!
/ …..ωχ, έστω, μυθολογικός ιμπεριαλισμός…., α, φορές, και ιστορικός….! /
Και…., χωρίς παρακαλώ, ω χιτ∙λέρα Μωησή, που μας παρασύρεις, ευθέως, σε αισχρολογίεςςς….,
άλα εξωσπερματόχυση ο δικός σου…., ---- …..Ωχχχχχ, να τους χέσω….. ή να τους χύσω…!; ---που θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς…., για να είναι, όντως, όνομα και πράμα….,
μα έκανε και τα….. πολλά….. ’’τετοιο’’εισόδιά του στης χήρας νυφούλας του το ‘’τέτοιο’’….,
προς δυσαρέσκεια του ’’ματάκια’’ Κυρίου…., που, γι’ αυτό, τον σκότωσε, κι αυτόν,…..
τάχα, γιατί, ’’έτσι’’, θα έμενε άτεκνη, άρα ονειδισμένη, και η χήρα του Ηρ….,
όπερ, δυσάρεστον, και, τω Κυρίω….,….. εμ, κι ας πρόσεχε…., ο δυσάρεστός του ‘’Αυνάν’’….! ♦
οποτεδήποτε συνευρίσκετο με την χήραν του αδελφού του,
διά να μη δώση οικογένειαν εις τον αδελφόν του.
Τούτο δε, το οποίον έκαμε, δυσηρέστησε τον Κύριον, ο οποίος εφόνευσε και αυτόν επίσης….!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Γέν.: 41 : 32 :
Ιωσήφ / …..προς Φαραώ, εξηγών το όνειρο του Φαραώ με τις επτά παχιές και τις επτά ισχνές αγελάδες,
ως κι εκείνο με τα επτά γερά στάχυα και τα επτά μαραμένα….: βιοσαμποτάζ και σε ζώα και σε σπαρτά….. / :
«Το γεγονός ότι το όνειρον εστάλη δύο φοράς εις τον Φαραώ,
|// …..όνειρο : αμετάκλητη, προγραφή…., Γιαχβόσταλτο μ’ αγγέλους 2…., μα σούπερ έμπιστούς του….,
---- …..να, κάτι σαν ‘’εμπάρκο’’…., ’’τέτοιο’’ που λένε στην….. αργκό….! ---πράκτορες απειλητές…., που δεν μας λέει κι η Γραφή….! //|
(!;) υπό δύο μορφάς, καταδεικνύει ότι το ζήτημα τούτο / …..το περί επτάχρονης αφθονίας καρπών και περί
επτάχρονου λιμού στην Αίγυπτο…., ε, σ,Σ,τυγερά….! /
είναι καθ’ όλα αποφασισμένον υπό του Θεού και ότι ο Θεός λίαν συντόμως θα πραγματοποιήση αυτό»….!
♣ Ε, ρε άγγελε -- προκάτ κατάσκοπε Ιωσήφ…., αλλού και σε άλλους…., μια φορά, μονόμορφα….,
έστελνε ο Θεός Ερμής, σώρρυ, Αθηνά, ωχ, Ιεχωβά Ελ Γιαχβέ ένα όνειρο…., συνήθως, με τηλεF. A. X….,
καταδεικνύοντας ότι το ζήτημα εκείνο ήταν καθ’ όλα αποφασισμένο υπ’ Αυτούουουουου
και ότι λίαν συντόμως θα το πραγματοποιούσε…., ως, λ. χ, με την….. δευτέραν παρ,απ,ουσίαν του Ι. Χ….,
και ότι δεν θα…., ενώ, εδώ και με τον, ’’ξένο’’ και….. ’’δύσκολο’’, Φαραώ δις….!
Τί είναι, βρε, ο ‘’Γιαχβέ’’ σας…., δις σχιζοπλακατζής ο δις λιμοφόρος…!;
Και, να, ο ‘’ονειροκρίτης’’ Ιωσήφ
( …..εμ, σαφώςςς, αποκωδικοποιητής της κωδικοποιημένης προγραφής : απειλής του Γιαχβέ….!
Και ο άγγελος Κυρίου, ο που εστάλη στο άπαξ όνειρο του αρραβωνιάρη της Μαρίας του Ι. Χ Ιωσήφ,
ήταν αυτός εδώ ο Ιωσήφ…., χμ, για να του πει να ‘’χωνέψει το κέρατο’’,
που ο Κύριος το «αποφάσισε ‘’καθ’ όλα’’» και «ότι ‘’λίαν’’ συντόμως θα πραγματοποιηθεί»…!; Εεε…!; )
/ …..ως αυλικός ο Ιωσήφ κι έμμεσα γνώστης των σχεδίων του Φαραώ για τους ανίκανους 2 αυλικούς του,
που….. τον έναν σχεδιάζει να κρατήσει στη θέση του….. τον δε άλλο να σκοτώσει….. /
εξηγεί τα όνειρά τους, έτσι…., πράγμα που γίνεται….,
και χρίζεται, και, οικονομικός σύμβουλος του….. φοβο,τρομο,κρατημένου….. Φαραώ….!
[ Ε…., από το ‘’τέτοιο’’ του Γιαχβέ….,/ κάλλιο συνεργασία και….,/ παρά ό,τι λεν αι προγραφαί….,…../
χα…., σαν ‘’με Μπάρμπα στην Κορώνη’’….,/ το θρασίμι ξεψαρώνει…../ κι ‘’ό,τι, θέλει κατορθώνει….,…../
α…., και με ‘’πάσα’’, να, μαντάμεμα,/ της ευειδούς και αναιδούς κυράς του….,/
ό,τι θέλει κατορθώνει….,/ ναι, να, πια, και….. άναιμα….! ]
Παίρνει δε, τελικά και με σικέ κόλπα, τον πατέρα του Ιακώβ και τους αδελφούς του εκεί στην Αίγυπτο….,
όπου τους δίνει τα πιο εύφορα μέρη της Αιγυπτιακής γης και γίνονται πλούσιοι….,
αλλά, μετά, ο διάδοχος του Φαραώ τους εξάγει από την Αίγυπτο, και, γιατί έχουν ήδη υπερπληθυνθεί….!
Φυσικά, κι εδώ, ο αφηγητής, έστω, Μωυσής….,
πλην που ‘’μας’’ ενημερώνει για τους διαδόχους του ‘’καθενός’’ Εβραίου…., ηλιθίως, βεβαίως….,
μας παραθέτει, ’’λεπτομερώς’’ και μες σε εκατοντάδες σελίδες, τα πλέον ανούσια, έστω, συμβάντα τους….,
ως, λ. χ, τα ‘’παντρευτικά’’ τους…..,
/ Μάλιστα, φορές, με μεσολαβητή και προξενευτή τον ίδιο το ‘’θεό’’ Γιαχβέ, ή τον αρχάγγελο Ραφαήλ….! /
τα ‘’κερατώματά’’ τους…., αιμομεικτικάαα και μη…., τριχασχολίες και δρώμενα της καθημερινότητάς τους….,
α, και πολεμικές επιχειρήσεις τους, προπαντός….,
ω, και, πάντα, με ’’σκηνοθέτη’’ τον Γιαχβέ:’’ουρά’’ τους…., ως κ.α.π, χξς΄, για τα οποία….. ‘’χεστήηηκαμε’’….!
Ε…., έτσι και κατά τον πρόγονό του Αβραάμ : ιμπεριάλ Νταβατζή και ’’πασαρτζή’’
της γυνής του Σάρρας στον Φαραώ και τον Αβιμέλεχ….,
να, έτσι, κι ο Ισαάκ, σχεδόν, ‘’πασάρει’’ στον βασιλιά των Φιλισταίων Αβιμέλεχ
την «ωραία εις την μορφήν» γυναίκα του Ρεβέκκα…., που, κι αυτός, την παρουσίαζε ως αδελφή του….,
χμ, «φοβούμενος μήπως χάση την ζωήν του εξαιτίας της»….: Γέν.: 26 : 6 έως 11….,….!
{ Μωρή Αλκμήνη, σώρρυ, Ρεβέκκα…., μπας και τα δίδυμά σου είναι
το ένα απ’ τον Δία, σώρρυ, απ’ τον Αβιμέλεχ και το άλλο απ’ τον Αμφιτρύονα, σώρρυ, απ’ τον Ισαάκ….,
ως, έτσι, αλά Ησαύ και Ιακώβ, κι ο Ιφικλής κι ο Ηρακλής…!; Α, εδώ, τα λέει ‘’μασημένα’’ ο Μωυσής….! }
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Ωχ, και μη χειρότερα, ννννναι, στα «καλύτερα συγγράμματα της Γης και όλων των εποχών»….,
ναι, τα καλύυυυυτερα ‘’θεοκτόνα’’, ω ‘’μανταμεμένοι’’ και ‘’ανυποψίιιιιαστοι’’ ‘’κολπο’’‘’χριστιανοίοιοιοιοι’’….!
Α, κι άντε στον ’’κόλπο’’ τους, ω νηστικοί και «παρθένοι» ‘’μύριοι’’…., | Άντε και ‘’κομάντος αυτοκτονίας’’….! |
ε, για ‘’ιμπεριάλ’’ ‘’κόλπα’’…., ουστ, χξς΄, ξουουου…., ω εβραιοποιημένοι «ιεροί» πατριδοπωλητές….! ♣
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 46 : 3, 4 :
Και είπεν ο Θεός·
/ …..προς Ιακώβ -- Ισραήλ σε νυχτερινό του όραμα…., χμ, αφού προσέφερε στο ‘’θεό’’ θυσίες….. /
---- …..α, της νύχτας τα ‘’οράματα’’….,/ ’’ονείρωξες’’ για κλάματα….!
Και….. ένα όραμα ισούται με δυο όνειρα…!; Ε, για να ξέρουμε
το πόσο «καθ’ όλα» είναι αποφασισμένος ο Κύριος….. και αν πραγματοποιηθεί
λίαν συντόμως κι ‘’αυτό’’…., χμ, το προγραφικό ‘’τέτοιο’’ του, κι εδώ….! Έιιιιι….! ---«εγώ είμαι ο Ελ ( Θεός ),
*** …..Εεεεε….,/ θεομάσκες κι ονόματα αλλάζεις…../ και τις’’κατάρες’’ σου ευλογίες ονομάζεις….,/
‘’ουρά’’ εσύ του Ισραήλ….,/ τέχνασμα συ….. ή Νεφθαλίμ….,/
γι’ αυτό, και, οι σχιζοφρενείς/ είναι ακατανομαστοί….,/ ακόμα, χα, κι οι Ελωχείμ….!
Και…., βρε ‘’βολεμένα’’ Γιαχβούδια…., είχαν, τάχα, άδικο, και, οι Βογόμιλοι….,
που ταύτιζαν τον Γιαχβέ με το Σατανά….! Για σαςςςςς όχι…., μα για μαςςςςς ναι….,
που ήταν 678 φορές χειρότερος…., ειδικά, έτσι που ο όντως Αρχιτράγος Σατανάς
‘’τη βγάζει καθαρή’’, κι εδώ….! ***
ο Θεός του πατρός σου· μη φοβηθής να κατέλθης εις Αίγυπτον·
[ Χμ, αρχικά, τάχα, ως μετανάστες, νομάδες εκεί κι έπειτα ισχυρό έθνος….: ιμπεριάλ συνταγή….!
Και….. προσοχή τον της Αιγυπτίας ερήμου άνεμο Χαμσίν, ή και τον ανεμοστρόβιλο Ζομπάα….,
που σηκώνουν άμμο και σκόνη μέχρι και χίλια μέτρα
και προκαλούν, ξου, θαυματικόοοοο σκοτάδι…., ουστ, τριήηημερο….! ]
διότι θα σε καταστήσω εκεί μέγα έθνος. Εγώ ο ίδιος θα κατέλθω εις την Αίγυπτον μαζί σου,
και εγώ οπωσδήποτε θα σε επαναφέρω…..»….!
▌ Έξοδ.: 6 : $3 :
Θεός / προς Μωυσήν / : «εγώ είμαι ο Κύριος· εγώ ενεφανίσθην εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ
ως Θεός Παντοδύναμος, αλλά δεν εγνωστοποίησα εις αυτούς το όνομά μου Γιαχβέ
(ο Ων, ο Κύριος)…..»….!
♦ …..συ αντιείπας, ρε, προπαντός, αρχιεβραιοφάγε Εβραίε, Μωυσάραρε…., που, από Ελ του Ιακώβ,
τον βαφτίζεις Ιαχωβεχαί ή Ιαχωβέ ή Γιαχβέ….: χα, με τ’ όνομα της μάνας, μαζί και θείας, σου Ιωχαβέδ :
Έξοδ.: 6 : 20….!
Και…., μιας και βαφτίζεις αβέρτα…., δεν ξαναβαφτίζεις και τον θεό Τεράχ,
χμ, τον θεό του Αβράμ ή Αβραάμ ή Αμπιράμ ή πατρός Ομάρ….,
α…., και τον/τους των πλουσίων θεό/θεούς Ελωχείμ του, πολυθεϊστή, Ισαάκ….,
α…., και θεό Αδονάη (Άδωνι) του Ιακώβ…., α…., και τον θεό Άτον του Ιωσήφ….,….!
Ααα, και….. στην Αποκάλυψη του Ιωάννη….. θα έχεις…., κι εσύ, ως ο Ι. Χ…., νέο, Πανικό, όνομα…!;
Ή θα είναι, ω π,Π,ανΏν, συκάτος και, από ‘’ιδιοποίηση’’, θα ‘’μας’’ τον δείξουν ως ‘’αμπελάτο’’…!; ♦ ▌
♣ Παραπομπή από το $3….. στα….: ▪ Ιωάν.: 8 : 58….: «Είπε εις αυτούς | τους Ιουδαίους | ο Ιησούς,
’’Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, πριν γεννηθή ο Αβραάμ Εγώ υπάρχω’’» / …..ε, ως ιδέα ‘’Ι. Χ’’….! / ….:
Η αλήθεια θα σας ελευθερώση….,…..
▪ Αποκ.: 1 : 4….: «Ο Ιωάννης προς τας (!;) επτά εκκλησίας, αι οποίαι είναι εις την Ασίαν.
Χάρις να είναι σ’ εσάς και ειρήνη από εκείνον, ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε
και ο οποίος θα έλθη, και από τα επτά πνεύματα, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του,
και από τον Ιησούν Χριστόν,…..»….! ♣
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Γέν.: 47 : 26 :
Εθέσπισε δε ο Ιωσήφ διά την χώραν της Αιγύπτου περί τούτου νόμον,
ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερον, να περιέρχηται το εν πέμπτον της παραγωγής εις τον Φαραώ·
μόνον η γη των ιερέων δεν ανήκεν εις τον Φαραώ….!
● Εχ, ναι…., αφού οι….. άλλοι…., οι που φορολογούνταν με το εν πέμπτον της παραγωγής των….,
ήσαν απλά «δούλοι του Φαραώ»…., ενώ…., ως, σχεδόν, πάντα…., οι ιερείςςςςς….. κατά’’δουλοί’’ του….!
Γι’ αυτό, ω ‘’πετρο’’δούλοι…., δώστε, χμ, στο Ναό των, τριαδικών, Χαρίτων τη δεκάτη σας….,
μη τυχόν και επισύρετε την οργή του ‘’Τέτοιου’’ Νεφθαλίμ με τα ‘’τέτοια’’ νεφθαλιμικά του….,
ννναι…., δώστε….. και καλή σας Γαδ -- τύχη…., Ζουρβάν….. κι αμάν -- αμάν….!…..
…..Παντού…., ε, σικ…., δεκατική μοιρασιά σε κράτος, ή και σατραπεία του, και εκκλησία….,
κρατική, ή και σατραπική, και εκκλησιαστική δεκάτη….! ●
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Γέν.: 49 : $1 :
Εκάλεσε λοιπόν ο Ιακώβ / …..θνήσκων….: μετά, τον βαλσάμωσαν οι 12 γιοι του….. /
τους υιούς του και είπε· «συναθροίσθητε διά να σας είπω τι θα σας συμβή εις το απώτερον μέλλον»….!
( …..τί, του φανέρωσε ο ‘’μπαμπάς’’ του Ιωσήφ όλα τα «καθ’ όλα» αποφασισμένα του Κυρίου και…!; )
♠ Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Πράξ.: 2 : 17….: «Θα συμβή τούτο κατά τας εσχάτας ημέρας,
λέγει ο Θεός, θα εκχύσω από το Πνεύμά μου εις κάθε άνθρωπον και θα προφητεύσουν οι υιοί σας
και αι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα ιδούν οράσεις και οι γέροντες θα ονειρευθούν όνειρα»….:
Ομιλία του Πέτρου κατά την Πεντηκοστήν….,…..
▪ Εβρ.: 1 : 1….: «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,…..»….: Πρόλογος….! ♠
▬…..ξε…..παστρικά πράματα…., «κρα…., κρα…., κρα….!»….,
και…., ως κόρακες…., πάντα, σχεδόν, σε κλαιψιμαίικη φωλιά….,
ω μαυροπούλια της Κακίας…., με τη Δύναμη της….. Αδυναμίας….!
Και, ω ανεκδοτοποιητέ ιμπεριάλα Ιακώβ…., που ερμηνεύεις, χμ, την, πολλάκις, άγνοια του Γιαχβέ σας….,
μη φανερώνεις : ξε’’γυμνώνεις’’ τα ’’απόκρυφα’’ του ‘’Μεγαλάδελφου’’ Κυρίου….,
μη δυσαρεστηθεί ο οξύθυμος και σε βαλσαμώσει και, και, ως ενσαρκωτή Ιδέα Ιακώβ….! ▬
=============================================================
=============================================================
6 --- 2 έως 6 --- 3 )
6 --- 2 )
Το Βιβλίον της Εξόδου : συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
■ …..«Και του βιβλίου τούτου συγγραφεύς (!;) κατά την αρχαιοτάτην παράδοσιν είναι ο Μωυσής.
Άλλωστε όλα τα ιστορούμενα γεγονότα έχουν άμεσον σχέσιν προς την αποστολήν του Μωυσέως.»….!
♠ Χμ, όλων των βιβλίων της Πεντατεύχου συγγραφεύς είναι ο…., και, «αττικίζων»…., Μωυσής….,
▌Ε, κωδικοποιητήριο συγγραμμάτων Α. Ε και ‘’υιός’’….,
αυτών…., που, μόνον, αυτοί μπορούσαν να τα κατέχουν….,
καθώς….. όσοι άλλοι, τυχόν, τα κατείχαν συλλαμβάνονταν και ’’ιεροεξετάζονταν’’, και, στο Ισραήλ….,
μα και να τα αλλάζουν κατά το εκάστοτε συμφέρον τους, κι εδώ, στο Ισραήλ, σκεπάζοντας εγκλήματα,
αλλά και εγκληματοποιώντας αθώους….! ▌
κατά παράδοση…., πάσα -- πάσα…., χα, που….. άλλοςςςςς δεννννν συνέγραψε, και, περί τούτων….!
Κι όσο ήξεραν πολλοί ποιος είναι ποιου μπαμπά…., άλλο τόσο θα ξέρετε ποιος έγραψε, ή έκανε, τι….,
έτσι που όλα τα ιστορούμενα γεγονότα, και ο λόγος, προσαρμόζονται κατά το δοκούν, και, τους….,
κωδικοποιημένα : κρυπτογραφημένα
και σύμφωνα κι ανάλογα με την αποστολή που αναλάμβανε ο κάθε εκφραστής
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του….. εξεξεξέχοντος «παρθένου» και μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού των Εβραίων, εδώ….!
/ …..χμ, οπότε είναι ανάλογα, και, τα εκάστοτε, ’’νεφελώδη -- καπνώδη’’, πολεμικά διαγγέλματα….. /
Ννννναι…., καλυμμένα κάτω από….. παραβολές, παροιμίες, συμβολισμούς, παραπομπέςςςςς,…..
και, χα, όλα…., θεόθεν, διά των προφητών…., προορισθέντα….,
ε, και, δόλια, ‘’θεοκτονικά’’….. και, συγχρόνως, ’’σατανοαναζωογόνα’’….!
Ναιαιαι, βρε…., όλα τα έγραψε ο Μωυσήςςςςς…., πλην τις δέκα εντολές….,
που τις πρωτοέγραψε ο Θεός σε πέτρες…., που ήηηηηξερε την αρχαία ελληνική δοξασία για το ότι…..
ό,τι είναι γραμμένο πάνω σε πέτρες είναι από το χέρι του Θεούουουουου….!
Ννναι…., έστω…., αλλά δεν μας λέει σε ποια γλώσσα τις πρωτοέγραψε…., ο Γιαχβέ….,
πάνω σ’ αυτές τις πέτρες…., που τις έσπασε, μετά, πάνω στο θυμό του, ο Μωυσής,
| …..ε, μάλλον, για απεξάρτηση απ’ τον σκληρό και….. Χιτ·λέρα Γιαχβέ….. και για αυτονομία του….! |
και τις δευτεροέγραψε σε γλώσσα του….. Ααρωνικού : δημοκρατίζοντος….. ’’χρυσού μόσχου’’….,
χμ, ως ‘’αυτόνομος’’ και τάχα δημοκρατικίζων….. ο….. «αττικίζων»….!
Κι αυτό…., αφού, πριν, του τις είπε προφορικά και σε πρόχειρο ‘’γράμμα’’….,
ε, και τις προσάρμοσε, έστω, αυτός, στα ήδη μεσολαβήσαντα συμβάντα….,
αφαιρώντας μερικές άλλες…., που ήταν όλες μαζί ‘’εικοσάλογος…., και προσθέτοντας μερικές άλλες….,
χμ, πάλι, προσαρμοστικά στα κάθε γούστα τους…., ιδίως, τα….. προσφορογαστριλαιμαργικάαααα….,
ως, λ. χ, «Ουδείς θα με επισκέπτηται με κενάς χείρας / χωρίς πρόσφορα / »….: Έξοδ.: 34 : 20….! Ουστ….! ♠
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 6 : 20 :
Ενυμφεύθη δε ο Αμβράμ την Ιωχαβέδ, θυγατέρα του αδελφού του πατρός του,
και αύτη εγέννησε εις αυτόν τον Ααρών και τον Μωυσήν….!
♦ Εχ…., από ‘’τέτοιον’’ αιμομικτικό γάμο…., τι άλλο θα προέκυπτε…., πλην απ’ τον «προφήτη» Ααρών….,
τον ‘’ως’’ τον / έναν εκ των ‘’πολλών’’ «νοητών» ‘’τέτοιων’’ / Ιωάννη Βαπτιστή της Παλαιάς Διαθήκης….,
ως ευθύς κάτω αναφέρεται….,
και τον «καταστηθέντα θεό» Μωυσή….,
τον ‘’ως’’ τον / έναν εκ των ‘’πολλών’’ «νοητών» ‘’τέτοιων’’ / Ιησού Χριστό της Π. Διαθήκης….!
Να, που, έστω, ο Ηλίας
| …..το Πνεύμα του Ηλία, ως θα έλεγε κι ο Ι. Χ για τον Ι. Β….,
αφού όλοι, κι εδώ, είναι ιμπεριαλιζέ χρισμένοι….! |
έρχεται και ξανάρχεται, σωτηριακά και υπερβατικά πλανώμενος…., χμ, μάλλον, πλανών….,
καθώς, άλλος, Βούδδας αυτοπολλαπλασιαζόμενος -- ‘’μετεμψυχούμενος’’ σε διάφορες εποχές….,
μιας και τα βαμπίρ χτυπούν ξανά και ξανά….. και χαμπάρι γιοκ οι….. θρησκομαστούρες…., που….:
αλλάζουν σκηνοθέτες….,/ τα έργα, πάντα, ίδια….,/
χαζεύουν με τα τρικς τους….,/ πάν’ όλοι στα τσακίδια….! ♦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 7 : 1,…..5 :
Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν· «ιδού εγώ σε καθιστώ θεόν προ του Φαραώ·
και ο Ααρών θα χρησιμεύη ως προφήτης σου·….. και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος,
όταν θα εκτείνω την χείρά μου εναντίον της Αιγύπτου, και εξαγάγω τους Ισραηλίτας εκ μέσου αυτών»….!
--|-- …..εχ, άλλος Κύριος είναι ο που έχρισε τον Φαραώ Θεό….,
ως άλλος Κύριος είναι ο που έχρισε τον Κύρο Θεό….,
ως άλλος Κύριος είναι ο που έχρισε τον Ναβουχοδονόσορα Θεό…., ναι, κι όλοι σχιζανισόρροποι….!
Ε, που οι Εβραίοι, συνεχώς, αλλάζουν καρποφόρα δέντρα…., α, για να ‘ναι «υπό την σκιάν τους»….:
αμπέλους, συκιές, φραγγαμπέλους, φραγγοσυκιές, μηλιές, φραγγομηλιές,
δαμασκηνιές, φραγγοδαμασκηνές : σουρβιές,….! Φραγγο : αγριο : αγκαθωτο :….,
ννναι…., με αγκάθια…., ως το με αγκάθια : ακάνθους στεφάνι του ‘’Εσταυρωμένου’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
που μεταπήδησε….. απ’ τη φραγγάμπελο….. στη φραγγοσυκιά…., χμ, κι οι δυο με αγκάθια….! --|--
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♠ Όχα, χα, ω Μωυσή…., ήτοι, «θα σε κάψω, Γιάννη…., θα σ’ αλείψω….. μύξα…., και, για να ‘’γειάνει’’….,
που, αλλιώς, πώς θα γνωρίσουν και καταλάβουν, όλοι, πως εγώ, ο καύτης και μυξαλειφτής,
είμαι ο Δεσποινίδος των Αδυναμιών, σώρρυ, ο Κύριος των Δυνάμεων….!»….!
Ω, να, κάτι ‘’μύξες’’ ’’παγκοσμιοποιητικές’’….! Τύφλα νά ’χουν οι της Ελληνικής μυθολογίας….,
α, και οι της Γης, και, τώρα, ’’Μεγαλαδελφόθεν’’ χρισμένοι Τ,ρ,αγοί….!
Και….. τι χαρά ο / …..ο Αιγυπτιοφάγος τώρα και, έστω, πριν υψωτής των….. / Ιεχωβά Ελ Γιαχβέ….,
τόση που ούτε ο Δίας ένιωσε σαν η νεαρή παρθένος Αθηνά….,
χμ, η παρθένος ιδέα της καλυμμένης ιμπεριάλ μυστικοπαθούς σοφίαςςςςς….,
έβγαλε απ’ τους αθάνατους ώμους της τα θεϊκά της όπλα κι ο συνετός αυτός Δίας αναγάλλιασε, τότε,….! ♠
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 7 : 22 :
Αλλά και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαμαν το ίδιον με τα μυστικά των τεχνάσματα,…..
/ …..με τα των Μωυσή κι Ααρών….. /….!
▬ …..κάλέ…., αυτά εδώ…., μυστικά τεχνάσματα….. τα φανερά τους κωδικοθαύματα….!
Συναγωνισμός, και, απάτης….: οφθαλμικής, ακουστικής, απτικής, γευστικής, οσφρητικής,…..
γενικώς, της κάθε….. 66·6ης αίσθησης…., ωχ, κι ο….. χορός καλά κρατεί, ακόοοοομα….,
ε, και….. χορέψτε, αδιαλείπτως…., ω Καισαροπαποκίνητα λαούλια….,
και, που η ‘’ορχήστρα’’ είναι βαμπιροπληρωμένη….!
Ναι, απάτης…., ως, ’’έτσι’’, ο Ποσειδώνας κι η Αθηνά, διεκδικώντας την πέριξ της Ακρόπολης χώρα,
την, μετέπειτα, Αθήνα…., που ο μεν Ποσειδώνας, με ένα χτύπημα με την τρίαινά του,
κάνει να αναβλύσει μια πηγή με αλμυρό νερό…., χμ, αλμυρή η θαλάσσια ιμπεριάλ ‘’ιδέα’’….,
ή, κατ’ άλλους, ένα άλογο…., επίσης…., ως πολεμικό μέσον το άλογο, και, τότε…., ιμπεριάλ ‘’ιδέα’’….,
η δε Αθηνά φύτεψε ένα ελαιόδεντρο…., τάχα, μη ιμπεριάλ ‘’ιδέα’’….,
χα, και των δύο, ταξίμια στον εκεί λαό….!
Ω, και τα συμβολιστικά δέντρα….: ελαία, βαλανιδιά, συκιά κ. τ. λ…., όλα, σχεδόν, είναι τέτοια….,
που, όσες φορές κι αν τα κόψει κανείς, ξαναβλασταίνουν….,
να, αλά Αθηνά, «για να δείχνουν οι θεοί πως δεν εγκαταλείπουν τους…..»….,
[ Ε, που ποτίζονται, υπογείωςςς, ‘’μυστικά’’ απ’ την κωδικική πηγή Λέρνη…., εξού και ‘’Λερναιόυδρα’’….,
ή και που έχουν και αντίγραφα των κωδικικών ελαιών : αρχείων –τους…., χξς΄, διά παν ενδεχόμενον….! ]
χα, ως θένε και τα….. εξεξεξουσιόδεντρα της κάθε ελαιούχου Αθηνάς….,….! ▬
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 8 : $18 :
Και οι μάγοι
/ …..του Φαραώ, ως πριν ‘’δημιούργησαν’’…., κι αυτοί, ως ο Μωυσής κι ο Ααρών…., βατράχους….. /
► Και βατραχο’’σπορο’’συλλέκτες τα βατράχια κι Αρχιβατραχό’’σποροι’’ της Απο,Επι,κάλυψης….,
ως, επίσης, ’’σπορο’’συλλέκτες….. κουνουπιών, μυγών, ακρίδων,….!
Kαι, να, το ’’πρωτόλειο’’, και, εβραίικο ‘’τέχνασμα’’, ’’από τότε’’, σε….. διαχρονική εξέλειξη….:
’’σπορικός’’ πόλεμος…., και, χωρίς ’’παράπλευρα’’, ’’ομόφυλα’’, θύματα….,
σκηνοθεσία γαρ…., ε, και με ’’αντίδοτα’’….!
Μαρτυρείστε, λοιπόν, βιοπολεμικά, και, με….. την «κιβωτό του μαρτυρίου»….! ◄
ομοίως προσεπάθησαν να δημιουργήσουν κώνωπας με τα μυστικά των τεχνάσματα,
αλλά δεν κατώρθωσαν.
● …..χμ, είναι που, ακόμα, οι θεοί τους, οι των Αιγυπτίων…., / …..ε, ’’Αρπάγων’’ κι αυτών….! /
δεν έκλεψαν το μυστικό του ‘’Γιαχβέ’’, που άνοιξε, χα, αντιαντισυλληπτικά, τις μήτρες των γυναικών
του οίκου του βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ για να γεννήσουν τέκνα….,
αυτές τις μήτρες….. που τις είχε κλείσει…., ως άλλη Άρτεμις στην Πάτρα και στους Πατρινούς….,
«εξαιτίας της συζύγου του Αβραάμ Σάρρας»…., ο ανοιγοκλείνων μήτρες ‘’Γιαχβέ’’….,
και που…., σαν του το κλέψουν το μυστικό ‘’αυτό’’ και μάθουν….,
ε, τότε, θα μάθουν ν’ ανοιγοκλείνουν, ανάλογα, και τις κουνουπομήτρες…., α, κωδικιζέ ιμπεριαλέ….!
Και…., τότε κι έτσι…., γίνονταν ’’της κουνούπας το κιγκλίδωμα’’ σε Αίγυπτο και Ισραήλ….! ●
Οι κώνωπες ελυμαίνοντο ανθρώπους και ζώα….!
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♣ Παραπομπή από το $18….. στα….: ▪ Λουκ.: 10 : 18….:
«Αυτός | …..ο φαντασμένος Ιησούς στους εβδομήντα, δευτεροκλασάτους, μαθητές του….. | τους είπε,
‘’Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν.
Σας δίνω την εξουσίαν να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς
και επάνω σ’ όλην την δύναμιν του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψη»….:
Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων….,…..
▪ Τιμ. Β΄ : 3 : 8, 9….: «Όπως δε ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν εις τον Μωυσήν,
έτσι και αυτοί αντιστέκονται προς την αλήθειαν, άνθρωποι που έχουν εφθαρμένον τον νουν,
αποτυχημένοι ως προς την πίστιν. Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερον,
διότι η ανοησία τους θα γίνη ολοφάνερη εις όλους, όπως έγινε και η ανοησία εκείνων»….:
Επερχόμενα κακά….!
---- …..εχ…., παραπεμπτικάαα…., βιοπολεμιστέςςς κι αυτοί….! ---- ♣
● Δέκα πληγές της Αιγύπτου : μεταβολή των υδάτων εις αίμα,
{ Α, και….. πολύ αίμα…., κυρίως, ζώων : κομπάρσων…., στο δρακουλέ σήριαλ…., το ουδόλως εφφέ….! }
επιδρομή βατράχων, κωνώπων, μυιών, ακρίδων, πτώσις επιδημικής νόσου επί των κτηνών,
εμφάνισις ελκωδών εξανθημάτων ανθρώπων και κτηνών,
|| …..να…., δίποδα και τετράποδα, όλα, στο στόχαστρο των θεϊκώωωωων ελκογόνων….,
ωωω…., στο όνομα του «παρθέεενου» και μυστικοπαθούςςς θρησκευτικούουου μπεριαλισμούουου….! ||
πτώσις χαλάζης, επέλευσις τριήμερου σκότους
[ Ε, αυτά τα δυο…., χαλαζόπτωση και τριήμερο σκότος…., ακόμα, ουχί αν·κατ·θρωποπρόκλητά….,
που….. ο μετεωρολογικός πόλεμος, ήταν ’’στα σπάργανα’’…., τότε,…..
μα….. τυφωνοπρόκλητα….: από τυφώνες της Αιγυπτιακής ερήμου….,
ως των τυφώνων.…. Χαμσίν, Ζομπάα,….! ]
και, η δεκάτη πληγή «προεξαγγελομένη», θάνατος (!;) των πρωτοτόκων….!
* Έι…., κι αυτό…., αν·κατ·θρωποπρόκλητη, εβραιοπρόκλητη, ‘’προγραφή’’…., όσον επιτυχής….! * ●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 9 : 8, $9 :
Τότε είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών· «γεμίσατε και τας δύο χείράς σας με στάχτην καμίνου,
και ας σκορπίση ο Μωυσής ταύτην προς τον ουρανόν ενώπιον του Φαραώ·
$9 : και θα μεταβληθή εις λεπτόν κονιορτόν απανταχού της χώρας της Αιγύπτου·
και θα προκαλέση πληγάς, αι οποίαι θα απολήγουν εις ελκώδη εξανθήματα,
επί των ανθρώπων και των κτηνών καθ’ όλην την χώραν της Αιγύπτου»….!
♦ Παραπομπή από το $9….. στο….: Αποκ.: 16 : 2….: «Και έφυγε ο πρώτος άγγελος
και έχυσε την φιάλην του εις την γην·
τότε ήλθε μία άσχημη και κακοήθης πληγή εις τους ανθρώπους που είχαν το σημάδι του θηρίου
και προσκυνούσαν την εικόνα του»….: Η όρασις των (!;) επτά φιαλών και των (!;) επτά πληγών….,….! ♦
▌ …..ο….. ‘’Πυθωνικός’’ βιολογικός πόλεμος….. σε….. εβραίικα ‘’σπάργανα’’…., χμ, με….. σκέτη στάχτη….,
η «σπαρτή» θρησκευτική τρομοκρατία των Εβραίων Δρακοντο,Θηριο,Κάδμων….,
πιθανόν, των πρώτων διδαξάντων ‘την ‘’έτσι’’….,
που, μάλλον, γι’ αυτό είναι οι εξπέρ, και, αυτού του είδους….!…..
Ο Κύριος, λοιπόννν, τα είπε κι αυτά τα ‘’τέτοια’’ σας…., εεε, κι εσείς, ‘’θεοκτόνοι’’ Γιαχβετζήδες…!;
Εμ…., τότε, κι έτσι…., χμ, λίαν καλώς σας ποιεί, επί αιώνες, και, τούτος ο Κύριος Δεσποινίδος….,…..
κι άντε, ρε κολοβακτηρίδια του όντως Σατανά, χμ, και στα κάλλιστα…., κι εσείς κι όσοι ‘’τέτοιοι’’….,
κι αλί στους άφταιγους…., που σας…., κι ας….!…..
Ω άνανδροι ‘’θεοκτόνοι’’, αν θέτε, ‘’βγάλτε τα γκαβά σας’’…., μα, και, το Θεό, τιιιιι τον ανακατεύετε, ΡΕ….! ▌
♦ Έξοδ.: 9 : 26 :
Και μόνον εις την γην Γεσέμ, όπου ήσαν οι Ισραηλίται, δεν έπεσε χάλαζα….!
{ Ε,τότε, ή σύμπτωση…., αν, έστω, έτσι…., ή παρατραβηγμένο ψέμα του, εδώ, συγγραφέως Μωυσή….!
Μα, σήμερα…., επί του παγκόσμιου μετεωρολογικού πολέμου…., όπου κι όσο έτσι….,
κατθρωποπρόκλητη αλήθεια….! } ♦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Έξοδ.: 11 : 6, 7 :
Θεός / προς Μωυσή / :
…..’’εις ολόκληρον την χώραν της Αιγύπτου θα γίνη μέγας θρήνος,
ο 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’’….!
▼Ω ρατσιστήηη Δεσποινίδε, ‘’διακριτικέ’’ ’’Μεγαλάδελφε’’, βάλε και ‘’λίγα’’….. παράπλευρα θύματα….,
διπόδων και τετραπόδων ‘’υμών’’…., α, και εβραίικων τριχομονάδων στα ‘’τέτοια’’ τους….,
που, εδώ, ακόμα, η τεχνολογία σου, και σας, είναι εξαιρετικά ’’πρωτόλεια’’….!
Άλλωστε, εδώ και τώρα, δεν είναι….. τρομοκρατική ενέργεια….,
ώστε, ’’προειδοποιημένοι’’, να γλιτώσετε, ρε…., ‘’Γιαχβετζίδικα’’ και προκάτ προφητικά….,
καθώς, συχνά, προγνωρίζει όποιος προκαλεί και προορίζει…., χμ, κι έτσι, προφήτης ο ‘’μεταφήτης’’….! ▲
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 12 : 12, 13 :
Θεός / προς Μωυσή / : …..και θα εκδικηθώ όλους τους θεούς της Αιγύπτου, εγώ ο Κύριος.
* …..κάλέ, νααααα…., ούτε και σε αυτήν την ‘’ευκαιρία’’, που δίνει ο Μωυσής, χμ, στο Θεό να μιλήσει….,
δεν παραδέχεται, ο Θεόςςςςς, τους θεούς των άλλων χωρών ως, φανταστικά, είδωλα….,
μα ως ‘’συναδέλφους’’, ω παλαιοί και νέοι, χξς΄, χριστιανοί θεολόγοι και πατέρες της εκκλησίαςςς….! *
Και το αίμα / των θυσιών / θα σας χρησιμεύση ως σημείον επί των οικιών, εις τας οποίας κατοικείτε·
και όταν βλέπω το αίμα, θα σας παρατρέχω, και δεν θα πέση επάνω σας θανατηφόρος πληγή,
---- …..σαν κι οι Εβραίοι θυσιάζουν….,/ κάτι, βιο’’τέτοιο’’, ετοιμάζουν…!; ---◘ …..ναι, ναι, χμ…., ωμό αίμα θυσιών…., μάλιστα, ανθρωποθυσιών, χα, πολέμω….,
που αυτό κινεί, κυρίως, την κουνίστρα «φρόνιμη» Σελήνη
γύρω απ’ τον ακίνητο «επηρμένο : λήσμονα» Ήλιο….!
Ννναι, αίμα : σημείον αναγνώρισης…., που…., πώς αλλιώς…., μόνον, έτσι αναγνωρίζει
ο ιμπεριάλ Διόνυσος Ζαγρεύς, σώρρυ, Ιεχωβά Ελ Γιαχβέ τους ‘’φαν’’ δικούς του….,
τους αιματοσφραγισμένους παρθένους του δόγματος της παρθενίας του θρησκοϊμεριαλισμού….! ◘
όταν θα πατάξω την γην της Αιγύπτου….!
♠ Όι…., δίποδος ο Κύριος…., καλέ σεις…., χμ, Πνεύμα Ιμπεριάλ και ‘’παραβάτης του χρόνου’’….,
ο, εκάστοτε, ’’παρασκηνιακός’’ ιμπεριαλοπνευματούχος, και, των Ισραηλιτών….!
Δίποδος….. και με…. δίδυμα πόδια…., ψηλά σαν τον ‘’μονόδυμο’’ Πύργο της Βαβέλ…., ω ‘’κόθορνοι’’….!
Και…., και, από τότε…., τι ‘’μυστικά’’ «σημεία» είχαν…., πάντα, σχεδόν, βαμπιρέ και αιματο’’τέτοια’’….,
κι όχι πως οι αντίπαλοί τους…., κι εδώ, ως άλλες, λίγες, φορές…., ήσαν ‘’αγγελάκια’’…., ’’ξένοι’’ ή μη….! ♠
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 12 : $22, $23, 24 :
Μωυσής / …..και, προς πρεσβυτέρους του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου ήσαν δούλοι….. / ….:
--/-- Έιιιιι…., ω ’’φιλοξενούμενες’’ νομάδες…., σας χάρισαν, αρχικά, το μοσχάρι…..
και θέλατε, τελικά, και την αγελάδα με το βοσκότοπό της…!;
Α….., μην τους θέλετε και όλους βόδια…., βρε αχόρταγοι….! --/-$22 : «…..ουδείς δε από σας θα εξέλθη από την οικίαν του μέχρι της πρωίας·
* Παραπομπή απ’ το $22….. στο….: Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 28 : «Με την πίστιν έκανε το πάσχα
και τον ραντισμόν του αίματος | ο Μωυσής | διά να μη θίξη ο εξολοθρευτής άγγελος
τα πρωτότοκά των»….: Ήρωες της πίστεως….! ---- …..ααα, τί τους βιο·ετοιμάζεις, ρε Παύλε…!; ---- *
$23 : διότι ο Κύριος 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.
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♣ Παραπομπή από το $23….. στα….: ▪ Αποκ.: 7 : 3….: | …..θεοσφράγιστος άγγελος
προς τους τέσσερις αγγέλους, πους του δόθηκε η εξουσία να βλάψουν την γην και την θάλασσαν….. |
«Μη βλάψετε την γην, ούτε την θάλασσαν ούτε τα δέντρα, έως ότου σφραγίσωμεν
τους δούλους του Θεού μας εις τα μέτωπά των»….: Η σφράγισις των 144 χιλιάδων….,…..
▪ Αποκ. : 9 : 4….: «…..τους είπαν
|| …..οι άγγελοι του Θεού στις / Ε, δίποδα τα «αλληγορικά….»….! / ακρίδες και τους σκορπιούς,
που τους δόθηκε εξουσία να βλάψουν….. ||
να μη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρόν, ούτε κανένα δένδρον,
παρά μόνον τους ανθρώπους που δεν έχουν την σφραγίδα του Θεού εις τα μέτωπά των»….:
Το σάλπισμα των επτά σαλπίγγων….,…..
▪ Κορ. Α΄ : 10 : 10….:
[ (9)…..: «Ούτε να πειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και μερικοί από αυτούς επείραξαν
και εθανατώθηκαν από τα φίδια»….. ]
«Ούτε να γογγύζετε, καθώς μερικοί από αυτούς εγόγγυσαν
και εθανατώθηκαν από τον εξολοθρευτήν»….:
Παραδειγματισμός από την Ιστορίαν των Ισραηλιτών….,…..
▪ Εβρ.: 11 : 28….: «Με την πίστιν έκανε / ο Μωυσής / το πάσχα και τον ραντισμόν του αίματος
διά να μη θίξη ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκά των | των Ισραηλιτών | »….:
Ήρωες της πίστεως….! ♣
▌ Ωωω…., τι εύστοχες και παραδειγματιστικέςςς παραπομπέεεεεςςς από την Π. Δ στην Κ. Δ….,
που ίδιοι Φονιάδες οι Εβραίοι πάντα…., «παρθένοι» κι ευλαβείςςςςς ήρωες της πίστεως….,
τι αποκαλυπτικές των θεάααρεστων ιμπεριάλ σχεδίων τους…., τα της Πανδικτατορίας τους στη Γη….,
ω Ιωάννη της Επι,Απο,κάλυψης, ω θρασίμια σκιάχτρα του Ισραήλ….,
που δεν χρειάζεται δα να είμαστε προφήτεςςςς για να καταλάβουμε
τι προγραφικά περιμένουν όσους απειλείτε, άμεσα ή μη,
ως στην προς Κορινθίους Α΄ επιστολή του Παύλου εκτοξεύονται απειλές προς τους «γογγύζοντες»….,
χα, που δεν παραδειγματίζονται απ’ την Ιστορία των θεόοοθεν εχόντων εξεξεξουσία να…., ε, να….!
…..Εχ, κι αυτή η στάχτη καμίνου…., όταν πετιέται στον ‘’ουρανό….,
πώς μεταβάλλεται σε πληγοπροκλήτρια, λεπτή, κονιορτό τόσο ‘’θαυματικάαααα’’….!
Α, και μεταμορφώτρια…., ε, ιδίως, σαν ανακατεύεται με σκόνη, και, απ’ τη ρίζα του φυτού Κιρκαία….,
το της ζηλιάρας Κίρκης το ‘’τέτοιο’’, που με ‘’τέτοιο’’ δηλητηρίασε το λουτρό της νύμφης Σκύλλας
και τη μεταμόρφωσε σε τέρας που αλληχτούσε, ως, από πόνο, τα εδώ θύματα των Εβραίων….!
Πάντως…., οι αρχαίοι Τρέλληνες…., να, στο Πελοποννήσιο όρος Κυλλήνη -- Ζήρεια….,
οι λάτρεις του, χμ, επιδημιοσώστη Ερμή, βρε νεο’’χλαμιδάτοι’’, δεν πετούσαν, ’’έτσι’’,
τις στάχτες από τα, χμ, άτακτα και δίποδα, ζώα που θυσίαζαν εκεί πάνω…., μα τις άφηναν εκεί….,
ναι, και, ω του θ,κ,αύματος, δεν τις σκόρπιζε ο….. άνεμος….,
αφού τις έβρισκαν άθικτες, ξου, μέχρι την επόμενη θυσία, χα, ζώων, ντόπιων ή μη ‘’πετρών’’,….! ▌
Θα διαφυλάξητε δε την πράξιν ταύτην ως εντολήν αιωνίως νομοθετημένην
διά σας και τους απογόνους σας»….!
// Ε, δεν κάνουν κι άλλο τίποτα…., αιωνίως…., και, αυτά, κυρίως…., τα….. ’’Εβραιίδια υβρίδια’’….! //
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ. : 10 : 1, 2 :
Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν· «πήγαινε εις τον Φαραώ·
* …..που ο Θεός τον τιμωρούσε, παρόλο που, ’’κάθε φορά’’,
επέτρεπε στους Ισραηλίτες, και, να τον λατρεύουν…., χα, τον Φαραώ….! *
---- Όχα, δε πα’ να…., βρε σχιζοΦαραώ…., προφάσεις χίλιες οι Οβριοί…., για τέλεια υποταγή….,
που ‘’δεν το βάζουν κάτω’’…., ώς να γίνει το ‘’Δαυίδειο’’ όνειρο,
το της ιμπεριάλ πανδικτατορίας, πραγματικότητα….!
Ναι, κι ας μένουν χίλιοι από μιλιούνια, οι Αρχιβατραχόσποροι «σπαρτοί» : «διασκορπισμένοι»….,
ακόμα κι αν….. εξεξεξέχουν οι….. Εσεσέχοντες…., που….. ’’οψόμεθα’’…., βρε ‘’άκαμπτοι’’….!
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Να…., κι ας ‘’όψονται’’ οι σχιζο’’τέτοιοι’’ χιτ·λέρες Αρχηγοί τους….,
ιδίως, το εκτός Ισραήλ Κ. Ι. Σ με τα εκάστοτε κι όπου Γης παραρτήματά του….,
που, μάλλον αυτοί/τό/τά, αιωνίως, ταλαιπωρούν το λαό τους…., μα και ’’εμάς’’….! ---διότι εγώ κατέστησα αυτόν και τους αυλικούς του ακάμπτους,
δια να εκτελέσω τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών
και διά να αφηγήσαι εις τους υιούς σου και εγγόνους σου τι έπραξα εις τους Αιγυπτίους,
και ποία σημεία εξετέλεσα εν μέσω αυτών, ώστε να γνωρίσητε ότι εγώ είμαι ο Κύριος»….!
{ …..χμ, ’’έχαψαν’’ παραμύθα τα….. ‘’δισ’’έγγονα από τους ξεμωραμένους ‘’παπούδες’’ τους….,
τόση παραμύθα…., που…., έτσι ‘’δεσποινιδοτυφλωμένα’’…., δεν μπορούν, πια, να ιδούν
και, το πόσο ‘’κονιορτοποιητικό’’ θα είναι…., προσεχώςςςςς…., το….. τελευταίο τέλος των….,
που, μετά απ’ το κατάγλυκο φάι, ακολουθεί το κατάπικρο χέσιμο…., ννναι, χξς΄, ω….. ‘’κουμπάροι’’….! }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 12 : $15 :
Κύριος / προς Μωυσή / : «Επί (!;) επτά ημέρας πρέπει να τρώγητε άζυμα·
από της πρώτης ημέρας πρέπει να αφαιρέσητε από τους οίκους σας το προζύμιον·
διότι, όστις φάγη ένζυμον άρτον / από προζύμι / από της πρώτης μέχρι της εβδόμης ημέρας
/ της, αναμνηστικής, εβδομάδας των αζύμων / αυτό το άτομον θα αποκοπή από τον Ισραήλ….!
[ Παραπομπή από το $15….. στο….: Κορ. Α΄ : 5 : 7….: «Πετάξτε λοιπόν το παληό προζύμι,
διά να γίνετε νέο ζυμάρι, αφού είσθε χωρίς προζύμι.
Διότι και ο πασχαλινός αμνός μας, ο Χριστός, για μας εθυσιάσθηκε»….:
Περίπτωσις βαρείας ανηθικότητας….!
/ Εμ, βαρεία ανηθικότητα κι η 7άκις ιμπεριάλ ‘’θυσία’’ του, χμ, του που όλο άλλαζε, κρυφά, προζύμι και….! / ]
*[[ …..ε, άντε, ρε….. επταένζυμοι ’’αποσυνάγωγοι’’ της Γης, κι εσείς….,
ω ’’μουχλιασμένο’’ προζύμι σε….. ’’τέτοιο’’ κοινωνιοD. N. A του ‘’τέτοιου’’ ΚοινωνιοD. N. A της Γης….,
έστω, ’’καλώς’’ εσείς…., βρε Οβριοί και όπου όσοι ‘’τέτοιοι’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧήδες….,
μα….. οι άλλοι…., κυρίως, οι….. εθνικοί….,
τι χρωστούνε να τους σχιζανακατεύετε, χμ, «αναμνηστικώς», με τα ‘’πίτουρα’’ και τα προζύμια σας,
που ‘’γιομάτη’’, πάντα, η Γη από….. αντιισλάρ κότες και αντιισλάμ φραγγόκοτες….,
οι οποίες τρώνε, ’’φύσει’’ και ‘’θέσει’’, όποιον ανακατεύεται και με τα 7 ‘’πίτουρα’’ και με τα 7 ‘’προζύμια’’….!
Α…., και χεστήκανε και για τα πολεμοαναμνηστικά σας…., και για τους βρωμοτύπους σας….,
ρε μουχλιασμένη ‘’παλιομαγιά’’ του Σατάν…., που όλοι, παντού, έχουν ‘’τέτοια’’, δικά τους, αναμνηστικά….! ]]*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 16 : $35 :
Έτρωγον δε οι Ισραηλίται μάννα κι ορτύκια επί τεσσαράκοντα έτη,
|| Χμμμμμ…., το μάννα : θάμνος με γλυκείς καρπούς,
που χρησιμοποιούσαν οι Βεδουίνοι για ψωμί στις μετακινήσεις τους στην έρημο….! ||
/ περιπλανώμενοι στην έρημο / έως ότου έφθασαν εις κατοικουμένην γην….!
[ * Παραπομπή απ’ το $35….. στο : Ιωάν.: 6 : 31, 49….:
| …..οι γογγύζοντες Ιουδαίοι προς τον Ιησού….. |
«Οι πατέρες μας έφαγαν το μάννα εις την έρημον καθώς είναι γραμμένον,
Άρτον από τον ουρανόν τους έδωκε να φάγουν»….,
Ιησούς : «Οι πατέρες σας / ω Ιουδαίοι / έφαγαν το μάννα εις την έρημον και πέθαναν»….:
Ο άρτος της ζωής….! ]
/ Α, εξ ‘’ουρανού’’ μάννα…:: αερό,δροσό,μελι….: ‘’αερο’’,’’δροσό’’,μελι…., ε, ‘’ουρανό’’πεφτα….! /
{ Ω, το λαφυρομάννα, κάλέ…., που ο σχιζάκιας σχισματικός Ι. Χ…., ως κι ο Π,Φ,αύλος….,
το βάφτισε, χμ, με ευγενικό θράσος, φονικό, και, τους….,
ο που τάισε…., συν αντιθέοις ο με ‘’τεχνάσματα’’ αντίθεος…., χμ, σχεδόν, για ‘’222 Χ 3’’ χρόνια….,
τόσους και τόσους, και, εθνικούς με το ‘’ίδιο’’ νεφθαλίμ μάννα…., μα σε άααααλλη συσκευασίιιιια….! }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Έξοδ.: 17 : $11 :
Οποτεδήποτε δε ο Μωυσής εκράτει την χείρά του υψηλά, επεκράτουν οι Ισραηλίται,
( Ε, τότε, θα έκανε καλή δουλειά, ως μη χαλασμένος,
ο κλεμμένος από το Αιγυπτιακό ιερατείο ηλεκτρικός ελκτικός συμπυκνωτής : κιβωτός του μαρτυρίου….,
χα, που μπορούσε να κεραυνοβολεί από απόσταση τους εχθρούς….! )
και οποτεδήποτε άφηνε την χείρά του κάτω, υπερίσχυον οι Αμαληκίται….!
/ Ε, τότε, θα του χαλνούσε η ως άνω κιβωτός του μαρτυρίου
κι έτρωγαν, και, απ’ τους Αμαληκίτες το ‘’μαμαλίκι’’….! /
* Παραπομπή από το $11….. στο : Ιάκ.: 5 : 16….: «Να εξομολογήσθε / Έι, χαφιέδες των εθνών είν’ οι….! /
τας αμαρτίας σας ο ένας προς τον άλλον και να προσεύχεσθε ο ένας διά τον άλλον, διά να θεραπευθήτε.
Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλην δύναμιν εις τα αποτελέσματά της»….: Η δύναμις της προσευχής….! *
► Ωχ, βρε εξεξεξομολογούμενα ‘’τεκνία’’, τι παιδικό παιχνίδι….! Σηκώνει….. ’’νεφελο’’χέρι…., χάνει μάχη….,
κατεβάζει….. ’’νεφελο’’χέρι…., τρώει ‘’πόδι’’…., ’’μαμαλίκι’’….: χάνει νίκη….!
Χα…., Μωυσής φακιροκερνά…., Μωυσής φακιροπίνει….,
χμ, ο δίκαιος στις προσευχές : δηλώσεις υποταγής του τω Κυρίω….,
α…., και ‘’μπόμπα’’, ’’θαυματικό’’, κρασί και τα μπουλούκια του…., ανά τους αιώνες και ανά τοις έθνεσι….!
Και….. σκεφτείτε να είχε και, και, ’’πριαπικά’’ χέρια….,
που, τότε, όχι μόνο δεν θα χρειάζονταν να του κρατούν το χέρι, για να επικρατούν οι Ισραηλίτες στη μάχη….,
αλλά, αμαχητί, το ‘’Δαυίδειο’’ ιμπεριάλ όνειρο θα ήταν πραγματικότητα…., ε, κι όχι ονείρωξη κι εφιάλτης….!
---- …..έιιιιι…., ούτε ένας, εκεί, δεν σκέφτηκε να του ‘’γυψώσει’’ τα χεράκια του….,
ώστε να….. και να μη….!
Ή να ζητήσει να του ‘’δανείσει’’ ο Δίας τη χρυσή ζυγαριά με τα δαιμονικά πνεύματα, τις Κήρες….,
όπου ο, τότε κι εκεί, ‘’Μεγαλάδελφος’’ Δίας έκανε ‘’τέτοια’’…., ’’σκάκι’’ σε στημένους πόλεμους,…..
ως, λ. χ, με τον του μεταξύ των Τρώων και των Αργείων πόλεμο…., στον στην Ιλιάδα του Ομήρου….,
ή στη μονομαχία μεταξύ Αχιλλέα κι Έκτορα…., όπου ο Δίας ζύγιζε τις Κήρες τους και….! ---Βρε…., εκεί…., ’’πιάνουν’’ οι ευχές στο ‘’μύλο των προσευχών’’…..
και δεν θα ‘’έπιαναν’’…., ’’εδώ’’…., τα ’’τέτοια’’….!
Και….. δεν αφήνετε τα ‘’τέτοια’’, ω φακιρο’’τέτοιοι’’…., μη σας ‘’πιάσουν’’ τα τέτοια των τέτοιων….! ◄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 19 : $10, $11, 12, 13 :
$10 : Είπε δε ο Κύριος εις τον Μωυσήν· «πήγαινε εις τον λαόν και παράγγειλε εις αυτούς
να διέλθουν περίοδον αγιασμού σήμερον και αύριον· να πλύνουν τα ενδύματά των·
---- …..τσόχα και μπόχα…., λινά και ευωδία…., εχχχχχ, τι ψιλό ‘’γαζί’’….. και τι χοντρή αηδία….! ---*[ Παραπομπή από το $10….. στο….: Εβρ.: 10 : 22….:
«…..ας προσερχώμεθα / εις τα Άγια των αγίων / με ειλικρινή καρδιά, με πλήρη βεβαιότητα πίστεως,
με καρδιές καθαρισμένες από κακήν συνείδησιν και το σώμά μας πλυμένο με νερό καθαρό»….:
Ενθάρρυνσις και προτροπή….! ]*
{ Να, ’’πρεμιέρα’’ Θεούουου…., Αρχισκηνοθέτηηη…., έστω, αυτού κι όχι σωσία του….!
Και…., ’’τότε κι έτσι’’, έστω…., αρκούν, μόνον, τα ψυχο‘’σαμπουάν’’ των ‘’θεατών’’ του….,
καθώς….. τα απορρυπαντικά, και, των ρούχων περιττεύουν απολύτως….,
που, αλλιώς, οι της ‘’αλουσίας’’ και ρουχαπλησίας τα πρωτοπαλίκαρα οι ασκητές του όντως Θεού….,
σαφώς, όχι οι ψευτοασκητές -- καλόγεροι των σκητών…., τι…., ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες….! }
$11 : και να είναι έτοιμοι προ της μεθαύριον·
διότι μεθαύριον ο Κύριος θα κατέλθη εις το όρος Σινά ενώπιον όλου του λαού.
♦ Παραπομπή από το $11…..στο….: Εβρ.: 12 : 20….: «…..διότι δεν μπορούσαν
| …..οι ακροατές του Γιαχβέ στο όρος Σιών, που παρακαλούσαν τον Μωυσή
να μη ακούσουν άλλη του λέξη,
καθώς τους γέμιζε φόβο και τρόμο, όπως, αρχικά, και τον εκεί και τότε Μωυσή….. |
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να υποφέρουν την διαταγήν, Και αν ζώον αγγίξη το όρος, να λιθοβοληθή»….:
[ Α, με λιθοβολισμό και βελοβολισμό πέθαιναν τα, «αλληγορικά», δίποδα ζώα…!; ]
Σύγκρισις μεταξύ της επιγείου και της επουρανίου Σιών….! ♦
♠ …..να και μια ‘’μαζική’’ εμφάνιση του Κυρίου, χμ, του ενσαρκωμένου Πνεύματος του Θεούουου,
με τη μορφή του Αρχισκηνοθέτη ‘’Μεγάλου Αδελφούουου’’….!
Κι ύστερα σου λεν, χα, πως ο Κύριοςςς είναι….. «μη μου όρα, ω δήμε, παρ’ εκτός οι ελέω εμού»….!
Ή, μήπως, κι εδώ, ήταν ξανά, μα μη διωχθείς, αντιπρόσωπος σωσίας -- άγγελος -- κατάσκοπός του….,
‘’ως’’ θα ‘λεγε κι ο Στέφανος στην Καινή Διαθήκη….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 7, εδ. 35, 38…., ε…!; ♠
Να τοποθετήσης δε διά τον λαόν όρια πέριξ ( του όρους ), λέγων·
|| …..εχ…., όπου, για το λαό, είν’ όρια….,/ εκεί και των αρχόντων τα λαο’’εμπόρια’’….! ||
‘’προσέξατε να μη αναβήτε εις το όρος ουδέ τα άκρα αυτού ακόμη να εγγίσητε·
[ Μη, ω εύπιστε λαέ, τζιζ, φωτιά, που ηλεκτροθέτες : φωτιοβάλτες είν’ οι ηλεκτραγγέλτες : φωτιοδείχτες….! ]
όστις εγγίση το όρος θα θανατωθή οπωσδήποτε, χωρίς να εγγίση αυτόν χειρ,
αλλά διά λιθοβολισμού ή διά κτυπήματος βέλους·
είτε άνθρωπος είναι είτε ζώον, δεν θα του επιτραπή να ζήση.
* Έι, τα ζώα, τα πουλιά,….. δεν χρειάζονται, και, ‘’ψυχο’’’’σαμπουάν’’…., ρε, πολύποδα δίποδα….,
λες και δεν σας το είπαν τα δίποδα τετράποδα…., οι κάτθρωποι, ξου, άνθρωποι….!
Και….. το ‘πανε αυτό στα….. πετρόμυαλα, χα, δίποδα, ζώα…., ώστε να το ξέρουν και να μη…., χμ,
ή έτσι, αυτά, ως, κατά τον Στράβωνα, στο ιερό του Άδη -- Πλούτωνα Πλουτώνιο στην Ιεράπολη….,
όπου, κι εκεί, όποιο, χμ, ζώο έμπαινε στον περίβολό του πέθαινε αμέσως…!; *
Όταν αι βρονταί και τα σαλπίσματα και η νεφέλη εκλείψουν από το όρος,
θα δύνανται να αναβούν εις το όρος’’»….!
{ …..α, προσοχή, λοιπόν, ω δήμε -- λαέ…., που, και, τα ‘’κινηματογραφικά’’ εφφέ, ιδίως, στα πολεμοέργα,
προκαλούν, και, ’’παράπλευρα’’ θύματα…., είτε ‘πετυχαίνουν….. είτε όχι….,
και, στο τέλος της παράστασης, ’’λουκούμι, χωρίς λεπτή κονιορτό’’, ε, για το δήμο των δη,ει,μίων….!
Προσοχή, χμ, που, μπορεί τα Μωυσάρια να ‘ν’ αλάθητα | ως θεάααπνευστα | στα λόγια, μα στις πράξεις….!
Ναι…., βλέποντας ‘’τέτοια’’ έργα, και, στην οθόνη…., ‘’σου έρχονται’’ ‘’σφαίρες’’….! Γι’ αυτό…., ξου….!
Και….. τόσο εξεξεξαιρετικό ήταν αυτό το ‘’νεφελο’’βουνό, σώρρυ, αυτό το ‘’νεφελο’’όρος…!;
Τόσο ζάπλουτος ο του Γιαχβέ χορηγός : όρος…!;
Εμ, ννναιαιαι…., αφού παρα’’θέριζε’’ με το Γιαχβέ στο όρος Σινά της….. Άζωτου….! }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 19 : 20, 21, 22 :
Κατήλθε δε ο Κύριος επί του όρους Σινά, επί της κορυφής του όρους·
και εκάλεσεν ο Κύριος τον Μωυσήν εις την κορυφήν του όρους και ο Μωυσής ανήλθε.
[ Έι….,/ σε σκοταδόπλαστες κορφές…../ φωτιές ανάβουν…., που δεν λες…., /
ναι, κι εσύ, βρε…., ναι, κι εσύ, ρε….,/
που….. απ’ τα ψηλά πατώματα…../ κονιορτός και πτώματα….,/ ιδίως, απ’ τα ρετιρέ….! ]
Και είπε ο Κύριος εις τον Μωυσήν·
| Ω θεατρόπληχτοι και μη, σαν θεατροπαίζουν οι ορατοί έγκορμοι Κύριοι, χρησιμοποιούν ‘’υποβολέα’’…!; |
«κάτελθε και προειδοποίησε τον λαόν, μήπως υπερβούν τα όρια και πλησιάσουν προς τον Θεόν,
διά να ίδουν αυτόν και εξολοθρευθούν πολλοί εξ αυτών.
( …..ε, από ελεύθερους σκοπευτές….! Α, και τι υψηλή προστασία στα πανύψηλα ‘’μούτρα’’….! )
*// Ε, να, και σε αυτήν την σχιζομυθολογία των….. Κυριακών, που δεν κυριολεκτούν, σχεδόν, ποτέ….,
άλλο πράμα ο Κύριοςςς….. κι άλλο πράμα ο Θεόςςς….,
πάντως, πράματα πράμα…., τέχνασμα -- νεφθαλίμ….!
Προσοχή, λοιπόν, ω τυχεροί -- άτυχοι, μη βλέπετε τον ‘’τέτοιο’’….,
παρά τελείως υποταγμένοι : σκυφτοί….,
γιατί…., ’’ως’’ και με τους βασιλείς -- ‘’θεούς’’ κατά το «Νόμο του Κρόνου»….,
αν…, εκείειει…., το τέρας και γοργόνα Μέδουσα….,
το με τα στρόγγυλα μάτια -- κάμερες του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’, που εξεξεξακόντιζαν αστραπές….,
το ‘βλεπαν κι έπεφταν, απ’ το βλέμμα της, κάτω….. και γίνονταν πέτρες, ε, σούπερ δούλοι λαοτζίκια….,
εδώωω…., όμωςςς…., εξεξεξολοθρεύονται…., σχεδόν, όλοι….! //*
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Επίσης και οι ιερείς, των οποίων προνόμιον είναι να προσεγγίζουν τον Κύριον,
πρέπει να αγιασθούν, διά να μη επιπέση κατ’ αυτών ο Κύριος»….!
[ Εμ, χμ,….. καθέτως επιπίπτει ο Κύριος : ’’Πνεύμα’’…., εδώ, τιμωρός Κύριος : Πνεύμα….,
και….. οριζοντίως πίπτει….,
εξού κι η οριζόντια και κάθετη ’’πτώση’’ των, απανταχού ‘’αδίδακτων’’, Κυρίων και των Δεσποινίδων….,…..
αυτοί εδώ οι ‘’ιδιωτικοί’’, ως ντόπιοι τους, σε καθεστώς οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας των Εβραίων….!
Και, όπως πάντα και παντού, οι ιερείςςςςς έχουν το μονοπώλιο του Κυρίου, του θεοπνεύματος, κι εδώ,
ως κατ’ εξοχήν λαο’’πηδηχτούληδες’’ οι προνομιούχοι…., ε, σε γόνιμα ψυχο’’τέτοια’’….,
σαφώς, μόνον, όταν υποτάσσονται ‘’τυφλά’’…., σαν καταντούν τρ·άγιοι και τρ·αγιάζονται….,
πλην κι αν είναι σε θεοκρατικόοο καθεστώς…., μα, κι αυτό, σπανιότατα, ’’Αμεγαλάδελφο’’ -- μη προκάτ….! ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 20 : 4, 5, $6 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον
( Εμ, τα έμαθε τα αυτοθεοποιητικά σου καμώματα ο Γιαχβέ, ρε χάλκινε μόσχε Μωυσή, και θα κάψει….! )
με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος /,
[ …..προκάτ το κατ….. και, χμ, κατ στο προκάτ….! ]
ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης·
*** …..γη, ουρανός και υπογή….,/ γιομάτη αντικείμενα….,/
μα, κει, στον Εξωουρανό,/ είν’ ένα ‘’Υποκείμενο’’….,/ πυρ στα Του αντι…..κείμενα….!
Και…., βέβαια, ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες, τάχα, Ουφολόγοι….,
στην αποκωδικοποίησή τους κι αυτά, και, εδώ….,
ως είδωλα θεωρεί, ο Βασιλιάς Γιαχβέ, τους τότε κι όποιου συστήματος / αντιπάλους του /
θεοποιημένους και εκδικητέους του, ξένους τους, βασιλιάδες : ‘’θεούς’’ : ‘’Μεγάλους Αδελφούς’’….!
Ουρανός….. και ουρανός : διαχωριστής των υδάτων, λαών, ουράνιος θόλος….: Γέν.: 1 : 1, 8….,
που ήσαν, ’’πια’’, πολλοί οι….. ’’ουρανοί’’….! ***
δεν πρέπει να προσκυνήσης αυτά ουδέ να τα λατρεύσης·
διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι ζηλότυπος Θεός,
|| …..να…., ζηλότυπος ως άτυπος : υλικός, ’’τώρα’’…., ζηλότυπος κι ως έντυπος :
πνευματικόςςςςς, ’’μετά’’….,
ε, από….. έντυπη : πνευματικήηηηη ζηλοτυπία θα πας…., ρε κάτθρωπε Θεέεεεε….,
που είσαι….. και τι δεν είσαι…., ρε Σχιζέ….! ||
τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των,
μέχρι της τρίτης και τετάρτης γενεάς όσων με μισούν·

// …..χα, ’’θεία’’ μωρία….. κι η τιμωρία….! //

{ Το μίσος…., και ως / …..κορμίω τε και ψυχή κι από ανάλογες αδενικές εκκρίσεις….. / τοξινογόνο….,
φθείρει, ώς και τους διεφθαρμένους…., ναι, και πρόσεχε μη ‘’μας’’ πάθεις, ρε πότε + -….. και πότε - -….,
μα και μη δια‘’περάσεις’’ τας….. κατθρωπίνους ιδιότητάς σου, και, στους ’’κλώνους’’ σουουου….,
χξς΄, έως και….. χιλιοστής γενεάς….,
όι, που κι εμείς, οι ‘’+ -‘’ και ‘’- +’’, εκ ‘’παράπλευρης’’ μεταδοτικότητας,
έχουμε πολύ κι απ’ το ’’τέτοιο’’ σου….! }
|| Ρε, συ ‘’νυχτερίδα’’…., και βαμπίρ να ήσουνα…., με τόσο….. ’’θυσιαστικό’’ αίμα….,
θα πάθαινες μετάλλαξη….. και θα γινόσουνα….. χορτοφάγο….,
ω σχιζοφρενή και ‘’κατσικό’’μορφε Τράγε…., μα και το τραγάγημά σου…., ω τρελέ Μπουγά…., ουστ….! ||
$6 : ελεών όμως μέχρι της χιλιοστής γενεάς όσων με αγαπούν και τηρούν τας προσταγάς μου»….!
[ Ααα, ελεοαιμοκάθαρση ‘’μας’’ κάνει το Σ,οικτίρμον αιμοκάθαρμα….,
και τον εξέλαβα, ο καχύποπτοςςς, για βαμπίρ….! ]
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*// Παραπομπή από το $6….. στο….: Ρωμ.: 11 : 28….:
«Εν σχέσει προς το ευαγγέλιον είναι εχθροί του Θεού προς χάριν σας,
| …..Ισραηλίτες εις τους οποίους «έπεσεν εν μέρει αναισθησία….,
έως ότου εισέλθη ο πλήρης αριθμός των εθνικών»….. |
αλλ’ εν σχέσει προς την εκλογήν των από τον Θεόν είναι αγαπητοί εις αυτόν,
χάριν των προπατόρων των»….,
(29) «διότι τα χαρίσματα και η κλήσις του Θεού είναι πράγματα που δεν ανακαλούνται»….:
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….. //*
● Ωρέ….. Φ,Π,αύλε, για το που ανακάλεσε έως και για Χριστούς Κλητούς ο Θεόςςς, τί ήταν…!; Σχιζό…!;
Όμως, Φαύλε, έστω…., μπορεί να μην ανακαλεί την κλήση και το χάρισμα ο Γιαχβέ, ως ο Απόλλων,
μα ποίος ‘’σας’’ βεβαιώνει ότι κι αυτός δεν θα κάνει το ίδιο με τον Απόλλωνα και με την Κασσάνδρα…!;
Ναι…., που, κι αυτός : ο Απόλλων, την….. κάλεσε για να της χαρίσει το «ανέκκλητο….. χάρισμα»
της μαντικής : της προφητικής τέχνης….,
αφού του υποσχέθηκε πως θα ενδώσει, τότε κι έτσι, στις / …..α, ιμπεριάλ…!; / ερωτικές επιθυμίες του….,
αλλά, σαν αθέτησε το λόγο της, βρήκε αυτός τρόπο να εξουδετερώσει….. σ,Σ,τυγερά….. το χάρισμα….:
«ζήτησε απ’ την Κασσάνδρα να του δώσει τουλάχιστον ένα φιλί κι εκείνη, ανύποπτη, δεν του το αρνήθηκε,
οπότε, επωφελούμενος από αυτό αυτός, της έφτυσε μες στο στόμα της, αφαιρώντας της έτσι
την ικανότητα να πείθει…., δηλαδή, διατήρησε το χάρισμα να προλέγει το μέλλον,
μα είταν ένα χάρισμα άχρηστο,
|| Ε, τι άλλο…., χα, αφού άλλαξε, αυτός, τους κώδικες των σχεδίων του….. κι ‘’έπεφτε έξω’’, αυτή….! ||
γιατί κανένας δεν πίστευε στις προφητείες της…..»….!
Ε, ννναι…., που άλλο τίποτα ο αλλόλογος κι αλλόπρακτος Γιαχβέ Κάδμος…., νααααα….! Χξς΄ςςςς….!
Ναιαιαι…., ξου, ρε Φ,Π,αύλε, ρε μη αλληγορικό βόδι του δόλιου γεωργού γεωΓιαχβέ….,
εξού και εγώ…., το αλλιώς αλληγορικό βόδι…., δεν ανήκω σε κανέναν γεωγεωργό….,
παρά μόνο, κι όσο μπορώ, στον εαυτό μου και στον εξωουράνιο Γεωργό….,
ε, και γι’ αυτό λιχνίζω μόνος μου, και, τους σατανικούς κώδικές –σας….,
ο έμπειρος λιχνιστής εγώ….. και ο, για τα ‘’άγκανα’’, με «κλειστό το στόμα»….,
κλειστό….. μέχρι να το ανοίξω εντελώς….. και να σας καταπιώ όλους τους ιμπεριάλ ‘’τέτοιους’’….! ●
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 20 : $19,…..21 :
$19 : Είπον δε
/ …..ο λαός, φοβισμένος από τους κεραυνούς, τις αστραπές, τον ήχο σάλπιγγος,….. στο όρος Σινά….. /
προς τον Μωυσήν· «εάν εσύ ο ίδιος ομιλήσης εις ημάς θα ακούσωμεν·
αλλά μη αφήσης τον Θεόν να ομιλήση εις ημάς, διά να μη αποθάνωμεν»….!
( …..εχ, μη φοβάστε, βρε παραβατικά λαούλια…., που, ‘’τώρα’’’, είναι ολόγιομες οι φυλακές : τάφοι…..
και δεν χωρούν άλλες ‘’προσθέσεις’’ : άλλους ‘’νεκρούς’’ : άλλους βαρυ,θανατο,ποινίτες :….!
Το πολύ -- πολύ ‘’ύπνο στην ύπαιθρο’’ -- προαύλειο φυλακής….:
«εν τη κονιορτώ’’ : εν υπαιθρία φυλακή….! )
► Παραπομπή από το $19….. στα….: ▪ Γαλ.: 3 : 19, 20….: «Ποιόν σκοπόν λοιπόν έχει ο νόμος;
Προσετέθη ένεκα των παραβάσεων, έως ότου έλθη ο απόγονος εις τον οποίον έγινε η υπόσχεσις·
διετάχθη δε ο νόμος δι’ αγγέλων και με την μεσολάβησιν μεσίτου.
Αλλ’ ο μεσίτης (!;) δεν είναι (!;) ενός, ο Θεός όμως είναι (!;) ένας»….: Ο σκοπός του νόμου….,…..
▪ Εβρ.: 12 : (18), 19….: « | Διότι δεν έχετε προσέλθει….. | και εις ήχον σάλπιγγος και φωνήν λόγων,
που μόλις άκουσαν οι ακροαταί παρεκάλεσαν να μην ακούσουν άλλην λέξιν,…..»
{ Ε, με τόσους αγγέλους : σπιούνους πράκτορες, όλα τα ‘ξερε ο Γιαχβέ, και τι νόμιζαν οι ακροατές του….! }
[ (20) «διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν την διαταγήν,
Και αν ζώον ακόμη αγγίξη το όρος, να λιθοβοληθή»…..] ….:
Σύγκρισις μεταξύ της επιγείου και της επουρανίου Σιών….! ◄
▌ …..ελάτε, καλέ σεις…., ’’αγιασμένοι’’ άνδρες πράμα….,
το πολύ -- πολύ να πάθετε, τώρα, ’’σαλπιγγίτιδα’’….,
ε, στο φαλλό σας…., ωχ φαλλοκράτες με τις φαλλικές Καισαροπαπικές εξεξεξουσίες σας….!
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Μη φοβού, λοιπόν, ω εβραιοδήμε…., που…., στη Μυκώνη…., ο ελληνοδήμος είχε την τιμήν, ξου,
όχι μόνο να ιδεί τον Δία αυτοπρώκτως, σώρρυ, αυτοπροσώπως….,
/ …..μετά, όμωςςς, που ‘’την πάτησε’’, έτσι, ο Δίας, ‘’είδαν’’, ‘’διαζυγιακά’’, και τα ‘’οπίσθιά’’ του….! /
αλλά και να διαπραγματευτεί μαζί, και, του….,
με μεσάζοντα τον, τότε, συνδικαλιστή Προμηθέα…., σχετικά με τα αμοιβαία προνόμιά τους….,
θεών και θνητών…., ιδίως, για τη διανομή των σφαγίων | Ε, σφάγια κι από ξένους….! | στις θυσίες….!
Ναι…., ρε εβραιοδήμε…., που, τότε, δεν έπαθε τίποτα….,
τότε…., χμ, που, μετά…., αφού ‘’τον έριξαν’’…., τους εκδικήθηκε…..’’νομοσχεδιακά’’….,
αφαιρώντας τους το πολύτιμο δώρο της φωτιάς….,
ήτοι, της όποιας τότε τεχνογνωσίας…., και τιμωρώντας τους, τους θνητούςςς : εκτός Ιστορίας –τους,
με την κοπιαστική εργασία…., σαφώς, τη χειρωνακτική, την χωρίς τεχνολογικά μέσα….,
που, κι αυτοί : τα λαούλια, ‘’τέλος’’ τα λάφυρα….!▐
Ούτω ο λαός εστάθη μακράν, εις απόστασιν·
{ …..ούτω…., ναι, ούτω…., και, ε, χα, γι’ αυτό σας έβαλαν….. ’’απορροφητικούς’’….. ‘’μεσάζοντες’’….,
προστάτες παραστάτες…., και, σε προκάτ ‘’παραστάσεις’’…., ωρέ «αυτούσια» λαούλια….,
χμ, μην και πάτε, από θεσπέσια αναρρόφηση, στον αγύριστο….. κι απροστάτευτοι….!
Μακράααααν, ρε, και σας φάγανε τα πανφάγα….! }
ο δε Μωυσής επλησίασε το πυκνόν σκότος, όπου ευρίσκετο ο Θεός….!
** …..Θεοί κρυμμένοι στα σκοτάδια….,/ τζούφια είναι Μηδέν και άδεια….!
Και…., ως προς τον Μωυσή πλάι στο πυκνόν σκότος….,
ε, οι κωλοφωτιές χρειάζονται πυκνόν σκότος…., για να φανεί το….. αραιόν κωλοφώς τους….,
σαφώς, και, σε όντως ‘’Σατανοφάνεια’’…., ως κι εδώ….! **
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 20 : 22 :
Τότε ο Κύριος είπεν εις τον Μωυσήν· «ούτω θα είπης εις τους Ισραηλίτας·
[ …..ε…., υποβολεύς του Κυρίου…., τώρα, ο Μωυσής…., κι ας ‘’μας’’ τα λέει έτσι ‘’τοιούτικα’’….!
Άρα, μάλλον, ο ανυπέρβλητος κι αυθυπόβλητος, χμμμμμ, Μωυσής…., ο θεόςςςςς, τώρα….,
είναι υπόβλημα και βλήμα άθεον…., ως, τάχα, ‘’μονιστής’’….,
μα ένθεον ως ‘’δυαρχιστής’’…., Κύριος Δεσποινίδος
ο, πριν, αυτο«κατεστημένος θεός, και, προ του Φαραώ»….! ]
‘’βλέπετε ότι εγώ ωμίλησα με σας εκ του ουρανού…..’’…..»….!
---- Βρε, μπας κι ήταν, ο Κύριος, στο εξωτερικό, και τους μιλούσε μέσω του Ερμή, ή σωσία του…!;
Και, έι, Μωυσήηηηη, μη βαδίζεις με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, ρε ανάποδε,
και σε εκλάβουμε για Άτλαντα…., που, έτσι, φαίνεται ως γη ο ουρανός….. κι ως ουρανός η γη….,
ννναι…., και που τα….. ’’τεκνία’’ είναι….. τουμπομιμητικά….! ---*[ Α, άλλο ο ουρανός της γης….. κι άλλο ο ουρανός του Ουρανού…..
κι άλλο ο Έξω Ουρανός…., ο δίχως γη κι ουρανό….!
Άλλο το όρος Σινά ή Άγαρ της Αραβίας κι άλλο το εκεί όρος Σινά…., χμ, αλληγορικώςςςςς….,
που πολλά ‘’τέτοια’’ υπήρχαν κι εκεί….,
ως υπήρχαν πολλά, 6, ’’τέτοια’’, Όλυμποι, και, στην αρχαία Τρελλάδα….!
Άλλο ο Δεσποινίδος των ‘’ανατολικών τόπων’’….. κι άλλο ο Κύριος των ‘’δυτικών τόπων’’….,
εεεεε…., άλλο το σκουληκομέλι….. κι άλλο το μελισσομέλι….!
Έιιιιι…., αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….! ]*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 21 : 1, 2 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Να εκθέσης δε ενώπιον αυτών / του λαού / τας ακολούθους διατάξεις.
’’Όταν αγοράσης Εβραίον δούλον
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| …..έι, και σκεφτείτε τι και πώς περί μη Εβραίου δούλου….,
που ‘’δεν’’ ‘’μας’’ το λέει ο βάρβαρος ‘’Γιαχβάραρος’’….! |
πρέπει να εργάζηται ούτος διά σε επί έξη έτη·
[ Ωχ, κι εδώ, σε συμβατά έτη, τα 6 είναι 666 εσωιμπεριάλ…., «μισθωτού»…., και….. καλή υπομονή….! ]
το έβδομον όμως έτος να αφεθή ελεύθερος δωρεάν’’»….!
|| …..χξς΄…., δωρεάν λάβατε ασυδοσίαν…., βερεσέ δώσατε σκλαβιάν….,
ω, χμ, μεγαλόκαρδες τζουτζούδες ‘’Γιαχβετζήδες’’ της σκλαβώτριας Λευτεριάς -- Ασυδοσίας….!
Καιρός να σας ξεπληρώσουν τα….. βερεσέδια…., ξανά και ξανά…., αφού δεννν….,
κι οψόμεθα ευθύς ως κάτω….! ||
♣ …..έι…., και….. τόσο, πια, ’’δουλοπρεπής’’ ο ‘’δουλόφρων’’ Θεόςςςςς….,
ακριβώς -- ακριβώς όσο κι ο ’’μπαμπάς’’ του Μωυσής…., ο αλλιώς πια….,
που «’’σήμερα’’ τον / ανα / εγέννησε», ναι, και τον βάπτισε, κιόλας, με το όνομα της μάνας του Ιωχαβέδ….,
χμ, ο γιος τον ‘’μπαμπά’’, καθώς, στο Ισραήλ, το αυγό έκανε την κότα κι ο πετεινός την καπότα….!
Ρε, δεν πάτε, που θα πάτε, στον αγύριστο…., ω ’’θεοκτόνα’’ λαοβαμπίρια….!
Και….. ’’τύφλα να έχει’’ κι ο δουλόοοφρων «αττικίιιζων Μωυσής» Πλάτων…., ε, κι ο ‘’τέτοιος’’ Αριστοτέλης….,
ε, κι ο ‘’τέτοιος’’ Ευριπίδης…., ε, κι ο ‘’τέτοιος’’ Ισοκράτης….,
ε, ουστ, κι ο κάθε, αρχαιοτρέλληνας ή μη, δουλοκράτης….!
Και, χα, γι’ αυτό, βρε εύπιστα λαουτζίκια, ’’κατέβηκε’’ γκοτζάμ Θεός με το….. Πνεύμα του στο Σινά….,
για να ‘’μας’’ ‘’πουλήσει πνεύμα’’…., δουλικό…., βρε δούλοι Σατάν Δούλων….,
κι ως τι σας φαίνεται που σας φαίνεται…., ε, νααααα….!
Και, και, γι’ αυτό, χμ, με θεία διάταξη, και, οι 12 του ενός ‘’τίποτα’’….,
των της Καινής Διαθήκης οι 12 κηρύττοντες την υποταγή στους κρατικούς ή μη άρχοντες μαθητές του Ι. Χ….,
μάλλον, όλοι, ήσαν δουλούχοι…., μετά….,
και δεν έκαναν, κριτικά, κουβέντα, η παλιατσουριέντα, περί δουλείας…., ομοφύλων τους και μη….,
αν και, χα, από μια φυλή….. άλλο τίποτα….. τα ανεμομαζώματα κι ανεμοσκορπίσματα κι αυτοί….! ♣
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 21 : 20, 21 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Εάν δε άνθρωπος κτυπήση τον δούλον ή την δούλην του με ράβδον,
* Ε, άνθρωποι και δούλοι…., κάτι σαν άνθρωποι και σκουπίδια…., εμ, κάτθρωποι κι άνθρωποι….! *
ώστε να αποθάνη υπό την χείράν του, ούτος να τιμωρηθή.
| Ε, ξου, υπάρχει και θάνατος μη επί τόπου…., χμ, και φροντίζουν, γι’ αυτό και τότε, οι δουλούχοι….! |
Εάν όμως επιζήση μίαν ή δύο ημέρας, να μη τιμωρηθή·
[ …..α…, ξέρουν τα ιόφορα…., και, πώς να ξεφεύγουν, και, από τα….. αυτόφωρα….!
Φάντασμα θα περίμεναν, ’’τώρα’’, να τους καθοδηγήσει…., ώστε να μη…., χα….! ]
διότι είναι (!;!;!;) κτήμά του»….!
{ …..εμ, και, γι’ αυτό…., ω, και, Ι. ΑΧήδες…., δεν θέλουμε να έχουμε….. κτήμα μας,
και, ’’τοιαύτας’’ διατάξεις…., θείαςςςςς….,…..
γνήσιοι, πια, δούλοι της ελευθερώτριας Ελευθερίας….. και της ζωοφόρου Ζωής….!
Άει, ω ‘’θεοκτόνα’’ ’’Γιαχβέ’’ απόσκατα…., ουστ….. και της….. θείας σας της Σάρρας, της συφιλιάρας….,
α, και της….. Μάρας…., και της Σαβέτας….. και της του κάθε Γιαχβέ εκδιδόμενης μαριονέτας….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 21 : 28 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Εάν βους κτυπήση με το κέρας του άνδρα ή γυναίκα θανατηφόρως,
ο βους οπωσδήποτε να λιθοβοληθή, αλλά το κρέας του να μη φαγωθή»….!
*// …..εχ…., αυτή θα ήταν, όντως, θεία διάταξιςςςςς….,
εάν επεσήμανε το…., και, μόνον, έτσι…., θύμα του βοός….,
αν, δηλαδή, διευκρίνιζε πως αν…., και, μόνον, έτσι…., το θύμα ήταν Μωυσάριό τι….,
οπότε…., ως πλέον δαιμονισμένο του βοός…., αφαγωτέο….. εκ των του λαού….,
πλην, φαγωτέο, εκ των Μωυσαρίων…., που είναι, κυρίως, λαοφάγα….!
Και, ρε Βόδι Παύλε…., που το ‘’ιδιοποιείσαι κι αυτό…., έι, για σας μιλάει ο Γιαχβέ εδώ…!; //*
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♦ Διατάξεις….: ▪περί λατρείας, ▪περί δούλων, ▪περί ζημίας προσώπων, ▪περί ζημίας ιδιοκτησίας,
▪περί θρησκευτικών και ηθικών θεμάτων,…..
▪περί υποσχέσεων και προειδοποιήσεων επί τη πορεία προς κατάληψιν της Χαναάν,…..
▪περί κεφαλικού φόρου,
|| Ε, προπαντόςςςςς…., και μη ξεχαστεί…., που ο ‘’Γιαχβέ’’ είναι, καθ’ ομολογίαν του, λήσμων….! ||
▪περί τηρήσεως του Σαββάτου,
( Χα….,/ περιτομές τα Σάββατα…../ και τα βυζιά σου τράβα ‘τα….,/ ε, κι άει στα….. Μωυσ·άρατα….! )
▪περί συνεισφοράς των πιστών διά την κατασκευήν του αγιαστηρίου,
[ Ναι, χρυσοποίκιλτου…., μη κι εκλάβουν τον ‘’Γιαχβέ’’ Ελ Ελωί Ελωχείμ….. για ντεμοντέ και φτηνιάρη….! ]
▪περί διορισμού, ’’θεοδιάλεκτων’’ και μη, αρχιτεχνιτών,
/ Ω «ημέτεροι»…., ουάου….! /
▪περί αμφίων των ιερέων,
| …..Ουάου…., τα μανεκέν, να, ακριβόγουστα….! |
▪περί ιερών σκευών και της διατάξεώς τους,….!
/ Χμ, από το κίτρινο του χρυσού, χρυσοτύπο στον χρυσοτύπο, καταντήσατε ‘’κίτρινος τύπος’’….! / ♦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 22 : 18,…..20 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Μη αφήσης μάγισσαν να ζη…..
Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, να εξολοθρεύηται»….!
▌ …..εχ, μωρέ θυσιοαιματόλαγνοι του «ζηλότυπου» θυσιοαιματόλαγνου….,
που…., χμ, πάλι, κι εδώ…., ονομάζει τα είδωλα θεούς….. το Είδωλον των ειδώλων….!
Κι όταν τα κάνουν οι άλλοι…., έστω, ολίγον τι διαφορετικά…., είναι, κατά το σατανοπρέεεπειν, μάγοι….,
όμως…., όταν τα κάνετε εσείς…., είστε, ως θεοπρέεεπει, χξς΄ςς, μαγοφάγοι, μαγοεξεξεξολοθρευτές….!
Ε, κι εδώ, χμ, και, η περί τούτων ορθοδοξία….. είναι θέμα του βαθμού της εξεξεξουσίας τους….!
‘’Πάνω εμείς…., μάγοι εσείς….,….. πάνω εσείς…., μάγοι εμείς….!’’….!
Και, έι, ω, όσοι, εύπιστοι…., κι οι μεν κι οι δε….: τράγοι μάγοι…., λύκοι προβατόμασκοι, βεβαίως….,
είτε ως ορθόδοξα ανορθόδοξοι….. είτε ως ανορθόδοξα ορθόδοξοι….,
---- …..ιδίως, σήμερα….,….. που ‘’καταέδεσαν το γάιδαρό τους’’ κι ‘’αμόλυσαν τον Τράγο τους’’….,
κι εκεί…., στο Σινεθέατρον ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός Αριμαναχουραμάσδα και κουμ’’….! ---μαλώνουν…., μα δε μαλώνουν….,….. ξεγελαστικά σας το Τραγάγημα…., και, τώρα πια….,
σε μοιρασμένους ρόλους και σε τυφλοποντίκων ‘’μετερίζια’’….!
Και, ως πάντα, θυσίες, λατρειοτύποι κ. λ. π….. είναι σημεία αναγνώρισης των ‘’ημετέρων’’ τους….! ▌
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 23 : 23,…..27, 28,…..32 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Ο άγγελός μου βαδίζει έμπροσθέν σου
* Γιαχβέ και Γιαχβαγγέλοι…../ ουρά του Μωυσέλη….,/
ραμ τε ρι ρεμ….. και τέλι -- τέλι….,/ ρε, ουστ οξαποκεί, Σατάν τραγαγέλη….! *
και σε φέρει εις τους Αμορραίους, Χετταίους, Φερεζαίους, Χαναναίους, Ευαίους και Ιεβουσσαίους·
και εγώ θα εξολοθρεύσω αυτούς…..
[ …..χμ, τω υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια….. και….. ήττα η νίκη στα….. ’’ακάθιστα’’….!
Μα…., ’’παλούκι σε παλούκι’’…., ’’θα κάτσουν σε Παλούκι’’…., οι γέννες της Αβύσσου….!
Και τι πολεμολάφυρα και λεία τα Σατάν λάφυρα και λεία…., οι ‘’τυφλοί’’ και ‘’χωλοί’’ ‘’μαννοζήτες’’….,
που…., πάνε….. αγγελο,πρακτορο,γυρεύοντας το Μαμαλίκι’’….! Ίδωμεν….! ]
Θα στείλω τον φόβον μου | Α, τον Δείμο : τρόμο τον ξέχασες εδώ….! Μα αρκεί ο Παν….! | έμπροσθέν σου,
// Έι, θεοί που φοβερίζουν….,/ σκιάχτρα που δεν αξίζουν….!
Και, σαφώςςςς, ο φόβος κι ο πανικός είναι, κι εδώ, δίποδοι τρομοκράτες του Γιαχβέ Κάδμου….! //
και θα εμβάλω πανικόν εις όλους | Εεε, όλοι τους πείραζαν και…!; | τους λαούς, προς τους οποίους έρχεσαι,
θα αναγκάσω όλους τους εχθρούς σου να στρέψουν τα νώτα εις σε.
{ …..άλα πολεμο‘’βίτσια’’ οι….. Γιαχβό«σπαρτοι» ’’Διόσφηκοι’’….!
Μα, σαν ’’πιάσουν ρότα’’, θα σας γδάρουν, και, τα νώτα…., ρε ‘’νωτο’’γδάρματα του Οξαποκεί….,
‘’σάντουιτς’’ θα σας κάνουν, ωρέ ‘’ακάθιστοι’’ ‘’Πειρατές’’…., ναι, ω ’’πλιάτσικοι’’….! }
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Θα στείλω έμπροσθέν σου σφήκας | Ε, σγίγγες η Σφίγγα….! | να εκδιώξουν τους Ευαίους, τους Χαναναίους
και τους Χετταίους από τον δρόμον σου…..
/ Ωχ, βιολογικός πόλεμος και….. σφηκολογική μη ειρήνη….: made in Israel, τη γη του σχιζ·EL….! /
Μη συνάψης συνθήκην ούτε με αυτούς ούτε με τους θεούς των»….!
|| Κάλέ…., ποιος κάνει μαξιλάρι τον δίποδο σκαντζόχοιρο Γιαχβέ….. και να τον κάνουν κι αυτοί….! ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{*{{ Όχι σχέσεις, συνθήκες,….. με αλλόθρησκους,…..
♠ Παλαιά Διαθήκη :
▪ 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·
---- …..τί…., μωρή Σφίγγα Γιαχβέ…., στήνουν κι αυτοί ενέδρες : βάζουν αινίγματα…., ως, και, εσύ…!; ---αλλά θα κατακρημνίσης τους βωμούς των, θα θραύσης τας ιεράς στήλας των
και θα κατακόψης τα ιερά άλση των,
( Ρε άσε και καμιά άκαρπη συκιά άκοπη…., χμ, να έχεις εσύ η άμπελος, μα κι ο συκάμπελος Ι. Χ,
να κάνεις ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ στη Μυθολογία…., α, κι ο Ι. Χ το θ,κ,αύμα της άκαρπης συκιάς….! )
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….! ♠
♦ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 3 : 2, 3 : «Προσέχετε από τα σκυλιά, προσέχετε από τους κακούς εργάτας,
προσέχετε από εκείνους που κόβουν τη σάρκα· / περιτέμνονται /
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…., ’’δέντρα’’ 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;
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.
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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»….,….! ♦
◘ 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….! ◘
♣Κοράνι :
▪ 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…..
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. 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….!
▪ 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….!
▪ 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….! ♣ }}*}}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 25 : 26,…..$31 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Να κατασκευάσης δι’ αυτήν
| ….την τράπεζα των άρτων της πρόθεσης
---- …..χξς΄, άζυμος άρτος πρόθεσης και χρυσές λαφυροπροθέσεις….! ---- ….. |
τέσσαρας κρίκους εκ χρυσού και να δέσης τους κρίκους
*// Ω, χρυσός ντεκορατέρ ο χρυσόλαγνος Γιαχβελωχείμ, πιο χρυσός από τους Τρέλληνες ‘’τέτοιους’’….,
ε, κι όλος ο χρυσός της Γης 666άκις δικός τους….!
Μα…., χξς΄ : 666…., ό,τι και να έκαναν οι Οβριοί, δεν ‘’φτουρούσαν‘’
μπρος στο υπερπολυτελές ιερό του Δία στην Ολυμπία ή στο, Υπερτράπεζα αυτό:Δ.Ν.Τ, του Απόλλωνα, ή….!
Εχ, ξεφραγκιάστε τους ‘’κοιμισμένους’’ σας, λοιπόν, κι επενδύυυυυστε…., ω ξύπνιοι….! //*
εις τας τέσσαρας γωνίας των τεσσάρων ποδών της…..
[ Χμ…., όσο κι αν χρυσο’’δένεστε’’….. τόσο θα μπακιρο’’λύνεστε’’…..
και θ’ ανεμοσκορπίσεστε…., στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα…., έτσι που….. και δεν….! ]
$31 : Να κατασκευάσης δε επίσης λυχνίαν / (!;) επτάφωτον -- επτάλυχνον / από καθαρόν χρυσόν…..»….!
*[[ Παραπομπή από το $31….. στα….: ▪ Εβρ.: 9 : 2….:
«Κατασκευάσθηκε δηλαδή το πρώτον μέρος της σκηνής,
εις το οποίον υπήρχε η λυχνία και η τράπεζα και οι άρτοι της προθέσεως, το οποίον λέγεται Άγια»….:
Το παλαιόν αγιαστήριον τύπος του νέου….,…..
▪ Αποκ.: 1 : 12….: «Έστρεψα διά να ιδώ τίνος ήτο η φωνή που μου εμιλούσε, και όταν έστρεψα,
είδα (!;) επτά λυχνίες χρυσές…..»….: Όρασις του Υιού του ανθρώπου….,…..
▪ Αποκ.: 4 : 5….: «Από τον θρόνον έβγαιναν αστραπαί και φωναί και βρονταί,
και εμπρός εις τον θρόνον έκαιαν (!;) επτά πύρινες λαμπάδες,
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που είναι τα (!;) επτά πνεύματα του Θεού….: Η όρασις του ουρανού….!
/ Τί, ιμπεριάλ 7 τα 7 –τους…!; Εμ…., σεπτά γαμήσια….. μαζί με ιμπεριάλ 7 σεπτούς αυνανισμούς….! / ]]*
{/ Ω, δηλαδή…., αν είχε 77 φορές το 7 πνεύματα ο Γιαχβέ…., θα ‘’μάζευαν’’ όλο το χρυσάφι της Γης….,
αλά Σολομώντα….: 666 Χ 666 τόννους κατ’ έτος…., ω χρυσούουουλια τους….!
Α, 7χρυσο…., χμ, ιμπεριάλ, κι εδώ, το 7…., για να αντανακλά το φως εις την 7ην…., ω αντιντεκορατέροι….,
να, ως θα ελέγετο, άλλως, φως χρυσίζων, λαφυροχρυσίζων, ή φωτο’’χρυσή’’ εις την εβδόμην….,
χμ…., και τους παρεξήγησα, πάλι, ο καχύποπτοςςς….!
Ναι, χρυσό…., για να είναι, στους χαννοπιστούς, οι τρεμουλιαστές ανταύγειές τους
ενδείξεις της 666άκις ιμπεριάλ Γιαχβικής θέλησης…., ως και στο ιερό του Άμμωνος Διός στη Λιβύη….,
έτσι κι ενδείξεις της θέλησης του, ακόμα, εχθρού του ανθρώπινου γένους Διός….,
το άγαλμά του το σκεπασμένο με ανταυγή πολύτιμα πετράδια….! /}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 28 : 3,…..5 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Και να είπης προς όλους τους ειδήμονας, τους οποίους επροίκισα με επιδεξιότητα,
[ Τί, και ‘’μοδιστρικό’’ ‘’αερό’’,δροσό’’,μελι : ‘’μάννα’’…!;
Α, γι’ αυτό η ‘’μοδίστρα’’ Ι. Χ ήξερε και για ‘’μπαλώματα’’ πάνω σε ‘’ύφασμα’’ που δεν γλιστράει….!
Ννναι…., πλην από την Ανωτέρα Σχολή Πολέμου…., σπούδασε και μοδιστρική ο πανεπιστήμωννν….! ]
να κατασκευάσουν στολήν διά τον Ααρών, διά να καθαγιάσης αυτόν, ώστε να με υπηρετή ως ιερεύς…..
♠ Ω…., κάθε μπιχλιμπίδι και προνόμιο -- υπο’’νόμιο’’ της σκλαβώτρας τους λευτεριάς τους….,
χμ, αλά ενώτιον : σκουλαρίκι εις ανάμνησιν της σκλαβιάς τους….!
Και, χα, στα εβραίικα ιερά τα ‘’τέτοια’’ είναι θεο,προ,ορισμένα….,
ως πάντα και παντού της Γης…., π. χ, στους βραχμανο’’τέτοιους’’ της Ινδίας….,
στου Θιβέτ με τις κληρονομικές ιερατικές δυναστείες,…..
και, ιδίως, στα ‘’τέτοια’’ της αρχαίας τζακο·Τρελλάδας….,
ως, λ. χ, στο ιερό του Άμμωνος Διός στη Λιβύη….,
όπου πολλά μυστήρια είχαν ανατεθεί, έτσι, σαν σε κληρονομικό προνόμιο σε τρεις οικογένειες….,
χα, δήθεν, θεο, ή ημιθεο, κατάγωγες…., όλες από ‘’κέρατο’’ πρόγονής τους ‘’τετοιο’’κατάγωγες….,
ή οι, τάχα, έτσι, απόγονοι του Ασκληπιού Ασκληπιάδες : συντεχνία ιατρομάντεων….,….! ♠
Και να χρησιμοποιήσουν χρυσόν, και ύφασμα κυανούν, πορφυρούν και κόκκινον, και βύσσον»….!
♦ Άλα οι «ημέτεροι» και επιδέξιοι τεχνίτες….. του «ημέτερου»….! Ωρέ, τα χρυσούουουλια ‘’μου’’….!
’’Κούκλα’’ κι η καθαγιασμένη πανούκλα Ααρών…., όι, σόι σορολόι το χρυσό κι αυτόκλητο ‘’θεο’’λόι, όι,…..
όι…., και….. ’’τύφλα να έχει’’ και το ναϊκό θαυματουργό κέρας της αφθονίας του αρχικερατά Δία….,
/ Ε, νομοσχέδιο κι εδώ…., βασιλικό : κερατικό :…., χμ, ‘’άλλο’’….. ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι : ‘’μάννα’’ :….! /
αυτό που έδωσε, και, στις….. ’’ακρίτισσες’’ και σατράπισσες ‘’κερατο’’νύμφες του
και τις γέμιζε, χμ, με μια απλή ευχή, με όλα τα ναϊκά καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ, σώρρυ, της γης….! ♦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 29 : 10, 11 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Έπειτα να φέρης τον μόσχον έμπροσθεν της σκηνής της συναντήσεως,
και ο Ααρών και οι υιοί του να θέσουν τας χείρας των επί της κεφαλής του μόσχου.
Και τότε να σφάξης τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου εις την είσοδον της σκηνής της συναντήσεως»….!
► …..από τράγο σε μοσχάρι….,/ τώρα, σε τρανό σφαχτάρι….,/ ιερείςςςςς Ααρωνάριοι….,…../
άντε, δώστε προλετάριοι….,/ πτωχοπνεύματοι μακάριοι….,/ να ‘’γκουρλώσουν’’ κι οι παπάριοι….!
…..Και…., εχ, ρε….. ’’αιμοσπερμιόπαθε’’ Γιαχβέχ…., όχι άλλο αίμα…., να χαρείς τα Γιαχβεχούδια σου….,
αγριεύω….. και θα….. ’’σε’’….. κοινωνήσω με σφαχταροούρα έως τελικής αφαίμαξής σου….!
Κι ελάτε να σας δώσω, κι εγώ, εις την έξοδον του παρασκηνίου του αποχαιρετισμού, έναν τράγο….,
αφού δεν βρέθηκε ένας, ’’πονηρός’’, ‘’Προμηθέας’’ να ξεγελάσει τον ηλίθιο Γιαχβέ….,
ως ξεγέλασε…., παρουσία θεών και λαού…., ο Προμηθέας τον ‘’φαταούλα’’ Δία στη Μηκώνη….,
| …..όπου μαζεύτηκαν, τσς, θεοί και θνητοί για ν’ αποφασίσουν σχετικά με τα αμοιβαία προνόμοιά τους….! |
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βάζοντάς ‘τον να διαλέξει μέσα από ένα πελώριο βόδι -- δέρμα βοδιού
όποιο κομμάτι του βοδιού θα ήθελε αυτός…., που, τελικά, διάλεξε τα, με πονηριά του Προμηθέα,
σκεπασμένα με γυαλιστερό λίπος κόκκαλα…., γελοιοποιούμενος μπροστά σε όλους….,
και που τότε, ζημιωμένος, απ’ το….. ’’λιπαρό’’ ’’νομοσχέδιο’’, αφήρεσε απ’ το λαό τη φωτιά : τεχνογνωσία….,
ώστε, τότε κι έτσι, να εργάζεται, μόνον, χειρωνακτικά και….. εξεξεξοντωτικά του….,
// Χα, για να έχουν, Ηφαιστιόθεν, μόνον, οι εξεξεξουσιαστές του θεοί -- βασιλιάδες μαγικούς τρίποδες,
που πηγαίνουν μόνοι τους στις συνελεύσεις των θεών και ξαναγυρίζουν μόνοι στη θέση τους….,
μα που έχουν κι αόρατα δεσμά με την ιδιότητα να κρατούν καθηλωμένο, σε σκλαβιά, ε, και, το λαό….! //
μα κι εκδικούμενός ‘τον…., άφταιγος, μάλλον, ων ο λαός στην ‘’πλάκα’’ του Προμηθέα….! ◄
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 30 : 11, $12 :
Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν· $12 : «όταν ενεργής απογραφήν των Ισραηλιτών,
έκαστος τούτων να πληρώνη δι’ εαυτόν λύτρα προς τον Κύριον, / …..χρήματα του εξιλασμού….. /
όταν απαριθμής αυτούς, ώστε να μη επιπέση πληγή επ’ αυτών, όταν απαριθμώνται»….!
♣ Παραπομπή από το $12….. στα….: ▪ Ματθ.: 20 : 28….:
| …..Ιησούς προς τους 12 μαθητές του….: ‘’«να αλληλοϋπηρετήσθε»’’….. |
«…..όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή αλλά να υπηρετήση
και να δώση την ζωήν του λύτρον διά πολλούς»….: Ο αληθινά μεγάλος….,…..
▪ Μάρκ.: 10 : 45….: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθή αλλά να υπηρετήση
και να δώση την ζωήν του λύτρον διά πολλούς»….: Ο αληθινά μεγάλος….,…..
---- Ναι…., αλλά…., παραπεμπτικάαααα…., τί εξιλασμικά αντίλυτρα ήθελε ο δημαγωγός…!; ---▪ Τιμ. Α΄ : 2 : 6….: «Διότι ένας Θεός υπάρχει και ένας μεσίτης μεταξύ θεού και ανθρώπων,
(!;) ο άνθρωπος (!;) Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωκε τον εαυτόν του αντίλυτρον δι’ όλους,…..»….:
Οδηγίαι διά την δημοσίαν λατρείαν….,….. / …..Ι. Χ ή Χ. Ι : «ο όχι ενός μεσίτης»….! /
▪ Πέτρ. Α΄ : 1 : 18, 19….: « [ (17) «…..οφείλετε / …..οι κατοικούντες προσωρινώς
μεταξύ της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, της Ασίας και της Βιθυνίας,
οι θεόθεν προεκλεγέντες….. / 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 χριστιανικός χαρακτήρ….! ♣
● …..βρε απαριθμο’’τέτοιοι’’ βραχμανο’’τέτοιοι’’…., τι τους απαριθμείτε τους άλυτρους….,
αφού ως ιστορικά νούμερα θα αποθάνουν, που ως τέτοια έζησαν, οι αλύτρωτοι ‘’ομόφυλοί’’ σας λαïκοί….,
ενώ εσείςςςςς επώνυμα κι ενάριθμα…., και δη θεοπροόριστα, χα….!
Και τι θείεςςςςς φοβέρες οι λυτρομπήχτρες ραβ,β,ινίσκοι στους αλαφιασμένους –τους ποπολάρους….,
ίδιες με τις του Δία…., τις μετά απ’ την ως άνω στη Μυκώνη γελοιοποίησή του….,…..
που, ε, τα περισσότερα ‘’τέτοια’’ τους είναι για τα χρήματα
του εξεξεξιλασμού των ’’πετρών’’ : ’’υδροσταγονιδίων’’….! ●
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 31 : 14 :
Θεός / προς Μωυσή / : «να φυλάττητε λοιπόν το Σάββατον / «σημείον διαθήκης» /,
διότι είναι άγιον εις σάς· πας βεβηλώνων τούτο να καταδικάζηται (!;) εις θάνατον·
οποιοσδήποτε εκτελεί εργασίαν κατ’ αυτό, ούτος να αποκόπτηται από τον λαόν αυτού»….!
♦ …..εχ, τόσο, πια, ακραίοι οι αβεβήλωτοι Αρχιγιαχβετζήδες….,
που τα Σάββατα ‘’έπιαναν’’ τα εξώγαμα…., μόνον, εξεξεξωσυνάγωγα…., κυρίως….!
Και…., αφού τόσο πολύ ‘’φύλαξη’’ των ‘’τέτοιων’’, άεργων, Σαββατιανών….,
γιατίιιιι σε μη ‘’τέτοιους’’ καταχτημένους τους επέβαλαν και την Κυριακή ως εργάσιμη…!;
Μήπως, χμ, για να μην πάνε κι αυτοί στον, ξου, παράδεισό τους, ως παραβάτες του, χξς΄, Νόμου…!;
Τα Σάββατα, λοιπόν, ήταν αργία, από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι….,
κάτι που ισχύει έως τα σήμερα…., που….. ώς και τον διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος
τον ανάβουν το μεσημέρι της Παρασκευής, για να είναι ανοιχτός το βράδυ της,
που ούτε αυτόν δεν επιτρέπεται, τότε, να τον γυρίσει κάποιος….,
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καθώς το Σάββατο είναι για την επίβλεψη της τήρησης του Νόμου….!
Κι έτσι και με τέτοια, φορές, που μέχρι και στον επελαύνοντα κατακτητή δεν αντιστέκονταν και σφάζονταν….,
κάτι που, φυσικά, οι κατακτητές, το ήξεραν κι έπρατταν αναλόγως….: Μακκαβαίοι Α΄….:
«Ευσεβείς Ιουδαίοι φονεύονται, αποφεύγοντες ν’ αμυνθούν κατά την ημέραν του Σαββάτου»….!
Και, συσχετιστικά, ’’τύφλα νά ‘χει’’, ως προς την ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’ εκδικητικότητα, ο ‘’Κρόνιος νόμος’’….,
λ. χ, η Άρτεμις….. τους Πατρινούς, που τους εκδικήθηκε με γενική στειρότητα,
που μια παρθένος ιέρειά της ενώθηκε μέσα στον ίδιο της τον ναό με τον ωραίο Μελάνιππο….,…..
ή, αυτή πάλι, τον Αγαμέμνονα, που αθέτησε τον όρκο του
και του έβαλε να της θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια…., τελικά, αντι,υπο,κατάστατό της….,…..
ή η Αφροδίτη….. την Κτήσυλλα, που ενώθηκε, κι αυτή, μέσα στο ναό της, με τον Ερμοχάρη….,…..
ή ο Διόνυσος….. τις τρεις κόρες του βασιλιά Μινύα, επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος
στις προς τιμήν του λατρευτικές τελετές….,….. ή…., ή…., ήηηηη…..! ♦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 31 : $18 :
Μόλις δε ετελείωσε την συνομιλίαν με τον Μωυσήν / …..ο Θεός, ’’σε 40 μερόνυχτα’’….. / επί του όρους Σινά,
▌ …..χμ, σε μη συμβατό χρόνο…., 40 μερόνυχτα….. συνομιλίας ισούνται με…..
40 κλάσματα του κλάσματος του κλάσματος του κλάσματος του δευτερολέπτου….,
που σε τόση, έστω, μικρομικροστιγμή γίνεται, όντως, απευθείας συνομιλία
του όποιου όντως θεανθρωπιζόμενου με τον όντως Θεό….!
Και επειδή δεν μας το διευκρινίζει, κι εδώ, κι αυτό, ο Μωυσάραρος….,
ε, Σατάν συνομιλία, πάλι, 40 ημερών….. «άεργου Σαββατιανού» κι όχι «μισθωτού» άλλης μέρας….!
Άλλωστε, όταν οι ‘’τέτοιοι’’ θεοί ‘’πηδούν’’ το θνητό λαό, με ‘’τέτοιους’’ νόμους ή οπωσδήποτε….,
κάνουν τη μία νύχτα να κρατά ίσαμε τρεις συνηθισμένες νύχτες….,
ως, λ. χ, ο Δίας…., όταν ‘’πηδούσε’’ την ποπουλάρα θνητή Αλκμήνη, τη μάνα του Ηρακλή,
οπότε, κατά διαταγή του Δία, ο ήλιος δεν εμφανίζεται για μια μέρα….,….! ▌
έδωκεν εις αυτόν τας δύο πλάκας των εντολών, τας λιθίνας πλάκας,
♠ Ωρέ, ’’πλάκας’’ που έχουν οι σχιζοσαδο’’πλακατζήδες’’ Γιαχβετζήδες, χμ, και ‘’σπάστε πλάκα’’….!
Κάλέ, τι θ,κ,αύμα κι αυτό…., που ούτε στο μαντείο του υποβιβασμένου θεού Τροφώνιου να ήταν….,
σαν, κι εκεί, θεωρούνταν θαύμα το να πάρει κάποιος που έφτανε στα άδυτά του
γραπτό μήνυμα του….. αρχαιοτρελληνικού ειδώλου….! ♠
γεγραμμένας με τον δάκτυλον του Θεού….!
◘ Παραπομπή απ’ το $18….. στο : Κορ. Β΄ : 3 : 3….:
«είσθε / ω Κορίνθιοι /, φανερά, επιστολή του Χριστού,
που είναι καρπός της δικής μας υπηρεσίας,
και είναι γραμμένη όχι με μελάνι, αλλά με Πνεύμα του Θεού του ζωντανού,
όχι σε πλάκες πέτρινες, αλλά σε πλάκες καρδιές σαρκίνων»….: Οι προσήλυτοι του Παύλου….! ◘
► Ω, μη φοβού…., εξεξεξαδάκτυλος ο βασιλιάς Γιαχβέ….. και μέσος, κωλοδάχτυλος, δεν υπάρχει….!
Ναι, ρε…., που αυτός δεν είναι ο πενταδάκτυλος Βράχμα των ‘’νέο’’βουδδιστών, χμ, του Βούδ,δ,α….,
του, επίσης, εντολοδόχου με τα πολλά «Ου…..»….., ναι, ουουουουουου….! ◄
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 32 : 2, 3, $4 :
Είπε δε ο Ααρών εις αυτούς·
♦ …..τους Ισραηλίτες, που του ζήτησαν, καθώς εβράδυνε ο Μωυσής να κατέλθη από το όρος Σινά,
«να τους κατασκευάση θεούς, να προπορεύωνται από αυτούς»….!
---- …..α…., αφού δεν είδε χαΐρι ο ως, και, πολεμική αποσκευή τους λαός τους….,
να, με τον αμφισβητούμενό τους Γιαχβέ : ουρά των θρήσκαρχών τους….,

52
οπότε, έτσι, και, με αυτόν, το ‘’ποτάμι’’ δεν γύριζε πίσω….,
ε, έστω, ίσως έτσι…., χμ, με άλλον, μα σούπερ δημαγωγό και λαοπλάνο, θεό μπροστά τους….,
χωρίς να γυρίσει το ποτάμι πίσω στη μάνα ‘’Πηγή’’ του…., να γυρίσει….!…..
Κι εγώ…., αφού, όντως, το ‘’ποτάμι’’ δεν γυρίζει πίσω….,
φιλοδοξώ να βάλω καθρέφτη της ‘’Πηγής’’ μπροστά του….,
για να τη βλέπει τη Λυτρώτρα Πηγή…., έστω, κι από ‘’μακριά’’….,
κι έτσι, ‘’κυλώντας’’ το ποτάμι προς τα μπροστά, έστω, και ‘’προς τα πάνω’’…..
κι όχι προς τα μπροστά, έστω, και ‘’προς τα κάτω’’….,
και…., χωρίς να γυρίσει πίσω…., να γυρίσει….,…..
μα και, αποδυναμώνοντας την ποταμονερομαστεύτρια θάλασσα του Σατάν….,
εξ ής το Κτήνος εξεξεξέρχεται….!
Ρε, σιχάθηκαν τα αερολόγια του Αρχιτύραννου Βασιλιά Γιαχβέ
κι ήθελαν δημοκρατία…., έστω, και βασιλευομένη δημοκρατία….! ---- ♦
«αποσπάσατε τα χρυσά ενώτια, τα οποία είναι εις τα ώτα των γυναικών σας, των υιών σας
και των θυγατέρων σας, και φέρτε ταύτα εις εμέ».
*// …..χμ, οι που τους έβαλαν να τα φοράνε εις ανάμνησιν της δουλείας των εις Αίγυπτον….!
Ε…., αν πρόκειται για ιερό σκοπό Νο 666…., ας πάνε κι αυτά….!
Τώρα…., ως δούλοι ντόπιων κι ‘’ομοφύλων’’ τους….,
που τους έχουν και τους κατέχουν, κυρίως, οι, χρυσοθήρες, ιερόσκοποι ιερείςςς, και, φύλαρχοι….,
’’τους….. πάνε’’ και χωρίς σκουλαρίκια…., και τους άνδρες και τις γυναίκες….,
χαμάληδές τους με χαïμαλιά…., αυτά…., που αρκούν να ξεχνούν, και, τη ‘’συγγενή’’ δουλεία τους….,
να, των καθελογής εσωιμπεριαλιστών….!
Εχ, να, και τι χαριτωμένα ‘’υδρο’’μαστεύουν τα ‘’ποτάμια’’ οι ντόπιες και μη ‘’νερο’’’’θάλασσες’’….,
που, πάντα, βρίσκουν τρόπο : μέσω ‘’υπόγειων’’ διαδρομών να ‘’επιστρέφουν’’ στις πηγές
τα μαστευμένα χρυσά ‘’αέρια’’ των όποιων, μες στα αμμούχα αυτά, νεροφυσαλίδων….! //*
Ούτω όλος ο λαός απέσπασε τα χρυσά ενώτια, τα οποία ήσαν εις τα ώτα αυτών,
και έφεραν ταύτα εις τον Ααρών.
$4 : Ούτος δε έλαβεν το υλικόν από αυτά και, χύνων τούτο εις χοάννην, μετέτρεψε τούτο εις χυτόν μόσχον·
// Να…., Χρυσοχοείο ο ωραίος μόσχος και το πολυ’’κέφαλο’’ Τέρας….: Ααρών και Μωυσής Α. Ε….!
Α, και, τώρα…., που ο βασιλιάς των μετάλλων είναι ο χρυσός…., χρυσός ο μόσχος….,
ως χρυσό θα είναι, όψεσθε, και το άγαλμα του αγνώστου ονόματος «αμφίστομου» Βασιλιά της Α. Ι….,
του μεταλλαγμένου «Λέοντος της φυλής του Ιούδα» : βασιλιά των ζώων σε κερατούχο Αρνίον….! //
τότε είπον εκείνοι· «ιδού ο θεός σου, Ισραήλ, ο οποίος σε εξήγαγεν από την γην της Αιγύπτου»!…..
{ Παραπομπή από το $4….. στα….: ▪ Πράξ.: 7 : 41….:
«Και κατεσκεύασαν ένα μόσχον τας ημέρας εκείνας και προσέφεραν θυσίαν εις το είδωλον
και ευφραίνοντο εις τα έργα των χειρών των»….: Ομιλία του Στεφάνου….,…..
▪ Ρωμ.: 1:23….: «Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί
και αντήλλαξαν την λαμπρότητα του αφθάρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου
και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών»….: Η κοινή διαγωγή των εθνικών….! }
|| Έι, ’’ξυπνά’’ ο λαός –σας, Ααρών και Μωυσή, που δεν μπορέσατε να τους ‘’βοδο’’ποιήσετε όλους,
κι αμφισβητεί…., ως κι ο Σωκράτης τους Διϊτζήδες κ.λ.π…., και, τον σχιζανίκανο Γιαχβέ –σας….!
Και…., αν και σας δουλεύει, ακόμα….., ’’σας δουλεύει’’, κι ας…., κι ως τι σας φαίνεται πως δεν….! ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 32 : 12,…..$14 :
Μωυσής / προς Θεό / : «…..Άφησε τον άγριον θυμόν σου και άλλαξε γνώμην,
[ Εμ, κάποτε, τα ‘’ρομπότ’’ στρέφονται εναντίον των πλαστών τους, ω Γιαχβεπλάστη Μωυσή, και….!
Και άντε να συνετίσεις τον οργίλο Γιαχβέ σου, τώρα που τα καταειδωλοποίησε ο αδελφός σου….!
Και, χμ…., μην του θυμώνεις, μάτια του…., κι ο μόσχος ‘’στα κομμάτια’’ του….,
ε, που δεν είσαι ο Ι. Χ, να τον βάλεις, κι ‘’αλά’’ Προμηθέα στον Δία, όρο πνευματοποίησής του….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 5 έως 9….! ]
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► ► Θυμός του Θεού, για την κατασκευή του χρυσού μόσχου από τον αδελφό του Μωυσή Ααρών,
τον οποίο μόσχο, μετά, μόλις κατέβηκε από το όρος Σινά, κονιορτοποίησε….,
▌ Α, να, ένα κι ένα είναι κι αυτό…., ω Μωυσάραρε….,
χμ, για….. βιολογικό πόλεμο τώρα…., χημικό…., ως λεπτή κονιορτός, χρυσόσκονη….!
Να, ρε…., ιός της χρυσής…., ηπατίτιδας….. γάμα…., που λένε….,
και ψάχνετε, τάχα, για….. εξεξεξολοθρευτή τους κι αποκαταστητή σας υιό του Γιαχβέ….,
που ’’εσύ’’ είσαι και οι τρείς, στη συσκευασία του ενός…., ομοουσίως κι ομοιουσίως, βεβαίως….,
αφού….. και τα φαντάσματα…., ξεράσματα αρρωστημένης φαντασίας….,
είναι….. ’’τριαδικά’’ ομο·ομοιο·ούσια με τον σχιζοφανταστή τους….! ▌
♣ …..και γι’ αυτό, για την κατασκευή του χρυσού μόσχου,
«έγιναν καταγέλαστοι μεταξύ των εχθρών τους»
( Κι εμείς, οι ‘’φίλοι’’ τους κατακαταγελάμε με την αλλαξοπιστία τους…., χα, χα, χα, χα….,
μα και τους κατακατακλαίμε…., αχ, αχ, αχ, αχ….! )
και 3.000 εξ αυτών (!;) σφάχτηκαν σε 1 μέρα υπό των υιών του Λευί…., υποκινούμενοι απ’ τον Μωυσή….,
ε, χξς΄, που «με βάση την Λευιτική ιερωσύνη είχε δοθή εις τον λαόν ο νόμος»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 7 : 11….!
Ννναι, ο δευτερογραμμένος υπό του Μωυσή και γι’ αυτό νόμος…..
/ …..τσς…., οργή θεού…., σφαγή λαού…., που δεν λένε….! /
και, βεβαίως, χμ, όχι σφαγμένοι ο Ααρών κι οι δικοί του….!
** Ε, οι…., όσον καιρό Γιαχβοχρείαστοι…., πρωταγωνιστές σφάζονται στο τέλος…., ’’προσεχώς’’….,
να πληρωθούν τα ‘’έξοδα’’ του Γιαχβεκίνητου παραγγελέα κι Αρχισκηνοθέτη Μωυσή, προπάντων,
και, που, ‘’μόνον’’, ο λαός είναι ‘’μιας χρήσης’’….! ** ♣
ως, μες στο θυμό του και γι’ αυτό, έσπασε, ο Μωυσής, τις 2 λίθινες πλάκες με τις εντολές του Θεού,
[ …..ω, τι κρίμα…., που θα βλέπαμε, και, τον….. γραφικό χαρακτήρα του θεούουουουου….,
που….. τον ’’γραφικό’’ του τον χιλιοβλέπουμε….! ]
που τις ξανάγραψε σε άλλες δυο τέτοιες, μετά….!
// …..ε, αυτές τις έγραψε….. με την ακρονυχίδα του μεσοδάχτυλου του αριστερού του χεριού
και σε σχιστόλιθους…., εξού κι η….. μοιχαλίδα σχιστοφρένια,
χμ, ελαφρώς….. επανακωδικοποιημένη….! // ◄ ◄
ώστε να μη κάμης κακόν εις τον λαόν σου»…..
$14 : (!;) Ούτω ο Κύριος ήλλαξε γνώμην ως προς το κακόν,
* …..Α….,/ και με θνητού τη συμβουλή….,/ αλλάζουν γνώμη κι οι θεοί….:/
Γιαχβέ, Δίας κι άλλα ‘’τέτοια’’….,/ κι αλλάζουνε, και, τα ‘’μπερκέτια’’….!
Κάλέεεεε…., αυτοί : οι θεοί δεν ανακαλούν μόνο κλήσεις και χαρίσματα…., μα και ‘’γνώμες’’….! *
το οποίον έλεγε ότι θα έκαμνεν εις τον λαόν του….!
[ Μύριες φορές, ρε, άλλαξες τη γνώμη / και δεν τους είπες ούτε μια συγγνώμη….! Ω οπορτούνα Ι. Χ….! ]
● Παραπομπή από το $14….. στα….: ▪ Ιωάν.: 3 : 10….: «Ο Ιησούς του απεκρίθη,
| …..του δύσπιστου Νικόδημου, και, άρχοντα των Ιουδαίων : περί γεννήσεως άνωθεν : αναγεννήσεως,….. |
‘’Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις;»….: Συνομιλία με τον Νικόδημον….,…..
( Τί…!; Μπας κι ο Νικόδημος, παραπεμπτικάαα, ήθελε να κάνει κακό….. κι ο Ι. Χ τον απέτρεψε…!;
Και, μήπως, τελικά, ο Νικόδημος, όπως ο Γιαχβέ και κατά Στέφανο κι ως κάτω, έκανε κακό…!; )
▪ Ιωάν.: 4 : 2….: «…..αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθηταί του»….:
Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις….! ●
▼ Χμμμμμ…., όμωςςςςς, στην Καινή Διαθήκη και στα περί των ‘’τέτοιων’’ σχετικών….,
ο Στέφανος…., στην απολογία του στον αρχιερέα που τον συνέλαβε για ταραχοποιό….,
λέγει άλλα…., χμ, κακά και αντιφατικά του…., ( Π. Α : 7 : 38 ) ,
πως….. « (!;) ο άγγελος που του μίλησε / του Μωυσή / στο όρος Σινά»…., χα, τάααααχα, ο Θεόςςςςς….,
|| …..ως άγγελος…., σαφώς, αντιπρόσωπος του ‘’Μεγαλάδελφου’’ Γιαχβέ ή σωσίας του….,
του ξαναμίλησε, πάλι εκεί, στο όρος Σινά,
χμ, όχι το της Αραβίας Άγαρ ‘’τέτοιο’’…., όπου κάηκε, χα, χωρίς να καεί, η γνωστή βάτος….! ||
μετά απ’ αυτήν την κατασκευήν του χρυσού μόσχου…., μετεστράφη και τους….. ξανα·τιμώρησε….:
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«Και κατεσκεύασαν έναν μόσχον τας ημέρας εκείνας και προσέφεραν θυσίαν εις το είδωλον
και ηυφραίνοντο εις τα έργα των χειρών των. Αλλ’ ο Θεός μετεστράφη και τους παρέδωκε
εις το να λατρεύουν την ουράνιαν στρατιάν, καθώς είναι γραμμένον εις το βιβλίον των Προφητών,
‘’Μήπως μου προσφέρατε σφάγια και θυσίας επί σαράντα χρόνια εις την έρημον,
σεις οίκος του Ισραήλ; Περιφέρατε την σκηνήν Μολόχ και το άστρον (!;) του θεού σας (!;) Ρεμφάν,
( Χτες, αχ με τον Γι αχ βέ…., σήμερα, ωχ με τον Μολ όχ…., πάλι, αύριο, ρε, ‘’θα τη φάν’ με τον Ρεμφάν….! )
τα είδωλα που εκάνατε διά να τα προσκυνήτε. Γι’ αυτό θα σας μεταφέρω
πέραν από την Βαβυλώνα.»….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 7, εδ. (38), 41, 42, 43,….! ▲
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 33, 3 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Θα σε φέρω δε εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι.
|| Ωχχχχχ…., γάλα και γαργάλα…., μέλι και κουρδουκέλι…., ω γαλατόμελα ‘’πλιάτσικα’’….!
Ε, άντε και….. ψυχο’’σαμπουάν’’…., για ψυχοκάθαρσή σας…., ω ψυχολεροί πατριδαρπάχτρες….,
τότε, με την του Νου 777 γεωκατάκτηση, μετά, και, τώρα, με την του Νου 666’’τραπεζο’’κατάκτηση….! ||
Εγώ βεβαίως δεν θα έλθω μαζί σας,
/ …..χμ, γι’ αυτό, ο νευρασθενής Θεός, «απέστειλε άγγελον έμπροσθέν του»,
για να κατακτήσουν τους Χαναναίους, Χετταίους κ. λ. π….. /
[ Έλα, ρε, μην ντρέπεσαι…., άνθρωποι με «αδυναμίες : μαλακίες» είμαστε κι εμείς….,
ω κάτθρωπε, χμ, των δυνάμεων,
που, καθ’ όλην την εβδομάδα, αφού τελείωσες τις περιτομές, είχες να κάνεις ’’κλειτοριδεκτομές’’,….! ]
μη τυχόν και σας καταστρέψω καθ’ οδόν, επειδή είσθε λαός σκληροτράχηλος»….!
{ …..Γιαχβέ και θυμοακράτεια….,/ ’’ούρα….. και σε ουροακράτεια’’….!
Εμ, δικαιολογίες ο Γιαχβέ, να…., που, αντί για τον δικό του….,
έβαζε ξένο στρατό για τα 777 ιμπεριαλιστικά του ‘’τέτοια’’….!
…..Πάντωςςςςς…., το άλλο και ‘’κρυφό’’ μου όνομα, το Στέργιος : 888…., κι όχι το Αλέξανδρος….,
χμ, είναι, μόνο, του….. του Νο 888 ιδεοїμπεριαλισμού…., ναι, εμού του ‘’Χριστουγεννο’’γεννημένου….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 33 : 9,…..11 :
Και ευθύς ως εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνήν ( την της συναντήσεως ) , κατήρχετο η στήλη της νεφέλης
και ίστατο εις την είσοδον της σκηνής, ενώ ( ο Θεός ) συνωμίλει με τον Μωυσήν…..
♠ …..ε, έστω έτσι…., ο Γιαχβέ κι όχι ‘’άγγελός’’ του…., και….. σιγά τα τρικς και τις εγκαστριμυθίες….,
αν όχι κρυμμένοι σωσίες ή κατάσκοποι ή εκπρόσωποί του «άγγελοι» του ‘’έξω’’ Γιαχβέ….,
χα, κι εδώ, ιμπεριάλ ‘’νεφελο’’τυλιγμένοι…., ως, και, στην Τρελληνική μυθολογία οι κάθε ‘’τέτοιοι’’….!
Ναι, ‘’νεφελο’’τυλιγμένοι…., ως, λ. χ : κατά τον Ησίοδο, οι λαο,’’νερο’’,σπιούνοι χθόνιοι δαίμονες, ήρωες,
της 1ης παραδείσιας γενιάς των ανθρώπων, τυλιγμένοι στα ‘’σύννεφα’’, διέτρεχαν όλη τη γ,Γ,η….,…..
ή, επίσης, κατά τον Σοφοκλή, την ώρα που έκαιγε η πυρά το σώμα του Ηρακλή,
«ένα σύννεφο τύλιξε τον Ηρακλή και τον μετέφερε στον Ουρανό, ενώ βροντούσε ο κεραυνός»,
χμ, κάπως, σαν και κατά την ανάληψη του ‘’νεφελο,συνεφο,τυλιγμένου’’ Ιησού….,
ε, ‘’παρασκηνιακή’’ κι ‘’αόρατη’’ ‘’νεφέλη’’ : ‘’σύννεφο’’ του Άδη….,
ή πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’ : ‘’πολεμικά / ή ‘’κροτούντα’’ / αέρια‘’ : ‘’κεραυνο’’‘’νεφέλες’’ με ‘’νεφέλια’’….,
που οι ζάπλουτοι : μεγαλαστοί : βουνά κι όρη : ‘’νεφέλες’’ κάνουν, ως οι εδώ παρόντες, κουμάντο….,…..
ή…., ή…., ήηηηη….!
Αλλά…., χμ, χμ…., μάλλον…., ως θανατο’’τέτοιοι’’…., δανείστηκαν την «κυνήν» του Τρέλληνα Άδη….,
περικεφαλαία από δέρμα ‘’σκύλου’’…., με την οποία μπορούσαν να γίνονται αόρατοι….,
τυλιγμένοι μέσα σε ένα αδιαπέραστο ‘’σύννεφο’’….,
ως κι ο πολυ’’κέφαλος’’ ή πολυσωσιούχος και ‘’πολύκλωνος’’ Πλούτων -- Άδης….,
έτσι και με αυτήν…., «τυλιγμένος μέσα σ’ ένα αδιαπέραστο σύννεφο»….! ♠
Και ωμίλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν, πρόσωπον προς πρόσωπον,
♦ …..They…., cheek to cheek…../ and….. trick to trick….,/ go, you, to ‘’Hell’ picnic…!
Και…., ευθύς πιο κάτω…., ως αδύνατον…., είδε τα οπίσθιά του…., κι όχι το πρόσωπό του….,
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μάλλον, ως απειλή διαζυγίου, έτσι, οπισθιοδεικτικά,
| …..ως, έτσι : οπισθιοδεικτικά : διαζυγιοπροθεσιακά και στους Ισλαμιστές…., κατά το Κοράνι….! |
που του ‘’ξέφυγε’’, τσς, ‘’δημοκρατικά’’ ο αδελφός του Ααρών….,
χα…., εξού και το….: «μούτρα….. σαν κώλος…..»…., ο καμμένος Μωυσής…., ο ‘’παρασυρμένος’’….,
που, μάλλον, αυτό είδε -- ‘’μιμήθηκε’’…., χα, ’’το έπαιξε’’ δάσκάλος της ‘’πυροτεχνουργίας’’….,
και κάηκε….. από αυθαίρετη παρακοή….! ♦
όπως είς άνθρωπος ομιλεί προς άλλον….!
{ …..χμμμμμ, τότε ήταν που ο Γιαχβέ ή Γιαχβέχ τελειοποίησε τα, ’’σπαστά’’, Ισραηλίτικά του…..
και….. εξεξεξισραηλίστηκε πλήρως…., τόσο που άλλαξε και το όνομά του και έγινε Γιαχβέλ….!
…..Γιαχαμπίμπι γιαλελέλι…., νά ‘το και το Γιαχβελέλι…., το, πάντα, με αχ…., Γι αχ βέλ….,
χμ, εξού, μετά κι αλλού, και Γιαχβαλλάχ με, διπλασιασμό του αχ, ’’μετάλλαξη’’ του Ελ : Ηλ….: Αλ :….! } ♦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 33 : $20, 21, $22, 23 :
Και είπε / ο Θεός προς Μωυσή / :
$20 : ‘’δεν δύνασαι όμως να ίδης το πρόσωπόν μου, διότι δεν δύναται άνθρωπος να με ίδη και να ζήση’’.
[ …..ω ‘’τυφλωτές’’…., αφού μίλησαν «πρόσωπον προς πρόσωπον»…., ε, και πώς δεν τον είδε…!; ]
*// Παραπομπή από το $20….. στο….: Αποκ.: 1 : 16, 17….:
Εις το δεξί του χέρι είχε (!;) επτά αστέρας | ο Ιησούς Χριστός |
και από το στόμα του έβγαινε δίστομη κοφτερή ρομφαία και η όψις του ήτο
σαν τον ήλιο όταν λάμπη εις όλην την δύναμίν του. Όταν τον είδα, έπεσα εις τα πόδια του σαν νεκρός,
αλλ’ αυτός έβαλε το δεξί του χέρι επάνω μου και είπε, «Μη φοβάσαι· εγώ είμαι
ο πρώτος και ο τελευταίος και εκείνος που ζη»….: Όρασις του Υιού του ανθρώπου….! //*
♣ Α, γι’ αυτό δεν είδε, κι ο Μωυσής, ποτέ έκτοτε, τα μούτρα του στον καθρέφτη….,
μην τα ιδεί και φριξώσει, κι αυτός, ο μπαμπούλας….,
που το είδωλό του ήταν, πια, αυτοκτονικό…., ως ‘’γεννήτρια’’, ‘’δυναμό’’…., το ’’αυτο’’δύναμο….!
Ναι…., χμ, ούτε και, και, τον Δία μπορούσε να τον ιδεί θνητός τις άθελά του / του Δία /….,
που…., κατά τον ποιητή Καλλίμαχο, «οι νόμοι του Κρόνου ορίζουν πως…..
όποιος δει έναν από τους αθανάτους, δίχως τη θέληση του θεού, το πληρώνει ακριβά.»….!
Ναι, Μωυσή…., που ζητούσες να δεις την/τον κωδικιζέ ‘’ντυμένη’’ Αλήθεια : Γιαχβέ ‘’γυμνή/μνό’’….,
νααα…., δες τα πισινά του…., που, αν δεις γυμνά τα μπροστινά του, θα πάθεις τα του Ακταίωνα,
που, κάπως έτσι : ’’πρακτοριζέ’’, είδε, χμ, ’’προφίλ κι αν φας’’ την Αρτέμιδα
λουόμενη στην πηγή Παρθένιο…., ε, σχεδιάζουσα ιμπεριαλιζέ στο ‘’κωδικοποιητήριο’’ Παρθένιο
το δόγμα της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκοϊμπεριαλισμού….,
και τον εξόντωσε….: είτε με θανατηφόρο σκορπιό είτε με το βέλος της είτε με τα ‘’σκυλιά’’ του….! ♣
Προσέθεσεν όμως ο Κύριος· ’’ιδού τόπος πλησίον μου· να σταθής επί του βράχου·
$22 : και όταν διέρχηται η δόξα μου, θα σε τοποθετήσω εις ρωγμήν του βράχου
[ Όχα…., ’’στήσου’’, λοιπόν, ω Μωυσή, στη ρωγμή του βράχου κι αφουγκράσου νέο χρησμό….,
καθώς και στην αρχαία Τρελλάδα, στο μαντείο της Γαίας στην Ολυμπία,
έβγαιναν ‘’τέτοιοι’’ κι έτσι και….! ]
και θα σε καλύψω με την χείρά μου, μέχρις ότου προσπεράσω·
# * Παραπομπή από το $22….. στο….: Ιωάν.: 1 : 18….: «Ο μονογενής Υιός / ο Ιησούς Χριστός /
που είναι εις τον κόλπον του Πατέρα, εκείνος τον έκαμε γνωστόν»….: Πρόλογος….!
/ …..τίιιιι…., ε, παραπεμπτικάαααα…., κι ο «νοητός Μωυσής» Ι. Χ, αλά Μωυσή, δεν είδε τον Γιαχβέ…!;
Μήπως, ‘’τελικά’’, ο Ι. Χ, είδε…..’’το’’ του κόλπου του ‘’τέτοιο’’…., εχ, βρε, κωδικικά : οριστικό διαζύγιο….,
που ’’εγκολπώθηκε’’ στο άλλο του αφεντικό…., που ο Ι. Χ ήτο «όχι ενός μεσίτης», κι ας τα αλλολένε…!; / #
τότε θα αποσύρω την χείρά μου, ώστε να ίδης τα οπίσω μου· (!;) δεν θα ίδης όμως το πρόσωπόν μου’’….!
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*[ Λόξα η δόξα του,/ λοξά και τα οπίσω του,/ χαΐρι μήτε απ’ τα μπρος/ μήτε κι απ’ τα οπίσω του….!
Βρε ‘’σεις’’…., κρίμα που δεν προλάβατε να ιδείτε το όνομά ‘’σας’’ γραμμένο στα οπίσω του….!
Ρε…., μπας και…., αυτό…., το ‘’πισω’’δείξιμο σημαίνει…., και, σε αυτούς, ως τους Ισλαμιστές….,
‘’κρυφά’’…., ’’αίτηση’’ ‘’διαζυγίου’’…., αν δεν του υποταχτεί, απολύτως, του ‘’Μεγαλάδελφου’’….,
και ‘’ξεκολλήσει’’, και, ο Μωυσούλης από το φάντασμά του….. και…!; Όοοοοχι….! ]*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 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·
// Έι, οι παντογνώστες δεν χρησιμοποιούν, ποτέ, και, το μήπως…., χα, πλην κι αν παγιδοστήνουν….! //
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»….!
▌Ω Θεέ και Κύριε…., να, ταυτόσημοι….. από ζηλοτυπία…., α, και….. σχιζοχουλιγκανομανία….!
Ντουγρού…., βρε…., κι οι τρεις -- ο ένας….: ο οι Γιαχβε’’Κυριο’’Μωυσής….,
στο ‘’αναμορφωτήριο’’…., σύμφωνα με το νόμο περί σχιζοχουλιγκανισμούουου….!…..
…..Αχ…., εχ…., το τι….. κατακρήμνισαν, και, αυτοί, ανά τους αιώνες….,
όπως και οι απανταχού, ’’άλλως’’, αντιστοιχίες τους….,
/ …..ναι, να, όλων των θρησκευμάτων….! /
χμ, για την αιτία του σχιζο’’θεού’’ τους…., δεν χωρά το χαρτί όλης της Γης κι όλων των εποχών….,
έως και, χμ, θεοί -- βασιλιάδες θεοποιημένοι…., δηλαδή….,
που…., για να περάσουν σε….. «πρώτο πλάνο…., παραμέρισαν ή ‘’αφομοίωσαν’’ πρώην τους….,
έως και εξαφάνισαν τελείως, θεότητες…., οι οποίες κατείχαν την πρώτη θέση….,
ως η περίπτωση του ‘’εξίσου’’ ζηλότυπου Δία,
ο οποίος εκθρόνισε άλλους εκεί ‘’τέτοιους’’…., σαφώς, εναιμάκτωςςς….,
λ. χ, τον εκεί προκάτοχό του Ήλιο….,….. ή η περίπτωση της Ηούς -- Αυγής…., ή η της Σελήνης….,
που, οι τρεις αυτές θεότητες, ήσαν προσωποποιήσεις ουρανίων σωμάτων…..»….,….!
Κι αν πεις και για κατακρημνισμό «ειδωλολατρών»…., αίμα -- ρεζέρβα για όλα τα βαμπίρια…., εσαεί,…..
θα χρειάζονταν 666.777.888 δέντρα εξ «ιερών αλσών» να χαρτοποιηθούν, ώστε να γραφούν….!
Ιεροεξεξεξεταστικά πράματα…., που δεν λένε, τα πράματα αυτοί, τα πράματα με το όνομά τους….!
Σαφώς, τα ίδια έκαναν / …..φορές και….. αντιέκαναν….. / κι οι ξένοι κατακτητές,
ναι, οι εκβαρβαριστές ελληνιστές, και, οι επίγονοι του Μ. Αλεξάνδρου….,
κι ας μην απορούν τα ελληνάκια για το από πού πηγάζει το τόσο μίσος των Εβραίων για τους Τρέλληνες….:
π. χ…., ο Αντίοχος ο Επιφανής, όχα, ο εξελληνιστής τους….: ζητά (!;) να τον κάνουν Αρχιερέα,
ήτοι, θρησκευτικό αρχηγό του λαού τους, κι αυτοί του το αρνούνται….! ( Α, τον Μ. Α γιατί αμαχητί’’ τον…!; )
Τότε, το βρίσκει ως πρόφαση αυτό και εισβάλλει στην Ιερουσαλήμ….,
όπου καίει και λεηλατεί, σε ’’πλιάτσικα’’, κυρίως, ναούς,
που ήσαν τα καταφρουρούμενα θησαυροφυλάκιά τους…., εξού και το αβατέο τους….,
εξευτελίζει και σκοτώνει αντιφρονούνες του…., καταργεί τη θρησκεία τους….,
που…., μη έχοντας ούτε καν εθνική γλώσσα…., την είχαν ως τον μόνο συνδετικό τους κρίκο….,
και επιβάλλει το δωδεκάθεο, στήνοντας βωμούς κι αγάλματα του Δία, κυρίως, στους ναούς τους….!
Βγάζει τους ιερείς και βάζει ιέρειες…., τους αλλάζει ήθη κι έθιμα…., αλλάζει τα ονόματά τους σε ελληνικά….:
το Ιησούς σε Ιάσων, το Μενεσέχ σε Μενέλαο, το Ι,ω,ακείμ σε Αλκίνοο κ. λ. π….,
/ …..εχμ, κι αυτοί, μετά, νααααα, τα ίδια έκαναν στους Έλληνες….! /
καταργεί την περιτομή, που οι Εβραίοι την είχαν, έστω, ως ταυτότητα και σφραγίδα εβραïκότητας,
θεωρώντας ‘την ως τιμωρητέο με θάνατο έγκλημα…., και καταργεί την αργία του Σαββάτου….!
Επιβάλλει δε στους αδιάλακτους Εβραίους να συμμετέχουν στις γιορτές του Διονύσου,
να παρελαύνουν με χλαμύδες, κισσούς και δαφνοστέφανα,
κάτι που τους εξήγειρε και επαναστάτησαν με περισσότερο….. από πριν….. ανθελληνι,στι,κό μίσος το 167….,
ώς το 137 π. Χ…., αυξάνοντας το θρησκευτικό τους εθνισμό…., | Α, πώς χάρηκε ο Ι. Χ σαν ‘’τους’’ ‘’είδε’’….! |
χαρακτηρίζοντας τους Έλληνες ως τον μεγαλύτερο εχθρό τους, ως κατ’ εξοχήν εθνικούς -- ειδωλολάτρες….,
κάτι που, ’’αρχικά’’, φαίνεται στα περί των Μακκαβαίων βιβλία,
όπου η λέξη εθνικός : ειδωλολάτρης ταυτίζεται με τη λέξη ΄Ελληνας, ο μέγιστος εχθρός τους,
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κι αργότερα η λέξη Ελλάδα -- Αθήνα με τη λέξη σκοτάδι,
ενώ η Ιερουσαλήμ με τη λέξη φως….: Τερτυλλιανός,….! ▌
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 34 : 35 :
Και επειδή οι Ισραηλίται θα έβλεπον ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσέως ηκτινοβόλει,
/ …..χμμμμμ…., «λόγω της συνομιλίας του με τον Θεόν», πριν, στο Σινά….. /
● ● Χα, ’’του την άστραψε’’ κι έλαμψε…., ε, και, ως αντικανονικός, του έβαλε ‘’κανόνα’’….!
Και….. μήπωςςςςς, βιο’’πολεμικά’’, ‘’του κόλλησε’’ του άτακτου και με ιό λέπρας ο Κύριος λέπρα….,
όπως έτσι και την άτακτη Μύριαμ…., για τιμωρία της, που αντιτάσσονταν τω Γιαχβέ….,
εξού και «περιωρίσθη / Ε, ως ‘’πατήσασα’’ τον όρκο της Στύγας, η Μύριαμ….! / επί….. επτά ημέρας
| …..α, 7 ημέρες κι όχι 9 ημέρες : έτη….. κι αλά Έλληνες ‘’επίορκους ως προς τη Στύγα’’…!; |
έξω του στρατοπέδου»….: Αριθμοί : 12 : 10, 15…!;
*|* Ναι, όπως τιμώρησε κατά έναν ‘’μύθο’’ η διονυσιακή Αφροδίτη τις 3 αντιδιονυσιακές Προίτιδες
// …..που κατ’ άλλο μύθο τις τιμώρησε ο Διόνυσος με μεταδοτική παράκρουση, που δεν τον δέχονταν….,
όπως έτσι και με παράκρουση τις Μινυάδες του Ορχομενού, πάλι, αυτός….,
δηλαδή, μόλις μπήκαν στα έμμηνά τους, να «γυρνούν στις ερημιές και να μουγγανίζουν σαν αγελάδες,
αρρώστια | μισανδρισμός | που μεταδόθηκε σ’ όλες τις γυναίκες της Τίρυνθας», μα και τ’ Ορχομενού….!
Χα…., κάτι σαν τις «τρελές αγελάδες» της σήμερον και με αλλαγή της τροφής τους….:
από φυτοφάγες, σε ‘’σαρκο’’φάγες…., που, ‘δω και με τις Προίτιδες, τις Μινυάδες και την Μύριαμ, αλλαγή
της πνευματικής –τους τροφής….: αλλαγή του ψυχικού –τους μεταβολισμού….,
από Λυσσιστράτες σε….. ‘’κλώσσες’’….! //
«με μια αρρώστια, μια απαίσια λέπρα με αποτέλεσμα να γεμίσει άσπρους λεκέδες : λειχήνες
το δέρμα τους και να πέσουν τα μαλλιά τους…..»…., χμ, η θεά του έρωτα στις Τιρύνθιες….,
ήτοι, σε αντιστοιχία, ο Γιαχβέ στην παραβατική και….. εμμηνόπαυστη….. αντιγιαχβετζού
και ‘’Λυσσιστρατίζουζα’’ : παραστρατίζουσα Μύριαμ…., ( Μήπως έγινε κι αυτόνομη μίσανδρη…!; )
την περιφρονούσα και παρασέρνουσα σε αντιγιαχβισμό τον άντρα της Ααρών….,
ίσωςςς και τον κουνιάδο της Μωυσή….! Έι, τελικά, ‘’έφαγαν’’ Μνημόνιο και ‘’κούρεμα’’ χρέους…!;*|*
Να…., ως, έτσι ή κάπως έτσι, κι απ’ αυτόν….,
/ …..μα και πάμπολλοι Εβραίοι, και, τότε, ήσαν λεπροπαθείς….. / ‘’βιοπολεμικά’’, του Μωυσή….,
ε, κι έγινε, και, το χέρι του λεπρό, άσπρο σαν χιόνι…, εμ, ίσως και από αυτό, και το δέρμα του….,
χμ, που το κάλυπτε, για να μη βλέπουν οι Ισραηλίτες που ακτινοβολούσε….,
ουστ, ρε…., να, για να μην το καίει ο ήλιος….,
προκαλώντας του αφόρητους πόνους, όπως και σε κάθε λεπροπαθή τότε κι έτσι….!
---- Χξς΄, ρε Μωυσή…., να, σ’ έκαψε για να σε κάνει έτσι : καίγοντας το θνητό δέρμα σου αθάνατο….,
ως η Δήμητρα τον Τριπτόλεμο…., ως η Θέτις τον Αχιλλέα….,….. ννναι, βρε κουτέ….! ---Εχ, ο Μωυσής, καλέ σειςςςςς, ο νονός του ‘’θεού’’….,
που τον βάφτισε σε Ιαχωβεχαί ή Ιαχωβέ ή Γιαχβέ…., Έξοδ.: 6 : 3….,
με το όνομα της, «βιβλικής», μάνας του, μαζί και θείας του, Ιωχαβέδ….: Έξοδ.: 6 : 20….,
χα, ο «βραδύστομος και βραδύγλωσσος / …..έι, από λέπρα κι από τότε και μετά…!; / »….:
Έξοδ.: 4 : 10….Ι ● ●
ο Μωυσής επανέθετε το πέπλον επί του προσώπου του, έως ότου έλθη πάλιν να συνομιλήση μετ’ αυτού….!
♠…..χμ, χμ, χμ…., ’’παράπλευρο’’ ‘’αυτο’’·θύμα, κάλέ, και, ο Μωυσής…., του φακιροτρίκ τους….,
τσουρουφλισμένη κότα η σατάν κοκότα…., που «λόγω των εγκαυμάτων του ηκτινοβόλει»….,
χα…., το δέρμα του…., βρε…., που, και, οι τρίχες του παρελθόν….,
καλυμμένος με πέπλο η ‘’φαλάκρω’’ Ελισσαιού, πια, «έως ότου έλθη πάλιν να συνομιλήση μετ’ αυτού»….,
χμ, έως ότου του ξαναφυτρώσουν κι οι κεφαλοτρίχες του…..
και ‘’μας’’ ξαναγεμίσει με λογοτρίχες η τρισυπόστατη τριχομονάς του Σατανά,
η που καλύπτει, ’’όλους’’, με πέπλον πλάνης….!
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*//* …..Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 3 : (7) 12, 13, 14, 15, 16, 17 :
«Επειδή λοιπόν έχομεν τέτοιαν ελπίδα / Ε, πιο ελπιδοφόρο Μνημόνιο : Διαθήκη το της Κ. Δ….! / ,
φερόμεθα με πολλήν παρρησίαν·
(!;) όχι όπως ο Μωυσής, ο οποίος έθετε κάλυμμα εις το πρόσωπόν του,
ώστε οι Ισραηλίται να μην ιδούν το τέλος εκείνου που έμελλε να παρέλθη.
|| Ω Μωυσή, ‘’να, παραπεμπτικάαα’’, ‘’προγραμμένο’’ και ‘’γραμμένο στα οπίσθιά του σε είχε ο Γιαχβέ….! ||
Αλλ’ αι διάνοιαί τους επωρώθησαν.
Διότι μέχρι σήμερον το ίδιο κάλυμμα μένει κατά την ανάγνωσιν της Παλαιάς Διαθήκης,
και δεν αφαιρείται, διότι διά του Χριστού καταργείται. Αλλ’ έως σήμερον, οσάκις διαβάζεται ο Μωυσής,
/ …..«ο χαραγμένος σε πέτρες γραπτός νόμος του Μωυσή, που παράγει θάνατον,…..»….: (7) /
υπάρχει ένα κάλυμμα εις την διάνοιάν τους· μόλις όμως επιστρέψη κανείς προς τον Κύριον,
αφαιρείται το κάλυμμα. ’’Κύριος’’ εδώ σημαίνει το Πνεύμα·
---- ….χξς΄ςςςς…., ως παναιώνια ‘’τέτοια’’ ιδέα και άλλη, η νέα, όψη του ‘’καρναβαλιού’’….! ---και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει η ελευθερία»….! *//*
Ε, και δεν ‘’μας τα κλάνεις’’, ρε Μωυσάραρε, μη σε κουρέψουμε, ω φαλακρή γριά με περουκομπούκλες….!
Και….. παραμύθια για γριές, ως θα έλεγε και το ‘’γέμισμα’’ της Κενής Διαθήκης…., ή γριές για παραμύθια…!;
Και ’’καλή επιτυχία’’ στην επόμενη συνομιλία σου με τον ‘’τέτοιο’’ σου…., και, χμ, άει ξανακάψου….!
Αλλά…., τι λέω ο αισχρόςςςςς συκοφάντης…., που κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να συμβεί….,
που, μετά, ο Μωυσάραρος είχε, ήδη, δανειστεί από την….. Τρελληνική μυθολογία…., για να ‘ναι άτρωτος….,
και, το θαυματουργό δέρμα της κατσίκας τροφού του νήπιου Δία Αμάλθειας, ως αιγίδα….!….. ♠
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Έξοδ.: 40 : $34,…..36, 37 :
$34 : Τότε η νεφέλη εκάλυψε την σκηνήν της συναντήσεως
και η δόξα του Κυρίου επλήρωσε το κατοικητήριον…..
▌Παραπομπή από το $34….. στο….: Αποκ.: 15 : 8….:
«Και εγέμισε ο ναός με καπνόν από την δόξαν του Θεού και την δύναμίν του,
ώστε δεν μπορούσε να μπη κανείς εις τον ναόν πριν συμπληρωθούν
αι (!;) επτά πληγαί των (!;) επτά αγγέλων»….:
Η όρασις των (!;) επτά φιαλών και των (!;) επτά πληγών….! ▌
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….!
♦ Χα κάποτε σήκωνες, 7άκις, το πλούσιο χέρι σου, ρε Μωυσή, και νικούσατε τους Αμαληκίτες…., δόξα….,
και τώρα που το φτωχό χέρι σου έγινε, 7άκις, κουλό…., από….. ’’φλύαρα’’ εγκαύματα…., να, λόξα….,
άλλο….. κωδικικό τρικ, πια…., νεφέλη : ζάπλουτο, ρε νεφελο,πλουσιο,εγέρτη Τρία, σώρρυ, Δία, χμ….!
Ε, συγγραφεύς είσαι…., συ, χα, της Εξεξεξατεύχου Πεντατεύχου…., ω τέως αυτο«χειρο»δύναμε….,
ναρκισσοπρωταγωνιστείς στο δρακουλέ σου σήριαλ….,…..
και ποίος, ’’εγκαυματόλαγνος’’, τολμά, χα, να σε….. λογοκρίνει…., έιιιιι….! ♦
================================================================
================================================================

6 --- 3 )
Το Βιβλίον του Λευιτικού : συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
▪ Περί, εναιμάκτων και αναιμάκτων, θυσιών,
► Ε…., ως ‘’κραγμένοι’’…., και, αναίμακτες θυσίες….: προσφορά χρυσού, χρημάτων, τροφίμων,…..
που άλλαξαν οι χρόνοι…., ναι, να…., κι ο χρόνος, πια, είναι, κυρίως, χρήμα κι η Σατάν ‘’σιωπή’’ χρυσός….!
Και, μάλλον, δεν περιορίζονταν σε θυσίες….. τετραπόδων, απόδων, φτερωτών κ. λ. π…., μα και διπόδων….,
που…., κατά τον Ιώσηπο…., μα και κατά τον Σουίδα κ. α. λ, που βεβαιώνουν για το μίσος των Εβραίων
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κατά των Ελλήνων, και, προοοοο του Αρχιφασίστα εξεξεξελληνιστή Αντιόχου του Επιφανή….,
«όταν», γράφει / γράφουνε / , «μπήκε ο Αντίοχος | ο Επιφανής | στα Ιεροσόλυμα και επισκέφθηκε το Ναό,
βρήκε σ’ ένα κρεβάτι έναν Έλληνα και μπροστά του πλήθος φαγητά.
Αυτός ικέτεψε τον Αντίοχο ( …..εμ, ‘’τον άναψε’’ κι αυτό….. και ‘’τους την άναψε’’, μετά….! ) να τον σώσει.
Γιατί, σύμφωνα με το εβραïκό έθιμο, πιάνουν κάθε χρόνο έναν Έλληνα πραματευτή,
τον θρέφουν καλά κι ύστερα από λίγο τον πάνε στο δάσος.
Εκεί τον σκοτώνουν, κάνουν θυσία το σώμα του, σύμφωνα με τις θρησκευτικές τους διατάξεις,
τρώνε τα σπλάχνα του κι ορκίζονται, θυσιάζοντας τον Έλληνα, μίσος σε όλους τους Έλληνες,
κι ύστερα πετάνε σ’ ένα λάκκο τα απομεινάρια του σκοτωμένου…..»….: VIII, 89….! Έιιι, Τρέλληνεςςς….! ◄
▪ περί κάθαρσης ανδρών και γυναικών, ▪ περί εξιλαστηρίων θυσιών : προς άφεσιν αμαρτιών,
{ …..χμ, κάτι σαν τις ιεροτελεστίες του καθαρμού των Καβειρίων μυστηρίων της Σαμοθράκης….,
όπου ένας ειδικός ιερέας εκτελούσε αυτήν την υπηρεσία….,
αλλά, πριν δώσει άφεση αμαρτιών, υπέβαλε τους πιστούς σε ένα είδος εξομολόγησης,
που αυτοί, χα, προσπαθούσαν να την αποφύγουν με διφορούμενες απαντήσεις….,
ε, μάλλον, για να μην ‘’τους καρφώσει’’…., ως εδώ και με τους Εβραίους ‘’τέτοιους’’….! }
▪ περί θεσμού του Ααρωνικού ιερατείου και της, με χειροτονία, καθιέρωσής των,
/ Ξου, ρασοδυναστεία…., ε, από τυφλή υποταγή τω Γιαχβέ….,
και, ως συνηθεστάτως και παντού, σε ανταπόδοση….! /
▪ περί καθελογής προσφορών, ▪ περί ιερατικών καθηκόντων,
[ Ε, περί ‘’χιλίων’’ δικαιωμάτων τους, οι, τσς, θεοκατάγωγες οικογένειες με τα κληρονομικά προνόμια,
και περί ενός καθήκοντός τους….: του της δια · τήρησης αυτών των δικαιωμάτων…., χα, τα καθίκια….! ]
▪ περί καθαρών και ακαθάρτων….. ζώων, πτηνών, ψαριών, πτερωτών εντόμων, ερπετών,…..
▪ περί στάσης γυναικών κατά την έμμηνο ροή και μετά από τοκετό σε σχέση με τη λατρεία σε ναό,
▪ περί λέπρας και διάγνωσης και τρόπων θεραπείας της,
▪ περί σφαγής των προς τροφήν και θυσίαν ζώων : κατάλληλων και ακατάλληλων,
▪ περί απηγορευμένων συνευρέσεων και…., γι’ αυτό…., πολλάκις, θανατικών…., ποινών,
▪ περί αγιότητας των ιερέων, ▪ περί εορτών και των καθ’ αυτάς θυσιών,
▪ περί ετοιμασίας της λυχνίας και της τραπέζης της προθέσεως, ▪ περί βλασφημίας και ανταποδόσεως,
▪ περί σαββατικού και ιωβηλαίου έτους, ▪ περί εξαγοράς ευχών και δεκάτων,
/ Χα, και, Κοράνι πράμα….. κι από εξεξεξαγορές ‘’τέτοιων’’ και δεκατών
άλλο τίποτα, κι εδώ…., ως, σχεδόν, παντού….! /
▪ περί ταγμένων αναθηματικών προσφορών με την εις χρήματα αποτίμησιν των ανθρώπων,….!
** Ωχ, και περί….. ανέμων και υδάτων…., τσσσσς, ο….. πλατωνικά π·ανεπιστήμων Μωυσής, έστω,…..
που….. υγρό αέρα εμαγείρευε…., / Χμ, γι’ αυτό’’ κι έγινε ‘’ξηρό αέριο’’….! / μη τρέχα και μη γύρευε….,
σαν, από τους τύπους, θα πάθεις κι έντυπη ψυχοπνευμονία….! Ε, ξουουου, και δδδεν μας αφορούν….! **
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Λευιτ.: 1 : 11, 12, 13 :
Θεός / προς κληθέντα Του Μωυσή εις το όρος Σινά / :
«…..Να σφάξη / ο ιερεύς / τούτο | …..το, «αρτιμελές», σφάγιο….. | ενώπιον του Κυρίου
προς την βορείαν πλευράν του θυσιαστηρίου,
( …..μήπωςςςςς…., δίποδο τετράποδο….: Έλληνα….: Ιώσηπος : VII : 8, 9 / και Σουΐδας / …!; )
▼ Ω, «αρτιμελές», μη πάθει ‘’κούτσεμα’’ ο ‘’τσομπάν’’’ ραβίν’ και μείνουν ‘’ακάλυπττα’’ τα πρόβατα….!
Και ου, ρε ξεφτίλα…., και ως αθαύματος ων εσύ…., Γιαχβέ….,
που, αν δεν ήταν αρτιμελές, θα μπορούσεςςςςς να το ‘’ισιάσεις’’….!
Ννναι, ξεφτίλα άνδρα, ου…., αφού ούτε ίσαμε την «Επιτραγία» Αφροδίτη δεν άξιζες….,
που, θαυματικά, μεταμόρφωσε την κατσίκα, που της πρόσφερε ο Θησέας, σε ταύρο
πάνω στον ίδιο το βωμό….!…..
…..Και…., έιιιιι…., προς την βόρεια πλευρά του θυσιαστηρίου η σφαγή του «αρτιμελούς» σφαγίου….,
χμ, που, στις άλλες πλευρές, χτυπά ο….. επηρμένος ήλιος, το σύμβολο της μέρας, ο αυτόφωτος….,
χα…., που επήρθη…., εχχχχχ, «ελησμόνησε»…., στη μετάφραση….,
κι όχι ατάκτησε…., για να μην τους ‘’μυριστούν’’, κι έτσι μεταφραστικά, όλοι
και τα σεληνότροπα δεν μπορούν, τότε κι έτσι : ’’μυριστικά’’ τους, «να σταθούν στην τάξη τους»….,
την τάξη των σατανάδων της σελήνης, του συμβόλου της νύχτας, της ετερόφωτης….!
Ναι, ρε ‘’ανάποδα’’ Αββακούμια : κούμια του Αββά…., της σελήνης…., όπου
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«ανέβησαν κι έστησαν το θρόνο τους / …..ε, οι όντως Σατανάδες….. /
ενώπιον των αγγέλων του ήλιου»….: πτώση τους και….! ▲
οι δε υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμά του πέριξ του θυσιαστηρίου.
[ Και, και, από τότε, ήταν σόι σορολόι κι από ίδια ‘’πάστα’’…., ε, και κάστα….,
οι θεοκατάγωγοι ‘’κρεωπώλες’’….. και η ιερή εξεξεξουσία ήταν τσιφλίκι τους….,
που, για να μη τη χάσουν, ώς κι αναμεταξύ τους σφαγιάστηκαν, πλειστάκις…., οι ‘’διαπλεκόμενοι’’….,
να, χμ, «ελέω Γιαχβέ κληρονομία» κι αυτή…., αιματοβγάλτες κι αιματοραντιστές τα βαμπίρια….! ]
Έπειτα να το διαμελίση εις τεμάχια και ο ιερεύς θα επιθέση ταύτα, την κεφαλήν και το λίπος εκ των νεφρών,
επί των ξύλων, των ευρισκομένων επί της πυράς του θυσιαστηρίου,
τα δε εντόσθια και τους πόδας θα πλύνουν με ύδωρ…..»….!
● Εχ, βρε, η λεπτομέρεια κρίνει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ….. των ειδωλολατρών και των μη….,
και, ιδίως, ο στα καθ’ ημάς γεγονότα και σε ανάμνησή τους
προσαρμοσμένος συμβολισμός ’’ιεροεξεταστικά’’….,
που, οι μεν ‘’άσχετοι’’ ειδωλολάτρες έβαζαν μέχρι και τα γενετήσια όργανα των σφαγίων….,
χα, τα μελετημένα αμελέτητα…., μέχρι και τα μη «αρτιμελή» σφάγια…., επί του θυσιαστηρίου τους….,
οι δε ‘’σχετικοί’’ μη ειδωλολάτρες…., οι περισσότεροι…., όχι…., παρά, μόνο, τα φαγώσιμα άλλα….!
Ναιαιαι, βρε τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες…., που η λεπτομέρεια σας ‘’μάρανε’’…., και, σήμερα….!
Άντε…., ’’και τα μυαλά στα κάγκελα’’, χα, για καλύτερη ερμηνεία των….. ’’χρησμών’’….! ●
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Λευιτ.: 2 : 10 :
Θεός / προς κληθέντα Του Μωυσή….. / :
«Το δε υπόλοιπον της προσφοράς δημητριακών | …..πάντα, «άζυμος», κατά τη θείααααα εντολή….. |
♣ Ω, με….. «άζυμο» συμβολισμό -- τέχνασμα…., η προσφορά δεν φαντάζει ως….. αρπαγή….!
Α, χμ, φάτε οι / …..χα, «πλέον καθαγιασμένοι»….! / γνωστικοί του ζουρλού το βιος…., λοιπόν….!
…..Ε, κι αν γουστάρουν, οι ιερείς, γλυκίσματα ή γλώσσες σφαγίων….,
▬ …..ως οι ‘’τέτοιοι’’ του Ερμή…., που έτσι και γι’ αυτό καθιέρωσαν ‘’τέτοια’’….,
λ. χ, οι Αργείοι ‘’τέτοιοι’’ τα τριαντάμερα, μεταθανάτια, μνημόσυνα
με προσφορές καθελογής θυσιών στον…., ε, χα, γι’ αυτό…., τάχα, ‘’ψυχο’’πομπό Ερμή….,
|| …..ο που συνόδευε τις ‘’ψυχές’’ : μελλοθανάτους βαρυποινίτες στον Άδη : Υπερφυλακή….,
ως, μάλλον, και την βαριο’’αρρωστήσασα’’ Άγγελον…., που «προσκολλήθηκε στις προς Άδη
πομπές των ψυχών»…., χμ, για να εκτίει, εσαεί, την ποινή της στον Υπερ’’τάφο : Άδη….! ||
που, τάχα, αυτός, τα άρεσε αυτά….: γλυκίσματα και γλώσσες σφάγιων….!
Και δώστε του, ρε…., ως οι Ινδοί στον Άγκνι…., μα άπαχο…., γάλα ή χυμό φρούτων,
να του μειωθούν τα λιπίδια….! ▬
εχ, βουρ, και, σαραντάμερα, επιθανάτια, μνημόσυνα με ‘’τέτοιοες’’ κι άλλες προσφορές…., μη και….! ♣
θα σταλή εις τον Ααρών και τους υιούς του, / Χξς΄, επίσης ιερείς….: τραγία -- μαφιόζα ’’οικογένεια’’….. /
διότι είναι το πλέον ηγιασμένον μέρος εκ των θυσιών καύσεως προς τον Κύριον»….!
*// Πάντως, χμ, ω «θεοκατάγωγοι», οι αρχαίοι Κέλτες ‘’τέτοιοι’’, τότε,
κέρδιζαν την πλέον ιερότητα : πλέον εξεξεξαγιάζονταν με σεξουαλική επαφή με τη θεά Ριάννον,
κρυφά…., ή, φανερά και δημοσία, με υποκατάστατο της αλογίσιας αυτής θεάς άλογο….!
Και καιρός, ω πιστοί τους, να ’’τους στείλετε’’ κι αυτούς κι όλες τις όπου γης κι εποχής αντιστοιχίες τους….,
μπας και ιδείτε….. ανάποδα τα, τάχα ίσια, ανάποδα….. και καταλάβετε, έστω,
και, το ποιοι είναι…., σαφώς, με μάσκα…., θεομπαίχτες και λαοεμπαίχτες κρυπτοσατάνες….!
Ναι…., που….. όλα είν‘ για την Κουτάλα…., και, προπάντων, στην….. Κα,μπ,ββ,άλα….! //*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Λευιτ.: 4 : 35 :
Θεός / …..προς κληθέντα και χαριτωμένα καμμένο Του Μωυσή….. / : «Ούτω | …..με προσφορά….. |
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ο ιερεύς θα ενεργήση εξιλασμόν υπέρ αυτού
/ του αμαρτήσαντος δωρητή προσφόρων / διά το διαπραχθέν αμάρτημα και ούτος θα συγχωρηθή»….!
♦ …..ναι, βρε…., με προσφορά μιας κότας…., ’’πάντα’’, στο στομάχι των πλέον καθαγιασμένων….,
συγχωρούνται μικρά αμαρτήματα…., με προσφορά ενός κατσικιού…., μεσαία αμαρτήματα….,
με προσφορά ενός μόσχου…., μεγάλα αμαρτήματα….! / Με θυσία Έλληνα, στον μισέλληνα Γιαχβέ, τί…!; /
…..Ε, και που…., αν συνοδεύονται με προσφορά πολυτελών αντικειμένων….,
συγχωρούνται, καθαγιασμενόθεν, ώς και τα αμαρτήματα των συγγενών των προσφερόντων Ζακχαιιδίων….,
σαφώς, χμ, έως….. 666ης γενεάς απογόνων τους…., εξεξεξιλασμικώςςςςς….!
‘’Ανταποδοτικά’’ πράματα τα….. Καβείρια Τετζελοπράματα…..
και μη χειρότερα…., που έχει και πιο Κα,ννι,ββ,άλ χειρότερα….! Έιιιιι, ω Ελληνοορθόδοξξξοι ιερείςςς….! ♦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Λευιτ.: 10 : 2 :
Τότε / …..αφού οι δυο γιοι του Ααρών «προσέφεραν ανάρμοστον πυρ ενώπιον του Κυρίου» :
ήτοι, όχι κατά τας τυπολατρικάς εντολάς του Θεού….. /
εξεπήδησε προ του Κυρίου πυρ και κατέφαγεν αυτούς και ούτω απέθανον προ του Κυρίου….!
▌ Ρε ανάρμοστα Ααρωνάρια : Μυριαμάρια…., μπορεί, και, ο Γιαχβέ να μη προσέχει την ουσία,
αλλά προσέχει τους τύπους της λατρείας του και τις λεπτομέρειές της ο τυπικός….,
χα…., που γι’ αυτό : για το ιμπεριάλ Νο 888 ξοδεύει….. εκεί που σας φαίνεται παράξενο και ‘’αφελές’’….!
Ναι, ρε Ααρωνάρια…., κι άντε και καείτε…., χα, που ‘’το παίζατε’’, ακόμα, νεωτεριστές και σχισματικοί….,
λες και δεν το ξέρατε πως ο πανάγαθοςςς Κύριοςςς είναι εκδικητικός…., ώς και για ‘’ψύλλου πήδημα’’….,
χα, σεις που θέσατε επί της τραπέζης του θυσιαστηρίου τα κέρατα των σφαγιοτράγων….,
κινδυνεύοντας να αποκαλυφθούν οι ‘’κερατάδες’’….,
αν και, χω -- χω, με έναν ‘’επιτυχή’’ συμβολισμό…., όλα τα κρυπτοσατανιστικά ‘’καλύπτονται’’….!
( Έιιι…., μήπωςςς, γι’ αυτό/αυτά, ο Ααρωνόγενος Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν έγινε Ιησούς Χριστός…!; )
Και, ‘’φυσικά’’, ίσως κι αυτό, είναι συμβολισμός, με ‘’θύματα’’ αντι,υπο,κατάστατα των δυο Ααρωνογιών….!
Ε, κι αν, έστω, έτσι…., χμ, κρίμα που δεν ήσαν κι αυτοί βραχμάνοι στην Ινδία, όπου, να, μέχρι το 1860 μ. Χ,
ίσχυε…., όχα, κι επί Άγγλων…., ο κώδιξ ‘’Μανού’’…., που, εκτός απ’ το ότι θεωρούσε τη δουλεία φυσική,
προστάτευε, με ειδικές διατάξεις, τα ιερά πρόσωπα των ανωτάτων καστών
και, εξ’ αυτών, προπαντός, εκείνους που ήξεραν καλά τις βέδες, τα ιερά κείμενα….,
δηλαδή, αυτούς που ήξεραν να τις….. κωδικοποιούν αλά κάθε, εσωτερικό ή εξωτερικό, ιμπεριαλισμό….:
θρησκευτικό, ‘’γεωγραφικό’’, πολιτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, οικονομικό,….! ▌
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Λευιτ.: 15 : 16, 17, 18 :
Θεός / προς, έστω, κληθέντα Του Μωυσή / :
«Ο δε άνθρωπος, ο οποίος έχει εκροήν σπέρματος, πρέπει να λούση ολόκληρον το σώμά του εντός ύδατος,
---- …..ωχ…., άσε, ρε σπέρμα του αντιθέου, να φυτρώσουν, θαυματικώς, κι άλλοι Αυνάνες εκεί….,
ως στην αρχαία Τρελάδα κι απ’ το σπέρμα του Ηφαίστου Εριχθόνιοι…., χρειαστοί σας γαρ….! ---θα είναι δε ακάθαρτος μέχρι της εσπέρας· και παν ένδυμα και παν δέρμα, το οποίον έχει σπέρμα επ’ αυτού,
πρέπει να πλυθή με ύδωρ, θα είναι ακάθαρτον μέχρι της εσπέρας.
*[ Ωχ, αν, δηλαδή, κάποιος που είχε ονείρωξη : εκροή σπέρματος τη νύχτα…., και δεν το κατάλαβε….,
και πήγε στην εκκλησία…., έτσι ακάθαρτος σώματί τε κι ενδύμασι….,
αφού άλλαξε ενδύματα από βραδίς και πριν κοιμηθεί…., και το διαπιστώσει αυτό λίγο αργότερα….,
αυτός, ω σπερματολόγε και….. χιτ·λερωμένε Μωυσή…., θα πρέπει να νιώθει τύψεις…!;
Συγχωρείται ή όχι κατά τας ελλειπείς διατάξεις του Γιαχβενόμου…!;
Α, κι αν έχει «τεθλασμένους όρχεις», ως λες…., μα και τεθλασμένο πέος….,
και χύνει, σώρρυ, εκρέει, αυνανιζόμενος, τεθλασμένα…..
και, αφαντάστως του, λερώνει τα ρούχα του…., τί…!; Ε, ελλειπώς τα λες κι είσαι για ‘’εσπερινό’’….! ]*
Εάν δε ο ανήρ συνευρεθή με γυναίκα και εκρεύση σπέρμα,
ούτοι πρέπει να λουσθούν εντός ύδατος, θα είναι δε ακάθαρτοι μέχρι της εσπέρας»….!
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{{ Ωχ, μωρή γαμοζαλίστρα Μωάμεθ, σώρρυ, Μωυσή…., αν, δηλαδή, δεν λερωθεί ο ανήρ…., ή και η γυνή….,
εφόσον ο ανήρ δεν χύσει, σώρρυ, εκρεύσει, μέσα της….. και αυτή δεν εκρεύσει….,
τότε τί….. και έως ποίας εσπέρας…!; Και, τότε, μόνον, τα όργανά τους θα πρέπει να πλύνουν…!;
Και εάν δεν βρίσκει νερό…., ως, συνήθως, οι λείψυδροι εσείς κι εκεί…., τότε τί…., ρε σπερμολόγε…!;
Με άμμο…., που λέει, μετά, το ‘’δημιούργημά’’ –σας ο Μωάμεθ…., ο που σας ‘’ξέφυγε’’…., μωρή Χιτ·λέρα…!;
Και…., ω Μωυσάρια…., όσοι Μωυσάρια , να, στα ψυχο’’τέτοια’’….,
αυτά που σεις, ιδίως, κάνετε του λαού…., και, συν Καίσαρι…., με ψυχοκαπότα ή μη….,
‘’εκεί’’, να προσέχετε τα χύσια…., σώρρυ, τις εκροές…., προπαντός, στους ψυχο’’βιασμούς’’….,
τώρα, μάλιστα, που υπάρχουν και βιο’’σπερμο’’γενετιστές και….. ψυχο’’σπερμο’’γενετιστές ….,
που κάνουν μέχρι και τεστ ψυχοD. N. A…., σαφώς, εκ….. ψυχααντανακλάσεως….!…..Ε, χ,έ,ύ,στε ‘τους….! }}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Λευιτ.: 16 : $3 :
Θεός / …..προς κληθέντα Του Μωυσή….. / :
«Μόνον ως εξής θα δύναται ο Ααρών να εισέρχηται εις τον ηγιασμένον τόπον·
με νέον μόσχον ως προσφοράν δι’ αμαρτίαν και κριόν ως ολοκαύτωμα»….!
▌Παραπομπή από το $3….. στο….: Εβρ.: 9 : 7, 12, 24, 25….:
«…..αλλ’ εις το δεύτερον μέρος | της σκηνής | μπαίνει μόνον ο αρχιερεύς,
μια φορά τον χρόνο, και όχι χωρίς αίμα, το οποίον προσφέρει διά τον εαυτόν του
και διά τας εξ αγνοίας αμαρτίας του λαού»….: Το παλαιόν αγιαστήριον τύπος του νέου….,…..
«Εμπήκε | ο Ιησούς | μια για πάντα εις τα Άγια των αγίων·
( Ε, ‘’τέτοιος’’ : Ερμ,Ιανν,ικός Λόγος / Ιησούς:Λόγος/ ισούται μ’ ολόκληρο το «χρεωστικό» τους τω Γιαχβέ….! )
όχι με αίμα τράγων και μόσχων αλλά με το δικό του αίμα και εξησφάλισε αιωνίαν λύτρωσιν»….:
Η δύναμις καθαρμού της θυσίας του Χριστού….,…..
/ …..ααααα…., αν, όμωςςςςς, ο Ααρωνόγενος Ι. Β γίνονταν Ι. Χ…., τί θα ίιιιισχυε…!; /
«Διότι ο Χριστός δεν εμπήκε εις χειροποίητα Άγια των αγίων,
που ήσαν αντίτυπα των αληθινών, αλλ’ εις αυτόν τον ουρανόν,
διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Ούτε εμπήκε διά να προσφέρη
τον εαυτόν του θυσίαν πολλές φορές, καθώς ο αρχιερεύς ο οποίος μπαίνει εις τα Άγια των αγίων
κάθε χρόνο με προσφοράν αίματος που δεν είναι δικό του,…..»….:
Η θυσία του Χριστού μοναδική….! ▌
♠ Ναι, ρε, «Μόνον», νέο μόσχο και κριό…., προσφοράν δι’ άφεσιν αμαρτίας…., χμ, ανυπακοής στο ‘’θεό’’….,
να τρώνε και να ξεχωρίζουν, Ααρώνες κι Ααρωνάρια, αφράτοι κι άσπροι, ανήλιαστα τα σεληνοτρόπια….!
«Μόνον», εεεεε….!
Μωρέεεεε…., γι’ αυτό τόση μανία με τις αμαρτίες των πιστών οι αναμάρτητοι παπαδ,ραβιν,ίσκοι….,
γι’ αυτό τόση προσπάθεια για να τις….. ‘’συνειδητοποιήσουν’’
και να τους προσφέρουν, και, σφάγια…., έτσι και τότε…., προς άφεσιν των αμαρτιών τους….,
τις οποίες, βεβαίως, αυτοί καθόριζαν…., ως τις γελοίες, και, άνω….. λευιτονομο’’τέτοιες’’….,
μάλιστα, και, με, ξου, θεονομικές φοβέρες κι απειλές οι ευάρμοστες….. χιτ·λέρες του όντως ’’οξαποκεί’’,…..
α, χμ, και εις ανάμνησιν του ειδώλου -- χρυσού μόσχου που έκαμε ο Ααρών…., ννναι, και ξε·πληρώστε….!
Α…., και….. χεστήκαμε, και, για τα εβραίικα ‘’σκατο’’αναμνηστικά –σαςςςςς….!
Και, σειςςςςς, προπαντός, χμ, προσοχήηηηη…., νααααα, μήπως σας πουν…., ως ειπώθηκε, πολλάκις,….:
«Σκοτώστε αυτούς τους έτσι…., και, για την ‘’αιτία’’….,
κι οι, έστω, αμαρτίες δικές μας, κι όχι δικές σας,….!»…..
και το πιστέψετε, ω ζα ‘’καμικάζια’’, και ‘’την ξαναπατήσετε’’ και αυτοκαταδικαστείτε…., ε, μεταθανάτια,….! ♠
=============================================================
Το Βιβλίον των αριθμών….: συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
▪ Περί απογραφής των δώδεκα φυλών : περί απαρίθμησης υιών και απογόνων του Ισραήλ---Ιακώβ ,
( Ρε άφυλα τετράφυλλα τριφύλια…., 13 φυλές ήταν / Η αστρίτης οχιά Ισμαήλ 13η / στα ’’απόκρυφα’’….! )
▪ περί του στρατοπέδου,
[ Α…., όταν ο….. Πάπας είναι, και, Καίσαρας…., ’’ακάθιστος’’ και θρησκειοεπεκτατιστής….,…..
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ε, άντε κι έναν….. σ,Σ,τυγεγό ακάθιστο ύμνο τω κορακοντυμένω και νικηρηρίω στρατηγώ….! ]
▪ περί μοιχού γυναικός,
| Εχ, περί αυτής….. λιθοβολισμός έως θανάτου…., ενώ περί….. αυτού….. τί…., ρε φαλλικοί φαλλοί…!;
Αγιοποίηση…., ως τόσους και τόσους, και, αιμομείκτες ‘’Κερατάδες’’ και Νταβατζήδες, και, εδώ…!; |
▪ περί προσφορών φυλάρχων,
* Χμ, ανάλογη με την προσφορά προσφόρων σ’ αυτούς…., α, και τη δεκάτη….,
ήταν και η άφεση αμαρτιών….! *
▪ περί κατόπτευσης, αποστολής κατασκόπων, της γης Χαναάν κ. α. λ….,
( Εμ, δεν είναι, μόνο, ονειροκατάσκοποι, μα και….. «καθ’ όλα»….. λαοκατάσκοποι….,
γεωκατοπτευτές των λαφυροχωρών τους….,
Γιαχβέ και Γιαχβετζήδες, ’’κουφάλες’’ θρησκοïμπεριάλες….! )
▪ περί απειλής του Θεού κατά του στασιάσαντος λαού και της μεσολάβησης του Μωυσέως,
|| Ε, όταν τα «σεπτά» εγκλήματα γίνονται στο όνομα του Θεούουου…., και δη με την προτροπή του….,
είναι….. ευεργετήηηματα, χμ, προς σωτηρίιιαν των θυμάτων τουςςς….,
που, άλλως, θα πέθαιναν πιο ειδωλολάτρεςςς….. και, τότε κι έτσι δεν θα….! ||
▪ περί, αναμνηστικών της παροχής εντολών του Θεού στους Ισραηλίτες, κρασπέδων στα ρούχα των,
{ Χα…., και, γι’ αυτό στραβοπατούσατε, συνεχώς, ρε Γιαχβετζήδες, κρασπεδικά κι ‘’ακάθιστα’’,
και σπάζατε τα κουλά και τα μούτρα σας…., μα ασυνέτιστα…., ω «σπαρτοί» σπάρτες εμφυλίων….!
Κάλέ, όσοι κοιτούν στον ουρανό…., ε, τον….. «ανατολικό» σας….. ή έναν απ’ τους ιμπεριάλ 7….,
α, ή τον ουράνιο θόλο : ουρανό….,
βαδίζοντας και, μάλιστα, φορώντας κράσπεδα στα ρούχα τους….,
στραβοπατούν στη γη….. και γκρεμοτσακίζονται παστραβίως….! Εμ, ννναι, ω ρασοφορεμένοι…. }
▪ περί θαυμαστής άνθησης της ράβδου του Ααρών,
|| …..χξς΄, μόνον, αυτής εκ των 12 ράβδων των 12 φύλαρχων του Ισραήλ σε μια μέρα….:
βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία : «σημείον διά τους στασιαστάς» : Αριθ.: 17 : 23, 24, 25 :
ήτοι, Ααρών αρχιφύλαρχος….! ||
* …..μωρέ…., ’’εδώ’’, άνθισαν…., πάλι, θαυματικώς, χμ, με νεφθαλίμ -- τέχνασμα….,
οι….. σκουριασμένες ‘’ράβδοι’’ των : Αβραάμ, Ιακώβ,…..
μα και οι…., επίσης, σκουριασμένες…., ’’ραβδοθήκες’’ των γυναικών τους : Σάρρας, Ραχήλ,…..
και δεν θα ανθίσει, ’’τώρα’’, θαυμαστώς -- τεχνάσματι,
η, ιμπεριάλ κι αυτή, ράβδος του Ααρώναρου….!
Γίνονται ‘’τέτοια’’ αντιθαύματα, και, στους….. κρυπτογράφους και κωδικογράφους Γιαχβετζήδες…!; *
▪ περί καθηκόντων και προνομίων των Λευιτών,
/ Εχ, ρε, οι λεχρίτες προνομοιούχοι έχουν πολλά δικαιώματα και λίγα έως καθόλου καθήκοντα….! /
▪ περί των τελευταίων ετών της ανά την έρημον περιπλανήσεως των Ισραηλιτών,
[ Ω, με τόση….. Γιαχβοπλάνη….. έχουν, ακόμα, να κάνουν περιπλανήσεις και περιπλανήσεις….! ]
▪ περί νικών των Ισραηλιτών και εξολόθρευσης των….. Χαναναίων, Αμορραίων, Μαδιανιτών,…..
|| Ε, φανταστείτε να μην ήταν του ‘’888’’ και να ήταν, χα, του 666…., τι εξεξεξολοθρεύσεις θα έκαναν….! ||
▪ περί δευτέρας απογραφής των Ισραηλιτών,
/ Α, ως συνήθως…., μετά απ’ τις εκκαθαριστικές ‘’προγραφές’’ των ακαθάρτων : ειδωλολατρών….,
έ,ρ,πονται οι απο,’’προ’’,γραφές των καθαρών….! /
▪ περί εκλογής του Ιησού του Ναυί, υπό του Κυρίου και διά του Μωυσέως, ως διαδόχου του,
{ Όχα…., «τω ημετέρω ‘’τοιούτω’’ το οφίκιον…..»…., α, κι ο λαός εις το….. οφίδιον….! }
▪ περί ευχών υπό των ιερέων σε όσους προσφέρουν πρόσφορα εις τον ναόν,
[ Όι -- όι…., ανάλογες κι αυτές, χμ,….. και….. χαρά, ρε, στους αφορισμένους τους αντιθέους’’….! ]
▪ περί οριοθέτησης / Έι, Γιαχβέ, αναιμάκτωςςς…!; Και ‘’πόσο πάει ο φόνος’’…!; / καταχτημένων περιοχών,
---- Ε, μια συγχώριο…., δυο συγχώριο…., έχεις βγει κι από το όριο…., εχ, θα ‘’λείψεις από όργιο’’….!
Ννναιαιαι…., ουστ…., πια…., που δεεεεεν είναι, δα, και εδώ, κι αμυνόοοοομενοι….! ---▪ περί κληρονόμων γης, ▪ περί γάμων θυγατέρων,….. | Γαμαλληλούια : αινείτε τον Σατανά και χμμμμμ….! |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αριθ.: 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….!
► Χα, νααααα….,/ απόλυτη υποταγή/ θένε και οι Γιαχβοτ,ρ,αγοί….,/ πάν’ σ’ ουρανό και κάτ’ στη γη….,…../
για του Γιαχβέ τους την αιτία….,/ απόλυτη κι η ευτυχία….,/ που, αλλιώς, φωτιά και δυστυχία….!
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Μωρέ, αυτός ο Χίτλερος είναι χειρότερος κι από το Δία, εδώ…., που, μετά από τη συνέλευση στη Μυκώνη,
για τη μοιρασιά των σφαγίων, προσφόρων κ. λ. π μεταξύ θνητών και αθανάτων….,
τους ‘’έριξε’’ έναν μη παραγονάτιο ή μη επιχείριο κεραυνό, σώρρυ, έναν κατακλυσμό του….!
Και, καθώς δεν βλέπουμε να υπάρχει Μυκώνη στο Ισραήλ, δεν υπάρχει ούτε ένας ‘’Προμηθέας’’, εδώ….,
χμμμ, που….., αν υπήρχε…., Εσσαίος, Ζηλωτής ή άλλος…., θα το απόκρυπταν κι αυτό….,
ναι, ούτε ένας ‘’Προμηθέας’’…., έστω και διπλοπαίχνιδος…., ως ο Προμηθέας….!
Και μη ξεχνάτε τον ’’απόκρυφο’’ ύμνο της απόλυτης υποταγής στην απόλυτη χιτ·λερική εξεξεξουσία τους :
«Ζωή μου αποτάσσομαι….,/ και όλα για τη χάρη σου….,/
μαζί σου παρατάσσομαι….,/ νά ‘μαι…., κι αν θες…., σφαχτάρι –σου….!»….!
Ω σφάχτεςςςςς και σφαχτάριααααα…., και, για την αναίτια αιτία σου…., ω εξεξεξημμένε Δεσποινίδεεεεε….,
‘’αναφορά’’….. και….. παρουσιάσατε…., ωρέ ’’στραβάδιααααα’’….! ◄
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αριθ.: 12 : $6, $7, $8, 9, 10 :
$6 : Είπε δε τότε·
♣ …..ο Θεός Κύριος, κατελθών εντός στήλης νεφέλης,
( Α, για να ‘’του τα στάζουν’’ : ‘’του βρέχουν’’, και, ‘’νερά’’ οι ‘’νεφέλες’’…., πολεμοεπενδύουν, κι εδώ….!
Εχχχ, πότε, ρε ‘’νερά’’, θα ‘’τους τις βρέξετε’’ μια ‘’βροχή’’….. εκ’’καθαριστική’’…., ε, της περιφρόνησης…!; )
/ …..εμμμμμ…., χμ, τώρα, πια, όμως…., κι όψεσθε…., ’’παστός’’, εντός στήλης άλατος….! /
εις τους : Μωυσήν και τον Ααρών και την Αιθιόπισσα γυναίκα του Ααρών, την Μαριάμ,
που τον φθονούσαν, διότι έλεγε πως μόνον διά μέσου αυτού ομιλεί ο Κύριος….!
♦ Όχα…., να το ’’σπάσιμο’’ του μονοπωλίου του Κυρίου : Αγίου Πνεύματος….,
σαφώς, ως πάντα, σχεδόν, για την κυριαρχία στις, Κυριόθεν, σφαίρες κυριαρχίας….!
Όμως, να κι η του σχιζοσκυλολόιου η φαγωμάρα…., και, αλά….. Ασκληπειάδες….,
που, φορές, έβλεπαν αυτοί, οι Ασκληπειάδες τα ενύπνια…., ως εξεξεξουσιοδοτημένοι, Ασκληπιόθεν,
να βλέπουν όνειρα, έως και με μορφή οπτασίας, οπότε ο οραματιζόμενος έβλεπε το θεό Ασκληπιό
να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και να θεραπεύει τους αρρώστους….: «το Μεγάλο Κόλπο»….!
Χμ…., ιδού τα αγιοπνευματικά ’’διαπλεκόμενα’’…., ε, κι άντε να ξεμπλέξετε, ρε μπλοκαρισμένα….!
Και, ω ρε Ααρώναρε, δεν είσαι στην Ινδία με τα πολλά πόστα, θρησκευτικά ή πολιτικά….,
όπου….. ώς κι οι μεγαλόσχημοι βουδδιστές μοναχοί είχαν και κοσμική εξεξεξουσία….,
ώστε να συναρχι,δ,ερεύσεις μετά του ‘’κρόνιου’’ κι εξεξεξουσιομανή ‘’μικρο’’αδελφού σου Μωυσή….,
που….. αυτός είναι, τσς, ολόκληρος «θεός προ του Φαραώ»….,
ενώ εσύ…., χμ, κατά τα δύο τρίτα θείος και κατά το ένα τρίτο ανθρώπινος…., να, απλά θεάνθρωπος,
ήτοι, σατανοκάτθρωπος…., ως, έεεεετσι, ο αρχαίος βασιλιάς του Νουρούκ της Μεσοποταμίας Γιλγαμές,
ο φασίστας και τύραννος…., ίδιος, κι εσύ, Γιλ γαμές….. και Γιλ δερνές….! ♦ ♣
«ακούσατε τους λόγους μου. Εάν οποιοσδήποτε από σας ήτο προφήτης του Κυρίου,
θα εφανερωνόμουν εις αυτόν δι’ οραμάτων, θα ωμίλουν εις αυτόν δι’ ονείρων.
[ Ααα, φανέρωση στα οράματα….. και ομιλία στα όνειρα…., | Χα, και κυριολεκτικά δι’ εφιαλτών….! |
ννναι…., και, μόνο, στους «θεωρούς» : πρέσβεις : ‘’ναβί’’ : προφήτες φανερώνονταν
ο….. «καθ’ όλα αποφασισμένος να πραγματοποιήσει…..»…., ε, νααααα….! ]
◘ Παραπομπή από το $6….. στα….:
▪ Λουκ.: 1 : 11, 22….: «Τότε εμφανίσθηκε εις αυτόν | στον Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή |
άγγελος του Κυρίου, ο οποίος εστεκότανε εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού….,…..
«Όταν εβγήκε, | ο ’’Ααρωνικός’’ κι ‘’αποκαλυπτικόςςς’’ Ζαχαρίας | δεν μπορούσε να τους μιλήση·
και κατάλαβαν ότι είχε ιδή όραμα εις τον ναόν. Αυτός δε τους έκανε νεύματα και παρέμενε βουβός»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού….,….!
▪ Πράξ.: 10 : 11, 17….: «Ενώ του ετοίμαζαν φαγητόν | οι του Κορνηλίου στον Πέτρο | ήλθε εις έκστασιν,
και βλέπει τον ουρανόν ανοικτόν και να κατεβαίνη κάτι σαν ένα μεγάλο σινδόνι,
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δεμένο στις τέσσερις γωνίες, και κατέβαινε εις την γην»….: Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος….,…..
«Ενώ ο Πέτρος ευρίσκετο εις απορίαν περί του τι άραγε εσήμαινε το όραμα που είδε,
/ Ε, ‘’πετεινέ’’ Πέτρο, μάλλον, σε συγχώρεσε ο Γιαχβέ και το Γιαχβίδιο ο Ι. Χ…., χμ, και τρισ’’λάλα ‘το’’….! /
οι άνδρες, που είχαν σταλή από τον Κορνήλιον, αφού ερώτησαν διά το σπίτι του Σίμωνος,
ήλθαν εις την εξώπορτα»….: Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος….,…..
▪ Πράξ.: 22 : 17, 18….: Παύλος : «Όταν επέστρεφα εις την Ιερουσαλήμ
και ενώ προσευχόμουν εις τον ναόν, περιέπεσα εις έκστασιν και τον είδα / τον Ιησού /, μου έλεγε δε :
’’Τρέξε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα δεχθούν την μαρτυρίαν σου για μένα’’»….:
Ομιλία του Παύλου προς τους Ιουδαίους….,…..
▪ Ματθ.: 1 : 20….: «Και ενώ έτσι εσκέπτετο, | ο Ιωσήφ, να διώξει τη Μαρία | άγγελος του Κυρίου
του παρουσιάσθηκε εις το όνειρόν του και του είπε,
’’Ιωσήφ, υιέ του Δαυίδ, μη φοβηθής να πάρης μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκά σου,
διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα Άγιον»….:
Γέννησις του Ιησού Χριστού….!
( Α, τι, παραπεμπτικάαα, προειδοποιήσειςςς στους μη προφήτες.…! ) ◘
$7 : Αλλά δεν συμβαίνει τούτο με τον δούλόν μου Μωυσήν·
*** Ωχ…., και οραματοπαρμένος….. και ονειροπαρμένος…., ο, ξου, θεοχαριτούχος Μωυσάραρος….,
κατ’ εξοχήν….. οραματο·ονειρο·γόνος…., ο ‘’μόνος’’, έστω ’’τότε’’ κι εκεί, ’’Μεγαλαδελφόχριστος’’….!
Ε…., και…., από τις πολλές….. ’’παρσιές’’…., άντε και….. εφιαλτοπαρμένος….!
Ρε, ουστ, ’’αυτο’’θεοποιούμενε, και «προ του Φαραώ», Βραχμάνε, σώρρυ, αρχιαββά, ουστ….! ***
ενεπιστεύθην εις αυτόν ολόκληρον τον οίκόν μου.
▌Παραπομπή από το $7….. στα….: ▪ Εβρ.: 3 : 2, 5….:
«…..ο οποίος | Ιησούς Χριστός | (!;) εφάνηκε πιστός εις εκείνον που (!;) τον έκανε αρχιερέα,
όπως και ο Μωυσής εις όλον τον οίκον του Θεού»….:
Ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μωυσήν….,…..
«Και ο μεν Μωυσής ήτο πιστός εις (!;) όλον τον οίκον του Θεού σαν δούλος, διά να δώση μαρτυρίαν
δι’ όσα θα ελαλούντο, ενώ ο Χριστός σαν Υιός εις ( εις όλον…!; ) τον οίκον του Θεού»….:
Ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μωυσήν….,…..
▪ Τιμ. Α΄ : 3 : 15….: « ….. | σου γράφω | διά να ξέρης πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς
εις τον οίκον του Θεού, ο οποίος είναι η εκκλησία του Θεού του ζωντανού,
ο στύλος και το στήριγμα της αληθείας»….: Οι υπηρετούντες εις την εκκλησίαν….! ▌
♠ Ναι, ρε, Αφέντης και στα αχούρια με τα….. δίποδα ζα…., χμ….,
μμμμμ, κι όποιος, κουκουρίκος -- τρισαρνητής, αμφιβάλλει…., νά ‘του ο Κύριος…., ’’τζα και κούκου’’….!
Ναι, μωρέ, «ενεπιστεύθη», όχα, και δη κατά χάριν, ο άχαρος….,
κι όπως, περίπου, θα έλεγε κι ο Λάο Τσε, πριν από 2.500 χρόνια, περίπου….:
| …..και θα επαναλάμβανε και ο Ιησούς Χριστός, ο πλέον του Μωυσή πιστός :
ο πλέον υποταγμένος στον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ του,….. άρα, και, έτσι και γι’ αυτό, ανώτερός του….,
ο της Καινής Διαθήκης Ι. Χ κι όχι ο/οι της Παλαιάς Διαθήκης….! |
«Αυτόν που ο Ουρανός θέλει να σώσει, τον προστατεύει με την αγάπη»….,
χμ, ενώ, τους άλλους, τους ανυπόταχτους κι αυτόχριστους, το λιγότερο, λέπρα λευκή ως χιών,
όπως, εδώ, τη Μαριάμ,….!
Ναι, αδιαμφισβητητέο, και, το τζουτζέκι του εδώ ζώντος θεού ‘’Κυρίου’’, Μωυσής
με τον, τσς, θείο νόμο του….,
θείο, που, ως θα έλεγε, έστω, κι ο Βούδδας, πριν 2.500 έτη, περίπου….,
κι επαναλαμβάνουν κι αυτοί κι οι της Κ. Δ….,
«Όποιος βλέπει το Νόμο (Ντάρμα), βλέπει εμένα, και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….,
που, πάλι, κατά τον Βούδδα, μόνο, μερικοί έχουν εκλεγεί για Βούδδες….,
ε, κι ο «προς βορράν επταβήματος» αυτός από τον τότε κι εκεί ιμπεριαλιστή «Μεγάλο Αδελφό»….! ♠
$8 : Στόμα με στόμα ομιλώ / «ουδείς τον Θεόν εώρακε πώποτε»…!; / με αυτόν, σαφώς και όχι δι’ αινιγμάτων,
{ Ναι, όχα…., εξού και ‘’μας’’ τα λένε’’ οι λαοθάφτες στη γλώσσα της ‘’σιωπήςςς’’, ’’θεο’’επικαλυπτικάαα,
που, στα ’’σιωπηλά και μουλωχτά’’, με γρίφους και αινίγματα, ’’μας’’ άνοιξαν τα μνήματα….!
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Κάλέ, ως ‘’Μέλισσα’’ ο Γιαχβέ και στους ‘’κατάσκυφτούς’’ –του, ομιλεί σαφώς : χωρίς λογοενέδρες….,
μα, ως Σφίγγα ο Γιαχβέ και στους ‘’όρθιους’’ αντιγιαχβικούς, ομιλεί με αινίγματα : «ενέδρες»…., να….! }
▼ …..εχ, μετά από το….. πρόσωπο με πρόσωπο…., να και το….. στόμα με στόμα….:
τάχα, απόλυτη ταύτιση απόψεων …., τώρα….!
Εχ, ναι, βρε, δύσπιστοι…., νά ‘τα και τα ‘’μασάλια’’, σώρρυ, σάλια στα μούτρα τους….!
Ναι, και τι, πια, | …..κι αφού δεν είχαν ‘κει στο Ναό του Σινά : Άγαρ μια κατοικία του Γκοτζάμ Γιαχβέ….! |
ομιλούντα αγάλματα να τους μιλούν/μιλά μέσα από μυστικούς σωλήνες…., να, έτσι, στόματι….!
Και, ξου, για πιο εύκολο ακούμπισμα του φανερού σου πια θείουουου λόγου στο στόμα σου, ω Μωυσή,
κάνε, καλού κακού, όπως οι του λαού Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί της Δυτικής Αφρικής,
ένα τατουάζ στο στόμα σου….. ή λιμάρισε τα δόντια των 666 μασελών σου…..
ή βάψε ‘τα, χμ, στα χρώματα του ουρανίου τόξου, για να θυμάται κι εσένα ο λήσμων Γιαχβάραρος,
που, ούτε μουγγός θα έπρεπε, πια, να μιλήσεις για τον όντως Θεό,
κι εσύ, ρε «βραδύγλωσσε» βασιλοκοπρίτη….!
Καλά, ρε κατ’ εξοχήν εφιαλτογόνε…, τι πρόσωπο με πρόσωπο….. και στόμα με στόμα μας λες….,
χμμμμμ, ως « είς άνθρωπος ομιλεί προς άλλον»….,
* …..ε, ως ομιλεί….. «κάτθρωπος προς κάτθρωπον»…., που δεν λένε….!
Και, ο Μωυσής, ως ‘’υγρασιακό αέριο’’, «πρόσωπο με πρόσωπο»…., έστω….. έτσι….,
μα, ως ‘’ξηρό αέριο’’, «στόμα με στόμα»…., που «φωτιά» ‘’αεριοποιούσα’’ τα ‘’νερά’’ είν’ ο Γιαχβέ….! *
αφού, λίγο πριν και πιο πάνω, μας έλεγες πως σου είπε ο Θεός πως….: Έξοδος : 33 : 20 έως 23….:
«δεν δύνασαι όμως να ίδης το πρόσωπόν μου,
διότι δεν δύναται άνθρωπος να με ίδη και να ζήση»….,…!;
Εμ, εξού, ω κάτθρωπε Μωυσή, και «απέσυρε την χείρά του,
| …..χξς΄, ρε Μωυσή…., ο Θεόςςςςς έγινε από σένα Μέντιουμ …!; |
ώστε να ίδης τα οπίσω του, χωρίς να ίδης όμως το πρόσωπόν του»….,….!
---- Όχι, καμιά αντίιιιιιφαση, κάλέ, που, τότε, δεν τον έκανε, ακόμα, «θεό προ του Φαραώ»….,
ήτοι, ‘’ξηρό αέριο’’….! ---Ρε κωλόστομε Μωυσή, τον γυρισμένο κώλο του Γιαχβέ τον ‘’περνάς’’, τώρα, για στόμα του…!;…..
Ε, μάλλον, ’’αλλαξοκωλιές κάνατε…., κώλο με κώλο…., ε, ιμπεριαλιζέ….,
και σου φάνηκε, ω σχιζοφαντασμένε, πως μιλάτε στόμα με στόμα’’….,
εχ…., χμ…., «ουχί δι’ αινιγμάτων»…., μα….. μετά….. ’’ανοιγμάτων’’….! ▲
και ούτος βλέπει αυτήν την μορφήν του Κυρίου·
( Α, μερικοί καινοδιαθηκικοί, λένε πως δεν το είδε κανείς τον Θεό «μέχρι τότε»….,
λεςςςςς κι ο Γιαχβέ δεν είναι ο Θεόςςςςς….! Λεςςςςς…!; )
// …..ννναι…., ου -- ου…., όσες οι μάσκες του Γιαχβαλλάχ Δία….. τόσες κι οι μάσκες του Κυρίου….! //
πώς λοιπόν δεν εφοβήθητε να ομιλήσητε εναντίον του δούλου μου Μωυσέως»;
▬ Παραπομπή από το $8….. στα….: ▪ Κορ. Α΄ : 13 : 12….:
«Τώρα βλέπομεν σαν σε καθρέφτη αμυδρώς,
τότε όμως θα βλέπωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικώς, αλλά τότε
|| ….. «όταν έλθει το τέλειο / η Κ. Δ του Ιησού / και καταργηθεί το μερικό / η Π. Δ των προφητών / »||
θα έχω πλήρη γνώσιν, όπως είναι και η γνώσις του Θεού και δι’ εμέ»….:
Το μεγαλύτερον χάρισμα είναι η αγάπη….,…..
▪ Πέτρ. Β΄ : 2 : 10….: «…..μάλιστα εκείνους | …..τους κακούς, που γνωρίζει, ο Κύριος,
να φυλάττη υπό τιμωρίαν μέχρι της ημέρας της κρίσεως….. | που, ένεκα μιαρών επιθυμιών,
ακολουθούν την σάρκα και καταφρονούν την εξουσίαν του Θεού.
Θρασείς, αυθάδεις, δεν φοβούνται να λοιδωρούν ουράνια όντα,…..»….:
Ψευδοπροφήται και ζωή αμαρτωλή….,….. [ Χμμμ, παραπεμπτικάαα, λέπρα που τους περιμένει….! ]
▪ Ιούδ : 8….: «Κατά τον ίδιον επίσης τρόπον και αυτοί, ονειρευόμενοι, μολύνουν την σάρκα,
απορρίπτουν την εξουσίαν του Θεού και λοιδορούν τα ουράνια όντα»….:
Κατά των ψευδοδιδασκάλων και της ηθικής διαφθοράς….,….! ▬
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Και εξήφθη η οργή του Κυρίου εναντίον αυτών και ούτος ανεχώρησε.
♠ Βρε, γκιουλέ -- γκιουλέ…., εξημμένε οργίλε…., Κύριος πράμα…., και πολύ μας….. δεσποινίδωσες….!
Έιιιιι, μήπως…., για να τσακιστεί…., χα, για να «αποθάνη εξάπαντος» κι ανεπιστρεπτί….,
θα πρέπει να κάνουν ‘’σιωπηλή’’ διαμαρτυρία οι θνητές νοικοκυρές…., που, στο άδειο ‘’καλάθι’’ τους,
δεν καταδέχτηκαν, ποτέ μα ποτέ, οι ‘’καλαθογλείφτες’’ προφητάδεςςςςς να σκύψουν και να ‘’ιδούν’’,
παρά, μόνο, στα ‘’τέτοια’’ των αθανάτων κυριών τους οι εθνοπροδότες, τα γεμάτα ωρίμους οπώρας,
ε, για να ωπορο,αγγουρο,συμβολοπαίζουν, κι εμάς τα πετρολαοτζίκια, Κυριακά -- Αίσχιστα αισχρά….!
Έιιιιι, μήπως…., όπως έκαναν, έτσι και γι’ αυτά, οι νοικοκυρές του λαού Ασάντι της Δυτικής Αφρικής,
αρχαιόθεν…., ναι, ναι, όχα, «χτυπώντας τους σπόρους για να τους κάνουν πολτό»….!
…..Ναι, ω τρισάθλιοι και κωδικιζέ συμβολοπαίχτες, ’’πτωτικοί’’ μεν….. ’’απτωτοί’’ δε….,
τάχα, όχι διαμαρτυρόμενες για τη Κυριόθεν -- Νυαμόθεν μιζέρια τους, και τους,
---- …..ως εδώ και με τους πολεμιστές για την ‘’αιτία’’ του ΓιαχβοΜωυσή….! ---οπότε, εξαιτίας….. του, γι’ αυτό, αφόρητου θορύβου…., εξαιτίας της αφόρητής του ‘’στάσης’’ τους….,
ο Κύριος -- βασιλεύς, Νυάμι, ο επουράνιος θεός των Ασάντι,
εγκατέλειψε τον κόσμο των ανθρώπων και απεσύρθη στα….. ουράνια…!;
[ Ε, κι οι σήμερα βασιλο‘’τέτοιοι’’, σα τους διώχνουν απ’ τη γη τους, στα ουράνια : στα εξωτερικά πάνε….! ]
…..Ναι, χα, οι θνητές κι άξιες κυρούλες τον απέσυραν στο εξωτερικό….,
στο εκτός του τόπου τους θέρετρό του…., ε, έστω, που, χμ, κάλλιο σε θέρετρο, παρά σε φέρετρο….,
εκτός, βέβαια, από….. φυσικό θάνατο…., οπότε κάλλιο σε φέρετρο ο κάθε, και, βασιλοφασίστας….! ♠
Και όταν η νεφέλη απεσύρθη από την σκηνήν, ιδού η Μαριάμ ήτο λεπρά, λευκή ως η χιών·….!
► ►…..έγκλημα και τιμωρία…., αμφισβήτηση και λέπια, σώρρυ, λέπρα….,
ή….. θεατρική, του ‘’«ιερού κόλπου»’’, παράσταση των «ημετέρων»…., ε, αν όχι ‘’έτσι’’ κι εδώ….,
εις γνώσιν και συμμόρφωσιν των, ξένων, αμφισβητούντων τους….,
μάλιστα, προ της βοθρο·βαθρικής ‘’πτώσης’’ τους…!;
Εχ….,/ όταν ‘’τρέμουνε’’ τα βάθρα….,/ οι….. σαμάνοι φτάνουν στ’ άκρα….!
Ή…../ ’’έγκλημα’’ στην αποβάθρα….,/ μην και ρίξουν τα ‘’ναυτάκια’’….,/
μες στη θάλασσα…., «αναρμόστως»….,/ και βαθρούχους…., μα και βάθρα….!
Και σκάσε, μωρή παλαιοδιαθηκική εξουσιομανή ‘’Λυσσιστράτη’’ Μαριάμ…., χμ, Προιτιδοθρασίμι κι εσύ….,
γιατί….. ο φαλλοκράτης Γιαχβοφαλλός, ο Μωυσής,
δεν το έχει σε τίποτα να σε παραβάλει με την φιλογυναικοκράτρια Εύα…., ως «νοητή» Εύα Β΄….,
που κι αυτή ήθελε λίγη, ή πολύ, και, μητριαρχία…., πάντα, ναι, πάντα και μόνο, κατά τον Μωυσή….,
και, τότε και γι’ αυτό, την έκανε ‘’μηλούχα’’…., ναι, αντιΚυριόβαλτη…., που ο Κύριος είναι φαλλικός….!
Σκάσε…., γιατί αυτός είναι τρις χειρότερος, και, από τον επίσης μισογύνη Βούδ,δ,α….,
αυτός Σιβοφαλλός φαλλοκράτης…., ε, ο Βούδ,δ,ας μιας εκ των πολλών περί αυτού μυθολογίας….!
Αλλά….. κι εσύ, ρε, έστω, Χείρωνα, σώρρυ, Ααρών…., σκάσε…., μην έχεις, τουλάχιστον, και, Κυριόθεν
την Κ,λ,ήρα του αρχαίου Τρέλληνα θεού Τροφώνιου…., που, μάλλον, από ‘’τέτοια’’, αντιΔιïκά,
έχασε το παλιό του, θείο, μεγαλείο και κατέβηκε στο επίπεδο του ήρωα….,
ναι, τουλάχιστον, που μπορεί να έχεις την Κ,λ,ήρα των νεωτεριστών….. Ακταιωνο·γιών σου….!
Άσε που μπορεί να χάσεις και την, ξου, ιστορική σου αθανασία…., τότε…., Ακτ·αιωνία….,
ήτοι, την αρχι,δ,ιερωσύνη σου…., και να περάσει, η αθανασία σου, σε άλλον ‘’τέτοιον’’….,
που…., από ‘’τέτοιους’’…., Κυριόλαγνους…., άλλο τίποτε, και τότε, στο Ισραήλ….,
όπου σκότωναν κι έθαβαν τις ιστορίες….,
που, μερικές και βολευτικά τους, τις ξέθαβαν και τις ανάσταιναν ως μυθολογίες….!
Ναι…., ρε Ααρώναρε…., σκάσε…., και, μην περάσει η αθανασία σου σε άλλον ‘’τετοιό’’λαγνο….,
ως πέρασε η αθανασία του δημοκρατιόφιλου Κενταύρου Χείρωνα στον Προμηθέα….,
χμ, παίρνοντας, τότε, ο αστοιχείωτος Ηρακλής τη θέση του πολυμαθέστατου κενταύρου Χείρωνα….,
που, ε, με την άδεια των θεών…., να, με το ‘’άδειασμα’’ των θεών…., μα και των θεαινών,
ιδίως, της με δικαιοδοσία στο κυνήγι Αρτέμιδος : θεάς του κυνηγιού….,
αυτοκτόνησε καθώς είχε ένα….. αλληγορικό, χα, βασανιστικό κι ανίατο, φιλοδημοκρατικόοοοο, τραύμα….!
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Ναι, βασανιστικό κι ανίατο, χμ, που….,
// …..πλην και τον κυνηγόφιλο Ακταίωνα, που είδε γυμνή την αλήθεια
της παρθένου…., χα, και Ιδέας…., Αρτέμιδος, λουόμενης στην πηγή, εχ, Παρθένιο,
( Χα, Παρθένιο εδώ…., Παρθενώνα σε κάποια Ακρόπολη….,
ε, για το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! )
και τον εξεξεξόντωσε…., κατά τον Κρόνιο Νόμο…., ’’μεταμορφωτικά’’….,
σαν τον μεταμόρφωσε σε ελάφι…., χμ, ωσάν αυτό που κρατεί στις αναπαραστάσεις της….,
ή που, κατ’ άλλους, προσπάθησε να τη βιάσει…., καυχώμενος πως είναι καλύτερος κυνηγός….. //
όλο και βέλός τι θα της ξέφυγε προς τον, αυθαίρετα υπερβάλλοντα, κυνηγοδάσκαλο Χείρωνα
και θα τον τραυμάτισε…., χα, τον νεωτεριστή ιμπεριάλ κυνηγόφιλο Χείρωνα….,
που τόλμησε, μάλλιστα, να δώσει άσυλο στους 50 συντρόφους του Ακταίωνα….,
που τους μεταμόρφωσε σε σκυλιά, τους έστρεψε εναντίον του και, ως ελάφι, τον έφαγαν….!
Ναι, και, μετά, μετάνοιωσαν….. κι ο Χείρωνας τους έφτιαξε ένα ομοίωμά του, του Ακταίωνα….,
χμ, από μάρμαρο….. κι όχι από χρυσάφι…., ως ο ιερός μόσχος του Ααρών….!
Ε, ρε, ντεμέκ ‘’δημοκρατικέ’’ Ααρώναρε,
[ Χμμμμμ…., του ‘’έμοιασε’’ του Ααρών, όσο έτσι ή όσο αλλιώς, σ’ αυτό : το ‘’δημοκρατικό’’
ο Ααρωνόγενος Ι. Β….: βάπτισμα, ‘’και’’, εν ύδατι : λαώ…., ε, γι’ αυτό και δεν…., ως ο βασιλικός Ι. Χ….! ]
μήπως για ‘’τέτοια’’ ‘’εσωιμπεριαλικά’’ : ‘’δημοκρατικά’’ δυσαρεστήθηκε ο Γιαχβέ
κι έκανε τον Μωυσή να ‘’μαλώσει’’ μαζί του και να του δείξει τα πισινά του…!; ◄ ◄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αριθ.: 13 : 1, 2 :
Και είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν· ’’στείλε ανθρώπους, διά να κατασκοπεύσουν
την γην της Χαναάν, την οποίαν εγώ θα δώσω εις τους Ισραηλίτας·
{ Βρε, κοίτα ‘κει…., την κατασκοπεύτρια…., Γιαχβο·Γιαχβετζο·απληστία….!
Ναι, ω θεόοοσταλτοι ανά τη Γη…., τάχα, μετανάστες Εβραίοι κατάσκοποι…., ναι, ω ’’ανυποψίαστοι’’….,
Γιαχβό«σπαρτοι» «σπαρτοί» είν’ οι μετανάστες Εβραίοι Κάδμοι και δη του «ιερού κόλπου : μπλόφας»….,
«δρακόντειοι» εμφυλιοσπάρτες των όπου ιθαγενών εθνικών : ειδωλολατρών….:
«διασκορπιστές των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν…..»…: Γέν.: 10 : 32….,
χα, της ‘’μοντέρνας’’ και «σεπτής : ιεροκολπικής» ιμπεριάλ κατοχής Νο ‘’678’’….! }
να αποστείλης ένα άνδρα εξ εκάστης των προγονικών φυλών, έκαστον αρχηγόν μεταξύ αυτών’’….!
[[ …..ω…., στα δώδεκα η μοιρασιά…., χμ, τάχα, ένα κομμάτι για την κάθε ‘’ωτακούστρια’’ οχιά….,
ως και στην αρχαία Τρελλάδα…., στα τρία οι τρεις ‘’Μεγαλαδελφοί’’….: Δίας, Ποσειδών και Άδης….!…..
Ε….,/ κι ο ‘’απόκρυφος’’ αστρίτης….,/ ως ‘’του χρόνου παραβάτης’’….,/ κτήμα του έχει τις οχιές….,/
ο αόρατος δεσπότης….,/ έγκορμος και σκηνοθέτης….,/
που, ως πάντα, παρασκήνιο….,/ και….. σκαιώδης εξουσία….,/ αφανής εις την ‘’γωνία’’….!
Κι οι λαοί πιστεύουν, γιούρια….,/ οι λαοί π’ αγκομαχούν….,/ πως αρχοί τους, μόν’, τ’ ‘’αγγούρια’’….,/
που δε βλέπουν τα ‘’γαïδούρια’’,/ όσους ‘’τέτοιους’’ ενισχύουν,/ να, τους όνους που ‘’μασούν’’….! ]]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αριθ.: 16 : 32 :
Η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε, με όλους τους οίκους των και όλους τους ανθρώπους
τους ανήκοντας εις τον Κορέ / …..να, θεία τιμωρία, που στασίασε, κι αυτός, κατά του Μωυσέως….. /
και όλα τα αγαθά τούτων….! || …..τί…., τα μοίρασαν στους γηγενείς…!; Ε, μάλλον, τα ‘’κατάπιαν’’….! ||
{{ …..εχ, αν τους σφάζατε κι αυτούς…., θα συντελούσατε, με το αίμα, βρε Εβραιοβαμπίρια Γιαχβετζήδες,
στο να γυρίσει και η…., τότε πια, μαγκωμένη, κι από σας…., Γη…., χα, που με αίμα γυρίζει κι αυτή….,…..
κάλλιο, βέβαια κι ως λένε άλλοι κι αλλού, χμ, με αίμα….. θεώωωωων ή θεïδίιιιιων….!
Και…., κρίμα σας…., ναι, που θα έπρεπε να κρατήσετε μερικούς από αυτούς….,
οπότε, τότε, θα φωνάζατε την Ελληνίδα «Επιτραγία» Αφροδίτη…., ή άλλο Ολύμπιο Έλληνα τραγοποιό….,
να σας τους μεταμορφώσει σε τράγους…., και θα είχατε σικ αποδιοπομπαίους τράγους….,
να, στις, χμ, αμαρτιοδιώχτρες τελετουργίες Γιομ Κιππούρ με εναπόθεση πάνω τους των αμαρτιών σας…..
ή με κέρατα κριαριού, τσς, που διώχνουν τους δαίμονεςςςςς στις, με Αχ, Γιορτές Τοράχ….,
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όπως, έτσι, και, οι Σατανο·Μαρο·Βραχμάνοι δίδασκαν περί αμαρτιοδιωχτρών τελετών….. ή….!
Ω…., όταν η Μυθολογία ‘’σκοτώνει’’ την Ιστορία…., ’’ανασταίνονται’’ τα λαοβαμπίρια….. και….,…..
α, κι όταν η Ιστορία ‘’ανασταίνει’’ τη Μυθολογία…., ε, πάλι, ’’πεθαίνουν’’ τα λαομπατίρια…., μα σικέ….,….! }}
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αριθ.: 31 : 1 :
Και είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν· «λάβε εκδίκησιν διά τους Ισραηλίτας από τους Μαδιανίτας,
έπειτα δε θα προστεθής / …..ε, δηλαδή, θα αποθάνει….. / εις τους προγόνους σου»….!
*…..ουφ…., επιτέλους και μια….. χρήσιμη, προγόνοις, πρόσθεση….,
που είναι, συνάμα, και μια….. χρήσιμη, απογόνοις, αφαίρεση….! Ε, να, του Πράματος Κυρίου πράματα….!
Ρε, ουστ, πανούκλα, ουστ κι αναλείψε, χμ, σώρρυ, αναλήψου…., κι εσύ…., που δδδδδεν είσαι εσύ….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αριθ.: 31 : 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
// Βρε….. ’’υποζύγια’’…., ιδέτε ένζωη ‘’μπάζα’’, εκεί, η αιτία του….. αριθμοφακίρη….. Γιαχβέ….,
οι Σφίγγες κι Άρπυες πλιατσικοΕρμές….!
Και, ω σατανοεβραίοι, κι εσείς, αυτά έπρεπε να βάλετε στον αχουροΝαό σας….. κι όχι χρυσό….,
αν και ούτε γι’ αυτά, κι αυτά, ήταν άξιος να τον πατήσουν….! //
και συνολικώς τριάκοντα δύο χιλιάδες κοράσια, τα οποία ουδέποτε είχον συνευρεθή,
κοιμηθείσαι με άνδρα….!
*[ Ω…., χμ, την ωραιότητα της παρθενίας σας….. και το υπέρλαμπρον το της….. αγνοίας σας….!
Και ουαί υμίν…., που τους στερήσατε, ξεπαρθενιστικά, τον παράδεισο….,
α, και το ‘’δόγμα’’ της λαïκής….. ειρηνοπαρθενίας τους….,
και ’’ουά -- ουά’’ υμών, και, των υμνητών τους, των κλαυσιγέλων ομο,ι,ουσίων των ‘’τοιούτων’’….!
Ουά, ουά….. και ‘’τύφλα να έχει’’, κι εδώ, κι ο κατακτητικός φασισμός,
που ωμά και αισχρά ‘’απορρέει’’, και, απ’ την των πολιτισμένων, ξου, Ευρωπαίων διακήρυξη του 1867,
την της Weekly leader της Τοπέκα…., ναι, που μας τα κρύβει ο Μωυσήςςς…., ε, μη μας σοκάρει….! ]*
/ …..αναλόγως, μερίδια πολεμιστών, φόρος του Κυρίου, φόρος του ιερέα,…..
ως κι ό,τι από χρυσό αντικείμενο…., οπότε κι εγκαταστάθηκαν σε μέρη που διάλεξαν οι φύλαρχοι….. /
{ …..Γιαχβέ κι Αλλάχ…., κι οι δυο…., με αχ….!
Γιαχβαλλάχ….. και….. γιαχβαλλαχικά….. κληροπράματα…., και, τα….. κληροπράματα….! }
==========================================================
==========================================================
6 --- 4 έως 6 --- 5 )
6 --- 4 )
Δευτερονόμιον : συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
Επεξηγηματικοί, λόγοι του Μωυσέως, ιστορική τους ανασκόπηση,
«προφητικόν σύστημα φιλοσοφίας της ιστορίας» τους….!
---- …..σαφώςςςςς, μεταφητικόν….. σύστημα….. φιλοσοφίαςςς της ‘’ιστορίας’’ τους….! ---► ► Δευτερονόμιον….: χμ, όπως θα ελέγετο και εις την ‘’μαλλιαράν’’ γλώσσαν…., ’’τσόντα’’ νόμος….!
Ε…., κάτι ξέρουν, κι αυτές, οι….. κοφτοραφτρομοδίστρες της Μυθολογίας και της Ιστορίας….,
ως θα έλεγε, αργότερα και παραβολικάαααα, κι η επιδέξια κοφτοραφτρομοδίστρα και ‘’τετοιο’’λόγα Ι. Χ….,
κι αυτός…., προκειμένου να μπαλώσει τα….. σχιζοσχισμένα του…., και τους…., και τους,…..
και που…., έστω, αυτού, του ιστοριόμυθου…., ’’το λόγο και τις πράξεις’’ έκαναν οι ‘’λογοεκτελωνιστές’’
πάνω από 150 χρόνια για να τα κωδικοποιήσουν βολευτικά τους και λαοπλανευτικά….: Σολο,ν,μωντ,ικά….!
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Νααα, τόοοσο τέλεια τα κωδικικά…., όοοσο τέλεια ήταν η συνεργασία
Εβραίων και Ελληνιστών…., μα και εξαγορασμένων κι εθνοπροδοτών Ελλήνων….,
χμ, όοολα εκ τελείας….. αλληλοαντιγραφής….. οι προεξεξεξάρχοντες της Διεθνούς Συνωμοσίας…., τότε….,
που, μετά, παραγκωνίστηκαν οι Έλληνες και….!
---- Ρε Αυτόλυκοι ζωο,κωδικο,κλέφτες…., ‘’μάρκα’’ ‘’μαρκαριστής’’ Σίσυφος που σας χρειάζεται….,
εχ, νααα…., ιδίως, ως εγώωωωω…., να αποκαλύψει το ‘’μακιγιάζζζζζ’’ –σαςςςςς στον….. Λαό….! ---Ομοίως…., κι άλλοι κι άλλοτε κι αλλού στα δικά τους Αυτολυκοκωδικοποιητήρια : Αυτολυκόσταυλους….,
τα, ξου, «επεξηγηματικά» ‘’μας’’…., όμως, ’’μυστικά’’ συνεργασιακά, με κοινούς κώδικες, κατά βάση,
ώστε, κι έτσι, να ‘’καλουπιάζουν’’ τις ψυχές των, χμ, θνητών λαών τους…., για σφαχτάρια τους….,
ναι, και με τροποποιήσεις των συμβολισμών τους…., ιδίως, για να θυμίζουν τους ιμπεριάλ μύθους τους….!
Ναι…., χμ, κι όπου δευτερονόμια…., ε, να, και, επαναπροσδιορισμός των λαοτυφλωτικών κωδίκων….,
που όλο και κάποια, ’’τέτοια’’, ’’νέα’’ ιμπεριάλ ιδέα θα εισήχθηκε….,
βολευτικά τους μεταλλαγμένη : μακιγιαρισμένη κι αμαρκάριστη…., τότε, εκεί….,
οπότε, να κάτι αποκωδικοποιήσεις τους και, ξανά, εφ’ όλης της ύλης τους ‘’ομοιογραφική’’ κωδικοποίηση….!
Κι αυτό, μάλλιστα, έως και το πώς και, ιδίως, το πού και σε ποιο κεφάλαιο θα μπουν, κι αυτές,
ως ‘’τσόντες’’ -- σφήνες και λαο’’τσιβιά’’…., και, για να ‘’μας’’ μπερδεύουν -- δυσκολεύουν
στις από ‘’μας’’ αποκωδικοποιήσεις : απομακιγιαζοποιήσεις
κι αντιστοιχίσεις τους με τα ‘’τέτοια’’ όλων των ‘’τέτοιων’’….!
Βρε…., όχι μόνο εδώ…., αλλά και παντού…., που οι κώδικές τους είναι σκορπισμένοι….,
σε θρησκείες, μυθολογίες, ‘’ιστορίες’’…., των πάντα και παντού ανά τη Γη ‘’τέτοιων’’….,
που οι εκάστοτε μοιροπλάστες και πάσα -- πάσα και σε ‘’σκυταλοδρομία’’ ‘’μοιράζουν’’….,
ε, κι οι κάθε ‘’μυημένοι’’ κωδικοποιητές τους ανωτάτων βαθμών γνωρίζουν….,
έτσι που εμείς, οι αντί τους, θα πρέπει να τα ‘’στρώσουμε’’ όλα κάτω…., ως εδώ ο ‘’Σισυφόσπορος’’ εγώ….,
και με πολύ κόπο να τα αποκωδικοποιήσουμε…., ώστε να ‘’τους τη φέρουμε’’ λαοαναστάσιμα….! ◄ ◄
▪ Περί αποφυγής της ειδωλολατρείας….,
[ Μωυσής : «…..Διότι ποίον έθνος, (έστω και αν τούτο είναι μέγα) , έχει θεόν τόσον πλησίον του,
ως ο Κύριος ο Θεός ημών, οποτεδήποτε τον επικαλούμεθα»….: Δευτ.: 4 : 7….: ‘’πολυθεΐα’’ τους….! ]
● …..Γιαχβέ και Κύριος και Υιός…., τριπλή -- απλή παραίσθηση….,
μάσκα Σατάνα : + και -…., ε, παρά φύσιν αίσθηση, ’’τέτοιος’’ ιός….!
Και τα είδωλά τους, τα των ειδώλων είδωλα, σαν σε ψευδαίσθηση της παραίσθησης -- Σατάν μάσκας….,
ένσαρκα κι ένοστα…., πια…., εκεί μέσα, και, στις ονειρώξεις
των….. αισθησιακών ψευδαισθήσεων των παραισθήσεων των πιστών τους….!
Βρε, όχα, μήπως έχουν, χμ, δίκαιο οι της σχολής της Μαγαγιάνα Γιογκακάρα, και, των Ινδών….,
που διακηρύσσουν, ως ’’ατσίμπητοι’’ κι ‘’αξύπνητοι’’, πως «το Σύμπαν είναι μια νοητή κατασκευή
και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτει καμιά ‘’πραγματικότητα’’, αλλά είναι, απλά, μια παραίσθηση»…!;
…..Ωχ, γιογκο’’τέτοια’’ ζα κι εσείς, τσιμπείστε με να ξυπνήσω….,
μην και σας ιδώ, σε ενύπνιο όνειρό μου, νιρβανοποιημένους -- ανυπαρκτοποιημένους και….! ●
▪ περί κωδίκων των νόμων….,
{ Χμ, αποκωδικωποιητέων και αποκωδικοποιητών….! Ε, απ’ ‘’αυτό’’, από ’’κώδικες’’, άλλο τίποτα….! }
▪ περί δέκα εντολών…., / Χα, 10…., χωρίς το 1….! /
▪ περί πίστης στο Θεό…., [ …..έι, ποίουουουουου εξ όλων…!; Και….. άλλο Γιαχβέ…..κι άλλο Θεός…!; ]
▪ περί προτροπής, υπό του Θεού, εξολόθρευσης, κυρίως, των ειδώλων των κατακτωμένων τους….,
[/ 2ος νόμος…., ’’τσόντα’’ του 1ου…., ή 2ος νόμος…., ’’κλώνος’’ του 1ου….,
χμ, δευτερόπρωτος -- πρωτοδεύτερος…!; /]
▪ περί διορισμού…., υπό του Μωυσέως…., κριτών, βασιλέως, ιερέων και προφητών….,
([ Ε, ούρησε και διόρισε, ω Δεσποινίδε Μωυσή, Δεσπότη των πάντων, εσύ, Μουσίτσα σατάν….!
Ω διορισμέεεεενοι…., έιιιιι, σειςςςςς, οι όπου Γης, σήμερα, ‘’Αγιοτριαδικοί’’….,
οι της μιας Αγίας Τριάδος του Αμέρικαν Αρχιπλανητάρχη με τα ανά τη Γη παραρτήματά της…., ιδίωςςς….,
ω ‘’μυστικά’’ ‘’μυημένοι’’…., τόσο…., που μιλάτε, μα και πράττετε, ‘’καθ’ υποβολή’’, κωδικοποιημένα….,
φορές, ατζαμίδικα, και, στην T.V….,
τόσο ατζαμίδικα : ‘’ατζαμίδικα’’, που εύκολα : ‘’μαντικά’’ ‘’σας’’ τα αποκωδικοποιούμε, μύστες κι εμείς….,
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εύκολα διαβλέποντας τα προγραφικά σας σχέδια…., εντελώς ‘’προφητικά’’….,
κι όχι που έχουμε, κι εμείς…., ως εσείςςςςς οι αερο,’’αερο’’,μάντεις…., απευθείας τηλεφωνική σύνδεση
με τον ‘’Τέτοιο’’ και τα ‘’τέτοια’’ του….! ])
▪ περί ασύλων πόλεων….,
|/ Χα, να και οι άσυλες, υπόγειες, πόλεις…., ε…., για τους ‘’Γκοτζάμ’’…., διά παν ενδεχόμενον….,
ως, και, στους αρχαίους Τρέλληνες…., και, άσυλοι ναοί…., ε, με τη χρυσή τους λαφυρο’’μπάζα’’….!
Εσείς, οι σύγχρονοί μου ‘’τέτοιοι’’, πού : σε ποιό άστρο ή υπόγεια έχετε φτιάξει άσυλες πόλεις…!; /|
▪ περί πολέμου και διάταξης στρατιωτών σε μάχες….,
* Ω, Υπέρμαχε, στρατηγέ ‘’μου’’, τα, υπόμαχα, χλεύη μου, σώρρυ, σέβη μου, ω Χλευαστέ Σεβαστέ….! *
▪ περί μεταχείρησης αιχμαλώτων….,
// Ε, περίπου, χμ, ως μεταχειρίστηκαν τις αιχμάλωτες παρθένες…., χα, αλά διακήρυξη της Τοπέκα….! //
▪ περί γάμου μετ’ αιχμαλώτου γυναικός….,
/ …..να…., κι εδώ…., γαμαλληλούια….! /
▪ περί αποκλεισμού προσώπων εκ της Ισραηλιτικής κοινότητος….,
{ …..όχα…., ’’κλειστά κυκλώματα’’ και….. ήλεκτρον…., φωτιά…., που καίει….!
Τα φίδια κάνουν, ’’πάντα’’, τις φωλιές τους υπογείως….,
ποτέ επί της γης…., πλην σε δενδροκουφάλες….,
ποτέ στον αέρα…., κι όμως μαγειρεύουν αέρα…., χμ, για τους αεροφαγό,τζιτζικό,φιλους….! }
▪ περί διαζυγίου…., | Ε, καιρός για ’’διαζύγια’’, «οπισθιοδειχτικά»….! ’’Ανεπαίσθητη’’ σατάν μοιχεία….! |
▪ περί γάμου….,
[ Άλλο Θεογάμια : γάμος Θεού κι ανθρώπου, ενανθρώπιση του Θεού κι ενθέωση του Ανθρώπου…..
κι άλλο Σατανογάμια : εγκατθρώπιση του Σατανά κι ενσατάνωση του Κατθρώπου….,
ε, ως προς τα όντωςςςςς….! ]
▪ περί των ευλογιών, υπό του Θεού, επί τη τηρήσει του Νόμου….,
// …..χα…., τήρηση….. και….. ’’συντήρηση’’…., που δεν λένε….! //
▪ περί καταρών, υπό του Θεού, επί τη παραβάσει του Νόμου…., ( Ε, άρατε εις το πυρ το εξεξεξώτερον….! )
{ Ρε, τζούφιες είναι οι κατάρες των ειδώλων σας και ‘’δεν πιάνουν’’…., σαφώς, ούτε τους πλήρεις ++….,
που, χμ, ’’συν Θεώ’’, δεν θα έχουν την ατυχία να τους….. καταντήσετε τρ·αγίους…., όπως τους - -….! }
▪ περί της υπό των θαυμαστών γεγονότων του παρελθόντος υπαγορευμένης υπακοής στο Θεό….,
* …..θαύματα -- τεχνάσματα….,/ του Σατάνα μεθοδείες….,/ να…., δικά σας…., Γιαχβετζήδες….,/
του χτες, του τώρα και του αύριο οι αηδίες….,/ να…., δικές σας…., ρε ’’ψιλικατζήδες’’….! *
▪ περί της αιωνίας ισχύος της διαθήκης…., [ ’’Ντόμινο’’ στους αιώνες σας,/ ’’μηδενισμός’’ στο χρόνο μας….! ]
▪ περί πρωτοτόκων ζώων….: Γιαχβέ / προς Μωυσή / :
«Να αφιερώσης εις Κύριον τον Θεόν σου | …..ε, στην κοιλιά του ραβ,β,ίνου : παπά….! |
όλα τα αρσενικά πρωτότοκα της αγέλης σου και του ποιμνίου σου,
μη εκτελέσης εργασίαν με πρωτότοκον βουν
και μη κουρεύσης το πρωτότοκον πρόβατον»….: Δευτ.: 15 : 19….,
| Παύλεεε, Ιησούουου,…..πρωτόοοτοκα «Βόοοδια»…., για σας τα θέσπισε/σαν, κι αυτά…!; Ου -- ου….! |
▪ περί της μετά από μετάνοια αποκαταστάσεως του Ισραήλ….,
{ Ε, πολλά ‘’κορίτσια’’ : κούμια από ‘’σπίτι’’, κόρες : χώρες, μετά από παρθενορραφή,
σπιτώθηκαν κι αποκαταστάθηκαν….,
μα «ο κόσμος τά ‘χε τούμπανα κι οι άνδρες τους, τα ‘’κέρατα’’, ’’απόκρυφα’’ καμάρια…..»…..! }
▪ 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,…..»….: Δευτ.: 32 : 41, 42….,
// Βαμπίιιιιριααααα…., ε, του Ενεστώτος Διαρκείας οι αξεθύμαντοι….. συγχωρητέςςςςς….! //
▪ περί των τελευταίων ημερών του Μωυσέως….,….!
* …..τω Θεώ Δόξα….. και τω Σατανά Λόξα….! *
--------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δευτ.: 4 : 12 :
Μωυσής / προς Ισραηλίτες / : «Και ωμίλησεν ο Κύριος προς σας εκ μέσου του πυρός·
και τότε ηκούσατε την φωνήν των λόγων, αλλ’ ουδεμίαν μορφήν είδετε· μόνον φωνή υπήρχε»….!
[[ Ννναι, που στα όνειρα εξεξεξαφανίζεσαι κι ακούγεσαι….. και στα οράματα εμφανίζεσαι και βλέπεσαι….!
Α, και…., αφού….. φακιροείδε εσένα τον εγκαστρίμυθο…., το ίδιο κάνει…., ως θα έλεγε, και, ο Ι. Χ….:
…..ίδια μούρη…../ ίδιο αγγούρι…../ και χαρά στο κελεπούρι….,/ πλάνε συ πιθηκομούρη….!
Άλλωστε…., εφόσον είδαν | οι Ισραηλίτες | κι άλλους ειδωλοκόρακες….,
αρκεί που άκουσαν τα κρα και κρου του…., για να….. σταμπάρουν τη μορφή, και, του….!
Χμμμμμ…., σταμπωτός μαυροκόρακας με βούλες άσπρες…., ίδια, καρναβαλιζέ, καρακάξα….! ]]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Δευτ.: 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·
[ Α, χωρίς έλεος…., ε, Σιχτίρμονα Οικτίρμονα…., ώστε να μη λατρεύσουν τους θεούς των….,
/ Ναι, να, πάλι και κατά Γιαχβέ, θεοί τα είδωλα, ρε ζα….! / ω, για να σωθούν, μόνον, ως Γιαχβετζήδες….! ]
διότι τούτο θα είναι παγίς διά σας»….!
// Όχα…., το, ’’Μεγαλαδελφικό’’, «γαμούσαν κι έδερναν» σε….. τέλεια, εβραίκη, εδώ, διάσταση….! //
♠ …..ααααα…., γι’ αυτό εξεξεξολόθρευαν όλους τους λαούς…., οι Γιαχβετζήδες….,
αυτούς που, μόνον, ο….. ανοικτίρμων Γιαχβέ…., ξου, ο Θεόςςςςς…., τους παρέδιδε λεία τους….,
---- Εχ, κι αυτούς που αυτοί, από μόνοι τους, διάλεγαν…., εξεξεξολόθρευαν μέχρι και τις σκιές τους….! ---χα, για να μην τους παγιδεύσουν στην ειδωλολατρεία τους οι ‘’θεό’’θεν : Γιαχβόθεν ’’προγραμμένοι’’….!
Εχ…., χμ…., μάλλον έτσι…., αφού…., για να σκοτώσει κανείς το….. συγκεκριμενόγενο αφηρημένο….,
θα πρέπει να σκοτώσει και το συγκεκριμένο…., σαφώς, ως φορέα του εν λόγω αφηρημένου….,…..
ωχ…., κι έτσι…., από….. ’’μιγαδο’’διάστατος…., να γίνεται….. αδιάστατος…., κι αυτός….!
Αφαιρέστε ‘τους, λοιπόν, ρε Γιαχβετζήδες…., ε, μη και προστεθείτε νωρίς, ειδωλιζέ, στους προγόνους σας….!
…..Κι έλεγα, κι εγώ, μήπως του έπεσε ο αιματοκρίτης του αιματοΚριτή Γιαχβέ, του Θεούουουουου,
κι ήθελε, έτσι, με θυσίες, να τον φέρει σε σταθερά επίπεδα….,
ώστε να ‘’κάτσει’’…., εξεξεξευμενισμένος, και, με θυσίες…., ο ‘’ακάθιστος’’ κι αυτός….,
να σταθεροποιηθεί κι αυτός και να αποκτήσει τον οριστικό του τύπο…., ουστ, τον πνευματικόοοοο….,
ως ο…., ’’συγγενής’’ του εξεξεξάδελφος και, επίσης, αόρατοςςς Δεσπότης, ορατόςςς βασιλιάς…., Δίας….,
το Αρχιβαμπίρ αρχαίων Τρελλήνων….! ♠
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δευτ.: 19 : 21 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Μη δείξης λοιπόν οίκτον· (θα δοθή) ζωή αντί ζωής, οφθαλμός αντί οφθαλμού,
οδούς αντί οδόντος, χειρ αντί χειρός, πους αντί ποδός….! (!;)
● …..α, πους…., τί πους…!; «Τεθλασμένος»….. ή….. ευθύς…!;
Σικτίρ…., ρε….. αρχιιμπεριάλα Σ·οικτίρμονα…., και….. προσοχή….,
μην και κάνεις και καμιά τεθλασμένη πορεία….. πάνω σε καμιά….. ευθεία -- ευθεία και…..‘’δαιμονιστείςςς’’….!
Και τι….. Νόμος των αντιποίνων…., χμ, ίδιος ο ‘’τέτοιος’’ του Ροδάμανθυ,
Αδελφού του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα,….:
«Είναι δίκαιο να υποφέρεις αυτό, που έκανες τον άλλον να υποφέρει»….!
Βέβαια, όλοι οι ‘’τέτοιοι’’, οι ειδωλοθεοί, οι, συνήθως, αυτοθεοποιημένοι….: βασιλιάδες, αυτοκράτορες,…..
συνιστούσαν τα ίδια απολυταρχικά, πάντα και παντού, μέσω των δήθεν θεόπνευστων καλαμαράδων….,
ως, λ. χ…., και, αλά Αριστοτέλη…., ο απολυταρχικός Πλάτωνας,
που ζητούσε να θανατώνονται οι κατ’ αυτόν ασεβείς….,…..
ή ο, επιεικέστερος αυτού, Πλούταρχος….: Προς Κωλώτην : κεφ. 16, 22, 32, 33….,
που διεκήρυττε, απαιτητικά, πως οι ασεβείς : «ανατροπείς των θεσμών της καθιερωμένης λατρείας,
οι απέχοντες από την πολιτική ζωή,…..»…..«…..θα έπρεπε να μαστιγωθούν
σαν τους χαμερπέστερους των χαμερπών, όχι με το συνηθισμένο μαστίγιο, αλλά με αστραγωτό (κότσια) »….!
Χμ, κάτι ‘’τέτοια’’, χα, θεόπνευστα και θεοδυναμικά…., ουστ, ελληνικά ή, ουστ, εβραίικα,…..
άκουγαν και διάβαζαν οι μετέπειτα ‘’τέτοιοι’’ και εφέροντο θεσπέσια στους αντι’’τέτοιους’’ τους….,
ως, λ. χ κι ενδεικτικά, ο Τρίχων, σώρρυ, Τύχων,
ε, που, κι αυτός, κατάντησε/τον κατάντησαν Άγιος,….: Βίος Τύχωνος….,
που….. «…..λοιπόν, απομάκρυνε (ο Τύχων) τους περισσότερους Έλληνες
από την ειδωλολατρική θρησκεία και τους αφοσίωνε στον Χριστό.
Κι όταν μερικοί επέμεναν στην πλάνη τους κι έκαμναν στο ναό των ειδώλων θυσίες πάνω στους βωμούς,
ο άγιος έμπαινε στους ναούς των και δυναμωμένος από το Θεό κατέστρεφε τα σιχαμερά τους αντικείμενα·
κι αφού πήρε στα χέρια του ένα καμτσίκι,
την ιέρεια της Αρτέμιδας την Μυριανάθουσαν λεγόμενην, που τον εξύβρισε, την έσπρωξε πολύ δυνατά.
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Κι αυτή μόλις κατάλαβε τη δύναμη του Χριστού, που κατέβηκε στον άγιο και τη θαύμασε,
πίστεψε στο θεό και κύριό τους Ιησού Χριστό
γι’ αυτό κι άμα τη βάφτισε την ονόμασε Ευήθεια»….!….. [ Ω Αντίιιιιοχε Επιφανήηηηη…., εσύ τί ‘’τέτοιο’’…!; ]
Ε, με ‘’τέτοια’’, χξς΄, πολύ δυνατά σπρωξίματα κ. λ. π….. ώς κι οι αήθεις εμείς θα γινόμασταν Ευήθειςςς….! ●
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δευτ.: 23 : 1 :
Θεός / διά Μωυσέως / : «Ουδείς έχων τους όρχεις του
τεθλασμένους ή αποκομμένους θα νυμφευθή εις την κοινότητα του Κυρίου»….!
▼ …..όρχεις τεθλασμένοι….,/ ή και μπουρντισμένοι….,/
κάτ’ από ευθεία ‘’τέτοια’’….,/ να, του ‘’γάμου’’ τα μπερκέτια….!
Και…., έλα, βρε αρχιδολόγε σπουδαρχίδι Μωυσή…., επιστάτα σωβράκων κι αρχιεπιστάτα βρακιών….,
κι οι ορχεοαποκομμένοι έχουν ψυχή και ‘’ψυχή’’ και….. αρκεί να έχουν ευθεία την….. ‘’ευθεία’’….!
…..Ρε αρχι,δ,ερέα…., ας νυμφευτούν…., σαν έχουν…., όπως ό χ ι εσύ…., ψυχή με όχρεις….,
που, κι εκεί, στην αρχαία Τρελλάδα, παντρεύονταν
μέχρι και οι, απ’ το πολύ ιερό ‘’κερατο’’’’τέτοιο’’, αιδοιόστραβες θεέςςςςς της «σεπτής ηδονής»….,
μα κι οι ‘’τέτοιες’’, ’’θεο’’’’μυημένες’’, θνητές…., πλην, παρα·φυσικά, οι ‘’τέτοιες’’ ιέρειες….,
ιδίως, θεές…., όρα : η της αυνανέ ‘’αιμοσπερμίας’’ ασπιδούχα και δορυούχα και περικεφαλαιούχα Αθηνά,
η τοξούχα και βελούχα Άρτεμις…., ε, με 1η την της συνουσιαϊζέ ‘’αιμοσπερμίας’’ ξέμητρη Σαρρο·Ήρα….,…..
που, έτσι όπως τα λες, θα έπρεπε να μείνουν | …..χμμμ, ως και ο ‘’ανεπιμεικτός’’ ιμπεριαλισμός τους….. |
εσαεί παρθένες κι ασυνουσίαστες….!
Εχ, ναι, εσαεί, βρε…., / …..μα αποκωδικοποιητικά….. / που το δόγμα της παρθένου Ιμπεριάλ Ιδέας, πια,
θα έπρεπε να ‘ναι αναλλοίωτο…., ιδίως από τότε που έγινε, και, ο Γιαγβέ, οριστικά, άυλος, πνευματικός….,
ήτοι, από τότε που ,’’γενικά’’, οριστικοποιήθηκε κι εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία, και, ως θεσμός….!
Έκτοτε, λοιπόν, και γι’ αυτό,
/ …..χξς΄…., εξεξεξού κι η ‘’εφεύρεση’’ του μύθου της εσαεί παρθενίας των όπου θεομητόρων….. /
νααα, ασπόρως…., που….. πού σπέρμα, πια, οι άυλοι, πια, ‘’τέτοιοι’’…., οι, τόσο πια, παρθενιοδιδάχοι….!
Ννναι…., οι που, παρότι ήταν κατ’ εξοχήν γόνιμοι και κερατάδες, δίδασκαν την παρθενία των ‘’πετρών’’,….!
Α, νααα, κι ασυνουσιάστως με όποιους / …..’’ξένους ή ντόπιους καταχτητές’’, ιδίως….. / Ιδεοεπιβήτορες….,
ή άλλως, εκφραστές της…., έστω, δημοκρατικής κι αντιβασιλικής…., Ιδέας του ξεπαρθενίσματος….!
…..Ααα, βρε, και, γι’ αυτά : πεο,αρχιδιδο,λογίες κι αιδιολογίες -- ‘’θεο’’λογίες, λοιπόν, κατέβηκε ο Θεόςςς….,
πλην και για να σου δείξει τα οπίσθιά του….,
και για να σε….. ανεβεί κι ο άλλος Κύριος…., το Πνεύευευμα του….,
και….. ό,τι βρέξει…., ας κατεβάσει….., και….. ’’βατράχια’’ άμα λάχει….,
ε, παστράβιε Αρχιδέ, σώρρυ, Αρχηγέ…., ε, ψυχομπουρτισμένε και ψυχομπουρντιστή Μωυσή…., εεε…!; ▲
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δευτ.: 26 : $5 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Και θα διακηρύξης επισήμως ενώπιον Κυρίου του Θεού σου,
‘’νομάς Αραμαίος ήτο ο πατήρ μου, κατήλθεν εις Αίγυπτον διά να διαμείνη εκεί με ένα μικρόν όμιλον,
και εκεί κατέστη έθνος μέγα, ισχυρόν και πολυάριθμον’’»….!
* Παραπομπή από το $5….. στο….: Πράξ.: 7 : 15….: «Και κατέβηκε ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον
και πέθανε εκεί αυτός και οι πατέρες μας»….: Ομιλία του Στεφάνου….! *
♣ Ε…., άει στα πράιτα…., λοιπόν…., κι εσύ…., μα και κάθε, και, Αραμαίος ‘’τέτοιος’’….!
Καλέ…., η βοσκοπούλα στα χαρέμια του κεχαγιά τρΑγά….!
Εχ…., και φανταστείτε και, και, την Ιδέα Μωυσής μες στα προκατασκευαστήρια του Κυρίου….,
ε, και, μετά, την πρόσθεσή του στους προγόνους του, την μες στα κωδικοποιητήριά του πρόσθεσή του,
τι….. νομές υπέστη, ώς να την προσαρμόσουν στα ανάλογα εφά : μέτρα τους τη δυσπροσάρμοστη….:
ανά, κατά, διά, μετά, παρά, αμφί, περί, υπο, υπερ,…..νομές….!
Ναι, άει…., που άλλοι είναι οι νομάδες που συμπαθώ….,
όχι οι σαν εσένα πλιατσικοτσιγγάνοι πολυτελείας….,
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μα τα ανυπόταχτα και, εσαεί, αποδημητικά κι ελεύθερα Πουλιά…., κι όχι οι Γύπες…., ως εσείς….,
αυτά που δεν χωράνε στα βρωμοαρχεία σας….,
εκεί μέσα στα, απανταχού της Γης, προκάτ ληξιαρχεία σας….,
αυτά που έχουν αλλιώτικη καρδιά…., στο σχήμα της λευτερώτριας Λευτεριάς….,
και που, σαν θε να χτίσουνε φωλιά, αρνούνται το νοίκι της Υποταγής
στο Σατανά και τα εδώ κάτω εγκάθετά του…., α, και τη ‘’μοντέρνα’’ Σκλαβιά….,
και φεύγουν από τόπο σε τόπο…., Κύριοι με καθαρά τα χέρια….,…..
και ψάχνουν…., την άμασκη Ζωή και τον άμασκο Θεό…..
κι όχι τον έμμασκο Θάνατο, τον με μάσκα Ζωής, και τον έμμασκο Σατανά, τον με μάσκα Θεού….! ♣
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δευτ.: 33 : 29 :
Μωυσής / …..ευλογών και μακαρίζων τους Ισραηλίτες, χμ, τα πολλάκις προδομένα του πειραματόζωα….. / :
[ Όμοιος στον όμοιο….. κι οι ευλογίες στις κατάρες…., οι μακαρισμοί στους αλοιμονικούς….,….! ]
Μακάριος είσαι, Ισραήλ· ποίος υπάρχει όμοιός σου;
| Εχ, μάλλον, ’’ένας’’ ‘’τέτοιος’’ στην κάτω Ιερουσαλήμ…..
κι ‘’ένας’’ ‘’τέτοιος’’ στην άνω Ιερουσαλήμ…., Σελήνη μεριά….! |
Είσαι λαός, τον οποίον έσωσεν ο Κύριος, / …..χμ, όλο σωσμένοι….. κι όλο άσωστοι….! /
η ασπίς της βοηθείας σου και το ξίφος της νίκης σου. | Πω -- πώ, ιστορικά ’’μανίκια’’ οι ξιφάσπιδοι….! |
Ούτω οι εχθροί σου θα υποταχθούν εις σε,
// …..εμ…., όλο εχθρούς ψάχνετε να βρείτε…., κι εσείς…., ε…., και, γι’ αυτό και….. χάνεστε….,
ανυποτάχτως υποταγμένοι….. και υποτάχτως ανυπόταχτοι….! //
ενώ σύ θα βαδίζης επί των υψηλών μερών [ της χώρας ] των»….!
{ Ε, και, γι’ αυτό, από ‘’ίλιγγο’’ θα γκρεμοτσακίζεστε και θα «υπολοιποποιήσθε»…., πλειστάκις,…..
έως…., τελικά -- τελικά…., λεπτής κονιορτοποιήσεώς σας…., και, εσείς….!
Ναι, από έθνος, πάλι, νομάς…., αν δεν…., χξς΄, που δεν….! }
===============================================================
Το βιβλίον του Ιησού του Ναυή…..
…..συγγραφεύς : ο Ιησούς του Ναυή….,
/ …..έι, μήπωςςς, κι αυτός, Ιησούς….. Ναβί…!; …..Ναβί : «θεωρός» : πρέσβις : προφήτης :….! /
«ηρωικού συνεργάτου και έπειτα διαδόχου του Μωυσέως εις την αρχηγίαν του Ισραηλιτικού λαού»….,
μα και ανανεωτή, «μετά των συνεργατών του» του Νόμου του Μωυσή….: «Ούτω θα τηρηθούν
οι όροι της μεταξύ Θεού και Ισραήλ διαθήκης, η οποία (!;!;!;) ανανεώνεται πάλιν υπό του Ιησού»….,…..
*//*…..ούτω…., πάλιν…!; Κάλέ, πόσοι τον ανανέωσαν, του έκαναν λίφτινγκ, τον Νόμο του Μωυσή….,
κι εγώ του τα έψαλλα….. ‘’μονιστικά’’…!;
Ναι, πολλές ανανεώσεις, ανάλογα με τις διαθέσεις του κάθε ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’Κυρίου’’ : ’’θεού’’,
που συνεχώς άλλαζαν ‘’θεό’’, οπότε κι ‘’ανανέωναν’’ τις διαθήκες…., ως, τάχα, ίδιες και με ίδιο ‘’θεό’’….!
Ε…., αφού πολλοί οι, και, απο·κωδικωποιητές…., ισχύουν οι ίδιες ψαλμωδίες μου, δικαίω νόμω….,
και, στους….. εκάστοτε…., ηρωικούςςς συνεργάτες…., ανανεωτέςςςς του Νόμου τουουου….!
Ναι, ηρωικούςςς, δωδεκαθλοφόρους Ηρακλείς…., ε, και, ως κι εκ τούτου, ημίθεους, ’’μεσσιακούς’’,….! *//*
▪ Περί προετοιμασίας των Ισραηλιτών, διά εισβολήν και «κατάληψιν της χώρας,
(!;) την οποίαν τους δίδει ο Κύριος ο Θεός τους προς κατάκτησιν»….,
▪ περί κατασκοπείας των διά κατάληψιν χωρών υπό των Ισραηλιτών
και διανομής στις 12 φυλές του Ισραήλ,….!
// …..κατά μάνα….. κατά κύρη…., α, και κατά κουμπάρο φακίρη…., σατάν κόρακες….. φωλιοκλέφτες οι….!
12 οι αιδοιο‘’φθείρες’’…., 12 κι οι πεο‘’μοίρες’’…., ναι, ω πλιάτσικοι λαφυρο’’τέτοιοι’’…..!
Εχ, και μη μου ξαναπείτε πως ήσαν, πάντα, αμυνόμενοι και ποτέ επιτιθέμενοι οι της «σεπτής φυλής»….! //
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ι. Ν : 1 : 1 :
Μετά τον θάνατον του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπεν ο Κύριος εις τον Ιησούν,
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τον υιόν του Ναυή, τον ακόλουθον του Μωυσέως· «……….»….!
| Ε, πάλι, κρα, κρε, κρι…., κρο, κραι, κροι…., κρου, κραυ, κρει…., κρηυ, κρω, κρη…., κρυ, κρα, κρααα….! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ι. Ν : 4 : 7 :
Ιησούς του Ναυή / προς Ισραηλίτες / :
«…..Όθεν οι | …..12, από τον Ιορδάνη ποταμό….. | λίθοι αυτοί θα χρησιμεύουν εις τους Ισραηλίτας
ως αιωνία ανάμνησις / …..της διάβασης του Ιορδάνη υπό των δώδεκα φυλών του Ισραήλ….. / »…..
► Ωχ…., κι είπα, κι εγώ, μήπως κάνει, καινή δημιουργία, αυτούσιο λαό, από τις 12 γιορδανοπέτρες….,
ο ιμπεριάλ αρχικατάσκοπος και διανομέας λαφυροχωρών….,
εις ανάμνησιν της….. δωδεκάφυλλης αμνησίας τους…., αλλά…., πάλι…., ’’έπεσα μέσα’’, χμ….!
Εμ, κι οι αρχαίοι Τρέλληνες τυποκράτες θρησκέμποροι χλαμιδοφόροι ιερείςςςςς ‘’τέτοια’’ έκαναν,
χμ, εις ανάμνησιν…., ως, λ. χ, οι του ιερού του Διός στην Ολυμπία έπρεπε, για τις θυσίες,
να χρησιμοποιούν, μονάχα, ξύλο λεύκας, χα, σε ανάμνηση του Ηρακλή,
που είχε φέρει δεμένο τον Κέρβερο απ’ τον Άδη, στεφανωμένος με κλαδί λεύκας…., ή ο…., ή η…., ή το….!
Ναι, ’’τέτοια’’ και χειρότερα…., που, συνήθως, με την ανέγερση κάθε ναού,
συνδέονταν κι ένας ‘’τέτοιος’’ και χειρότερος μύθος…. , ως, λ. χ….:
στην τελετή των, ε, Αγριονίων μυστηρίων
[ …..που γινότανε, χμ, νύχτα και προς τιμή του Διονύσου,
μάλιστα, σε ανάμνηση των τριών θυγατέρων του βασιλιά Μινύα, που τις τιμώρησε σκληρά,
επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις προς τιμή του λατρευτικές τελετές….. ]
ο ιερέας του Διονύσου καταδίωκε με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι γυναίκες….. κι είχε το δικαίωμα να σκοτώνει
όσες εκεί μες στο ναό γυναίκες μπορούσε να φτάσει….: υπόλειμμα από ανθρωποθυσίες, κι αυτό….,…..
ή, πάλι σε ανάμνηση, χα, χα…., που η Άρτεμις σκότωσε, άθελά της, το γιο του Ποσειδώνα Ωρίονα,
μαζί με το σκύλο του Σείριο : το φοβερό, τσς, τέρας που η…., ε, βιοπολεμική…., πνοή του ξέραινε τη γη,
έτσι που να μη μπορεί να παράγει πια καμιά σοδειά….,
ναι, σε ανάμνηση του σκύλου Σείριου…., οι κάτοικοι της Κέω καθιέρωσαν στις κορυφές του νησιού τους
τη λατρεία του Σείριου και του πρόσφεραν θυσίες κάθε χρόνο, ξου, σε μια ορισμένη εποχή,
αφού, με αίτηση της ίδιας της Αρτέμιδος, τοποθετήθηκε, ο Σείριος στον (!;) ομώνυμο αστερισμό….,…..
ή, πάλι σε ανάμνηση του που η Κτήσυλλα ερωτεύτηκε σε ναό της Αφροδίτης τον Ερμοχάρη….,
που αυτήν μεν την τιμώρησε με θάνατο…., αυτόν δε με το να της κτίσει ένα άγαλμα….,
χμ, στην Αφροδίτη Κτήσυλλα…., και που, παρόλο αυτό : την μες στο ναό της ‘’τέτοια’’ βεβήλωση,
νααααα, οι ιερείς -- μύστες της στην Πάφο λάβαιναν έναν φαλλό και αλάτι…., χμ,
και τα κορίτσια, πριν απ’ το γάμο τους, έπρεπε να θυσιάσουν την παρθενιά τους,
μες στο ναό της, και προς όφελός τους…., ισχυριζόμενοι, μάλιστα, πως κάααθε γυναίκα,
τουλάααχιστον, μια φορά στη ζωή της, έεεπρεπε να παραδοθεί στον πρώτο τυχόντα μύυυστη
μες στο ιερό της Αφροδίτης…., χα, ναι, βρε ‘’σκυλο’’λάτρεις χλαμιδάαατοι νεοτρέλληνεςςς….,…..
ή, πάλι σε ανάμνηση του που η εκ Πάτρας / …..που την τιμώρησε, την Πάτρα, με γενική ‘’στειρότητα’’….! /
παρθένος κι ιερουργός της Αρτέμιδος ενώθηκε μες στο ναό της με τον ωραίο Μελάνιππο,
τιμωρώντας ‘τους με θάνατο, και, τότε κι έτσι, πρόσταξε, η Άρτεμις, να θυσιάζουν οι Πατρινοί κάθε χρόνο
έναν νέο και μια νέα, από τους ωραιότερους….. κ. α. λ….,…..
…..ωχ, όλα σε ανάμνηση, χα, για να θυμούνται τι παθαίνουν…., ( Ρε, τι σκασίλα μας για τα ‘’τέτοια’’ σας….! )
σαν τους ‘’θεούς’’ τους ‘’παραβγαίνουν’’…., ναι, ώστε να μη ξανακάνουν, και ξαναπάθουν, τα ίδια….! ◄
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ι. Ν : 5 : 9 :
Και είπεν ο Κύριος προς τον Ιησούν / του Ναυή / · | Ε, χμ, χορτάτος, πια, από θυσιοαίμα…., ως ο Δίας….! |
«σήμερον απεκύλισα το μίσος των Αιγυπτίων μακράν από σας»….!
/ Ε, λοιπόννν, ω….. Γιαχβάρια, Ιησουάρια,….. ο δρόμος, Κυριόθεν, ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα….,
ναι, ρε πρακτοροξεγελασμένα….! Όχα….. και Ουρς ς ς ς ς….! /
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*[ …..γενικώς…., η ψευδαίσθηση του….. υπολοίπου….,
που, βάζοντας τη σκιά του ως κλασματική γραμμή κάτω από έναν ακέραιο, έστω, διαιρετέο…..
και κάνοντας το….. είδωλό του διαιρέτη….,
παραισθάνεται τον…., ’’χαμένο’’ έτσι…., εαυτό του…., ουχί ως φανταστικόν σχιζοπηλίκον….,
μα ως…., πραγματικό…., αδιαίρετο διαιρετέο…., χμ, και….. ιστορία η μυθολογία….! ]*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ι. Ν : 6 : 17 :
Ιησούς του Ναυή | προς Ισραηλίτες | :
«Η πόλις / της Ιεριχούς / με όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν θα θυσιασθή | με κατάκαυση | εις τον Κύριον·
{ …..ρε…., Ιησούουουουου του Ναυήηηηη…., τι κατάκαυση και ‘’τέτοια’’….!
Σφαγή και αίμα…., να ανεβεί ο πεσμένος….. αιματοκρίτης του ‘’Μεγαλάδελφού’’ σας Κυρίου….,
που…., ’’προσεχώς’’…., θα υποστεί….. ’’αιμοκάθαρση’’ που δεν λέγεται…., χα….! }
μόνον της Ραάβ, της πόρνης, θα φεισθήτε, αυτής και όλων όσων είναι εις την οικίαν της μαζύ της,
|| …..ε, να μη χαθεί….. τέτοια….. «αγ,οσ,ία»….. πουτάνα -- πουτάνα…., και, πρακτοροκρύφτρα….,
σπάνιο είδος γαρ…., ως σώτειρα αγγέεελων…., χμ, κατασκόοοπων, βρε….,
όπως θα έλεγε, πάλι, έστω, και, ο Μωυσής,
και, στα περί Λωτ εις τα Σόδομα, ’’τέτοιων’’, δυο, εκεί και τότε, κατασκόπων....: Γέν.: 19 : 1, 2….! ||
διότι έκρυψε τους απεσταλμένους / τους κατασκόπους /, τους οποίους εστείλαμεν»….!
======================================================
Το βιβλίον των Κριτών : συγγραφεύς : πιθανώς, ο Σαμουήλ, μετά των συνεργατών του…..
▪ Περί εισβολής των Ισραηλιτικών φυλών στην Παλαιστίνη, ▪ (!;) περί κατακτήσεων μερικών φυλών,
▪ περί Σαμψών, ▪ περί Κριτών,…..
[ Χα, σε ‘’κρίση’’, άκριτοι Κριτές κρίνουσιν ασυγκρίτως….! Έι, διαλεγμένοι απ’ το ‘’Συμβούλιο των 500’’…!; ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Κρ.: 1 : 1, 2 :
Μετά τον θάνατον του Ιησού, / του Ναυή / οι Ισραηλίται ηρώτησαν τον Κύριον λέγοντες·
( Ω, είναι να μη μάθει κανείς ‘’τέτοιος’’ τον αριθμό : ‘’Πνεύμα’’ του τηλεφώνου του Κυρίου : Πνεύματος….,
οπότε….. Δεσποινίδος τηλεφωνεί….. και….. Κύριος πληρώνει….!
Μα….. φταίει κι ο Κύριος…., που δεν κράτησε….. ’’απόκρυφο’’ τον αριθμό του….,
χα, ή που, έστω, έτσι και τότε, δεν τον άλλαξε….!
Ε…., είναι….. και σαδιστής….. και μαζόχος…., χμμμμμ, εκτός κι αν….! )
«ποίος εξ ημών πρέπει ν’ ανέλθη πρώτος εναντίον των Χαναναίων διά να επιτεθή κατ’ αυτών»;
Και είπεν ο Κύριος· «να ανέλθη ο Ιούδας· ιδού, παραδίδω την χώραν εις την εξουσίαν του»….!
{ Α…., ο Ιούδας, μπρε…., και ρωτάτε…., που είναι, ως λεν, όνομα….: παραδοτικό…., προδοτικό….,
καταδοτικό…., διαδοτικό…., μεταδοτικό…., εκδοτικό…., αμφιδοτικό….!
Χμ, έτσι και στην επιλογή του Ματθία, ως 12ου μαθητή του ‘’νεκρού’’, πια, Ι. Χ, αντικαταστάτη του Ιούδα,
μα με….. ’’Χριστοφανέρωτο’’ κλήρο….: Πράξεις Αποστόλων : 1 : 21 έως 26….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Κρ.: 2 : 1 :
Άγγελος δε Κυρίου ανήλθεν από Γαλγάλ εις Βαιθήλ και είπεν / «προς όλους τους Ισραηλίτας» / ·
«……….»….!
|| Κρα, τσίου, γλου, γαβ, γκαρ, νιάου, κίκιρίκου, κούκου, κουκουβάου, ςςςςς, μμμμμ, φςςςςς, πα -- πα,….!
Άπαπαπαπά…., απαπάπαπαπαπά….,….! Βοήθειααααα…., ιμπεριάλ Γαλγαλάγγελοςςςςς….! ||
==============================================================
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Το Βιβλίον Βασιλειών Α΄ και Β΄ ( Σαμουήλ Α΄ και Β΄ ) …..
…..συγγραφεύς : «υπό της παραδόσεως», κι εδώ, ο Σαμουήλ…., κυρίως….:
«Η συγγραφή αύτη είναι (!;) εκ των ωραιοτέρων ιστοριογραφικών προïόντων της Ισραηλιτικής γραμματείας,
αλλά το κείμενον αυτής υπέστη κατά την μακροχρόνιαν αυτού παράδοσιν (!;!;!;) σοβαράν παραφθοράν»….!
( Ε, με τόσα και ‘’τέτοια’’ ‘’μακιγιάζ’’, ωραιότερος ο κόρακας απ’ τις καρακάξες…., ω παρ,δι,εφθαρμένοι….! )
* Χμ, ενώ τα άλλα υπέστησαν αστείαν μυθοδιαφθοράν…., από….. τετράδια, έστω, έγιναν….. Βιβλία….,
χμ, και είναι από τα ασχημότερα της Ισραηλίτικης ναρκισσο‘’τέτοιας’’….,
ε, που, αν δεν παραφθείρονταν τόσο σοβαρά, θα ήταν η ωραιοτέρα όλων των ‘’τέτοιων’’ της Γης….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Α΄ : ▪ περί πολέμων Ισραηλιτών μετά Φιλισταίων, ▪ περί νίκης Ισραηλιτών κατά Φιλισταίων,
▪ περί Σαούλ και μαχών του, ▪ περί Δαυίδ και μαχών του….,….!
| Ε, πάλι, πολεμικά ανακοινωθέντα : πολεμικά διαγγέλματα…., «ωραιότερα» παλιοδιαθηκικά πράματα….! |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Α΄ : 17 : 58 :
Και είπεν ο Σαούλ / ο βασιλιάς / προς αυτόν·
*[[ …..προς τον Δαυίδ…., μετά από το φόνο, υπό του Δαυίδ, του Φιλισταίου Γολιάθ…..
και πριν τον κάνει χιλίαρχο / Α, τώρα πια,‘’υγρασιακό αέριο’’ το ρυακο,νομαδο,νερό’’….! / , γι’ αυτό,
και μετά γαμβρό του….,
( …..μετά, ο Δαυίδ ήταν πολύγαμος, ώς και μετά παλλακίδων,…..
μα ο απόγονός του ο Ι. Χ, ‘’μόνο’’, σ’ αυτό ‘’δεν’’ του έμοιασε…., έεεεεστω….! )
από βοσκό προβάτων…., και πριν γίνουν ‘’αντίπαλοι, διά τον θρόνον’’….,
| …..ω…., ’’έκανε το βοσκό γαμπρό ο βασιλιάς….. και του ‘’βόσκησε’’ το….. θρόνο’’….! |
που, μετά απ’ την ‘’αυτοκτονία’’ του Σαούλ, αναγνωρίστηκε ως βασιλιάς, τελικά, και, του Ισραήλ….! ]]*
«τίνος υιός είσαι, υιέ μου»; Και απεκρίθη ο Δαυίδ· «υιός του δούλου σου Ιεσσαί, του Βηθλεεμίτου»….!
[ …..χα, ως ο νόθος γιος του Δία Ερμής…., από βοσκός / …..χμ, από ‘’πάτος’’ λαός : ‘’ύδωρ’’….. /….,
βασιλιάς / …..χμ, ‘’ξηρός αέρας’’ ή ‘’αιθέρας’’…!; / …., αυτός : ο Δαυίδ….,
και…., από σουλατσαδόρος…., Χριστός…., να, ο Δαυιδοκατάγωγος άλλος….,
που, μάλλον, ως και Σολομωντοκατάγωγος του 666, Αντίχριστος με μάσκα Χριστού….!
Ρε τους Βηθλεεμίτες…., όλα –τους είναι….. θαυματικά…., χα, να, βασιλο,κερατο,κτονικά βασιλείς….! ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Β΄ : ▪ Περί θρήνου του Δαυίδ διά τον βασιλιά και πεθερό του Σαούλ και τον γιο του Ιωνάθαν….,
// Χμμμμ, έχυσε….. ένα μαύρο δάκρυ ο καημένος ο Δαυίδ…., για την από πεθερό ορφάνια του….,
που….. βάφτηκαν τα άσπρα μάρμαρα του παλατιού του πεθερού του Σαούλ μαύρα….! //
▪ περί πολέμων του Δαυίδ με τους οπαδούς του Σαούλ και άλλων βασιλέων….,
* Ε…., αφού πολεμούσε τους οπαδούς του βασιλιά Σαούλ….,
όλο και ‘’θα έβαλε το χεράκι του’’ στην ‘’αυτοκτονία’’ του βασιλιά Σαούλ….!
Ίσως και για την επιτυχία του αυτή να τον μαυροέκλαψε…., ε, από χαράαααα ο γελόκλαυτος….! *
▪ περί μοιχείας του Δαυίδ με την σύζυγο του Χετταίου Ουρία, που, αφού την κατέστησε έγκυο,
/ …..χξς΄…., μετά από αυτό το παιδί, που….. πέθανε, ο μοιχόςςςςς Δαυίδ απόκτησε
απ’ τη σύζυγο του Ουρία το νόθο Σολομώντα….. /
έβαλε τον Ουρία, σκοπίμως, στην πρώτη σειρά μάχης,
για να σκοτωθείειει και να τη νυμφευθείειει, όπερρρ και έγινε….: Βασ. Β΄ : 11 : 16, 24 :…..
{ Εχμ, έεετσι κάνουν οι αληθινοί άντρες, χμ, για να αγιοποιηθούν -- καταντήσουν Άγιοιοιοι….!
Άτιμη αρχή…., ω, τίμιο τέλος…., ννναι…., ω ‘’χριστιανοίοιοιοιοι’’….! }
|| Ωχ, κάνε, και, τέτοια, και να ιδείς…., θα σε βρει, ‘’κάποτε’’, ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Γιαχβέ…., σκοπίμως….,
που τόσο ψάχνει έναν ‘’τέτοιον’’…., για να του κάνει όλα του τα….. ιμπεριαλιστικά θελήματα….! ||
▪ περί, με τέχνασμα, βιασμού της κόρης / …..α, χώρας…!; / του Δαυίδ Θημάρ, απ’ τον απ’ άλλη σύζυγο
πρωτότοκο γιο του Αμνών, που, γι’ αυτό, ο αδελφός της Αβεσσαλώμ τον φόνευσε….: Βασ. Β΄ : 13 :….,
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( …..έι…., βιαστής από….. κληρονομικότητα….. ή από….. αντιγραφή…!;
Αλλά…., μήπως είχε κι ελεύθερο χρόνο να δώσει σωστή ανατροφή στα τόσα του τεκνία….,
ο πολυγαμικός αυτός…., πλην για….. πολεμο’’τέτοια’’, ’’κέρατα’’,….. απογραφές, ’’προγραφές’’,…..
α, και για ψαλμούς : ύμνους στον διαλεχτή του, για ιμπεριαλο’’τέτοια’’, Γιαχβέ…., το Γιαχβίιιιιδιο…!; )
▪ περί ανταρσίας του Αβεσσαλώμ κατά του πατρός του Δαυίδ, σαν δεν εμέμφθη τον Αμνών για το βιασμό….,
{ Ε, κι η ευγένεια….. κατά τη συγγένεια…., χμ, που, συ, δεν ήσουν της ‘’πρωτο’’συζύγου του γιος….!
Άλλωστε, κι ο Δίας, καταπώς λέει ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, χάρισε, ’’ρατσιστικά’’,
μόνο, στο γιο του, απ’ την ‘’πρωτο’’κερατογκόμενά του Ευρώπη, Σαρπηδόνα
τριπλάσια χρόνια ζωής, από ό,τι έδινε, συνήθως, στους άλλους ανθρώπους….,
χμ, κι όχι στον ομώνυμό του γιο του, τον απ’ την ‘’δευτερο’’κερατογκόμενά του Λαοδάμεια,
τον σε μάχη πληγωμένο….,
που, μάλιστα…., χμ, μη μπορώντας να ξεπεράσει τον, απ’ αυτόν, θεσπισμένο νόμο της Ειμαρμένης,
που διέπει τον κόσμο και που κι αυτός, ε, υπόκειται σ’ αυτόν…., δεν μπόρεσε να τον σώσει….! }
▪ περί ήττας και θανάτου του Αβεσσαλώμ,
παρόλο που ο πατέρας του ο Δαυίδ ήθελε να τον πιάσουν ζωντανό….,
---- Χμ, ναι…., έτσι ακριβώςςςςς…., ζωντανόοοοο…., εμ, μάλλον, για να τον γδάρει ζωντανό….! ---▪ περί νίκης του Δαυίδ κατά των Φιλισταίων….,
▪ περί απογραφής του Ισραήλ και του Ιούδα υπό του Δαυίδ, κατ’ εντολήν του Θεού….,….!
[ …..ννναι, βρε άπιστοι…., κατ’ εντολήν του Θεούουουουου…., απογραφές και ‘’προγραφές’’….!
Τί…., από….. ένταλμα ‘’σύλληψης’’ του Σατάνα…!;
Για ποιον τον εκλάβατε…., που, ’’μετά’’, ’’εξ αυτού’’ προέεεκυψε κι ο Γιαχβεγιός Ι. Χ….,
που…., αν ήταν αλλιώςςςςς ο Δαυίδ…., χμμμμμ, θα τους προέκυπτε κι ο Ι. Χ….. Ι. ΑΧ….! ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Β΄ : 2 : 1 :
Μετά ταύτα / …..μετά τον θάνατο του βασιλιά Σαούλ….. / ο Δαυίδ ηρώτησε τον Κύριον, λέγων·
«να αναβώ εις μίαν εκ των πόλεων του Ιούδα;». Και ο Κύριος είπεν εις αυτόν· «ανάβα».
Και είπεν ο Δαυίδ· «πού να αναβώ;». Εκείνος δε είπεν· «εις Χεβρώνα»….!
{ Ε, έτσι συμβαίνει, «αδεία του Μεγάλου Αδελφού»,
σε απευθείας τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των ‘’τοιούτων’’ : ό,τι ‘’τους κατεβαίνει’’, αυτό είν’ κι η απάντηση….!
Είναι να μη βρουν ο είς τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου οι….. «ανεβασμένοι» Ελισσαιέ….,
οπότε, όοοοολα λέγονται ομόγλωσσα….. και με αυτόματο ‘’αποκωδικοποιητή’’ της….. ’’σιωπήςςςςς’’….! }
==============================================================
Το Βιβλίον 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
* Ωχ, ναι, χμμμμμ…., τόοοοοσον μικροτέεεραν….. παραφθοράααν…., διασπαστικήηην….!
Και…., ’’τώρα’’…., εξ αποκαλύψεως, από ξεσκέπασμά τους…., ‘’ειλικρινείςςςςς’’….,
ενώ παλιά….. ’’τυφλοσούρτη’’ ακέραιο, χμ, κι Άγιος ο Κύριος Σατανάς, σώρρυ, Σαββαώθ….! *
/ …..των Βασιλειών Α΄ και Β΄ , που, και τα τέσσερα, από ενιαία, διεσπάσθησαν….. / »….!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Γ΄ : Περί βασιλέως Σολομώντος, περί εμφανίσεως, «δις», του Θεού, σε όνειρο, στον Σολομώντα….,
{ Εχ, αδυναμία ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Γιαχβέ στους κερατάδες….! Ούτε ο….. Αρχικερατάς να ήταν….!
Α, Γαδ ερέ : τυχ ερέ Σομομώντα…., αφού δις : 2 φορές σου εστάλη το όνειρο / …..υπό 2 μορφάς…!; /
αυτό, «καταδεικνύει ότι το ζήτημα ‘’αυτό’’ είναι καθ’ όλα αποφασισμένον υπό του Θεού
και ότι ο Θεός λίαν συντόμως θα πραγματοποιήσει ‘’αυτό’’…..»….: Γέν.: 41 : 32….! }
▪ περί λήψης σοφίας υπό του Σολομώντος…., / …..μετά από αίτησή του…., ξου, θεόθεν….,
χα, αντιγραφόθεν ο αρχιπλιάτισκας πνευματικών, πλην και υλικών, αγαθών άλλων….,
πάντα λαφυρο’’τέτοιος’’…., χξς΄, και, αλά αρχαιοέλληνες ‘’τέτοιους’’….,
χα, ίδιος ο κλέφτης….. δαμαλιών, σώρρυ, πνευματικών κωδικοέργων και δη στιχουργικών Ερμής….! /
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| Ε, αίτηση με χαρτόσημο των 666.777.888 αργυρίων…., ε, χα, κι όλα τα ‘’διάσημα’’ δ,γ,ίνονται….! |
▪ περί οργάνωσης του βασιλείου του Σολομώντος….,
▪ περί ανέγερσης του Ναού του Σολομώντος…., ▪ περί ανακτόρου του Σολομώντος….,
/ …..χα, όλα…., ως κι αυτός…., ξου, απλά, φτωχά και ταπεινά…., α…., κι αιματοβαμμένα…., να….! /
▪ περί φήμης και πλούτου του Σολομώντος….,
▪ περί αποπλάνησης του Σολομώντος εις την ειδωλολατρείαν….,
* Μμμμμ…., από τη μια ειδωλολατρική αποπλάαααανηση….. στην άλλη ‘’τέτοια’’…., ο Πλάνος….! *
▪ περί, φυλάρχων και μη, στασιαστών εναντίον του Σολομώντος,
ως, θεόθεν, τιμωρία, για την ειδωλολατρεία του….,
( Έιιι, ω παναπαντησάκηδες Γιαχβετζήδεςςς…., τιμωρία, μόνο, για τα….. επιγαμικά του τα σ,Σ,τυγερά…!; )
▪ περί διάσπασης του βασιλείου του Σολομώντος….,….!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Γ΄ : 1 : 1, 3, 2….:
Και ο βασιλεύς Δαυίδ ήτο ήδη γέρων, πολύ μεγάλης ηλικίας,
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, και την έφεραν εις τον βασιλέα….,
«ώστε (!;) να θερμαίνηται / …..ο Δαυίδ, πλαγιάζοντας μαζί με αυτήν, που έγινε «νοσοκόμος του»….. / »….!
[/ Ε, άει σιχτίρρρ, ρε ’’δουλευτές’’ βρωμοΙ.Χήδες : ’’καθαρο’’Ι. Αχήδες με τον, και πορνόγερο, Τράγιό σας,
χμ, τον πρόγονο του αγνού ‘’τέτοιου’’ σας….!
Νααα, αχόρταγος ιμπεριαλιστής ήτο…., μέχρι τα στερνά του….,
ννναι…., κι όταν ‘’σπάζει’’ το, ‘’θερμο’’φόρο, δόγμα της παρθενίας του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…..
και δεν ζεσταίνεται ο κάθε «παρθενικά» ιμπεριάλ ‘’τέτοιος’’….,
όσο κι αν τον ‘’καλύπτουν’’, αλά «γυμνό» Νώε, με αναποτελεσματικά για ‘’θέρμη’’ ‘’ρούχα’’….,
ε, τότε του πασάρουν του ‘’σεξ’’αχόρταγου και μια ωραία παλλακίδα κόρη : χώρα…., ναι, «παρθένο»….,
και, ως εκ «νοσοκομειακούουου» θαύματοςςς,
του ανασταίνεται : αναγεννάται ο θρησκευτικός ιμπεριαλισμός δυναμωμένος….,…..
χα, και , να, πάλι, οι ‘’ανέσειςςς’’…., με….. ‘’ενέσειςςς’’ και….. ’’ενέσεις’’….!
Εχ, ‘’πλάκα έχει’’ ο, ιμπεριάλ και μη, ‘’σεξ’’,σεξ,ανίκανος Κρόνος, σώρρυ, Τιθωνέας…., σώρρυ, Δαυίδ….,
‘’πλάκα κάνω’’…., που….. τέλος στις «εσαεί», καθελογής, κατακτήσεις του….!
Κάλέ…., ούτως ή άλλως, ‘’δεν κελαηδούσε το πουλί του’’ και μεταμορφώθηκε σε αερότροφο Τζιτζίκι….,
αλά τον σεξανίκανο άντρα της Ηούς : Αυγής…, ννναι…., επιτέλους….!
Τζι -- τζι -- τζι….. το Τζιτζίκι…., χα, αερότροφο, πια…., που ‘’αέρα’’ πουλούσε ο μεταξοσκώληκας….! /]
( …..Εεεεε…., άστε τα ‘’χαλάσματα’’….. να σας διδάσκουν….,
που σκιά, Δαυίδειο ιμπεριαλοόνειρο, κυνηγάτε και φαντάσματα ψάχνετε, ω απαραδειγμάτιστοι….! )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Γ΄ : 10 : 14, 15 :
Το βάρος του χρυσού, ο οποίος ήρχετο εις τον Σολομώντα κατ’ έτος
ήτο εξακόσια εξήκοντα εξ ( 666 ) τάλαντα χρυσού,
*// Ε, να, κι ο του οικονομικού ιμπεριαλισμού χρυσός αριθμός 666 των ‘’τέτοιων’’…., ε, των Ι. Χήδων….,
‘’μάλλοννννν’’, κι από εδώ προκύπτει…., ως όντες εκ του Μαμωνά ή Μασονά….!
Τουτέστιν, ως απόγονος του Δαυίδ, πατρός του Σολομώντος, ο Ι. Χ κάαααατι θα είχε από….. Ι. ΑΧ….,
που…., τη μια Εμμανουήλ…., την μια Ιωσεδέκ ή και Ιησούς του Ιωσεδέκ….,
νααααα, και την άλλη Ιησούς….. Χριστός κ. λ. π….,
ε, για να του βγει, τελικά, το, κακώς μη ύποπτο, Νο 888….: το του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού….,
μην και ‘’τον μυριστούν’’ οι ψυχοσυναχωμένοι
και ‘’του βγάλουν το όνομα’’ κι ότι είναι, όντως, ο Νο 666…., ο με μάσκα το….. 888….!
…..Σαφώς…., το Νο 666, μόοοοονο, μια φορά αναφέρεται ολόκληρο σε Π. Δ και Κ. Δ κ. α. λ –τους….,
που, φορές, αναφέρεται, και, ως 6…., ως και το Νο 777 ως, και, 7…., μα και το Νο 888 ως, και, 8….! //*
εκτός του προερχομένου απ’ το διαμετακομιστικόν εμπόριον
και απ’ όλους τους βασιλείς της Αραβίας και από τους διοικητάς της χώρας….!
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[ …..αυτό το….. εκτός…., ήτοι, του επιπλέον χρυσού…., σημαίνει και ‘’ατελής’’
οικονομικός ιμπεριαλισμός Νο 666….: 666 και κάτι….. μέχρι το 699,999…., ή 6 και ‘’κάτι’’….,
ως, πάλι έτσι, και με τον του Νου 777 γεωιμπεριαλισμό….:
777 και κάτι….. μέχρι το 799,999…., ή 7 και ‘’κάτι’’….,
μα και με τον του Νου 888 ιδεολογικό ιμπεριαλισμό….:
888 και κάτι….. μέχρι το 888,999…., ή 8 και ‘’κάτι’’…., οπότε, αλί, αρχίζει η ‘’αντίστροφη μέτρηση’’….! ]
// …..εχ, κι αυτός ο χρυσός ήταν….. δώρα στην….. ’’Πανδώρα’’…., για τα….. άγρια, γυπέ, μάτια του….,
τα ωραίως χρυσολάμποντα…, να, χα, ‘’απόλεμα’’ λάφυρα….! //
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Γ΄ : 11 : 1, 2, 3, 4 :
Ο βασιλεύς Σολομών ήτο φιλογύνης και έλαβεν εις γάμον πολλάς ξένας γυναίκας
---- …..Μωαβίτιδας, Αμμωνίτιδας, Εδωμίτιδας, Σιδωνίας και Χετταίας….. ---από τα έθνη περί των οποίων ο Κύριος είχεν είπει προς τους Ισραηλίτας·
’’δεν θα έλθετε εις επιγαμίαν με αυτά
ούτε και αυτά θα έλθουν με εσάς, διότι ασφαλώς θα εκκλίνουν την καρδίαν σας οπίσω των θεών αυτών’’…..
[ Εμ, έτσι…., κυρίως, γαμικά και διά ‘’τοιούτων’’…., ευλόγησεν ο Κύριος τόσα και τόσα έθνη….!
Και…., για το που ‘’σε γράφει στα εμπρός του’’ έτσι : ξενογαμικά ο Σολομών, ω ορχεολόγε Γιαχβέ,
τί τον κάνεις τον «έξυπνο γιο του σκότους»…!; Τον τιμωρείς σ,Σ,τυγερά με ιμπεριάλ ‘’αστυσία’’…!; ]
Και είχεν ( …..α, ιμπεριάλ επτακοσίας…!; ) επτακοσίας συζύγους, πριγκιπίσσας,
και | …..ιμπεριάλ ‘’εφεδρικάς’’ τριακοσίας…!; 300 Χ 2,22 = 666…., 666 : 2,22 = 300….!….. |
τριακοσίας παλλακίδας·…..
/ Ε, μαχαλάδες : σπίτια οι ‘’κόρες’’ : χώρες…., κι εδώ, στους Ισραηλίτες, που κάθε ‘’σόι’’ και ‘’βασίλειο’’….! /
*$ …..α, 1000 και πόσες….. νύχτες, δηλαδή, ο….. σεξοδύναμος ’’πριαπο’’κερατάς….. Ζευςςςςς…!;
Και….. τί άλλο από Άσμα των ασμάτων…., ω, από Θαύαυαυμα των θαυμάαατων….,
ο που έβρισκε και χρόνο και διάχρονο να….. αντι…..γράψει τόσα και τόσα…., ο πολύγραφος…!;
Και, ως μη ‘’τζουφιόσπορος’’ και σεξαπρόσεκτος, μήπως έκανε, αλά ‘’τέτοιον’’ : επιγαμικό Ωκεανό,
3.000 γιους και 3.000 κόρες….: 6.000 παιδιά…., ήτοι, 300 Χ 20 = 6.000…!;
Α, όχι…., που, τότε κι έτσι, θα ήταν, κατά τον Όμηρο, σώρρυ, Ιερεμία, ή κατά τον Βαρούχ,
αυτός, κι όχι ο Ωκεανός, ο δημιουργός του….. γαμημένου –τους….. Σύμπαντοςςςςς….! *$
Και αι γυναίκές του εξέκλιναν την καρδίαν αυτού οπίσω άλλων | …..τίιιιι…., πόοοοοσων…!; | θεών….!
{ Εχ…., κι αφού ο, μονοπρόσωπος, Γιαχβέ δεν έδειχνε σε ‘’κανέναν’’ το πρόσωπό του, ως φονικό….,
παρά, μόνο, τα μη φονικά οπίσθιά του…., πώς να μην άλλαζε -- ‘’άλλαζε’’ ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,
χμ, πώς να μη πήγαινε…., ως κι άλλοι κι αλλού κι άλλοτε έτσι : ’’συστηματικά’’….,
ο Σολομών οπίσω άλλων θεών…., και, αλά Μεγαλέξανδρο : ‘’τεχνάσματι : νεφθαλιμικά : ιερομπλοφικά….,
που, αυτοί, οι πολυπρόσωποι, είχαν, ε, και ένα πρόσωπο στα….. οπίσθιά τους…!; }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Γ΄ : 18 : 40 :
Και ο Ηλιού / ο προφήτης Ηλίας : η ιδέα -- το πνεύμα Ηλίας / είπεν εις αυτούς / στους ‘’οπαδούς’’ του / ·
«συλλάβατε τους προφήτας του Βάαλ· κανείς εξ αυτών να μη διαφύγη». Ούτω συνέλαβον αυτούς
και ο Ηλιού κατεδίκασεν αυτούς εις τον χείμαρρον Κισών και εφόνευσε / «διά του ξίφους» / αυτούς εκεί….!
---- Έι, μόνος….. ή με τα ‘’νερά’’ : πολεμιστές…., που του έστειλε : ‘’έβρεξε’’, ‘’ουρανόθεν’’ ο Γιαχβέ…!; ---//…..ωωωωω…., κι αυτόςςςςς…., από φονιάς ξεκίνησε….. και Άγιοςςςςς κατήντησε….!
Εμ, κι ως, εκ λίγων ‘’τέτοιων’’, αναληφθείςςς : φυγαδευθείςςς με βασιλοπολεμική «πύρινη άμαξα»….,
χα, μην και τον ‘’ξιφώσουν’’ σε αντίποινα….,
ε, να…., με….. ανειλημμένες υποχρεώσεις Αρχιυδραυλικού του ανατολικούουουουου ουρανού,
Σελήνη μεριά, να πλημμυρίζει, χειμαρρώδικα, σεληνοδρόσο και το νου του καθενός….! Ουστ, τρ·αγιότης….! //
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Βασ. Γ΄ : 19 : $18 :
Θεός / προς προφήτη Ηλιού : Ηλία / : «Θα αφήσω όμως (!;) επτά χιλιάδας εις τον Ισραήλ,
όλα τα γόνατα, τα οποία δεν έκλιναν εις τον Βάαλ, και παν στόμα, το οποίον δεν ησπάσθη αυτόν»….!
---- …..Α, ο «Σπαρτιάτης», σώρρυ, ο Γιαχβέ Κάδμος
| …..Κάδμος : πατέρας του βασιλιά : βαλέ της Αιγύπτου….. Βήλου : Βηλ : Βάαλ….,
ε, και το εννοήσαμε….. μη γονυκλινώςςςςς : μη ασπαστικώς…., ρε κωδικο’’άσπαστοι’’ ‘’σπαστικοί’’….! |
και ‘’Σπάρτης’’ «σπαρτών» εμφυλιο’’δρακοντοδοντιών’’….,
μόνο ιμπεριάλ 7.000 «σπαρτούς» άφησε ζωντανούς στον εμφύλιό –τους…., κι όχι, αλά Αθηνά, 5….!
Χμ…., μαζί με τον….. ’’αποκεκρυμμένο’’….. «Αδάμ Κάδμο», όμωςςςςς…., 7.001 «σπαρτοί»….! ---* Παραπομπή από το $18….. στο….: Ρωμ.: 11 : 4….: «Αλλά τί του λέει
| …..ο Θεός, ο Γιαχβέ, στον Ηλία, που του παραπονείται ότι έμεινε ο μοναδικός προφήτης του….. |
η θεία απάντησις; Άφησα διά τον εαυτόν μου επτά χιλιάδες άνδρες,
οι οποίοι δεν εγονάτισαν εις τον Βάαλ»….: Η απόρριψις των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης….,….! *
[ Ουφ, από ποιό, εξ όλων των υπολοίπων, «πλήρες» υπόλοιπο είναι τα υπόλοιπα…., τέλος πάντων…!; ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Δ΄ : 2 : 11 :
Και ενώ εβάδιζον / ο Ηλίας με τον Ελισαιέ / συζητούντες, αιφνιδίως,
άμαξα πυρίνη και ίπποι πύρινοι ( Ε, το φτερωτό άρμα, που χάρισε η Δήμητρα στον Τριπτόλεμο ήταν….! )
διεχώρισαν αυτούς, και ο Ηλιού ανέβη μέσω ανεμοστροβίλου εις τον ουρανόν….!
{[ …..Μηηη…., είναι ‘’Ηλιάριο’’ Σεληνάριο…., ω Ηλία…., που…., κι εσύ…., θα….. πυρωθείς και θα κάψεις….,
ως ο εμπρηστής γιος του Ήλιου Φαέθων στην τρελληνική μυθο’’τέτοια’’….,…..
καθώς….. ανεμοστρόβιλο εμαγείρευε…., ο ‘’Μεγαλάδελφος’’…., μη τρέχα και μη γύρευε….!
---- Α, και τι άλλη ‘’αταξία’’ έκανες, ρε Ηλία…., ώστε να σε αναλάβει : φυγαδεύσει ο Γιαχβέ έξω ‘’γης’’…!; ---Και, αν ήταν, χα, αλήθεια, κι αυτό…., θα ανέβαινε….. επί κώλου όνου…., σώρρυ, επί πόλου όνου ο….!
Και, κάπως έτσι, κι οι τρελληνικές θεότητες
μετακόμιζαν, αλά Νυάμι ή μη, αυτο ή ετερο εξεξεξόριστες…., Διόθεν και μη…., χα, σε….. αστρικές θέσεις
και, έως στα σήμερα, οι εκάστοτε ‘’χλαμιδάτοι’’…., ως άλλοι ‘’τέτοιοι’’ αλλού και με ‘’τέτοια’’ τους….,
μας, και μας, ‘’τα πρήζουν’’ ουφολογικά με….. εξεξεξωγήινα είδωλα….. και….! }]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Δ΄ : 2 : 23, 24 :
Βραδύτερον ανέβη / ο, θαυματοποιός «με τη θεία αποστολή», Ελισαιέ, που έλαβε το πνεύμα του Ηλιού /
από εκεί εις Βαιθήλ· αλλ’ ενώ ανέβαινε καθ’ οδόν, μικρά τινά παιδία εξήλθον από την πόλιν
και τον περιέπαιζον και έλεγον· «ανάβαινε, φαλακρέ! ανάβαινε, φαλακρέ!»! [ Τί, ‘’Κούρεμα’’ χρέους…!; ]
♦ Ω ιμπεριάλ «αγνέ παρθένε» Γιαχβικέ Ελισαιέ, ήσουν φαλακρός ή κουρεύτηκες σύρριζα, αλά Θησέα,
πριν πας : «ανεβείς», μαζί με τον ‘’κολλητό’’ σου και μετε,ν,μ,ψύχ,σάρκ,ωση του Ηλία σε μάχη…!;
Και μήπως τα παιδιά των αντιπάλων σου αυτά ήσαν γνώστες της ήττας σας….,
που μάταια έκανες το κούρεμα και την προσφορά του ‘’βοστρύχου’’ σου στον Γιαχβέ….,
όπερ, αυτή η προσφορά μαλλιών, είναι….. ιμπεριαλιζέ «σύμβολο αγνότητας και παρθενίας»…!;
Μήπως ήταν δίποδες οι δυο αρκούδες που κατασπάραξαν τα 42 αντιγιαχβικά παιδιά αυτά….,
τα, μάλλον, χλευάζοντα τα ιερά –σας σύμβολα…., όπως κι εσάς….,
και οι δικοί τους, πριν, τους κακομεταχειρίστηκαν, ως προστατευόμενους : ‘’ιερά ζώα’’ του Γιαχβέ…!;
Ή μήπως αποκαλούσαν τη θεά του κυνηγιού Αρτέμιδα, σώρρυ, τον Γιαχβέ «Απαγχόμενο Γιαχβέ»…!;
Να…., ω πλιατσικοκλέφτες κωδικο’’τέτοιοι’’ Σουιδίδια κι εσείς…., ωσάν τα παιδιά των Αντιαρτεμιδικών,
εκεί κοντά στο χωριό Κονδυλέα της Αρκουδίας, σώρρυ, Αρκαδίας….,
που, παίζοντας μες στο δάσος και κοντά στο ναό της, με ‘’κονδυλώματα’’, Αρτέμιδας, βρήκαν ένα σκοινί,
που το έδεσαν στο λαιμό του αγάλματος της θεάςςςςς κι άρχισαν να φωνάζουν
πως η θεά είχε απαγχονιστεί ( «Απαγχόμενη Άρτεμις» )…..
και που Αρτεμιδικοί τινές τα σκότωσαν με λιθοβολισμό….,
οπότε ξέσπασε μια επιδημία εκεί κι οι γυναίκες γεννούσαν μόνο θνησιγενή παιδιά…!;
|| …..χμ, και ο γυναικείος θρησκευτικός τους ιμπεριαλισμός ‘’απέβαλε’’, τότε,
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τα ιμπεριαλιστικά του παιδιά : όνειρα…., χμ, εξαιτίας….. κονδυλωμάτων ο ιμπεριάλ λαογαμιάς….! ||
Βέβαια, η αρκούδα ήταν ιερό ζώο της Αρτέμιδας και έπαιζε σημαντικό ρόλο στα για την Αρτέμιδα
και κάθε πέντε χρόνια τελούμενα Βαυρώνια Μυστήρια, και, στην Αθήνα….,
που ο πλάνος κωδικοποιητής λεξικογράφος Σουίδας διηγείται για την προέλευση της τελετής αυτής….!
[ Α, εσύ κωδικοποιητή των τεράτων και σημείων, και, του Ελισαιέ, ξέρεις αυτήν την προέλευση…!; ]
Ότι, δηλαδή, μια εξημερωμένη | …..α, δίποδη κι Αρτεμιδική…!; | αρκούδα,
που κυκλοφορούσε ελεύθερη, κατασπάραξε μια / …..α, Αντιαρτεμιδική…!; / νέα
που την είχε κακομεταχειριστεί και τα ( …..ε, Αντιαρτεμιδικά….! ) αδέλφια του θύματος
σκότωσαν την αρκούδα κι αμέσως ξέσπασε μια τρομερή επιδημία στην Αθήνα….:
οι γυναίκες γεννούσαν μόνο θνησιγενή παιδιά….! Ναι…., ‘’έτσι’’ : εξ αντιγραφής, ω Σουιδο’’τέτοιοι’’….!
Και….. «παραμύθια για γριές»….. ή λαο‘’παραμύθα’’ από κωδικο,αντι,γραφείς γριές…!; ♦
Όταν δε εστράφη και είδεν αυτά, τα κατηράσθη εν ονόματι του Κυρίου.
Και εξήλθον από το δάσος δύο άρκτοι και κατεσπάραξαν τεσσαράκοντα δύο εκ των παιδίων….!
*[ …..Μην πεις σ’ Άγιο «φαλάκρα»….,/ θα τον φτάσεις εις τα άκρα…../
και θα σου κοπούν και τ’ άκρα….,/ αν δε γίνεις, βέβαια, ’’πέτρα’’….,/
που…., για του Γιαχβούλη την αιτία….,/ πάν’ τα ‘’«απάρθενα»’’ παιδία….!
Πω -- πω, ο θαυματοποιός και με θείιιιια αποστολή Ελισαιέ…..
και με ’’πιάστρα’’ κατάρα…., χα, το, και ‘’θαυματικά’’, πρότυπο του Ι. Χ….,
που αγαπούσε τα έχοντα ‘’αγγέλους’’ εις τον/τους ουρανό/νούς παιδιά…., ε, τα ‘’«παρθένα»’’ –τους….!
Ε, ήταν να μη λάβει το πνεύμα του Φονηλιού ο φαλακρός με ‘’μπούκλες’’…., ο «νοητός Ηλίας», πια….!…..
Ου στις πανούκλες και αστραποβλέμματες Γοργόνες Μέδουσες….,
που όποιος έπεφτε κάτω απ’ το βλέμμα της γίνονταν, ‘’ανανιοσαπφειρικά’’, πέτρα,
ε, μάλλον, ’’πέτρα’’ : πάτος ποπουλάρος….,….. ου στα τράγια πρότυπα…., βρε ανάτυπα….!
Και, σαφώς, κι αυτά τα προσβλητικά τους φονικά, τα βάζουν,
κυρίως, για ‘’ολοκλήρωση’’ του εδώ κωδικοπάζλ τους….,
ε, και, συνθηματικά, για τους επιγόνους ‘’τέτοιους’’ τους….! ]*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βασ. Δ΄ : Θαύματα υπό του Ελισαιέ….:
4 : ▪ Ο πολλαπλασιασμός του ελαίου της χήρας….!
// Ε, χξς΄, μάλλον, γιατί μαζί….. ’’λαδώνονταν’’…., χα, της νόθευσε το ‘’λάδι’’ με λάδι
και το πούλησε για γνήσιο…., μάλλον, κι αυτής….!
Κάλέ ’’κλητέ’’ και «ελαιο,λαδο,τρόπε» Ελισαιέ…., μήπως αυτό το | …..«ανέκκλητο»…!; | χάρισμα
σου το έδωσε ο Απόλλων…., ως έδωσε στις 3 / …..666 : 222 = 3….. / κόρες του Άνιου
«το χάρισμα να παράγουν με αφθονία κρασί, δημητριακά και λάδι….,
αυτές που τις ονόμασαν οινοτρόπους, δηλαδή, που μπορούσαν να μεταβάλλουν
το νερό σε κρασί»…!; Α, λυπού, μωρή αλεπού…., μα κι εσύ, ω «αλεπού» Ιησούλη, λυπού….,
συ ο εξ αντιγραφής σατανοφακίρης «οινοτρόπος» της Κανά…., α, και «ψαροτρόπος»….,
α, και «σποροτρόπος»…., εχμ, πριν κι ως παιδάκι και ‘’αποκρύφως’’….,
να, που πολλαπλασίασες έναν….. Δημητριακό σιταρόσπορο Νο 888
και χόρτασες, έτσι, κόσμο και υπόκοσμο…., ίσωςςςςς, και υπέρκοσμο….,
α, και «ψωμοτρόπος», μαζί και «ψαροτρόπος», μετά…., που χόρτασες χιλιάδες πεινασμένους….!
Χξς΄ςςςς….! //
▪ Η ανάστασις του υιού της Σουναμίτιδος….,
( …..χμ, που είχε γέρο άνδρα…., τσς, ‘’με ακελάηδητο πουλί’’…., ήτοι, ‘’τζιτζίκι’’…., χμ, ‘’άλαδο’’….,
ως ο σεξανίκανος άντρας της….. Ηούς : Έω : Αυγής…., που, γι’ αυτό, μεταμορφώθηκε σε Τζιτζίκι….,
χα, ‘’τζιτζικάκι’’ του ανίκανου και καθελογής Νο ιμπεριαλισμού….! )
που του ζήτησε να του χτίσουν «μικρόν εσωτερικόν υπερώον» στο σπίτι τους, ώστε να μένει / ο Ελισαιέ / ,
όποτε πήγαινε στη Σουμάν, όπερρρρρ κι έκανε….,
η άτεκνη, τότε, χμ, που ο ‘’«νεοσεληνότροπος»’’ Νταβατζής Ελισαιέ ήθελε να την «συστήση εις τον βασιλιάν
ή εις τον αρχιστράτηγον», μα αυτή δεν δέχτηκε….,
χμ, που την έβλεπε «και Σάββατα και νέες σελήνες», κι εκεί, μα και εκτός Σουμάν,…..
[ Εμ, και τα εκ πορνείας λεφτά είναι ιεράαα…., ως τα των εκδιδόμενων πορνών Σάρρας και Ρεββέκας….! ]
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ε, κι έκανε γιο, καταπώς της προφήτευσε…., ε, εκ ‘’θαύαυαυματός’’ του, του ‘’Σαμπαθάη’’….,
ως και με ‘’θαύμα’’ τον ‘’ανέστησε’’, ‘’αλά’’ Ι. Χ….: Βασιλειών Δ΄ : 4 : 8 έως 36….,
ε, και την ‘’προστάαατευε’’ «ο άνθρωπος του Θεού»….: Βασιλειών Δ΄ : 8 : 1 έως 6…., ξουουουουου….!
| Α, τι θεατρική παράσταση, κι αυτή, η….. νεκροφάνεια….! Ε, πια…., δεν καταλάβατε τα ‘’τέτοια’’ τους…!; |
▪ Ο πολλαπλασιασμός των άρτων….: είκοσι κριθίνων διά εκατόν ανθρώπους,
* …..ω…., ο Ι. Χ σε ξεπέρασε…., όμως, σε παρόμοια φακιροτρίκς…., ρε φαλακρέ μικροφακίρη….,
που…., μπορεί το κεφάλι σου να μην είχε τρίχες, ρε «σπορο,ψωμο,τρόπε»….,
/ Έι, τα συμβολικά : συγκρουσιακά του τριχοκουρέματα τα έκανε με τις τρίχες της κάτω κεφαλής του…!; /
η αλήθεια σου, όμως, δασύτριχη…., ναι, και πιότερο δασύτριχη η αλήθεια του Ι. Χ….! Τρίχεςςςςς….! *
εξ ων έμεινε περίσσευμα, μετά τον χορτασμόν των….!
/ Α, να έχουν να τρώνε κι οι πτωχοί τω πνεύματι…., εχ, κι οι πλούσιοι τω κομποδέματι….! /
5 : ▪ Η ίασις του λεπρού Αραμαίου Ναιμάν…..
|| …..χμ…., ο Ναιμάν μιλούσε, ως ο Ι. Χ, αραμαίικα…!; ||
( …..ναι…., ψεύτικος λεπρός…., ε…., αληθινά ψαρολέπια…., ω σατάν λέπρες….!
Και ποτέ και κανείς τους δεν έκανε βιοθαύμα…., ννναι, ούτε και ψυχοθαύμα….:
όλα τους ‘’ψυχοθεραπείες’’, έτσι που κάθε ψυχολογική ασθένεια έχει και την αντίστοιχή της βιολογική….! )
και η
/ …..χμ…., αν, έστω, έτσι…., κληρονομική….. /
λέπρωση, «διά παντός, επάνω εις τους απογόνους του», ως τιμωρία υπό του Ελισαιέ, του δούλου του Γιεζί,
---- Έι, ω Ισλαμιστές «Αδαμόσποροι και δίδυμοι» Γιεζίντι…., μήπως εξ αυτού του ‘’λεπρού’’ κατάγεστε…..
κι όχι από τον σπόρο του Αδάμ…., σεις «οι καλύτεροι άνθρωποι», ως λέτε,
που δεν καταδέχεστε να κάνετε παρέα με τους «μιαρούς» «Ευόσπορους»…!; ---(!;) που ζήτησε του Ναιμάν, χα, κατ’ εντολήν του Ελισαιέ, και, χρήματα, για την ξελέπρωση υπ’ αυτού….!
* Μωρέ, αυτός…., για το «φαλακρέ!» παιδιών τινών….. τα καταράστηκε και τα έφαγαν οι αρκούδες….,
και θα άφηνε την Μύριαμ, σώρρυ, τον Γιεζί | Α, και τους απογόνους του….! | αλέπρωτο, έτσι που….!
Ναι…., μα….. μήπως γιατί φανέρωσε τα περί Σουμανίτιδος και αυτού….. ’’λαδερά’’ ‘’απόκρυφα’’…!; *
6 : ▪ ο επιπλέον επί των υδάτων πέλεκυς….,….!
[ Εχ…., ’’έτσι’’, βρε πολύπλοκε μπουρδέ μπερδέ…., επιπλέον παπάκι κι ο Ι. Χ : πέλεκύς….. –σου….,
ως άλλος….. επιπλέων….. Βιρακόσα…., χμ, νερο,λαο,κάθιστος….,
ίσως, κι ο Διόνυσος…., ο που κρατεί, ‘’αλά’’ Ι. Χ, «διπλό πέλεκυ,
που γύρω του τυλίγονται τσαμπιά σταφύλια»….!
Ω λαβύρινθε : πέλεκυ : λιμνοναέ : λάβρε :…. Ελισσαιέ….,
πρόσεχε….. μη σε φάει Κρητικός Μινώταυρός τις…., ή μη σε κόψει κανένας…..
ΠελασγοΛελεγοΚάρας : εκ ΠελασγοΛελεγοΚαρίας Ζή,ί,ύ,βας -- Ζωντανός πέλεκύς τις….,
ή Αιγύπτιος ‘’λιμνο’’ναїκός τις….,…..
και γίνεις….. καψερό ’’πολλαπλασιαστικό’’ λαβράκι…., ωρέ ψοφίμι….! ]
==============================================================
Παραλειπόμενα / των, ως άνω, 4 Βιβλίων των Βασιλειών….. / ( Χρονικά ) Α΄….. / και Β΄…../ …..
…..συγγραφεύς : (!;) πιθανόν, ο Έσδρας ή άμεσος συνεργάτης του….,
κατά το τέλος του 5ου ή του 4ου αιώνος π. Χ….,….!
[ Α, πολλοί εκ των άλλων λαών συγγραφείς έβαζαν, και τότε, χρονολογίες…., μα αυτοί όχι….! Γιατίιιιι…!; ]
{ Ε, ας έχει…., ρε ‘’τυφλοσούρτες’’, και, του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., κι αυτό το ’’ενιαίο’’ Βιβλίο ‘’μια’’ τσόντα’’ :
παραλειπόμενον συμπλήρωμα….!
Ένα ‘’γιώτα’’ και μια ‘’κεραία’’ επιπλέον…., σε τι βαραίνει στα….. αβαρή….,
που δεν θα έλεγε κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Άλλωστε, και με προσθέσεις των ‘’γιώτα’’ γίνονται αφαιρέσεις των ‘’κεραιών’’…., κι αντίστροφα….,
ως και με αφαιρέσεις των ‘’γιώτα’’ γίνονται προσθέσεις των ‘’κεραιών’’…., κι αντίστροφα….,….! }
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▪ Περί γενεαλογικών καταλόγων των 12 φυλών του Ισραήλ….,
// Έι, 13 είναι οι 12 φυλές του, ως ιμπεριάλα, πια, Ισραήλ…., τέως, ως μη ιμπεριάλα, Ιακώβ….!
Ναι…., 13η….. το αστρίτειο, ’’απόκρυφο’’, υπόλοιπο…., χα, λεςςςςς, το Ισμαήλειο….!
Και, συνεπώς, παρα·λείπει κι ένα παραλειπόμενο στα γενεαλογικά παραλειπόμενα….,
που ίσως θα το βρούνε…., ή ‘’θα τη βρούνε’’…., στο….. Κοράνι….! //
● ▪ Παραλειπόμενα Α΄ :….. από Αδάμ μέχρι των απογόνων του Ιακώβ : του Εδώμ, του Δαυίδ κ. λ. π….:
«οι μακροί γενεαλογικοί και άλλοι ονομαστικοί κατάλογοι έχουν σκοπόν ν’ αποδείξουν
(!;!;!;!;!;) το αδιάσπαστον της θρησκευτικης και εθνικής παραδόσεως των Ιουδαίων»….!
{ Ε, όχι και το….. αδιάσπαστον…., μη ‘’μας τη….. διασπάς’’, τώρα…., σκόπιμα….! Επιμειξίεςςς….!
Και τι αποδείξεις…., ούτε καν ενδείξεις…., ναι, και, που οι νομάδες δεν γίνονται ‘’ομάδες’’, να….!
Χμμμμμ…., ω Ματθαίε και Λουκά…., αυτή ήταν η πηγή σας για το γενεαλογικό δένδρο του Ι. Χ….,
που, τόοοοοσο, ’’διασκευάσατε’’ ‘’παραληπτικά’’…!; } ●
▪ σφάλματα του Άζαχ….: Παραλειπόμενα Β΄ : 28 : 16….:
«κλήση / …..σε συμμαχία τους…., χα, που, τώρα, καλός….. / του βασιλιά των Ασσυρίων προς βοήθειά του,
εναντίον των Εδωμιτών και των Φιλισταίων»….,…..
▪ περί πίνακος κατοίκων της Ιερουσαλήμ : λαïκών, ιερέων και Λευιτών, ▪ περί βασιλέων του Ισραήλ….:
επαναλήψεις…., διασκευασμένες, και, υπό του Έσδρα ή συνεργάτη του…., επί επαναλήψεων….!
|| …..χξς΄…., ’’κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι…..’’…., ή, άλλως, ψέμα ‘’καπάκι’’ σε ψέμα….! ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παραλ. Α΄ : 1 : 51….:
Και ο Αδάμ απέθανε. Τότε έγιναν ηγεμόνες του Εδώμ ο…., ο…., ο….!
*/ Χα, αν ήξεραν οι ανήξεροι…., που θεωρούν την παρουσία του ανθρώπου στη Γη περί το 4.000 π. Χ….,
και, το πότε….. αγριοποιήθηκαν οι όντως πρωτάνθρωποι : ‘’πρωτόπλαστοι’’….,
βέβαια, Σατανόθεν και ψυχο και ‘’ψυχο’’ ηλεκτροσοκικά….,
δεν θα ‘’μας’’ τα διασκεύαζαν, και, αυτά…., και, αυτοί….! /*
=================================================================
Το βιβλίον Έσδρα Α΄ / ή Ιερεύς / : συγγραφεύς : ένας, άγνωστος, Ιουδαίος…..
[ …..κι εδώ, το Βιβλίο αυτό φέρει τον τίτλον Έσδρας Α΄, εκ του ονόματος
του πρωταγωνιστούντος εν αυτώ προσώπου του Έσδρα, του ιερέως και γραμματέως,…..»….. ]
▪ Περί της εκ των μικτών γάμων αμαρτίας και διάλυσης αυτών, ως και περί μέτρων κατ’ αυτών….,
▪ περί καταλόγου παραβατών -- τελεσάντων μικτό γάμο,….! { ’’Χαίρε’’, ’’Μικρέ Μεγάλε Αδελφέ’’ Έσδρα….! }
|| …..ω…., γαμορατσισμοί….. και….. τραγίσια ’’ούρδα’’ ανά…..μικτη με σατάν μπούρδα….!
Και…., αν ήταν, με ‘’τέτοιο’’ νόμο τους, να παντρεύονταν με ξένους και με ξένες….,
τότε θα έμεναν στο ‘’ράφι’’ τα συγγένια….: ετεροθαλή αδέλφια…., ομοθαλή πρωτοξαδέλφια….,
ετεροθαλή ανήψια…., ομοθαλείς θειοί και θειές….,…..
και η «ιερά φυλή» θα ‘’μπαστάρδευε’’ ευκολότερα και πιότερο…., κι αυτή, ως κι άλλες κι αλλού ‘’τέτοιες’’….!
Και, να, ο Σολομών…., πρόγονος του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., νόθος και μικτόγαμος, επικατάρατος, λοιπόννννν,…..
χμ, άααααρα, από επικατάααααρατο ‘’κερατο’’σόι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ||
===========================================================
Το Βιβλίον Έσδρα Β΄ : συγγραφεύς : Κατά την παλαιά παράδοση…., ο Έσδρας…..
■ Έσδ. Β΄ : 9 : $2 :
Διότι έχουν λάβει / οι Ισραηλίτες / συζύγους από τας θυγατέρας των
/ των αλλοφύλων κι αλλοθρήσκων / δι’ εαυτούς και τους υιούς των,
ούτως ώστε η ιερά φυλή ανεμίχθη με τους λαούς των χωρών
και αι χείρες των αρχόντων και των κυβερνητών
είναι πρώται εις την ασυνέπειαν αυτήν / έναντι του Νόμου / ….!
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● Παραπομπή από το $2….. στο….: Κορ. Β΄ : 6 : 14….: «Να μη συνδέεστε με τους απίστους,
που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. Διότι τι σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν;
Ή τι επικοινωνίαν μπορεί να έχη το φως με το σκοτάδι;»….: Έκκλησις δι’ αγάπην….!
( Α, και, αυτά, ω Φ, Π,αύλε, να τα πεις στον Τράγιο….. άπιστο, άνομο, σκοταδιστή Σολομώντα –σας….! ) ●
* Εμ…., το ψάρι, και, Σολομών, σώρρυ, και, σολομός….. από το κεφάλι βρωμά….. πρώτα….,
ως, σχεδόν, πάντα και, σχεδόν, παντού…., χμ, και θα ήσασταν κι εσείς εξαίρεση από ‘’τέτοια’’….! Ε…!; *
==========================================================
Το Βιβλίον του Νεεμίου : συγγραφεύς : Κατά την παλαιά παράδοση…., ο Νεεμίας…..
[ …..«Το βιβλίον του Νεεμίου συνεξεδόθη ακολούθως μετά του βιβλίου του Έσδρα,
οπότε κι έγιναν (!;) μικραί παρεμβολαί»….. ] / Εμ, έτσι συμβαίνει στα….. ‘’μεσοπρόθεσμα’’ Μνημόνια….! /
| Ε, να, ρε, χμ, λόγω….. συνεκδόοοοοσεως των 2 ‘’εκδιδόμενων’’ οι εδώ μικρέςςςςς παρεμβολέςςςςς….! |
▪ Περί ανανέωσης της μετά του Θεού Διαθήκης : υπό του, ιερέως και γραμματέως, Έσδρα….,
{ Όχα…., δόσεις -- δόσεις τα τόοοοοσα, ‘’μπαλωματικάαααα’’, Κορανιοάρθρα, σώρρυ, τα Νομοάρθρα….,
ε, απ’ τα βοθροΒάθρα της εξεξεξουσίας….! Εμ, από τόσες διαθήκες : συνθήκες, είστε, όλο, στα πλην….! }
▪ περί καταλόγων ιερατείου κ. α. λ…., ▪ περί αποκλεισμού εκ της λατρείας των ξένων,…..
|| Α, ξενομολύνθηκε κι η «ιερά φυλή»…., εχμ, πάει πολύ να ξενομολυνθεί κι η λατρεία της….! ||
=========================================================
Το Βιβλίον του Τωβίτ ή Τωβίου : συγγραφεύς : ο Τωβίτ…..
[ …..«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 ή του Τωβίου»,….. ]
( …..εχ…., όχι και πλαστάαααα….! Ποίος τολμά να ξεστομήσει μίαν τοιαύτην βλασφημίαννννν…!;
Απλά, προσαρμόοοοοστηκαν τα…., αμετάααααφραστα εδώ…., εξιστορούμενα επεισόδια
στο διδακτικόοοοο σκοπό του βιβλίουουουουου….,
που…., όταν το έγραψε ο «άσωτος» Τωβίτ…., δεν….. κυοφορούσε διδακτικό σκοπό….,
μα με το ‘’τέτοιο’’ των ’’τέτοιων’’…., ε, να, κι ο ‘’τέτοιος’’ σκοπός…., σε ‘’ανεμο’’γκάστρι κι ‘’αερο’’γέννα του….! )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Τωβίτ : 11 : ($6)….:
«Η διά της χολής του ιχθύος θεραπεία των οφθαλμών / του πατρός του Τωβία / του Τωβίτ»….!
* Παραπομπή από το $6….. στο….: Λουκ.: 15 : 20….: «Και εσηκώθηκε | ο άσωτος υιός |
και ήλθε εις τον πατέρα του. / Τί, παραπεμπτικάαααα, θα ξανάβλεπε τα κωδικο’’τέτοια’’…!; /
Ενώ δε ήτο ακόμη μακριά | Ο αλλόθρησκος υιός…!; / , τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαγχνίστηκε
και έτρεξε / Με τη «δεκάτη»…!; / και έπεσε εις τον τράχηλόν του και τον κατεφίλησε» : Ο άσωτος υιός….! *
► …..Τωβίτ : εκ της φυλής Νεφθαλίμ : τέχνασμα…., α, κάτι σαν με ‘’κόλπο’’ «σπαρτός» «θεωρός» εκεί….,
που αποστάτησε, κι αυτή, από του οίκου Ιερουσαλήμ….! | Α, κι αυτή, ‘’θεατρική’’ : νεφθαλίμ αποστασία…!; |
Βααλιστής….: θυσίαζε, κι αυτός, ο Τωβίτ, ως και οι άλλες αποστάτρες φυλές, στη….. δάμαλι του Βάαλ,
δίδοντας, όμως, ο «επιστρέψας άσωτος», την δεκάτη στους θεραπευτές υιούς του Λευί,
παθών λεύκωμα από αφοδεύσεις στρουθίων στα μάτια του, αλλά ιαθείς από χολή ιχθύος….!
Επίσης…., ο αποσταλείς άγγελοςςςςς του Γιαχβέ θεραπεύει τον Τωβίτ και την, μετά, νύφη του, Σάρρα
από το….. τυφλωτικό, ‘’τυφλωτικό’’, λεύκωμά τους με χολή ιχθύος απ’ τον ποταμό Τίγρητα….,
{ Ε, σαν «επέστρεψαν οι άσωτοι», ξαναείδαν : ξε’’τυφλώθηκαν’’ : ξαναείχαν πρόσβαση στα κωδικικά….,
χα, με τα νεφθαλίμ : τεχνάσματα του αγγέλου Ραφαήλ….,
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που μετέφερε τις ‘’καρφο’’ : μνημο : ’’προσευχές’’ τους στον ‘’μυστήρια’’ συνωμοτικό βασιλιά Γιαχβέ….! }
ενώ με ‘’θυμιάτισμα’’ από καμμένη καρδιά και καμμένο ήπαρ ιχθύος
διώχνει, χμ, το δαιμόνιο της συζυγοκτονίας / Ε, σαν ‘’τα’’ «ωσφράνθησαν»….! / απ’ τη δαιμονισμένη Σάρρα,
της εκ….. Μηδίας κόρης του Διο…..μήδη, σώρρυ, του Ραγουήλ, που έφυγε, τότε, το δαιμόνιο αυτό,
χμ, «εις τα ανώτατα της Αιγύπτου, και έδεσεν | Τί, χμ, με μαύρη μαγεία…!; | αυτό άγγελος»….!
( Χα, τα δαιμόνια των 2.000 χοίρων, που σκότωσε ο Ι. Χ, κι αυτά, στην Αίγυπτο πήγαν, για εκδίκηση…!; )
|| Χξς΄ςςςς, ποίοι, κυρίως, Φαραώ ‘’φαγώθηκαν’’ από τις γυναίκες τους, ξου, δαιμονικώς Εβραϊστί…!; ||
Της, από λεύκωμα στο πρόσωπο, άσκημης Σάρρας,
της, Φοράδας, άσκημης κόρης του Θράκα βασιλιά Διομήδη, σώρρυ, του Ραγουήλ,
που σκότωσε, έτσι κι αυτή, η Σάρρα, τους….. επτά άνδρες της στον νυμφώνα της, την νύχτα του γάμου,
---- …..α, έτσι, και η Αταλάντη και στην Ελληνική Μυθολογία, που, «από απέχθεια για το γάμο,
υπέβαλε τους επίδοξους γαμπρούς σε μία δοκιμασία, που κατέληγε στο θάνατό τους…..»….!
Και…., κωδικικά…., ήταν κι η Αταλάντη….. άσκημη κόρη : χώρα…!;
Να…., για να την στείλουμε, μαζί με τη Σάρρα, στη ‘’θαυματουργό’’ αδελφή των Διόσκουρων Ελένη
να την κάνει, με θαύαυαυμα της κι αυτηνής, όμορφη….. και, εύκολα, να μπορεί να….! ---ενώ κάθε φορά ο μπαμπάς της άνοιγε, απ’ την ώρα που έμπαιναν στο νυμφώνα της, τους τάφους τους….!
( Α, μπας και τους έτρωγε…., αλά τις του Διομήδη άσκημες κι ανθρωποφάγες κόρες : Φοράδες….,
η κανιβάλ καββάλ Σάρ,ρ,α…!; Εχ, δωδέκαθλος Ηρακλής που τη χρειάζονταν, κι αυτήν….,
ε, όχι για να τη σκοτώσει…., μα για να την αφήσει, αλά τις 50 κόρες του βασιλιά Θέσ,τ,π,ιου, έγκυο….!
Αλλά, αφού βρήκε για μη σφαχτάρι άντρα τον Τωβία, αχρείαστος κι ο Ηρακλής….! )
[ …..έιιιιι…., γαμπροχώρες που…., προτού να…., δεν…!; ]
Ο Τωβίας / ή Τωβίτ, κι αυτός / , γιος του….. πτωχεύσαντος Τωβίτ…., || Χα, από ‘’αέριο’’, ξανά, ‘’νερό’’….! ||
του εκ της φυλής Νεφθαλίμ : τέχνασμα….,
με την προτροπή του / …..δανειοζήτη και προξενητή γιων και κορών : χωρών….. / προξενητή
αγγέεεεελου -- μεσίιιιιτη του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ : του ‘’μυστήριου’’ βασιλέως Ραφαήλ…., λοιπόν….,
παντρεύεται την πολύπροικη κόρη του πλουσίου Ραγουήλ…., με γαμογλέντι 14 ημερών….,
του….. αγγέλουουουουου Ραφαήλλλλλ, που, μετά το γάμο, τον αμείβουν, ’’λαφυρο’’μοιραστικάαααα….,
ο Τωβίτ κι ο γιος του Τωβίας ή Τωβίτ για το προξενιό….!
Έτσι και τότε, λοιπόν, ο Ραφαήλ, τους….. αποκαλύπτεται και εξαφανίζεται….,
χα, ο εις εκ των….. επτά αγίων αγγέεελων ( Ε, ιμπεριάλ διπόδων ‘’τέτοιων’’….! ) του….. βασιλέως Γιαχβέ….,
---- …..που τους συνιστά, εχ, «να κρύψουν το / …..κωδικικό…!; / μυστήριο του βασιλέως»….,
καθώς….. «προσήγαγε το….. μνημόσυνον της προσευχής αυτών ενώπιον του αγίου»….,
χξς΄, μα και να γράψουν σε βιβλίο
| …..τί…., ’’μυστική’’, και ‘’παγιδική’’ για άλλους : για τους Νινευίτες, διαθήκη : συμφωνία…!; |
τα περί προξενιού και προίκας….! ---και που ανεβαίνει, ο Ραφαήηηλ, εις τους ουρανούςςς : ξανα·φεύγει, ’’ψηλά’’, στα εξωτερικάαα….!
Κι ο Τωβίτ, τότε, υμνεί, ’’Ιεροσολυμίτης’’ έτσι και τώρα πια, τη μελλοντική δόξα της Ιερουσαλήμ,
απ’ την αποία, ο οίκος της φυλής του Νεφθαλίμ αποστάτησε,…..
ενώ ο Τωβίας, τελικά, πέθανε χαρούμενος στη Μηδία σε ηλικία 127 χρόνων,
// Ε, η 127άχρονη ενσαρκωτή ιδέα Τωβίτ…., που, η μετε,ν,μ,ψύχ,σάρκ,ωση της Σάρ,ρ,ας
υπέστη υποτροπή του δαιμονίου της συζυγοκτονίας της μετε,ν,ψυχ,σαρκ,ωθείσης Σάρ,ρ,ας….! //
χαρούμενος που είχε προλάβει να ιδεί την υπό του Ναβουχοδονόσορος αιχμαλωσίαν της Νινευί,
[ …..εχ, τι…., με τόσες ‘’καρφο’’ : μνημο : προσευχές στον ‘’μυστήριο’’ ‘’θεό’’ Γιαχβέ : βασιλιά….,
ίσως και στον ‘’Θεό’’ Ναβουχοδονόσορα : Αρχιβασιλιά…., και να μην προλάβει να ‘’το’’ ιδεί….! ]
ως εχάρη κι ο Ιωνάς…., που τους λόγους του ‘’κρατούσε’’ ως νόμο και διδάχο….! ◄
♣ …..ε, λοιπόννννν…., εξολοκλήρου χρήσιμα πράματα κι οι ιχθύες…., ώς και τα….. λέπια τους….,
να…., για….. σικέ λέπρωση υγιεστάτων θεατρινίσκων….. σε….. «αλληγορικέςςς ιστορίεςςς»…., χμ….,
ή, έστω, των αγγέλων -- σωσιών τους…., αναλόγως του κοινού της θεατροπαραστάσεώς τους….!
Εχ, ’’τέτοια’’, σικέ, ‘’θαύματα’’….. παρα·έκαναν κι οι Ασκληπειάδες και έπεσαν σε ανυποληψία….,
χμ, κι ανεκδοτοποιήθηκαν και….!
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Κι όχι πως δεν είναι δυνατά, και, τα θαύματα ξετύφλωσης…., | Α, ‘’όχι’’ της κωδικικής ξε’’τύφλωσης’’….! |
μα…., εξαιτίας της ολιγοπιστίας, ή απιστίας, του τυφλού….,
είναι δυσκολότατα…., / Ε, σε μέγιστες : ++ και - - συχνότητες….! / που απ’ αυτόν, κυρίως, εξαρτάται….,
ανατρέποντας τις ανάλογες…., ψυχο, ή ‘’ψυχο’’, και βιο…., αιτίες τύφλωσης…..
και φέροντας τις ανάλογες αιτίες της ξετύφλωσης…., τις ανάλογες για ξετύφλωση αδενοεκκρίσεις κ. α. λ….,
σαφώς, και με τη βοήθεια, ’’ομοσυχνοτήτως’’, και, των αντιστοίχων του άνωθεν….,….!
{ Μηχανισμός αυτοθεραπείας μας….: με, ανάλογες, αδενικές εκκρίσεις φυσικών, βιό, ουσιών….,
π. χ, ως με τα βλαστοκύτταρα για σταδιακή αποκατάσταση, μυο ή νευρο, σκελετικών προβλημάτων…..
/ ως και με τα ψυχολογικά προβλήματα….. έτσι : ‘’έτσι’’, πάλι….. /
με ανάλογες, όμοιες, ουσίες…., ως, λ. χ, λήθιο, εντορφίνη…., κάθε μια αναλόγως κι ανάλογη….,
άλλοτε θαύμα σε μια στιγμή….. κι άλλοτε σταδιακά…., ως γίνονται ανεπαισθήτως μας, πολλάκις….,….! }
Αυτά, βέβαια…., τα περί θεραπειών ασθενειών κ. λ. π με ‘’τέτοια’’, χα, ’’θεο,γιατρο,σόφια’’….,
συνέβαιναν επί αιώνες, μέχρι πρόσφατα…., χμ, θεραπείες με κόπρανα από….. 9 / σ,Σ,τυγερές / ψείρες….,
---- …..ναι, ω Τράγιοι κωδικο’’τέτοιοι’’ και μουνόψειρες….,
κι αφού (!;) «η αρρώστια είναι αποτέλεσμα θείας δίκης…..»…., ω Παπάρια….,
9 ψείρες…., χα, και….. οι σ,Σ,τυγερά επίορκοι άρρωστοι : άνομοι…..
την 10η μέρα και κατά τον Νόμο της Στύγας….. θα ξαναέβρισκαν την υγεία τους….,
ε, και την όρεξή τους…., και θα συμμετείχαν στα υγιή τσιμπούσια των θεώωων…., χξς΄….! ---(!;) καθώς η ιατρική θεωρούνταν περιττή…., (!;) που, μόνον, οι τρΆγιοι θεράπευαν….:
ο Μέγαςςςςς κι Άγιοςςςςς Γρηγόριος Ναζιανζηνός,
που ευλόγησε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Αντιοχείας του 341 μ .Χ….,
που αναγνώρισε επίσημα την τάξη των Εξεξεξορκιστών / Ω, την που, πια, επαναφέρουν οι Καθολικοί….! /
και που υποστήριζε ότι η ιατρική είναι άχρηστη…., ενώ αγιασμένα χέρια
πάνω στην κεφαλή του αρρώστου είναι τις περισσότερες φορές αποτελεσματικά….,…..
ή ο Τερτυλλιανός, τους, που, στην Απολογία του, απέκλειε, ως περιττή, την επιστήμη,
αφού…., και, κατά τον χριστιανισμό…., «αφ’ ής στιγμής μας εδόθη το ιερόν ευαγγέλιον,
περιττεύει πάσα άλλη έρευνα»….,…..
ή ο Γρηγόριος της Τουρ, που διεκήρυττε ότι αποτελεί βλασφημία το να δίνονται φάρμακα στους αρρώστους,
αντί να τους προσκομίζουν την εικόνα του Αγίου Μαρτίνου….,…..
ή το Παπικό Διάταγμα του 1163, που διεκήρυττε πως….. η χειρουργική είναι ανυπόληπτος τέχνη, αφού
η αρρώστια είναι αποτέλεσμα θείας δίκης….,….. / Έι, το ακούτε, κι αυτό, ω ‘’μάρτυρες του Ιεχωβά’’…!; /
[ …..έιιιιι…., μετά από το Θεό οι γιατροί…., α, μα, στο χειρουργείο, πρώτα οι γιατροί….,
αφού δεν μπορούμε, τότε κι ως ναρκωμένοι, να φέρουμε πρώτα το Θεό…., κι ας ο Θεός είναι πρώτα….! ]
ναι, ναι…., ουστ…., και μη χειρότερα…., που υπάρχουν…., και, σε αυτούς εδώ….!
Ναι, ναι…., να…., όχα, ’’θαυματικές’’ θεραπείες, ξου, κι η ‘κονόμα….. ‘κονόμα…., ’’προσφορική’’….:
12ος αιώνας, Μοναστήρι της Γαλλίας….: «ευσεβείς καθολικοί καλόγεροι είχαν βρει ένα φτεράκι
τόοοσο δα, που έπεσε από τις φτερούγες του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, // : εχμ, μια πουτσότριχά –του ήταν….. //
καθώς γλιστρούσε μέσα από ένα φεγγίτη, (και δείχνανε ένα παραθυράκι του μοναστηριού τους),
με το κρίνο στο χέρι, όπου τον περίμενε η Μαρία»….! [ …..εχ, φτερά και πίπουλα…., ρε….. ‘’κρίνοι’’….! ]
Δυο γαλλικές πόλεις, η Κλερμόν και η Σαλόν, έδειχναν στους πιστούς από έναν «άγιο ομφαλό» του Ιησού.
---- Ρε, άντε οξαποκεί…., ο ομφαλός του μυροβλύτη «Όμφαλου Δία» είναι…., που μυρομυρίιιιιζει….! ---Ο τρίτος, κομμένος στα δυο, φυλάσσεται ακόμη στον κεθεδρικό ναό της Ρώμης Λατεράν ο ένας / μισός / ,
και στη Σάντα Μαρία ο άλλος / μισός / .
Υπάρχουν επίσης στην εκκλησία του Αγίου Παύλου της Ρώμης τα «άγια σπάργανα» του Ιησού. |Ουάαα….!|
Μια άλλη αλλαξιά διατηρείται στον καθεδρικό ναό της πόλης Άαχεν.
Στη Γένουα και σε μερικές εκκλησίες της Λωραίνης, οι παπάδες δείχνουν «άγια άχυρα»,
απ’ αυτά που βρίσκονταν στο παχνί που πάνω του ξάπλωσαν τον Ιησού….. { Α, σε «σπίτι» γεννήθηκε….! }
/ …..έι…., παντζούρια στα παράθυρα….. και σε παχνιά, εγώ, άχυρα….. δεν έμαθα να βάζω….! /
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Στα χέρια των μοναχών διαφόρων εκκλησιών βρίσκονται δεκαεφτά πετσάκια της περιτομής του Ιησού.
( Εμ, ο σ,Σ,τυγερός Ιησούλης, την 10η μέρα ξανάρχισε, στην Α. Ι, τα ιμπεριάλ 7 λαο’’πεο’’γαμήσια του….!
Και, πόσο μεγάλο ‘’τον’’ είχε, τελικά, σαν μικρός είχε…!; Ε, ιμπεριαλιζέ, θα ‘’τον’’ δείτε στην Αποκάλυψη….! )
Από τις στάμνες, που έκανε ο Ιησούς το θαύμα της Κανά,
υπάρχουν δεκατέσσερις, στην Πίζα, στη Ραβένα, στη Βεβετία, Μπολώνια, Παρίσι κ. λ. π….,…..
|| …..πάντωςςς, αδιαμφισβήτητα, οι περισσότερες είναι των τριών «οινοτρόπων» κορών του Άνιου….! ||
κατοχή δακρύων του Ιησού, στην πόλη Βαντόμ. / Α, όχι, αφού «οι θεοί δεν χύνουν ποτέ τους δάκρυα»….! /
«Τρίχες από γένια του» στην εκκλησία Ευαγγελισμός της Μόσχας. | Ω, από ‘’τρίχες’’ άλλο τίποτα….! |
Ένα «δόντι γάλακτος» στο μοναστήρι του Αγίου Μπερνάρ,
[ Ε, έχει και….: δρακοντο«δόντι Κάδμο»…., ως, Κάδμεια, και….. τρίχες, νύχια, αίμα, γάλα,…..
α, και….. κροκοδείλια δάκρυα….! ]
νύχια και μαλλάκια στον καθεδρικό ναό της Μόσχας,
σταγόνες αίμα από το πλευρό του στον Ευαγγελισμό της Μόσχας, μποτίλιες με το γάλα της θεομήτορος,
έξι «άγια σφουγγάρια» που δώσανε το όξος, ντουζίνες οι χιτώνες του Κυρίου,
32 καρφιά, από τα τέσσερα που υποτίθεται πως χρειάστηκαν….!
Τρία κουμπιά από το πέπλο της Θεοτόκου δωρήθηκαν στα 1588 στον Τσάρο Θεόδωρο
{ …..χμμμμμ…., γι’ αυτό, τα Ρωσάκια ξε’’κούμπωσαν’’ : ξε’’κλείδωσαν’’ το ‘’πέπλο’’ μυστηρίου της/τους
κι εφάρμοσαν τον Εβραίικης δημιουργίας κομμουνισμόοο….. ’’πελεκεïκά’’ : λαβυρινθικά : νεφθαλιμικά :….! }
από τον Πατριάρχη Ιερεμία, καθώς κι ένα ακάνθινο στεφάνι,
[ Α, προαποφασισμένη κι η σταύρωση του ‘’Κομμουνισμού’’…., εξού και, συμβολικά, ακάνθινο στεφάνι….! ]
άλλο ένα διέθετε η Νοτρ Νταμ του Παρισιού, αγορασμένο πανάκριβα από τον Λουδοβίκο ΙΧ,
που κάθε του αγκάθι δωρήθηκε ή πουλήθηκε. Παρ’ όλα αυτά το στεφάνι αυτοπολλαπλασιάστηκε,
γιατί διαθέτουν σήμερα πάνω από 800 εκκλησίες κομμάτια του….,…..
ή, στη Γένουα, λίγη «ανάσα» του Ιησού, μέσα σε μια μποτίλια….,…..»»….,…..
// : ουφφφ…., λίγο καθαρό αέρα…., να….. ανασάνουμε, επιτέλους, ρε ανελέητοι Μποχεροί….! Φτουουου! //
ή….. ή….. ήηηηη…., ξου και….. χξς΄ςςςς….!
Εμμμμμ, και, από ‘’τέτοια’’, ήσαν ζάπλουτοι…., ιδίως, ρασοφόροι…. , ως, ρασοφόρος, ο Μέγας Αθανάσιος :
Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο με τα τεράστια κτήματα και….. ιδιωτικό στόλο…., / Ναι, καλέ σεις Ι. Χήδες….! /
και, μάλιστα, με αφοσιωμένους του ναύτες, ωσεί….. δομηνικανοί, Μαινάδες,….. που….,….:
Λιλή Ζωγράφου : Αντιγνώση….! ♣
===========================================================
===========================================================
6 --- 5 )
…..Ακολουθούν και άλλα βιβλία στον πρώτο τόμο της Παλαιάς Διαθήκης,
[ …..έι…., όλα τα βιβλία των Εβραίων, τότε και αιώνες μετά, ήσαν, έεεεεστω, μόοοοονον, 22….,
χμ, όσα και τα….. κωδικοποιημένα….. γράμματα της αλφαβήτου των Εβραίων….,
τσς, ναι, όοοοοχα, (!;) «χωρίς αντιφάσεις», κατά τον μυθοπλαστικά ιστοριοδιαστρεβλωτή Ιώσηπο….! ]
όπου καταχωρούνται, εδώ, κατά σειράν της Π. Δ, μερικοί τίτλοι κεφαλαίων σε αυτά,
όλα αμετάφραστα και στην αρχαία ελληνική….: Ιουδίθ, Μακκαβαίων : Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄,…..
πλην, μεταφρασμένου / εν μέρει /, του Βιβλίου της Εσθήρ….:
Το Βιβλίον της Ιουδίθ…..
▪ «Η υπό του Ολοφέρνους καθυπόταξις των προς Δυσμάς Ασιακών λαών»,
▪ «Η κατά της Ιουδαίας εκστρατεία του Ολοφέρνους»,
/ …..αρχιστρατήγου του βασιλέως των Ασσυρίων Ναβουχοδονόσορος….. /
▪ «Η υπό του Ολοφέρνους παράδοσις του Αχιώρ / «μισθωτού του Αμμών» / εις τους Ιουδαίους»,…..
▪ «Η Ιουδήθ αναλαμβάνει να σώση την πατρίδα της τη βοηθεία του Θεού»,
▪ «Μετάβασις της | …..«καλής τω είδει και ωραίας τη όψει σφόδρα», εσαεί, χήρας του Μανασσή….! |
Ιουδίθ εις το στρατόπεδον του Ολοφέρνους»,
/ …..εεεεε…., αλά ιμπεριάλα Σάρ,ρ,α…., σύζυγο του Αβρ,α,άμ…., με τον Φαραώ
και τον βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ….,
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ή αλά ιμπεριάλα Ρεβέκ,κ,α…., σύζυγο του Ισ,α,άκ….,
με τον βασιλιά των Φιλισταίων Αβιμέλεχ…., ή…., ή…., ήηηηη….! /
// Α, οι Πανδώρες, σχεδόν, πάντα και παντού, ’’Δούρειες ιμπεριάλ αλόγες’’…., ’’ιστορικά’’ δολώματα….!
Άλλωστε, χμ, και στην τρελληνική μυθολογία, και, η Αφροδίτη….,
στον αγώνα του Δία κατά των Γιγάντων…., χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της….,
να, για να παρασύρει τους Γίγαντες σε μια σπηλιά, όπου μέσα της είναι κρυμμένος ο Ηρακλής,
που τους σκοτώνει όλους….,….! //
▪ «Η Ιουδήθ εις το συμπόσιον του Ολοφέρνους», ▪ «Η Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνην»,
( …..χξς΄, ιδού…., και μια, ’’ανάποδη’’, ‘’Πανδώρα’’…., εδώ, να ξεγελά την….. ’’άρχουσα τάξη’’….! )
▪ «Η Ιουδίθ κομίζει εις Βετυλούαν την κεφαλήν του Ολοφέρνους»,
▪ «Η Ιουδίθ καθοδηγεί τον λαόν προς καταδίωξιν του εχθρού»,
▪ «Πανικός και ήττα των Ασσυρίων», ▪ «Ευχαριστίαι και τιμαί προς την Ιουδίθ»,….!
/ …..τσς, δώρα, από τον Μεγάλο ιερέα Ιωακείμ και την γερουσία του Ισραήλ :
η σκηνή του Ολοφέρνους και τα αγαθά του….. /
* …..α, για την….. ξένη και ιμπεριάλα ‘’άρχουσα τάξη’’, εδώ, το δοχείο -- κουτί της ‘’Πανδώρας’’
έχει, μόνον, κακά, έστω, και την ελπίδα στο βάθος -- πάτο του….,
ενώ, χμ, για την προς κατάκτηση χώρα, τον απλό λαό –της, μόνο, καλά,
έστω, και την ελπίδα πάνω -- πάνω του δοχείου -- κουτιού….,
ως και στα ευθύς πιο κάτω στα περί Εσθήρ κ. λ. π….,….! *
------------------------------------------------------------------------------------------------Το Βιβλίον της Εσθήρ…..
▪ «Η υπό του βασιλέως Ξέρξου του Α΄ εκδίωξις της συζύγου του Αστίν», ▪ «Ο βασιλεύς ζητεί σύζυγον»,
▪ «Η εκλογή της | Εβραίας | Εσθήρ / …..ως συζύγου του βασιλέως Ξέρξου του Α΄….. / »,
[ Ιδού, κι άλλη μια, ’’ανάποδη’’,’’Πανδώρα’’…., εδώ, πάλι, να ξεγελά μια άλλη ’’άρχουσα τάξη’’….! ]
▪ «Βασιλικόν διάταγμα υπέρ των Ιουδαίων», ▪ «Η περί διασώσεως των Ιουδαίων απόφασις της Εσθήρ»,
▪ «Η υπό των Ιουδαίων εξόντωσις των εχθρών των»,….!
----------------------------------------------------------------------------------------------------Το Βιβλίον των Μακκαβαίων : Α΄ , Β΄, Γ΄ και…., (!;) «απόκρυφον»…., Δ΄…..
♣ Μακκαβαίοι : (!;) 7 ζηλωτές Ιουδαίοι, που εξεγέρθησαν εναντίον των Σελευκιδών :
διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
*[ Ω Ισραηλίτες, αφού δεν εξαφανίσατε αυτόν τον Αρχισάτανο Ιμπεριάλα Αντίοχο, τον τύπου Δαυίδ….,
μα, ’’μυστικά’’ και ‘’διπλωματικά’’ και, τότε, ‘’φιλελληνικά’’ και….. εξ ανάγκης σας τον ενισχύσατε….,…..
---- Α, ως, έτσι, και με τους Ρωμαίους, μετά, οι….. 7 όσιοι….. γιοι της Αγίας Σολομονής….,
με τους οποίους συμμαχήσατε…., για να εκδιώξετε από τη χώρα σας επιγόνους του….,
όπως συμμαχήσατε και με άλλους επιγόνους του Μεγαλέξανδρουουουουου….,
για να εκδιώξετε άλλους επιγόνους του Μεγαλο’’τέεεεετοιου’’…., χξς΄, ‘’θεό’’θελα, κι εδώ,….! ---αυτόν που….. // …..αφού αφελλήνισε, πανούργα : τεχνάσματι : νεφθαλιμίως, τους Έλληνες….,
εμ, νά ‘τη, ρε, η Αλεπού σε Παζάρια της Γης….. //
ήρθε κι εκεί ο Μεγαλοσχιζάκιας της ‘’ελεγχόμενης’’ σχιζοφρένιας, να εξελληνίσει κι άλλους, εμ….! ]*
αρχικά, υπό την αρχηγία του ιερέως Ματταθίου….,….! ♣
Α΄….:
▪ «Η επί Αντιόχου του Επιφανούς διείσδυσις του ελληνισμού εις Ιουδαίαν»,
[ Χα, οι….. ανέλληνες εξελληνίζουν ’’βάρβαρους’’…., τσς, ω παλαιοέλληνες και νεοελληνάδες….! ]
▪ «Λεηλασία της Ιερουσαλήμ», ▪ «Ο Αντίοχος επιβάλλει βιαίως τον εξελληνισμόν»,
// …..να, βρε Ισραηλίτες…., σας ‘’αντιγράφει’’, και, αυτός….. και…., ‘’εμ’’…., σειρά σας να….! //
▪ «Ο Ματταθίας αρνείται να θυσιάση»,
▪ «Ευσεβείς Ιουδαίοι φονεύονται, αποφεύγοντες ν’ αμυνθούν κατά την ημέρα του Σαββάτου»,…..
|| Χμ…., είναι που τα Σάββατα είναι για να….. πετσοκόβουν -- περιτέμνουν άλλα….. κεφάλια….! ||
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▪ «Αγώνες των Μακκαβαίων υπό την ηγεσίαν του Ιούδα»….:
▪ «Ο βασιλεύς παρέχει εις τους Ιουδαίους θρησκευτικήν ελευθερίαν»,…..
| …..Α, τώρα που ‘’έδεσε τον γάιδαρό του’’…., τον βολεύει, κι αυτόν, και, η….. ανεξιθρησκεία….,
αφού οι φανατισμένοι θρησκο’’τέτοιοι’’, κι εδώ, σχίζονται ή σφάζονται ’’ομοφύλως’’, αυτοκίνητοι ή μη….!
Και….. ανεξιθρησκεία….. ανεξιθρησκεία…., μα η φορολογία….. φορολογία…., κι αυτοί…., κι εδώ….! |
▪ «Φήμη των Ρωμαίων», ▪ «Συμμαχία Ρωμαίων και Ιουδαίων»,
/ …..κατ’ επιθυμία του Ιούδα…., ε, που έκανε θεσπέσιες ‘’φέτες’’ το σώμα του Ελληνιστή Νικάνορα….,
για να πολεμήσουν, μαζί, τους εχθρούς τους, κυρίως, τους Έλληνες, | Α, τώρα, ανθελληνικά…., ε….! |
οπότε κι ‘’εγκαταστάθηκαν’’, οι Ρωμαίοι, στην Ιουδαία….. /
♦ …..ωχ…., σωστά ή λάθος…., ’’σας έδεσε το γλυκό ξινό’’…., αργότερα….!
Αλλά…., όταν κοτζάμ βασιλιάς, χμ, σώρρυ, ω ‘’χλαμιδάτοι’’, θεός Δίας
καλεί σε βοήθεια, και, τους Κύκλωπες, στον πόλεμο ενάντια στους Τιτάνες και τους Γίγαντες,
για να γίνει, οριστικά, κύριος του Ολύμπου και να καθιερώσει τη Δυναστεία του, την των Ολυμπίων,
την τρίτη και τελευταία, χμ, θεϊκή δυναστεία των Ελλήνων, την των βασιλοβαμπίρ,
μετά τον εκθρονισμό του πατέρα του Κρόνου, σαφώς, εναιμάκτως….,…..
ε, εσείς τα, ακόμα, νανάκια της εξεξεξουσίας εκεί…..
δεν θα συμμαχήσετε μετά των αλλοφύλων κι αλλοθρήσκων…., χμμμμμ, αντινομικά, κάπωςςςςς….,
ώστε να γιγαντωθείτε και να επιβληθείτε σε ‘’ομόφυλους κι ομόθρησκους και μη’’…., ε…!; ♦
▪ «Αγώνες των Μακκαβαίων υπό την ηγεσίαν του Ιωνάθαν»….:
▪ «Ο Αλέξανδρος Βάλας / αντίπαλος κι εχθρός του βασιλέως Δημητρίου / καθιστά τον Ιωνάθαν αρχιερέα»,
[ Ω, συχνά, κι οι ‘’παντός καιρού’’ βραχμάνοι, σώρρυ, αρχιερείς….. ’’δένουν τον γάιδαρό τους’’….,
κάλλιο με τους καταχτητές, παρά με τους ντόπιους…., ε, ’’ιστορικός συμβιβασμός και νόμος’’….! ]
▪ «Ο Ιωνάθαν απορρίπτει τας προσφοράς Δημητρίου του Α΄»,
/ Χα, τώρα, αλλού είναι τα συμφέροντά ‘’του’’…., ε, που του το….. τηλεείπε, κι αυτό, ο Γιαχβέ….! /
▪ «Η υπό του Αλεξάνδρου Βάλα απονομή στρατιωτικού και πολιτικού αξιώματος στον Ιωνάθαν»,
| Ε, και, οι προαγωγές του, και του, είναι ανάλογες, κυρίως, της….. ’’επίκυψης’’…., τόσον…., όσον….! |
▪ «Θάνατος του Αλεξάνδρου Βάλα», ▪ «Συμφιλίωσις Ιωνάθαν και Δημητρίου Β΄»,
{ Α, ω Ιωνάθαν, τώρα, ’’φιλαράκια’’ με τον Δημήτριο Β΄…., χμ, μη σου χαθούν κι οι ‘’τίτλοι’’, προπαντός….! }
▪ «Ο Ιωνάθαν βοηθεί τον Δημήτριον / τον Β΄ / κατά του Τρύφωνος»,
▪ «Ο Ιωνάθαν βοηθεί τον Αντίοχον τον ΣΤ΄ κατά του Δημητρίου του Β΄»,
/ Ω, εχθροί, τώρα πια, ο Ιωνάθαν κι ο Δημήτριος Β΄…., μάλλον, για….. τα ‘’λάφυρα’’…., κυρίως, εδώ….,
κι ο λαός σου, ρε Ιωνάθαν, έρμαιο και θύμα 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, πιο εχθροί με τον Δημήτριο Β΄, τέως φίλο, εχ, κατά ’’θεο’’πρόκλητη ’’περίσταση’’….! *
▪ «Ο Ιωνάθαν συλλαμβάνεται υπό του Τρύφωνος»,…..
[ Χα…., οι ‘’θεοί’’ έχουν ‘’αλλεργία’’ ως προς την Ιστορία…., οπότε, να, ‘’είναι’’ σε δεύτερο πλάνο….,
μα όχι κι ως προς τη Μυθολογία…, οπότε, να, είναι σε πρώτο πλάνο….! ]
▪ «Αγώνες των Μακκαβαίων υπό την ηγεσίαν του Σίμωνος»….: «Ο Σίμων αναλαμβάνει την αρχηγίαν»,
▪ «Ο Τρύφων εισβάλλει εις την Ιουδαίαν και φονεύει τον αιχμάλωτόν του Ιωνάθαν»,
[ …..χμ, ευλογημένη αρχή…., καταραμένο τέλος…., ηρωικόοοοο….! ]
▪ «Δημήτριος ο Β΄ παρέχει εις τους Ιουδαίους αυτονομίαν», ▪ «Νίκαι του Σίμωνος»,
▪ (!;) «Ανανέωσις της μετά των Ρωμαίων και των Σπαρτιατών συμμαχίας»,
▪ «Δημήτριος ο Ζ΄ ζητεί παρά του Σίμωνος βοήθειαν κατά του Τρύφωνος»,
▪ «Ρήξις των μεταξύ Αντιόχου Ζ΄ και Σίμωνος φιλικών σχέσεων», ▪ «Δολοφονία Σίμωνος»,….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Β΄….:
▪ «Αι περί την αρχιερατείαν / στην «αγίαν πόλιν» Ιερουσαλήμ / μηχανορραφίαι»….:
| Ε, «σεπταί μηχανορραφίαι»…., χμ, των αρχι,δ,ερέων…., για….. την «έδρα του Μωυσέως»….! |
▪ «Ο Ιάσων σφετερίζεται την αρχιερατείαν», ▪ «Ο Μενέλαος σφετερίζεται την αρχιερατείαν»,
{ Ρε σεις σφετεριστές της Εξεξεξουσίας, και, με ’’πατριδοπουλήματα’’….. ανώτερα υπουργήματα….:
νόμος της Ιστορίας…., έστω, αυτής που είναι….. δίκοπο μαχαίρι….,
και γίνεται τρίκοπο…., ιδίως, όταν ‘’αρραβωνιάζεται’’ με τη Μυθολογία….! }
▪ «Η υπό του Αντιόχου του Επιφανούς καταδίωξις των Ιουδαίων», ▪ «Επιβολή της ελληνικής λατρείας»,…..
|| …..εμ…., έτσι κι αργότερα, προπάντων…., θα σας βολέψει, ωρέ, κι αυτό, το να τους κάνετε τα ίδια….,
’’αλλιώς’’ και σε παροικιακή ‘’κατοχή’’….,
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που έχει ο καιρός γυρίσματα, να ξεπληρώνονται τα ‘’πείσματα’’….! ||
▪ «Μακκαβαιïκή εξέγερσις»….: «Αι πρώται επιτυχίαι Ιούδα του Μακκαβαίου»,
▪ «Θάνατος Αντιόχου του Επιφανούς», ▪ «Κάθαρσις του ναού και εορτή των εγκαινίων»,…..
[ …..έι…., και, τώρα, πια…., όσο κι αν τον καθαρίζετε…., και, το ναό….,
όλο και κάποια ελληνοειδωλολατρικά ‘’στίγματα’’ θα μείνουν…., ’’εσαεί’’…., και, βολευτικά σας….!
Χα, είναι να μη γίνει….. ’’μετάγγιση’’….! ]
▪ «Εκστρατείαι και κατορθώματα Ιούδα του Μακκαβαίου»,….!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Γ΄….:
▪ «Αντίοχος ο Φιλοπάτωρ προτίθεται να εισέλθη στα Άγια των αγίων του εν Ιεροσολύμοις ναού»,
▪ «Ματαίωσις της επιθυμίας του Βασιλέως», ▪ «Ο βασιλεύς αποφασίζει να εκδικηθή τους Ιουδαίους»,
▪ «Οι Ιουδαίοι μεταφέρονται εις Αλεξάνδρειαν»,
▪ «Η περί θανατώσεως των Ιουδαίων διαταγή του βασιλέως»,
▪ «Θαυμαστή διάσωσις των Ιουδαίων»….: «Η διά των αγγέλων τιμωρία»,
* …..χμμμμμ, άνοιξαν, θεόθεν, οι ουράνιες πύλες και δυο ‘’φοβεροειδείς’’ άγγελοι κατέβησαν εκεί,
στον ιππόδρομο, όπου ήσαν εγκλεισμένοι οι Ιουδαίοι, και ‘’υπέβαλαν’’ στα άγρια θηρία
να φάνε, αντί τους Ιουδαίους, τις ένοπλες δυνάμεις, που τους φρουρούσαν….. *
[ …..με….. ’’θαύματα’’ -- τεχνάσματα…../ και γήινους αγγέλους -- κατασκόπους….,/
σας ξέφυγαν τα ‘’πράματα’’….,/ πού τελειωμός στα δράματα….,/ κι αλλού έχει κατθρώπους….! ]
▪ «Μεταβολή των διαθέσεων του βασιλέως», ▪ «Η υπέρ των Ιουδαίων διαταγή του βασιλέως»,
{ …..ε, ίσως, ’’πιάνουν’’ και, στους βασιλείς τα…., ’’τέτοια’’…., τεχνάσματα -- ‘’θαύματα’’….,
και ’’μεταπείθονται’’, χμ, ‘’έως….. νεωτέρας διαταγής του Μεγαλάδελφου ειδωλοθεού τους’’….! }
▪ «Οι Ιουδαίοι εξολοθρεύουν τους αποστατήσαντας ομοφύλους των»,
* Ρε Ιουδαίοι Κάδμοι…., πώς αλλάζουν οι….. ομόφυλοι ρόλοι….,
α, και η….. ’’κάθαρση’’…., ’’ιστορικά’’ και μυθολογικά’’….! *
▪ «Οι Ιουδαίοι επιστρέφουν οίκαδε»….!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δ΄ / Παράρτημα : απόκρυφον (!;) /….:
// Χα…., παράρτημα ’’εξάρτημα’’ …., της ‘’Ιστορίας’’ ‘’μπάλωμα’’….! //
…..▪ «Αντίοχος ο Επιφανής επιζητεί τον εξελληνισμόν των Ιουδαίων»,
▪ «Αντίοχος ο Επιφανής κυριεύει την Ιερουσαλήμ και απαγορεύει την Ιουδαïκήν λατρείαν»,
( ….. * «Δόγμα….: σύνολο από δοξασίες, καθορισμένες μια για πάντα, αναλλοίωτα»….,
ως και «Λατρεία….: εξάσκηση…., με ένα τελετουργικό, επίσης, καθορισμένο κι αναλλοίωτο….,
αυτού του δόγματος»….: έτσι κι οι μεν…., έτσι κι οι δε…., μα και οι παραδέ….: σχιζο’’τέτοιοι’’….,
ουστ, λες κι ο όντως Θεός έχει ανάγκη από λατρείες, δοξολογίες,….!
Ε, ναι, ρε…., όχι…., που, άλλωστε, καθήκον του είναι να μας….,
να, αφού έτσι…., ή και όπως αλλιώς θέλει κάποιος….!…..
…..Δόγματα….. και πτώματα…., λοιπόν…., καθώς πάντα και παντού….! Ου…., ου…., ου….! )
▪ «Μαρτύριον των επτά Μακκαβαίων αδελφών»….!
/ …..ε, των ιμπεριάλ 7…., «των μεγαλύτερων Σφαγέων των Ελλήνων»…., των, επίσης, Σφαγέων….. /
● …..χξς΄, και της μητρός αυτών Σολομονής…., καλέ, σεις ελληνο,εβραιο,ρασοφόροι,
που την αγιοποιήσατε και της χτίσατε ναό, και, στη Θεσσαλονίκη….,
ως και πάμπολλους και πάμπολλες ‘’τέτοιους’’/’’τέτοιες’’…., ιδίως Ελληνοφάγους/γες…..,
όπως, λ. χ, την Τρ·αγία Θεοδώρα του Μποχαντίου, σώρρυ, Βυζαντίου….,
που έσφαξε 100.000 Παυλιανιστές : Έλληνες αιρετικούς….,
πράξη που γιορτάζεται από τους ανθέλληνες της σήμερον
ως ο θρίαμβος της ορθοδοξίας….: Κυριακή της ορθοδοξίας….,….. ξου και ουστ και χξς΄….,…..
…..εχ, και μας λέτε, ω ανθέλληνες, να είμαστε πρώτα ορθόδοξοι, δηλαδή, Εβραίοι, και μετά Έλληνες….,
ως και να βάζουμε την εκκλησία –σας πάνω από την πατρίδα και την οικογένεια….,
εμείς οι αναθεματισμένοι ακι υβρισμένοι, και, της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου….,….! ●
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♠ Το 285 π. Χ και επί Πτολεμαίου Β΄ έγινε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης
στην Ελληνική από 72 (70 ή Ο΄) εξελληνισμένους Εβραίους….,
πλην του βιβλίου των Μακκαβαίων…., που, αρχικά, δεν περιέχεται στη μετάφρασή τους….,
κάτι που το έκανε το εβραιοκίνητο και ελληνοταπεινωτικό ιερατείο των Ελλήνων….!
Λίγο δε πριν, το 312 π. Χ, συγκεντρώθηκαν και (!;) κωδικοποιήθηκαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης τους
---- …..τίιιιι…., πιο μπροστά από την Κ. Δ κωδικοποιήθηκε η Π. Δ…!; Ή….. πιο μετάαααα…!; Εεεεε…!; ---από τον Εβραίο ραβίνο Σόλωνα, σώρρυ, μασ ώντα όνο, σώρρυ, Ονία Α΄ σε συναγωγή τους….!
Εδώ, όμως, είναι αμετάφραστα τα Βιβλία των….: Τωβίτ, Ιουδήθ, Εσθήρ, ως και τα 4 των Μακκαβαίων,….! ♠
==============================================================
Το βιβλίον του Ιώβ…..
…..συγγραφεύς και εποχή συγγραφής : άγνωστα….!
♦ Ρε, κι ’’εδώ’’, χάσανε το χρόνο…., ’’διάχρονο’’ ψάχνετε κι –εσείς…., που ούτε μια χρονολογία εδώ….!
Ε…., να…., κάποιος ‘’κανένας’’…., ’’κάπου’’…., σε μια….. ανέποχη εποχή…., χμ….!
Και, καταπώς λένε, κι αυτό το βιβλίο…., έχει μέγιστη ομοιότητα με τον Αιγυπτιακό μύθο του Λαγέ….,
α, και τον ‘’τέτοιο’’ των Βαβυλωνίων…., εεεεε…., για να δείξουν, όλοι τους, πως…..
όποιος, ‘’αναρχοαυτόνομος’’, πλούσιος, και, αρχοφιλεί και δεν συνεισφέρει, και, για την αιτία του Κυρίου
και θεού ‘’Μεγάλου Αδελφού’’….. ταπεινώνεται και χρεωκοπεί -- πεθαίνει η οικονομική υγεία του….,
μάλιστα δε, ενόψει κοινού εχθρού, γινόμενοι φίλοι οι πρώην Κύριοι : θεοί και αντικύριοι : σατανάδες….,
οπότε και κάνουν ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ οι δύο τους
κι αντιμάχονται σε πλούσιους που θέλουν να γίνουν κι αυτοί θεοί….,
χα, που δεν χωρούν πολλοί ‘’τέτοιοι’’ σε ‘’ένα’’ μέρος….! ♦
Ο Ιώβ, παρόλο που ήτο «άμεμπτος και ευθύς και εφοβείτο τον Θεόν και απέφευγε το κακόν»,
{ Χξς΄, πολλές ορατές και παχιές ευθείες εμπεριέχουν κάτι αόρατες ψιλές τεθλασμένες…., ναααα….!
Και, ναι, η μόνη του αμαρτία ήταν που δεν αμάρτησε καθόλου ο, και, δουλούχος ζάπλουτος Ιώβαρος….,
χα, αφού ήταν εκτός Νόμου του Μωυσέως κι αφού οι ζάπλουτοι δεν αμαρτάνουν….,
νννναι…., δεννννν…., μα ως προς τον όντως Σατανά…., ουστ….! }
«ο μεγαλύτερος από όλους τους κατοίκους της Ανατολής», ο έχων | Α, τίνι τρόπω…!; | χιλιάδες πρόβατα,
καμήλες, βόδια, όνους,….. και «μέγα αριθμό δούλων»…., ο ζων εκτός του νόμου του Μωυσέως….,…..
εχ, παρόλο κι αυτά…., λοιπόν…., ο Κύριοςςςςς, ο Θεόςςςςς…., μια μέρα….,
«όταν τα ουράνια όντα ήλθον διά να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου
και μεταξύ αυτών ήλθε και ο (!;!;!;!;!) Σατανάς»….,
επιτρέπει δοκιμασίες του Ιώβ, για διαπίστωση πίστης, μα και υπομονής του σ’ αυτόν,
(!;!;!;!;!;) με υπόδειξη του Σατανά….!
► Μπα…., κοιτάζονται ενίοτε οι, εκάστοτε, ‘’αντιδιαπλεκόμενοι’’ Γιαχβέ και Σατανάς….,
ως ‘’πάντα και παντού’’…., ο οποίος Σατανάς ελάχιστες φορές αναφέρεται έως στους Προφήτεςςς….,
ε…., αφού ο εκεί και τότε ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : ’’θεός’’ είναι με ‘’ανενεργό’’ ή συνδιαπλεκόμενό του,
ή κι ανύπαρκτο, ‘’Αντιμεγάλο Αδελφό’’ : ’’Αντίθεο’’….,
ναι, δεν αναφέρεται…., εφόσον δεν τον ενοχλεί…., χξς΄ςςςς, ο δίποδος ‘’Σατανάς’’ τον δίποδο ‘’Θεό’’….!
Όμως…., και σ’ αυτούς : τους Προφήτεςςςςς ελάχιστες φορές αναφέρεται….,
χμ, αφού ο Γιαχβέ είναι αυτός που τα κάνει όλα, καλά και κακά…., έστω, ως μας τα λένε….,
οπότε ο / …..χξς΄, και ο όντως Σατανάς…!; / Σατανάς ‘’τη βγάζει καθαρή’’ έως….. εξεξεξακάθαρη…..
και η μονοθεΐα ‘’δολοφονείται’’ ‘’δεξιότεχνα’’, μέσω του ενός Γιαχβέ, χξς΄ςςςς, Θεού….!
Και….. τί ουράνια όντα είναι αυτά….. και….. για ποιόν….. ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’
παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κυρίου…!;
Σαφώς, σε συμφωνία Κυρίων και δεσπονίδων….. ενώπιον κοινού, οικονομικού, αντιπάλου -- ‘’αντιπάλου’’….,
νααα, έγκορμοι είν’ όλοι τους…., ’’ντόπιοι--εσωτερικόθεν’’ : γήινοι….. και ‘’ξένοι--εξωτερικόθεν‘’ : ουράνιοι….!
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Α, για….. ανάλογα δοκιμαστικά ’’στοιχήματα’’….: τέστ υποταγής και μαζοχισμού….,
χα, με υπόδειξη του Σατανά…., προς το Θεό….,
να…., οι….. ορατοί αόρατοι…., χμ, ή οι….. αόρατοι ορατοί…., οι Δεσπότες….! ◄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------♦ Ιώβ : 1 : 12 :
Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «ιδού· όσα έχει είναι εις την εξουσίαν σου·
μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου». Εξήλθε τότε ο Σατανάς από προσώπου του Κυρίου….! (!;)
---- …..χα, ο, ’’παιχνιδιάρης’’, Κύριος…., που….. στο Σατανά….,
του οποίου η εξεξεξουσία είν’ ‘’προίκα’’ του Κυρίου…., ε, και, για την….. ’’παιχνιδιαρίστικη’’ Συνεργασία….,
δείχνει το πρόσωπό του…., μα στους Αγίουςςςςς του τα οπίσθιά του….!
Και δεν πάτε, λέω κι εγώ, να τραβήξετε τις τρίχες των οπισθίων σας, ρε δολίως ‘’θεοκτόνοι’’….,
μην αρχίσω να αποκαλύπτω αλλιώςςςςς….. και σας ‘’λιντσάρουν’’ οι ‘’ασυγκράτητοι’’ αντι’’τέτοιοι’’….!
Ε, μάλλον, λοιπόννννν…., αν εσείς δεν…., θα γίνει….. ’’χαλασμός’’….! ---// …..ρεεεεε…., ’’μας’’ παίζουν σαν ζάρια τα παπάρια….! Και….. 666 = 888…., ναι…, ακριβώς….,
αφού….. 666 + 222….. άσπρες μάσκες = 888….. και….. 888 - 222….. μαύρες μάσκες = 666….! //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------♦ Ιώβ : 2 : 6 :
Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ /·
αλλά φύλαξε την ζωήν του»….! (!;)
* …..χμμμμμ…., υποτροπή καλωσύνης….. ή….. συνέχεια του ‘’παιχνιδιού’’ Νο 666…!; *
…..Έτσι ο Ιώβ δοκιμάζεται, τελικά, με σκληρότατες δοκιμασίες….:
// Χμ…., από ‘’ξηρό αέριο’’ : ζάπλουτος…., ‘’νερό’’ : ‘’πάτος λαός’’…., πια…., από όρος…., λοφίσκος….,
ε, που και τα ‘’πορτοφόλια’’ εξ·ασθενούν έως κι αρρωστούν, α, έως και πεθαίνουν…., μα είν’ αναστητά….!
Έτσι : ‘’έτσι’’ κι ο Τροφώνιος….: από θεός…., ήρωας -- ημίθεος….,
ή ο Χείρων, που έπασχε από αρρώστια ανίατη….: ήταν αθεράπευτα της βασιλευόμενης Δημοκρατίας,
έχασε την αθανασία του ο αντιδιικός κι αυτοκτόνησε…., τσς, ήτοι, τον αυτοκτόνησαν οι σύθθεοί του….! //
χάνει όλα τα αγαθά του, ασθενεί βαριά : πάνσωμον έλκος…., μα δεν βλασφημεί….!
{ Α, έχουν και υπομονή, μα, προπαντός, και ‘’μεθοδείες’’ οι ζάπλουτοι…., ως, πάντα, διαπλεκόμενοι….,
να ξαναγίνονται ζάπλουτοι : να ανασταίνονται οικονομικά…., σε περίπτωση πτώχευσής τους…., κι ας….!
Άλλωστε, οι ‘’Μαικήνες’’ : χορηγοί της Εξουσίας στηρίζουν, ’’δένοντάς ‘τες’’, τις εξουσίες, και, χρήμασι….,
που…., ’’ρίχνουν μπροστά…., για να έχουν πίσω…..’’…., χα, όπως και σήμερα γίνεται, εεεεε….! }
Αρχικά, υπομένει…., παρόλο που καταριέται τη μέρα που γεννήθηκε….,
δεν απελπίζεται…., καταφεύγοντας στο Θεό και υποτασσόμενος στο θέλημά του….,
μα παραπονιέται πικρά στους φίλους του…., που ο Θεός τον βασανίζει….!
|| Εχ, είναι πιο σκληρά τα σ,Σ,τυγερά τεστ επαναϋποταγής του παραβάτη κι ενόχου τω Κυρίω,
χμ, ή και τω Δεσποινίδω….! ||
Μετά, αμφιβάλλει για τη δικαιοσύνη του Θεού…., που….. «φαίνεται ότι σχεδιάζει κρυφίως κατά του Ιώβ»….,
θεωρεί ότι ο άνθρωπος δεν δύναται να δικαιωθεί….,
καθώς οι ασεβείς σπανίως δυστυχούν, ενώ οι ευσεβείς συχνά δυστυχούν….!
( Α, εικόνα σας είναι, ω Σατανείο, και σας μοιάζει…., που το συκάγκαθο κάτ’ απ’ τη συκαγκαθιά πέφτει….! )
Προκαλεί δε το Θεό και θεωρεί μάταιη την προσφυγή του ανθρώπου στη δικαιοσύνη του Θεού,….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Ιώβ : 7 : 20, 21 :
Ιώβ / προς Θεό / : «Ημάρτησα; Τί κακόν κάμνω εις σε, φρουρέ του ανθρώπου;
|| …..Έιιιιι…., τί φρουρέ του ανθρώπου, ρε…!; Φρουρέ του Κατθρώπου….,
που ο Σατανάς είναι φρουρός του κατθρώπου κι εκεί να απευθυνθείς…., χμ, ω κάτθρωπε Ιώβαρε….! ||
Διατί με κατέστησες στόχον σου, ώστε να γίνωμαι βάρος σου;
Διατί δεν συγχωρείς την παράβασίν μου και δεν εξαλείφεις την ενοχήν μου;…..»….!
* Εμ, τόσα ζα που είχες, του έκανες καμιά σούπερ Θυσία, ω εκτός του Νόμου του Μωυσέως Ιώβ….,
να του ανεβάσεις τον αιματοκρίτη, και, του βάμπιρου ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ : Κυρίου :.…. σας…!; *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94

● Ιώβ : 9 : 21, 22, 23, 24 :
Ιώβ / προς Θεό / : «Είμαι αθώος· παραθεωρώ τον εαυτόν μου, βδελύσσομαι την ζωήν μου.
Είναι εν και το αυτό --- διά τούτο λέγω· αυτός αφανίζει τον τέλειον και τον ασεβή.
// Αχ, ξέχασες το που «ποιεί όλα, κακά και καλά» το τέως ‘’αφεντικό’’ σου, βρε φίλαρχε Ιώβαρε….!
Ναι, ρε, αυτός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος…., χμ, που, όπως και στο βασίλειο, και, του Ποσειδώνα,
τίποτα δεν συμβαίνει δίχως την άδειά του…., ξου, του παντοτυχοκρατούχου….! //
Εάν η μάστιξ φονεύη ακαριαίως, αυτός γελά με την απελπισίαν των αθώων.
[ Χμμμμμ…., έτσι είναι, αφού έτσι νομίζεις….! Προσέχουμε, για να έχουμε κι ουχί για να ‘’κατέχουμε’’….!
Εμ, κι εσύ το ίδιο κάνεις στους δούλους σου…., χμ, και, όταν τα είχατε καλά με τον Κύριο, τσιμουδιά….!
Ε, λοιπόν, σκασμός, πια….! Και, ναι, γελά…., που οι Σαδιστές «θεοί δε χύνουν ποτέ τους δάκρυα»….! ]
Η γη παραδίδεται εις τας χείρας του ασεβούς· αυτός καλύπτει τα πρόσωπα των δικαστών της.
Εάν δεν είναι αυτός, ποίος είναι λοιπόν;»….!
{ Ε, αφήστε μας να το/τον βρούμε, ρε για χέσιμο και κατούρα νομενκλατούρα, και χάσιμο δεν θα έχετε….! }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------● Ιώβ : 4 : $18, $19 :
$18 : Ιώβ : «Αυτός / ο Θεός / δεν εμπιστεύεται τους δούλους του
και τους αγγέλους αυτού ελέγχει δι’ ελαττώματα.
♠ Παραπομπή από το $18….. στο….: Πέτρ. Β΄ :2 : 4….:
«Ο Θεός δεν ελυπήθηκε τους αγγέλους, οι οποίοι αμάρτησαν,
αλλά τους έρριξε εις τα ζοφερά σπήλαια του ταρτάρου και τους παρέδωκε να φυλάσσωνται
έως ότου δικαστούν»….: Ψευδοπροφήται και ζωή αμαρτωλή….!
( Χξς΄, ρε σειςςς, εδώ και τώρα, πήραν άδεια απ’ τα τάρταρα αυτοί….. κι είναι ενώπιον του Θεούουου…!; ) ♠
$19 : Πόσον μάλλον τους κατοικούντας εις πηλίνας οικίας,….!
▬ Παραπομπή από το $19….. στα….: ▪ Κορ. Β΄ : 4 : 7….:
«Έχομεν δε τον θησαυρόν αυτόν | το ευαγγέλιο του Ιησού |
μέσα σε πήλινα σκεύη, (!;) διά να φανή ότι τέτοια υπερβολική δύναμις είναι του Θεού
και δεν προέρχεται από μας»….:
Η / Έι, Π,Φ,αύλε, οικονομική, αλά Ιώβ…!; / αδυναμία του αποστόλου και η δύναμις του Θεού….,…..
▪ Κορ. Β΄ : 5 : 1….: «Διότι γνωρίζομεν ότι εάν το επίγειο σπίτι μας, το σώμα, καταργηθή,
έχομεν οικοδόμημα από τον Θεόν, σπίτι αιώνιον, κτισμένον όχι με χέρια,
και το οποίον είναι εις τους ουρανούς»….: Προσωρινή θλίψις και αιωνία δόξα….!
| Χα, πνευματικός, άυλος, πια, Γιαχβέ…., πνευματικά, άυλα, πια, και τα ‘’συμπράγκαλά’’ του….! | ▬
…..Και…., τελικά….,
▼ …..χα, μετά από κυκλοθυμικές παλινδρομήσεις….,
** Ωχ…., δεν λέγεται το πόση, και ιωβική, σχιζοφρένια ‘’μας πέρασαν’’ οι χριστιανοπαιδαγωγοί….,
δεξιότεχνα….: τα σχιζοσχιστικά παιδιόθεν….. και τα μπαλωτικά ‘’μεγαλο’’παιδιόθεν οι διπλόλογοι….,
ώστε, χμ, να τα φορτώνουμε, σχεδόν, όλα στο Θεό…., λες και….. ο Σατανάς, εμείς, οι άλλοι,…..
είμαστε, όλο, καλόπραγοι κι αλάνθαστοι….,….. λες κι η ζωή δεν έχει, ’’ανάλογη’’, δυναμική….,
ώστε, συν τοις άλλοις, ακόμα κι οι ‘’τέλειοι’’ να….. ή να μη….! Α, βρε, όχι κι όλα «Θεού θέλοντος»….! **
με την παρέμβαση των, παρηγορητών του : φίλων του….,
που…., σαν συνήγοροι του, διαμαρτυρόμενου, Θεού, ο οποίος, φορές, επεμβαίνει και τους επιπλήττει….,
του επισημαίνουν πως βλασφημεί έτσι…., προκαλώντας φόβο στον Ιώβ έναντι του Θεού….,
που, «ιδού, ο Θεός ενεργεί όλα αυτά επί του ανθρώπου δύο και τρεις φοράς,
[ Χμ, μόνο, με δυο--τρεις φορές, έτσι, αποκαθίσταται η ευτυχία…!; Χα…., ευτυχείτε οι δύστυχοι….! ]
διά να επαναφέρη αυτόν από τον λάκκον, ώστε να ίδη το φως της ζωής»….: Ιώβ : 33 : 29, 30….,
καθώς είναι «παιδαγωγικός ο λόγος των υπό του Θεού τιμωριών»,….!
---- Ω, αυτός δεν είναι δάσκαλος….,/ κι ας φαίνεται Μεγάλος….,/
ετούτος είναι σκάνδαλος….,/ του Σατανά ο Κάλος….! ---- ▲
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μετανοεί / …..χμ, ο «άμεμπτος» Ιώβ….! / και υποτάσσεται στο, Σατάν ’’παιδαγωγικό’’, θέλημα του, τσς, Θεού
και, έτσι και γι’ αυτό, ως αμοιβή, συμβαίνει «αποκατάστασις του Ιώβ εν ευτυχία»….,….!
---- Ε, ευτυχείτε, λοιπόννννν, εν Κυρίω…., πάααααντοτε…., εχμ, και με Ηώβεια υπομονήηηηη….! ---===============================================================
Το Βιβλίον των Ψαλμών : του Δαυίδ [ και άλλων ψαλμωδών ]…..
«Ψαλμοί» ή «Ψαλτήριον» ή «Ύμνοι»….:
{ …..ο 151ος ψαλμός είναι «απόκρυφοςςςςς»….! ---- …..έιιιιι…., άλλοι ‘’τέτοιοι’’ υπάρχουν…!;---- }
■ Ψαλ. Β΄ ή 2 : 5, 6, $7, $8, $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, λοιπόν….! //
«Εγώ ( …..α, εσύ…., συν Σατανάαααα…!; ) πράγματι έχρισα βασιλέα μου επί της Σιών, το άγιον όρος μου».
♣ …..εμ, δεν χρίζει κι όποιον -- όποιον βασιλιά : «τράγο» ο κάθε ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ :
Κύριος : Βασιλιάς των βασιλέων : Αρχιτράγος….,
που θα πρέπει, πριν, να του βγάλουν τα ρυπαρά ενδύματα της ανομίας
έναντι αυτού, του Κυρίου : ’’Μεγάλου Αδελφού’’….,
σαφώς, «εάν βαδίζη τας οδούς του και τηρή τας εντολάς του»,
χμ, «ως άνθρωπος προγνωστικού σημείου»…., ε, με δείγματα εξεξεξαγοράς στον πρώην βίο του….,
φίλαρχος μεν….. φιλοϋπόταχτος τω Κυρίω δε….,
ως θα έλεγε, και, ο προφήτης Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 10….!
Κι όλα αυτά…., οι προϋποθέσεις…., «ώστε αυτός να είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»….,
ως θα έλεγε ‘’καλυμμένα’’ ‘’καρφωτικά’’ και ‘’με το μαλακό
και σιγά -- σιγά’’, ‘’αμφισβητικά’’, κι ο ‘’φίλαρχος’’ Παύλος,
χμ, για τον, τσς, μονογενή, Ι. Χ : Ιησού Χριστό….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….,
τον, χα, ’’μυστηριοσύλληπτο’’ Ι. Χ…., που….. «από ανθρωπίνης πλευράς,
εγεννήθηκε : «γενομένου» || Εβρ.: 5 : 8 : «γενόμενος» : εκ του εγενόμην….! || από το γένος του Δαυίδ,
// «εγένετο» ( Εγένετο…!; ) εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα» : στο στα αρχαία κείμενο….!
Ω, και τι μετάααααφραση….! //
(!;!;!;!;!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμιν (!;!;!;!:!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης»….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 3, 4….,
ή, πάλι ο Παύλος για τον, τσς, μονογενή, «διά να τον χρίση με έλαιον αγαλλιάσεως
αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….!
Ναι, που έτσι γίνεται σε ‘’τέτοια’’ ‘’καλλιστεία’’ με τους ‘’τέτοιους’’ αδελφούς : φίλους….,
ω θρησκομαστούρια ή μη….,
να, ως ‘’εδώ’’, που, τελικά, ο πλέον υποταγμένος κάτθρωπος : Ι. ΑΧ…., τάχα, άνθρωπος : Ι. Χ….,
χρίζεται και διακηρύσσεται βασιλιάς….,
ε, «σε μακρυνή χώρα», ως ο στην του Ι. Χ παραβολή των μνων….: Λουκάς : 19 : 11 έως 27….,
και….. ανα·γεννάται….. τότε : τώρα : «σήμερον»….! ♣
$7 : Θα ομιλήσω περί του προστάγματος του Κυρίου. Ο Κύριος είπε προς εμέ·
«υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα.
*// Παραπομπή από το $7….. στα….: ▪ Πράξ.: 13 : 33….:
«…..όπως είναι γραμμένον και εις τον δεύτερον Ψαλμόν :
Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα»….:
[ Ε, ήτοι, «από μένα εγένεσο» : σε ανα·γέννησα…., ε, κατά το….. ψυχο : «σαρκο» : πρότυπο του Δαυίδ….!
Και, μήπως, αλά Δία και Διόνυσο…., που, σε 2η γέννα –του τον ανα·γέννησε, «τότε», ο γυναίκανδρος…!; ]
Εις Αντιόχειαν της Πισιδίας. Κήρυγμα του Παύλου προς τους Ιουδαίους….,…..
▪ Εβρ.: 1 : 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;»….:
Ο Υιός του Θεού είναι ανώτερος από τους αγγέλους….,….. ( Ε, πνευματικός γιος : βαφτιστήρι….! )
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▪ Εβρ.: 5 : 5….: «Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν
να γίνη αρχιερεύς, αλλ’ έγινε / …..«εγένετο», χμ, «εγεννήθη»…., ε, αναγεννήθηκε….. / αρχιερεύς
από εκείνον που του είπε, Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα
| …..ε, ήτοι, «υφ’ εμού εγένεσο» | .»….: Ο Ιησούς ο μέγας αρχιερεύς, ανώτερος από τον Ααρών….! //*
{ Βρε….. αυγο·κοτο·λόγοι…., το αυγό έκανε την κότα…., ωχ….,
ννναι…., και, ω Σιωνιστές, ’’άστε τα βασιλοσάπια’’….. για κάθε ‘’λαοπάπια’’….!
Άλλωστε, το θέμα είναι το ποιος έκανε την κότα πετεινό και μας….. ψυχο’’πριαπίζει’’ με ψυχοκαπότα….!
Α, αυτήν την κότα….. εσείςςς….. και μας….,
ναι, να, και τις άλλες ‘’φραγκό’’κοτες….. άλλοι….. και τους….! }
$8 : Ζήτησε από εμέ, και θα δώσω εις σε τα έθνη κληρονομίαν σου,
[ …..κάλέ…., μπας κι είναι ο Μεγαλέξανδρος στο Λυβικό μαντείον του Άμμωνος Διός….,
που του έδωσε όλη τη γη κληρονομιά…., αφού του υποσχέθηκε πως θα προστάξει όλους
να τον λένε υιό του Διός…., ή…!;
Πάντως, δεν πρόκειται, εδώ, για τον Ι. Χ….,
ως / …..ατυχώς και οψόμεθα πιο κάτω : Ιωσεδέκ κ. α. λ.…. / μας εξηγούν οι Καινοδιαθηκικοί….,
που….. ο Ι. Χ ήταν…., έστω, σουλάτσο και κουλτούρα….,…..
ε, κι ολίγη, μόνο, είχε ’’μπαρουτοφαγούρα’’…., έστω, ως κι όσο μας τα παραβολοδείχνουν….! Ή όχι…!; ]
και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης.
{ Παραπομπή απ’ το $8….. στο….: Ιωάν.: 17 : 4, 5….:
«Εγώ σε εδόξασα επί της γης, (!;) ετελείωσα το έργον
που μου έδωκες να κάνω, και τώρα δόξασέ με συ, Πατέρα, πλησίον σου με την δόξαν που είχα μαζί σου
πριν να υπάρξη ο κόσμος»….: Προσευχή του Χριστού….! ( Α, τί πριν να…!; Ε, ως ενσαρκωτή ιδέα….! ) }
$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 απ’ το $9….. στα….: ▪ Αποκ.: 2 : 27….:
Ι. Χ / …..προς κάθε ‘’θεο’’υποταγμένο….. / : «…..θα του δώσω εξουσίαν επάνω εις τα έθνη
---- …..Ι. Χ: «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….,…..
▪ Αποκ.: 12 : 5….: «Και εγέννησε / …..μήπωςςς, «εποίησε» : ‘’έφτιαξε’’ : αναγέννησε…!; / 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….,….. ( Α, τι οδηγίες στους εφαρμοστές των ‘’τέτοιων’’ του….! )
▪ 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….! ♦
{ Πω -- πω ισόθεοςςςςς Μεσσίαςςςςς…., ο της Α. Ι κι όχι ο «εξηρτημένος» Ι. Χ…., ίδιος Γιαχβέ….,
’’μπαρουτοκαπνισμένος’’ στη 2η : ‘’2η’’ Ιωαννοαποκαλυπτική παρ·απ·ουσία του…., αρσενικόςςςςς….! }
10 : Προσέξατε λοιπόν, βασιλείς· συνετίσθητε, άρχοντες της γης.
|| Χα, τώρα που συνήλθαν, κάπως, τα θρασίμια, απ’ τα βασιλο’’τέτοια’’…., βασιλαπειλούν κι αυτοί….! ||
$11 : Δουλεύετε τον Κύριον με φόβον, και αγάλλεσθε με τρόμον.
♠ Παραπομπή από το $11….. στα….: ▪ Εβρ.: 12 : 28….:
«Διά τούτο, (!;) επειδή μας δίδεται βασίλειον ασάλευτον, ( Ααα, «επειδήηη»…., χα, για αυτόοο κι εσείςςς….! )
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 | εντός Ισραήλ | και της επουρανίου / εκτός Ισραήλ : ‘’σπαρτής’’ / Σιών….,…..
▪ Φιλιπ.: 2 : 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….! // …..’’θεοί’’ που φοβερίζουν…..σκιάχτρα που δεν αξίζουν….! // ♠
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$12 : Υποτάχθητε εις αυτόν, μήποτε οργισθή και αφανισθήτε από την οδόν,
διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως.
// …..α, να…., ’’σπίρτο και φωτιά’’ και η γιαχβική ευεξαψία κι οργή…., η του «Όργιου» Γιαχβέ….,
ε…., και, γι’ αυτό…., ’’ευκαμψία’’…., που…., αλλιώς…., χμ, ’’ευλαμψία’’….! //
Πόσον ευτυχείς είναι όσοι καταφεύγουν εις αυτόν!»»….!
[ Ω, κι ο βασιλιάς Γιαχβέ ευτυχής στον….. κόλπο του πυράγκαλου ‘’Τάλως’’ : Βασιλιά…., ω Ισραήλ….,
να ιδεί από πιο κοντά τα οπίσθιά του….!
Φύγετε από εκεί…., βρε…., και ουχί καταφύγετε εκεί…., μπας και σωθείτε….! ]
▌Παραπομπή από το $12….. στα….: ▪ Ιωάν.: 5 : 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.: 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….,…..
▪ Ρωμ.: 9 : 33….: «…..καθώς είναι γραμμένον,
| …..το να αποτύχουν στους σκοπούς τους οι Ισραηλίτες, ενώ οι εθνικοί τους επέτυχαν….. |
Θέτω εις την Σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου·
και καθένας που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιασθή»….: Η αιτία της αποτυχίας των Ισραηλιτών….,…..
▪ Ρωμ.: 10 : 11….: «Διότι λέγει η γραφή, Καθένας που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιασθή»….:
Νέος τρόπος δικαιώσεως δι’ όλους….,…..
▪ Πέτρ. Α΄ : 2 : 6….: «…..διότι περιέχεται εις ( …..α, εις ποίαν…!; ) 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….,….! ▌
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. Γ΄ ή 3 : 4 :
( «Προσευχή εν κινδύνω» : Ψαλμός του Δαυίδ, όταν έφυγε προ του υιού του Αβεσσαλώμ….. )
Δαυίδ : «Αλλά συ, Κύριε, είσαι ασπίς μου, δόξα μου, και ο υψών την κεφαλήν μου.
{ Ναι…., μα τα περί υπερυψωμένης ‘’κεφαλής’’ σου, ρε Δαυίδαρε, τα ξέρει κάλλιο ο ‘’κερατο’’Ουρίας….! }
Κραυγάζω μεγαλοφώνως προς τον Κύριον και μου απαντά από το άγιον όρος του»….!
* Α, με τόσα μεγαλόφωνα κρα -- κρα, τώρα, πώς να μη σου απαντήσει ο Κύριος του παναγίου όρους Σινά,
ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ αρχισκηνοθέτης και 666ός διάδοχος του Αρχισκηνοθέτη….,
χμ, μα που, μετά, ’’σε άδειασε’’….!
---- Έιιιι…., πώωωςςς, βρε, όοολοι, και, οι ύμνοι –σαςςς είναι κατά τα εδώ ‘’τέεεεετοια’’….! ---- *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. Δ΄ ή 4 : 4 :
( «Πίστις εις τον αγαθόν Θεόν εν καιρώ θλίψεως» )
Δαυίδ : «Αλλά μάθετε ότι ο Κύριος εξέλεξε δι’ εαυτόν τον όσιόν του·
{ Εμ, τέτοιον και τόσον αυτοϋποβιβασμό…., χμ, από ταπεινότητα…., ή από θλιβερή ταπείνωση, έστω….,
δεν τον περίμενα ούτε κι εγώ…., μάλιστα, χωρίς να πάθω και να μάθω….!
Τί όσιος, ρε Δαυίδαρε…!; Άγιος του Κυρίουουουουου και Πανάγιος του Δεσποινίδουουουουου….,
εκλεγμένος αμφοτέροις συνεργάσι….,…..ω αμφίδοτον τεκνίον διά αγαθάαααα θελήματα….!
Και….. αυτόν τον ψαλμό…., ρε Δαυίδαρε…., μήπως τον έγραψες τότε που δεν μπόρεσες
να ‘’ξεπαστρέψεις’’ τον πεθερό σου…., που σε έκανε, από….. κατσικοβοσκό, τραγοβοσκό….,
και που…., μετά, που τον ‘’αυτοκτόνησες’’, συν άλλοις….,
δεν μπορούσες, εν ζωή όντας αυτός, να βασιλοποιηθείς…., ε…!; }
ο Κύριος θα ακούση, όταν κραυγάσω προς αυτόν»….!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ψαλ. Ζ΄ ή 7 : 7, 8 :
( «Έκκλησις προς τον δίκαιον Κριτήν» : Διθύραμβος του Δαυίδ,
τον οποίον έψαλλε εις τον Κύριον περί του Χουσί του Βενιαμίτου. )
Δαυίδ : «Ανάστα, Κύριε, εν τη οργή σου, υψώσου με θυμόν κατά των εχθρών μου,
εγέρθητι δι’ εμέ εις την κρίσιν, την οποίαν ώρισες, περιστοιχιζόμενος από την συνάθροισιν των εθνών,
συ δε επίστρεψε υπεράνω αυτής εις τα ύψη»….!
* Ε, βρε βασιλολιγούρη Δαυίδαρε, δεν ‘’αυτοκτονούν’’ τόσο γρήγορα και μια κι έξω οι βασιλιάδες….!
Και, προσοχή, ρε Δαυίδ….: Πάν’ σε Βάθρο…., που αίμα στάζει…., κι ο καλός αιμοβοριάζει….,
ε, πόσο μάλλον το ήδη βαμπιροειδές εσύ….!
Γι’ αυτό, αναίμακτη : βιο’’τέτοια’’ νά ‘ναι η ‘’αυτοκτονία’’ του Σαούλ…., μην και υπερβαμπιριάσεις κι εσύ….! *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΙΒ΄ ή 12 (13) : 2 :
( «Προσευχή εν θλίψει» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Έως πότε, Κύριε, θα με λησμονής εξακολουθητικώς;
Έως πότε θα κρύπτης το πρόσωπόν σου από ημάς;»….!
|| Εχμ, μην τον προκαλείς μεγαλοκράχτως, γιατί δεν το έχει σε τίποτα να σου δείξει κι εσένα τα οπίσθιά του….,
ως στον Μωυσή…., αντί για το…., έμμασκο…., πρόσωπό του….,
που το δείχνει, χα, ’’μόνο’’, στα ουράνια σώματα : στο Σατανά κ. λ. π….. άμασκο….,
α, που, έτσι, θα έχεις, εξεξεξακολουθητικώς, αναποδιές….: ‘’ντόμινο’’….. από τον Ντόμινον : Κύριον….! ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΙΔ΄ ή 14 (15) : 1 :
( «Υπόδειγμα θεοσεβούς ανθρώπου» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Ποίος δύναται να διαμείνη εις την σκηνήν σου, Κύριε;
Ποίος δύναται να κατοικήση εις το άγιον όρος σου;»….!
[ Ε, λίγοι δύνανται, που τα φακίρ τρίκς προκαλούν, και, ’’παράπλευρα’’ θύματα…., κι εσύ τα χρειάζεσαι….!
Υπομονή, ρε Δαυίδαρε…., γιατί κι ο ‘’πολυμεσίτης’’ Μωυσής….. μουτρο,δερματο,κάηκε ‘’παραπλεύρως’’…..
και σκέπαζε για πολύ καιρό το μούτρο του….,
/ ….. χξς΄, και, ‘’από τότε’’, όλοι, σχεδόν, οι ‘’Μεγάλοι’’ ήσαν, οπωσδήποτε, σωσιούχοι : αγγελούχοι….,
εεεεε, και, γι’ αυτόοοοο ’’ανασταίνονταννννν’’….,
ξου, ήταν, οι ‘’δισυπόστατοι’’, συγχρόνως, κι εδώ κι εκεί,….. κ. λ. π…., ξουουουουου....! /
χα, ώστε να μην ιδούν τη δόξα του που ακτινοβολούσε, καθώς η λόξα του διαμετροβολούσε….!
Άσε που, πάλι, εκεί πάνω, ήταν και το εργαστήριο ‘’όπλων’’ χημικού και βιολογικού πολέμου….,
τσσσσς…., για….. φυσικόοο βιολογικό ‘’καθαρισμό’’ των αντιπάλων κι εχθρών του Ισραήλ και….! ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΙΖ΄ ή 17 (18) : 1, 2 :
( «Ευχαριστήριος ύμνος» )
Διά τον αρχιμουσικόν· του Δαυίδ, του δούλου του Κυρίου,
ο οποίος απηύθυνε προς τον Κύριον τους λόγους της ωδής ταύτης
την ημέραν, κατά την οποίαν ο Κύριος ηλευθέρωσεν αυτόν από την χείρα όλων των εχθρών του
και από την χείρα του Σαούλ· και είπε· Σε αγαπώ, Κύριε, η δύναμίς μου!…..
{ Ε, Κύριος, χμ, κι εδώ, είναι η δύναμις του σκλάβου στον Σαούλ Δαυίδ….. και η αδυναμία του Σαούλ….!
Άλλωστε, οι σκηνοθέτες…., που, εδώ, είναι, και, παραγωγοί τούτου του δρακουλέ χωροχρονοσήριαλ….,
έχουν, και, τη δύναμη να αλλάζουν και τους πρωταγωνιστές….. και τους κομπάρσους….,
κυρίως, για λόγους….. ’’ερμηνείας’’…., α, και υποταγής….,
που…., αν οι φανεροί και επί σκηνής τ,ρ,αγοί…., οι μαριονέτες τους…., απαιτούν 1 φορά υποταγή….,
οι….. ’’από’’·κρυφοί και επί παρασκηνίου Τ,ρ,αγοί…., οι μαριονετούχοι…., απαιτούν 666 φορές υποταγή….! }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ψαλ. Κ΄ ή 20 (21) : 2,…..14 :
( «Ο βασιλεύς επιστρέφων νικητής» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Κύριε, εις την δύναμίν σου ευφραίνεται ο βασιλεύς· και πόσον αγάλλεται διά την νίκην σου»…..
«Ανάστα, Κύριε, εν τη δυνάμει σου διά να υμνώμεν και ψάλλωμεν την δύναμίν σου»….!
{ Να…., παζάρια της αμφιδοσίας και γαμαλληλούια : αινείτε τον ιμπεριάλα Αρχισκηνοθέτη ‘’Σατανά’’….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΚΑ΄ ή 21 (22) : $2 :
( «Κραυγή προς βοήθειαν» : Ψαλμός του Δαυίδ….. ) Δαυίδ : «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες;
// …..α, λαμά, λαμά…!; Ε, Γκοτζάμ Γιαχβέ…., μη τον θες, όλο, οπίσω σου, κι εσύ, ’’ουρά’’ σου….!
Πέφτει το κύρος του έτσι….. και….. ’’κατεβαίνει στα….. πεδινά’’….,
ξεπέφτει…., χμ, ως και μεταγενέστεροι απόγονοί σου, ρε Δαυίδαρε….: Ι. Χ κ. α. λ….!
Και, ω επίορκε «Όρκιε» Δαυίδ, να πρόσεχες και να μην ‘’πατούσες’’ τον….. «όρκο της Στύγας»….! //
Διατί δεν σπεύδεις να με βοηθήσης ευθύς ως ακούσης τους λόγους των στεναγμών μου;».
{$$ Παραπομπή από το $2….. στα….: ▪ Ματθ.: 27 : 46….: «Κατά την (!;) ενάτην δε περίπου ώραν
---- Ε…., έεετσι…., ωρέ…., επίορκε τω σ,Σ,τυγερώ Γιαχβέ : Στύγα…., Ιησού…., αφού ενάτη η ώρα….,
σύμφωνα με τον νόμο της Στύγας περί επιόρκων «Όρκιων»…., θα ξανατρώς μαζί του και….! ---εφώναξεν ο Ιησούς με δυνατή φωνή, και είπε, ’’ (!;) Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;’’, το οποίον σημαίνει :
Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες;»….: Θάνατος του Χριστού….,…..
▪ Μάρκ.: 15 : 34….: «Και κατά την ενάτην ώραν εφώναξε ο Ιησούς με δυνατήν φωνήν, ‘’ (!;) Ελωί, ελωί,
λαμά σαβαχθανί;’’, το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει, / Ε, άλλος ο Ηλί….. κι άλλος ο Ελωεί….! /
’’Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες;’’….: Θάνατος του Χριστού….,…..
[ Χα, κι ο Ματθαίος κι ο Μάρκος ήσαν ‘’μυημένοι’’ στα ‘’9’’ σ,Σ,τυγερά κωδικικά των Αρχαιοελλήνων….! ]
▪ Εβρ.: 5 : 7 (8)….: «Ο Χριστός κατά τας ημέρας της επιγείου του ζωής, έκανε προσευχάς
και παρακλήσεις με κραυγήν δυνατήν και με δάκρυα προς εκείνον,
ο οποίος ημπορούσε να τον σώση από τον θάνατον και, αφού εισακούσθηκε λόγω της ευλαβείας του»
(8) «αν και ήτο Υιός, έμαθε την ( …..εεεεε…!; ) υπακοήν από όσα έπαθε,
και γενόμενος ( …..εγένετο : έγινε : αναγεννήθηκε….. ή εγεννήθη…!; ) τέλειος,…..»….:
Ο Ιησούς ο μέγας αρχιερεύς, ανώτερος από τον Ααρών….! $$}
|| …..έι, Δαυίδ…., κραύγαξε, ως άλλοτε και γι’ αυτό, μεγαλοφώνως…., για να σου ξαναγίνει ‘’ουρά’’….,
ε, μεγαλοφώνως κι ωσεί Στέντωρ και πιο υποταχτά….: ΚΡΑ -- ΚΡΑ -- ΚΡΑ….!
Και….. Γιαχβέ :…., ννναι, κι όχι….. Ελ, Ελωεί, Ελωχείμ, Κεμώχ,….! ||
----------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΚΘ΄ ή 29 (30) : 2 :
( «Ευχαριστήριος ύμνος επί διασώσει» :
άσμα επί τοις εγκαινίοις του οίκου του Δαυίδ : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Θα σε μεγαλύνω, Κύριε, διότι συ με ανύψωσες και δεν άφησες τους εχθρούς μου
να ευφρανθούν εις βάρος μου.»….!
/ Να, ρε, παζάρια «ελέω Θεού οι βασιλείς»…., όλα συν Θεώ…., και πλην Σατανά, χμ,….. μα, μετά, συ….! /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------♣ ■ Ψαλ. ΜΘ΄ ή 49 (50) : 2 :
( «Η ουσία της λατρείας» : Ψαλμός του Ασάφ….. )
Ασάφ : «Από την Σιών, την ( έχουσαν ) τελειότητα του κάλλους, έλαμψεν ο Θεός»….!
|| …..ννναιαιαι, απ’ τη Σιών, την (έχουσαν) τελειότατους κάλους,
έλαμψε ο…., λες και ’’Σιωναυτόχθων’’ και της ‘’διασποράς’’ Εβραίος…., Γιαχβέ, όι Γιαχβετζήδες….!
Μα κι εμάς από κει ’’μας την έλαμψε’’, ω ναρκισσο’’τέτοιε’’ της Ασάφειας Ασάφαρε…., σαφώς και σάφεια….,
και ακτινοβολούμε, ‘’ως’’ Μωυσάρια, παντοκαμμένοι…., ναι, να, κι όλοι θα το κατακαταλάβουν, πια….! || ♣
■ Ψαλ. ΝΑ΄ ή 51 (52) : 1, 2 :
( «Η τύχη του ασεβούς» )
Διά τον αρχιμουσικόν· μασκίλ του Δαυίδ, όταν ο Δωήκ ο Ιδουμαίος ήλθε κι ανήγγειλε εις τον Σαούλ
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και είπεν εις αυτόν, «ο Δαυίδ εισήλθεν εις τον οίκον του Αβιμέλεχ»….!
{ …..αμάννννν, ρε Δαυίδαρε…., να, ο άγγελος -- κατάσκοπος του Σαούλ….,
καθώς θα έκανε κι ο κάθε δικός σου, και σου, άγγελος -- κατάσκοπος….,
απλά, πήγε και του είπε το τι καλό φαγητό συμμαγειρεύατε στον οίκο του….. Αβιμέλεχ,
---- …..χα…., ‘’όπου’’ Αβιμέλεχ…., εκεί και συζυγομαντάμεμα….. και….. ’’παιχνίδια’’…., ε…!; ---κέρασμα για τον Σαούλ…., ώστε να είναι πιο….. ’’απόκρυφη’’ κι η ‘’αυτοκτονία’’ του….,
ως είναι ’’απόκρυφος’’ και ο 151ος ψαλμός σου….,…..
και ουδέν το υπερβολικό…., άσχετα αν δεν σας ήταν, κι αυτό, βολικό στα θεσπέεεσια σχέδιά σαςςς….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --■ Ψαλ. ΝΓ΄ ή 53 (54) : 1, 2 :
( «Ο θρίαμβος του ευσεβούς» )
Διά τον αρχιμουσικόν με έγχορδα όργανα· μασκίλ του Δαυίδ,
όταν οι Ζιφφαίοι ήλθον και είπον εις τον Σαούλ· «δεν είναι κεκρυμμένος ο Δαυίδ παρ’ ημίν»;….!
[ Ουφ, ρε Ζιφφαίοι…., αφού ξέρετε…., ο Δαυίδ πάει, μόνο, σε οίκους που έχουν δύο πόρτες,
για να μπορεί να ‘’το παίζει δίπορτο’’, και που, αν δει ’’κερκόπορτα’’, βουρ και λαφυρογιούρια….! ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ.ΝΔ΄ ή 54 (55) : 1,…..10,…..16 :
( «Διαμαρτυρία κατά των ασεβών» ) Διά τον αρχιμουσικόν· μασκίλ του Δαυίδ…..
Δαυίδ : «Σύγχυσε, Κύριε, και διαίρεσε τας γλώσσας των!
|| Ε, ω Δαυίδ, βαβέλ αμαρτίας πράματα ζητάς από τον ενωτικό Γιαχβέ και θα τον κατασατανίσεις….!
Περίμενε, λίγο, να μάθει…., τέλεια…., πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό….,
ε, και, μετά, θα σου κάνει και διαίρεση…., σαφώς, στους άλλους….. και για σένα….!
Προς το παρόν…., ψαλμογλείφε, μασκιλοεπίκυπτε, διθυραμβο’’τέτοιωνε’’, μικταμ’’αύτωνε’’,…..
κι έχει….. αχ….. κι ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Γι αχ βέ….,
που…., όμως…., χα, πολεμά και τους καλούς βασιλο’’τέτοιους’’, προπάντων….,
μην και αναπαράξουν το καλό, στη χώρα τους, και γίνουν παράδειγμα μίμησης…..
κι ανατραπεί, τελικά και ’’πάγγαια’’, η σατάν βασιλοτάξη….,
η που αναπαράγει το κακό, παντού, για να ισχυροποιείται και να διαιωνίζεται στην εξεξεξουσία….! ||
Διότι εις την πόλιν είδον καταδυνάστευσιν και έριδα»…..
* Α, γι’ αυτό, τώρα, ζητάς γιαχβικό λάδι στη φωτιά….,
που έκαναν καλή δουλειά οι εριδάγγελοί σου…., ω Άρη με την δορυφόρο σου Έριδα….! *
«Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς : Θα κατέλθουν ζώντες | Ως, ζώσα, ψυχή κι η Άγγελος…!; | εις τον Άδην!
/ Άντε και καλύτερη ανάσταση : αποφυλάκιση, οι νεκροί : οι θανατοποινίτες φυλακισμένοι : οι ψυχές….! /
[ Ε, τα Δαυίδεια όνειρα ‘’βγαίνουν’’ αληθινά…., χμ, κι όσοι είναι άνομοί του…., ήτοι, χα, ’’ακάθιστοί’’ του….,
σάουνα : ζεστό….. κρύο κ. ο. κ, στα ζεστά νερά του Αχέροντα
και στα κρύα νερά της Στυγός…., σώρρυ, της Αχερουσίας κ. ο. κ….,
όπου, στο τέλος, σερβίρουν τα π,ουρ,δ,ί της Κόλασης -- Εξεξεξορισίου
πικρόβραστο σιχτίρ καφέ εβραίικο, προς εννομίαν…., ώς και στα εξεξεξορίσια του Άδη….! ]
Διότι ανομία είναι εις το μέσον των κατοικιών αυτών»….! ---- Α, χα, γι’ αυτό τα ‘’νόμιμα’’ ‘’τέτοια’’ σας…!; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΝΕ΄ ή 55 (56) : 1 :
( «Η παρά του Θεού βοήθεια» )
Διά τον αρχιμουσικόν· κατά την περιστεράν / Χμμμμμ…., Πελειάδα χρησμοερμηνεύτρια…!; /
των μακρινών τερεβίνθων· μικτάμ του Δαυίδ, όταν εκράτησαν αυτόν οι Φιλισταίοι εις Γαθ….!
// …..εμ…., χμ, το θ της Γαθ φταίει…., και μη μικταμ’’αυτώνεις’’…., ω άτυχε Γαβ ίδ, τώρα,…..
που…., αν το θ ήταν δ…., δεν θα είχες….. ατυχία….. και η Γαθ θα ήτο Γαδ = τύχη…..
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κι εσύ Γαδίδ…., αντί Δαυίδ…., ε, κωδικικά ιμπεριαλιζέ κι αυτό….! //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΝΣΤ΄ ή 56 (57) : 1 :
( «Ελπίς εν μέσω δυσχερειών» )
Διά τον αρχιμουσικόν· «μη καταστρέφης». Μικτάμ του Δαυίδ,
όταν διέφυγεν από τον Σαούλ εντός του σπηλαίου….!
* Βρε, για την ‘’προίκα’’ ’’κυνηγιούνται’’, ‘’θεϊκά’’, γαμπρός και πεθερός….. κι όχι για ένα παλιοΒάθρο…!; *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΝΗ΄ ή 58 (58) : 1,…..9 :
( «Προσευχή προς απαλλαγήν από τους ασεβείς» )
Διά τον αρχιμουσικόν· «μη καταστρέψης». Μικτάμ του Δαυίδ,
όταν ο Σαούλ απέστειλε και κατεσκόπευον την οικίαν διά να θανατώσουν αυτόν…..
Δαυίδ : «Διότι συ, Κύριε, γελάς εις βάρος των / των εχθρών του /, περιφρονείς πάντα τα έθνη»….!
[ Α…., δυσαπάλλαχτοί είναι οι, ’’’εν·καθισμένοι’’, βασιλιάδες…., ρε Αγαδίδ Ιω,α,βίδ….,
ή, χμ, προς ανάμνησιν, Γαθίδ Δαυίδ….,…..
θα το μάθει, κι αυτό, κι ο λαός σου, μετά…., όταν θα του ‘’εν·κάτσεις’’ και θα θέλει να σε….,…..
ναι, νααααα…., και πιο πολύ….. επί του, χξς΄, παναγίου γιου σου Σολομώντος….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΝΘ΄ ή 59 (60) : 1, 2, 3 :
( «Προσευχή προς απελεθέρωσιν» ) Διά τον αρχιμουσικόν· επί Σουσάν Εδούθ.
Μικτάμ του Δαυίδ προς διδασκαλίαν.
Όταν επολέμησε την Αραναίαν της Μεσοποταμίας και την Αραμαίαν Σωβά
και ο Ιωάβ επέστρεψε και επάταξεν εις την Κοιλάδα του άλατος δώδεκα χιλιάδας της Εδώμ.
Δαυίδ : «Θεέ, μας απέρριψες, μας διέσπασες· ωργίσθης και εστράφης εναντίον μας»….!
*** Ωχ…., χμ, παιδαγωγός : πειραματιστής, ρε Δαυίδαρε, ο Γιαχβάραρος…., στους πλεονέκτες….,
που, τώρα, μαθαίνει διαίρεση…., ‘’με’’ σένα πειραματόζωο και για τους άλλους….,
για να σου μάθει, τελικά, και, από μέτρο…., χμ, από….. εφά….,
ώστε να μικταμονουθετείς εσύ άλλους, και, προς διδασκαλία….!
Και….. σκέτο «Θεέ», τώρα που σε ‘’άδειασε’’, ε….! Όχι «Θεέ μου»…., ως όταν σε ‘’γέμιζε’’, ε….! ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. ΞΗ΄ ή 68 (69) : $25 :
( «Επίκλισις προς εκδίκησιν» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Έκχυσε επάνω των την οργήν σου
// Άειντε, ρε, τους χρειάζεται, τώρα, ο διπλοπαίγνιδος….! //
και ο άγριος θυμός σου ας προφθάση αυτούς / …..τους εχθρούς του Δαυίδ….. / »….!
{ Παραπομπή από το $25….. στο….: Θεσ. Α΄ : 2 : 16….:
«…..διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη διά να σωθούν, [ Α, για τη σωτηρία –τους αυτά…!; ]
και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των.
Έφθασεν όμως επί τέλους η οργή επάνω τους»….: Διωγμός….! | Ω Θεσσαλονικείς, φυλλαχτείτεεε….! | }
---- …..οδόντα βγάζουν του Δαυίδ…., κι αυτός βγάζει ‘’μασέλα’’…., αμάν…., τι Γιαχβετρέλα….! ---|| …..στο στόμα σου προστακτικές….. σκοτώνουνε τις ευκτικές….,
ω Προστακτική…., Εξεξεξουσία…., παναιώνια Φόνισσα της Ευκτικής….! ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♠ ■ Ψαλ. ΟΑ΄ ή 71 (72) : 10, 11 :
( «Ο βασιλεύς της ειρήνης» : Ψαλμός / …..ευχή, προσταγή,….. / του Σολομώντος….. )
Σολομών : «Οι βασιλείς της Θαρσείς και των παραλίων να φέρουν εις αυτόν φόρον υποτελείας,
οι βασιλείς της Σιεβά και της Σαβά να φέρουν δώρα!
Και όλοι οι βασιλείς να υποκλίνωνται εις αυτόν, να υπηρετούν αυτόν όλα τα έθνη»….!
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{ Ε, να, βρε, θείειειω ορισμώωω…., έτσι…., είχε 666,678 τόννους χρυσού ο «ελέω του ‘’τέτοιου’’»….,
που, σαφώς, έπαιρνε ο Μελ χεσε δέκιος Γιαχβέ το ανάλογο μερίδιό του κατόπιν διαθήκης -- συμφωνίας….,
φόρο υποτελείας και….. δώρα…., χμ, για την, καθημερινή, ονομαστική του εορτή….!
Ναι, καθημερινή…., αφού….. ο Άγιός του ήταν ο άλλος του….. εξω·εαυτός….. αυτός---‘’αυτός’’….!
Υποκλιθείτε ‘του…., όι, σεις οι κατά Ι. Χ, «ανάξιοι» δούλοι του Γιαχβέ….! } ♠
-------------------------------------------------------------------------------------------------------♦ ■ Ψαλ. ΟΘ΄ ή 79 (80) : 1, 2 :
( «Προσευχή υπέρ αποκαταστάσεως του Ισραήλ» )
Διά τον αρχιμουσικόν· εις τα κρίνα· μαρτύριον του Ασάφ· ψαλμός / «υπέρ του Ασσυρίου» /.
Ασάφ : «Ο ποιμένων τον Ισραήλ, δώσε ακρόασιν,
| Πάντως, στην όντως Ευκτική….. ’’δεν περνάνε’’ κι οι ‘’προστακτικές’’ της κάθε π,Π,ροστακτικής….,
ε, και, γι’ αυτό…., ’’σιωπήηηηη’’….! |
ο οδηγών τον Ιωσήφ ως ποίμνιον, ο καθήμενος επί των Χερουβείμ, εμφανίσου»….!
---- …..χμ…., βγες απ’ τη σκιά….. να ιδείς, ρε, κι εσύ, τον, ακίνητο, ήλιο….!
Και…., ‘’έτσι’’…., ω σεληνότροπε, κι εσύ, Ασάφ…., να μιλάς στην, κουνίστρα, Σελήνη –σας….! ---- ♦
------------------------------------------------------------------------------------------------▌■ Ψαλ. ΠΣΤ΄ ή 86 (87) : 2, 3 :
( «Η Ιερουσαλήμ παγκόσμιος Μητρόπολις» : Ψαλμός· ωδή των υιών Κορέ….. )
Υιοί Κορέ : «Το θεμέλιον αυτού / του Κυρίου / είναι εις τα άγια όρη. | Ε, άγιοι στηριχτές οι πλούσιοι….! |
[ Χμμμμμ, οι τότε Βρυξέλλες των τότε Βρυκολάκων….,….. εχμ, αφαιρετέου του Πλανητάρχη….! ]
Ο Κύριος αγαπά τας πύλας της Σιών περισσότερο απ’ όλας τας άλλας κατασκηνώσεις του Ιακώβ.
*[ …..ααααα…., οι ‘’γεροντοκόρες/χώρες’’ 12 αδελφές ζηλεύονται αναμεταξύ τους…., αρχαιόθεν….,
και….. ’’μαλλιοτραβιούνται’’ για το ποια από τις 12 αδελφές θα…., όχι, θα…., θα ‘’αυτώσει’’, όχι….,
α, ναι…., θα….. ’’παγκοσμιοποιήσει’’, ’’Μεγαλάδελφα’’, τη Γη….! Ναι, ω Κορέ, και διακορέψου….!
…..Ρε υμνητή τυράννων Κορέ…., που ξεπέρασες, και, τους αρχαιοτρέλληνες κωδικο‘’τέτοιους’’….,
που, γι’ αυτό, τους έκαναν τους κλεπταποδόχους έργων άλλων…., ιδίως, ντόπιων…., Μεγάλους….,
δεν πας, με ελαφριά ‘’πηδηματάκια’’, ωρέ ιμπεριάλα Σατάν ελαφροκάνταρο, Δυτική Αφρική μεριά….,
Μαλί και λαούς Μπαρμπάρα και Ντογκόν…., να σου κάνουν τη στερνή, μυσταγωγική, κορέ σου,
ήτοι, την 6η…., χμ, 666η…., ντυόου--φυσική περιτομή…., ώστε να κάνεις καλύτερη….. πεολογία….! ]*
Λαλεί περί σού ένδοξα, πόλις του Θεού»….! ▌
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------► ■ Ψαλ. ΠΗ΄ ή 88 (89) : 20, 21, 22, 23, 24, 25,…..36, $37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 :
( «Αι θλίψεις του Ιούδα» : Μασκίλ του Αιθάν του Εζραχίτου….. )
Αιθάν Εζραχίτης : «Ωμίλησες / Κύριε / κάποτε εν οράσει
|| Ε, και εν οράσει και εν ακοή και εν αφή και εν οσφρήσει και εν γεύσει…., α, και εν πνεύματι….,
μα ουχί εν….. σιωπή…., το είδωλον Γιαχβέ…..
και ουχί ο…., ο ουδέποτε κοιταχθείς, ο «άγνωστός τους»…., Κύριος….. Κύριος….! ||
εις τον πιστόν σου και είπες· ’’έθεσα διάδημα επί του γενναίου· ανύψωσα από τον λαόν ένα εκλεκτόν.
Εύρον Δαυίδ τον δούλόν μου, έχρισα αυτόν με το άγιον έλαιόν μου,
// Α, ως, κατά Παύλο, τον λαδοβαπτισθέντα «πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών : φίλων
και χρισμένον με έλαιον αγαλλιάσεως Ι. Χ….! //
αυτόν, τον οποίον στηρίζει η χειρ μου και ενισχύει ο βραχίων μου.
Ο εχθρός δεν θα καταβάλη αυτόν, ούτε ο ασεβής θα τον καταθλίψη·
διότι εγώ θα συντρίψω τους εχθρούς του ενώπιόν του και θα πατάξω τους μισούντας αυτόν.
Η πιστότης μου και το έλεός μου θα είναι μαζύ του,
και διά του ονόματός μου θα υψωθή η δόξα του’’…..
( Έι, της αλεπούς τα λόγια και του Γιαχβέ τις υποσχέσεις….. ’’κόμπο, ποτέ σου, μην τα δέσεις’’….!
Και…., ρε Αιθάν…., από τότε κι από εκεί….. υποκλέπτονταν, ’’αυτολεξεί’’,
ώς κι οι ‘’μυστικές’’…., χμ, τηλεφωνικές…., συνομιλίες….. ή…!; )
‘’Άπαξ ωρκίσθην εις την αγιότητά μου
*$ Χα, σε άλλους ορκίστηκες στην οργή σου….: Παύλου : Προς Εβραίους : 3 : 11….,
στον Αβραάμ στον ευατό σου…., που «δεν είχες άλλον μεγαλύτερον εις τον οποίον να ορκισθής»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 6 : 13…., μα ποτέ στη σχιζοφρένιά σου…., ωρέ Αρχισχιζάκια….! $*
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--- (!;) δεν θα ψευσθώ εις τον Δαυίδ --[ Χμ, από ‘’αυτό’’ άλλο τίποτα….! Αλήηηθεια….! Και από δικαιολογίες σωρός…., που βρίσκει λόγους….! ]
$37 : ότι οι απόγονοί του θα διαμένουν (!;) εις τον αιώνα,
και ότι ο θρόνος του θα είναι ενώπιόν μου ως ο ήλιος,
*** Παραπομπή από το $37….. στα….: ▪ Λουκ.: 1 : 33….:
«…..και θα βασιλεύση εις τον οίκον του Ιακώβ (!;) αιωνίως
και η βασιλεία του / του Ι. Χ / (!;) δεν θα έχη τέλος»….: Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας….,…..
▪ Ιωάν.: 12 : 34….: Πολυεθνικόν πλήθος / προς Ι. Χ / : «Εμείς ακούσαμε από τον νόμον
ότι ο Χριστός μένει αιωνίως και πώς εσύ λες
ότι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου;»….: Η αίτησις των Ελλήνων….! ***
ως η σελήνη θα στερεωθή εις τον αιώνα ( Τί, αιώνια θα είναι αυτοί τα ‘’σεληνο’’σκάνδαλα της Γης…!; )
/ Ε, ’’σούζα’’ κι ο ‘’ήλιος’’ μπρος στο ‘’Σατανά’’ κι η, κουνίστρα, ’’σελήνη’’ ‘’στέρεο’’….: Πανεξεξεξουσία….! /
και θα παραμένη σταθερός επί τόσον χρόνον, όσον οι ουρανοί’’.
[ Ω οπορτούνα ‘’Μεγαλάδελφέ’’ τους Γιαχβέ, έτσι ακριβώς, «εσαεί»….,
χμ, το είδαν όλοι, κιόλας, απ’ τον Σολομώντα….!
Όμως, ως Ιδέα, ε, ναι, ’’εσαεί’’…., που και ο ουρανός και ο ουράνιος θόλος : ουρανός παρήλθον….:
Γέν.: 1 : 1, 8….! ]
Συ όμως απέρριψες και απέκρουσες, ωργίσθης κατά του κεχρισμένου σου.
Ηκύρωσες την διαθήκην με τον δούλόν σου, εβεβήλωσες το διάδημά του εις το χώμα.
* Ου, βέβηλε Σχιζογιαχβέ, τέτοιο χρυσό διάδημα στο θέλημα και την υπηρεσία σου το βεβηλώνεις….!
Γιαχβέ είσαι συ…., ωρέ…., ή Αντιγιαχβέ…., που τα βασιλοδιαδήματα τα καταντάς καθίκια για χέσιμο…!; *
Κατηδάφισες όλα τα τείχη του, μετέβαλες τας οχυρώσεις του εις ερείπια.
Πάντες οι διερχόμενοι λεηλατούν αυτόν, κατήντησε παίγνιον των γειτόνων του.
| Εχ…., κι εσείς…., ρεζίλια των σκυλιών γίνεστε και ξαναγίνεστε….,
κι όμως εκεί…., ’’ακάθιστοι’’…., μέχρι να ‘’κάτσετε’’, χμ, ’’ασηκωτά’’…., που, πολύ ’’την ψάχνετε’’….! |
Ύψωσες την δεξιάν των εχθρών του, ηύφρανας πάντας τους πολεμίους αυτού.
Εστρέβλωσες μάλιστα την αιχμήν του ξίφους του και δεν τον υπεστήριξες εις την μάχην.
{ Α, καλά, ρε, Αιθάν Εζραχίτη, αυτός, ο ‘’Μεγαλάδελφος’’, ο Γιαχβέ είναι….,
δεν είναι δα, χμ, κι ο Άρης του Δία…., κι αυτός, με τους στημένους πολέμους του….,
ή κι ο Δίας με τη χρυσή ζυγαριά του με τα δαιμονικά πνεύματα : τις Κήρες…., ώστε να μη….!
Ε, ας πιει κι έναν καφέ, κι αυτός, που….. κάτθρωπος είναι
και δη με….. διαπλεκόμενες σαμποταζιζέ αδυναμίες : «μαλακίες»….! }
Έθεσες τέρμα εις την δόξαν του και έρριψες τον θρόνον του κατά γης.
Περιέκοψες τας ημέρας της ακμής του και εκάλυψες αυτόν με αισχύνην.
// Ε, μωρέ Αιθάν, και στις αναίμακτες ‘’αυτοκτονίες’’ έχουμε Μεγαλεία που γίνονται Ξεπεσμοί’’….!
Γι’ αυτό, μη…., που ξέρει, πια, και, αυτός να διαιρεί…., ώστε να βασιλεύει, χμ, ’’αβασίλευτα’’….! //
Έως πότε, Κύριε; Θα (!;) κρύπτησαι (!;) διά παντός; Έως πότε θα καίηται η οργή σου ως πυρ;»…..
|/ Μη κλαις, ρε Αιθάν, μη…., που όλο και κάποια, Ιωβική, αποκατάσταση θα κάνει ο Γιαχβέ, ’’ως πάντα’’….!
Άλλωστε, στην απίθανη μυθολογία σας, όλες, ώς κι οι απίθανες, οι ιστορίες είναι πιθανέςςςςς….! /| ◄
---------------------------------------------------------------------------------------------------♣ ■ Ψαλ. ΠΘ΄ ή 89 (90) : 1,…..$4,…..10 :
( «Ο αιώνιος Θεός καταφυγή του άθλιου ανθρώπου» ) Προσευχή Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού…..
// Εχ, ρε δίποδα τετράποδα…., τότε, τι λογής είναι οι κάτθρωποι του όντως Σατανά…!; //
Μωυσής : $4 : «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου / Κύριε / είναι απλώς ως η χθεσινή ημέρα,
η οποία παρήλθε, και ως φυλακή κατά την νύχτα»…..
{ Παραπομπή από το $4….. στο….: Πέτρ. Β΄ : 3 : 8….: «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη,
αγαπητοί μου, το εξής : ότι μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη
και χίλια έτη σαν μία ημέρα»….: Η ημέρα της ελεύσεως του Χριστού….! }
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|*| …..ωχ…., ’’δούλεμα’’ και δουλεία….: και στα δύο….. ’’πάστορας’’….,
κι από ‘’τέχνη’’…., ο της Αραμαίας νομάδος Μωυσής…., ’’κόσκινο’’….,
ο Νο 1 της περιοχής ’’κοσκινο’’μάστορας…., ή, κάλλιο, μαστρο’’κοσκινιστής’’….!
Και…., ναι…., χίλια έτη του Κυρίου Γιαχβέ είναι ως μια μέρα….,
που οι βασιλιάδες, και τα τσιαράκια τους, ζουν ζώντας κι όχι πεθαίνοντας, ως οι ‘’πέτρες’’ : νερά :….,
ναι, χμ, και χίλιες μαχαγιούγκας απαρτίζουν μια κοσμική περίοδο, κάλπα,
που ονομάζεται, στους Ινδουιστές, Εβδομάδα του Κυρίου Βράχμα….!
Ε, άντε, βρε….. διαψευσμένα Γιαχβούδια, Βραχμανούδια κ. λ. π. και καλά ‘’σαράντα’’ σας….,
ω, μετά τη, στερνή, ’’Μεγάλη Εβδομάδα’’ σας, μάλλον…., που δεν έχει, πια, ‘’Μεγάλλο Σάββατο’’….! |*|
«Το μήκος της ζωής μας είναι εβδομήκοντα έτη, πιθανώς, εν περιπτώσει ευρωστίας, ογδοήκοντα έτη,
αλλ’ η συνολική διάρκειά των είναι κόπος και πόνος· διότι κόπτεται ταχέως και ημείς πετώμεν μακράν»….!
--//-- Καλέ σεις, έιιι, εβδομήντα έτη / …..α, «μισθωτού»….. ή….. «άμισθου»…!; / το πολύ….,
άντε, σε περίπτωση ευρωστίας, ογδόντα…., χα, να…., το μήκος της ζωής ‘’τους’’…., τότε….!
Και το πώς….,που ο ίδιος ο Μωυσής φέρεται να λέει, και, για άλλους…., έζησαν αιώνες κι αιώνες….,
ε, κι αυτό, είναι άλλου χαχά δυσαγγέλιον….!
Μάλλον, εχ, οι διασκευαστές του τετραδίου του σε πεντάτευχο Βιβλίο….,
θα βρήκαν και το πλάτος και το ύψος της ζωής τους, και τους, ξου….,
κι η ευρωστία να γράφονταν, χα, εις ιμπεριάλ ανάμνησιν, με δυο ρ….,
και τους εμφανίζουν ως υπερυπερυπερ….. αιωνόβιους….:
( Ε, τόσους αιώνες κράτησαν ως ενσαρκωτές ιδέες…., που, μετά, τους προέκυψαν πιο υπερ’’τέτοιες’’….! )
Αδάμ : 930, Σηθ : 912, Ενώς : 905, Κενάν : 912, Μαλελεήλ : 905, Ιαρέδ : 962, Ενώχ : 365,
Νώε / …..μα κι απόγονοί του….. / : 950,….. έτη….,…..
εκτός κι αν οι μήνες είχαν 1 Εβδομάδα, τα έτη 1 μήνα, ο αιώνας 10 έτη, η χιλιετία 100 έτη,….! --//-- ♣
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. 93 (94) : 1 :
( «Καταστροφή των ασεβών» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Κύριε, Θεέ της εκδικήσεως, Θεέ της εκδικήσεως, εμφανίσου!»….!
♣ …..α, βρε εκδικητικέ και μισερέ Δαυίδ…., πώς και δεν σε ακούει…., ω μεγαλόφωνε κράχτη….!
Μίσησε περισσότερο, που, συνήθως, όσο αυξάνεται το μίσος….. αυξάνεται και η ένταση της φωνής….,
ε, ως κι οι πιθανότητες να σε ακούσει….,…..
---- …..αλλά…., χμ, μειώνεται, παράλληλα, και η ένταση της ‘’σιωπηλής’’ φωνής της ψυχής….,….! ---α…., κι οι βιοτοξίνες, η βιοπίεση,….. και, γενικώς, όλες οι κακές, ιδίως, αδενικές, εκρίσεις, χμ, αυξάνονται….!
…..Όμως…., κράξε…., μόν’ μη σου χαλάσουν οι φωνητικές σου πορδές, σώρρυ, χορδές…..
και πώς θα του ψάλλεις….. κλασικά…., ωρέ, για το Θρόνο, Επίκυπτε….!
Ααααα…., για να σε ακούσει…., ναι, κάνε ως έκαναν οι πιστοί του Άδη, κατά τη λατρεία του στο ναό του,
που, για να τραβήξουν την προσοχή του, χτυπούσαν τη γη με τα χέρια ή με τα πόδια τους….!
Ή, πάλι, χτύπα…., α, άσε…., μήπως σου φύγει, σαν υποτροπιάσει μέσα του ο αφομοιωμένος του Νυάμι,
ο επουράνιος, τελικά, θεόςςςςς του λαού της Δυτικής Αφρικής Ασάντι….,
χα, που εγκατέλειψε τον κόσμο των ανθρώπων, εξαιτίας του αφόρητου θορύβου,
που έκαναν οι γυναίκες…., κτυπώντας τους σπόρους για να τους κάνουν πολτό….,
ε, κι έγινε…., κι αυτός, ως και τινές αρχαίοι Τρέλληνες ‘’τέτοιοι’’…., αστρικόςςςςς, ξου….!
Ή….. άναψε φωτιά θυσίας…., που, κι αυτή, προσελκύει τους ‘’τέτοιους’’….,
χμ, πλάι στη χλόη της Γης…., όπου, τότε και συν άσμασι, θα έλθει να σας….. ‘’καθίσει’’….,
καθώς είναι δυνατόν να υποτροπιάσουν μέσα του
κι οι αφομοιωμένοι του Ασούρας, ήτοι, κατά τους Ινδουιστές, οι αόρατοι δεσπότες…., ννναι, έτσι….!….. ♣
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ψαλ. 97 (98) : 1, 2, 3, 4 :
( «Θριαμβευτικόν άσμα» : Ψαλμός του Δαυίδ…..
--- Κεφ. ΡΔ΄ ή 104 : «Ο Κύριος εκτελεστής των υποσχέσεών του»….. --- )
/ Έι, άλλο εκτέλεση….. κι άλλο ‘’εκτέλεση’’….! /
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Δαυίδ : «Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέον, διότι εποίησε θαυμάσια! Η δεξιά του και ο άγιος βραχίων του
έφερεν εις αυτόν νίκην. Ο Κύριος κατέστησε γνωστήν την νίκην του· απεκάλυψε τη διακαιοσύνη του
ενώπιον των εθνών. Ενεθυμήθη το έλεός του και την πιστότητά του προς τον οίκον του Ισραήλ.
|| Χα, και η αποκατάστασις ή μη του Ισραήλ…..
και η πιστότης ή μη του, χμ, δυσμνήμονος Γιαχβέ….. ’’πάνε’’ αναλόγως…., κι εδώ….!
Και…., χα, πώς να μη σας θυμηθεί, ω Γιαχβίδια, σαν είδε, μετά από την πνίχτρα σας βροχή του,
το….. ουράνιο τόξο, που το όρισε, έτσι, ώστε να μην επαίρεται -- λησμονεί τις διαθήκες του…!; ||
(!;) Όλα τα πέρατα της γης είδον τον θρίαμβον του Θεού ημών.
{ Να…., χμ, γιαχαμπίμπι γιαλελέλι…., ’’μέλι, κουρδουκέλι…., κουρδουκέλι, μέλι…..’’….. κ. ο. κ….,
’’εναλλάξ’’, κατά τα ‘’κέφια’’ του Γιαχβέ….!
Ω, κι οι ύμνοι σας ‘’τέτοιοι’’ είναι…., χξς΄, προς θεοποιημένους Βασιλιάδες…., ω πιστοί –τους….!
Και πώς γίνεται να σας/τα βλέπουν όλα τα πέρατα της γης | …..ε, όχι της Γης….! | συχνά….,
μα η Ιστορία σπάνια…., ως τον Γκοτζάμ Ι. Χ σας…., που δεν τον έγραψε…., αλλά ‘’τον έγραψε’’…!; }
Αλαλάξατε εις τον Κύριον, όλη η γη· ευφράνθητε, αγαλλιάσατε και ψάλατε»….!
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Άλλοι Ψαλμοί….:
«Ο βασιλεύς εκστρατεύων εις πόλεμον» : Ψαλμός του Δαυίδ,
/ Χμ, κι η βασιλομήτωρ στρατηγίνα μαζί σου….! /
«Δέησις προς τιμωρίαν των ασεβών» : Ψαλμός του Δαυίδ,
| Αμήν…., και στα δικά σου….! |
«Προσευχή εν καταδιώξει» : Ψαλμός του Δαυίδ,
[ ‘’Ναι’’, μα κι οι διωκόμενοί σου προσεύχονται….. σε είδωλα….! Α, μαλώνουν κι αυτά τότε κι έτσι…!; ]
«Ο Θε ός φύλαξ της Σιών» : Ψαλμός των υιών Κορέ,
( Σκοπιά επί 24ώρου βάσεως και ‘’καλός πολίτης’’…., ωρέ ιμπεριάλ κορεποιημένε -- περιτετμημένε….! )
«Η αιωνία ευλογία της Σιών» : Ωδή των αναβαθμητών· του Δαυίδ,
{ Ευλογείτε και ευπράττετε κι οψόμεθα…., χμ, που μια ζωή στην κατάρα είστε…., ω Σιωνο’’τέτοιοι’’….! }
«Ανίσχυρος ο πλούτος κατά τον θάνατον» : Ψαλμός των υιών Κορέ,
/ Κι η πλουτομανία σας εν ζωή τί…!; Για να εξεξεξαγοράσετε τον περάτη του Αχέροντα…!; /
«Επίκλησις κατά επιδρομέων» : Μασκίλ του Ασάφ,
| Ποίος ο επιδρομεύς….. και ποίος ο….. εκδρομεύς…!; |
«Ανακούφισις εκ της μελέτης του παρελθόντος»: Ψαλμός του Ασάφ,
* Ηθικό δίδαγμα δεν βγάζετε…!; *
«Διδάγματα εκ της Ιστορίας» : Μασκίλ του Ασάφ,
[ Ανήθικο δίδαγμα βγάζετε….! ]
«Επίκλησις κατά των εθνών» : Ψαλμός του Ασάφ,
/ Χα, κι έτσι γίνατε…., από 12άφυλλα 30άφυλλα…., 100όφυλλα….!
Υπάρχουν και άφυλλα 30άφυλλα…., οπότε θα φανούν, εντελώς, όλα τα αγκάθια σας και θα….! /
«Προγραμματικαί δηλώσεις του βασιλέως» : Ψαλμός του Δαυίδ,….!
| Στα σαφή μηνύματα….. αίματα και μνήματα….! /
================================================================
================================================================
6 --- 6 έως 6 --- 7 )
6 --- 6 )
Το Βιβλίον των παροιμιών : του Σολομώντος [ και άλλων σοφών ανδρών….. ] …..
■ Παροιμίαι : 1 : 1 :
Αι παροιμίαι του Σολομώντος, υιού του Δαυίδ, βασιλέως του Ισραήλ….!
| Άντε στη ‘’στενή’’ : τάφο : φυλακή, κι αυτόν…., για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας….! |
►…..έι, κι αυτό, όχι ενιαίο….!
---- Άγαδα, άτυχα, κι αυτά…., που ‘’έπεσαν’’ σε εποχή που ο Γιαχβέ μάθαινε διαίρεσιςςςςς….! ---Περιέχει δημώδη διαφόρων εποχών,
/ Νααααα, ρεεεεε…., άλλων πνευματικά αγαθά…., κλεμμένα : ‘’επιδαψιλευμένα Σολομωντόθεν….! /
που συγκεντρώθησαν σε ένα τόμο κατά τους χρόνους του Έσδρα,
περί τα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 4ου π. Χ αιώνος,
και, και, εδώ, «η μετάφρασις των εβδομήκοντα, των Ο΄, παρουσιάζει (!;) σημαντικάς διαφοράς
από του Εβραïκού κειμένου, ιδίως εις την κατάταξιν των τμημάτων»….! (!;)
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| Α…., έτσι : 70άκις : Ο΄άκις ιμπεριάλ συμβαίνει στις ερμικές κλεψιές….! |
| Ε, χα, είναι που, ‘’αμφότεροι’’, «εστήκασι εν τη τάξει της Σελήνης και ουχί εν τη τάξει του ηλίου»….! ||
// Ω, και, ’’τέτοια’’ ακατάστατα συμβαίνουν όταν ‘’αρραβωνιάζουν’’ τη μυθολογία με την, έστω, ιστορία….,
αλλά…., όταν ‘’παντρεύουν’’ την, έστω, ιστορία με τη μυθολογία….,
ε, τότε, χάνει η μάνα το παιδί….. και ο ‘’μπαμπάς’’ το νόθο….! // ◄
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 5 : 20 :
Σολομών : «Διατί, υιέ μου, να ευφραίνησαι με την σύζυγον άλλου τινός
και να εναγκαλίζησαι τον κόλπον μοιχαλίδος;»….!
[ Όλο δεοντολογία και για σένα ούτε μία…., ρε αρχιλογοκλόπε, αφορισμένε μικτόγαμε και μολυσιόγενε….,
πουουουουου….. τώρα, που ‘γινες ‘’Τζιτζίκι’’…., πώς μιλάς για το ‘’μανίκι’’….!
Και….. στον μπαμπά σου να τα πεις, που χώρισε τη μαμά σου απ’ τον Ουρία, και….. ούρα, ρε….!
Ααααα…., πάει πολύ το ‘’δούλεμα’’…., σαν μιλούν οι αειξεπάρθενες Ήρες για ‘’τέτοια’’ παρθενία….! ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 9 : 10 :
Σολομών : «Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και η γνώσις του Αγίου είναι φρόνησις»….!
* …..χμ, κάτι σαν το….. «στερνή μου γνώση…., αν σε είχα ‘’πρώτα’’….,
θα πέθαινα από….. ευκοίλια κι άνθρωπος…., ννναι, κι όχι σούπερ ‘’δυσκοίλιος’’ κάτθρωπος….!»….!
Και, ω ρε Τράγιε Σολομώνταρε, σαν θα μάθεις λιγότερο φρόνιμα τα ‘’Μεγαλαδελφικά’’, ξαναπές ‘τα….,
χμ, να τελειώσει κι αυτή η σοφία σου…., ε, ως τόλμη ενώπιον του Δεσποινίδου….! *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 11 : 4,…..$18,…..$28 :
Σολομών : «Ο πλούτος εις ουδέν ωφελεί κατά την ημέραν της οργής,
| …..ε…., και, γι’ αυτό…., φρόντισε να κάνεις τους +666 τόννους χρυσού….. -666….,…..
χμ, μήπως και υπάρχουν και….. «θανάσιμα αμαρτήματα»…., ανιρβάνιστά…., ’’άσβηστά’’….! |
η δε δικαιοσύνη σώζει από τον θάνατον»….!
/ Χα…., ώστε ομολογείς ότι είσαι, εσαεί, πεθαμένος….! Ή, χα, ’’μας δουλεύεις’’, ρε Θάνατε…!; /
$18 : «Ο ασεβής άνθρωπος κερδίζει απατηλά αγαθά,
[ Κρίμα που απόκτησες αυτογνωσίιιιια γέρος και, τώρα, απ’ τη Σελήνη και ψυχοεϊτζιάρης, λες, φορές….:
«Στερνή μου γνώση…., αν σ’ είχα πρώτα…., δεν θα ψυχο’’πηδούσα’’….. δίχως ψυχο’’καπότα’’….!»….! ]
ο δε σπείρων δικαιοσύνην έχει αληθινήν αμοιβήν»….!
* Παραπομπή απ’ το $18….. στα….: ▪ Γαλ.: 6 : 8, 9….:
«…..διότι εκείνος που θα σπείρη εις την σάρκαν του,
θα θερίση από την σάρκαν διαφθοράν. Εκείνος δε που θα σπείρη εις το Πνεύμα, θα θερίση
από το Πνεύμα ζωήν αιώνιον»….: Πρακτικά παραγγέλματα….! ( Εχ, πώς σε ‘’αδειάζει’’ κι ο Φαύλος….! )
▪ Ιακ.: 3 : 18….: «Διά τους ειρηνοποιούς σπείρεται ειρηνικά καρπός δικαιοσύνης»….:
Αληθινή και ψευδής σοφία….! *
$28 : «Ο έχων πεποίθησιν εις τα πλούτη του θα πέση, / Α, σπάνια έχει φθινόπωρο στις Σολομωντίες….! /
οι δε δίκαιοι θα ευδοκιμήσουν ως πράσινα φύλλα»….!
▌ Παραπομπή από το $28….. στα….: ▪ Μάρκ.: 10 : 24….: «Οι μαθηταί κατεπλάγησαν με τα λόγια του.
*// …..του Ιησού, που τους είπε πως είναι δύσκολο να μπει κάποιος πλούσιος στη βασιλεία του Θεού….,
χμ, ο που όλο στα βουνά και τα όρη : στους πλούσιους και τους ζάπλουτους, αντίστοιχα, είχε
πού την κεφαλήν κλίναι….! Χμ, ο που ήξερε να χρησιμοποιεί σωστά τον άδικο μαμωνά,
κάνοντας φίλους τους πλούσιους, για να τον δεχτούν στις αιώνιες σκηνές τους, σαν θα πέθαινε….:
Λουκάς : 16 : 9, 10…., ήτοι, σαν θα φυλακίζονταν ως θανατοποινίτης…., πράγμα που το γνώριζε….,
και, που ‘’το πήγαινε φιρί – φιρί’’….. και οι της εκεί και τότε Εξουσίας ‘’του τη φύλαγαν’’ γι’ αυτό….,
οπότε και θα του εξαγόραζαν την ακριβοεξαγόραστη έτσι, βαριά ποινή του…..
κι ο πολυμεσίτης εκείνος, θα μεσολαβούσε για να μπουν, εύευευκολα, στη βασιλείααα του Θεούουου….,
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χα, ακόμα κι αν δεν έδιναν οι άφρονες και υπερήφανοι πλούσιοι, πριν, για την πολεμοαιτία του….! //*
Ο δε Ιησούς έλαβε πάλιν τον λόγον και τους είπε, ’’Παιδιά μου, πόσον δύσκολον είναι δι’ εκείνους που έχουν
την εμπιστοσύνην τους εις τα χρήματα να μπουν εις την βασιλείαν του Θεού»….:
Το εμπόδιον του πλούτου….,….. ( Ω Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., οι 12 ήσαν πλούσιοι ή φιλόπλουτοι, τότε που….. και…!; )
▪ Λουκ.: 12 : 21….: Ι. Χ : «Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει διά τον εαυτόν του
και δεν φροντίζει να γίνη πλούσιος ως προς τον Θεόν»….:
/ Χξς΄ςςςς….! /
Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου….,…..
▪ Τιμ. Α΄ : 6 : 17….: «Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου, παράγγελλε να μην είναι υπερήφανοι·
ούτε να έχουν την ελπίδα τους εις την αβεβαιότητα του πλούτου, αλλ’ εις τον Θεόν τον ζωντανόν»….:
Προσωπικαί συμβουλαί….! ▌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 14 : 20 :
Σολομών : «Ο πτωχός μισείται ακόμη κι απ’ τον πλησίον του,
// Ω, πτωχέ…., μα ετερό,πλουσιό,τροφε…., Ι. Χ…., θησαυροευρέτη και πολλαπλασιαστή άρτου κ. α. λ….,
συ που δεν μας έκανες όλους πλούσιους, ώστε να είμαστε όλοι φίλοι κι αγαπημένοι….,
πώς να αγαπήσουμε οι πτωχοί εμείς, «ως εαυτόν», τον πλησίον μας πτωχό…!; //
ο δε πλούσιος έχει πολλούς φίλους»….! [ Α, για πολυφιλία η πλουτομανία, και, σου…., ρε Σολομώντα…!; ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 16 : 10,…..12, 13, 14, 15, 16,…..18,…..33 :
▪ Σολομών : «Εις τα χείλη βασιλέως υπάρχει χρησμός,
( Ωχ, μήπως….. έχριζες, ’’κραγιονόβαφες’’, τα ως….. «ταινίαν ερυθράν» χείλη σου
κι ήσουν όλο μακιγιαρισμένα λόγια…!; Άλλωστε…., ω πρωκτοπόστομε Σολομώντα….,
και, και, στην αρχαία τρελληνική μυθο’’τέτοια’’ οι χρησμοί τινών ‘’τέτοιων’’ έβγαιναν από οπές….! )
το στόμα του δεν δύναται να σφάλη κατά την κρίσιν»….!
| Έιιιιι…., ουδείς….. άσφαλτος…., ρε παντεθλασμένε Πάπαρε….! |
* Χμ, οι πράξεις ‘’μιλούν’’ καλύτερα από τα λόγια….! Και…., πλην από….. αλλόλογοι κι αλλόπρακτοι….,
είναι Μεγαλόλογοι και μικρόπρακτοι οι ‘’Μεγάλοι’’…., σχεδόν, πάντα….,…..
μα μικρόλογοι και Μεγαλόπρακτοι είναι οι ‘’μικροί’’, ’’συνήθως’’…., μωρή αρσενικιά πουτανομαντάμα….! *
▪ «Η παρανομία είναι βδέλυγμα εις τους βασιλείς, διότι ο θρόνος στηρίζεται διά της δικαιοσύνης»….!
|| …..Όχα…., απολύτως έτσι είναι οι «ελέω Θεούουουουου»….!
Και μην κραυγάζεις μεγαλοφώνως…., ρε Κράχτη του Σατανά….,
μη σ’ ακούσουν κι οι Καινοδιαθηκικοί….. Πέτρος, Παύλος και τα ‘’ρέστα’’…..
και ξαναπούν τα «διεστραμμένα» ‘’τέτοια’’ σου….,
ως, κι εσύ, επαναλαμβάνεις τινά αρχαιοελλήνων αυλόδουλων ‘’τέτοιων’’….:
Πλάτωνος, Αριστοτέλη, Ξενοφώντος κ. λ. π….! ||
▪ «Έντιμα χείλη είναι ευαρέσκεια βασιλέως, ο οποίος αγαπά τον ομιλούντα ευθέως»….!
[ Εχ, ω υμνητές τυράννων, στον ανάποδο, η ευθεία είναι τεθλασμένη….. και ευθεία η τεθλασμένη….!
Και….. άλλο το κατά Θεόοον έντιμον κι άτιμον….. κι άλλο το κατά Σατανάααν έντιμον κι άτιμον….,
εξού και δίδεται, βασιλόθεν, τιμή στους άτιμους….. και….. ατιμία στους τίμιους….,
εξού και….. ξου στους, πάντα, άτιμους δ,ή,εί,μιους…., χμ, που, όταν λένε θεό, εννοούν τον αντιθεό….! ]
▪ «Η οργή του βασιλέως είναι πρόδρομος του θανάτου, ο δε σοφός δύναται να κατευνάση αυτήν»….!
|| …..Ααααα…., ωρέ Γιαχβίδιο…., ο βασιλιάς φταρνίζεται….. κι όλη η επικράτειά του ζαλίζεται….,
που, χμ, φτάρνισμα και ‘’προγραφή’’…., εξού και σ’ έχουμε, πάνσοφα,
και ‘’γραμμένο’’….. και ‘’προγραμμένο’’…., ρε ‘’απερίγραπτε’’….,
που εμείς δεν είμαστε ‘’τέτοιοι’’ σοφοί : πάντα …..–όφονες --- σώφρονες….!
Και….. μήπως είστε, και, ψυχοσυναχωμένος…., Μεγκαλιώτατε…!;
Έχουμε, πια, και….. ακαριαία αντιβασιλικά αντιβιοτικά….! ||
▪ «Εις την λάμψιν του προσώπου του βασιλέως υπάρχει ζωή
* …..όχα…., έτσι, χμ, ροδομάγουλα, είναι, ‘’πάντα’’, τα λαοβαμπίρια….! *
και η εύνοιά του είναι ως εαρινόν νέφος βροχής»….!
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/ Ρε ‘’Αιθέρα’’, Πιερίους που θες, κι εσύ, να ‘’τσακιστείς’’, ως ο Ερμής, σαν ‘’«φθινοπωρινή’’ ‘’πνοή»’’….! /
{ Ε…., τότε…., χαρά στους….. βασιλοευν,οι,ούχους…., τους ‘’ανοιξο : εαρο’’’’νεφελο’’ : ‘’παρμένους’’….!
Και…., για να σας ‘’βρέξουν’’ τα ‘’νέφη’’ : οι πλούσιοι…., ήτοι, για να σας ‘’τα στάξουν’’…., ω φτωχοί….,
θα πρέπει, πρώτα, να σας ‘’αποστραγγίσουν’’ αλλιώς….,
ε, λ. χ, με βασιλοψήφιστα νομοσχέδια…., δόλια, δυναμωτικά τους….. και αποδυναμωτικά σας….,
οπότε, έτσι, δίνουν και στο λαό….. καμιά στάλα ’’γάλα’’…., ε, και, μετά και πάλι, ‘’τους τις βρέχουν’’….! }
▪ «Είναι πολύ καλύτερον να αποκτήση τις σοφίαν παρά χρυσόν·
// Ω χρυσό μου εσύ μπακίρι…., σκουριασμένε τενεκέ μουουουουου…., Δία με την Αθηνά σου….,
έι, πώς αλλιώς, παρά ως πολυχρυσούχος, θα αποκτούσες την πολύχρυσή σου σοφία…!;
Ρε εμπαιγμένοι, ποίος νουθετεί…!; Χξς΄…., ο με 666,678 τόννους χρυσού….! //
και επιθυμητότερον να αποκτήση σύνεσιν παρά άργυρον»….!
|| ’’Χαίρε’’, ω μπρουντζοσύνετε Καίσαρα…., χξς΄ςςςς….!
Βρε, η ‘’Μαντάμα’’…., άμα γεράσει…., δυο φορές θέλει ν’ ‘’αγιάσει’’….! ||
▪ «Η υπερηφάνεια προηγείται της καταστροφής, το δε υπεροπτικόν πνεύμα, της πτώσεως»….!
[ …..εχμ, γι’ ‘’αυτά’’….. άργησε τόσους αιώνες να ‘’εκλείψει’’ το….. ευειδές βασιλο·είδος σου…!; ]
▪ «Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπην, αλλ’ η απόφασις εξαρτάται πλήρως από τον Κύριον»….!
{ Ννναι, ναιαιαι…., οι εκάστοτε λαοί ψηφίζουν….. και η εκάστοτε άρχουσα τάξη Κυριο,αυτο,εκλέγεται….,…..
/ …..ε, πλήρωςςς, δεν εννοώ με τις καλπονοθίες –τους…., μα με τις καθελογής μεθοδείες –τους….! /
και στη βασιλευόμενη, ξου, δημοκρατία….. και στην αβασίλευτη, ξου, δημοκρατία….,
που οι Χούντες….. ή θα ‘ναι Χούντες ‘’σε δόσεις’’….. ή Χούντες όχι ‘’σε δόσεις’’ : μια κι έξω Χούντες….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 18 : 11 :
Σολομών : «Ο πλούτος του πλουσίου είναι το οχύρωμά του και τα αγαθά του ως υψηλόν τείχος»….!
/ Α, η αυτοάμυνα του πλουσίου…., χα, η ετερο’’άμυνα’’ του φτωχού…., έι, ανισόμαχα θρασίμια….! /
---------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 20 : 2 :
Σολομών : «Ο θυμός βασιλέως είναι ως βρυχηθμός λέοντος,
ο προκαλών αυτόν εις θυμόν χάνει την ζωήν του»….!
| Ε, στο καρναβάλι της βασιλείας, από θυμό, μετάλλαξη σε λέοντα ο σκύλος βασιλεύς….! Γρρρρρ….!
Κι ο βασιλεύς των ζώων, ο λέων…., χα, κι ο Λέων της φυλής του Ιούδα Ι. Χ…., από τι χάθηκε και δεν…!; |
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 21 : 1 :
Σολομών : «Ο νους του βασιλέως είναι ως υδάτινον / …..έι, τί υδάτινον…!; Λαϊκό : εθνικό :…!; / ρεύμα
εις την χείρα του Κυρίου· οπουδήποτε θέλει στρέφει αυτόν»….!
* Α, εις την χείρα του Κυρίου….. Κυρίου…., όχι ως εις την χείρα του Δεσποινίδου Κυρίου συστροφές….,
μα….. παλίρροια και….. διάρροια….!
Και….. γελά καλύτερα όποιος γελά μεταθανάτια…., ω κάτθρωποι….,
που, χα, στο +- -+0 της η σατανοψυχή σας να ιδείτε ρεύμα ηλεκτροσοκικό…., εξωσυμπαντικά,…..
ε, που δεν κρατήσατε ούτε μία ‘’πισινή’’ με τα φαντασιοβολευτικά σας….,
χμ, διά παν ενδεχόμενον…., παρά, μόνον, τον πισινό του Γιαχβέ σας, χα, που σας τον έδειχνε….! *
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 25 : 1, $2, 3 :
Αύται επίσης είναι αι παροιμίαι του Σολομώντος,
// …..όχα…., επίσηςςςςς…., σε ‘’παροιμιοκλέψανε’’, ω βασιλεύ…., φευ….! //
τας οποίας εξέδωκαν οι άνθρωποι του Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα….!
*…..χα…., όταν χρεωκοπούν, και, οι βασιλο’’τέτοιοι’’….,
ξεθάβουν απ’ το ‘’ψιλικατζίδικο’’ της βασιλοïστορίας έναν, ’’καθιερωμένο’’, βασιλοσκώληκα….,
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και…., αφού τον φακιροπαρουσιάσουν, συν τοις τότε ‘’πτωχοπροδρόμοις’’ τους, ως αετό….,
εξεξεξιδανικεύουν, κι έτσι, βασιλεία τους και ιδίους, προς ισχυροποίηση και διαιώνισή τους….! *
Σολομών : $2 : «Δόξα του Θεού είναι να αποκρύπτη εν πράγμα·
[ …..μωρέ, τί μας λες…!; Εκεί έδειξε ο Θεόςςςςς Γιαχβέ στον Μωυσή τα οπίσθιά του…..
και λίγο έλειψε να του δείξει και τα….. ’’μπροστοαπόκρυφά’’ του…..
και συ, ρε εξεξεξερευνητή Λοξία, μας λες….! ]
δόξα δε των βασιλέων να εξερευνούν εν πράγμα»….!
// Ω άνυψε…., ψάξε -- ψάξε, ω βασιλιά…., χμ, θα ιδείς το Γιαχβεπράμα…., που πολύ ‘’την ψάχνεις’’….! //
*[ Παραπομπή από το $2….. στο….: Ρωμ.: 11 : 33….:
«Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού! [ …..χμ, του ‘’απόκρυφου’’ μπουμπουσιού…!; ]
Πόσον ανεξερεύνητοι / Ε, ο Σολομών…!; / είναι αι κρίσεις του, πόσον ανεξιχνίαστοι αι οδοί του!»….:
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….!
---- Χα, και στον κοντινό σκοπό του….. ’’απόκρυφα’’ και εξεξ’’εξερευνημένα’’ ανελέητος για ‘’όλους’’….! ---- ]*
«Ως οι ουρανοί διά το ύψος / …..ρε…., ύψη οι ουρανοί…., ξεχωριστά ύψη…., που….. 7 είναι….! /
κι η γη διά το βάθος, ο νους των βασιλέων είναι ανεξιχνίαστος»….!
{ Όχα…., έχει πιο υψόβαθους Νάρκισσους η Εβραίκη μυθολογία….!
Τρισδιάστατους έως αδιάστατους….. ’’τέτοιους’’….,
ανεξιχνίαστους Λαβυρινθόνοες…., εξού και….. ανεξιχνίαστα τα Λαβυρινθικά : ‘’πελεκεïκά’’ εγκλήματα….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 28 : 22 :
Σολομών : «Ο φιλάργυρος σπεύδει προς τον πλούτον, μη γνωρίζων ότι ένδεια θα έλθη επ’ αυτόν»….!
| Ε, να…., βιοπλούτος…., ψυχοφτώχεια….,….. σαδιστές….. κι ουχί μαζόχια….! Α, ω φιλάργυρε Ιώβ….! |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Παροιμίαι : 29 : 19 :
Σολομών : «Ο δούλος δεν δύναται να διορθωθή με λόγους· κατανοεί μεν, αλλά δεν υπακούει»….!
// Α, γι’ αυτό ήσουν, κι εσύ, ’’φλύαρος’’ με τους αυλοκόλακες….. και ‘’κωφάλαλος’’ με τους δούλους….! //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------► Λόγοι σοφών…..
* $ …..εχ…., βρε Εζεκιούδια…., ναι…., έγραψαν και μερικά τετράδια κι οι ‘’εκεί’’ σοφοί….!
Μη φανεί, κιόλας…., χα, που δεν φαίνεται….,
ότι, και, αυτό, το Βιβλίο του, χμ, Αρπύειου Σολομώντα είναι ‘’αρπαχτό’’, ενιαιοποιημένα τετράδια…., ε….!
Τέλος πάντων κι αρχή του τίποτα…., που…., εκεί…., στην αρχαία Ελλάδα…., ’’’’τοιούτοι’’’’, ή ‘’τοιούτοι’’….,
όπως…., εκεί…., στο Ισραήλ…., και, προ του….. πολυγραφότατου….. ‘’άλλου Χριστού’’’….,
άλλοι…., τάχα, πολυγραφότατοι έως αγραφότατοι…., αυλοκόλακες κι αυλότροφοι ‘’πτωχοπροδρομίσκοι’’,
υμνητές τυράννων και….. ’’πνευματικοί’’ λαοδυνάστες -- λαοναρκώτρες….,
έκλεβαν και ιδιοποιούνταν γραπτά άλλων…., πολυγραφότατων
και, τάχα, αγραφότατων…., και, Σωκράτηδων….,
με τον ίδιο ‘’θαυμαστόοοοο’’ τρόπο, που, τάχα, γεννήθηκαν….,
ως και με τον ίδιο ‘’θαυμαστόοοοο’’ τρόπο, που, σαφώς, τους….. κ,ο,ω,ν,ε,ιο…..ρτοποιούσαν….,
ψυχή τε και σώματί τε και έργω…., ε, ναι, και, αλά….. ‘’άλλον Βούδα’’….,
χμ, κι αυτού, τάχα, μη συγγράψαντος….! Και….. λόγους….. σοφιστών δε βρήκατε, ω ‘’Οβριοί’’, να τους…!; $*
■ Παροιμίαι : 23 : 1, 2, 3 :
Σοφός τις : «Όταν κάθησαι να δειπνήσης με άρχοντα,
// …..α, εμείς δεννννν…., ούτε να τους….. ούτε να τους…., ε, νααααα….!
Άλλωστε, ας προσέχουν οι που μπορούν να γκαστρωθούν ‘’μυστηρίως’’ γυναίκες προσκεκλημένες τους….,
που, να, στην ψυχή των αρχόντων, υποτροπιάζει κι ο αφομοιωμένος τους Απόλλων….,
χα, μην και γκαστρωθούν από τα….. άγρια ‘’μαρούλια’’, σώρρυ, μαρούλια του…., ως η Ήρα….!
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Και, σαφώς, εμείς ξέρουμε το πως….. «πολλά μπορούν να συμβούν ώσπου να πάει το κύπελλο | κρασιού |
στα χείλη»….: «πολλά πέλει μεταξύ κύλικος | οίνου | και χειλέων»….,
ως έλεγε στον Έλληνα Αγκαίο ένας δούλος του….! //
έχε κατά νουν ποίος είναι έμπροσθέν σου και βάλε μάχαιραν εις τον φάρυγγά σου,
εάν είσαι άνθρωπος με μεγάλην όρεξιν.
{ Χμ, τα δικά μας μάτια ας είναι γερά….. κι οι ‘’τέτοιοι’’, ε, ας βγάλουν και τα….. ’’γκαβά’’ τους….! }
Μη ορέγεσαι τα νόστιμα φαγητά του, διότι είναι ηρτυμένα (!;) με δολιότητα»….,….!
|| Έιιιιι…., απειλή και, ’’οριζόντιος’’, ‘’πτωχοπρόδρομος’’…., ή αποκάλυψη και, ’’όρθιος’’, σοφός….!
Και….. τι βιοχημικός πόλεμος κατ’ οίκον….. αρχοντικόν….!
’’Επιδόρπιο’’ και φέρετρο….. τοις μεγαλορέχτοις…., χμ,
ενώ τοις μικρορέχτοις…., «σκύλοις», και, κατά τον Ι. Χ…., ψιχία και ξερονήσι ‘’θέρετρο’’….! || ◄
==============================================================
Το Βιβλίον του Εκκλησιαστού : (!;) πιθανόν, του Σολομώντος…..
■ Εκκλησ.: 1 : 1, $2, 3 :
Οι λόγοι του εκκλησιαστού, υιού του Δαυίδ, βασιλέως εν Ιερουσαλήμ.
$2 : «Ματαιότης ματαιοτήτων», λέγει ο Εκκλησιαστής, «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης!»….!
* Παραπομπή από το $2….. στο….: Ρωμ.: 8 : 20….:
«Διότι η πλάσις υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, (!;) όχι θεληματικά,
αλλ’ εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε | του Σατανά | »…..: Η μέλλουσα δόξα….!
---- …..χα, μεγαλύτερη ματαιότητα από το να περιμένετε σε 2η παρουσία του τον Ι. Χ υπάρχει…!; ---- *
«Τι κερδίζει ο άνθρωπος από όλον τον κόπον του, τον οποίον καταβάλλει υπό τον ήλιον;»….!
{ Α, κι ‘’αυτό’’, ω σεληνότροπε Σολομώνταρε, το ξέρει αυτός που του το έκλεψες, κι αυτό, το τετράδιο,
/ Α, το, αρχικά, αιρετικόοο Βιβλίο…., ως επηρεασμέεενο απ’ την Ελληνική φιλοσοφίιια….,
και, μετά, κανονικόοο…., ως διασκευασμέεενο….! /
που…., μαζί με τα άλλα τα κλεψιμαίικα…., το έκανες, το έκαναν, Βιβλίο….,
και ήξερε, μάλλον, και, περί των, με κόπο, αποχτούμενων, και, πνευματικών αγαθών,
ρε άκοπε ‘’δουλευτή’’ υπό την Σελήνην….!
Και παν αποκτούμενον τιμίως, ηλιοτρόπως, και με κόπον υπό τον ήλιον, δικαιότης δικαιοτήτων….,
όπερ, τα πάντα δικαιότης…., καθώς το «Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης» ‘’σου’’
ισχύει για τους υπό την Σελήνην ακόπους κοπρίτες παντο’’δουλευτές’’….! }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Εκκλησ.: 1 : 12, 13, 14 :
( «Ματαιότης ανθρωπίνης σοφίας» )
Σολομών : «Εγώ, ο Εκκλησιαστής, ήμην βασιλεύς εις τον Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ
* Έι, Εξεξεξεκκλησιαστής…., που πήγαινε σε υπόγεια κι υποσελήνια εξεξεξωκκλήσια….,
εξού και ’’Σολομων,τ,ική’’…., χξς΄ : 666….! *
και αφιέρωσα τον νουν μου εις την ζήτησιν και έρευναν
[ …..εχχχ…., όχι εσύυυ…., μα οι ανά τας χώρας σταλτοί : «σπαρτοί» σου «θεωροί» : πρέσβεις σου….:
κλέφτες, και, πνευματικών αγαθών…., ω αρχικλέφτη, και, υλικών αγαθών….! ]
διά της σοφίας παντός γινομένου υπό τους ουρανούς.
*|* …..ναι…., ’’όλο’’ το, τότε, χρυσάφι της γης / …..ε, όχι της Γης….! / ήταν, κλεπτικά, του Σολομώντα….,
να, χρυσοψαγμένος ο ‘’Αρχιγύπαρος’’ των Ανατολικών τόπων….,
α, κι ‘’όλο’’ το ‘’ασήμι’’ της Σελήνης….!
Κι από χρυσάφι του ήλιου…., ελαχιστότατο….. και, κι αυτό, κλοπιμαίο….!
Και….. πότε βρήκες, ρε πολύ’’γαμο’’ σκουπίδι, χρόνο, και, γι’ αυτό…!; *|*
Τούτο είναι δυσάρεστον έργον, το οποίον έδωκεν ο Θεός
εις τους υιούς των ανθρώπων διά να απασχολώνται.
/ Εμ, έτσι…., εξεξεξερευνώντας το έν και κεκρυμμένον του κρυφτούλια Γιαχβέ σας…., η δ,λ,όξα σ ας….! /
Είδον παν ό,τι έγινεν υπό τον ήλιον· και ιδού, τα πάντα είναι ματαιότης και επιδίωξις ανέμου»….!
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( Οι, δικαιόδοξοι, υιοί των ανθρώπων δουλεύουν….,
ενώ τα, ματαιόδοξα, κούμια των κατθρώπων ‘’δουλεύουν’’ και κλέβουν…., ρεεεεε….!
Και, σιγά, μην κάνεις και τον Γιαχβέ, μόνον, Πνεύμα….,
πριν πάρει : πριν του δώσετε τον οριστικό τύπο του…., ως, μετά, οι Ι.Χήδεςςςςς….!
Εχ, η ‘’Μαντάμα’’, άμα γεράσει, δυο φορές θέλει ν’ ‘’αγιάσει’’….,
| Α, τώρα, στα στερνά σου, που ‘’δεν κράτησες πισινή’’, φοβάσαι, κι εσύ, μην υπάρχει ο όντως Θεός, ε…!; |
μα, τελικά, χα, τον κατάντησαν κι αυτόν….. Τρ·άγιο….! )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Εκκλησ.: 8 : 1, $2, 3, 4, 5, 6, 7 : ( «Υποταγή εις τον βασιλέα» )
Σολομών : «Ποίος είναι ως ο σοφός; Και ποίος γνωρίζει την εξήγησιν ενός πράγματος;
| Ω παράνοη Φημηνόη εσύ…., χμ, ευεξήγητο πράμα εσύ και πραμάτεια του….,
ρώτα τον πραματευτή σου Σατανά….! |
Η σοφία του ανθρώπου φωτίζει το πρόσωπόν του και το σκληρόν πρόσωπόν του μεταβάλλεται.
$2 : Υπακούω εις την διαταγήν βασιλέως λόγω θείου όρκου.
( Ω επίορκε Όρκιε εσύ, που δεν πρόσεξες και ‘’πάτησες τον όρκο της Στύγας’’ και σ’ ‘’άδειασε’’ ο Γιαχβέ….! )
{[ Παραπομπή από το $2….. στο….: Ρωμ.: 13 : 5….: «Διά τούτο είναι ανάγκη να υποτάσεσθε όχι μόνον
ένεκα της οργής αλλά και διά λόγους συνειδήσεως»….: Περί υποταγής εις τας εξουσίας….!
* …..εχμ…., με σοφία : σωφροσύνη : πάντα –όφρων --- σόφρων : «Ναι, μάλιστα, ‘’Κύριε’’….!»….,
τα σκληροπρόσωπα : σκληρά ‘’αγενή μέταλλα’’
μεταβάλλονται σε μαλακοπρόσωπα : μαλακά ‘’ευγενή μέταλλα’’….,
| …..ή…., από ‘’αγενή ύδατα’’…., ‘’ευγενή ύδατα’’, ‘’ευγενή αέρια’’,….. |
ννναι…., για λόγους συνειδήσεως : καλογνώσης : για το καθήκον προς το εγώ….. : συμφέροντος….!
Εξηγημένο πράμα…., ρε Φ,Π,αύλε…!; Α, κι οι αντιβασιλικοί δεν δίνουν βασιλικό όρκο…., οπότε….! * ]}
Μη επείγησαι να απομακρυνθής από εμπρός του·
μη επιμένης εις κακήν υπόθεσιν, διότι ούτος πράττει ο,τιδήποτε θελήση.
/ Ξου, κι εσύ, ρε Ποσειδώνα…., που όλα, στο βασίλειό σου, γίνονταν, μόνον, αν το ήθελες….! /
Επειδή ο λόγος του βασιλέως είναι ισχυρός, και ποίος δύναται να του είπη ’’τι κάμνεις’’;
Ο τηρών την εντολήν δεν γνωρίζει τίποτε το κακόν· και ο σοφός νους γνωρίζει τον καιρόν και την κρίσιν.
Διότι υπάρχει καιρός και κρίσις διά παν ζήτημα· διά τούτο η ασέβεια του ανθρώπου είναι επ’ αυτού βαρεία.
Εφόσον ουδείς υπάρχει, ο οποίος να γνωρίζη τι πρόκειται να γίνη,
/ …..εμ…., ο που απολύτως προορίζει, μόνος, απολύτως προγνωρίζει….! /
ποίος λοιπόν δύναται να είπη εις αυτόν πώς θα γίνη;»….!
* Εχ…., σε τέτοια δύσκολα ερωτήματα, βρε Αρχιτ,ρ,αγέ, Βραχμάνε με τον κώδικα ‘’Μανού’’….,
’’μόνον’’, οι καινοδιαθηκικοί Πέτρος και Παύλος μπορούν και δίνουν τις σωστές απαντήσειςςςςς….,
χμ, και, γι’ αυτό, ’’σε στέλνουμε’’ στα ομοειδή σου….. τραγίδια…., στο τράγημα του Αρχιτράγου….!
Και, χμ, πόσο δύσκολο είναι να ερμηνεύεις την Άγνοια του Άνοος και λήσμονος ειδώλου Γιαχβέ, ε….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------■ Εκκλησ.: 10 : 4, 5, 6,…..$20 :
( «Σοφιολογικά αποφθέγματα» )
Σολομών : «Εάν εξαφθή εναντίον σου ο θυμός άρχοντος, μη λησμονής την θέσιν σου·
διότι η αταραξία δύναται να καθησυχάση μεγάλας παραβάσεις. / Ε, χα, σκασμός, βρε Ταραξίεςςςςς….! /
Υπάρχει κακόν, το οποίον είδον υπό τον ήλιον ως σφάλμα προερχόμενον από τον εξουσιάζοντα.
Ο άφρων τοποθετείται συχνάκις εις υψηλάς θέσεις ενώ οι ευγενείς κατοικούν εις κατώτερον τόπον»….!
---- …..δηλαδήηη…., αντιδιασταλτικά…., ευγενής = σοφός…!;
Άρα, χμ, σοφά και ευγενή τα….: ‘’αγενή ύδατα’’, ‘’αγενή αέρια’’, ‘’αγενή μέταλλα’’,….! ---{ Ναι, ωρέ εξαίρεση κι εσύ…., χα, από….. κληρονομική σοφρωσύνη έγινες, κι εσύ, βοθροΒαθρούχος….,
χα, από….. συνείδηση : καλογνώση : ατομικό συμφέρον….,
ενώ….. ο μπαμπάκας σου Δαυίδαρος…., από τσομπάν’ τετραπόδων….. με τρίχινο σκούφο και γκλίτσα….,
ε…., από….. πλεονάζουσα σοφρωσύνη…., έγινε ποιμένας διπόδων…..
με χρυσό, καθικοειδές, διάδημα και ποιμαντικήν, σιδηράν, ράβδον….,….. ναι, ννναιαιαι….! }

112
$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 και δυνατόν να είπη το πράγμα πτερωτόν ον»….!
---- …..χμ, και, γι’ αυτό…., έι, σεις οι «ανάξιοι» «δούλοι» : ‘’αγενή μέταλλα’’…., προσοχή….,
μην πέσετε πάνω σε «άξιο» «ελεύθερο»….: ‘’οξυγόνο : αέριο’’ και….. οξειδωθείτε : σκουριάσετε….! ---*// Παραπομπή από το $20….. στο….. Πράξ.: 23 : 5….: «Και ο Παύλος
/ …..δικαζόμενος από τον αρχιερέα Ανανία, που ο Παύλος τον έβρισε….: «τοίχε ασβεστωμένε»….. /
είπε, ’’Δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς· διότι είναι γραμμένον :
( Ωχ, ρε Φ,Π,αύλε…., να, παραπεμπτικάαα κι από τους κωδικοποιητέςςς…., του φανέρωσαν….,
τα πτηνά αέρος ή τα πτερωτά όντα στον Ανανία…., τα δυσφημιστικά –σου γι’ αυτόν….. κι άσε τα….,
που άλλο τίποτα από : βρισιές, βλαστήμιες και δυσφημίες δεν ήσουν
στους μη δικούς σου ‘’τέτοιους’’…., χα, που γνώριζες ότι ήσαν….. άρχοντες, βασιλείς, πλούσιοι,….!
Ε, ναι, μωρή αλεπού…., που ώς κι ο Ι. Χ αποκαλούσε, και, «αλεπού» τον άρχοντα Ηρώδη….! )
Να μη κακολογήσης άρχοντα του λαού σου’’»….: Ο Παύλος απολογείται ενώπιον του Συνεδρίου….! //*
♣ Όι, ω πλουσιοπροστάτη και φτωχο’’νταβατζή’’ Σολομώντα….., όι, τρισάθλιε, σατάν, συμβολοπαίχτη….,
πλην από ’’τσαλαπετεινούς’’ / …..ως θα έλεγε ο Μωαμεθάρας….. / αγγέλους κατασκόπους, πτηνά αέρος….,
είχες, χμ, κατά Ιέρωνα, και….. ’’ονειροκατασκόπους’’…., ζώα του Σολομωντικού ‘’ζωικού μαγνητισμού’’….,
πτερωτά όντα, χμ, ουράνια όντα – φακίρηδες, όσον, ‘’σκεψοδιαγνώστες’’,
τετράποδους δίποδους κατθρώπους, σπιούνους…!;
Καλέ…., ούτε στην τρελληνική, ’’τέτοια’’, μυθολογία να είμασταν….,
όπου….. ο Φασίστας Τ,ρ,αγός Ερμής…., χμ, από ενδιαφέρον για τους ανθρώπους….,
τους παρακολουθούσε και στον ύπνο τους…., ωχ, ακόμα και μετά το θάνατόοοοο τους….,
τόσο ενδιαφέρον…., που έστελνε, τσς, όνειρα [ Ε, ακουστικά : ονειρικά ‘’μηνύματα’’….! ] στους θνητούς…..
και μπορούσε να τους κοιμίζει και να τους ξυπνά όποτε ήθελε….,
{ Χμ, από ‘’αυτά’’ βγήκε η, σπιουνολογική, φράση : «Και οι τοίχοι /’’ασβεστωμένοι’’ ή μη/ έχουν αυτιά»…!; }
τόσο πολύ ενδιαφέρον…., ο ‘’Μεγαλαδελφάραρος’’…., που τους έκανε…., συν ιερεύσι….,
να έχουν το είδωλό του κοντά στο κρεβάτι τους…., ως τους Φαίακες, λ. χ, κατά την Οδύσσεια του Ομήρου….,
έχοντας το φοβοπρόσωπό τους γυρισμένο προς το μέρος του….! Ναι, ο φοβερός Σατανοτ,ρ,αγός τους….,
που, κι αυτός, ως κι ο Δαυίδ, έγινε, από παμπόνηρος τσομπάνης, πανάγαθος Ολύμπιος θεόςςςςς….! ♣
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Εκκλησ.: 12 : 9, 10 :
( «Δράσις του Εκκλησιαστού και σύνοψις της διδασκαλίας του» )
Εκτός του γεγονότος ότι ο Εκκλησιαστής ήτο σοφός, επί πλέον εδίδαξε τον λαόν γνώσιν,
[ Εμ, κι εμείςςςςς, γι’ αυτό φτιάχνουμε….. υπακτικά….. λαογνώσης -- μουχλιασμένου λαο‘’μάννα’’ σας….,
ώστε να έχουν, οι λαοί, την τελευταία ‘’νεκροφάνειά’’ τους…., κι όχι τη μοναδική ζωντανοαφάνειά τους….! ]
και συνέταξε κι (!;) ανεύρε κι εταξινόμησε πολλάς παροιμίας.
| Έιιιι, η ’’ομολογία’’ του ανομολόγητου ‘’διασκευστή’’ κι αρχικλέφτη πνευματικών αγαθών…!; |
Ο Εκκλησιαστής εζήτησε να εύρη ευαρέστους λόγους
και παν ό,τι εγράφη ορθώς, δηλαδή πράγματα αληθή….!
{ …..αλήθεια…!; Ε…., Αλήθεια…: α + λήθω = λανθάνω….,
όπερ….. το εντελώς αλάνθαστο…., χμ, αλά αλάνθαστο Πάπαρο Σολομώντα…., είν’ εντελώς αδύνατο….,
και….. Αλήθεια….: άλη = πλάνη + έθος = συνήθεια…., και σου….,
όπερ….. το εντελώς λάθος….. είναι ‘’εντελώς’’ ‘’δυνατό’’….!
Ναι, ρε Σολομώνταρε, Αλήτη του Αρχιαλήτη της Αλήτισσας Σελήνης….! }
========================================================
Το βιβλίον του Άσματος των ασμάτων : του Σολομώντος…..
■ Ταξινομημένα, σε μια ενότητα, λυρικά άσματα,
«εντός των ορίων της ευπρεπείας και της αγνότητος»….! ( Εμ, άλλο η «σεπτή ηδονή» κι άλλο η άσεπτη….! )
Σχόλιο, ναρκισσίστικο, των…., σαφώς, κι αυτών, εβραιοκίνητων…., εκδόσεων Βίβλος….:
«Ασχέτως προς το βαθύτερον περιεχόμενον αυτού το Άσμα ασμάτων είναι όντως κάλλιστον άσμα (!;)
όχι μόνον μεταξύ των θρησκευτικών ποιημάτων της Παλαιάς Διαθήκης,
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αλλά και μεταξύ των συγγενών προïόντων της παγκοσμίου ποιήσεως (!;)
διά τον πλούτον των εικόνων, το βάθος του αισθήματος και την ευγένειαν της εκφράσεως»….! (!;)
** …..εεεεε…., με τόσες εκατοντάδες ‘’κομμάτια’’….. στα κρεβάτια….,
τί άλλο από, εσαεί, Κάλλιστο ερωτικό Άσμα θα έγραφε η πεπειραμένη ‘’κοπτοράφτρα’’…!;
Και….. όχι και καλύτερα κι από τα άσματα του Ερμή…., που, μόλις γεννηθείς, υμνούσε….,
μάλιστα, χελωνοποιημένα, σώρρυ, μελοποιημένα….,
τους κερατοέρωτες του πατέρα του Δία και της μητέρας του Μαίας….!
Και πού να μας δείχνατε, λοιπόν, και τα άλλα…., πλην απ’ τα 22 σας ‘’τέτοια’’, μα κι απόκρυφά σας….,
και, των άλλων, παραγκωνισμένων σας, 11 φυλών…., ε….! **
Ύμνος, σχεδόν, όλων των μερών : μελών του σώματος από πλευράς και των δύο ερωτευμένων….,
του Σολομώντος και της αγαπημένης του…., καλωτυχίσματα της νύφης από άλλες….,…..
[ Χμμμμμ, λες και οι, τότε κι εκεί, Εβραίες Ώρες ‘’στολίζουν’’ την, τότε κι εκεί, Εβραία Αφροδίτη….! ]
απλοïκός έως γελοίος…., εδώ, 10 σελίδων….,
τόσο γελοίοιοιος, που μειώθηκε η…., και, για τα παλιοδιαθηκικά…., αηδίιια μου από τα γέεελια….:
▪ Εκείνη….: «Φίλησέ με φιλήματα εκ του στόματός σου,….. / Μπα, σε φιλούσε και με….. άλλα μέλη…!; /
οδήγησέ με εις τον θάλαμόν σου, διά να….,…..
| Τα ακατάλληλα, διά τα νήπια, στα….. απόκρυφα και τα παραλειπόμενα….! |
είμαι μελαχροινή αλλά χαριτωμένη,….. είμαι νάρκισσος της πεδιάδος, υάκινθος των κοιλάδων,…..
[ Α, κι ο Υάκινθος, από ναρκισσισμό, έγινε ‘’Νάρκισσος’’…., μετά απ’ τα ματωμένα φιλιά του Απόλλωνα….! ]
ο αγαπητός μου είναι ως δορκάς ή ως μικρή έλαφος,…..
*…..εχ, μεγαλοκερατούχος τάρανδος…., καλέ…., ωσεί Δίας…., για πιο εύστοχη λυρικότητα….! *
ο αγαπητός μου ανήκει εις εμέ και εγώ εις αυτόν,
{ …..α, κι οι άλλες 666 ‘’τέτοιες’’ του….. ’’μανίκι’’…., βρε χαριτωμένο μελανούρι Ναρκησσία…!; }
ο αγαπημένος μου έβαλε την χείρά του διά της οπής και η καρδία μου τον επόθησεν,…..
/ …..τρύπια τρύπα τρύπησε….. ο τρυπότρυπος τρυπητής…., ω Παντραγία παρθέεεεενα τρυπητήηηηη….! /
αι χείρές του είναι ως ράβδοι χρυσού,…..
| …..χμ, το συκώτι του, μόνο, να μη ‘’χρυσίσει’’…., και, από το πολύ χρυσάφι ο Σολομών Κάδμος….,
και ‘’πάει’’ από ηπατίτιδα….. γάμα, χρυσή γάμα,….. και ποιος θα σφάζει, ύστερα, το ποίμνιον….! |
οι μηροί του είναι στύλοι μαρμάρινοι,…..
/ Α, γι’ αυτό ήτο τόσο ’’πριαπένιος’’….. κι όχι από «έλεος Γιαχβέ» κατ’ εξοχήν….. γόνιμος…., κι αυτός…!; /
η κλίνη μας είναι πολύφυλλος. Αι δοκοί της οικίας μας είναι κέδρινοι,
τα σανιδώματά μας εκ κυπαρίσσου,…..»….!
[ …..χα, άρα, άσπαστα…., άρα, κατακουνηθείτε καθέτως….. και….. ’’σπάστε’’ από….. οξαποκεί….! ]
▪ Εκείνος….: «Η κόμη σου είναι ως ποίμνιον αιγών κατερχόμενον από το όρος Γαλαάδ,…..
| Κι οι δικοί σου, και ’’τύφλα νά ‘χει’’ το ποίμνιο των ανερχόμενων απ’ τη λίμνη της Γενησαρέτ τράγων….! |
οι οδόντες σου είναι ως ποίμνιον αμνάδων ετοίμων προς κουράν,…..
/ Ε, κι οι δικοί σου…., κι ο ‘’βρυκόλαξ που κατέβηκε απ’ τα Καρπάθια όρη’’, μετά, ‘’τέτοια’’ δόντια είχε….,
χα, γι’ αυτό και του έπεσαν ’’ωρίμου της ώρας της κουράς’’…., ω Δρακοδοντούχε Σολομώντα Κάδμε….! /
τα χείλη σου είναι ως ταινία ερυθρά,….. αι παρειαί σου είναι ως ημίση ροïδίου,…..
ο τράχηλός σου είναι ως πύργος του Δαυίδ,…..
* …..α, κι ο δικός σου…., που, ως δασύτριχος, έμοιαζε, χμ, λίγο, και τον πύργο της Βαβέλ….! *
οι δυο μαστοί σου είναι ως νεβροί δίδυμοι δορκάδος,…..»….!
---- …..α, άραγε, τί νούμερο σουτιέν να φορούσε η Βυζιμούθα…!;
Ε, να ξέρουμε…., για να της το αγοράσουμε από τώρα…., να το έχει στην νεκρανάσταση….! ---( …..ω…., ναι…., βρε Κωλομώντα…., και….. τα….. ‘’αποκρυφο’’ύμνητα διδυμιά σου
είναι ως….. δίδυμοι / U.S.A…!; / πύργοι…., όι, κάλέ, τους….. του Δαυίδ και της Βαβέλ, εννοώ….,
ωχ, και….. αμάν χατάν, δίδυμον και U.S.A, που ‘’πάθανε’’….! )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Άσμα Ε΄ : 6 : 8, 9 :
Σολομών : «Εξήκοντα είναι αι βασίλισσαι και ογδοήκοντα αι παλλακίδες και αι νεάνιδες είναι αναρίθμητοι.
Αυτή όμως είναι η μόνη, η περιστερά μου, η άσπιλός μου.»….!
(…..ναιαιαι…., η μόνη…., αφού είναι η μόνη….. ’’Πελειάς’’ : περιστερά που σε αλλαξοπίστησε και….! )
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/ Χμ, όλες οι άλλες κατσίκες του, χαρεμτζή Γιαχβετζή, Αρχιτράγου, δηλαδή, ξε’’πάρθενες’’ απ’ άλλους…!; /
---- Ε, αφού υπάρχει ‘’αυτό’’ το αριστούργημα της, από ευπρεπές κι αγνό γαμήσι, «σεπτής ηδονής» ….,
τί μας χρειάζονται τα άλλα ερωτικά βιβλία….,εεεεε…!; ---- ●
==============================================================
Το βιβλίον του Αμώς…..
{ Αμώς….: εκ Θεκουέ της Ιουδαίας, αρχικώς, ποιμήν προβάτων και καλλιεργητής συκομορεών,
κηρύξας τον λόγον του εν Βαιθήλ, κατά τα μέσα του 8ου π. Χ αιώνος,
επί Οζίου βασιλέως του Ιούδα και Ιεροβοάμ του Β΄ βασιλέως του Ισραήλ….! }
*** Ε, τί το παράξενο…!; Ο Δαυίδ ήταν, μόνον, ποιμήν προβάτων ( Α, τα έβοσκε «υπό την άμπελον»….! )
και τον έκαναν, ’’θαυμαστά’’, βασιλιά….,
ε, κι ο Αμώς…., που ήταν ποιμήν προβάτων [ Α, τα έβοσκε «υπό την συκήν»….! ]
και καλλιεργητής….. συκομορεών…., { Έι Ιάκωβε, η συκομορεά τί καρπούς βγάζει…!; +, μαζί, και -…!; }
να μη γίνει…., τον κάνουν, ’’θαυμαστά’’…., μεταφήτης, σώρρυ, πρρρρροφήτης….! ***
[ ▪ «Η επί τους περιοίκους λαούς και του Ισραήλ κρίσις»,
▪ «Ολοκληρωτική, καταστροφή : των Αραμαίων, των Φιλισταίων, της Εδώμ, των Αμμωνιτών,
της Τύρου, των Μωαβιτών, του Ιούδα, του Ισραήλ, της Σαμαρείας,…..», ▪ «Η ημέρα του Κυρίου»,
// Χμ, ε, να…., παντοπαρούσα Νύχτα του Δεσποινίδου….. η πανταπούσα ημέρα του Κυρίου….! //
…..▪ «Πέντε οράματα προμηνύοντα την επερχομένην καταστροφήν»….:
1ον) «Όραμα ακρίδων», 2ον) «Όραμα πυρός», 3ον) «Όραμα μοχλού»,
4ον) «Όραμα καλάθου ωρίμων οπωρών» και 5ον) «Όραμα καταστροφής του θυσιαστηρίου»….. ]
|| Α, ούτε στο μυαλό του, ξου, εν Πάτμω, αντιγραφέα, και, σου, Ιωάννη του Αποκαλυπτήηη να ήσουν,
δεν θα…., έτσι….!
Και….. ένα όραμα που να προμηνύει επερχόμενη όντως σωτηρία κανείς –τους δεν έδειξε….! ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αμώς : 8 : 1, 2 :
( «Όραμα καλάθου ωρίμων οπωρών» )
{ …..εμ, το καλάθι της βασίλισσας…., απ’ το οποίο κι έτρωγες…., έβλεπες, ρε λογοπραξοφακίρη….,
και γι’ αυτό είδες τόσες και ώριμες οπώρες….!
Αν έβλεπες το, άδειο, καλάθι της τότε κι εκεί νοικοκυράς, θα έκανες ’’σιωπή’’, α, και το ’’σκασμό’’….! }
Αμώς : «Ιδού τι μου έδειξεν ο παντοδύναμος Κύριος· ιδού κάλαθος ωρίμων οπωρών. Και είπε·
’’τί βλέπεις, Αμώς’’; Εγώ απεκρίθην· ’’κάλαθον ωρίμων οπωρών’’. ( Ε, πάλι, «περσινά, ξινά, σταφύλια»….! )
Και ο Κύριος μου είπεν· ’’ήλθε το τέλος του Ισραήλ’’· δεν θα τον συγχωρήσω πλέον’’»….!
|| …..όι -- όι…., και, των προφητάδων –σας το τέλος…., τσς, ναι….: «μενέ, μενέ, τεκέλ, φαρσίν»….,
ήτοι…., χμ, αποκωδικωποιημένο…., «άει…., στον….. ’’κάδο ανακύκλωσης’’….!»….,
κι ας μη προσφέρονται, τα σκουπίδια, ούτε για ανακύκλωση…., ω σκανδαλο’’τέτοιοι’’….!
Ννναι, ρε ‘’κλωτσοσκούφια’’ και επ’ αμοιβή ‘’αυτοπροσφερόμενα’’ πειραματόζωα του κάθε Γιαχβέ….!
Και, χμ, χα…., αν δεις σε….. π, όρ, δ, αμα ώριμες οπώρες…., ε, ’’σου τελειώσανε κι οι ώρες’’….! ||
---- Αμώς : «Ούτω λέγει ο Κύριος : ’’θα σας τιμωρήσω…..’’»…., «ούτω λέγει ο Κύριος:’’…..’’»….!
*[ …..εχ…., πες κι εσύ κάτι…., ρε Αμώς….! Όλα ο….. ’’στοματομπουκωμένος’’ Κύριος θα τα λέει…!;
Τί, χμ, για να ‘’τού ‘ρθει’’ ‘’φουσκωμένος’’ ‘’λογαριασμός τηλεφώνου’’ του και θυμώσει και σας…!;
Άντε, βρε σεις…., ψέμα…., που….. του Κυρίου : ’’θεού’’ πολεμικό διάγγελμα : προγραφές
‘’σας’’ διαβάζει…., ναι, να, άγουρα αγγούρια σε….. οι κωλο γική αλληγορία….! Ααα, ‘’ξοφλήσατε’’….! ]*
===============================================================
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Το Βιβλίον του Μιχαίου…..
[ …..εκ Μωρέσεθ της Ιουδαίας, με δράση περί τα τέλη του 8ου π. Χ αιώνος,
επί των βασιλέων του Ιούδα Ιωάθαμ, Άζαχ και Εζεκίου….! Σύγχρονος του Ησαΐου….!
/ …..εμ, οι, βασιλο’’τοιούτοι’’, μεγάλοι ’’πνευματοπωλητές’’ συναντιούνται….! / ]
(*( ▪ «Ο Ισραήλ απειλούμενος διά τας αμαρτίας του», ▪ «Η καταστροφή της Σαμαρείας»,
▪ «Θρήνος επί τη επερχομένη καταστροφή του Ισραήλ»,
|| …..α, ννναιαιαι…., τέλος –τους…., που….. ’’αγγούρια ώριμα….. σε άγουρο όραμα’’….! ||
▪ «Κατά των ψευδοπροφητών»,
* Ω, να που ο μοιρασμένος ‘’Σατανάς’’ πολεμά τον ‘’Σατανά’’….,
από άλλα μετερίζια…., αυτοπολεμιέται κι αυτοκτονεί….,
ενώ ο αμαρτωλός Ισραήλ…., χμ, ετεροαυτοκτονεί….! *
▪ «Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού», ▪ «Η καταστροφή των Ασσυρίων»,
▪ «Η κάθαρσις της χώρας», ▪ «Η αληθής θρησκεία»,….!
| Ε, η μόνη αληθινή ‘’θρησκεία’’ σας, και σας, θα ‘ν’ η με πολέμους ετερο,αυτο,κάθαρσή σας, και σας….! | )*)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μιχαίου : 1 : 5 :
( «Η επί τον Ισραήλ κρίσις» ) Μιχαίας : «Όλα αυτά συμβαίνουν διά την ασέβειαν του Ιακώβ,
διά την αμαρτίαν του οίκου Ισραήλ. Ποία είναι η ασέβεια του Ιακώβ; Δεν είναι η Σαμάρεια;
Ποία είναι η αμαρτία του Ιούδα; Δεν είναι η Ιερουσαλήμ;»….!
{ Ωχ, από τις ‘’αμαρτίες’’ του….. φυσικού μπαμπά τους και τα δυο αυτά κούμια ‘’του’’ δεινοπαθούν, βρε,…..
κι όχι απ’ την ‘’αιτία’’ του σχιζοΓιαχβέ….,
που, τώρα, ‘’αγαπά’’ άλλες, ‘’υιοθετημένες’’ -- ‘’θυγατροθετημένες’’, κόρες….:
χώρες : πόλεις κράτη : φυλές : μαχαλάδες : νομάδες : ομάδες : πατρίες :…., ε, απ’ τις 12 ‘’τέτοιες’’….!
Ναι, αγαπά, ιδίως…., και κατά το ‘’τώρα’’ συμφέρον του….., την του οίκου του Εφραθά : της Βηθλέεμ….,
χμ, απ’ την οποία υπόσχεται να ‘’γεννήσει’’ τον Μεσσία των 12 φυλών του Ισραήλ….: Μιχαίας : 5 : 1….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μιχαίου : 2 : 12, 13 :
( «Υπόσχεσις περί αποκαταστάσεως του Ισραήλ» ) Γιαχβέ / διά του Μιχαίου / : «’’Όντως θα συναθροίσω
ολόκληρον τον Ιακώβ / τον Ισραήλ /, θα συνάξω το υπόλοιπον του Ισραήλ / του Ιακώβ /.
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’’»….!
*[ Χμ, κάτι σαν την…., επίσηςςςςς, με στατηγική…., δευτέεεεερα απουσία του Δεσποινίδου Ι. Χ, δηλαδή,…..
που….. όμωςςςςς, όλα τα στρατόπεδα…., και τα ‘’ανισόπεδα’’…., είναι για τα ‘’χωριατόπαιδα’’….,
ω ‘’αστόπαιδα’’ πλουσιόπαιδα…., σεις σε ‘’ισόπεδα’’ πρωκτόπαιδα….! Και….. τίιι…!; Πολεμιστής κι ο Ι. Χ…!;
Και τι ‘’θεσπέσια’’ σας χρησιμοποιούν, ω Εβραιούδια, οι εκάστοτε Εξωαρχηγοί σας…., συν τοις Κ. Ι. Σ….,
μα και τα, χξς΄, εγκάθετα του κάθε Γιαχβέ : ’’θεού’’ : Εξωαρχηγού :….! ]*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μιχαίου : 4 : 1 :
«Η εν ταις εσχάταις ημέραις δόξα της Ιερουσαλήμ» )
Μιχαίας : «Κατά τας εσχάτας ημέρας το όρος του ναού του Κυρίου { Ε…, άντι…., μη κι χέ…..ου….. κι….! }
θα θεμελιωθή επί της κορυφής των ορέων και θα υψούται υπέρ τα βουνά.
/ Τί…., 666 : ’’πλακωτό’’ πλουσίων’’…!; / Λαοί θα συρρέουν εις αυτό,…..»….!
▌Έι, τσς, ω εσχατολόγοι…., ψυχοευνουχισμένοι…., βάλτε εκεί και κανένα….. ασανσέρ, ή τελεφερίκ….,
για τους….. μη κορμοαρτιμελείς…., να…., που, και, οι ψυχοαμπούρντιστοι δεν θα….!
Ω, κι αν το καταφέρουν κι αυτό, ε, τότε, κι ο μεταφήτης….. προφήτης…., α, κι ο Γιαχβέ αληθής θεόςςςςς….!
Και, σαφώςςςςς, εννοείται, κι εδώ, η εκτόπιση της εξουσίας των άλλων αρχόντων : βουνών
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και η εγκαθίδρυση της δικιάς τους…., τότε και….. εκεί : στα όρη -- έδρες και βάθρα της Εξουσίας….!
Πάντωςςς…., οι ‘’Έξω’’ Εβραίοι, σήμερα, μπορεί να μην κατάφεραν τον Νο 777 παν·γεωιμπεριαλισμό….,
χα…., οι που μόλις πριν λίγα χρόνια απόκτησαν, σατανιζέ, δικό τους έδαφος…., ( Ααααα…., εσαείειειειει…!; )
αλλάαααα κατάφεραν, νεφθαλιμίως : τεχνάσματι, να μαζέψουν ‘’όλο’’ το χρήμα της Γης….!
Ήτοι, κατάφεραν τον Νο 666 οικονομικό ιμπεριαλισμό, που, συχνά, συνεπάγεται και πολιτικό ιμπεριαλισμό,
όπως κατάφεραν και τον ‘’τέτοιον’’ Νο 888…., τον του Αγίου Πνεύματος : Κυρίου ‘’τέτοιον’’….,
σαφώς, όχι τόσο τον του θρησκευτικού και διά Ι. Χ ιμπεριαλισμού….,
αν και αυτοί αναγέννησαν κωδικικά κι από ένα σημείο και πέρα τις θρησκείες της Γης, ιδίως, τις βασικές….,
αλλά….. τον του πολιτιστικού διά των ακριβοπληρωμένων τους εγκαθέτων όπου ‘’έδρα’’ πολιτισμού….!
Ναι…., πια…., Διεθνής Συνωμοσία των μεγαλύτερων….: δισκογραφικών εταιριών, εκδοτικών οίκων,
δημοσιογραφικών οργανισμών, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ερευνητικών κέντρων,….. κρατικών ή μη….!
Ναι…., που και οι πατριδοπώλες κυβερνήσεις των χωρών της Γης
είναι…., διά του πολιτικού ιμπεριαλισμού τους….,
εκ των ιμπεριάλ Αβρα,ά,μ και Σάρ,ρ,ας….. ’’οργασμών’’….. τους….,….. ε, κι ως τι σας φαίνεται πως δεν….,
χμ, που τελειότατοι θεατρίνοι είναι οι ‘’μυημένοι’’ κι αυτοί…., σε ‘’μυστικό’’ ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’….,
κυρίως, αλά ‘’Θεό’’ και ‘’Σατανά’’ της Π. Δ και Κ. Δ….,
ωχ, που είναι, στις περισσότερες φορές, ‘’θέατρο’’…., και, το που ‘’μαλώνουν’’…., σαν δεν ‘’τα βρίσκουν’’….,
ναι…., κι αλί στα ‘’εύπιστα’’ θύματά –τους τους λαούς….!
Ναι…., κυρίως, οι κυβερνήσεις των….. εξίσου επικίνδυνων εβραιοφρόνων εγκαθέτων τους ‘’τέτοιων’’….,
να, αγιοτριαδικά’’…., με κορυφαία την, στην Αμέρικα, του Εβραίικου ‘’Μαικηνικού’’ λόμπυ ‘’Αγία Τριάδα’’….,
την επιμερισμένη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα….:
«Όρους του Ναού του Κυρίου….,
/ …..χμ, έτσι πια, ‘’«Άνω Ιερουσαλήμ»’’ –τους….: Άζωτος….! /
του θεμελιωμένου επί της κορυφής των….. ορέων και υπέρ τα….. βουνά υψωμένο…..»….,
ε…., Πάμπλουτο -- Αρχιπλούσιο Όρος….. των ζάπλουτων : ορέων και των πλουσίων : βουνών….,
εχ…., Πάμπλουτος ‘’Αιθέρας’’…..: πάνω από τα….. Πλούσια ‘’ξηρά αέρια’’…..
και πάνω από τα….. πλούσια ‘’υγρασιακά αέρια’’…., λεςςςςς…., με….. μηδενικό βάρος ο ‘’Αιθέρας’’….!….. ▌
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μιχαίου : 5 : 1 :
( «Ο Μεσσίας» )
Μιχαίας : «Και συ, / «Βηθλεέμ οίκος του Εφραθά» / Εφραθά, η μικροτέρα μεταξύ των πατριών του Ιούδα,
(!;) από σε θα προέλθη παιδίον, το οποίον μέλλει να γίνη βασιλεύς του Ισραήλ
{[ Ε…., τώρα πια…., απ’ την αμαρτωλή κόρη του Ιούδα, την Ιερουσαλήμ : Άγαρ :….,
ή απ’ την ασεβή κόρη του Ιακώβ, την Σαμάρεια….,
ωχ, αναμάρτητος ‘’τέτοιος’’ Μεσσίας δεν θα προκύψει…!; / Έι, ’’τώρα’’, ω Γιαχβέ, είναι εν Αιγύπτω…!; /
Και…., ενώ, και, εδώ και τώρα, τον θέλουν Μεσσία, μόνο, για τους Εβραίους….,
αλλού και μετά, τον θέλουν Μεσσία για όλη την ανθρωπότητα…., ε, που σώωωωωθηκε….! ]}
και του οποίου η αρχή ανάγεται εις παλαιάν εποχήν, εις ημέρας αιώνος»….!
|| Χα…., η ρίζα της ζωής του, λοιπόν, είναι στο φέρετρό της…., ννναι…., και….. ‘’καλά σαράντα’’….!
Ωχ, ναι…., η ‘’παμπάλαια’’ μεσσιακή τους Ιδέα, και, Χριστός….,
ενσαρκωτή κατά εποχάς…., τόσον, όσον, αναλόγως…., από αλληλοσπαρασσόμενες φυλές τους….,
ε, για το ποια από τις 12, και όχι μόνον, θα ‘’έχει το πάνω χέρι’’ στην περιοχή….,
βέβαια, με την ‘’άδεια’’ του εκάστοτε Γιαχβέ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ : Θεού :….,
νααααα…., που τους έχει πειραματόοοοοζωα η….. ‘’Αιγυπτία’’….. Χιτ∙λέρα….! ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▼ ▪ Προφητείες περί Μεσσίου : Σωτήρα Χριστού….. και άλλων….. αλλού….!
♦ Από του Ησαΐου και μετά, 2ο ήμισυ του 7ου αιώνος π. Χ, παρατηρείται
| Έι, προ αυτού, ουδείς άλλος έτσι : μεσσιολογικά…!; Ο Ιερεμίας τί…!; |
η «προφητεία περί του / …..μαφιοζιζέ πολυονόματου, ε, για να τους βγει’’ το ιμπεριάλ Νο….. ‘’888’’….! /
Εμμανουήλ, αναγγέλλουσα την έλευσιν του αναμενόμενου Μεσσίου»….:
▪ Ησαΐου Α΄ : 19 : 1, 2 : ( Προφητεία κατά της Αιγύπτου ) : «Όρασις κατά της Αιγύπτου. (!;) Ιδού· ο Κύριος
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επιβαίνει επί νεφέλης ταχείας και θα έλθη προς την Αίγυπτον, | Έι, ’’τώρα’’, ω Γιαχβέ, είναι εν Αιγύπτω…!; |
και τα είδωλα της Αιγύπτου θα σεισθούν ενώπιον αυτού / του Κυρίου / και η καρδία της Αιγύπτου
θα διαλυθή εντός αυτής. Θα εξωθήσω τους Αιγυπτίους εναντίον των Αιγυπτίων και θα πολεμήσουν
αδελφός εναντίον αδελφού και γείτων εναντίον γείτονος,
πόλις κατά πόλεως και βασίλειον κατά βασιλείου»….!
▪ Ησαΐου Β΄ : 42 : 12, 13 : Επινίκιος ύμνος : «ας δώσουν δόξαν εις τον Κύριον
και ας αναγγείλουν την αίνεσιν αυτού εις τας παραλίους χώρας.
Διότι ο Κύριος θα εξέλθη ως πολεμιστής, θα εξεγείρη την μανίαν του ως στρατιώτης
θα αλαλάξη και θα εκπέμψη την πολεμικήν κραυγήν, θα αποδειχθή ισχυρός κατά των εχθρών του»….! (!;)
▪ Ιωήλ: 1 : 15 : «’’Αλλοίμονον επί τη (επερχομένη) ημέρα! Διότι η ημέρα του Κυρίου είναι (!;) εγγύς,
έρχεται ως ερήμωσις από τον Παντοδύναμον’’»….!
▪ Οβδιού : στ. 15 : «Διότι (!;) εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εναντίον όλων των λαών!
Καθώς έπραξες / Εδώμ / θα κάμουν εις σε· τα έργα σου θα επαναπέσουν επί της κεφαλής σου!»….!
▪ Σοφονίας : 1 : 7,…..13,…..16, 17: «Σιωπή ενώπιον του Κυρίου του Θεού!
Διότι είναι εγγύς η ημέρα του Κυρίου. [ Χα, ποίου εκ των τριών Κυρίων…!; Και πόσο εγγύς είν’ το εγγύς…!; ]
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 οίνον των…..
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»….! [ Ουστ, βαμπιροκοπριά…., Θεόςςςςς Πράμααααα….! ]
▪ Ιερεμίας : 23 : 5, 6 : ( Προφητεία περί ελεύσεως του αληθούς βασιλέως )
(!;) Ιδού, έρχονται ημέραι’’ ---λόγος του Κυρίου--- ‘’ότε θα υψώσω διά τον Δαυίδ βλαστόν δίκαιον·
|| Στο στα αρχαία κείμενο : ανατολήν δικαίαν….!
Αλλού : Ανατολήν : Βλαστόν….: Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 8 : τον Ζοροβάβελ
στα περί, ενός, παλαιοδιαθηκικού Χριστού…., του Αρχιερέως και γιου του Ιωσεδέκ Ιησού….,
ναι, και, κατά Αγγαίον : 1 : 1 και : 2 : 4….! ||
και θα βασιλεύση επιτυχώς ως βασιλεύς, αποδίδων κρίσιν και δικαιοσύνην εις την χώραν.
Κατά τας ημέρας του ο Ιούδας θα σωθή και ο Ισραήλ θα ζη εν ασφαλεία.
και το όνομα, με το οποίον θα τον ονομάσουν, θα είναι τούτο, (!;) «ο Κύριος είναι υπερασπιστής μας»….!
( Να…., στο, στα αρχαία, κείμενο : «και τούτο το όνομα αυτού, ό καλέσει αυτόν ο Κύριος Ιωσεδέκ»….! ) ♦
♠ ▪ Κοράνι :
▪ Κεφ. Παράταξη Μάχης : Εμείς : …..Και για τον Ιησού, 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 έλθη μετά από μένα και που λέγεται Αχμέτ.» 1
/ …..1 : Αχμέτ : μια άλλη ονομασία του Μωάμεθ, που σημαίνει «ο Δοξασμένος»….! /
▪ Κεφ. Η Πένα : Εμείς : Στο όνομα της πένας, και στο όνομα των πραγμάτων που χρησιμοποιούν
για να γράφουν, 1 / …..1 : οι άγγελοι…., εχ, οι συγγραφείς προφήτες….. /
δεν είσαι τρελός || Ναι, λογικός κατά τον όντως Σατανά….! || :
χάρη στην καλοσύνη του Κυρίου σου / ω Μωάμεθ / ! Μια διαρκής ανταμοιβή σε περιμένει,
γιατί η φύση σου είναι (!;) θεία….! // Εμ, που θεόςςςςς και, και, ο όντως Σατανάς….! //
---- …..ε, έτσι…., παντού και πάντα…., και πάμπολλοι άλλοι ‘’τέτοιοι’’ και μη ‘’τέτοιοι’’….! ---- ♠ ▲
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ Μιχαίου : 7 : 4 :
( «Εξάπλωσις της διαφθοράς» )
Μιχαίας : «Ο καλύτερος εξ αυτών / …..των δικαστών, των αρχόντων,….. / είναι ως βάτος,
οι περισσότερον ευθείς ως φράχτης εξ ακανθών.
Η ημέρα των φυλάκων αυτών, η τιμωρία των, έφθασεν, ο όλεθρός των θα είναι ταχύς»….!
[ …..ω…., δεν γίνεται να είναι όλοι, ως εσείς, ανάκανθοι φράχτες ανθρωπίνων ονείρων…..
και διόλου, ό,τι, φράχτες κατθρωπίνων εφιαλτών….! ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Μιχαίου : 7 : 11,…..13 :
( «Προφητεία περί αποκαταστάσεως / του Ισραήλ /» )
| Ρε ‘’χάννοι’’, πάλι, σας εμπαίζουν, που την ‘’κωλοκυθιά’’ σας παίζουν,
ή τον ‘’παπά’’ με ντούμπλε φας παπακαλόγερο….! |
Μιχαίας : « (!;) Έρχεται η ημέρα, καθ’ ήν θα ανοικοδομήσης τα τείχη σου.
/ …..ω χώρα της φυλής του Ισραήλ : Ιακώβ….. /.
Κατά την ημέραν εκείνην τα όριά σου θα επεκταθούν»….!
// …..αμάν…., μπορεί η μυθολογία, τσς, να μη σας διαψεύδει….,
όμως, η, έστω, ιστορία….. «ήλθε» να σας διαψεύδει ‘’ταχέως’’ και οικτρά…., ’’ερημο’’νομαδικά….! //
«Η γη θα μεταβληθή σε έρημο ένεκα των κατοίκων της, λόγω του καρπού των πράξεών των»….!
| Έι…., και, οι γειτόνοι –τους…., φυλλαχτείτε…., να, που, εσαεί, τα βιοβαμπίρια….! |
==============================================================
Το Βιβλίον του Ιωήλ…..
( ▪ «Η κρίσις δύναται να αποφευχθή διά μετανοίας»,
|| Όι, με τόση….. άκριτη μετάνοια….. τόσο….. κριτική παράνοια…., ε, ’’θαυμαστόν’’….. πράμα είναι….!
Α, κι είναι αυστηρότατος Κριτής ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : Κύριος : ’’Θ,θ,εός’’
στους….. μη πολύ μετανοούντες : μη πολύ υποτασσόμενούς του….!
Ναι, ω ‘’θεοκτόνοι’’, χιλιάδες χρόνια, με εσάς,
χα, ώς και ο όντως Θεός μαθαίνει πολεμική στρατηγική….! ||
▪ «Η διά του προφήτου απάντησις του Θεού εις την προσευχήν του λαού»,
* Βρε…, και, το που απαντά εμμέσως, έτσι…., είν’ που το θρασίμι ο, σατάν μάσκα, Γιαχβέ φοβάται το λαό….,
που ξέρει πως κάποτε κι από αυτόν, θα προκύψει ο Αντιγιαχβέ….. και θα τον….. ‘’αποσεληνώσει’’….! *
▪ «Η μετά μετάνοιαν του λαού κατάπαυσις της θεομηνίας»,….. )
[ Έιιιιι…., και, οι συμπαντικοί νόμοι θεοπρο·ορίστηκαν άπαξ και διά παντός….,
ε, και, γι’ αυτό, ’’σιωπή’’….. ή σκασμός….! ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωήλ : 1 : 2 :
( «Επιδρομή ακρίδων και ξηρασία προμηνύουσαι την μέλλουσαν κρίσιν» )
Ιωήλ : «Ακούσατε ταύτα οι πρεσβύτεροι, δώσατε ακρόασιν όλοι οι κάτοικοι της γης!
/ …..ε, της εκεί γης : χώρας τους….. κι όχι της Γης….! /
Συνέβη ποτέ τοιούτον πράγμα επί των ημερών σας ή επί των ημερών των πατέρων σας;»….!
| Όοοοοχι, βέβαια…., μα…., ’’πλην’’ επί βιοχημικού πολέμου….,
σαφώς, ’’Μεγαλαδελφόθεν’’ : Γιαχβόθεν, ’’Θ,θ,εό’’θεν….! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωήλ : 1 : 15 :
( «Κλήσις εις μετάνοιαν και προσευχήν» )
Ιωήλ : «‘’Αλλοίμονον επί τη ( επερχομένη ) ημέρα! Διότι η ημέρα του Κυρίου είναι (!;) εγγύς,
[ Χα, ναι, τόοοοοσο εγγύςςςςς….. όοοοοσο και χίλιες ‘’Εβδομάδες’’ του Βράχμα….,
εχμ, αν, βέβαια, πρόκειται για τον ‘’Κύριο’’….. ‘’Κύριο’’ κι όχι για τον ‘’Κύριο’’ -- ‘’Πνεύμα’’ του….! ]
έρχεται ως ερήμωσις από τον Παντοδύναμον’’»…..
* Ε, όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού…., ωχ, μπαίνει, αργά ή γρήγορα, ο ίδιος μέσα….! *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωήλ : 2 : 26 :
( «Επιδαψίλευσις υλικών αγαθών» )
Ιωήλ : «Θα τρώγητε κατά κόρον και θα χορτάσητε και θα αινέσητε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας,
ο οποίος έκανε θαυμαστά διά σας. Και ο λαός μου ουδέποτε πλέον θα καταισχυνθή»….!
[ …..Έιιιιι…., τα, και, τροφολάφυρα…., ιδίως, επί ξηρασίας, αυτά…., τελειώνουν κάποτε….,
καταίσχυντααααα…., α, χμ, κι από το πλιάτσικο….!
Ε, να, όλο πλιάτσικο οι παλαιοδιαθηκικοί και οι καινοδιαθηκικοί, πνευματικών κι υλικών αγαθών, βία ή μη….!
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Και…., αφού το λέει ο αληθήςςςςς Γιαχβαλλαχδίας, σώρρυ, Γιαχβέ…., ε, ναι…., δεν θα ξανανικηθείτε….,
ω ‘’Μύριοι’’ και μυριο’’ντροπιασμένα’’ πλιάτσικα Γιαχβίδια…., ρε «εσαεί» γεωσκάνδαλα και γεωεμπρηστές….,
εφόσον, βέβαια, το θελήσει και δεν σας βρει, πάλι και για άλλοθι, ‘’αμαρτωλούς’’ : ανυπάκοους…..
ή δεν νικηθεί ο ίδιος…., ήηηηη….! ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωήλ : 3 : $1, $2 :
( «Επιδαψίλευσις πνευματικών αγαθών» )
Γιαχβέ / διά του Ιωήλ / : $1 : «’’Μετά ταύτα θα συμβή τούτο· θα εκχύσω το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα,
οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν, οι πρεσβύτεροί σας θα ενυπνιασθούν ενύπνια,
οι νεανίαι σας θα βλέπουν οράσεις.
*## ▪ Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ιωάν.: 7 : 39….:
«Αυτό το είπε | ο Ιησούς Χριστός | διά το Πνεύμα,
το οποίον θα έπαιρναν εκείνοι που θα επίστευαν σ’ αυτόν·
διότι (!;) δεν είχε δοθή ακόμη Πνεύμα Άγιον»….: Το ζωντανό νερό….,…..
[ …..Ουουουουουστ…., ρε Ψεύτη, νεκρό ‘’αεριο’’ποιηθέν ‘’ύδωρ’’, Ι. Χ…., τίιιιι…!;
Δηλαδή, και, παραπεμπτικάαααα, κανείς, πριν, δεν….. προφήτεψε, ονειρεύτηκε, οραματίστηκε,…..
αληθώς και με τον Παλαιό Παράκλητο : Πνεύμα…., ενώ με τον νέο αληθώς θα…!; Χξς΄ςςςς…! ]
▪ Πράξ.: 2 : 17….: «Θα συμβή τούτο κατά τας εσχάτας ημέρας, λέγει ο Θεός,
θα εκχύσω από το Πνεύμά μου εις κάθε άνθρωπον και θα προφητεύσουν οι υιοί σας
και αι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα ιδούν οράσεις
και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα»….: Ομιλία του Πέτρου κατά την Πεντηκοστήν….,…..
▪ Πράξ.: 21 : 9….: «Είχε / ο Φίλιππος / τέσσερις θυγατέρες παρθένους, αι οποίαι επροφήτευαν»….:
Εις Καισάρειαν….! ##*
{ …..α…., αν γίνουν όλοι λογοπραξοφακίρηδες…., τότε κι έτσι…., ποιός θα ‘’δουλεύει’’ ποιόν…!;
Άλλωστε, θύτες, χωρίς θύματα, αδύνατον…., και, στο δόγμα της παρθενίας του θρησκειοϊμπεριαλισμού….! }
$2 : Επί πλέον θα εκχύσω το πνεύμά μου κατά τας ημέρας εκείνας
και επί τους δούλους και τας δούλας’’»….!
♦ Παραπομπή από το $2….. στα….: ▪ Κορ. Α΄ : 12 : 13….:
«Διότι εις ένα Πνεύμα όλοι εμείς εβαπτισθήκαμε
---- …..εμ, πνεύμα πουλάς, κι εσύ, ρε Φ,Π,αύλε…., που ο ‘’μονοσώματος και πολυκέφαλος’’ Ι. Χ,
συνεχώς, μυαλά : Παρακλήτους : Πνεύματα άλλαζε…., χα, «ο μη ενός μεσίτης»….!
Ννναιαιαι…., όχι και σε ένα Πνεύμα βαπτισμένοι και ποτισμένοι όλοι….,
που….. άλλοι εις τον παλαιό Παράκλητο : Πνεύμα…., άλλοι εις τον νέο….,
χα, κι άλλοι εις τους πιο νέους ‘’τέτοιους’’….: δικού σου και άλλων ‘’επιγόνων’’ –του….! ---και εγίναμε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι,
και όλοι με ένα Πνεύμα εποτισθήκαμε.
Το σώμα δεν είναι ένα μέλος αλλά πολλά»….: Παράδειγμα από το ανθρώπινον σώμα….,…..
| Άντε και στον….. Καββαλέ «Αδάμ Κάδμο»…., που η πρωκτοπή του αντιστοιχεί εις….! |
▪ Γαλ.: 3 : 28….: «Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος,
δεν υπάρχει άρρεν και θήλυ, διότι όλοι σεις είσθε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού»…..:
Το αποτέλεσμα της πίστεως….,…..
[ Ω Έλληνες, ξέρετε από ‘’ιερές μπλόφες’’ και ‘’ιερή διπλωματία’’…!; Χα, και πώς γελούν οι…., που σεις….! ]
▪ Κολ.: 3 : 11….: «Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλλην και Ιουδαίος, περιτμημένος και απερίτμητος,
βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα εις πάντας»….:
Αι συνέπειαι της συναναστάσεως με τον Χριστόν….! ♦
// …..εχ…., το είπε….. και το έκανε…., ήτοι, ότι θα δουλο’’δουλέψει’’…., όι, όι….! //
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωήλ : 3 : $3, $4, $5 :
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( «Ουράνια φαινόμενα προμηνύοντα την ημέραν του Κυρίου» )
Γιαχβέ / διά του Ιωήλ / : $3 : «’’Θα κάμω θαυμαστά σημεία εις τον ουρανόν και επί της γης,
αίμα και πυρ και στήλας καπνού.
*[[ Παραπομπή από το $3….. στα….: ▪ Ματθ.: 24 : 29….:
«Αμέσως δε ύστερα από την θλίψιν των ημερών εκείνων
ο ήλιος θα σκοτεινιάση και η σελήνη δεν θα φωτίζη και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανόν
και αι ουράνιαι δυνάμεις θα σαλευθούν»….: { Εχ, μη φοβού…., βασιλείς : άστρα : κέρατα εννοεί….! }
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….,…..
▪ Μάρκ.: 13 : 24….: «Κατ’ εκείνας τας ημέρας, ύστερα από την θλίψιν εκείνην,
ο ήλιος θα σκοτεινιάση» [ (25, 26) «και η σελήνη δεν θα φέγγη
και τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανόν και αι ουράνιαι δυνάμεις θα σαλευθούν» ] ….:
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….,…..
▪ Λουκ.: 21 : 11, 25….: «Θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους και πείνα και επιδημίαι,
και φοβερά φαινόμενα και μεγάλα σημεία από τον ουρανόν»….,
«Θα γίνουν σημεία εις τον ήλιον, εις την σελήνην και εις τα άστρα
και εις την γην αγωνία των εθνών από την αμηχανίαν τους
( Μη φοβού, βρεεεεε…., κι εδώ, ως σχεδόν πάντα…., δεν κυριολεκτούν οι σατάν Κυριακοί….! )
ένεκα του ήχου και της αναταραχής της θαλάσσης»….:
{ Χαίρε ω ταραχή : επανάσταση της λαο,’’νερο’’,θάλασσας ενάντια στα άνω σου ‘’ουρανο’’‘’τέτοια’’….! }
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ και την συντέλειαν του αιώνος….! ]]*
{ …..καλά, ρε Γιαχβέ…., πυρ και καπνό…., έστω…., αλλά….. και αίμα….!
Αχ, και νομίσαμε, ρε βάμπιρε, ότι δεν κρατάς ρεζέρβα αίμα θυσιών….,
ω, και φοβηθήκαμε μην ‘’πας’’ από….. αναιμία….!
Και, σαφώς…., επί, ’’παρομοίων’’, φυσικών φαινομένων : σημείων, διόλου θαυμαστών, μα σπανίων….,
τοποθετούν, μεταφητικά, τους προκάτ τους με τα σικέ των…., ε, κι ο μεταφήτης προφήτης….!
Και, ’’σαφώς’’…., κι εδώ και με πολέμους…., νέα τάξη πραγμάτων
σε ουρανό : εκτός Ισραήλ χώρες με τα άστρα : βασιλείς τους….! }
$4 : Ο ήλιος θα μεταβληθή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου,
η μεγάλη και τρομερά!
*$ Παραπομπή από το $4….. στα….: ▪ Ματθ.: 24 : 29….: ως, σχετικά, ευθύς άνω…..,…..
▪ Μάρκ.: 13 : 24….: ως, σχετικά, ευθύς άνω….,…..
▪ Λουκ.: 21 : 25….: ως, σχετικά, ευθύς άνω….,…..
▪ Αποκ.: 6 : 12….: «Ύστερα εκύτταξα και όταν άνοιξε / το Αρνίον : ο Ι. Χ / την έκτην σφραγίδα,
έγινε μεγάλος / …..τί, επαναστατικός σεισμός….. των ‘’υπογήινων – του χαμολαού…!; / σεισμός·
ο ήλιος έγινε μαύρος σαν τρίχινος σάκκος και ολόκληρη η σελήνη έγινε σαν αίμα·
(13) «τα άστρα του ουρανού έπεσαν εις την γην,…..»….: Το άνοιγμα των σφραγίδων….! $*
$5 : Αλλά πάντες οι επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου θα σωθούν,
διότι επί του όρους Σιών και εις την Ιερουσαλήμ θα είναι οι σεσωσμένοι, καθώς είπεν ο Κύριος,
και οι διαφυγόντες / Α, οι ανειλημμένοι στον ‘’ουρανό’’ : οι έξω…!; / , τους οποίους θα καλέση ο Κύριος’’»….!
♠ Παραπομπή από το $5….. στα….: ▪ Ρωμ.: 10 : 13….:
«Διότι καθένας που θα επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θα σωθή»….:
Νέος τρόπος δικαιώσεως δι’ όλους….,…..
( Χμ, κατά τον παλιό τρόπο, θα σωθούν, μόνο, οι στη Σιών, οι στην Ιερουσαλήμ και οι διαφυγόντες….! )
▪ Ρωμ.: 11 : 26….: «…..και έτσι θα σωθή όλος ο Ισραηλιτικός λαός,
| …..έως ότου εισέλθη ο πλήρης αριθμός των εθνικών….. |
καθώς είναι γραμμένον : Από την Σιών θα έλθη ο Λυτρωτής
[ …..τίιιιι…., όχι απ’ τη Βηθλεέμ : Εφραθά, τη «μικρότερη από όλες τις πατρίες του Ιούδα»….,
τον οίκο του Εφραθά….: Μιχαίου : 5 : 1…!; ]
και θα διώξη τας ασεβείας από τον Ιακώβ»….:
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….,…..
▪ Ρωμ.: 9 : 27….: «Ο Ησαΐας φωνάζει διά τους Ισραηλίτας,
Και αν οι απόγονοι του Ισραήλ είναι αναρίθμητοι
σαν την άμμον της θαλάσσης, μόνον ένα υπόλοιπον | Χξς΄, οι….. «σπαρτοί»…!; | θα σωθή»….:
Ο Θεός είναι κυρίαρχος….,…..
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▪ Ρωμ.: 11 : 5, 7….: «Κατά τον ίδιο τρόπο
( …..α, δηλαδή, εσώθη, πριν και ομοιοτρόπως, ‘’τέτοιο’’ υπόλοιπόν τι…!; )
και (!;) την σημερινήν εποχήν υπάρχει υπόλοιπον που (!;) εδιάλεξε η χάρις του Θεού»….,…..
«Ποιό λοιπόν είναι το συμπέρασμα; Εκείνο που εζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός δεν το επέτυχε,
ενώ οι εκλεγέντες το επέτυχαν· οι λοιποί επωρώθησαν»
[ (8) «καθώς είναι γραμμένον : Ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως,
μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μη ακούουν μέχρι της σημερινής ημέρας» ]….:
Η απόρριψις των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης….! ♠
{ Αχ, ευτυχώς που είμεθα βέβαιοι ότι δεν θα μας καλέσει ο Κύριοςςςςς της κρύας Σελήνης….. και….,
ε, και….. άει….. ’’σεληνιαστείτε’’ από….. οξαποκεί…., ρε άσωστοι….! }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωήλ : 4 : 9, 10,…..$13 :
( «Κρίσις των εθνών» )
Γιαχβέ / διά του Ιωήλ / : «’’Διαλαλήσατε τούτο ανά τα έθνη·
κηρύξατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, οι πολεμισταί ας πλησιάσουν και ας ανέλθουν!
Κατασκευάσατε από τα υνία σας ξίφη και από τα δρέπανά σας λόγχας!
Ο αδύνατος ας είπη· ’’’’Είμαι πολεμιστής’’’’…..
( Ε, σκάσε, ρε, τρ,Ι,χ,ωήλ…., μη σε ακούσει ο ευήκους Μωάμεθ και σ’ αντιγράψει και ‘’σας’’….,
χμ, που σε άκουσε ώς κι ο, τάχα, ’’άκαπνος’’ Ιησούλης….. και συνιστούσε, και, στις 12 οχιές του
να πουλήσουν τα ‘’τέτοια’’ τους και να αγοράσουν μαχαίρας,…..
χα, και, για τον….. ’’επεισοδιακό’’, μα με ταραχή, ‘’γάμο’’ του βασιλογιού αυτούουουουου….! )
$13 : Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. Εισέλθετε, πατήσατε
διότι το πατητήριον είναι πλήρες, τα πυθάρια υπερεκχειλίζουν, επειδή η κακία των είναι μεγάλη!’’»…..
*** Παραπομπή από το $13….. στα….: ▪ Ματθ.: 13 : 39….: «Ο εχθρός, που τα έσπειρε, είναι ο διάβολος,
ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου, και οι θερισταί είναι οι άγγελοι»….:
Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων….,…..
( Χα…., άλλος έσπειρε….. «υπό την συκήν»….. και άλλος θέρισε….. «υπό την άμπελον»….!
Κάλέ…., όπως ακριβώς και ο «Λιχνιστής, σιταριού, Διόνυσος» με τους βοηθούς του αγγέλους….:
Μαινάδες, Σειληνούς και Σάτυρους….! )
▪ 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,
/ …..τί, όχι με θεριζοαλωνιστική μηχανή : κομπίνα…!; Ααααα, για «εγγύς» τότε εννοεί….! /
διότι (!;) ήλθε η ώρα να θερίσης· η συγκομιδή της γης έχει ωριμάσει»…., ( Α, τα δίποδα ‘’φρούτα’’…!; )
«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
/ : τί, με δρεπάνι κι όχι με μαχαίρι θέρισαν : τρύγησαν τα ‘’σταφύλια’’ στο Ισραήλ «εγγύς» τότε οι Χάροι…!; /
και τρύγησε τα σταφύλια του αμπελιού της γης,
διότι ωρίμασαν τα σταφύλια της’’»….: Ο θερισμός και ο τρυγητός του κόσμου….,…..
( …..χα…., όπου ώριμες οπώρες….,/ επικείμενος χαμός….,/
κι όπου άγουρες οπώρες…../ αναβάλεται αυτός….!/ Α, τι θείος σαδισμός….! )
▪ 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….! ***
[ …..καλά, ρε…., Παλαιά Διαθήκη διαβάζω….. ή Καινή Διαθήκη….. ή Κοράνι…..
ή, τέλος των πάντων κι αρχή του τίποτα, ποιό, και από πού, Πολεμικό Διάγγελμα…!;
Αμάν…., μπερδέ μπουρδέ…., εχχχχχ, με μπέρδεψαν κι εμένα οι πνευματικοίοιοιοιοι…., ρεεεεε….!
Και….. ο ληνός : πατητήρι της οργής του «Όργιου» Διόνυσου στα Λήναια Μυστήρια
έβγαζε λιγότερο….. αίμα απ’ τον ληνό : πατητήρι της οργής του «Όργιου» Γιαχβέ ή περισσότερο…!; ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ιωήλ : 4 : $17 :
( «Το ένδοξον μέλλον του περιουσίου λαού» )
// …..ε…., με τόση….. λαφυροπεριουσία…., ιμπεριάλ ’’συνουσίως’’, περιούσιος…., κι εσύ….! //
Γιαχβέ / διά του Ιωήλ / : «’’Και θα γνωρίσητε ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας, κατοικώ εις την Σιών,
το άγιόν μου όρος.
|| Ναι, οι νοικιασμένοι δεν πληρώνουν νοίκι…., ω τζαμπατζήδες Γιαχβετζήδες με τους σωσίες σας….! ||
Η Ιερουσαλήμ θα είναι τόπος άγιος (!;) και ξένοι δεν θα διέλθουν πλέον δι’ αυτής’’»….!
* Παραπομπή από το $17….. στο….: Αποκ.: 21 : 27….:
(!;) «…..αλλά δεν θα μπη εις αυτήν | στην ουράνια Ιερουσαλήμ |
τίποτε το μολυσμένον, ούτε κανείς που να κάνη βδελυκτά πράγματα και ψευδή,
παρά μόνον οι γραμμένοι εις το βιβλίον της ζωής του Αρνίου»….: Η ουράνιος Ιερουσαλήμ….! *
[ Ε, ‘’μερικοί’’ προσέχουν πού πατούν…., και, για να μη λερώσουν τις σόλες των παπουτσιών τους….! ]
==========================================================
Το βιβλίον του Οβδιού…..
■ Οβδιού : Στ. 1, 2 :
( «Η υπερήφανος Εδώμ» )
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!»….!
( …..‘’Χαίρεσθε εν Κυρίω’’, ω υποκείμενα μικράς αποδοχής, ‘’«υπόλοιπον»’’, και, σεις οι Εδωμίτες,….! )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Οβδιού : Στ. 10 :
( «Αιτία της καταστροφής» / της Εδώμ / )
«Διά την σφαγήν, διά την καταπίεσιν κατά του αδελφού σου Ιακώβ,
αισχύνη θα σε καλύψη και θα εξαφανισθής διά παντός»….!
[ Έιιιιι…., τί, άραγε, να λένε οι ‘’κατωχερούχοι’’…., χμ, ’’άγραφοι’’…., Εδωμίτες περί τούτων…!;
Ε, τα δικά –τους κι αυτοί…., αλλιώςςςςς…., χμ, στα….. κρυμμένα –σας ‘’απόκρυφά’’ –τους….! ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Οβδιού : Στ. 15 :
( «Κρίσις των εθνών. Η ημέρα του Κυρίου» )
Γιαχβέ / διά του Οβδιού / : «Διότι (!;) εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εναντίον όλων των λαών!
{ Όοολων…!; Ουστ, ρε υστερικά θρασίμια….! Κάλέ, μη φοβού…., χα, τους εκεί εννοεί….. και «εγγύς»….! }
Καθώς έπραξες / Εδώμ / θα κάμουν εις σε· τα έργα σου θα επαναπέσουν επί της κεφαλής σου!»….!
// …..βρε….. παστράβιοι «σπαρτοί», κι εσείς…., επιτέλουςςςςς…., άστε τον εμφύλιο….,
και, που….. όλοι φταίνε, σ’ αυτόν…., λίγο έως πολύ…., μάλλον….,
γιατί….. οι ‘’μακρυνοί’’, πραγματικοί εχθροί –σας…., οι, γύπες κι αυτοί, ‘’φίλοι’’ –σας…., καραδοκούν….,
για να σας κάνουν….. άφυλλο δωδεκάφυλλο ‘’τριαντάφυλλο’’….! //
============================================================
Το Βιβλίον του Ιωνά…..
[ …..μάλλον, του Ιωνά, εκ Γεχθοφέρ, ακμάσαντος κατά το πρώτον ήμισυ του 8ου αιώνος,
επί βασιλέως του Ισραήλ Ιεροβάμ του Β΄….. ]
|| Βρε, ποιός άλλος…., παρεκτός απ’ τους, προκάτ, προφήτεςςςςς, τους μεταφήτες -- ‘’μεταφήτες’’….,
θα….. δια,ντε,λαλούσε πιο καλά τα ‘’προγραφικά’’ Πολεμικά Διαγγέλματα,
και, των, προκάτ κι αυτών, Γιαχβοβασιλέων…., που, άλλωστε…., κι αυτοί κι ως πάντα και παντού….,
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’’μαζί’’ τα απ·’’άγγελαν’’ μες στα σατανο’’προ’’φητεία τους…!; ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωνά : 1 : $1, $2, 3 :
( «Ο Ιωνάς φεύγει προς Θαρσείς / της Ισπανίας / » )
Ιωνάς : $1 : «Ο εξής λόγος του Κυρίου εγένετο προς τον Ιωνάν, υιόν του Αμαθί·
* Παραπομπή από το $1….. στο….: Ματθ.: 12 : 39….: «Εκείνος | Ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους,….. |
τους απεκρίθη, ’’Η γενεά η πονηρή και η μοιχαλίς ζητεί θαύμα, και θαύμα δεν θα της δοθή άλλο
παρά του Ιωνά του προφήτου»….: Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα….! *
$2 : ‘’Σήκω’’, είπεν εις αυτόν, ’’πήγαινε εις την Νινευή, την πόλιν την μεγάλην και κήρυξε προς αυτούς
ότι η κακία των ανέβη ενώπιόν μου’’.
[ …..ε…., αφού η καλωσύνη του κατεβαίνει, χμ, στα όπισθέν σου…., τί άλλο…!;
Και, όχα, θα έκαναν καλή δουλειά, και, οι άγγελοι -- κατάσκοποι,
και, του βασιλιά Ιεροβάμ του Β΄ στη μεγάλη πόλη Νινευί….,
ώστε να μάθει, ταχέως, ο Ιεροβάμ ο Β΄, όλα τα, ιμπεριαλιζέ ή σαμποταζιζέ, σχέδιά –τους σε βάρος του….!
…..Και….. προς τί η αφήγηση σε τρίτο ενικό πρόσωπο, ρε ‘’Ιωνά’’…!;
Δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι εσύ…!; Ή άλλος…!; ]
*$ Παραπομπή από το $2….. στα….: ▪ Ιακ.: 5 : 4….:
«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»….: Εναντίον της εξασκήσεως πιέσεως υπό των πλουσίων….,…..
▪ Αποκ.: 18 : 5….: «…..διότι αι αμαρτίαι της | της Βαβυλώνος | έφθασαν έως τον ουρανόν
και εθυμήθηκε ο Θεός τα εγκλήματά της» [ (6) «Να της ανταποδώσετε,
όπως και αυτή ανταπέδωκε, να της πληρώσετε διπλά σύμφωνα προς τα έργα της· εις το ποτήρι,
που έκανε δικό της μίγμα, δώστε της διπλήν ποσότητα μίγματος» ] ….: { Τί, βιολογικός πόλεμος…!; }
Η πτώσις της μεγάλης πόλεως….! $*
Ο Ιωνάς εξεκίνησεν, αλλά διά να φύγη εις την Θαρσείς / της Ισπανίας / μακράν του Κυρίου.»….!
{…..έλα, μωρέ, Ιωνά…., αναντικατάστατε δια,ντε,λάλη του βασιλιά…., κινδυνεύει η πατρίς σου….,
έι, μη φοβάσαι…., που, αυτή τη φορά, δεν θα σε….. ‘’εμέσουν’’ οι Νινευίτες….,
ω πνευματικά ‘’κλημακτηριόπαρτε’’, που, με τζούφιο πνευματοσπέρμα, συλλαμβάνεις τα ασύλληπτα….!
Ναι, άσε τα ‘’κόλπα’’, ή και τα νάζια…., μη σε βάλει στον πυροκόλπο του ο άλλος ‘’Μεγαλάδελφος’’ Γιαχβέ
κι ούτε στ’ αλήθεια θα βγεις απ’ το….. κήτος : ….. ’’στενή’’ του Ισραήλ….,
α, παρεκτός του ανυπάκουου τω Γιαχβέ….. ’’στενο’’Ι. Χ…., του ωσεί εσύ….. ‘’στενο’’Ιησού Ιωνά Χριστού….,
χμ, που, μάλλον, ή του μυρίστηκαν το κόλπο της σικέ σταύρωσής του ( Α, σε σταυρό : + ή σε δοκάρι : | …!; )
και τον φυλάκισαν : έθαψαν, ξου, ’’τριήμερα’’, οι άλλοι….,
ε, και, μετά, τον αποφυλάκισαν : ανέστησαν εκ νεκρών :
εκ φυλακισμένων ζωντανών του Άδη : εξορισιού βαρυ,θανατο,ποινιτών οι δικοί του….,
ή τον φυλάκισε : έθαψε στ’ αλήθεια ο Κύριος για οπορτουνέ ανυπακοή του….,
ή στα ψέματα και για προστασία του…., εχμ, τον παρέπεμψε….. παραπεμπτικάαααα….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωνά : 2 : 1,…..11 :
( «Η μετάνοια του Ιωνά» / ο Ιωνάς δεν υπήκουσε, αρχικά, εις τον Κύριον
και δεν πήγε στη Νινευί, μα στην Θαρσείς….. / ….!
/ …..ε…., ή ‘’κόλπο’’…., και, του,….. σαφώς, μέχρι ενός σημείου….,
ή….. υπέρ το δέον….. αντινινευίτης ο Ιωνάς….. ή και τα δυο…., ή και Κυριόθεν τιμωρία….. και….! /
«Ο Ιωνάς καταβροχθίζεται υπό μεγάλου κήτους»…., ---- Ε…., αυτοεξορία, χμ, στον Άδη…!; ---«Ο Ιωνάς προσεύχεται εν τη κοιλία του κήτους»…., ) / Ε, Στυγερή 9 : 3, ετεροεξορία…., αν, έστω, έτσι….! /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ιωνά : 3 : $1 :
«Και διέταξεν ο Κύριος ιχθύν / : δίποδον και ογκώδην…!; / μέγαν να καταπίη τον Ιωνάν.
[ Έι, όσο πιο μακριά απ’ τα προκάτ κήτη….. τόσο πιο πολύ σας ‘’μακραίνει’’ του Αχέροντα η κοίτη….! ]
Και ο Ιωνάς παρέμεινεν εις την κοιλίαν του ιχθύος τρεις ημέρας και τρεις νύκτας.
Από την κοιλίαν του ιχθύος προσηυχήθη προς τον Κύριον τον Θεόν του…..»….!
*$ Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ματθ.: 12 : 40….:
«Όπως δηλαδή ο Ιωνάς ήτο εις την κοιλιά μεγάλου ψαριού τρεις ημέρες και τρεις νύχτες,
έτσι θα μείνη / Ε, έτσι, σικέ και, και, αυτό….! / και ο Υιός του ανθρώπου εις την καρδιά της γης
( …..α…., αν φυλακίστηκε τόσο βαθιά : τόσο πολύ υπόγεια….,
να, σε φυλακή με πολλά μπουντρούμια…., ε, δις, ή και πλέον, θανατοποινίτης θα κηρύχτηκε….! )
τρεις ημέρες και τρεις νύχτες / Στυγερά 9 : 3 / »….: Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα….,…..
▪ Ματθ.: 16 : 4….: «Η γενεά η πονηρή και η μοιχαλίς ζητεί θαύμα, αλλά θαύμα άλλο
δεν θα της δοθή παρά το θαύμα του Ιωνά του προφήτου’’. Και τους άφησε και έφυγε»….:
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα….,…..
▪ Λουκ.: 11 : 30….: «Καθώς δηλαδή ο Ιωνάς ήτο ένα σημείον διά τους Νινευίτας, έτσι θα είναι
και ο Υιός του ανθρώπου διά την γενεάν αυτήν»….:
[ Έι, Νινευίτες, φυλλαχτείτε…., σας προειδοποιεί…., ναι…., που το Γιαχβίδιο ο Ι. Χ εκδικείται….! ]
Προειδοποίησις εναντίον όσων ζητούν σημείον….! $*
{ Αχ…., χμ, αν το κήτος….. της….. φυλακής…., ε, ’’μάλλον’’, του κρατητήριου….,
ήταν χοντρόπετσο…., χα, όπως το δυσδιάτρητο έως αδιάτρητο, δαιμονιόθεν, του χοίρου….,
θα απομονώνονταν οι κραυγαλέες και μεγαλόφωνες προσευχές του, τσσσσς….,
ήτοι, η δήλωση μετανοίας και τέλειας υποταγής στο βασιλιά….,
και….. ποιος θα άκουγε, τότε κι έτσι, τη….. φιμωμένη του ‘’σιωπή’’….,
μάλιστα, έτσι που τον ‘’κούφαναν’’, και, τον….. Τρομερό και Σ,σ,τυγερό Γιαχβέ…..! }
«Τότε ο Κύριος διέταξε τον ιχθύν και εξήμεσε τον Ιωνάν εις την ξηράν»….!
|| Ουστ, ρε ρατσιστή, Βασιλιά των βασιλέων, Γιαχβέ…., χμ, ρατσιστή….. ώς και στα προκάτ σου….!
Κάλέ…., είναι σαν το….. «ή θα πας…., όπου σε στέλνω…., ή θα σε φάει το κελί της φυλακής….,
που έχει θάλασσα την υγρασία της και κήτος δεσμοφύλακα….!»….,
ναι, ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες με τα….. «αλληγορικά κήτη»….!
Και….. εμετός του κήτους ίσον βιαστική…., λόγω δήλωσης μετανοίας του ‘’αχώνευτου’’
ή επείγουσας ανάγκης…., αποφυλάκιση….,
τς, αποκωδικοποιητικά…., που, αλλιώς, μάλλον, ουχί τριήμερος ‘’τέτοια’’
στον, χξς΄, προστάτη των δυτών τράγιο…., ε, που, μάλλον, των φυλακισμένων ‘’θα πρεπε’’ να ‘ταν….! ||
( «Η σωτηρία της Νινευή / πόλις εθνικών / » , μα αφού πίστεψαν στο Θεό και νήστεψαν….. σ,Σ,τυγερά….,
[ Α, αφού τους έκοψαν, κυριολεκτικά, και, το….. νερό απ’ το αυλάκι…., χμ, νήστεψαν οι Περσεφόνες….,
μάλιστα, και, με την γνωστοποίηση του Πολεμικού Διαγγέλματος σ’ αυτούς, τους Νινευίτες….,
που, μπορεί να είχαν μεγαλύτερο χώρο γης, μα, μάλλον, υστερούσαν, ακόμα, ως προς την άμυνα….,
α, και ως προς την, σαμποταζιζέ, βιοτεχνολογία….! ]
ακούγοντας την προφητεία του Ιωνά, σαν πήγε, τελικά, εκεί….. )
{ Ε, και για τους ‘’εθνικούς’’ νοιάζεται ο Γιαχβέ, σαν ‘’τα βρίσκουν’’…., μα, πάλι, και τότε, είναι ρατσιστής….,
αφού τους….. ομοφυλοποιεί….. διά των ‘’ομοφύλων’’ του προφητών του….,
εχ, και διά….. συμμαχίας…., α, και…., μετά κι έτσι…., και διά….. επιμαχίας….,
ενόψει κοινού ‘’εχθρού’’….. ή και….. κοινού….. ’’φίλου’’….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιωνά : 4 : 1, 2, 3, 4 :
( «Ο Ιωνάς λυπείται επί τη σωτηρία της Νινευή» )
Ιωνάς : «Ο δε Ιωνάς εδοκίμασε μεγάλην λύπην και ωργίσθη.
/ …..διότι μετάνοιωσε…., που συντέλεσε στο να σωθεί η Νινευή….,
ε, μάλλον, που φοβούνταν μην και τους πάρει τη….. ’’χωροφυλακίστικη’’ θέση τους ‘’παρά’’ τω Γιαχβέ….! /
♦ Εμ, αν, μερικοί, σύμμαχοί τους, π ι α, Νινευίτες…., τη ανοχή του βασιλιά τους Ιεροβάμ του Β΄….,
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μμμμμ, τον….. ’’παραχάιδεψαν’’…., πώς να μη μετανοιώσει…., ο Ιωνάς….,
που κατάντησε, και, για το βασιλιά, ’’μιας χρήσης’’ πολεμικός σύμβουλος…..
και….. ‘’γραμματεύς’’ τύπου, και, του….. Υπουργείου Εθνικής Αμύνης….! ♦
Και προσηυχήθη προς τον Κύριον και είπεν·
‘’αχ Κύριε, δεν το έλεγον εγώ, όταν ακόμη ήμην εις την χώραν μου;
Διά τούτο προηγουμένως έφυγα εις Θαρσείς,
/ …..έι, προς ή εις…., που…., αν εις…., πόοοοοτε κιόλας…., καθώς η Θαρσείς είναι στην Ισπανία και…!; /
διότι πράγματι εγνώριζον ότι συ είσαι Θεός ελεήμων και οικτίρμων,
μακρόθυμος και πολυέλαιος και μετανοών διά το κακόν.
Τώρα, Κύριε, πάρε την ζωή μου, σε παρακαλώ, προτιμώ να αποθάνω μάλλον παρά να ζήσω’’.
Και ο Κύριος απεκρίθη· (!;!;!;!;!;) ’’μήπως έχεις δίκαιον να οργίζησαι;’’.»…!
( Χμμμμμ…., όπως θέλει και όπως τον συμφέρει….. ερμηνεύει τον….. μετανοούντα Κύριο : Πνεύμα….! )
♣ …..Α, μπράβο θάρρος ο θ,α,ρ,α,σύς…., έστω, και ‘’γλειψοειδές’’…., ο υπάλληλος του Γιαχβοβασιλέως
και υπαλλήλου του με αν,κατ,θρώπινη ψυχολογία Γιαχβέ – Αρχισκηνοθέτη -του Κυρίου του Κυρίου βασιλέως….,
που….. ούτε αυτός δεν τολμούσε να του αντιείπει…., του ’’απόκρυφου’’ στο ιερό ‘’όρος’’….,
χμ…., ‘’κατά’’ το….: «και….. αντι·είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν του»….,
ο κυκλοθυμικός Κύριος, που εγέννησε, «’’σήμερον’’», τον υιόν του….,
// Έι, οι κυκλοθυμικοί, όλοι, είναι ‘’στείροι’’….! Μα….. όχι…., που….. «ο έρωτας των αθανάτων
δεν είναι ποτέ στείρος»…., ως, είπε ο κυκλοθυμικός Ποσειδώνας στην Τυρώ….! //
ήτοι, ο αόρατος ‘’μπαμπάς’’, β·Αββάς…., που έχρισε, ’’αυτοδυνάμει’’, βασιλιά, και, τον Ιεροβάμ Β΄….,
χμ, όπως, και, τον Α΄ ‘’τέτοιον’’…., ’’γιο’’ ‘’του’’…., κατά….. το….. αλη…..έθος….!
Και….. πήγε, ’’κάθετος’’, εκεί πάνω στο ιερό όρος…..
ή τον ‘’πήγαν’’, οριζόντιο’’ και σηκωτό…., ’’ξετρυπωμένος’’ ή μη….,
για να αποφασίσει, τελικά, ο….. σ,Σ,τυγερός….. Αρχιγκοτζάμ…., αν θα ζήσει ή όχι,
χμ, ο, μάλλον, τώρα, μονόςςςςς πράκτορας Ιωνάς…!;
Και ποιος ξέρει και γιατί άλλο…., που δεν μας το φανερολέει ο ‘’γριφάκιας’’ Ιωνάς….,
ο, έστω, συγγραφέας εδώ….!
Και….. ποιος ξέρει τι άλλο θα μαρτύρησε του ‘’απόκρυφου’’, χμ, αγιορείτη Αρχιγιαχβέ….,
νινευίτικα και μη πράματα….., ώστε να ομολογήσει ο Μεγάλος αυτός στον μικρό αυτόν, έμμεσα κι αμφίβολα,
‘’σαφώς’’, για λάθος στρατηγικής τους…., καθώς….. το ‘’μέλλον’’….,
και βάσει, εμφανιζόμενων, ντοκουμέντων…., ίσως και, μαρτυριάρηδων, μαρτύρων….,
δεν θα διέψευδε αυτήν την προφητεία του….!
Και, χμ, μπράβο του Ιωνά, και, γιατί άντεξε να τον ιδεί έτσι…., παραβιάζοντας τον ‘’Κρόνιο νόμο’’….,
που…., σε άλλες χώρες και σε άλλες εποχές….., ούτε τους Γιαχβοεγκάθετους Κυρίους βασιλιάδες
δεν τολμούσαν να τους δουν στα φλογοβόλα τους μάτια…., ( Α, που φοβούνταν, οι βασιλείς, φόνο τους…!; )
τα με το ανάντεχο, για τους κοινούς θνητούς, βλέμμα…., το σαν της Τερατογοργόνας Μέδουσας….!
Μπράβο του…., χα, που τον είδε…., από τόσο κοντά…., ως και τη δόξα του….,
και εν τη οράσει, με τα βιομάτια του…., άρα, και εν τη ακοή, με τα βιοαυτιά του….,
που, φορές, ως ο Σολομών, λ. χ, παρουσία άλλων, ξένων, βασιλιάδων, έπαιζε απλώς τα χείλη του….,
φυσικά, κι αυτός, ο Σολομών, προκειμένου, ’’μόνον’’, περί….. μεγαλόσοφων λόγων….,
που τους έλεγαν οι…., παρ’ αυτώ, τότε…., αυλικοί, εγκαστρίμυθοι, σοφοί, έστω…., ή σωσίες του….!
Γιατί….. θα μπορούσε να τον ακούσει κανείς τέτοιος κι έτσι….,
μα να μην τον ιδεί…., σε θυμό του έτσι…., ή, απλά, να ιδεί, μόνον, τα οπίσθιά του….,
κι όχι κατά πρόσωπο…., ως ο Μωυσής, λ. χ, στο όρος Σινά….,
μάλλον, γιατί τον εξόργισε…., κυρίως, ο ‘’νεωτεριστής’’ αδερφός του Ααρών….,
και, φοβούμενος, ο Αρχικύριος, στάση κι αποστασία ‘’δεξιών χεριών’’ του…., οπότε και τη γλίτωσε….,
που, αν δεν τον συγχωρούσε ο υπερκόσμιος : ορεσίβιος ήρωας, ο εξώκοσμος -- ‘’εξωγήινος’’ ‘’Πατήρ’’,
ε, τότε…., ματιά κατάματη και κήτος δ,ή,εί,μιος που θα τον ‘’έτρωγε’’….,
ως, πιθανό, έτσι ή κάπως έτσι, κι ο Ιωνάς εδώ….!
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Βέβαια…., το….. εν πνεύματι…., εκτός του φανταστικού ‘’κοιτάγματος’’…., του όποιου….. θνητού, χμ….,
είναι να ιδεί κι ακούσει…., ή, μόνο, ακούσει…., τον στη χώρα, «επί της γης», εκπρόσωπό του :
βασιλιά ή μη, ’’γιο’’ του, «πολιτισμικό ήρωα», τον Κύριο -- Πνεύμα του Κυρίου….,
σαφώς, εγκόρμων και των δύο…., σε….. παράλληλη, σύγχρονη, ’’μετεμψύχωσή’’ τους και….. ’’ταύτιση’’….,
αδιαιρέτως…., ομουσίως και ομοιουσίως…., ή διαιρετώς….,…..
και που, σαφώς, ’’μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ώνονται’’, ποικιλοτρόπως κι αναλόγως,
στους διαδόχους, επιγόνους, τους….! ♣
========================================================
Το Βιβλίον του Ναούμ, του, πιθανόν, εξ Ελκούς της Ιουδαίας…..
■ 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.
Εκδικείται ο Κύριος τους εναντίους του και διατηρεί οργήν κατά των εχθρών του»…..
*// Ω, πες και κάτι καινούριο, ρε ελκόψυχε, που μας τα είπαν τόσοι άλλοι…., επίσης, ’’θεοκτόνοι’’….!
Εμ, τι άλλο από σχιζο‘’τέτοιος’’ ο….. ετερο·αυτόχθων σας Φασίστας με το γαïδουρίσιο πείσμα….,
που…., και, γι’ αυτό….. γκαβώνονταν και ξαναγκαβώνονταν….,
αφού….. το πείσμα και το γινάτι βγάζει, και, μάτι…!;
Και, σαφώς, όπου Γιαχβέ, είν’ ο όποιος θεοποιημένος τους Βασιλιάς : μετε,μ,ν,ψυχ,σάρκ,ωσή του….,
εξού, και, γι’ αυτό, κι οι τόσες αντιφάσεις και….!
Και, ρε Ι. Χήδεςςςςς, τι άμεμπτος Θεόςςςςς και τρίχες…!; Κάτθρωπος….! //*
$6 : «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»….!
* Παραπομπή από το $6….. στο….: 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….! * ---- …..α, βιολογικός πόλεμος Νο 777…!; ---/ …..έι, βράχοι…., εδώ….: πολι’’ούχοι’’ : σκληροί άρχοντες Νινευίτες…., ε, σαφώς, αντιγιαχβικοί….! /
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ναούμ : 2 : $1,…..6 :
( «Η κατά της Νινευή επίθεσις» )
Ναούμ : $1 : «Ιδού επί των (!;) ορέων τρέχει ο αγγελιαφόρος, ο οποίος ευαγγελίζεται σωτηρίαν.
Εόρταζε τας εορτάς σου, Ιούδα, εκπλήρωσε τας υποσχέσεις σου,
διότι ο εξολοθρευτής δεν θα διέλθη πλέον διά σου, αυτός θα καταστραφή ολοσχερώς»…..
* Παραπομπή από το $1….. στο….: Ρωμ.: 10 : 15….: «Και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν;
Καθώς είναι γραμμένον, Πόσον ωραίοι είναι οι πόδες εκείνων
που κηρύττουν το χαρμόσυνον άγγελμα»….: Νέος τρόπος δικαιώσεως δι’ όλους….! *
---- ……ω Ρωμαίοι…., μπλοφάρει ‘’ιερά’’ ο ‘’ιερός’’ διπλωμάτης και «πρώτος γλωσσολαλητής»….,
ναι…., παραπεμπτικάαα και ‘’μυστικάαα’’ : ‘’γλωσσολαλίιιστικα’’…., θα σας κάψει…., ο Φ,Π,αύλος….,
ναι…., καθώς «η οργή του Κυρίου χύνεται ως πυρ…..»…., χμ, που μιμείται τον Κύριο….! ---«Προσκαλεί τα επίλεκτα στρατεύματά του· οι φάλαγγες συγκρούονται η μία με την άλλην,
ορμούν προς τα τείχη, η πολιορκητική μηχανή έχει ήδη στηθή»….!
// Χμ, ω Κυριούχε Κύριε…., που, τώρα, είσαι με το μέρος του Ιούδα….,
«μήπως είχε δίκαιον να οργίζηται» ο Ιωνάς…., ε, χμ…!;
Μήπως ήταν λάθος στρατηγικής, και, σου, η συμφωνία : διαθήκη με τους ‘’ακάθιστους’’ Νινευίτες…!;
Άντε, τώρα, να….! //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ναούμ : 2 : 14 :
( «Ο λέων της Ασσυρίας» )
Ναούμ : «’’Ιδού, επέρχομαι εναντίον σου’’, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
Θα κάψω διά πυρός τα άρματά σου· η μάχαιρα θα καταφάγη τους σκύμνους σου.
Θα εξαφανίσω από την γην την λείαν σου και δεν θα ακούγεται πλέον η φωνή των αγγελιαφόρων σου»….!
{ Ω σκυλάκι του Σείριου, του αστερισμού του Σκύλου και του, τότε, χμ, Κυρίου των ανατολικών τόπων….,
μην ενοχλείς τα λιοντάρια…., γιατί αυτά δεν είναι σαν τα….. ομόφυλα ομοειδή σου…..
και θα ‘’τους φορείς’’ εις τον ‘’αιώνα των αιώνων’’….!
Δεν κάνουν αστεία με τα λιοντάρια…., ωρέ ‘’νανοειδές’’….,
όταν, μάλιστα, δεν σας έχει γεννηθεί, ακόμα, ο εκ της φυλής του Ιούδα Λέων Ιησούςςςςς….,
α, κι όταν μάλιστα ο Κύριος είναι ανισόρροπος και….!
Άντε, το πολύ -- πολύ, ως άλλοτε άλλοι και με άλλους, να ‘’το παίξεις’’ λαφυρογυπάκι….! }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ναούμ : 3 : $4 :
( «Ατίμωσης της πόρνης Νινευή» )
Ναούμ : «Ιδού η πληρωμή δι’ όλας τας πορνείας της πόρνης / Νινευή /, της γοητευτικής, εμπείρου μαγίσσης,
η οποία με τας πορνείας της εσαγήνευε τα έθνη και με τας μαγείας της τους λαούς»….!
|/ Ρε, ’’εδώ’’, σαγηνεύουν οι άπειρες, Σιών, παρθένες, έστω, και με παρθενορραφή, ώς και Γιαχβέδες….,
και δεν θα σαγηνεύσουν οι πεπειραμένες ‘’γαζώτριες’’ τους άβγαλτους νεαρούς ειδωλολάτρες….!
Και, σαφώς, όπου….: όρνεα,….. δίποδα, «αλληγορικά», ‘’τέτοια’’…., κι εδώ….! /|
*# Παραπομπή από το $4….. στο….: Αποκ.: 18 : 2, 3….:
«…..και είπε | ο άγγελος | , ’’Έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη
και έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιον διά κάθε πνεύμα ακάθαρτον,
καταφύγιον διά κάθε ακάθαρτον και μισητόν όρνεον, διότι όλα τα έθνη έχουν πιη
από το κρασί του πάθους της πορνείας της και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με αυτήν
και οι έμποροι της γης επλούτισαν από τον πλούτον της χλιδής της»….: Η πτώσις της μεγάλης πόλεως….! #*
[ …..α…., όσο ‘’τα αρπάζατε’’ κι απ’ αυτήν την πουτάνα…., ‘’υψωμένη ‘’θεά’’ την είχατε….:
ως τον Ναβουχοδονόσορα : Ιερεμίας : ΛΔ΄ : 5 — 8…., Ιουδήθ : ΙΑ΄ : 7….,…..
ή ως και τον Κύρο των Περσών : Ησαΐας : ΜΔ΄ : 28…., Έσδρας Β΄ : Α΄ : 2….,…..
ή ως και τον Φαραώ των Αιγυπτίων: Ιεζεκιήλ : ΛΑ΄ : 6….: όλοι «όργανα του Γιαχβέ»….: Κ. Σιμόπουλος….! ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ναούμ : 3 : $12 :
( «Ματαία η οχύρωσις της Νινευή» )
Ναούμ : «Όλα τα φρούριά σου είναι ως συκαί φορτωμέναι με πρώιμα σύκα.
Εάν τιναχθούν, πέφτουν εις το στόμα του τρώγοντος»….!
[ Συκοφαγάδεςςςςς….! Και….. συκιά : εξουσία :…., σύκα : άρχοντες : άστρα : κέρατα : τράγοι :….!
Χμμμμμ…., ναι…., που, αυτοί : οι Νινευίτες και τώρα, «υπό την συκήν» : «υπό τον Σατανάν»….,
μα, παλαιά….. «υπό την άμπελον» : «υπό τον Γιαχβέ», κι αυτή, και Γιαχβόθεν «υψωμένη»….,
εχ…., όπως…., έτσι και ‘’τότε’’ ‘’υψωμένοι’’…., ο Κύρος, ο Φαραώ, ο Ναβουχοδονόσορας,….! ]
* Παραπομπή από το $12….. στο….: Αποκ.: 6 : 13….: «…..τα άστρα του ουρανού έπεσαν εις την γην,
όπως η συκιά ρίχνει τα πρώιμα σύκα»….: Το άνοιγμα των σφραγίδων….! *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ναούμ : 3 : 19 :
( «Θρήνος επί τη επικειμένη καταστροφή της Νινευή» )
Ναούμ : «Δεν υπάρχει θεραπεία διά το τραύμά σου, η πληγή σου είναι ανίατος.
Όλοι όσοι ακούουν την είδησιν περί σου κροτούν τας χείρας επί τη καταστροφή σου·
διότι ποίος δεν εδοκίμασε συνεχώς την σκληρότητά σου»;….!
{ Ααααα…., αν έτσι…., ε, που έτσι…., χμ, αδίκως την εθρήνησα κι εγώ…., χα, ως κι εσείςςςςς….!
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Γι’ αυτό…..’’σας κλαίω’’….!
Και, εντάξει, ρε, χμ, η φυλή των Νινευιτών δεεεεεν είχαν, ως κι εσείςςςςς, συγγραφείς προφήτεςςςςς….,
μα ‘’δεν αφήσατε’’…., ώστε να ξέρουμε…, κι απ’ τα δημοτικά σχολεία…., και την…..άλλη άποψη….,
έστω, κι αυτήν…., προφίλ κι ουχί αν φας…., γιατί…..πού άποψη…..σε πρόσοψη και κάτοψη….! }
===========================================================
Το Βιβλίον του Αββακούμ…..
( ▪ «Διάλογος Θεού και προφήτη», ---- Ω, και τι ακριβήςςς απομαγνητοφώνηση του διαλόγου τουςςς….! ---*$ ‘’Χαίρε’’, ω κουμ : ’’κορίτσι’’ του Αββά….: Αββακούμ….,
[ …..ε, χα, εκτός κι αν, ως μη ιμπεριάλ, πριν, ήταν Αβακούμ, με ένα β….,
όπως ο Αβράμ κι η Σάρα…., μετά, Αβραάμ και Σάρρα….! ]
χμ, ’’ουράνιε’’ μεσολαβητή Ερμή των τότε Εβραίων….,
α, κι εσύ, ρε υποχθόνιο επιχθόνιο Καισαρείο Αββαείο….! $*
▪ «Το λόγω αναξιότητας του εχθρού /…..εχθροί : οι Χουσανίτες κι οι Μαδιαμ,ν,ίτες…../ ως οργάνου τιμωρίας
παράπονον του προφήτου», ▪ «Η περί εξοντώσεως του εχθρού απάντησις του Θεού»….. )
[ Χμ, στις 6 και 6΄ και 6΄΄ ρωτά….. και σε 666΄΄ ‘’την παίρνει’’…., την απάντησιςςςςς…., το ‘’κουμ’’….!
Ναι…., ’’μυστικοί’’ διάλογοι….: Γιαχβεπράματα….. τα Γιαχβεπράματα….! ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αββακούμ : 1 : 2 :
( «Το εκ της κοινωνικής αδικίας παράπονον του Προφήτου» )
Αββακούμ : «Έως πότε, Κύριε, θα σε καλώ εις βοήθειαν και συ δεν θα ακούης;
Θα φωνάζω δυνατά προς σε· ’’αδικία’’! και συ δεν θα σώζης»;….!
*** Χα…., για….. Ω. Ρ. Λ….. τον καταντήσατε…., Γκοτζάμ Κάτθρωπο….!
Πιο δυνατάαααα, μεγαλοφώνως, ως ο Δαυίδ….,
ή, αχ, προσευχήσου με στεναγμούς και χωρίς λόγια…, που….. «…..το Πνεύμα / Κύριος /
μεσιτεύει για σας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφρασθούν με λόγια…..»….,
ως θα έλεγε κι ο Π,Φ,αύλος : Προς Ρωμαίους : 3 : 26….!…..
Εμ…., τον κουφάνατε….. και….. ουκ έχει ώτα ακούειν….! ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αββακούμ : 1 : 6 :
( «Η περί τιμωρίας διά του εχθρού απάντησις του Θεού» )
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»….!
[[ Αχ, πάλι, σας ξαναπούλησε…., και δη, χμ, σε ‘’πλιάτσικες’’ και γυψόνυχες….. Χαλδαίες Άρπυες….,
ο….. ετερο·αυτόχθων Γιαχβέ του Αγίιιιιου όρους…., ω ‘’δεμένοι’’ του….,
ωσεί Ποσειδών με τα κατά την οργή του σταλτά, έσω κι έξω, τέρατά του…., «σπαρτούς» γιους του ή μη….,
‘’εγκαθέτως’’ και εχθρεξεγέρτως…., που ’’παιχνιδίζει’’ ο Σαδίσταρος, φανερά και κρυφά σας….!
---- …..ως, και, σήμερα, και, οι δικοί –σας…., οι όπου Γης ‘’«σπαρτοί»’’ –σας….,
/ μάλιστα…., αντί να….. / σκληρότερα και, και, ‘’ανεπαισθήτως’’ των λαών….! ---Κι ύστερα φταίω, και εγώ, που σας λέω να αφήσετε τους εμφυλίους σπαραγμούς….,
γιατί….. ο πραγματικός εχθρός σας….. είναι οι φαινομενικοί, ’’Μεγαλάδελφοι’’, ’’φίλοι’’ σας….,
ιδίως, τα ομόφυλά σας Κ. Ι. Σ ανά τη Γη…., οι ξεπουλητές σας….,
εχ, κι ο σχιζο,εξω,εαυτός σας….,….. ε, ννναι, βρε κουμπαράκια μουουου….,…..
επ, έι, επ, χα…., μη γίνουμε, τώρα, σόι…., που…., πάει…., ’’πέταξε το πουλάκι’’, και, για σας….! ]]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Αββακούμ : 2 : 2, $3 :
( «Η περί εξοντώσεως του εχθρού απάντησις του Θεού» )
Αββακούμ : «Και ο Κύριος απεκρίθη εις εμέ και είπεν·
‘’Γράψε την όρασιν, χάραξε αυτήν ευκρινώς εις τας πλάκας διά να δύναταί τις να την αναγιγνώσκη ευκόλως.
*// Χμ, τόσες προφητείες που πετρογράψατε όλα τα αββα κούμ του Ιακώβ -- Ισραήλ….,
δεν έμεινε πέτρα για να σκουπιστείτε…., που ‘’χαρτί υγείας’’ δεν είχε, και, τότε….,…..
και, παρόλο κι αυτό, εξακολουθείτε να ‘’μας’’ χέζετε…., ρε χιτ∙λερόκωλοι….!…..
Τα ίδια, βέβαια, ’’τέτοια’’ και ‘’θεοκίιιιινητα’’, έκαναν κι οι αρχαίοι τρΈλληνες….,
ως, λ. χ, ο Μωάμεθ, σώρρυ, ο υμνητής Φασιστών βασιλιάδων κ. λ. π Αυνανίας, σώρρυ, Παυσανίας….,
όπως κι οι περισσότεροι ‘’τέτοιοι’’ καλαμαράδες ‘’πτωχοπρόδρομοι’’, άμεσα ή μη….,
που μας πληροφορεί, ο Παυσανίας, πως…., ενώ κοιμόταν, ο Αισχύλος, στο αμπέλι,
φυλάγοντας σταφύλια…., είδε στο όνειρό του τον Διόνυσο που τον διέταζε να γράψει τραγωδίες,
και που, σαν ξύπνησε και δοκίμασε, τα κατάφερε και πολύ εύκολα….! Αέραααα….! //*
$3 : Διότι είναι όρασις, προσδιωρισμένη δι’ ωρισμένον χρόνον· ομιλεί περί του τέλους χωρίς να απατά·
εάν αργοπορήση, περίμενέ την, διότι ασφαλώς θα έλθη, δεν θα βραδύνη»….!
[ Ε, απάτα τους και πάτα τους, που ο μαζοχισμός –τους….. τους κάνει α·περι·ορίστως υπομονετικούς ….!
’’Περιμένετέ ‘τον/’την’’….. εξεξεξοντωτικώςςςςς….! ]
* Παραπομπή από το $3….. στο….: Εβρ.: 10 : 37….: «Διότι γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα
---- …..χξς΄…., ο που φτερά Γοργούς φορεί…., έρχεται γρήγορα και δεν αργεί….! ---θα έλθη ο ερχόμενος / ο Ι. Χ / και (!;) δεν θα βραδύνη»….: Παρότρυνσις διά σταθερόν θάρρος….! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αββακούμ : 2 : 20 :
( «Ταλανισμός των ειδωλολατρών» )
Αββακούμ : «Ο Κύριος όμως διαμένει εις τον ναόν του τον άγιον.
*// Χμ…., ο ένας Άγιος Κύριος…., ο ‘’γιος’’ του Θεού Κυρίου…., στο ναό του τον άγιο…., αμάν, Φαράν….,
ορατός βασιλεύς και, συνάμα, αρχιερεύς….,
κι ο άλλος Θεός Κύριος…., μονο ή πολυ, Κυριούχος…., ’’μπαμπάς’’, β·Αββάς…., Κύριος του Κυρίου….,
στη ‘’Σκηνή’’ του Αγίιιιιου όρουςςςςς…., αόρατος -- ‘’αόρατος’’ Υπερβασιλεύς
και, συνάμα, Υπεραχριερεύςςςςς…., αμάν, Θαιμάν….,
χμ, που, όλο και μαφιοζιζέ, ονόματα και διευθύνσεις αλλάζει, κι αυτός,
και πού να ‘’τον γράψεις’’, σώρρυ, να του στείλεις γράμμα….!
Ε, και το Πνεύμα : ο άλλος Κύριος ‘’σκόρπιο’’….! Σσσσς…., ’’σιωπή’’, σκασμός, ρεεεεε….! //*
Σιώπα ενώπιόν του, όλη η γη!»….!
/ Α, τώρα πια, αρχίζω να πιστεύω κι εγώ ότι θα….. ’’σιωπήσει’’ όλη η γ,Γ,η….! /
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αββακούμ : 3 : 3,…..5 :
( «Η Θεοφάνεια» )
Αββακούμ : «Ο Θεός έρχεται από Θαιμάν και ο Άγιος από το όρος Φαράν»…..
|| Χμ, δισυπόστατος ή παραλλήλως, συγχρόνως, ’’δισμετε,μ,ν,ψυχ·σαρκ·ωμένος’’….,
εχ, ο σωσιούχος, κι αυτός…!;
Κάλέ, χα, όπου Θαιμάν…., εκεί κι ο του Αββακούμ ο Κύριος : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : θεός :…., αμάν….,
κι όπου Βηθανία, σώρρυ, Φαράν…., εκεί κι ο Άγιος Ι. Χ…., αμάν….!
Αμάν, που όλο ‘’θεούς’’ αλλάζουν και….. τους ‘’χάνουμε’’ τους ‘’χαμένους’’….! ||
«Η πανώλης προπορεύεται αυτού και επί τα ίχνη του βαίνει ο λοιμός»….!
// Ω μωρές χολέρες, όπου κι αν περνά κι όπου κι αν βατεί…., να, ’’φλιτ’’ και ‘’πτώση’’ βιοχημική….! //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αββακούμ : 3 : 11 :
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( «Η Θεοφάνεια» )
Αββακούμ : «Επήρθη ο ήλιος, / εναντίον του Θεού / και η σελήνη έστη εν τη τάξει αυτής·
εις φως βολίδες σου πορεύσονται εις φέγγος αστραπής όπλων σου»….:
| Μετάφραση….: «Ο ήλιος ελησμόνησεν, η σελήνη παρέμεινεν εις την κατοικίαν της….! |
// Α…., χμ…., ανάποδα…., ρεεεεε…., ’’θεοκτόνοι’’ σατανιστές με ‘’θεία’’ μάσκα….. ε, στα όντωςςςςς….! //
τρέπονται εις φυγήν προ του φωτός των βελών σου,
προ της λάμψεως των αστραπών της λόγχης σου
| …..οι σκηνές της Χουσάν και τα σκηνώματα της γης Μαδιάμ….. | »….!
[[ …..καλέ σεις…., ο άτακτος ήλιος…., το σύμβολο της μέρας…., με τους εκεί αγγέλους κατοίκους του…..
και, μετά, με τις ψυχές των, όσων, ανθρώπων…., των ηλιότροπων…., επήρθη….,
| Ε, όχι και «ελησμόνησε», χα, κι απέστη εκ της τάξεως αυτού, ρε ’’εβδομηκοντάρη’’ διαστροφοφραστή….! |
χμ, αποστάτησε σε….. αντιθεïκή έπαρση….,
ενώ, χα, η φρόνιμη σελήνη…., το σύμβολο της νύχτας….,
με τους εκεί…., μετά απ’ την απ’ τον ήλιο πτώση τους…., διατάνους κατοίκους της, * …..μα και αγγέλοις….! *
τους πρώην αγγέλους στον, ταπεινό, ήλιο….,
και, μετά, με τις ψυχές των, όσων, κατθρώπων…., των σεληνότροπων….,
δεν αποστάτησε…., χμ, σε….. αντιθεïκή έπαρση…!;
---- Εχχχ, ννναι…., αυτή απέστη εκ της τάξεως αυτής…., «ελησμόνησεν»….,
ρε….. ’’εβδομηκοντάρη’’ διαστροφοφραστή….! ---/ …..ε, ως πολυθεϊστές, δυαρχιστές, άθεοι,….. έτσι : ανάποδα τα βλέπουν οι….. σατάνες, άθεοι….! /
| …..ιδές, σχετικά, στη Σιωπή : 1ο Σιωπολόγιο….! | ]]
==============================================================
Το Βιβλίον του Σοφονίου…...
[ …..ίσως, 4ος απόγονος του βασιλιέως του Ιούδα Εζεκία,
ως «μνημονεύει την σειράν των προγόνων του μέχρι του Εζεκίου,
πιθανώς διά να δηλώση την βασιλικήν του καταγωγήν», πιθανόν, σύγχρονος του Ιερεμίου,….! ]
{ …..χμ, κι εδώ…., οι Μεγάλοι ‘’πνευματοπωλητές’’, πιθανόννννν, συναντιούνται….,
μα….. ο είς, ο Σοφονίας, είναι βασιλοκατάγωγοςςςςςς….!
Και…., χα, βρήκε ο….. νομάς τη γενιά τουουουουου….. κι αναγάλλιασε η σκιά του….! }
( ▪«Τιμωρία των : Φιλισταίων, Μωαβιτών, Αμμωνιτών, Αιγυπτίων, Ασσυρίων», ▪«Ο θρίαμβος της Σιών»….! )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Σοφονίου : 1 : 2, $3, 4 :
( «Απειλαί κατά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ» )
Γιαχβέ / διά του Σοφονία / : «’’Αληθώς, θα εξαφανίσω / …..εγώ, ο Θεός Γιαχβέ….. /
(!;) τα πάντα από την επιφάνειαν της γης’’, λόγος του Κυρίου.
{ Αμάν, χμ,….. μπέσα για μπέσα….. ή, πάλι, χέσα για χέσα ο λόγος :
υπόσχεση του οξαποκεί δεσποινίδου…!;
Και….. ωχ αμάν, ω Σοφονία : Γιαχβέ….. ή Γιαχβέ : Σοφονία…., άσε να έχουμε κι ‘’εμείς’’ προγόνους….!
Τί…., φοβάσαι μη ‘’βγούμε’’….. συμπριγκηπόπουλα και έρθουμε, οι Έλληνες,
να μοιραστούμε τα λάφυρα της….. Γηςςςςς….. ή…!;
Τί…., για τους απογόνους του Νώε, τους Χαμίτες / …..χμ, Φιλισταίους…!; / Φυλιστιίμ : Γέν.: 10 : 14,
μας περνάς και…!; }
$3 : ‘’Θα εξολοθρεύσω ανθρώπους και ζώα, θα εξολοθρεύσω τα πετεινά του ουρανού
// Ω θείοοο μεγαλείοοο….! Και….. ’’του τη φέραν’’ τα πετεινά : άγγελοι : πράκτορές –του και λέει πως…!; //
και τους ιχθύς / …..χμ, τους ιχθύες…!; / της θαλάσσης, θα κάμω τους κακούς να σκοντάψουν,
θα αφανίσω τον άνθρωπον από την επιφάνειαν της γης’’, λόγος του Κυρίου.
* Παραπομπή από το $3….. στο….: Ματθ.: 13 : 41 :
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«Θα αποστείλη δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του
και θα μαζέψουν από το βασίλειόν του όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομίαν,
και θα τους ρίξουν εις το καμίνι που καίει»….: Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων….! *
‘’Θα υψώσω την χείρά μου εναντίον του Ιούδα και εναντίον όλων των κατοίκων της Ιερουσαλήμ,
και θα αφανίσω από τον τόπον αυτόν τον Βάαλ μέχρι του τελευταίου υπολείμματός του,
μέχρι του ονόματος των ιερέων του…..’’»….!
// Α, ε, ι, ω,….. και πού θα πατάς, ρε σχιζο’’τέτοιε’’, μόνος, πάνω σε…..ε ξεξεξαφανισμένη, άδεια, γη….,
που, όποτε δεν ‘’σου κάθονται’’, σχιζοχουλιγκανίζεις….,
ωσεί….. σχιζοΟλύμπιος….: σχιζοΔίας, σχιζοΠοσειδώνας, σχιζοΆρτεμις, σχιζοΆρης, σχιζοΔιόνυσος,…..
που…., κι αυτοί, έτσι και με ‘’τέτοια’’ μη ‘’καθιστικά’’ –τους…., οργίζονταν και τους τιμωρούσαν….:
θνητούς, πόλεις και φύση τους…., ‘’μεταμορφώνοντας’’, τους θνητούς : τους του λαού, χμ,
σε….. δίποδα, «αλληγορικά», ζώα : ’’μύγες’’ : πρόσφυγες….. κ. α. λ….,
έως ήττες τους σε στημένους ή μη πολέμους τους με τους εχθρούς τους…!;
Α, θυμίστε ‘του πως είναι, ο επηρμένος, έγκορμος, ακόμα…., χμ, κι όχι πνευματικός…., μην και ‘’πάθει’’….!
Και…., ω, τώρα, να, εχθρός ο Ιούδας κι η Ιερουσαλήμ και…., ενώ, πριν, όχι….. και…..! //
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Σοφονίου : 1 : $7,…..13, 14,…..16, 17 :
( «Η ημέρα της οργής του Κυρίου» )
Σοφονίας : $7 : «Σιωπή ενώπιον του Κυρίου του Θεού!
{ Ε, επιτέλους, χμ, ’’σκασμόοοοος’’…., λοιπόννννν….! Σςςςς….! }
Διότι είναι (!;) εγγύς η ημέρα του Κυρίου.
| Α, κάθε, κοντινός, Κύριος….. και μια, κοντινή, μέρα….! Αέρααααα….! |
Αλήθεια, ο Κύριος ητοίμασε θυσίαν, ηγίασε τους κεκλημένους του»…..
[ …..χμ…., ποίος πληρώνει το κρασί….. και ποίος την ορχήστρα…!; Ε, τα….. ’’νερά’’….! ]
* Παραπομπή από το $7….. στο….: 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»
[ (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 Ι. Χ….! *
«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»…..
// Ω, εδώ, τί «τυφλο»λάφυρα και «χωλο»λεία, χα, «ολοταχώς», θα πάρετε…., ρε λαφυρολειομανείς…!; //
«ημέρα σάλπιγγος και πολεμικής κραυγής κατά των οχυρών πόλεων
και κατά των υψηλών γωνιαίων πύργων.
| Ω, ο Οβριός Δίας δεν κρατά τον κεραυνό του τυλιγμένο στο χέρι του ή πλάι στο γόνατό του και….! |
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»….!
* …..εμ…., ’’…..αιματο·ρίχνεις μπρος…., για να….. κοπρο·έχεις πίσω…..’’….!
Εχ…., κι ύστερα σου λένε πως δεν υπάρχει λέξη χειρότερη από το Κτήνος….!
Ε, να, λοιπόν,….: και, ο….. Παντοδύναμοςςςςς….. Γιαχβέ με τους τραγίους του….:
προφήτες, Ι. Χήδες,….. Γιαχβίδια,….. ουστ, Κατάααααντια….! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 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·…..»….!
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[ Ε…., τι να πω…., αφού δεν έμειναν στην Κρήτη κι ήθελαν, οι Κρητονομάδες, μάλλον, καταχτήσεις….!
Όμωςςςςς…., μήπως οι Φιλισταίοι είναι οι απόγονοι του Νώε οι Χαμίτες Φυλιστιίμ…..: Γέν.: 10 : 14….,
ε, της Διασποράς…., και επαναπατρίστηκαν…., π ι α , Ελληνόφωνεςςςςς γενίτσαροι…., διεκδικούντες…!; ]
================================================================
Το Βιβλίον του Αγγαίου…..
{ Αγγαίος….: Ιουδαίος και σύγχρονος του προφήτου Ζαχαρίου και συγκήρυκας του Ζαχαρίου….,
[ Ρε, πάλι, Μεγάλων ’’πνευματοπωλητών’’ συνάντησις….! Χμ, το έχει η άγαδη γαδ του Ισραήλ….! ]
ακμάσας κατά το δεύτερον ήμισυ του 6ου αιώνος π. Χ,
/ …..ε, χμ, γι’ αυτό, κι αυτοί, δεν ήταν του 666…., μα….. του 666 διά 2…., ήτοι, του 333 επί 2….! / }
( ▪ «Η εκ της ανοικοδομήσεως του ναού εξαρτωμένη ευημερία»,
[ Δώστε στους Αββάδες, δώστε….,/ δώστε και ευημερείστε….,/ κι ας, παιδαγωγοί, παιδεύουν….,…../
κι αν σας πούνε μπουνταλάδες….,/ πράκτορες σατάν…., μουντζώστε….,/ που οι άσωστοι ζηλεύουν….! ]
▪ «Το λαμπρόν μέλλον του ναού»,
| …..χμ, λαμπρόν παρόν δεν βλέπουμε, όμωςςςςς….! |
▪ «Η περί την ανέγερσιν αποφασιστικότης αιτία παροχής των θείων αγαθών»,….. )
* …..ω…., για την αιτία του Γιαχβέ…., αποφασίστε γρήγορα και πάρτε, ’’μαστούρια’’, ’’ναργιλέ’’….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αγγαίου : 1 : 1, 2 :
( «Η περί την ανέγερσιν του ναού ολιγωρία» )
Αγγαίος : $1 :«Κατά το δεύτερον έτος του βασιλέως Δαρείου, τον έκτον μήνα, την πρώτην ημέραν του μηνός
{ Αχ, κρίμα που δεν είχες ωρολόι…., να μας έλεγες, ακριβώς, και την ώρα της συνάντησής σας….! }
ήλθεν ο λόγος του Κυρίου διά του προφήτου Αγγαίου προς τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ,
τον διοικητήν της Ιουδαίας, και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα, λέγων·
* Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ματθ.: 1 : 12….:
«Μετά δε την αιχμαλωσίαν εις την Βαβυλώνα ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ,
ο Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ,…..»….: Γενεαλογία του Ιησού Χριστού….,…..
▪ Λουκ.: 3 : 27….: «…..του Ζοροβάβελ, υιού του Σαλαθιήλ, υιού του Νηρί,…..» :
Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού….! * ---- Ρε, τσς, ο Σαλαθιήλ ήταν γιος του Ιεχονία ή του Νηρί…!; ---τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων·…..»….!
//…..ω…., αυτό είναι που λένε….. πολλαπλή και σύγχρονη σύνδεση του Κυρίου -- Πνεύματος…..
μετά των ομοφύλων του….,….. χα…., μέσω….. κινητού και ομόγλωσσου τηλεφωνητή….!
’’Συνδέστε’’ τους, λοιπόν, ω ’’σκουριασμενοτηλεφωνάκηδες’’, κι αποσυνδεθείτε…., μπας και σωθείτε….,
ναι, και, απ’ τον αρχιερέα Ιησού Χριστόοοοο, τον ‘’αγνώστου’’ πατρός….,
μα….. και απ’ τον Ζορό της Βαβέλ, σώρρυ, Ζοροβάβελ….,
χμ, εγγονού του Ιεχονία….. ή του Νηρί….. ή του….. ‘’τέεεεετοιουουουουου’’….! //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Αγγαίου : 2 :….. 15β, 1,…..4 :
( «Ενθάρρυνσις του λαού διά του προφήτου» )
Αγγαίος : «Το δεύτερον έτος του βασιλέως Δαρείου, τον έβδομον μήνα,
---- Ε, όταν η ‘’ιστορία’’ ‘’παρακολουθεί’’…., βάζουν και καμιά ημερομηνία…., μα ετεροχρονισμένα….! ---την εικοστήν πρώτην του μηνός ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε διά του προφήτου Αγγαίου·…..»…..
«‘’Και τώρα, έχε θάρρος, Ζοροβάβελ!’’, λόγος του Κυρίου,
’’έχε θάρρος, Ιησού, υιέ του Ιωσεδέκ, αρχιερεύ!»….!
/ …..«ο ιερεύς ο μέγας»….: στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο….!
Αλλού : Ιερεμίας : 23 : 6…., το, στα αρχαία ελληνικά κείμενο, Ιωσεδέκ μεταφράζεται ως…..
«Ο κύριος είναι υπερασπιστής μας»….! /
* Βρεεεεε, κι εσείς…., μπας και….. αυτός ο….. αρχιερεύς ή μέγας ιερεύς Ιησούς….,
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χμ, ο κατά την τάξιν Ιωσεδέκ…., είναι ο….. «εγγύς»….. αναμενόμενος….. Μεσσίας Ιησούς Χριστός….,
ο, τότε και «εγγύς», Εμμανουήλ ή ο…., αφού…., χξς΄, «εντός πολύ βραχέος χρονικού διαστήματος….,
θα λάβη / ο Κύριος των δυνάμεων / τον δούλόν του Ζοροάβελ και θα τον κάμη ως δακτύλιον
| …..ε, ’’αρραβώνα’’, δακτυλίδι….: Λουκάς : 15 : 22….. | , διότι τον εξέλεξε,…..»….: Αγγαίος : 2 : 6, 23…!;
Εχ, ουχί…., ναι…., κι οψόμεθα…., και, ευθύς ως κάτω…., ω ‘’μανωλάκια’’ Μανωλάκηδες….! *
=====================================================================
=====================================================================
6 --- 7 )
Το Βιβλίον του Ζαχαρίου…..
[…..πιθανώςςςςς, του Ζαχαρίου, γεννηθέντος περί το 550 π. Χ
και καταγόμενου, πιθανώςςςςς, εξ ιερατικού γένους της Ιουδαίας….,
πιθανώςςςςς, δε και ιερέως…., συγκήρυξ του Αγγαίου…..]
{ …..ε…., στου πιθανοαπίθανου Αββά…., πιθανή ‘’μυθολογία’’….. και απίθανη ‘’ιστορία’’…., να….! }
Μέρος Α΄.
► ▪ «Οκτώ νυκτερινά οράματα περί αποκαταστάσεως του Ιούδα και μεσσιακού μέλλοντος»,…..
( …..με νύχτια ψευδοράματα…../ ίδια μένουν τα πράματα….,/ ω άσωστοι σωτήρες….,…../
αλλάξετε τα καθ’ υμάς…../ και άσετε τα κατ’ αυτούς….,/ ’’που ‘χουνε ‘’τέτοιες’’ ‘’μοίρες’’….!
Και…., όταν ένα όνειρο στέλνεται υπό του Γιαχβέ δύο φορές…., «υπό δύο μορφάς»….,
και καταδεικνύει ότι τούτο είναι «καθ’ όλα αποφασισμένο να πραγματοποιηθεί λίαν συντόμως»….:
Γέν.: 41 : 32…., ε, φανταστείτε το πόσο λίαν λίαν συντόμως θα πραγματοποιηθεί
το ‘’8άκις’’ σταλθέν, κι αυτό, όραμα…., ε, προτού να γίνει, έγινε, κιόλας…., ω ευτυ χεσμένοι Ιουδαίοι….! )
▪ «Όραμα της (!;) επταφώτου λυχνίας» : οι παντεπόπτες (!;) επτά οφθαλμοί του Κυρίου….,
[ …..α, πρώτα, δείτε την ιμπεριάλ….. επτασκότεινη ‘’τύφλα’’ σας…., που σας….. εξεξεξ….. ’’φέγγει’’….,
κι ύστερα, ίσως, να νοιώσετε….. ποιος Κύριος ‘’ελέγχει’’….! ]
▪ «Όραμα του εις Βαβυλώνα μεταφερομένου μέτρου : εφά» :
μέτρου της ανομίας κι ασέβειας των Βαβυλωνίων….,
/*/ …..βρε Ποσειδώνεια τέρατα…., βρείτε, πρώτα, το εφά του Νόμου σας….,
ε, και τις έννομες ανομίες του…., χα, κι ύστερα…., μα με αιτία κι αφορμή…., ας….!…..
|| Ναι…., νόμιμα του χτες…., άνομα είν’ σήμερα….,
κι όσα άνομα ήσαν χτες….. έννομα είν’ σήμερα….,
που….. Πάντρελοι Ελεγκτές ‘’μας’’ κλείνουν σε σύνορα….!….. ||
Και….. άλα ψυχογενετιστή οι, μόν’ για άλλους, ενέφαοι…., άλα ψυχοπροκρούστειον εφά….,
άλα εφά του δασ κάλου του, με δόλο, κέρδους και της απάτης Ερμή με τα μέτρα και τα σταθμά….,
του εκ γενετής Αρχιπλιάτσικα και προστάτη των Κλεπτών….! /*/
▪ «Όραμα τεσσάρων αρμάτων»….: συρόμενων υπό ίππων….:
ερυθρών, μαύρων, λευκών και ποικιλόχρωμων…..
και εξερχόμενων προς τους τέσσερις ανέμους της γης : προς : Ανατολήν, Δύσιν, Βορράν και Νότον,
‘’διά να αποθέσουν το πνεύμα του Κυρίου’’….,
// Ω Ιωάννη Απο,Επι,καλυπτή, τον κατααντέγραψες, και, τον Ζαχαρία….! //
{ Έι, «τας θύρας, τας θύρας….. εν ‘’ασοφία’’ πρόσχετε….!»…., που η ‘’χολέρα’’ απλώνεται….:
‘’από Ιουδαία….. έως, και, Πάτμο’’…., να, με το «αλάτι» τους….. η λαοθάλασσα αφαλατίζεται….! }
▪ «Στέψις Ζοροβάβελ ως πολιτικού αρχηγού»….,
* Αρχιερείς και βασιλιάδες….. ’’βάζουν’’ και ’’βγάζουν’’ κι οι ‘’προφητάδες’’….,
χα, και, αλά Μωυσή, προπάντων,….! *
[ * Αγγαίος : 1 : 1 : «Προς τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητήν της Ιουδαίας»….. ]
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▪ «Μάθημα εκ του παρελθόντος»….,
// …..εχ…., ουδέν πάθημα μάθημα…., για τους όντες με όνειρα Εφιάλτες….! //
▪ «Το λαμπρόν μέλλον των Ιουδαίων»,…..
---- …..νύχτιο παρόν και παρελθόν….. νύχτιο δείχνει το μέλλον….: χα, λόγος των….. αγγέλων….! ---- ◄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 1 : $1, 2, $3 :
( «Κλήσις εις μετάνοιαν» )
[ Έι, οι άγγελοι φωνάζουν : «μετανιώστε για το κακό….!»….. κι διάβολοι : «μετανιώστε για το καλό….!»….! ]
Ζαχαρίας : $1 : «Τον όγδοον μήνα του δευτέρου έτους του Δαρείου
| Α, ποιός ’’Αλατίας’’ κάνει ‘’ντου’’ στα μέρη του Αγγαίου και του Ζαχαρίου στο 2ο έτος του Δαρείου…!; |
εγένετο ο εξής λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην Ζαχαρίαν, υιόν του Βαραχίου, υιού του Αδδώ·
* Παραπομπή από το $1….. στο….: Ματθ.: 23 : 35….:
«…..διά να έλθη επάνω σας κάθε αθώον αίμα, που εχύθηκε εις την γην,
από το αίμα του Άβελ του δικαίου έως το αίμα του Ζαχαρία,
υιού του Βαραχίου, τον οποίον εσκοτώσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου»….:
Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους….! *
‘’ο Κύριος ωργίσθη πολύ εναντίον των πατέρων σου’’.
$3 : Ειπέ εις αυτούς· ‘’τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· επιστρέψατε προς με’’,
λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, ‘’και θα επιστρέψω προς σας’’,
--- λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»….!
* Παραπομπή από το $3….. στα….: ▪ Λουκ.: 15 : 20….: «Και εσηκώθηκε και ήλθε εις τον πατέρα του.
Ενώ δε ήτο ακόμα μακρυά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαγχνίσθηκε
και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχηλόν του και τον κατεφίλησε»….: Ο άσωτος υιός….,…..
▪ Ιάκ.: 4 : 8….: «Πλησιάσατε προς τον Θεόν και θα σας πλησιάση και αυτός.
Καθαρίσατε τα χέρια σας, ω αμαρτωλοί, και ας είναι αγνές οι καρδιές σας, ω δίγνωμοι»….:
Η φιλία του κόσμου….! *
[ …..«Αν μου δώσεις, θα σου δώσω…., και, αν μου πάρεις, θα σου πάρω…..»….:
ε, μην κάνετε παζάρια με το Χάρο….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 1 : 7, $8 :
( «Όραμα αγγέλου και ιππέων» )
Ζαχαρίας : «Την εικοστήν τετάρτην ημέραν του ενδεκάτου μηνός, δηλαδή του μηνός Σεβάτ,
του δευτέρου έτους Δαρείου
[ …..εμ…., με ‘’τέτοια’’ ακρίβεια χρονική…., να και μια χρονοχωρική ‘’ακριβοπληρωμή’’….! ]
εγένετο ο εξής λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην Ζαχαρίαν, υιόν του Βαραχίου, υιού του Αδδώ·
$8 : ’’είδον την νύκτα και ιδού άνθρωπος ιππεύων κόκκινον ίππον,…..’’…..»….!
* Παραπομπή από το $8….. στο….: Αποκ.: 6 : 4….:
«Και εβγήκε άλλο άλογο κοκκινωπό και εις τον αναβάτην εδόθηκε η άδεια
να αφαιρέση την ειρήνην από την γην διά να σφάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον,
και του εδόθηκε μάχαιρα μεγάλη»….: Το άνοιγμα των σφραγίδων….! *
( Ννναι, κόκκινον…., σαν αίμα…., που δαλτωνισμό δεν είχε τη νύχτα, χμ, παρά, μόνο, τη μέρα….! )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 2 : 1, 2 :
( «Όραμα τεσσάρων κεράτων συντριβομένων υπό τεσσάρων τεκτόνων» ) ---- …..α, 888 : 222 = 4…!; ---| Τέκτονες κι αρχιτέκτονες ’’σας κόψανε τους τένοντες’’…., κουλοί σεις λαοτέμνοντες….!
Ναι, ω μασ ώντες όνοι…., μασόνοι : τέκτονες….,χμ, πολεμοχορηγοί και νικητέςςς βασιλιάδων : κεράτων….! |
Ζαχαρίας : «Κατόπιν ύψωσα τους οφθαλμούς και είδον και ιδού τέσσερα κέρατα!
Τότε είπον εις τον άγγελον, ο οποίος ωμίλει μετ’ εμού· ‘’τί σημαίνουν ταύτα, Κύριέ μου’’; Και μου απήντησεν·
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’’ταύτα είναι τα κέρατα τα οποία διεσκόρπισαν τον Ιούδαν, τον Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ’’»….!
{ …..στης Εθνικής τους της Αμύνης το Υπουργείο : Ιμπεριαλείο….,/
κι ο Χριστοχρίστης Κύριος κι ο Ζαχαρίας ‘’την καταστρώνουνε’’….,/
πώς να τον κάνουν τον εκεί ντουνιά, τους, ’’λείο’’….:/
‘’μήτρες’’ και ‘’διαδήματα’’….,/ πολεμικά διαγγέλματα….,/ ωχ, αίματα και μνήματα….!
Χα, ρε, πώς μεταστρέφεται ο Κύριος με τη μεσολάβηση αγγέεεεελου,
και βλέπει, πια : μετά από 70 έτη αποστροφής,
ευνοϊκά την Ιερουσαλήμ, τη Σιών και τις άλλες πόλεις του Ιούδα, όλες άσωτες κόρες….:
Ζαχαρίας Α΄ : 1 : 12 ώς 17….! }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 2 : 5 :
( «Όραμα καταμέτρησης της Ιερουσαλήμ» ) Ζαχαρίας : «Ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον·
και ιδού άνθρωπος, ο οποίος είχεν εις την χείρά του σχοινίον προς καταμέτρησιν / της Ιερουσαλήμ /….!
► …..με ιμπεριάλα σχέδια…., πού, βρε, εφά….. για αιδώ….,
ο Ζαχαρίας, εγγονός του Αδδώ…., πλην, μόνον, για αναίδεια….!…..
…..Ωχ, άμα τη συλλήψει του, σαφώς, ιμπεριάλ καββάλ οράματος….,
ιδού, και ιμπεριάλ καββάλ επέκτασιςςς….!
Χμ, ωσεί Βούδ,δ,ας…., όχι ο άθεος και αντιιμπεριαλιστής….. Βούδας….,
μα ο, Βραχμανόθεν, ένθεος και ιμπεριαλιστής…., ο ονειρευτής μικρεπίβολων ιμπεριάλ ονείρων….,
που οι ‘’τέτοιοι’’ εκεί και τότε ήσαν ελαφρώς επεκτατιστές….,
εχ, τότε, «για τελευταία φορά»…., χα, στην «τελευταία Βουδ,δ,ική γέννηση»….,
καθώς ο, χμ, ένθεος, Βούδ,δ,ας έκανε, ευθύς μετά τη γέννησή του,
ευθύς μετά την έτσι και ‘’τέτοια’’ ιδεοσύλληψή του,
μόνο, επτά ιμπεριάλ βήματα…., προς Βορράν…., χμ, μάλλον, προς ‘’βοράν’’ βορείων χωρών….,…..
ή….. ωσεί το μπάσταρδο του βασιλιά Δία Ερμής…., προσωποποίηση μοντέρνου, τότε, ιμπεριαλισμού….,
η ‘’νόθευση’’ της βασιλείας με λαϊκό στοιχείο….: τάχα, βασιλευομένη δημοκρατία….,
εισηγμένου στον Όλυμπο Πελοποννησόθεν…., απ’ όπου κατήγετο η κερατομαμά του Μαία….,
που…., τον Αρχιπατριδοπαζαρτζή δάσκαλο του με δόλο κέρδους και της απάτης αυτόν….,
τον δέχτηκαν αμέσως οι θεοί του Ολύμπου, χμ, και τον μετεκπαίδευσαν…., αν και τους έκλεβε….!
Ννναι…., ωσεί ο ιμπεριαλιστής Ερμής…., οραματιστής μεγαλεπίβολων ιμπεριάλ οραμάτων….,
που οι ‘’τέτοιοι’’ εκεί και τότε ήσαν βαρέως επεκτατιστές….,
καθώς έκανε, ευθύς μετά τη γέννησή του…., χμ, ευθύς μετά την ιδεοσύλληψή του,
α, και μετεκπαιδευμένος ταχυρρύθμως μεγαλοθεόθεν…., πάμπολλα ιμπεριάλ βήματα….,…..
ή….. ωσεί το επίσης μπάσταρδο του βασιλιά Δία Απόλλων…., μα….. 4 / 888 : 222 / ημερών αυτός….,
ε, χμ, ολίγο ’’φιλτραρισμένη’’ ιμπεριάλ ιδέα…., οραματιστής μεγαλεπίβολων ιμπεριάλ οραμάτων….,
καθώς έκανε πάμπολλα βήματα…., χμ, πιο ανοιχτά και πιο γρήγορα : ορμητικά….,
από τον Όλυμπο έως τον Παρνασσό…., αλλά, κάπου εκεί, ’’βρήκε τη δασκάλα του’’….,
τσς, τη νύφη Τελφούσσα, που εξουσίαζε την εκεί περιοχή
και τον απέτρεψε…., αρχικά, μα όχι και τελικά…., από το ιμπεριάλ σχέδιό του Νο 8….!…..
…..Ρε Λέοντες και Γύπες…., ενσαρκωτές ιδεών…., ουστ….,
ουουουουουστ…., χμ, με ‘’ελαφρά’’ βηματάκια…., μη σας…., βαρέως….! ◄
---------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 3 : $1, $2, 3, $4, 5, 6, 7, $8, $9, 10 :
( «Όραμα του αρχιερέως Ιησού» ) Ζαχαρίας : $1 : «Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα, (!;)
ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, ενώ ο Σατάν ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση. (!;)
* Παραπομπή από το $1….. στο….: Αποκ.: 12 : 10….:
«Τότε άκουσα φωνήν δυνατήν εις τον ουρανόν να λέγη,
’’΄Ηλθε τώρα η σωτηρία, η δύναμις, η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του,

136
διότι ερρίχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορούσε εμπρός εις τον Θεόν μας
ημέραν και νύχτα»….: Η όρασις της γυναικός και του δράκου….. *
[[ Χμ, και….. μικρόρολος κομπάρσος κι ο Σατάν σ’ αυτό το ‘’έργο’’….,
χμ, ’’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, κατήγορος του Ιησού….!
Και…., κι εδώ…., και Ιησούς….. και αρχιερεύς….. και Μεσσίας….,…..
α…., και….. υμείς…., 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…., ώς να βρω το πού το έχω ξαναδεί κι αυτό το έργο…., σε επανεκτέλεση….,
θα είμαι….. με….. Κενή Διαθήκη και….. υΠ’ατμόν….!
Α, όντως, και, ο της Κ. Δ Ι. Χ : Ι. ΑΧ δεν είναι μεσίτης, μόνο, ενός….,
κι ας ο Θεόςςςςςς είναι / γι’ ‘’αυτούς’’ / ένας | τάχα | ….,
ξου, πολυπαιδαγωγούμενος Ι. Χ…., που θα έλεγε κι ο Παύλος : Προς Γαλάτας : 3 : 20….! ]]
$2 : Και ο άγγελος του Κυρίου είπε προς τον Σατάν· ( Α, τί γυρεύει η Αλεπού, και, σ’ αυτό το Παζάρι…!; )
* Παραπομπή από το $2….. στο….: Αποκ.: 1 : 10….:
«Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθε επ’ εμέ το Πνεύμα· / Α, ο «Νέος Παράκλητος», παραπεμπτικά, σατάν…!; /
και άκουσα οπίσω μου δυνατήν φωνήν, σαν φωνήν από σάλπιγγα,…..»….:
Όρασις του Υιού του ανθρώπου….!
/ Έι, και, παραπεμπτικάαα, μήπως, εκεί, ω Τζων, ο Σατάν σε…!; Μήπως ο σατάν Ι. Χ = Ι. ΑΧ…!; / *
‘’ο Κύριος να σε επιπλήξη, διάβολε· να σε επιπλήξη ο Κύριος, ο οποίος εξέλεξε την Ιερουσαλήμ.
{ Α, ποίος γήινος σατανοκάτθρωπος…., ‘’φακελωτής’’ κι αντίπαλος αυτού ‘δω του ασώτου υιού Ιησού….,
τους χαλά τα….. οραματικά…., ως και τα ονειρικά…., ‘’ιερά’’ ιμπεριαλοσχέδια
και….. ψάχνει να ‘βρει την….. αιτία, και την….. αφορμή, του Γιαχβέ…!;
Ή, μήπως, τα κάνει επίτηδες και….. κολπικά…., για να τον κερδίσει αυτός…!;
/ Οράματα….: μεγαλεπίβολα σχέδια….. εν ‘’σπαργάνοις’’…., εδώ….!
Όνειρα….: μικρεπίβολα σχέδια….. εν ‘’κυήσει’’…., εδώ….! / }
Δεν είναι ούτος ως δαυλός απεσπασμένος εκ του πυρός’’; / Ε, νααααα, απεσπάσθη : του ‘φυγε ο Ι. Χ….! /
[[ Ναι, η εκ του δαυλού : πυρσού του αγιορείτη εμπρηστή, ’’Μεγαλάδελφου’’ Κυρίου η φωτιο’’καψαλίδα’’….,
αμφότεροι….. ’’μετεμψυχούμενοι’’…., από γενεά εις γενεάν…., ω εκψυχούμενοι…., καμμένοι….,
που «φωτιά ήλθε να βάλη στη γη….. και πώς θα ήθελε να είχε ήδη ανάψη….!»…., κι αυτός….!
Ναι, χμ, ίδιος σεληνιακός Φαέθων φωτιοβάλτης…., ήτοι βάλτης κρύας φωτιάς….! Ε, όψεσθε….!….. ]]
*$ Παραπομπή από το $2….. στα….: ▪ Ιούδ.: 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…., που αυτός, ο Μωυσής, ήταν 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, αλά κατά του Δία ρυπαρού συνωμότη Ιησού Απόλλωνα….! )
▪ Ρωμ.: 8 : 33….: «Ο Θεός τους δικαιώνει | τους εκλεκτούς του | . Ποιός θα τους καταδικάση;»….:
Η αγάπη του Θεού….,…..
▪ Ρωμ.: 11 : 5….: «Κατά τον ίδιο τρόπο και την σημερινήν εποχήν υπάρχει υπόλοιπον
που εδιάλεξε η χάρις του Θεού»….: Η απόρριψις των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης….,…..
▪ Ιούδ.: 23….: «…..να μισήτε δε και το ένδυμά τους που είναι μολυσμένον από την σάρκα»….:
Κατά των ψευδοδιδασκάλων και της ηθικής διαφθοράς….! $*
Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα, όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου.
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|| Εμ, δεν είχε μια….. Μαριομαγδάλω να του πλένει τα ρούχα αυτός ο Ι. Χ, ο παλιοδιαθηκικός….,
‘’ως’’, χα, ο νεοδιαθηκικός….! Και…., σαφώς, αμφότεροι…., 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 κι ανεξίτηλοι λεκέδες….,
άρα, ανα’’ντύσιμο’’ : αναγέννηση : γέννηση εκ δευτέρου….:….! /
‘’αφαιρέσατε απ’ αυτόν τα ρυπαρά ενδύματα’’.
* Παραπομπή από το $4….. στα….: ▪ Λουκ.: 15 : 22….: «Αλλ’ ο πατέρας είπε εις τους δούλους του,
’’Βγάλετε την στολήν την πρώτην και ντύσατέ τον·
και δώστε του δακτυλίδι διά το δάκτυλό του και υποδήματα για τα πόδια του»….: Ο άσωτος υιός….,…..
( Έιιιιι, Λούκας…., πες…., τί ασωτεία έκανε, τότε, ο Ι. Χ, παραπεμπτικάαα : συνθηματολογικάαα, και…!; )
▪ Αποκ.: 19 : 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 αμαρτωλός…., εκ γενετής…., χα, απ’ τη, φυσική, γέννα του,…..
κι ο της Κ. Δ Ι. Χ αναμάααρτητος…., προ γενετής…., χα, εκ μυθολογίας, αφυσικογέννητος….:
αμφότεροι είναι….. Ι. ΑΧ με μάσκα ‘’Ι. Χ’’…., συνωμότεςςςςς και….. σ,Σ,τυγεροί κι άσωτοι επίιιιιορκοι….! )
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.
// Χμ, κι εδώ, ο άγγελος…., έγκορμος…., ως κι ο Ερμής του έγκορμου Δία…., χα, 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.
/ …..οι κρυφοί Αρχιτ,ρ,αγοί….. θέλουν κρυφή Υποταγή…., που ο ‘’κοντρατζής’’ ‘’κάτ’ απ’ τη γη’’….! /
$8 : Άκουε λοιπόν, Ιησού, αρχιερεύ, συ και όλοι οι σύντροφοί σου,
οι οποίοι κάθηνται ενώπιόν σου, επειδή είσθε άνθρωποι προγνωστικού σημείου·
| …..«τερατοσκόποι» στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο….: άνθρωποι προγνωστικού σημείου….!
Α…., μήπως βασιλοσκόποι : «θεωροί : πρεσβευτές» βασιλιά -- «κ,τ,εράτου»…!; |
[ …..εμ….,/ 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
( Χμμμμμ…., θα στέλλει…., ε, το….. βλασταροπνεύμα…., κι όχι στέλλει ή θα στείλει….,
/ …..τσς, αν και στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο είναι….. «ιδού άγω»….. κι όχι «ιδού άξω»….! /
κάτι σαν το, δια·χρονίως, στελλόμενον βλασταροπνεύμα του Ηλία….,
κάτι σαν τον Ι. Β…., τον Ιωάννη τον Βαπτιστή του Ι. Χ….,
---- …..α, μα, εδώ, σε…., χα, ’’ανάποδο’’ ρόλο εξεξεξουσίας….! ---που, ο Ι. Χ τον Ι. Β, τον ‘’ωνόμασε’’ Ηλία…., ε, που, και, τόοοοοτε, ‘’τον’’ περίμεναν….! )
τον δούλόν μου Βλαστόν.
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* Παραπομπή από το $8….. στο….: Λουκ.: 1 : (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, σικέ….,
μα και…., πλην απ’ τις μαραμένες ‘’τέτοιες’’ των υπέργηρων ‘’τέτοιων’’…., ’’κουτσουρο’’ράβδοι….! }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▓ …..«τον Ανατολήν» : στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο…..
και που πιο κάτω μετονομάζει…., μ’ 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, ’’μάααααλλον’’, 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….!
Και…., κοίτα, ρε γκαβή λαογκαβώτρα και….. βασιλο’’βγάλτη’’ τζερεμέ Αλατία, σώρρυ, Ζαχαρία….,
μη ‘’μας’’ τους βάλεις, μετά, κι αυτούς τους δυο παλιοδιαθηκικούς, αντιστοιχίες των νεοδιαθηκικών,
| …..έι, αντιστοιχίστε, ρε….. εναντιστοιχισμένοι των….. και των….. και των….! |
να σκυλοτρώγονται εν πολιτευματολογική διαφωνία….,
ως, κατά ευαγγελιστάδες της Κ. Δ, κι οι δυο ‘’τέτοιοι’’, ο Ι. Β κι ο Ι. Χ….,
χμ, για το ποιος / …..χα, ’’αμφίδρομος’’…., και….. ρόλω….. / θα είναι ο πρόδρομος Ανατολής
και ποιος ο μεταπρόδρομος Ιησούς…., α, και ποιος θα είναι δεξιά του Ιησού και ποιος αριστερά….,
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΄ : 6 : 12, 13 :
$12 : «Και θα είπης / ω Ζαχαρία / εις αυτόν τα εξής· ’’τάδε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων·
ιδού ο άνθρωπος, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός. Διότι θα βλαστήση εκ του τόπου αυτού
// Α, είχε και ‘’εισαγωγής’’ βλαστούς…., να, για….. ’’εμβολιασμούς’’ «άκαρπων» συκεών….!
Βρε, όλοι –τους ‘’διπλοπαίγνιδοι’’…., χα, ωσεί ο σταφυλόσυκος Οδυσσέας, σώρρυ, Διόνυσος….:
και «υπό την άμπελον» και «υπό την συκήν»…., κι ας τα ‘’χαζο’’λένε….!
Ναι…., τα ‘’αλαφιασμένα’’…., ανάμεσα σε Σκύλλα και σε Χάρυβδι….! //
*$ Παραπομπή από το $12….. στα….: ▪ Ιωάν.: 1 : 46….: Ναθαναήλ / προς Φίλιππο / :
«Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθη κανένα καλό;…..»….:
Οι μαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς….,…..
( Ε, ο Ναθαναήλ ήτο «υπό την συκήν» κι όχι «υπό την άμπελον», εξού και δεν τον έβαλαν στη 12άδα….! )
▪ Ματθ.: 16 : 18….: «Και εγώ σου λέγω, Συ είσαι Πέτρος και επάνω εις την πέτραν αυτήν
θα οικοδομήσω την εκκλησίαν μου και αι πύλαι του Άδη δεν θα την καταβάλουν»….:
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός….,…..
▪ Εφεσ.: 2 : 20, 21, 22….: «…..διότι έχετε οικοδομηθή επάνω εις το θεμέλιον των αποστόλων
και των προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος,
επάνω εις τον οποίον η όλη οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνει εις ναόν άγιον εν Κυρίω.
Εν αυτώ και σεις συνοικοδομείσθε, ώστε να γίνετε τόπος κατοικίας του Θεού διά του Πνεύματος»….:
Οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι ενωμένοι εις την εκκλησίαν….,…..
▪ Εβρ.: 3 : 3….: «Αλλ’ ο Ιησούς εθεωρήθηκε άξιος να λάβη μεγαλυτέραν δόξαν από τον Μωυσήν,
όπως έχει μεγαλυτέραν τιμήν από ένα σπίτι εκείνος που το κατεσκεύασε»….:
Ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μωυσήν….! $*
$13 : 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
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{ Α, ο αρχιερεύς, / …..«ιερεύς» σκέτο και χωρίς το «μέγας» και Ιησούς, στ’ αρχαία….. / ω χξς΄ Ζαχαρία….! }
(!;) θα είναι εκ δεξιών του και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων’’»….!
* Παραπομπή από το $13….. στο….: Εβρ.: 3 : 1….: «Διά τούτο, αδελφοί άγιοι, σεις που είσθε
μέτοχοι κλήσεως ουρανίου, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της πίστεως
που ομολογούμεν, τον Ιησούν Χριστόν»….: Ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μωυσήν….! * ▓
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$9 : Διότι ιδού ο λίθος, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού·
|| Χμ, οι λίθοι μπροστά στους ποιμένες : «Νόμιους» Ιησούδες…., που πίσω του πάνε τα κοπάδια….,
μα, μόνο, αυτοί και τα τραγιά τους δεν σκοντάφτουν στους λίθους, προς ‘’αναβλάστησίν’’ των….! ||
[ Ιησού, ήτοι, τον σύγχρονο του Ζαχαρίου και του προφήτη Αγγαίου, ως άνω στο Βιβλίο του Αγγαίου….,
«…..και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα» : Αγγαίος : 1 : 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 αυθημερόν….! /
** Παραπομπή από το $9….. στο….: Αποκ.: 5 : 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 Πατήρρρρ….! )
που εστάλησαν εις όλην την γην» / …..ε, 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’’»….!
( Α, γι’ αυτόοο : από ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό –σας, παρών εκεί κι ο Σατανάς : συκή…., ω Γιαχβέ : άμπελε….! )
[[ …..ναι, ναι…., μπέσα για χέσα του Κυρίου…., τα βλέπουν όλοι…., γελόκλαυτα ή κλαυτόγελα….,
ναιαιαι…., ω ’’νοικιαστές’’ της ‘’αμπελώνος’’ Ιερουσαλήμ μαζί και ‘’συκεώνος’’ ‘’παρα’’Ιερουσαλήμ….,
έτσι, υπό…., υποτακτικά…., ω υποταγμένα κλήματα του υποταγμένου αμπελώνος του υποταγμένου
στον ‘’ανυπότακτο’’ παρασκηνιακό ιδιοκτήτη του αμπελώνος….,
τον, επί σκηνής, ‘’ιδιοκτήτη’’ του αμπελώνος….,
ναι, 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, και, ‘’τώρα’’…., «τότε : εκείνην την ημέραν»…., αμφότεροι σε ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’….,
συμπαιδαγωγοί….. τούς ήσαν…., κι ας άλλοτε όντως εχθροί…., οπότε ‘’μας’’ ‘’μπερδεύουουουν’’….! ]]
{[ …..κάλέ…., έεεεετσι…., και, ο Απόλλων…., χα, ως «δαυλός απεπασμένος εκ του πυρός» του Δία….,
να…., μετά από την, με την Ήρα και τον Ποσειδώνα, σχισματική συνωμοσία ενάντια στον Δία….,
χξς΄, «αναγκαστική» συγγνώμη του και 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», «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
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να εξαγοράζουν τα σφάλματά τους, αφού ένας θεός αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο…..»….! Ουστ….! ]}
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 5 : 1, 2 :
( «Όραμα ιπταμένου ειλητού βιβλίου [ Ο΄ δρεπάνου ] » )
Ζαχαρίας : «Ύψωσα πάλιν τους οφθαλμούς μου και είδον ειλητόν [ βιβλίον ] ιπτάμενον.
/ …..ναι…., ιπταμένου…., ως ‘’ουρανό’’θεν : εξωτερικόθεν σταλθέντος….! /
Ο άγγελος ο ομιλών μετ’ εμού είπεν εις εμέ· ’’τί βλέπεις’’;
| Χμ…., ε, τί άλλο από εξεξεξάκις διάστατα το ετερόφθαλμον φερέφωνον…!; |
Εγώ απήντησα· ’’βλέπω ειλητόν [ βιβλίον ]
το μήκος του είναι είκοσι πήχεις και το πλάτος του δέκα πήχεις’’»….!
// Α, την έχεις και πολύ….. ’’ειλητή’’…., ’’αρπαγμένη’’…., βρε Αλατία Ζαχαρία…., Σατάν Άρπυα….,
που…., τα, έστω, ειλητά [ βιβλία ] είναι….. ’’αδιαστατά’’…., ως….. ’’αδιαστατή’’ είναι κι η βιβλιοθήκη τους….!
Βέβαια…., βιβλία και βιβλιοθήκη του ακίνητου ήλιου….. είναι σταθερά και μη ιπτάμενα….,
σαφώς, κι όχι ως…., αντιθέτως αυτά : κινητά….. υπό ‘’συκήν’’…., τα βιβλία κι η βιβλιοθήκη της Σελήνης….!
…..Ναι, ρε ‘’Ούφο’’, τόοοοοσο μεγάλα…., χξς΄, που, ακόμα, Γιαχβέ και συμπράγκαλά του είναι υλικά….,…..
χμ…., όλα, τα όντως…., άκρως -- άκρως απειροελάχιστα….,
χα, πολύ πιο -- πιο απειροελάχιστα από το κύτταρο μνήμης
του….. σκληρού δίσκου του….. ’’Θηρίου’’ των εν ‘’νεφέλαις’’ ‘’ειλητών’’ ’’φακελλο’’Βρυξελλών σας….,
ε, των αντιστοιχιών σας στο σήμερα….! //
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Μέρος Β΄.
( ▪ «Η κατά των ομόρων λαών επερχομένη καταστροφή»….,
[ …..εχ, οι νομάδες….. ανακατανέμουν…., έως….. ’’εξεξεξατομικεύσεώς’’ τουςςςςς….!
Και, και, γι’ αυτό…., να λυπάστε, και, οι όμοροι λαοί….,
που….. οι ‘’Δομηνικανοί : τα σκυλιά, canes, του Κυρίου, Dominis’’, επιτίθενται….!
Πάντως, εγώ, ρε Καίσαρες, θα σας ‘’φτιάξω’’ κάτι Σκυλιά της….. ’’αντιγνώσης’’,
που θα ξεχάσετε, και, όσα ξέρετε….! ]
▪ «Θριαμβευτική αποκατάστασις του Ισραήλ και του Ιούδα»….,
▪ «Θρήνος διά τον εκκεντηθέντα Μεσσίαν» / (!;) …..τον βασιλιά και Μεσσία τους Ζοροβάβελ….. / ,
| Τς, απ’ τις 12 φυλές του Ισραήλ «χωριστά»…., ε, για τότε μιλά….: «Ιδού θα έλθη ημέρα διά τον Κύριον
κατά την οποίαν θα διαμοιρασθούν τα λάφυρά σου / ω Ιερουσαλήμ / εν τω μέσω σου»….:
Ζαχαρίας Β΄ : 14 : 1,…..6 έως 11….! |
* Ω Αλατία Ζαχαρία, πές ‘’μας’’ και το ποιοι «έβαλον κλήρον επί τον….. ’’ιματισμόν’’ του»….! *
▪ «Κάθαρσις της Ιερουσαλήμ»…., ▪ «Επιστροφή των ηττηθέντων εθνών»….,….. )
// …..ω…., γαμαλληλούια : αινείτε τον Σατανάν….. βλέπουμε οι βλέποντες βλέποντας…., εδώ….,
μα γάμο του τράγου με την κατσίκα Ιεροσολήμα δεν βλέπουμε….,
παρά, μόνο, τον….. κουμπάρο Σατάνα στημένο….! //
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 9 : $9, $10,…..13, 14, 15 :
( «Ο Μεσσίας και το κράτος του» )
Ζαχαρίας : $9 : «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών! Αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ!
|/ Ε…., ‘’δίγαμος’’ αυτός ο γαμπρός…., ενώ….. ο νεοδιαθηκικός….. μονόγαμος κι αειπάρθενος….,…..
και η Ιεροσολήμα του, ίσως, ’’μαμά’’ με ‘’θαυμαστό’’ ανεμογκάστρι η ιμπεριάλ παρθενοραμμένη….,
χμ, για το ιμπεριάλ αειπάρθενόν της κι αυτή….,
που, μάλλον, έτσι αειπάρθενος ήταν, έκτοτε…., σαν έκανε λουτρό,
κι αυτή, στην πηγή Κάναθο, που, θαυμαστά, έδινε, έτσι : ιμπεριαλιζέ, παρθενίαν….,
χα, ως, κάθε χρόνο, στην Ήρα,….! /|
(!;) Ιδού ο βασιλεύς σου / Ω, Γιαχβοχρισμένος Χριστός….! / έρχηται προς σε· ούτος είναι δίκαιος και νικητής,
ταπεινός και επιβαίνων επί πώλου, επί όνου νεαρού.
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*# Παραπομπή από το $9….. στα….: ▪ Ματθ.: 21 : 5….: Ι. Χ / προς μαθητές του / :
«Να πήτε εις την θυγατέρα Σιών, Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε ταπεινά
και καθισμένος επάνω σ’ ένα πουλάρι, που είναι γέννημα ενός υποζυγίου ζώου»….:
Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα….,…..
▪ Ιωάν.: 12 : 15….: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, να, ο βασιλεύς σου έρχεται καθισμένος
εις ένα πουλάρι όνου»….,….: Η θριαμβευτική είσοδος εις τα Ιεροσόλυμα….,…..
▪ Λουκ.: 19 : 38….: «Ευλογημένος ο Βασιλεύς εκείνος που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου.
Ειρήνη εις τον ουρανόν και δόξα εν τοις υψίστοις»….:
Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα….,…..
▪ Ιωάν.: 1 : 50….: «Ο Ιησούς του απεκρίθη | του Ναθαναήλ | , ’’Επειδή σου είπα ότι σε είδα
(!;) κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα ιδής μεγαλύτερα πράγματα από αυτά’’»….:
Οι μαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς….! #*
([ Ω Αδάμονα, σώρρυ, Ναθαναήλ, ‘’μιλημένος’’ απ’ τον μέσα σ’ όλα ‘’φίλο’’ σου Φυντία, σώρρυ, Φίλιππο
είναι ο Ιησούς…., συ που είσαι, ακόμα, μόνον, «υπό την συκήν» κι όχι και «υπό την άμπελον»….,
ως ο «όχι ενός μεσίτης» Ι. Χ…., χμ, ο ‘’μεσίτης’’ μεταξύ του Γιαχβέ : αμπέλου και του Σατάν : συκής….,
χμ, ο κουμπάρος κι ‘’αρραβωνιαστής’’ τους με «δακτύλιον» Σατάν, εδώ και τώρα….!
Ναι, μόνον, «υπό την συκήν» είσαι…., βρε Ναθαναήλ…., χα, ‘’τελικά’’, κι όχι και «υπό την άμπελον»….,
ε, και, γι’ αυτό δεν σε έβαλε, τελικά, στη 12άδα του….,
ω ‘’ακαταστάλακτε’’…., που κακώςςς φοβάσαι να είσαι και «υπό την άμπελον» : και υπό τον Γιαχβέ….!
Ε, ναι…., που, και, ‘’τότε’’, συνεργάζονταν και σε ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ και σε ‘’Μυθολογικό…..’’….,
ναι…., ιμπεριαλιζέ, και προ κοινού στόχου….. και, ‘’αντιιμπεριαλιζέ’’, προ κοινού εχθρού…., ’’φίλοι’’….! ])
[ Χμ, κι οι δυο Διόνυσοι, σώρρυ, ‘’Ι. Χ’’…., και ο της Π. Δ και ο της Κ. Δ…., ’’δίδυμοι’’ κι οι δυο….,
επί πώλου όνου….. κι ουδείς επί κώλου όνου….!
Ρε…., ταπεινή ονομανία….. οι….. μασ ώντες όνοι και….. καββάλ ιμπεριάλ Μεσσσιοπλάστεςςς….! ]
$10 : Θα καταστρέψη τα άρματα του Εφραίμ και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ
το πολεμικόν τόξον θα συντριβή. Θα κηρύξη την ειρήνην μεταξύ των εθνών.
{// …..έιιιιι…., πάν’ σε Βάθρο που αίμα στάζει…., χμ, κι ο Χριστόςςςςς αιμοβοριάζει…., ρεεεεε….!
Και….. ’’κάθε’’….. -ισμός….. και ιμπεριαλισμός….!
Και….. αυτός ο Χριστόςςςςς….. λιγότερο….. καλυμμένοςςςςς….!
Και….,….. και….. αποσιωπητικά…., για να θυμάστε και την….. ακάλυπτη….. σιωπή…., κι –εσείςςςςς….,
τη….. σιωπή…., βρε….. πρωτογόνωςςςςς ‘’καλυμμένοι’’…., τη γλώσσα, και, των αγγέλων….,
‘’ως’’ έλεγαν πολύ πλέον των δυο χιλιάδων χρόνων πριν…..
οι, ξου, πρωτόοοοογονοι λαοί Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί της Δυτικής Αφρικής….,
που η δικιά σας γεροντοκόρη σιωπή είναι μύθος απ’ το ξεβαμμένο μαλλί της γριάς Ιεροσολήμας….!….. //}
Η κυριαρχία του θα εκτείνεται από της θαλάσσης μέχρι της θαλάσσης
και από του ποταμού μέχρι περάτων της γης»…..
*$ Παραπομπή από το $10….. στο….: Εφεσ.: 2 : 14, 17….: «Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας,
ο οποίος συνήνωσε τα δύο μέρη και κατέρριψε τον μεσότοιχον του φραγμού, δηλαδή την έχθραν»….,…..
«Και όταν ήλθε, εκήρυξε το χαρμόσυνον άγγελμα ειρήνης σ’ εσάς που ήσαστε μακρυά,
και εις τους πλησίον»….: Οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι ενωμένοι εις την εκκλησίαν….! $*
{[ Ε, να : παραπεμπτικά, ρε ‘’τυφλοπόντικες’’…., ιμπεριάλ Ι. Χ : Ι. ΑΧ ονειρεύονταν, από τότε, αυτοί…..
και που…., τελικά…., μπορεί να μην ‘’έβγαλαν’’, γεωγραφικά, Πανδικτάτορα…., χμ, ορατό….,
’’έβγαλαν, όμως, ‘’αόρατο’’, παν γεω οικονομικά, Πανδικτάτορα….,
πολύ προ πολλού…., πολύ προ του 20ού αιώνος….. μ. ΑΧ….!
Και….. σκόπιμα, δόλια, σικέ και ξεγελαστικά –σας περιφρονούν οι Εβραίοι, ’’αυτόν’’, τον Ι. Χ….,
ε, ανυποψιάστως των επαναπαυμένων υμών….! ]}
«Διότι θα τεντώσω το τόξον μου, τον Ιούδαν θα τον ενισχύσω με τον Εφραίμ.
{ Χμ, οι έχθρες τους έχθρες…., μα προ κοινού στόχου και εχθρού φίλοι…., ε, και μετά, πάλι, εχθροί….!
Και….. με ατέντωτο τόξο σας ‘’κεντούσε’’ ο Γιαχβέ….,
ε, φανταστείτε τι και πόσο ‘’κέντημα’’ με τεντωμένο….! }
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Θα εξεγείρω τους υιούς σου, Σιών [ εναντίον των τέκνων των Ελλήνων ]
* …..χξς΄, των Φιλισταίων…., βρε Ελληνούουουουουδια…., μη φοβάστε….,
που, εσάςςςςς, σας ‘’κέντησαν’’…., έστω, λίγο κορμοεναιμάκτως μεν….. πολύ ψυχοεναιμάκτως δε….,
χα…., να, μέσω της….. πεπατημένης τους οδού….. ’’την έχετε….. πεπατημένην’’….,
ε, από τον….. εκ·μηδενισμένο χωροχρόνο σας …., τσσσσς…., από το….. 0 κατά Ι. ΑΧ και μετά….,…..
ναι, ΝΑΙ, ω βρυκολακοκολακευμένοι…., ξεπληρώνοντας….. τα Μεγαλεξανδροεπιγονικά, κυρίως….! *
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,
[ Ω…., σαν ηχούν οι των Εβραίων σάλπιγγες…., οι, χα, υψηλής τεχνολογίας….,
σαλπιγγίτις στους σφενδονίτες ‘’Έλληνες’’…., τους Φιλισταίους / …..έι, Φυλιστιίμ….!; /….,
που οι της «Αθηνάς Σάλπιγγος» Έλληνες είχαν και, και, Καταπέλτη….! ]
(!;) θα πίουν το αίμά των ως οίνον και θα γεμίσουν (από αίμα) ως σπονδεία,
θα διαβραχούν ως αι γωνίαι του θυσιαστηρίου»….!
// Ε, αιμοβόρος βαμπίρ Γιαχβέ…., αιμοβόροι κι οι βαμπίρ Γιαχβετζήδες….:
παναιώνιο δόγμα τους, θρησκεία : Ψέμα κι αίμα….! //
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 13 : $7, $8 :
(«Οι ανάξιοι ποιμένες» )
Ζαχαρίας : $7 : «’’Ξίφος, εγέρθητι κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συναιτέρου μου’’,
( …..να…., καλέ σεις…., «οι υπό άμπελον και οι υπό συκήν»….,….!
Να, ο τσομπάνης υποτακτικό του πολυκύριου Κυρίου…., / Ε, έμμεσα, και του δ,Δ,εσποινίδου : Σατάν….! /
του….. πολυσυνεταιρούχου, ήτοι, πολυκυριούχου…., που το Πνεύμα -- ο Κύριος απλώνεται παντού….,
ως….. Μεγαλοδύναμος…., κάτι σαν….. ’’Μεγαλάδελφες’’ Μεγάλες Δυνάμεις….!
Χμ, οι που ‘’κοινωνούσαν’’ Πνεύμα….. τις κοινωνίες των εθνών….., η, τότε, Κοινωνία των Εθνών….,
η….. ’’μυστική’’ συνωμοσία των…., όμως, ‘’πανωχερούχων’’ της Γης…., διαπλεκό βασιλιάδων….,
η, τότε, Κ. Τ. Ε…..,….. ε, κι άντε για ψυχοΚ. Τ. Ε. Ο…., ω σαράβαλες σακαράκες του Πνεύματος οι νυν….,
τώρα, μάλιστα, που….. ποιος σας σώζει…. , ωρέ άσωστοι….! )
λόγος του Κυρίου των δυνάμεων ’’Θα πατάξω / εγώ ο Κύριος / τον ποιμένα / ….. ήτοι, «τον ανάξιο»….. /
και θα διασκορπισθούν τα πρόβατα και τότε θα στρέψω την χείρά μου κατά των αδυνάτων. (!;)
// …..Έιιιι, ω Ευαγγελιστή Ιωάννη…., κι εσύ -- ‘’εσύ’’…., ’’την….. πεπάτησες’’….,
που….. αντιγράφεις…., ώς κι αυτολεξεί και….. διασκορπισμένα…., κι εσύ -- ‘’εσύ’’….,
κι έστω ότι σεις οι 4 ευαγγελιστάδες γράψατε τα 4…., τα περί….. «αναξίιιιιου» ποιμένος….,
όπερ ‘’κολλάς’’…., χμ, ευτυχώςςςςς…., στον νεοδιαθηκικό ‘’τέτοιο’’ : διασκορπιστή Ι. Χ, Ι. ΑΧ….! //
*//* Παραπομπή από το $7….. στα….: ▪ Ιωάν.: 10 : 30….:
[ (29) «Ο Πατέρας μου, ο οποίος μου τα έχει δώσει | τα πρόβατα | ,
είναι μεγαλύτερος όλων / Ποίων όλων…!; Των ειδώλων θεών : ‘’Μεγάλων Αδελφών’’ βασιλέων…!; /
και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξη από το χέρι του Πατέρα μου» ]
«Εγώ και ο Πατέρας είμεθα ένα»….: Ο Ιησούς Χριστός εις την εορτήν των εγκαινίων….,…..
▪ Ιωάν.: 14 : 10, 11….: «Δεν πιστεύεις | Φίλιππε | ότι εγώ / ο Ι. Χ / είμαι εν τω Πατρί
και ο Πατέρας είναι εν εμοί; Τα λόγια που σας λέγω, δεν τα λέγω από τον εαυτόν μου,
αλλ’ ο Πατέρας που μένει εν εμοί αυτός κάνει τα έργα. Πιστεύετέ με, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί
και ο Πατέρας είναι εν εμοί· αλλιώς ένεκα αυτών των έργων μου, πιστεύετέ με»….:
Ο δρόμος προς τον Πατέρα….,…..
▪ Φιλιπ.: 2 : 6….: «…..ο οποίος | Ιησούς Χριστός | αν και είχε θεïκήν ύπαρξιν, δεν εθεώρησε
το ότι ήτο ίσος προς τον Θεόν σαν κάτι προς αρπαγμόν»….:
Το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης και αυτοθυσίας του Χριστού….,…..
▪ Ματθ.: 27 : 31….: « Και όταν τον ειρωνεύτηκαν, του έβγαλαν τον μανδύαν και του έδωκαν να φορέση
τα δικά του ενδύματα και τον μετέφεραν διά να τον σταυρώσουν»….: Η σταύρωσις του Χριστού….,…..
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▪ Μάρκ.: 14 : 17….: «Και όταν εβράδυασε, έρχεται μαζί με τους δώδεκα»….:
Το τελευταίον δείπνον….,…..
▪ Ματθ.: 18 : 10, 14….: «Προσέχετε να μη περιφρονήσετε κανένα από τους μικρούς τούτους.
Διότι σας λέγω, ότι οι άγγελοί τους, εις τους ουρανούς, βλέπουν πάντοτε
το πρόσωπον του Πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς»….,
«Κατά παρόμοιον τρόπον, δεν είναι θέλημα του ουρανίου Πατέρα σας,
να χαθή ένας από τούτους τους μικρούς»….:
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους…., Η παραβολή του χαμένου προβάτου….,…..
▪Λουκ.: 12 : 32….: «Μη φοβάσαι συ, μικρόν ποίμνιον· διότι ο Πατέρας σας ευαρεστήθηκε
να σας δώση την βασιλείαν»….: Εναντίον της ανησυχίας και των μεριμνών….! *//*
$8 : Και θα συμβή εις όλην την χώραν’’, λόγος / …..υπόσχεσις, χμ….! / του Κυρίου,
’’ώστε τα δύο τρίτα εν αυτή να εξαφανισθούν και το εν τρίτο ν’ απομείνη εις αυτήν’’»….!
* Παραπομπή από το $8….. στο….: Ρωμ.: 11 : 5….: «Κατά τον ίδιο τρόπο και την σημερινήν εποχήν
υπάρχει υπόλοιπον που εδιάλεξε η χάρις του Θεού»….: Η απόρριψις των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης….! *
/ …..χμ…., κι εδώ…., τα τρία τρίτα ισούνται με τρία…., ως και στην….. Επικάλυψη του Ιωάννη…!;
Ε…., να προσέχετε, και, τα…., αριθμοφακιρικά…., τρίτα τους…., ε, τα «σπαρτά» υπόλοιπα….!….. /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ζαχαρίου : 14 : 6, $7, 8, $9 :
( «Έλευσις του Κυρίου και βασιλεία αυτού» / …..του Αγίου Πνεύματος….. / )
[ …..χμ…., επιτέλους…., να, και μια προφητεία….. προφητεία…., ααααα….! ]
Ζαχαρίας : «Και θα συμβή κατά την ημέραν εκείνην ώστε να μην υπάρχη πλέον ούτε ζέστη ούτε ψύχος.
{ Έιιιιι…., σε αυτό το σημείο του άυλου ψυχοσώματος της άυλης ψυχής μας θέλουν να μας φτάσουν,
στο ούτε….. ούτε…., στο μηδέν…., ως ο Σατανάς στους πρωτανθρώπους…., | Ιδές 1ο Σιωπολόγιο….! |
χμ…., στη Νεοταξική….. καινή δημιουργία…., αφού, και, τα ανοστέψουν όλα, και, μέσα μας….,
νααα, στο….. ηλεκτροσοκικό, κυρίως, -+ +-0…., για….. ’’φυτοποίησή’’ μας και, μετά, ‘’ντου’’ –τους ….! }
$7 : Θα είναι μία (παντοτινή) ημέρα --- ο Κύριος την γνωρίζει --- άνευ εναλλαγής ημέρας και νυκτός·
και κατά την εσπέραν θα υπάρχη φως.
( …..τί, χμ, στο ‘’βόρειο σέλας’’ θα τους πάνε…., για μόνιμη ‘’φυτοποίηση’’…!;
Ή στο ηλεκτροσοκικό της ισομερίας και ισονυχτίας…!; Κι αν ναι…., χμ, Μαρτιάτικα ή Σεπτεμβριάτικα…!; )
*|* Παραπομπή από το $7….. στα….: ▪ Αποκ.: 22 : 5….: «Νύχτα δεν θα υπάρχη πλέον
και δεν θα υπάρχη ανάγκη από λυχνάρι και φως του ηλίου, διότι ο Κύριος ο Θεός θα τους φωτίζη
και θα βασιλεύσουν (!;!;!;) εις τους αιώνας των αιώνων »….: Η ουράνιος Ιερουσαλήμ….,…..
▪ Ματθ.: 24 : 36….: Ι. Χ : «Διά την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, κανείς δεν ξέρει τίποτε·
ούτε οι άγγελοι των ουρανών παρά μόνον ο Πατέρας μου»….: Ανάγκη εγρηγόρσεως….,…..
▪ Αποκ.: 21 : 23….: «Και η πόλις δεν έχει ανάγκην από τον ήλιον·
ούτε από την σελήνην διά να την φωτίζουν, διότι η δόξα του Θεού είναι το φως της
και το λυχνάρι της είναι το Αρνίον»….: Η ουράνιος Ιερουσαλήμ….! *|*
|| …..ννναιαιαι, μωρέ…., χμ, ναι, όχι…., που….. καμιά Χούντα δεν στέριωσε…., εσαεί….,
και θα στεριώσει, εσαείειει, τώρα, η, μοντέρνα και οικονομίκ ή παγγαιΐκ, δικιά σας, η νομαδικιά σας….!
Εγώ, πάντως…., ο αλλεργικός σε όποια Εξουσία κι όποιο βάθρο….,
είμαι απ’ το Παγγαίον όρος κι ονειρεύομαι την δημοκρατία των….. καλλίστων ‘’δικτατόρων’’….,
την υπερθετική ++…., ω ’’κακο’’μαθημένα δίποδα δίποδα και ’’καλο’’μαθημένα τετράποδα δίποδα….!
Καλέ σεις….. Χιτ λέρεςΕβραίοι…., που ‘’βγάζετε’’ ηθικά διδάγματα….. και ‘’βάζετε’’ ανήθικα διδάγματα….,
ω Σατάν εσείς τάγματα…., δεν το….. λάβατε, ακόμα, το….. S. S, σώρρυ, SMS μήνυμα….,
το….. new technology….. και….. Hi. Fi….. ’’light’’…!;……………… ||
Κατά την ημέραν εκείνην ύδατα ζώντα θα πηγάζουν από την Ιερουσαλήμ,
{ Εχ, όλο και κάποιος Οβριός Άσωπος θα κάνει να αναβλύσει
καμιά πηγή στη στέρφα Κόρινθο, σώρρυ, Ιερουσαλήμ….. και θα….. πλημμυρίσει ο τόπος….!
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Κι όσο για, Ποσειδώνεια, κωδικική πηγή Λέρνη στο ‘’Λερναιόυδρο’’ Ισραήλ….,
εμ, εκεί κι αν υπάρχει ‘’τέτοια’’….! Ναι…., και…., ‘’άμα λάχει και συμβεί ’’ξεσπίτωμά’’ τους….,
ε, τότε, την κάνουν, ‘’θαυματικά’’, και ‘’φορητή’’….,
χα…., που, πάντα και προπαντός, την κουβαλούνε μαζί τους….,
χξς΄, αλά Αμαζόνα Ιππολύτη…., που κουβαλούσε μαζί της και στη ζώνη της
τα….. ‘’απόκρυφα’’ : κωδικικά της…., τς, ώσπου τα/την έκλεψε ο αθλοφόρος Ηρακλής….! }
το ήμισυ αυτών θα ρέη προς την ανατολικήν θάλασσαν και το άλλο ήμισυ προς την δυτικήν θάλασσαν.
Θα τρέχουν κατά το θέρος και κατά τον χειμώνα.
[ Ω…., τυχερές κι οι βόρειες κι οι νότιες θάλασσες….,
που….. γλιτώνουν, και, το….. στομαχονερόπιασμα…., του….. Σιωνοεκπορευόμενου…., χμ….!
Μα, προσοχή, μη γράψουν οι μαφιόζοι, και, το γη με Γ κεφαλαίο…., ε, τότε κι έτσι, όλοι, την….. γα….! ]
$9 : Και ο Κύριος θα είναι βασιλεύς εφ’ όλης της γης.
Κατά την ημέραν εκείνην ο Κύριος θα είναι μόνος και το όνομά του μοναδικόν»….!
*// Παραπομπή από το $9….. στα….: ▪ Αποκ.: 11 : 15….: «Τότε εσάλπισε ο έβδομος άγγελος
[ Αχ, αφού σάλπισε κι ο….. 7ος άγγελοςςς, αρχίζει η υλοποίηση του 7άκις γεωιμπεριάλ σχεδίου τους….! ]
και ακούσθησαν φωναί δυναταί εις τον ουρανόν αι οποίαι έλεγαν,
’’Η βασιλεία του κόσμου έγινε βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του
και θα βασιλεύση εις τους αιώνας των αιώνων»….: Η έβδομη σάλπιγγα….,…..
( Ωχχχ…., να κι οι εσαεί ιμπεριάλ επτάκις ‘’ειλημένοι’’ : ‘’αρπαγμένοι’’…., ω σεις που ‘’την αρπάξατε’’….! )
▪ Εφεσ.: 4 : 5 : 6….: «Ένας Κύριος, μία πίστις, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων,
ο οποίος είναι υπεράνω όλων και δι’ όλων και εις όλους εμάς»….:
Η κλήσις του Θεού συνεπάγεται ενότητα….! //*
/ Χμ, ήτοι, όνομα, του μόνου Παν·δικτάτορα : ’’Μενέ Μενέ’’…., επίθετο….: ’’Τεκέλ Φαρσίν’’….! /
=============================================================
=============================================================
6 --- 8 έως 6 --- 9 )
6 --- 8 )
Το Βιβλίον του Μαλαχίου….: πιθανώς, αγνώστου…..
// Ε, άγνωστοι….. οι….. γνωστοί άγνωστοι…., ε, χμ, όταν είναι γνωστοί….. οι….. άγνωστοι γνωστοί….! //
*$ ▪ «Έλεγχος του ιερατείου δι’ αγνωμοσύνην και ασέβειαν προς τον Θεόν»,
[ Εμ, δεν γίνεται ολόκληρο το ιερατείο να υποτάσσεται, και, στις ανώμαλες ιμπεριάλ ορέξεις σας….,
αν και ‘’εξαιρέσεις τινές’’ ήταν, και, του ιμπεριάλ κανόνα
κι απλά τους αντιήσαν, ’’θεατρικά’’, για την ‘’κουτάλα’’….!
Υπάρχουν, πάντωςςς, πάντα, κι οι εξαιρέσεις, οι ευσεβείς προς τον όντως Θεό…., οι, και, αντιιμπεριάλ….! ]
▪ «Η παρά τοις εθνικοίς καθαρά θυσία»,
{ Ρε, κοιτάξτε, τη Γιαχβική ‘’καμπούρα’’ σας κι αφήστε ήσυχους τους ‘’καθαρούς’’ ειδωλολάτρες….,
χμ, που θα ‘’μας πάθετε’’, χα, απ’ τον καημό, μην και δεν πεθάνουν Γιαχβετζήδες
και δεν σωθούν, έτσι…., ω άσωστοι λαφυρο’’τέτοιοι’’….! }
▪ «Απειλή κατά των ιερέων»….!
---- Όχα…., που….. οι περισσότεροι απ’ αυτές τους τις ‘’εξαιρέσεις’’….,
μακριά απ’ το ‘’βάθρο’’…., είναι, έστω, αντι’’τέτοιοι’’….,
μα…., σαν ανεβούν, ή τους ανεβάσουν, πάν’ στο ‘’βάθρο’’…., γίνονται ‘’τέτοιοι’’ και πιο ‘’τέτοιοι’’….,
λέει η ‘’ιστορία’’…., η ξεβρακώτρα της ‘’ιστορίας’’ –τους…! ---- $*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μαλαχίου : 1 : $2, 3 :
( «Η (!;) αγάπη του Θεού προς τον Ισραήλ» )
Γιαχβέ / διά του Μαλαχίου / : «Σας ηγάπησα», λέγει ο Κύριος. «Σεις όμως λέγετε· ’’πώς ηγάπησες ημάς’’;
Ο Ησαύ δεν ήτο ο αδελφός του Ιακώβ»; Λόγος του Κυρίου. «Και όμως ηγάπησα τον Ιακώβ,

145
* Παραπομπή από το $2….. στο….: Ρωμ.: 9 : 13….: «Τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα»….:
Αι υποσχέσεις του Θεού (!;) δεν εξέπεσαν….! *
τον δε Ησαύ εμίσησα.
|| Ρε, εμφυλιοσπάραχτοι «σπαρτοί» του καββάλ «Αδάμ Κάδμου», σεις, οι των άλλων, 11, φυλών….,
κι εδώ, ο Γιαχβέ : ενσαρκούμενη ιδέα Γιαχβέ είναι, όσον, με το μέρος της φυλής του Ιούδα, π ι α….,
ναι, κι ας τους μαλώνει…., που όλοι, πλην από εσάς, το κατάλαβαν….!
Χμμμμμ, και γι’ αυτό θα υπερισχύει, ’’πάντα’’, ο Λέων της φυλής του Ιούδα….,
ως, ο πλέον ‘’αγαπητός’’, και, του τότε κι ‘’εκεί’’ ’’Μεγάλου….. Αδελφού’’….,
ιδίως, όταν ’’αυτοκριτικάρεται’’ αυστηρά και εξεξεξομολογητικά τω Κυρίω : ’’Μεγάλω….. Αδελφώ’’….!
Ναι…., να…., γι’ αυτό….. σας μισεί και σας ερημώνει,….. από….. μίσος….,
ενώ αυτούς τους δια·παιδαγωγεί…., όπως κι ο όποτε συνεργάτης του Σατάν…., από ‘’αγάααααπη’’….,
χξς΄, ώσπου να γίνουν, οι του Ιούδα, ‘’Μεγάλος Αδελφός’’….. και….! ||
Μετέτρεψα τας πόλεις του εις έρημον τόπον και την κληρονομίαν του εις ερημικούς βοσκοτόπους»….!
| Εχμ, τι….. οι κωλό γοςςςςς θεόςςςςς….! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μαλαχίου : 1 : 8 :
( «Αι ακάθαρται θυσίαι του Ισραήλ» ) Μαλαχίας : «Όταν οδηγήτε τυφλά ζώα προς θυσίαν, δεν είναι κακόν;
Κι όταν προσφέρητε χωλά ή ασθενή, δεν είναι κακόν; Πρόσφερε λοιπόν αυτά εις τον αρχηγόν σου.
Θα ευχαριστηθή με αυτά ή θα σε υποδεχθή ευμενώς;» λέγει ο Κύριος των δυνάμεων….!
// Ωχ…., καλά σας λένε οι Κύριοι των δυνάμεων, βρε αδύναμα μαζόχια λαομπουλούκια και πιστοί τους….,
χμ, που θα αλλάξετε τα….. θεοθέσπιστα…., που θέλουν να τρώνε οι χειρότεροι τα καλύτερα….!
Άκου εκεί πράματα τα….. τυφλά, χωλά κι ασθενή πράματα, χα, που θέλουν κι ευμενείς υποδοχές….!
Τυφλά θυσιοσφάγια…., τσς, που είναι, όμως, τυχερά, σαν δεν βλέπουν τις μούρες τους….,…..
χωλά θυσιοσφάγια…., να καθυστερούν την ‘’άγρια’’ μάσα των ήμερων….. δωδεκαμάσελων….,…..
και, πω -- πω, ασθενή θυσιοσφάγια…., χμμμ, να ‘’μας’’ ‘’πάνε’’ από δυσεντερία οι Εβραίοι Τ,ρ,αγοί κ. λ. π….,
ιδίως αν είναι….. ελληνικό, «αλληγορικό», τετράποδο ‘’τέτοιο’’ …., χμ, ελληνικό δίποδο….. δίποδο….!
Άστε που κι ο ραβίνος, σώρρυ, ο Γιαχβέ μπορεί να ‘’μας’’ πάθει’’ και ευκοίλια και να ‘’μας’’ χέ….. πιότερο….!
Ναι, ρε…., ε, κι άει χέ…., που, ακόμα, δεν μεταλλάχτηκε….,
από υλικός και κρεατοφάγος….. σε άυλο και πνευματοφάγο…., ναι, χξς΄ςςςς….! //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μαλαχίου : 2 : 11 :
( «Οι μετά των εθνικών μεικτοί γάμοι» )
Μαλαχίας : «Ο Ιούδας εφέρθη δολίως και βδέλυγμα διεπράχθη εν τω Ισραήλ κι εν τη Ιερουσαλήμ,
διότι ο Ιούδας εβεβήλωσε το άγιον του Κυρίου,
// …..ο Ιούδας….: οι απόγονοι του Ιούδα, οι Ιουδαίοι…., με κρατικό διάταγμα, προφανώς….,
μπορούσαν να παντρεύονται αλλοεθνείς κι αλλόθρησκους….,
με τους οποίους μάλιστα συνεργάζονταν σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον κοινών ή μη εχθρών….! //
το οποίον αγαπά, και ενυμφεύθη θυγατέρα ξένου θεού»….!
|/ Εμ, κι έτσι, όμως, κι από ‘’τέτοιες’’ διασταυρώσεις ντίρμας με παλιουριά,
λ. χ, Σολομώντος με όποια ξένη του….,
προκύπτουν τα….. ευανθή γκιουρλούκια…., να, ‘’μιγαδοδιάστατη’’ ιερά φυλή, ξου….! /|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μαλαχίου : 3 : 1 :
( «Έλευσις του Κυρίου και του αγγέλου του / του προδρόμου του / »….. )
► ■ Μαλαχίου : 2 : 17 :
Μαλαχίας : «Κουράζετε τον Κύριον με τους λόγους σας. Σεις όμως λέγετε, ’’πώς τον κουράζομεν’’;
Με το να λέγετε, ’’όποιος πράττει το κακόν είναι ευάρεστος εις τα όμματα του Κυρίου!
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|| Ε, σαφώς, ω ’’Κυριευμένοι’’, αφού κατάλαβαν, και, το πως ο, εδώ, Θ είναι ΑΘ, μα και ο Χ είναι ΑΧ….,
ως, μετά, άλλοι, και, το πώς ο Ι. Χ είναι, θεόμασκος, Ι. ΑΧ….,…..
ναι…., χμ, έστω, και πας Αντιαντίχριστος….. είναι Χριστός….,….. ω, και, Κυριο’’δουλεμένοι’’,….!
’’Κουράστε ‘τά ‘του’’, λοιπόν, του κακάγαπου Γιαχβέραρου…., ω καλόπρακτοι….,
/ …..όμωςςς, μπορεί και να σας «κατακάψει»…., ως τους άλλοτε «παραπονούμενους» : Αριθ.: 11 : 1….! /
και….. κάντε το χ του Μαλαχία κ…..
και, χα, Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε…., για να ξαναέχετε ’’μία από τα ίδια’’….,….! Άει, ουστ….! ||
Εις τοιούτους ανθρώπους αυτός αρέσκεται’’, ή ‘’πού είναι λοιπόν ο Θεός της δικαιοσύνης’’;»….. ◄
Μαλαχίας : «’’Ιδού θα στείλω τον άγγελόν μου διά να ετοιμάση την οδόν έμπροσθέν μου.
/ Κάλέ…., εδώ, μιλά, άκορμος κι ως Ιδέα, ο Ι. Χ…., εξού και….! /
Κι αιφνιδίως θα εισέλθη εις τον ναόν του ο Κύριος | …..το Πνεύμα : ο Κύριος….. | , τον οποίον ζητείτε
και ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον επιθυμείτε, ιδού έρχεται’’, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»….!
* Ναι, ταχέως, ναι, αιφνιδίως, ’’θα την ξαναβρείτε’’, καθώς, τόσο, ’’την ξαναψάχνετε’’, ω Γιαχβούδια….,
αφού, μάλιστα, το επιβεβαιώνει, ’’θαυμαστά’’, η Δεσποινίς των Αδυναμιών….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μαλαχίου : 3 : $6, $7, 8, 9, 10 :
( «Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού» )
[ Εχμ, ’’δεκατιστείτε’’, λοιπόν, ω ‘’δεκατοφάγοι’’…., και….. αποδεκατιστείτε…., ω ‘’δεκατοδότες’’….,
εμ, να εξασφαλίσετε την εύνοια των ‘’δεκατοφάγων’’…., ίσως και το εν χιλιοστόν της δεκάτης τους….! ]
Γιαχβέ / διά του Μαλαχίου / : $6 : «Βεβαίως, εγώ, ο Κύριος, δεν μεταβάλλομαι,
( Ε, το μόνο σταθερό τους…., των, χμ, τέλειων, Γιαχβετζήδων και Γιαχβέ…., η σχιζοαστάθειά τους….,
νααα….,….. και ποίος…., ’’πλην’’ των κουτοπόνηρων ‘’τοιούτων’’…., μεταπείθεται, και, περί τούτου….!
Άντε, κάλέ σεις ‘’νερά’’…., εννοεί πως ο ‘’αιθέρας’’ Αυτός είναι από αδιάσπαστα ‘’αιθερόνια’’….,
ναι…., κι αν είναι μονομοριούχο και μονοατομούχο ‘’ευγενές αέριο’’ Αυτός….,
είναι αδιάσπαστος κι αμετάβλητος….,
χμ, κι όχι ως εσείς τα μεταβαλλόμενα ‘’νερά’’ και σε ‘’αεριοποίησή’’ σας….,
να…., σε οξυγόνο : Ο και υδρογόνο : Η….. και, τανάπαλιν, ξανά, ‘’νερό’’….,….!….. )
ενώ εσείς, υιοί του Ιακώβ, δεν είσθε τέλειος λαός.
*# Παραπομπή από το $6….. στα….: ▪ Ρωμ.: 11 : 29….:
«…..διότι τα χαρίσματα και η κλήσις του Θεού είναι πράγματα που (!;) δεν ανακαλούνται»….:
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….,….. ( Ω Κασσάνδρες, φυλαχτείτε απ’ τον Απόλλωνα….! )
▪ Ιάκ.: 1 : 17….: [ (16) «Μη πλανάσθε, αδελφοί μου αγαπητοί· κάθε δόσις καλή
και κάθε δώρον τέλειον είναι από επάνω» ] «έρχεται από τον Πατέρα των φώτων, εις τον οποίον
(!;) δεν υπάρχει αλλαγή ή επισκίασις ένεκα μετατροπής» : Συμβουλαί επί διαφόρων θεμάτων….! #*
/ Α, τελικά, ποίος και γιατί ηγάπησε τον Ιακώβ και ποίος και γιατί εμίσησε τον Ησαύ | Χώρες κι οι 2….. | …!;
Και….. ο Ησαύ πρέπει, χμ, θεοπροόριστα, να δουλεύει τον Ιακώβ….. ή ‘’μας’’ ‘’δουλεύουν’’…!; /
$7 : 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’’;
* Παραπομπή από το $7….. στο….: Πράξ.: 7 : 51….:
«Σκληροτράχηλοι, με απερίτμητη καρδιά και αυτιά, σεις πάντοτε
αντιτίθεσθε προς το Πνεύμα το άγιον, όπως οι πρόγονοί σας έτσι και σεις»….: Ομιλία του Στεφάνου….! *
«Μήπως δύναται ο άνθρωπος να απατά τον Θεόν;
| Ναι, να, ρε σχιζαντιφατικέ…., στις δεκάτες και τις προσφορές….: Γιαχβέ, Δία,….! |
[ …..ω, ρε, ναι…., αν του φαίνεται…., που, χα, όλα ‘’έτσι’’ είναι…., αφού ως ‘’έτσι’’ νομίζονται….! ]
Σεις όμως με απατάτε! Αλλά λέγετε· ’’εις τί σε ηπατήσαμεν’’; Εις την δεκάτην και τας προσφοράς.
{ …..Ουάουουουου…., …..θεός κλαίει για δέκατα….,/ που τού ‘πεσε η πίεση….,/
και όλο έχει ‘’δέκατα’’….,/ …..ραβίνοι, άει στην….. γ αμ·ίαση….! }
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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
// …..ρεεεεε…., ’’δοκιμάστε’’ ‘τον -- ‘τους….. και….. δώστε στις….. Θαθάθες πολιτικο’’τέτοιες’’….,
μην και ξαναγίνει του ‘’κατακλυσμού’’ του Νώε…., σαφώς, ’’προγραφικά’’….,
κατά το….. «οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι…..»….,
ως και με τον Δία…., που, κι εκείνος και με νόμους, ο της ‘’666ης’’, ’’καταρ,ρ,άκ,τ,ωσε’’ άλλους….!
Και…., βεβαίως…., οι….. ’’ψαλμωδίες’’ μου, κι αυτές, είναι,
και, για τους ομοουσίους κι ομοιουσίους σας Αρχαιοτρέλληνες, τους ’’δωδεκαφυλοθεοτέτοιους’’,…..
και, ιδίως, για την αντίστοιχη…., την ‘’βορείως’’ του Ολύμπου ‘’ελληνική’’…., φυλή του ’’Ιούδα’’….! //
και δεν θα εκχύσω εις σας την ευλογίαν εν υπεραφθονία»….!
{ Πω -- πω δώρα η Εβραιοπούλα Πανδώρα…., σαν τα της ελληνο’’τέτοιας’’….,
που την έστειλε, στον Επιμηθέα : λαό ο, δεκατοαπατημένος κι αυτός, Δίας…., μετά απ’ το ‘’πάτημά’’ του….,
εξαιτίας του αδελφού του και, 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….! }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Μαλαχίου : 3 : 22, $23 :
( «Παραίνεσις εν κατακλείδι» )
* …..Π.Δ…., Κ. Δ….,….: Πρόλογος, κυρίως θέμα και επίλογος --- κατακλείδα….:
μια λευκή, μαλαχ,κ,ισμένα μουντζουρωμένη, σελίδα…., ’’χωρίς’’ αποσιωπητικά : αποκρυπτογραφικά….! *
Μαλαχίας : «Ενθυμείσθε τον Νόμον του Μωυσέως, του δούλου μου,
τον οποίον ώρισα εις αυτόν εις το Χωρήβ δι’ όλον τον Ισραήλ, τους νόμους και τας εντολάς.
/ Α, εδώ τα ενθυμήθηκε, μετά, ο Ι. Χ κι η κλίκα του κι ‘’έκλαψαν’’ ‘’γοερά’’….. και δεν θα….. αυτοί….,
χμ, αυτοί που βλέπουν, μετά από ‘’κάθε’’ υδάτινο : λαϊκό ‘’κατακλυσμό’’ σου, ω Γιαχβέ,
το ενθυμητικό, και σου, ουράνιο τόξο….!
Και….. άστε τα ‘’μπαλαμούτια’’ σας…., που ‘’μπλέξατε τα μπούτια σας’’….! /
$23 : Ιδού εγώ θα σας αποστείλω τον Ηλίαν τον προφήτην πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου,
η μεγάλη και η φοβερά»….!
● Ω, εμείς, πάντως, δεν ενθυμούμεθα…., μα επαιρόμεθα…., ε, ως ο επηρμένος -- λησμονήσας ήλιος….,
λησμονούμε…., ως το μεταφράζουν, αλλού, οι ‘δω 70 ‘’τέτοιοι’’ το ρήμα επαίρομαι : Αββακούμ : 3 : 11….,
κι ενθυμούμεθα, και, το ότι….. όπου, εκάστοτε, Ηλίας -- Σεληνίας…..
εκεί κι αταξία και ‘’σεληνιακή’’ απο,επι,στασία….,
α, και, ο, εκάστοτε, μεγαλοφοβερόνυχτος Αντίχριστος…., ναι, μα με μάσκα του άλλου, έστω, Χριστού….!
Να, βρε, χξς΄ςςςς, του ‘’Σωτήρα’’ της….. ’’χαμηλής’’ τάξης…., της υδάτινης : λαϊκής,
που θα έλεγε κι ο Ιωάννης : Αποκάλυψη : 17 : 15….!
Ε…., οι 7άκις ιμπεριάλ 70 σοφοί…., χμ, που ήξεραν, οι συνωμότες, εξίσου τα εβραίικα με τα ελληνικά….,
που ήταν, τότε, διεθνής γλώσσα και προσφέρονταν για….. ‘’κρυφτούλι’’,
διπλοερμηνείες και λοιπά προπαγανδιστικά λογοτεχνάσματα….,
έτσι, ’’τοιούτικα’’ ‘’μετέφραζαν’’ και παρέφραζαν κι αυτό το στα αρχαία ελληνικά κείμενο….,
όπως και άλλοι, αργότερα, άλλα άλλων, και, αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων έργα….,
ως δήθεν Έλληνες, Ελληνιστές,….. ’’σκοτώνοντας’’ με την πένα τους ό,τι….. ’’τυχόν’’ ωραίο τους….,
που, σαν έχαναν έδαφος οι σχιζοθεωρίες τους, τα χρησιμοποιούσαν, δόλια, ως υποστήριγμα….! ●
*$ Παραπομπή από το $23….. στα….: ▪ Ματθ.: 11 : 14….: «…..και, εάν θέλετε να το παραδεχθήτε, αυτός
| ο Ιωάννης ο Βαπτιστής | είναι ο Ηλίας, ο οποίος έμελλε να έλθη»….: ( Ε, ενσαρκωτός κι ο Ηλίας : Ιδέα :….! )
Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστή….,…..
▪ Ματθ.: 17 : 11….: «Αυτός δε | ο Ιησούς | απεκρίθη / στους : Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη / ,
’’Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτα και θα βάλη όλα σε τάξιν»
[ (12) «Σας λέγω όμως, ότι ο Ηλίας ήδη ήλθε και δεν τον ανεγνώρισαν·
αλλά του έκαναν ό,τι ήθελαν» ]….: Η Μεταμόρφωσις….,…..
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▪ Μάρκ.: 9 : 11….: Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης / προς Ι. Χ / : «Γιατί λέγουν οι γραμματείς
ότι πρέπει να έλθη πρώτα ο Ηλίας;»
[ (12, 13) «Αυτός δε / ο Ι. Χ / απάντησε, ’’Ο Ηλίας αφού έλθη πρώτα, θα αποκαταστήση όλα.
Και πώς είναι γραμμένον διά τον Υιόν του ανθρώπου ότι θα πάθη πολλά και θα περιφρονηθή;
Αλλά σας λέγω, ότι και ο Ηλίας έχει έλθει και του έκαμαν όσα ηθέλησαν,
καθώς είναι γραμμένον γι’ αυτόν’’»….: Η Μεταμόρφωσις….,…..
▪ Λουκ.: 1 : 17….: Άγγελος Γαβιήλ / προς Ζαχαρία, πατέρα του Ι. Β / :
«Και θα έλθη πριν απ’ αυτόν | ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πριν απ’ τον Ιησού Χριστό |
με το πνεύμα και την δύναμιν του Ηλία, ώστε να κάμη να γυρίσουν οι καρδιές των γονέων
εις τα παιδιά τους και οι απειθείς να αποκτήσουν το φρόνημα των δικαίων
και έτσι να ετοιμάση διά τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού….! $*
=========================================================
Το Βιβλίον του Ησαΐου : Α΄, Β΄…..
♣ …..γεννήθηκε περί το 765 π. Χ, κατήγετο εκ της φυλής του Ιούδα,
«και προήρχετο από ευγενή και μορφωμένην τάξιν»,
// Αχ, αυτοί οι προνομιούχοι…., ξου, μορφωμένοι -- ηθικώς και πνευματικώς καλλιεργημένοι….,
να, στον κήπο του Σατάν Γιαχβέ…., ευγενείς…., μα και, ’’εξίσου’’, και οι αγενείς…., και, τώρα πια,…..
πόσο….. ευγενώς καταντούν, διαρκώς και κληρονομικά, τον κόσμο υπόκοσμο….,
χα, κατά τον Αριστοτέλη, οι «πεπαιδευμένοι» : ζώντες….. τους «μη πεπαιδευμένους» : νεκρούς….!
Μάλλον, και, γι’ αυτό, και, στα Αγιολόγια τους οι περισσότεροι ‘’τέτοιοι’’ είναι της ευγενούς τάξεως….,
χμ, άγιοι διαβόλου από ‘’τέτοιες’’ και δικές τους….. ξένες επιτροπές αγιοποιητών…., Νομπελιζέ, λες….,
που τους καταντούν -- ‘’ανα’’ντούν αγίους, χξς΄, του….. ξένου τους Θεού….,
προς, ’’ελεγχόμενη’’, διαιώνισή τους….! //
γιος του Αμώς, του, πιθανώς, αδελφού του βασιλέως Αμασίου….!
Από του Ησαΐου και μετά παρατηρείται «η προφητεία περί του Εμμανουήλ,
* Χμ, ω…., κι εσύ Ιουδο’’τέτοιε’’, έστω, βασιλανέψι…., Ηλ….. Ηλί….. αλί και υμίν…..
και….. Ελ….. Ελωεί -- Ελωχείμ….. Τρελ και υμίν….! *
αναγγέλλουσα την έλευσιν του αναμενομένου Μεσσίου»….!
---- …..των ‘’ευγενών’’ Σωτήρας…../ των ‘’αγενών’’ ‘’Καυστήρας’’….! ---- ♣
▪ «Αληθής και ψευδής λατρεία», / Έι, κάθε λατρεία με….. ’’γράμματα’’….. ψευδής…., ενώ η της σιωπής….! /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------█ Άσμα περί του ακάρπου αμπελώνος»….: Ζαχαρίας : 5 : $1,…..
*# Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ματ.: 21 : 33….: Ι. Χ : «Άλλην παραβολήν ακούστε :
Υπήρχε κάποτε ένας οικοδεσπότης, ο οποίος εφύτεψε ένα αμπέλι,
έβαλε γύρω του ένα φράχτη, έσκαψε το πατητήρι και έκτισε ένα πύργον.
Ύστερα το ενοικίασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώραν»….: Η παραβολή του αμπελιού….,…..
▪ Μάρκ.: 12 : 1….: «και άρχισε να τους μιλή | ο Ιησούς Χριστός | με παραβολές,
‘’Ένας άνθρωπος εφύτεψε ένα αμπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε στέρνα κάτω από το πατητήρι
και έκτισε πύργον. Το (!;!;!;!;!;) ενοικίασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώραν»….:
Η παραβολή του αμπελιού….,….. [ Εμ, οι της νοικιασμένης Εδέμ είναι όλο Μνημόνια : Διαθήκες,….! ]
▪ Λουκ.: 20 : 9….: «Άρχισε δε να λέγη | ο Ιησούς Χριστός | εις τον λαόν την παραβολήν αυτήν :
‘’Κάποιος άνθρωπος εφύτεψε ένα αμπέλι, το (!;) ενοικίασε εις γεωργούς
και έφυγε εις ξένην χώραν διά πολλά χρόνια»….: Η παραβολή του αμπελιού….! #*
♦ Χμ…., νααααα…., ενοικιασμένο το ‘’αμπέλι’’ : Ισραήλ :….. σας…., σας το ξανα’’θυμίζει’’ κι ο Ι. Χ….,
ω τέως νομάδες και ‘’υποθηκευμένοι’’ Ισραηλίτες…., ναι, από τον κάθε κι όπου κι ‘’όποτε’’ Γιαχβέ…..,
ωχ, κι έχετε να ‘’του’’ ξεπληρώνετε, ακόμα, χρεωστικά ‘’τέτοια’’….!
Και, να, την άμπελον ο Γιαχβέ την φύτεψε….,
κι ας, ως «άκαρπη», την έκαψε, πολλάκις, «σαν κούτσουρο»….,
χμ, που, όμως, ριζικό της είναι να βγάζει κωλορίζια και να ξαναφυτρώνει ως «έγκαρπη»….,….!

149
Εμ, και την, ‘’ζιζάνιο’’, συκιά ο Σατάν την έσπειρε….,
εχ, αρχιγονικά, στην Εδέμ του Αδάμ και της Εύας…., ναι, απ’ την οποία έκοψαν φύλο συκής
κι έκρυψαν τα ‘’‘’απόκρυφά’’’’ τους…., αυτήν που, παραβολικά ή θαυματικάαα,
ο ‘’διπορτάκιας’’ Ι. Χ ξέρανε : ‘’αγονοποίησε’’ διά της κατάρας του…., χμ, ή διά της κατούρας του….,
χμ, που δεν είχε η «άκαρπη» καρπό / …..α, μήλο ή σύκο…!; /….,
μα που με….. κωλοριζικό ‘’θαύμααα’’ του φυτευτή της Σατάν ξαναφύτρωσε και ξανάδωσε καρπό….!
Χα…., καρπό που έφαγε, μετά, ο ‘’«διπλομεσίτης»’’ Ι. Χ…..
και μεταμορφώθηκε…., από ‘’σταφυλόσυκο’’ : αντρόγυνος ή γυναίκαντρος Δίας….,
σε Γανυμήδειο ‘’σύκο’’….,….!
…..Ναι…., μα, μετά, κατά την Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη,
να, «αρσενικός» πολεμιστής του σκληρού αντρικείου ιμπεριαλισμού….,
χα…., ως κι ο Μωάμεθ…., που έφαγε, Γαλλία μεριά κι από Γάλλους : Φράγκους, φραγγοστάφυλα….,
ε, και τους έδειξε : τους Ισραηλίτες…., ‘’κλασικά’’, το «υπόλοιπον» των Ισραηλιτών αυτός….,
τι πά’ να πει ‘’Αγιοτριαδικό κλάσμα’’….,
ήτοι…., το….: ποίος Διαιρετέος…., ποίος κλασματική γραμμή…., ποίος διαιρέτης…..
και ποίος πηλίκον…., α, και ποίος….. υπόλοιπον…., εμμμμμ….,….! ♦
** Στο κάτω μέρος της Παλαιάς Διαθήκης -- Π.Δ υπάρχουν…., ’’εύστοχες’’ ή ‘’μη’’…., παραπομπές
σε άλλα, ή στο ίδιο, κείμενα…., και αυτής…., μα και στης Καινής Διαθήκης -- Κ. Δ κείμενα….,
όπου καταδείχνεται η ‘’μπαλωματική’’ : συμπληρωματική ‘’αλληλο’’αντιγραφή…., έως αυτολεξεί….,
α, κι η επί αιώνες κωδικοποίηση : κρυπτογράφηση :…., χα, έτσι που να ‘’μοιάζει’’ την Ελληνική ‘’τέτοια’’….! **
---- Βέβαια…., δεν τις βάζουν τις παραπομπές έτσι…., για να ‘’μας’’ διευκολύνουν….,
αλλά….. εκείνο που τους νοιάζει περισσότερο…., κι ας, ’’λίγο’’, τους ‘’δυσκολεύουν’’ τα πράματα….,
είναι να διευκολύνονται οι πρωτοκλασάτοι : πρωτο’’μυημένοι’’ ποιμένες
σε αντιστοιχιακές ’’αποκωδικοποιήσεις’’….,
αφού οι δευτεροκλασάτοι είναι ‘’επιπόλαια’’ κοπάδια και πιότερο οι τρισοκλασάτοι κ. λ. π….! ---- █
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ «Ματαία η εκ της Αιγύπτου εξάρτησις», // Τί, οικονομική εξάρτησις και «χρεωστικόν έγγραφον»…!; //
|| Εμ, τότε κι έτσι, πάτε να δανειστείτε -- χρεωθείτε από τον Συκεουργό : Σατανά….! ||
[ Βρε σειςςς…., Αιγύυυπτιος, ‘’πάλι’’, ’’τώρα’’, ο….. Μνημονιάκιαςςςςς…..‘’αντι’’…..’’θεός’’ τους…!;
Και, σαφώς, φορές, ‘’Θεός’’ κι αντι‘’θεός’’ ή Σατάν :
Καίσαρ κι αντικαίσαρ : Φαραώ κι αντιφαραώ :….. ήταν στην ίδια χώρα…., ενώ άλλες φορές όχι….! ]
* Εχ, κάτι ξέρετε κι εσείς από ‘’τέτοιες’’ εξαρτήσεις….: Ρωμαιο’’τέτοιες’’, Ελληνο κι Εληνιστο ‘’τέτοιες….!
Άλλωστε, μάλλον, το ‘’χαστούκι’’ του ετερόφυλου πονά λιγότερο απ’ το ‘’χαστούκι’’ του ομόφυλου,
ακόμα και αν είναι δυνατότερο….!
Κάτι ‘’τέτοιο’’, χμ, ήξεραν, αιώνες αργότερά –σας, και, οι τρισάθλιοι Βυζαντινο’’τέτοιοι’’….,
που…., αφού, χα, ματαίως, εκφυλίστηκαν…., αποφυλίστηκαν….,
εμ…., δικαίως, ευγενώς και ’’πηγαινογυρεύοντας’’….!….. *
▪ «Αποδοκιμασία της Αιγυπτιακής συμμαχίας» / με τους αποστάτες, για προστασία –τους, του Ισραήλ / ,
▪ «Απόλυτος μονοθεïσμός»,
| Ω, από απόλυτο μονοθεïσμό των δόλια ‘’θεοκτόνων’’ ‘’τη φάγαμε’’ και ‘’πεινάμε’’ τα μαζόχια, απόλυτα….! |
▪ «Δεκτοί οι προσήλυτοι υπό του Κυρίου»,…..
{ Ρε απο·δεκατιστές φορολόγοι…., αυτοί, οι προσήλυτοι, θα πληρώνουν τη ‘’δεκάτη’’….. ως ‘’τέτοιοι’’…!; }
-------------------------------------------------------------------------------------------------Μέρος Α΄.
[ …..Ησαΐα Α΄ : 1 : 1….. ή, αλλού, και, Ησαΐα : 1 : 1….. κ. λ π….. ]
■ Ησαΐας Α΄ : 1 : 1 :
( «Επιγραφή» )
Ησαΐας : « (!;) Όρασις του Ησαΐου, υιού του Αμώς, την οποίαν είδε περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ
κατά τας ημέρας του Οζίου, του Ιωάθαμ, του Άζαχ και του Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα»….!
// …..να…., βρε…., χμ, ιστορικόοοοο μούτρο, και, αυτός…., πλάι σε ιστορικάαααα, επίσης, μούτρα….,
αφού…., ‘’μόνο’’, πλάι στην ‘’ιστορία’’…., φαντάζει κι η μυθολογία ‘’ιστορία’’….! //
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ησαΐας Α΄ : 1 : $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.: 3 : 7….: «Όταν δε είδε | …..χμ, ο προγραφολόγος Ι. Β….. |
πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους / Αυτοί, Αιγυπτιόφρονες ή Ρωμαιόφρονες ή…!; /
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….! $*
Πού ακόμα να κτυπηθήτε, εμμένοντες εις την αποστασίαν σας;
Όλη η κεφαλή πάσχει και όλη η καρδία ασθενεί»….!
{ Εχχχχχ…., από ‘’τότε’’ η ανυποταξία των δούλων βαφτίστηκε αμαρτία….,
που, όμως, απαλάσσονται, οι δούλοι, κι απ’ αυτό το αμάρτημα με, ανάλογη, επίκυψη και πρόσφορα….!
Έτσι και τότε…., σαν αλλάξουν Θύτη τα θύματα -- σφάγια…, χμ, ήτοι, σαν αλλάξει κεφάλι η καρδιά….,
ε, τότε…., άλλοι Θύτες…., όπως και οι πρώην…., τα ονομάζουν…., αλοιμονίζοντάς ‘τα….,
αμαρτωλά, άνομα, κακοποιά, διεφθαρμένα,….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 1 : 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…!;
Ε, κάτι θα βρούμε, για να του κατεβάσουμε τα εγκεφαλοπληκτικά ή καρδιοπληκτικά λιπίδιά του….,
αφού…., για όλα τα αντι…., υπάρχει….. ’’αντιβίωση’’….!
Χα, λέτε να πνευματοποιήθηκε σε κάποιον υπερχορτασμένο μεγαλορασοφόρο και δεν…!;
Α, όχι…, που ‘’περιμένει’’, χξς΄, τον της Κ. Δ Ι. Χ : Ι. ΑΧ να τον αποϋλοποιήσει : πνευματοποιήσει….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 1 : 21, 22, 23, 24 :
( «Κάθαρσις της Σιών» )
Ησαΐας : «Πώς έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή πόλις / η Σιών / !
|| Ε, τί πώς…!; Σαφώς, από πορνοβαβυλωνιακή αντιγραφή, έως κι ‘’αυτολεξεί’’….,
να, όπως κι η άλλοτε πιστή Βαβυλών….!
Και…., θα το ιδείτε…., και, αυτή η πόρνη…., χμ, ως μη πράττουσα τα κέφια του Κυρίου….,
που ‘’το παίζει Οσία Μαρία’’…., ως Μαντάμ ‘’τέτοια’’ θα ‘’συνταξιοδοτηθεί’’,
μια νύχτα που θα είναι μέρα….!
Και σαν πολύ δεν βάζετε τον κόσμο να ασχολείται και με αυτές τις πόρνες και τα ‘’τέτοια’’ τους….! ||
Αυτή, / η Σιών / η οποία ήτο πλήρης κρίσεως, εις την οποίαν κατώκει δικαιοσύνη, αλλά τώρα φονείς!
Ο άργυρός σου έγινε σκωρία, ο οίνος σου ανεμείχθη με ύδωρ,
οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών·
[ …..εμ, έτσι είναι, βρε, οι συμμαχίες στις ‘’ετερόφυλες’’ επιμαχίες….,
ως, περίπου, είναι κι οι επιμαχίες στις ‘’ομόφυλες’’ συμμαχίες….! Αρχαιοελληνοαμφικτυονικά πράματα….! ]
όλοι αγαπούν δωροδωκίαν και επιδιώκουν δώρα.
Δεν υποστηρίζουν το δίκαιον του ορφανού και η υπόθεσις της χήρας δεν φθάνει εις αυτούς.
| …..γιούχααααα…., οι ορφανευτές και χηρευτές….. ορφανοχηροκλαίνε….! Μωρέεε…., τι μας λένε….! |
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’’»….!
* Ε…., αφού θα ‘’καθαρίσει’’ για σας ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Κύριος…., η νίκη θα είναι δική σας….,
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ναι, και μη πολυσκοτίζεστε για το ‘’μανίκι’’…., που, κάθε φορά, ήττα είναι κι η νίκη σας….,
ω κι σειςςςςς οι, ’’από σύστημα’’, Ιμπεριάλες Ισραηλίτες….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 6 : 2, $3,…..8, $9, 10, 11 :
( «Κλήσις του Ησαΐου εις το προφητικόν αξίωμα» )
// …..χα…., αυτό είναι, που δεν το λένε, το….: μετά από επιτυχημένες εξεξεξετάσεις
στις υψηλές, τις αρνητικότατες, ψυχοσυχνότητες της….. λογοπραξοφακιρικής….,
νά ‘τος, και, βασιλοκεκλημένος, και, με πτυχίο εξεξεξάσκησης επαγγέλματος….,
του της μεταφητικής προφητικής εγκεκριμένου….!
Έιιιιι…., όλοι, και, οι εδώ Προφήτες…., προγνώστες των σατάν σχεδίων των Κυρίων –τους….,
αντί να τα φανερώσουν στους λαούς τους οι λαοπροδότες…., για προφύλαξή –τους….,
τα δείχνουν ως, τάχα, του όντως Θεού, βάζοντάς ‘τα στο στόμα –του, ως κισμέτ : Μοίρα….,
που, και, έτσι κι ως ήδη ‘’κισμετόπληκτους’’…., τους ‘’τα περνάνε’’….! Φτου, ω τρΆγιοι….! //
Ησαΐας : «Άνωθεν αυτού / του επί υψηλόν θρόνον Κυρίου / ίσταντο σεραφείμ
έχοντα έκαστον ανά εξ πτέρυγας || Τί…!; Τριπλοκατάσκοποί του…!; || ,
με τας δύο εκ των οποίων | …..α, φορετών…!; | εκάλυπτε το πρόσωπόν του,
με τας δύο | …..α, φορετάς…!; | εσκέπαζε την οσφύν του και με τας δύο | …..α, μη φορετάς…!; | ίπτατο.
[ …..βρε, ’’πακέτο πάει’’ η απόλυτη μονοθεΐααααα και ο απόλυτος Μονάρχης…., κι εδώ….,
κι ας ίστανται πάνωθέ του άγγελοι -- κατάσκοποι του αοράτου Υπερμονάρχη….,
σεραφείμ -- μάσκες και….. κατασκοπευτικά φτερά του….,
που, έτσι, χμ, οι αθάνατοι θνητοί πετούν ‘’αγγελοποιημένοι’’ -- αθάνατοι…., χα….! ]
$3 : Και έκραζε το εν προς το άλλο, λέγον· ’’Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων·
// …..ε…., με ‘’τέτοια’’ ‘’κουνιαδο’’κραξίματα…., πώς να μην το ακούσει ο ‘’γαμπρός’’….,
ώστε να το εμπεδώσει και να μη….. διαζευχτεί τη νύφη’’…., που….. ‘’πατριάρχης’’ ο ‘’πεθερός’’….,
χμ…., ο γεμίζων την γην με λόξα…., ε, κι ο ’’Λοξίας’’ ‘’πέρα’’….! //
όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξαν του’’…..
* Παραπομπή από το $3….. στο….: Αποκ.: 4 : 8….:
«Τα τέσσερα αυτά ζωντανά όντα, με έξη πτέρυγες το καθένα,
είχαν μάτια ολόγυρα, μέσα και έξω, και δεν παύουν να ψάλλουν ημέραν και νύχτα :
’’Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ
ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και έρχεται’’»….: Η όρασις του ουρανού….! *
…..Τότε ήκουσα την φωνήν του Κυρίου, λέγουσαν·
‘’ποίον θα αποστείλω και ποίος θα μεταβή δι’ ημάς’’. Τότε είπον· ’’Ιδού εγώ! απόστειλέ με’’.
|| …..ω…., άμα τω ακούσματι….. κι ο ‘’καμπούρης’’ Λόρδος…., να, βρε…., από Πόρδος….: ο Ησαΐας….! ||
$9 : Και είπεν· ’’Ύπαγε και ειπέ εις τον λαόν τούτον·
ακούετε, αλλά δεν εννοείτε και βλέπετε, αλλά δεν αντιλαμβάνεσθε!
{ …..με τρικς και με δολώματα….,/ δεν βλέπουνε τα ‘’πτώματα’’…../ πού έχουν το συμφέρον….,/
πλην με χασίς λαïκισμούς,/ ψευδαισθησιοφόρους,/ να, ‘’Καισαροσομπρέρων’’….! }
♠ Παραπομπή από το $9….. στα….: ▪ Ματθ.: 13 : 14….: «Και εκπληρώνεται εις την περίπτωσίν τους
η προφητεία του Ησαΐα, η οποία λέγει : Θα ακούτε καλά αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε·
και θα κυττάζετε καλά αλλά ποτέ δεν θα ιδήτε»….,…..
[ (15) «Διότι έγινε αναίσθητη η καρδιά του λαού τούτου,
και βαρειά ακούουν με τα αυτιά τους και έκλεισαν τα μάτια τους,
μη τυχόν ιδούν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά
και μετανοήσουν και εγώ τους θεραπεύσω» ]….: / Ε, να, θεραπεία ψυχολογικής αρρώστιας κι όχι….! /
Διατί μιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς….,…..
▪ Μάρκ.: 4 : 12….: [ (11) «Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού,
εις δε τους έξω όλα γίνονται με παραβολάς» ]
«ώστε να κυττάζουν καλά αλλά να μη βλέπουν και να ακούουν καλά αλλά να μη καταλαβαίνουν,
μη τυχόν μετανοήσουν και συγχωρηθούν αι αμαρτίαι των»
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[ (13) «Δεν καταλαβαίνετε την παραβολήν αυτήν και πώς θα καταλάβετε
όλας τας παραβολάς;» ]….: Η παραβολή του σπορέως….,…..
|| …..ε, αφού κι ο σπορέας Γιαχβέ κι ο σπορέμπορας Ι. Χ δεν ξέρουν,
και, το με ποιον τρόπο μεγαλώνει και βλασταίνει ο σπόρος….: Μάρκος : 4 : 26, 27….,
τι, θα ξέρουν τα 12 τσιράκια τους…., ώστε να καταλαβαίνουν….. ‘’άσπορες’’ παραβολές….! ||
▪ Λουκ.: 8 : 10….: «Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού,
---- Ε, ρε μυσταγωγούμενε «Μυσταγωγέ» Ι. Χ…., όχι, πια, και μεγαλομύστες τα 12 ‘’νήπιά’’ σου….! ---Αλλ’ εις τους λοιπούς δίδονται με παραβολές, διά να κυττάζουν αλλά να μη βλέπουν
και να ακούουν αλλά να μη καταλαβαίνουν»….: Η παραβολή του σπορέως….,…..
▪ Ιωάν.: 12 : 40….: «Διότι πάλιν είπε ο Ησαΐας, Ετύφλωσε τα μάτια τους και επώρωσε την καρδιά τους
διά να μη ιδούν με τα μάτια και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν
και εγώ τους θεραπεύσω»….: Απιστία εις την Ιουδαίαν, αλλά και μερικοί κρυφοί μαθηταί….,…..
▪ Πράξ.: 28 : (25), 26….: Άγιον Πνεύμα διά του Ησαΐα (25) : «Πήγαινε εις τον λαόν τούτον και πες :
Θα ακούετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε και θα κυττάζετε καλά
αλλά ποτέ δεν θα ιδήτε»….: Ο Παύλος συζητεί με τους Ιουδαίους της Ρώμης….,…..
▪ Ρωμ.: 11 : 8….: «Ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, μάτια να μη βλέπουν
και αυτιά να μη ακούουν μέχρι της σημερινής ημέρας»….:
Η απόρριψις των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης….!
( Ω, τι κερδοφόρα δουλειά που είχαν οι, ιδιώτες, οφθαλμίατροι και ωτορινολαρυγγολόγοι τότε κι εκεί….!
Όμωςςςςς…., έεεεετσι κερδοφόοοοοορα…., κι οι….. ’’τέτοιοι’’ ‘’ιατροί’’….. ‘’τυφλών’’, ‘’βαρύκοων’’,….! ) ♠
Κάμε τον νουν του λαού τούτου παχυλόν, άμβλυνε τα ώτά του και άλειψε τους οφθαλμούς του
μήπως ίδουν με τους οφθαλμούς των και ακούσουν με τα ώτά των
---- …..ωχ…., έχει κι η ψευδαίσθηση του μαζοχολαού κάτι, χμ, φανταστικά, μάτια κι αυτιά….,
που…., παναιώνια, σχεδόν…., τους φαίνεται πως τρών’ …., ενώ ’’την τρών’’’ απ’ τις Θαθάθες ….! ---και αποκτήσουν νουν διά να εννοήσουν, και επιστρέψουν και θεραπευθούν’’.
[ Χξς΄, ήτοι, «χόρτασέ τους με παχιά «θα» τους πεινάλες…., ώστε να ‘ρθουν και να ‘’μου κάτσουν’’….,
οπότε θα χορτάσουμε κι οι δυο από το….. ’’ίδιο’’ ‘’τέτοιο’’….,
εγώ μεν, μα κι εσύ προφήτη, ο Αφέντης….. ’’ενεργητικά’’…., αυτός δε ο λαός….. ’’παθητικά’’….!»….! ]
Τότε είπα· ’’Κύριε, έως πότε’’; Και απεκρίθη· ’’έως ότου αι πόλεις μείνουν έρημοι
χωρίς κάτοικον και αι οικίαι χωρίς άνθρωπον, και η γη θα εγκαταλειφθή έρημος’’»….!
// Α…., ως θα έλεγε κι ο….. παροιμιώδης Σολομώντας….: «ο δούλος δεν δύναται να διορθωθή με λόγους·
κατανοεί μεν, αλλά δεν υπακούει»….,
χμ, αυτός με παροιμία…., κάτι σαν την : «το στραβό το κούτσουρο, μόνο, στη φωτιά ‘’ισιάζει’’»….,
κι όχι ως οι νεοδιαθηκικοί Ι. Χήδες με παραβολή, μόνο, «εις και διά τους έξω τους»….! //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 7 : 5, 6,…..[8] :
(«Η διά του / Α, όχι διά του επί Άζαχ Ιησού…!; / Εμμανουήλ σωτηρία» :
«Πρώτη ειδοποίησις προς τον Άζαχ»)
Γιαχβέ / διά του Ησαΐου / : «Επειδή η Συρία εσχεδίασε κακόν εναντίον σου μετά του Εφραίμ
και του υιού του Ρεμαλία, / ω Άζαχ / λέγουσα· ’’ας αναβώμεν κατά του Ιούδα και ας πανικοβάλωμεν αυτόν·
και ας προκαλέσωμεν σχίσμα εις αυτόν προς το συμφέρον μας
και ας καταστήσωμεν βασιλέα εν μέσω αυτού τον υιόν του Ταβεήλ»…..
[ «και (!;) εντός εξήκοντα πέντε ετών ο Εφραίμ θα συντριβή ώστε ουδέποτε πλέον να είναι λαός» ]….!
{ Μμμμμ, συμμαχίες ετερόφυλων επιμάχων κι επιμαχίες ομόφυλων συμμάχων….. σε συνέχειες….,
αλλά….. κι ο εμφύλιος βασιλολαοσπαραγμός, κι αυτός, σε συνέχειες….! Ρεμάλιααααα….!
Τρισάθλιο σήριαλ πράμα και, εκατέρωθεν, σατάν μεθοδείες αλληλεξόντωσης,
χα, προς αποειδωλολατροποίηση….! }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 7 : $14, 15, 16 :
( «Δευτέρα ειδοποίησις· το σημείον του | Α, όχι διά του επί Άζαχ Ιησού…!; | Εμμανουήλ» )
Ησαΐας : $14 : / …..ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι της Ιουδαίας….. /
«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα δώση σημείον·
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Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ ( = μεθ’ ημών ο Θεός ).
♦ Παραπομπή από το $14….. στα….: ▪ Ματθ.: 1 : 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….,…..
[ (▪ Λουκ.: 2 : 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….,….. ]
▪ Λουκ.: 1 : 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….! ♦
▌ Ε, αφού κανένας, εδώ, Ιησούς ή Εμμανουήλ ή Ιωσεδέκ
δεν ‘’μας’’ έπεισε ότι είναι μαζί σας και υπερασπιστής σας…., χμ, ο Θεόςςςςς….,
ίσως, κάποιος άλλος…., ουστ, ’’όνομα και μη χωριό’’….. και πράμα…., να ‘’μας’’ πείσει….!…..
Και…., ω Ματθαίε…., ω Λουκά…., μα και ω όλα τα συναφή ‘’τέτοια’’….,
προσοχή…., και, που τον ‘’ιδιοποιείστε’’ αυθαίρετα….!
Να…., εδώ, δεν πρόκειται για τον, τάχα, από γεννήσεως έως θανάτου του αναμάρτητο Μανωλιό,
μα για κάποιον άλλο Μανώλη, σύγχρονο του Άζαχ και του Ησαΐου, αμαρτωλό : ’’ρυπαρένδυτο’’ :….,
ως τέτοιος ήταν κι ο αρχιερεύς Ιησούς του Ιωσεδέκ επί….. Ζοροβάβελ και προφήτου Ζαχαρίου….,
α, χξς΄, κι ο Ι. Χ των Αποκρύφων…., έως να μάθει να απορρίπτει το κακό και να δέχεται το αγαθό,
χμ, έως τέλειας υποταγής του στον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,
οπότε θα πάψει να είναι φάγος του, εξεξεξαγνιστικού, βουτυρόμελου, ήτοι, ’’βασιλοβουτυρόπαις’’….!
Ναι, που ο τότε προκάτ του ‘’βασιλο’’Ι. Χ σας της Κ. Δ…., ε, αλά λωτοφάγους Βούδδα και Διόνυσο….,
έτρωγε, μόνο, μαρμελάδα από λωτό : λωτό, που κάνει τον τρώγοντά ‘την να «λησμονεί : επαίρεται»….,
ξου…., αφού…., αυτός…., διάβασε αυτά τα σούπερ αίσχη της Π. Δ
και, ξεχνώντας ‘τα, τα επικύρωσε, χμ, ‘’ιδιαίτερα’’ και έως ιώτα και κεραίας….! ▌
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»….!
[ Νααα, για άλλο παιντί Ι. Χ λέγει…., χα, που, μέχρι να γίνει Κάτθρωπος, σώρρυ, Άνθρωποςςς, λέει….,
η ως άνω χώρα θα εγκαταλειφθεί…., άντε, ρεεεεε…., επί Άζαχ….,
ννναιαιαι…., που το ‘’έργο’’ παίχτηκε και ξαναπαίχτηκε, για να σας ‘’παίζουν’’….!
Και…., σάμπως, και, γι’ αυτό, το ξεκάθαρο, δεν άλλαξαν, μετά, το εδώ στην Π. Δ Εμμανουήλ
σε Ιησούς κει στην Κ. Δ…., χμ, που και το Ιησούς…., γιου του Ιωσεδέκ, ή και το Ιωσεδέκ, το του Ζαχαρία,…..
ήταν ‘’θολό’’ και κάααααπως βολευτικό τους…!; Εεεεε…!; Και ποιά, τίνος, Παρουσία είναι Δευτέρα…!;….. ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 8 : 1, 2 :
( «Υπόσχεσις σωτηρίας» )
Ησαΐας : Και είπεν ο Κύριος προς εμέ· «λάβε μεγάλην πλάκα και γράψε επ’ αυτής εις την συνήθην γραφήν,
|| Εχμ, ’’πλάκα έχουν, πλάκα κάνουν’’ στους ‘’πλακούχους’’….. στο της πλάνης σύνηθες ‘’τροπάριο’’….! ||
’’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’».
/ Α, κοίτα λαφυρο,λειο,μανία τα νομαδογυπάκια….,
όπως κι οι ‘’διαβασμένοι’’ τους Αρχαιοέλληνες φιλόοοσοφοι….! /
Και λάβε δι’ εμέ αξιοπίστους μάρτυρας να επιβεβαιώσουν την γραφήν,
Ουρίαν τον ιερέα και Ζαχαρίαν τον υιόν του Βαραχίου….!
* …..έι…., όχι τον προφήτη Ζαχαρία…., αφού ο Ησαΐας γεννήθηκε το 765 π. Χ
κι ο προφήτης Ζαχαρίας, υιός, κι αυτός, Βαραχίου, γεννήθηκε περί το 550 π. Χ, εκεί, πάλι….!
Και….. ούρααααα….. με ζάχαρο και ουρία….,
ω θύματα της Γιουδοουρολοίμωξης…., και ’’μαρτυρείστε’’, αξιόπιστα, κι άααλλο….. κι άααλλο….! *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ 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»….!
| Ω Κύριε, έχει να φας, που πας γυρεύοντας, κάτι ‘’ηρεμιστικές’’ ‘’ενέσεις’’, σύντομα και ξανά και ξανά….! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 11 : 6,…..9 :
( «Μεσσιακή βασιλεία» )
Ησαΐας : «Τότε ο λύκος θα κατοική μετά του αρνίου και η λεοπάρδαλις θα κοιμάται μετά του εριφίου»…..
♦ …..Τα ίδια ξαναλέει, διαψευσθείς, και στο κεφάλαιο 65 : (17 έως 25) : 25 :
«Αίνος και προσευχή» : περί νέας δημιουργίας….!
Και, βρε, ο ζηλιάρης λύκος Εφραίμ με το λαό αρνιά του….. { Έι, Αυτόλυκοι, τα μαρκάρατε τα ζα…!; }
και η πειραχτήρια λεοπάρδαλις Ιούδας με το λαό ερίφια του….,
να, ’’τώρα’’, ’’τακιμιάζουνε’’….. και βουρ για ‘’πλιάτσικα’’, ομού…., που ιμπεριαλομοιάζουνε….!
Μεσσιανικής βασιλείας το ανάγωσμα απόσχετε…., σώρρυ, πρόσχετε….!
Και…., κι 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
( …..ο βασιλοσύμβουλος και σούπερ κωδικοποιητής ‘’τέτοιων’’, ως σε αρχαία τραγωδία ομολογεί….! )
/ …..προς Αλκμήνη, μάνα του Ηρακλή με ‘’κέρατο’’ από τον Δία….,
όταν αυτή, ο λαός της, κατεδιώκετο από 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»….! ♦
«Δεν θα προξενούν κακόν ή φθοράν εις όλον το άγιον όρος μου·
διότι η γη θα είναι πλήρης από την γνώσιν του Κυρίου, όπως τα ύδατα καλύπτουν την θάλασσαν»….!
// Έι…., όχι στη Γη…., μα, χμ, στη γη….. του Εφραίμ και του Ιούδα, ως ευθύς κάτω αναφέρει….. //
|| Εμ, έτσι, εκ της υδατο·λαο·θαλάσσης το, αλλιώς, Κτήνος -- το, και, βασιλοφάγο Θηρίον….,
α, και το ‘’μήλο’’….. φιρ·φιρίκι….
και….. ’’καλυφτείτε’’, χμ, για να μην ‘’αποκαλυφτείτε’’ από λαοτζίκιον Αντιαντίχριστον, άρα, Χριστόν….,
καθώς Ι. Χ = Ι. ΑΧ…., νααααα…., με….. ανθυποταχτική ‘’αντιγνώση’’….! ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 11 : 13, 14 :
( «Θριαμβευτική επάνοδος των αιχμαλώτων» )
Ησαΐας : «Τότε θα παύση πάσα ζηλοτυπία κατά του Εφραίμ
και οι εχθρικώς διακείμενοι προς τον Ιούδαν θα αποκοπούν. Ο Εφραίμ δεν θα ζηλεύη τον Ιούδαν
και ο Ιούδας δεν θα ενοχλή τον Εφραίμ.
[ ….. πόθοι κρυφοί ….,/ ‘’λάκκοι’’ φανεροί….! ]
Αλλά θα εφορμήσουν επί του ώμου των Φιλισταίων προς την δύσιν, θα λεηλατήσουν ομού τους Κεδεμίτας,
ο Εδώμ και ο Μωάβ θα υποταχθούν εις αυτούς και οι υιοί του Αμμών θα γίνουν υποτελείς των»….!
// …..ναι, μωρέ αμνοερίφια και λυκολεοπαρδάλεις…., ναι…., χα, δευτέρα απουσία και άβυσσος….,
ωχ, σώρρυ, πάλι…., ’’τρις τετράκις’’ δευτέρα παρουσία και, τσς, μεσσιακής βασιλείας παράδεισοςςς….! //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 13 : 1,…..13,…..15, 16,…..20 :
( «Καταστροφή της Βαβυλώνος» )
Όρασις περί Βαβυλώνος, την οποίαν είδεν
/ Εχ, είχε πρόσβαση ο Άγιοςςςςς μεταφήτης στις Κυριακές ‘’προγραφές’’, κι αυτός….! /
ο Ησαΐας, ο υιός του Αμμώς…..
Ησαΐας : «Διά τούτο οι ουρανοί θα τρέμουν και η γη θα σεισθή από την θέσιν της
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{// Ε, να κι άλλη μια, εκεί και τότε, αλλαγή συνόρων, χμ, της γης και του ‘’ουρανού’’…., τους….,
από εξεξεξοργισμένους και ιμπεριάλες….. ’’τρανταχτές’’ σαμάνους και «σεισίχθονες» Ποσειδώνες….,
χξς΄, ’’τέρμα’’ ώς και ο ουρανός…., μα κι ο ουρανός :
ο, διαχωριστής των υδάτων -- λαών, ουράνιος θόλος….: Γέν.: 1 : 1, 8….!
Χα, τότε ήταν που, εκεί, στη Μέση Ανατολή, απ’ την υστερική συμπεριφορά του Κατθρώπου Γιαχβέ,
και, πετώντας διάφορα πράματα, σχηματίστηκαν…., επιπλέον, της αρχικής δημιουργίας….,
μερικά νησιά, γεωμεταβολές, πορθμοί κ. α. λ….,
ως συνέβη, φορές και ‘’σεισμικά’’, και με τον Ποσειδώνα στην Ελλάδα
απ’ τα τρομερά ‘’χτυπήματά’’ του…., που όλα, και, αυτά, στη φανταστική φαντασία των Τρελλήνων,
ήσαν έργο του «Όργιου» Ποσειδώνα…., κατά την οργή του, ιδίως….,
οπότε κι ο σχιζάκιας βασιλιάς Άδης έτρεμε και σχίζονταν….!
Βρε σεις…., αν δεν γίνονταν, και, οι πραγματικοί σεισμοί…., πώς θα είχε αυτήν την μορφή η Γη…!; //}
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, / Τι νηπιαγωγός παιδαγωγός Σατάν Θεόςςς….! /
| Έι, τέκνα της Ιεζάβελ, φυλαχτείτε….! | αι οικίαι των θα λεηλατηθούν και αι γυναίκές των θα βιασθούν»…..
[ Ωχ, ωχ…., στου Γιαχβέ τους την άγρια οργή…., ώς και νηπιοκτονίες…., α, και θεία σατανοόργια….!
Αυτά, ρε βρεφάγαπε Παντοδύυυυυναμε Ι. Χ…., κι εσείς οι καινοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’…., τα διάβασεςςς…!;
Ε, ναι…., γι’ αυτό και δεν άφηνες να βγάλουν από αυτήν ούτε ένα γιώτα…, ούτε μια κεραία….,
που…., αν και την ‘’άδειασες’’….., στην ουσία, λες τα ίδια πράγματα…., μα άαανανδρα παραβολικά….! ]
«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»….!
// …..εχ…., ω πολύχρωμα ποίμνιά των…., και….. τι εφιάλτες τα όνειρά τους για τους άλλους….,
αλλά και τι ονειρώξεις τα οράματά τους για αυτούς…., τους Γιαχβετζήδες….! //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 14 : 3, $4 :
( «Σατυρικόν άσμα κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος» )
[ …..εμ, καλά…., κι αυτοί…., μα κι εσείς…., ως πλέον γελοίοι…., ούτε για σάτυρα προσφέρεστε….,
ω νομαδο’’τέτοιοι’’…., παρά, μόνον, για….. ωδή τράγων, τουτέστιν, τραγωδία….! ]
Ησαΐας : «Την ημέραν κατά την οποίαν ο Κύριος θα σε αναπαύση από τας θλίψεις σου, / ω Ισραήλ /
από τον φόβον και την σκληράν δουλείαν, εις την οποίαν ηναγκάσθης να δουλεύης,
$4 : θα απευθύνης αυτό το σατυρικόν άσμα κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος»….!
* Παραπομπή από το $4….. στο….: Αποκ.: 18 : 16….:
«Αλλοίμονον, αλλοίμονον, η πόλις η μεγάλη / η Βαβυλών /,
που φορούσε εκλεκτόν λινόν και πορφυρόν και κόκκινον ένδυμα,
και ήτο στολισμένη με χρυσάφι και πολυτίμους λίθους και μαργαριτάρια,
σε μια ώρα ερημώθηκε όλος αυτός ο πλούτος»….: Η πτώσις της μεγάλης πόλεως….,….! *
// Ματαιότης ματαιοτήτων…., χμ, και, οι θλίψεις τελειώνουν εν τόπω χλοερώ και αναπαύσεως….! //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 16 : 14 :
( «Προφητεία κατά της Μωάβ» )
Ησαΐας : «Αλλά τώρα ο Κύριος ωμίλησε, λέγων· ’’εντός τριών ετών, αριθμουμένων κατά τα έτη μισθωτού,
* Έιιιιι…., 1 έτος μισθωτού ισούται με 1.000 έτη άμισθου….,
σάμπως και στα, ’’τέτοια’’, ’’πηδήματα’’ του επί ‘’νεφέλης’’ αρχιεπιβήτορος Δία….!
Και….. τί…., ο εργάτης Ισραηλίτης, εκεί και τότε, ήταν αμοιβόμενος….,
ενώ ο δούλος εργάτης άμισθος και μόνο για το ‘’φαγητό’’ του εργαζόμενος…!; Ρατσισμόςςςςς…!; *
η δόξα της Μωάβ θα μεταβληθή εις καταφρόνησιν παρά τον μέγα πληθυσμόν της
και το υπόλοιπον θα είναι πολύ ολίγον και αδύνατον»….!
[ Ναι, ρε υπόλοιπο του υπολοίπου της σκανδαλονομάδος του Ιακώβ -- Ισραήλ…., λόξα και περιθώριο….! ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ησαΐας Α΄ : 19 : 1, 2 :
( «Προφητεία κατά της Αιγύπτου» )
Ησαΐας : «Όρασις κατά της Αιγύπτου. (!;) Ιδού· ο Κύριος επιβαίνει επί (!;) νεφέλης ταχείας
/ Ω πολεμο·νεφελοαρπαγμένοι, στη….. 2α παρ,απ,ουσία του, και οι 144.000 ιμπεριάλ παρθένοι έτσι…!; /
και θα έλθη προς την Αίγυπτον, και τα είδωλα της Αιγύπτου θα σεισθούν
ενώπιον αυτού / του Κυρίου / και η καρδία της Αιγύπτου θα διαλυθή εντός αυτής.
Θα εξωθήσω τους Αιγυπτίους εναντίον των Αιγυπτίων και θα πολεμήσουν αδελφός εναντίον αδελφού
και γείτων εναντίον γείτονος, πόλις κατά πόλεως και βασίλειον κατά βασιλείου»….!
|| Εμ, οι εμφυλιοσπαραγμένοι «σπαρτοί» ξέρουν καλύτερα από πολλούς την τέχνη του εμφυλιοδιχάζειν….,
ε, κι ‘’εσαεί’’, ‘’παλιά τους τέχνη κόσκινο’’ κι οχιές μες στα πανέρια τους…., στο ‘’ντόμινο’’ ‘’πρωτάτοι’’….!
Χμμμμμ, τέλος πάντων κι αρχή του τίποτα…., επειδή, ξου, ο σκοπόςςςςς τραγιάζει τα μέσα….,
έστω, συγχωρητέεεεεοι, που αρκεί οι του στόχου τους να μην αποθάνουν ειδωλολάτρες και δεν…., χμ….! ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 24 : 21 :
( «Η μέλλουσα παγκόσμιος κρίσις» )
Ησαΐας : «Και κατ’ εκείνην την ημέραν
/ …..της ‘’παγκοσμίου’’ κρίσεως, ήτοι, της του παν·κόσμου : όλου τους γνωστού τους κόσμου…., τάχα….. /
ο Κύριος θα τιμωρήση την στρατιάν των ουρανών εις τους ουρανούς
| Ναι, χμ, και, ‘’ουράνιο’’ αίμα…., για να κινούνται τα άστρα…., και, γήινο…., για να κινείται η Γη….! |
και τους βασιλείς της γης επί της γης»….. [ Ωχ, αλοίμονο στους τιμωρημένους ‘’έξω’’ : ‘’Γκουαντάναμο’’….! ]
* Χα, τους μεν εις τους ουρανούς….. τους δε εις την γην…., ταξίδι με εισητήριο επιστροφής, αυθημερόν….!
‘’΄Ανω Τούμπα….. κάτω Τούμπα…., νααααα, βρε, μία κωλοτούμπα’’…!,
Ε, και πρόβλημα των ουρανίων στρατιών, ήτοι, των τότε ‘’Αντιμεγαλαδελφικών’’ μεγαλοαστών ‘’τέτοιων’’….,
και των γήινων βασιλιάδων…., όποιων τότε ‘’τέτοιων’’, ’’Αντιμεγαλαδελφικών’’….,
που, κι αυτοί, ήσαν ‘’Μεγαλάδελφοι’’…., ή ανήκαν σε άλλον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,
κι έκαναν σε δικούς τους και σε άλλους ‘’τέτοια’’….. κι έλεγαν για δικούς τους και για άλλους ‘’τέτοια’’….! *
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 25 : $6, $7, $8, $9 :
( «Ευχαριστήριος ύμνος επί τη προσδοκωμένη σωτηρία» )
Ησαΐας : $6 : «Τότε ο Κύριος των δυνάμεων θα ετοιμάση επί του όρους τούτου / της Σιών /
δι’ όλους τους λαούς | …..τους των 12 φυλών….! Και, χα, δι’ όλα τα….. οχλικά έθνη τί….!; Αποφάγια…!; |
συμπόσιον παχέων κρεάτων, συμπόσιον καλών οίνων,
κρεάτων καλών, ευχύμων, οίνων καλών, απεσταγμένων.
[ …..Α…., πολλά ‘’μπαχαρικά’’ στη….. λαφυροσυνταγή σας….. και δεν θα φάμε….,
οι από τα πριν ‘’πνευματοπιπεράτα’’ σας ‘’τέτοια’’ ψυχοελκούχοι εμείςςςςς….,
ούτε θα πιούμε…., που παίρνουμε….. υπακτικά…., για αποβολή τους….,
μπας και βιο·ψυχο·σωθούμε….! Ε, ννναιαιαι…., που σας χέ….! ]
*$ Παραπομπή από το $6….. στα….: ▪ Ματθ.: 22 : 4….:
«Πάλιν έστειλε / ο βασιλιάς και πατήρ του γαμπρού /
άλλους δούλους με την εντολήν, ’’Να πήτε εις τους καλεσμένους :
ετοίμασα το γεύμά μου· οι ταύροι και τα μανάρια έχουν σφαγή και όλα είναι έτοιμα.
Ελάτε εις τους γάμους’’»….: Η παραβολή των γάμων….,….. | Α, τώρα που ‘’τους έκατσαν’’, «ελάτε»….! |
▪ Ματθ.: 8 : 11….: «Σας λέγω ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την Δύσιν
και θα καθήσουν εις το τραπέζι μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ
---- ….. ε, μαζί με τους τότε κι εκεί μετεμψυχωτές των ιδεών ‘’Ισαάκ και Ιακώβ’’….! ---εις την βασιλείαν των ουρανών» [ (12) «ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα ριφθούν έξω
εις το σκοτάδι» ] ….: Θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου….! $*
// Εχ, όλα, θεσπέσια και ιερά, δικά σας…., μα Κορανίσια ουρί του παραδείσου δεν…., οπότε δεν….!
Και τι πάγγαια ιμπεριάλ παραπεμπτικοί συσχετισμοί, κι εδώ, Π. Δ και Κ. Δ…., ω γκαβοΙ. Χήδες….! //
$7 : Και θα καταστρέψη επί του όρους τούτου / της Σιών /
τον πέπλον τον καλύπτοντα όλους τους λαούς και το ύφασμα το υφανθέν επί πάντων των εθνών.
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*[[ Παραπομπή από το $7….. στα….: ▪ Κορ. Β΄ : 3 : 15….: [ (14) «Διότι μέχρι σήμερον το ίδιο κάλυμμα
μένει κατά την ανάγνωσιν της Παλαιάς Διαθήκης, και δεν αφαιρείται, διότι διά του Χριστού καταργείται». ]
«Αλλ’ έως σήμερον, οσάκις διαβάζεται ο Μωυσής, υπάρχει κάλυμμα
εις την διάνοιάν τους· (16) μόλις όμως επιστρέψη κανείς προς τον Κύριον, αφαιρείται το κάλυμμα.
(!;) ’’Κύριος’’ εδώ σημαίνει το Πνεύμα»….: Οι προσήλυτοι του Παύλου….,…..
▪ Εφεσ.: 4 : 18….: «…..σκοτισμένοι | οι εθνικοί | κατά την διάνοιαν,
αποξενωμένοι από την ζωήν του Θεού εξ αιτίας της αγνοίας που υπάρχει μέσα τους,
ένεκα της πωρώσεως της καρδιάς των»….: Η παλαιά και η νέα ζωή….! ]]*
● …..ωωωω…., ααααα…., εεεεε…., ιιιιι….,…..
χμ, κάλέεεεε…., νααααα…., οι….. εξεξεξαπλωμένοι επί της Γης Μωυσάρια Σιωνάκηδες….,
κυρίως, η…., η ‘’πανωχερούχα’’ κι αρχιάραχλη ‘’υδρ’’·Αράχνη…., ‘’πεπλ’’ούχος φυλή του Ιούδα….!
Νααααα, λοιπόν…., αφού πεπλοκαλύψει τους άλλους 11…., ως ‘’Γιαχβετζήδες’’…., ομοφύλους της….,
και ’’πιάσει’’, στον ιστό της, συν αυτοίς, και τους ειδωλολάτρες εθνικούς….,
‘’σταθερά’’ κι επιδιωκτικά…., χρόνο με το χρόνο….. κι όσους….,
και, από σπερματικό υγρό : νομάς του Σατανά, γίνει ‘’σπέρμα’’ και, εκεί και τότε, ’’Μεγάλος Αδελφός’’….,
|| …..εμ, σήμερα…., μετά από άλλα ‘’τέτοια’’ και ‘’ομοιοτρόπως’’ πραγματοποιηθέντα όνειρα….,
μοντέρνα και οικονομικά…., κυρίαρχος εφ’ όλης, σχεδόν, της Γης η φυλή του Γιούδα Ιούδα….,
κι ως τι σας, τους, φαίνεται πως δεν….! ||
ε, τότε κι έτσι, με….. τέλεια ‘’δεμένο το γάιδαρό’’ της…., η εν λόγω προεξεξεξάρχουσα ιεράαααα φυλή….,
θα αποκαλυφτεί…., ουχί, πια, με Επικαλύψεις…., και θα κάνει….. τζα…… σε «αλληγορικά φυτά»….,…..
που θα χτυπούν παλαμάκια…., ω, που υπερίσχυσε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα Μανώλης….,
τραγουδώντας το : «Μανωλάκια, μανωλάκια…., νίκη | Ε, ‘’μανίκι’’….! | στα Γιαγχέ Γιουδάκια….!»….! ●
$8 : Θα καταργήση τον θάνατον διά παντός.
♠ …..ε, ρε, χμ, χμ, χμ,…..και, και, τα νεκρά ‘’νερά’’ δεν πεθαίνουν….!
Κι αν ζουν πεθαίνοντας στη Γη…., ζουν ζώντας…., ε, οι ψυχές τους στον παράδεισο του Ήλιου,…..
ενώ τα ζωντανά ‘’αέρια’’…., που ζουν ζώντας στη Γη…., ωχχχχχ…., θα….!
Και, ναι…., νικητής, ρε Ι.Χήδες…., κι εσείς, ψυχομαστούρια και, του Ι. Χ…., του….,
αυτού ‘’εδώ’’, σε κωδικικό εργαστήριο…., σχιζοπαζλικού….!
Χα, σχιζοπαζλικού….. ’’ονειρική’’ ψυχή τε…., από ψυχοστοιχεία ‘’τέτοιων’’ και ανά τη Γη κι εποχή….,
και ‘’ονειρικώ’’ σώματι…., από όργανα και μέλη ‘’τέτοιων’’ και ανά τη Γη κι εποχή….,…..
‘’ως’’ ο Όσιρις, «Αιγύπτιος πρωτοβασιλιάς της γ,Γ,ης, νικητής του θανάτου και δικαστής των νεκρών,
που, νεκρός ων, γκάστρωσε τη βασίλισσα Ίσιδα,
απ’ τον οποίο έλκουν την καταγωγή τους οι φαραώ, αναληφθείς, χμ, σώματι,…..»….,…..
…..ή ως ο Κορίνθιος ήρωας Σίσυφος…., που κατόρθωσε να νικήσει το Θάνατο και να τον δέσει….,
τσς, όποιον και ό,τι πέθαινε το λαό –του….. ’’Μεγαλάδελφα’’….,
κι ύστερα απ’ αυτό κανείς δεν πέθαινε, πια, πάν’ στη γη…., χμ, της Κορίνθου…., | Α, για χίλια έτη…!; |
μα που, τότε, ο θεός του πολέμου Άρης…., ε, ξανά πόλεμος κι έτσι θάνατος Κορινθίων….,
έλυσε το θεό του θανάτου…., ε, τον εχθρό τους που ήταν προσωποποίηση του θανάτου τους….,
που τον συνέλαβε, τον Σίσυφο, και τον πήγε με το ζόρι στο βασίλειο του Άδη…., χμ, εξορία….,
απ’ όπου «ο πιο της γης πανούργος» κατάφερε να δραπετεύσει….,….
ή ως ο…., ή ως η…. , ή ως το….! ♠
Ούτω Κύριος ο Θεός θα σπογγίση τα δάκρυα από παν πρόσωπον
| …..ννναι…., αλλά….. προσοχή στο, ακριβωπλήρωτο, μακιγιάζ….! |
και θα εξαλείψη από όλην την γην το επί του λαού αυτού όνειδος·
[ Ε, χαρά στους έχοντες ’’τσίπα’’…., άρα, και όνειδος….,
και λύπη στους ’’ξετσίπωτους’’…., ω ονειδοκραγμένοι….! ]
διότι ο Κύριος ελάλησεν.
// Α…., όλοι οι….. αλέκτορες ‘’πριαπολαλούν’’….. τρις….. και….! Κίκιρίκουουουουου….! //
*|* Παραπομπή από το $8….. στα….: ▪ Κορ. Α΄ : 15 : 54….:
«Και όταν αυτό που είναι φθαρτόν ενδυθή την αφθαρσίαν
και αυτό που είναι θνητόν ενδυθή την αθανασίαν, τότε θα εκπληρωθή ο λόγος που είναι γραμμένος :
Καταβροχθίσθηκε ο θάνατος και ενικήθηκε»…: Η ανάστασις των νεκρών….,…..
▪ Αποκ.: 20 : 14….: «Τότε ο θάνατος και ο άδης ερρίχθηκαν εις την λίμνην της φωτιάς.
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Αυτός είναι ο (!;) δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν ευρέθηκε γραμμένος εις το βιβλίον της ζωής,
ερρίχθηκε εις την λίμνην της φωτιάς»….: Η γενική ανάστασις και η τελευταία κρίσις….,…..
▪ Αποκ.: 21 : 4….: «Θα εξαλείψη ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους· ο θάνατος δεν θα υπάρχη πλέον,
ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος θα υπάρχη πλέον, διότι τα παλαιά παρήλθαν»….:
Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη….,….. ( Νααα, σε Π. Δ. και Κ. Δ, μόνο εδώ, με κεφαλαία Γη κι Ουρανός….! )
▪ Αποκ.: 7 : 17….: [ (16) «Δεν θα πεινάσουν πλέον, ούτε θα διψάσουν πλέον,
ούτε θα τους κτυπήση ο ήλιος ή κανένα καύμα» ]
«Διότι το Αρνίον που είναι εις το μέσον του θρόνου θα είναι ο βοσκός τους και θα τους οδηγήση σε πηγές
που δίνουν νερό ζωντανό, και ο Θεός θα εξαλείψη κάθε δάκρυ από τα μάτια τους»….:
Η όρασις των λυτρωμένων εις τον ουρανόν….!
---- …..αέρααααα…., ε, από εξεξεξατμισμένο νερόοοοο….!
Κάλέ…., αφού θα μαστουρώνουν με τα τραγούδια των Μουσών του Μουσαγέτη Απόλλωνα Ι. Χ
και, ως πολύ γοητευμένοι, «θα τραγουδάνε συνέχεια κι ούτε θα τρώνε, ούτε θα πίνουνε,
και θα ζούνε χωρίς να υποφέρουν…..»…., χα, μεταμορφωμένοι σε….. αερόβια….. τζιτζίκια….,
«που είναι η ευνοούμενη φυλή των Μουσών»…., ως αναφέρει στον Φαίδρο του ο φαιδρός Πλάτων….,
ναι, να…., κάπως έτσι και οι ‘’τέτοιοι’’ με τον ‘’τέτοιο’’ –τους….! Τζι -- τζι….. -- τζιζζζζζ….! ---- *|*
$9 : Και θα είπουν κατ’ εκείνην την ημέραν· ’’Ιδού! Αυτός είναι ο Θεός ημών,
τον οποίον ανεμένομεν να μας σώση· Αυτός είναι ο Κύριος, τον οποίον ανεμένομεν να μας σώση,
ας χαρώμεν και ας ευφρανθώμεν διά την σωτηρίαν αυτού’’»…..
[ Α, τέτοιον, σωτήρα, ποτέ, δε θα μπορέσετε να ‘’φτιάξετε’’….. παρά μόνο ‘’τέτοιον’’, σχιζο’’χούλιγκαν’’….! ]
* Παραπομπή από το $9….. στο….: Τίτ.: 2 : 13….: «…..αναμένοντες την ευλογημένην ελπίδα μας
και την εμφάνισιν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού»….:
Χριστιανικά κίνητρα….! *
{ Α…., ’’τους ήρθε’’ ο Σωτήρας….. και….. να, που σώζονται κι οι άσωστοι σωτήρες….,
και, μάλλον, γι’ αυτό, δεν σώζονται κι οι έχοντες….. ψευδαισθητήρες….!
Ναι, ρε, ’’κοσκινίστε ‘τα….. κι αν βγάλετε από ένα τόννο πιτουράλευρα μισό κιλό αλεύρι’’…., ’’θαύμα’’….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 26 : 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.
---- Α, κι εσείς, χμ, από ασφάλεια, είστε εσαεί τειχωμένοι…., όπως και σήηηηημερα…!; ---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,
|| Ε, αν αναστηθεί ο νεκραναστητής, με το νεκραναστητικό Γοργόνειον αίμα, Ασκληπιός, χμ, ννναιαιαι….!
Έι, Άδωνι, έι, Εμπεδοκλή και Πανθεία, έι, 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’’…!; }
// Ωχ, μαύρο θέατρο σκιών….. του στο Ισραήλ Άδη…., ω σκαιογεννήτρα και επί Γης δρόσε : Έρση :
πάχνη του ψυγείου της Σελήνης….,
κουπλέ….. ρεφραίν…., κουπλέ….. ρεφραίν…, ώς , και ‘’οι ρέγγες θα σε κλαιν’’….,
με ’’δικαιοεθνικά’’ κι ομοιοκατάληκτα μοιρολόγια, βεβαίως…., ω ‘’ανομοιοκατάληκτο’’ ‘’Σιωνο’’έθνος….!
Α, και….. ουαί, αλί και τρισαλί, και, στους ‘’νεκροφανείς’’ νεκρούς σας, και σας,
ω αίσχιστοι εσχατολόγοι….! //
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 27 : 12 :
( «Αποκατάστασις του Ισραήλ» )
Ησαΐας : «Κατ’ εκείνην την ημέραν / της οργής του Κυρίου / θα εκτινάξη ο Κύριος
/ Βρε πίτουρα εσείςςςςς…., ποιός Κύριος είναι ο Κύριος…!; Ο «Λιχνιστής Διόνυσος»…!; /
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τους στάχυς του σίτου από του ποταμού Ευφράτου μέχρι του ποταμού της Αιγύπτου
// …..ω, τυχερά τα άλλα…., ’’μεσοποτάμια’’…., δίποδα, δημητριακά -- ‘’δημητριακά’’….! //
και σεις θα συναχθήτε ανά εις, υιοί του Ισραήλ»….!
|| Ε…., ανά είς, οι 12, στη σύναξη…., μα….. ’’πακέτο’’ -- σε μια συσκευασία….. στην εκτίναξη….! ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 30 : 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.
[ Επιτέλους, φανέεεεερωση…., αχ, επί Άζαχ…., του κρυμμένου, τότε, στο αγιονόρος της Σιών….,
‘’κουβαρντάς’’, πια…., δασκαλοφάνεια….,
που ‘’τέτοια’’ έλεγε, αιώνες μετά, κι ο κρυμμένος, τάχα, ανειλημμένος, δάσ κάλος Ι. Χ….,
ω γκαβώχνες Ι.Χήδες….!
Και προσοχή, σεις τα….. νερο·λαο·τζίκια, στο αστραποβλέμμα της Δεσποινίς Μέδουσας….,
χμ, μην και γίνετε…., από πέτρες…., χαλίκια ή χαλικόσκονη….! ]
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, κρυμένος, 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…., ακούν όπισθέν τους τη φωνή του λέγουσαν :
«αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της σελήνης…., περι·πατάτε σ’ αυτήν…..
και ‘’κλάψτε’’ τον «επηρμένο» : λησμονήσαντα ήλιο με όλα τα ‘’ηλίθια’’, και, ‘’ηλιοτρόπιά’’ του….!»….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 30 : 33 :
( «Ο κατά της Ασσυρίας θρίαμβος του Κυρίου» )
Ησαΐας : «Διότι ήδη ανήφθη πυρά ετοιμασθείσα διά τον βασιλέα / των Ασσυρίων /,
κατεσκευάσθη βαθεία και πλατεία· έχουν επισωρευθή εις αυτήν πυρ και κορμοί άφθονοι
και η πνοή του Κυρίου ως χείμαρρος εκ θείου ανάπτει αυτήν»….!
// …..ννναι…., μα μη φάτε, πάλι, όλα τα Ασσυριακά βασιλοσουβλάκια
και δεν δώσετε στον λιγούρη Αρχικύριο του αγίιιιιου όρους….,
α, και στους συν αυτώ της 666ης δυναστείας του….. σεραφείμ κ. λ. π….,
τους, ακόμα, μη φυτοφάγους…., ως μη αποθανόντες….,
οπότε, ως νεκροί, πνευματικοί και αϋλοφάγοι….! //
----------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 31 : 8 :
( «Καταστροφή της Ασσυρίας» )
Ησαΐας : «Τότε η Ασσυρία θα πέση με ρομφαίαν, όχι ανθρώπου·
ρομφαία όχι ανθρώπων θα καταφάγη αυτήν.
| Ε, ναι, χμ, ‘’το πιάσαμε το υπονοούμενο’’…., ρομφαία βασιλοκατθρώπου και ‘’βασιλο’’κατθρώπων….! |
Θα φεύγη προ της ρομφαίας και οι νεανίαι της θα περιέλθουν εις σκληράν δουλείαν»….!
/ Έιιιιι…., RES είναι κι οι Μαντάμες Δουλοκράτορες….! /
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ηασΐας Α΄ : 32 : 1 :
( «Βασιλεία δικαιοσύνης» )
Ησαΐας : «Ιδού, βασιλεύς θα βασιλεύση εν δικαιοσύνη και άρχοντες θα κυβερνήσουν με κρίσιν…..»….!
[ …..έιιιιι…., δώστε πιότερη προσοχή στις ‘’τέτοιες’’ υποτροπές του υπερΚτήνους
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των…., ξου, θεοεκλεκτών…., επαν’’αγγελο’’ποιημένων διατάνων….! Φωτιά και….. τζιζζζζζ….! ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 33 : 10, 11, 12, 13,…..23, 24 :
( «Υπόσχεσις σωτηρίας» )
Ησαΐας : « (!;) Τώρα θα εγερθώ», λέγει ο Κύριος, « (!;) τώρα θα αναβώ ψηλά, τώρα θα υψωθώ!
/*/ …..«Τώρα»…., νά ‘τος, νά ‘τος….. ’’πετιέται’’…., κι αυτός…., χμ, στον….. ’’κάδο ανακύκλωσης’’….,
για πιο πειστική ‘’σας’’ ’’επανακύκλωση -- επαναμάσκωση’’….! Ε, «Ανάβα, φαλακρέ Ελισσαιέ!»….! /*/
Εγκυμονείτε άχυρον και θα γεννήσητε καλάμην·
/ Χμ, εκεί -- εδώ άλλη εγκυμόνησε Λέοντα και εγέννησε τυφλομύν….! /
η πνοή σας είναι πυρ, το οποίον θα σας καταφάγη.
Και οι λαοί σας θα είναι ως δαυλοί, καιόμενοι εις ασβόλην, ως άκανθαι κομμέναι, ανημμέναι με πυρ».
// …..ωωωωω…., μαθημάτων οι κωλο γίας….. 678η….. συνέχεια…! //
Ακούσατε τι έπραξα, σεις οι ευρισκόμενοι μακράν,
και αναγνωρίσατε την δύναμίν μου, σεις οι ευρισκόμενοι πλησίον!»…..
|| Ρε…..λυσσασμένα και πολεμο’’τέτοια’’ ζα : γκόιμ -- κτήνη…., ’’θεοί’’….. πράματα….,
κι εσείς κι αυτοί κι ‘’οι άλλοι’’…., ως και το κάθε παπάρι του ‘’Άρη’’….,
θα ‘’βγάλετε και κανένα ηθικό δίδαγμα’’, επιτέλους….,
που, μόνο, βάζετε στο στόμα του ‘’Θεού’’ τα σχιζο’’τέτοια’’ σας….,
ξου, να έχουν και τα τεκνία σας οι παιζοπαίδες να μιμηθούν μη φωτιοβάλτες…., μα φωτιοδείχτες….,
ηλεκτραγγέλτες και όχι ηλεκτροθέτες…., μπας και πάψουν να σιγοκαίονται εν τη καμίνω –σας…!; ||
(!;) «Τότε οι τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν.
(!;) Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών / θα λέγη ‘’είμαι ασθενής’’,
// Χμμμμμ…., ασθενώ = αμαρτάνω :….. τω Κυρίω…..
[ α σθ/τ/ένεια ή αρρώστια (α + σθ/τ/ένος ή α + ρώσις:α + δύναμις) = αδυναμία:«μαλακία»….. τη πίστει τω….. ]
και υγειαίνω = δεν αμαρτάνω : υπακούω : ’’κάθομαι’’ :…., ε, τσς, τω Κυρίω!!!!!
Χααααα, έιιιιι, ‘’τέτοιους’’ : ασυγχώρητους ‘’αμαρτωλούς’’ θεράπευε, και, ο Ι. Χ….,
έιιιιι…., και τους έκανε υγιείς : υπάκουους…., που κι αυτός, ο Ι. Χ, ήταν, πριν, ‘‘ασθενής’’ τω Κυρίω….,
α, ίσως, και άρρωστος…., να, από την Απολλωνική αρρώστια της συνωμοσίας ο πολυμεσίτης….! //
διότι όλοι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν αμαρτιών»….!
|| Ε, αν είναι…., χμ, από, ’’άμεση’’, άφεση αμαρτιών…., να γίνουν αθάνατοι και πλούσιοι,
τότε, τί ανθίστανται κι αυτοί…!;
Αλλά, χα, επήρθην -- ελησμόνησα…., δεν είναι….. σώφρονες…., ως οι νεογιαχβετζήδες Ι. Χήδες….!
…..Ε, χα, κι όποιος αναγνωρίζει, και, τη δύναμη του όποιου ‘’Μεγαλάδελφου’’ Κυρίου
και ‘’του κάθεται’’…., να, συχωρεμένα τα προ του ‘’τέτοιου’’ όρθια νάζια και καμώματά του…., αναλόγως….,
χμ, τα «κουράζοντα» τον Κύριο…., να, περασμένα -- ξεχασμένα….,
που του αρκεί του Κυρίου η επίκυψη του λαού, που, τότε κι έτσι, αρρωσταίνει, μόνο, από….. ‘’υγεία’’….!
Ναι, ρε Ι. Χήδες, έιιιιι, το ξαναλέω, ’’τέτοιους’’ ασθενείς : αμαρτωλούς τω Γιαχβέ : αντιγιαχβικούς
έκανε υγιείς : μετέπειθε : γιαχβοποιούσε…., ’’θαυματικάαααα’’ : από άφεση αμαρτιών…., και, ο Ι. Χ….,
ο, ω του ‘’Θαύματος’’, απολύυυτως αθαύματοςςς….! ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 34 : 1, 2 :
( «Κρίσις των εθνών» )
Ησαΐας : «Σεις, τα έθνη πλησιάσατε διά να ακούσητε, σεις, οι λαοί, προσέξατε!
Ας ακούση η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και όλα όσα γεννώνται από αυτήν! / Άλατις….! /
Διότι ο Κύριος είναι ωργισμένος εναντίον όλων των εθνών και ηγανακτισμένος εναντίον
όλων των στρατευμάτων των κατεδίκασεν αυτά, παρέδωκεν αυτά εις σφαγήν»….! (!;)
{ …..α, κισμέτ….. κι αμάν, πια…., μήπως σφάλλουμε….. και θα πρέπει, χα, να ’’τους παραδοθούμε’’,
κι εμείς, όλοι, άνευ όρων…., ε, να ξελυσσάξουν…., μην και δεν μας σφάξουν οι Οβριοί Ζουγκλάδες…!; }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ησαΐας Α΄ : 34 : 5, 6,…..8, 9 :
( «Η κατά της Εδώμ οργή του Κυρίου» )
Ησαΐας : «Η μάχαιρά μου εμεθύσθη εις τον ουρανόν,
[ Ω, αλί, μεθύσιο το κρασί του εξωτερικού : ουρανού και με μεθυσμένη ρομφαία κι ο γεωουράνιος Ι. Χ….,
εξού και τόσα παράπλευρα θύματά τους…., και ξου, ρε μεθόμυαλο τράγιο τράγημα του Αρχιτράγου….,
ε, μεθόμυαλο από, ‘’μπόμπα’’, κρασί του σχιζάκια Γιαχβέ ανάκατο με κρασί του σχιζάκια Διόνυσου….! ]
και ιδού· κατέρχεται κατά της Εδώμ, προς κρίσιν του λαού, τον οποίον κατεδίκασα.
// Μπα, χα…., λέτε να μεθύσει και η δικιά μου μάχαιρα….,
που την μπήγω κατάκαρδα, ‘’κέντρο’’, της Σελήνης…..
κι από φυτοφάγος, πια, να γίνω…., κι εγώ…., ως αλλιώς κι αυτοί…., σαρκοφάγοςςςςς…!; //
Η μάχαιρά του Κυρίου εχόρτασεν αίμα, υπερεχόρτασεν από λίπος,
{ Εμμμ, από χοληστερίνη ‘’θα πας’’….! Και τί…., μήπως είναι ο λιποφάγος Δίας στη Μυκώνη…!; }
από το αίμα των αμνών και των τράγων, από το πάχος των νεφρών των κριών.
[ Εχ, Αρχιβάμπιρε, ώρα να μπουκώσεις κι από ειδωλολατρικά ‘’αμελέτητα’’…., ή και σκατά, ρε Βόθρε….!
Α, και, χμ, να απολυμάνεις κάπου -- κάπου το μαχαίρι…., γιατί αναπτύσσονται, στο λίπος, μικρόβια….,
αν, κι αυτά, σαν θένε να αυτοκτονήσουν, φροντίζουν να μπουν στο σώμα του Μικροβίου Γιαχβέ….,
…..α, ναι, και ιοί αναπτύσσονται σ’ αυτό…., χμ, έως και….. Υιοί Κατθρώπου…., κρυπτοβάμπιροι….!
Ωχ…., και τι πιο χείριστο από το να καταντήσει κανείς / ή τον καταντήσουν / θεόςςςςς, άγιοςςςςς,….! ]
Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εις Βοσόρραν και σφαγήν μεγάλην εις την χώραν της Εδώμ»…..
«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»….!
{/ …..α…., σπάστε και μερικές Ισραηλίτικες πέτρες…., ανακατέψτε ‘τες, και, με λίγο τσιμέντο….,
ώστε να ασφαλτοστρωθούν τα ποτάμια, και, της Εδώμ….. κι έτσι ευθείας να βρει τας τρίβους του
κι ο εν ‘’νεφέλαις’’, πολεμοκαπνοίς : ‘’νεφελίοις’’, Κ,αι,ε,νοδιαθηκικός Μανωλιόςςςςς….,
ε, και ’’σπάστε’’, ρε ‘’σπαστικοί’’ χουλιγκάνοι, οξαποκεί…., μη σας ξανα’’σφάξω’’, ω «σπαρτοί Κάδμοι»….!
Και, ω, τι θείον….. θείον η πίσσα, χμ, επί ενόχοις και αθώοις….,
ε, ώς να αϋλο,πνευματο,ποιηθεί, Διϊκά, κι αυτό το υπερκτήνος : ’’θεόςςςςς’’…., χξς΄ςςςς….! /}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 36 : 18, 19, 20 :
( «Η εις την Ιουδαίαν εισβολή του Σενναχηρίμ» )
Στρατάρχης του Σενναχηρίμ, βασιλιά της Ασσυρίας,
προς 2 απεστασταλμένους του βασιλιά της Ιερουσαλήμ Εζεκία :
«Προσέξατε μήπως σας απατήση ο Εζεκίας λέγων· ο Κύριος θα μας λυτρώση.
[ Ναι, ναι, προσέξτε καλά…., χμ, που Κοτζάμ Δίας ξεγελάστηκε, στη Μυκώνη, από τον Προμηθέα
και, με πονηριά, ’’του έπεσε’’, διάλεξε, μερίδιο από κόκκαλα σκεπασμένα με γυαλιστερό λίπος….,….!
Ννναι, χμ, προσοχή, ω Γίιιιιγαντες Ασσύριοι…., πλην στους εβραίικους ‘’Δούρειους ίππους’’….,
και στις….. «καλαίς τω είδει και ωραίαις τη όψει σφόδρα»….:
Ιουδίθ, Εσθήρ, Σάρρα,….. τις Οβριές Αφροδίτες….! ]
Ελύτρωσε κανείς εκ των θεών των εθνών την χώραν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας;
/ Α, ’’ειδωλόπιστος’’ ο….. πολυκέφαλος έγκορμος Γιαχβέ…., κι εδώ…., ε, χμ, κι άντε και ειδωλολάτρης….! /
Πού είναι οι θεοί της Αιμάθ και της Αρφάδ; Πού είναι οι θεοί της Σεπφαρίμ;
Πού είναι οι θεοί της χώρας της Σαμαρείας; Μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάρειαν;
Ποίοι υπήρξαν μεταξύ όλων των θεών των χωρών τούτων,
οι οποίοι ελύτρωσαν την χώραν αυτών εκ της χειρός μου,
ώστε και ο Κύριος να λυτρώση την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου;»….!
[ Ουστ, ρε άθεοι πολυθεϊστές Εβραίοι, απατηλοί…., χα, ώς και, και, του θεού…., να, «εις την δεκάτην»….! ]
* Και…., ρε συ Ασσύριε στρατο’’τέτοιε’’…., όπως και τα δικά σας είδωλα…., ειδωλοποιημένες Ιδέες….,
έτσι κι αυτών των στρατο’’τοιούτων’’….. είναι, χμ, ‘’νηπιαγωγοί’’ και σας εκ·παιδεύουν…., έως να…!; *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 37 : 5, 6, 7 :
( «Η εις την Ιουδαίαν εισβολή του Σενναχηρίμ» )
Ησαΐας : «Όταν δε ήλθον προς τον Ησαΐαν οι δούλοι του βασιλέως Εζεκίου

162
/ οι ως άνω, 2, πριν, απεσταλμένοι απ’ τον βασιλιά της Ιουδαίας Εζεκία στον στρατάρχη του Σενναχηρίμ /
[ Α, εδώ, ο ‘’συγγράφων’’ σε 3ο πρόσωπο, αλλού σε 1ο…., ε, ως πολυπρόσωπος…., ω ακροευρέτες….! ]
ο Ησαΐας είπε προς αυτούς· «ούτω θα είπητε προς τον κύριόν σας· ‘’ούτω λέγει ο Κύριος·
μη φοβήσαι / ω Εζεκία / τους λόγους / του στρατάρχη του Σενναχηρίμ / τους οποίους ήκουσες,
διά των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με εβλασφήμησαν.
Ιδού, εγώ θα βάλω εις αυτόν πνεύμα, ώστε όταν ακούση ωρισμένην φωνήν να επιστρέψη εις την χώραν του
και θα κάμω αυτόν να πέση διά μαχαίρας εις την χώραν αυτού’’»…..»….! (!;)
♣ Έι, και σ’ αυτό το πραξικόπημα….. Υποκινητής ο αφανής Κύριος του αγίου όρους ‘’Άγαρ’’ της….. Σιών….,
τη συνεργασία οικείων, ως συχνά, βιαστικών διαδόχων του Ασσυριακού βορθοΒάθρου….,
ο, και, τότε ’’ορεσίβιος’’ Μάστωρ της Διεθνούς Συνωμοσίας’’, καταπώς δεν το φανερώνει ο Ερμής του Δία,
ω, σώρρυ, ο αγγελιοφόρος και προφήτηςςςςς του Εζεκιούχου Κυρίου….!
Ναι…., να…., και θα δείτε πως…., κι αυτός ο μεσίτης : πρεσβευτής : «θεωρός» : Ναβί : σιλωάμ :….,
ε, μέσα στο….. Μεσσιοπλάστρο γραφείο του και ‘’μαιευτήριο’’ Μελχισεδέκιων Αστέρων : ’’Super Nova’’….,
‘’θα γεννήση, «σήμερον», Υιόν…..’’…., χα, Κατθρώπου…., όχα…., Ιησούν Αντίχριστον….,
που θα χαροποιήσει όλους…., ωσεί ο Παν ( όλο--παν--σύμπαν ) ….,
σαφώς, Σατάν, και, ως, κι αυτός, νοθογιός του Αρχιπλάνου κι Αρχιπλιάτσικα μπαμπά του Ερμή με θνητή….!
Χξς΄, του Ερμή….: δασ κάλου…..της απάτης, της κλεψιάς, της πονηριάς, του βρώμικου κέρδους,…..
και προστάτη των ως άνω ‘’τέτοιων’’….,
που…., τελικά και με ‘’τέτοια’’…., από νερο,λαο,τσομπάνης…., έγινε ‘’πνευματο’’,’’αερο’’,Ολύμπιος….,
χμ, κι αυτός, ο Παν, άλλοτε κερατούχος κι άλλοτε μη κερατούχος….,
ε, - και +…., χμ, βασιλευομένη δημοκρατία, τάχα…., ως ο γιος : Ιδέα Ερμής : Ιδέα Παν….,
εχ, προσωποποιήσεις ιδεών ή ιδεοποιήσεις προσώπων σε ‘’τουρλού’’….,
άρα, παγκοσμιοποιητέα θεότης…., να, κι αυτός, αξιοΰμνητοςςςςς….!
Ννναι…., που υμνήθηκε, ο Παν, από τους Ορφικούς….: «Επικαλούμαι τον Πάνα, θεό ισχυρό,…..
σύνολο του κόσμου…., ουρανό, θάλασσα, κυρίαρχη γη και αθάνατη φωτιά,
γιατί αυτά είναι τα μέλη του Πάνα,…..
θεού με τα χίλια ονόματα / Ε, μαφιόζος, κι αυτός…., ο Υμίρ Πουρούσα….. / , απόλυτο κυρίαρχο του κόσμου,
που όλα τα γεννάει, όλα τα παράγει,….!»….. ♣
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 37: 21, 22, 23 :
( «Η διά του Ησαΐου απάντησις εις την προσευχήν» )
Ησαΐας : «Τότε απέστειλεν Ησαΐας, ο υιός του Αμώς, προς τον Εζεκίαν λέγων·
‘’ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· επειδή προσηυχήθης εις εμέ περί του Σενναχηρίμ,
// …..ναι, ναι…., είναι και το πρώτο καταφύγιο των βασιλοκυρίων, και, της φυλής του Γιούδα
ο αφανής και πολυκυριούχος Κύριος του αγίου όρους της Σιών….,
χμ, το Άγαρ της Αραβίας ή άλλο εκ των ‘’πολλών’’….,
κι ας μη…., που λαοπλήρωτο ‘’παιχνίδι’’ είναι όλα, και, αυτά….,
και σκασίλα που έχουν οι ‘’αθάνατοι’’ για τους θνητούς δούλους τους…., ντόπιους και ξένους….! //
βασιλέως της Ασσυρίας, ούτος είναι ο λόγος, τον οποίον ο Κύριος ελάλησε κατ’ αυτού·
σε καταφρονεί, σε εμπαίζει---η παρθένος θυγάτηρ της Σιών!
|| Α, ’’παρθενορραφή στην παρθενορραφή’’….,
πού να ‘’συλλάβει’’, πια, «αρσενικό» θεοπαιντί…., παρά κουμ….! ||
Οπίσω σου σείει την κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ!
[ Χμ, αυτή δεν ‘’παρθενοράφτηκε’’ ακόμα…!; Ή, μήπως, θα πάει στην Τρελληνική πηγή Κάναθο,
να πάρει το λουτρό της…., ώστε να ξαναποκτήσει, ως η Ήρα, την δογματοϊμπεριάλα παρθενίαν της….,
α, και την ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρον το της αγνείας της…!;
Ω…., αλλ’ όταν συμμαχήσει, επίσημα κι ‘’έτσι’’ ιμπεριαλιζέ η Ασσυρία, με την κουμ Σιών…., τότε, ναι….! ]
Ποίον ωνείδισες και εβλασφήμησες; Εναντίον ποίου ύψωσες την φωνήν σου
και εσήκωσες υψηλά τους οφθαλμούς σου; Κατά του Αγίου του Ισραήλ!’’»….!
{ Ω Ασσυρία, που σου τεκνομπλοφάρει κι ο Εζεκίας, όποιος τολμά και κοιτά ’’κάθετα’’ τον Άγιο του Ισραήλ,
χμ, ’’οριζοντιώνεται’’…., ναι, έεεεετσι….. και, κατά τον….. ‘’Νόμο του Κρόνου’’….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ησαΐας Α΄ : 37: 36, 37, 38 :
( «Η θαυμαστή διάσωσις της Ιερουσαλήμ» )
Ησαΐας : «Τότε εξήλθεν ο άγγελος
/ Χμ, πολλοί σαμποτέρς = άγγελος, τάχα, ένας…., χα, με το πνεύμα του 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 180.000…., χμ, ψιτ, με….. ακτίνες Χ΄….,
έι, ρε σχιζογιαχβετζήδες, που δεν σας ενοχλεί
το για την ιμπεριάλ αιτία του ‘’θεού’’ Γιαχβαλλάχ χυμένο αίμα…., εεε….!
Α, όχι, πάντα, και σε άμυνα οι ιμπεριάλ νομάδες…., που, ‘’εξαρχής’’, σχεδίασαν την γεωκατάκτηση….! ]
Ούτω και ο Σενναχηρίμ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, εσηκώθη και ανεχώρησε·
και επέστρεψεν εις την πατρίδαν του και κατώκησεν εις Νινευή.
Αλλ’ ενώ προσεκύνει εις τον ναόν του Νισρώχ του θεού αυτού,
ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, οι υιοί αυτού, επάταξαν αυτόν διά μαχαίρας,
αυτοί δε έφυγον εις την χώραν Αραράτ· εβασίλευσε δε αντ’ αυτού Εσαρχαδδών ο υιός αυτού»….!
/__/…..τί…., άλλοι ήσαν πατροκτόνοι….. κι άλλον ‘’κέρδισαν’’ οι ‘’θρόνοι’’…!;
Αλλά…., ωωωωω…., ο Άγιος Κύριος του Ισραήλ….. και της 678ης Διεθνούς Συνωμοσίας οίδε….,
ο που έβαλε, κατά δήλωσή του : προφητεία του, το πνεύμα της πατροκτονίας στους δυο αυτούς εδώ….!
Βρε, βρε…., πώς επαληθεύονται «καθ’ όλα» οι προφητείεςςςςς…., χα, και, προκάτ πραξικοπηματικά….,…..
ε, χμ, που….. όποιος προορίζει….. προγνωρίζει….. και, να, προφητεύει…., επαληθευόμενοςςςςς….,
ναι, να…., όχα…., καταπώς λένε κι οι Γραφές…., που ‘’διάβασαν’’ τις ‘’προγραφές’’….!
Ωχχχχχ…., πού να ξεράσω τα ‘’θεϊκά’’ τους ‘’τέτοια’’…!; /__/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Α΄ : 39 : 7, 8 :
( «Πρεσβεία εκ Βαβυλώνος» )
Ησαΐας : «Επίσης / λέγει ο Κύριος / θα λάβουν μερικούς εκ των υιών σου,
// …..οι πρέσβεις : «θεωροί» : Ναβί :….. του βασιλιά της Βαβυλώνος Μερωδάχ, που πήγαν με δώρα
κι εκ μέρους του στον Εζεκία, για να τον συγχαρούν που ανάρρωσε, μετά από βαρεία αρρώστια,
** Ααααα…., τόση, πια, φιλία…., μετά από τόσα ‘’τέτοια’’…., κάτι ρουφιανοσυμμαγειρεύουν αυτοί….!
Ε, ναι, αφού μεσολάβησε, ‘’προσευχόμενος’’, ώστε να του συγχωρεθεί η σ,Σ,τυγερή ’’αρρώστια’’….! **
γιατί προσευχήθηκε στον Κύριο, εισακουσθείς…., και που, τότε, τους έδειξε όλους τους θησαυρούς του,
τους οποίους, λέγει, προφητεύων, ο Ησαΐας, θα τους αρπάξουν σύντομα, πλην και άλλων, γιων του….. //
---- Να, κι εδώ, εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια…., που, χμ, μπρος στο Θρόνο….. τι είν’ τα πλούτη….,
ναι…., που….. και ο Δίας μπρος στο Θρόνο…., ουστ και στον μπαμπά του Κρόνο….,…..
α, και ο Κρόνος…., μπρος στο θρόνο…., γιους του τρεις ‘’αφήκε’’, μόνο,….! ---οι οποίοι θα προέλθουν από σε, τους οποίους θα γεννήσης, | Έι, «σήμερα» ή «αύριο» θα τους γεννήσει…!; |
και θα γίνουν ευνούχοι εις τα ανάκτορα του βασιλέως της Βαβυλώνος.
/ Ε, τι, να μείνει χωρίς ευνουχικά ‘’αμελέτητα’’, μάλιστα, βασιλοπουλικά, ο Κύριος της Βαβυλώνας….! /
Τότε ο Εζεκίας είπε προς τον | …..τί, φιλόσοφο παρά το ασόφω βασιλεί κι αλά Έλληνες…!; | Ησαΐαν·
‘’καλός είναι ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησες’’.
Διότι εσκέφθη· ‘’τουλάχιστον θα επικρατήση ειρήνη και ασφάλεια κατά τας ημέρας μου’’»….!
{ Ναι, ω, ’’αλλιώς’’ Κρόνε, Εζεκία, είδες τι έκαναν του βασιλιά της Ασσυρίας Σενναχηρίμ
τα παιδιά του…., συν ’’ορεσιβίω’’ Κυρίω’’…., τι τεριρέμ και ραμτιριρίμ….,
χρατς και….. αντιβασιλεύς Νο 666 στη Σελήνη….! Ναι, μωρέ, διαπλεκόμενα πράματα τα Πράματα….!
Καλέ, κι αυτός, ’’κοντά στο Θρόνο’’…., α, χμ, «τουλάχιστον», για την «ειρήνη και την ασφάλεια»….,
’’πουλά’’ και τα άτακτα παιδιά του, τα κρονιοτρώει ‘’θαυμαστά’’….,
και θα μου πείτε, τώρα, πως πονά, κι αυτός, για τ’ αποπαίδι λαό του, αχ, και τον ‘’άρρωστο’’ Μερωδάχ….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μέρος Β΄.
■ Ησαΐας Β΄ : 40 : 1, 2, $3, 4, 5 :
( «Παρηγορία εις τους εν Βαβυλώνι αιχμαλώτους» : « (!;) Εγγύς η λύτρωσις» )
Ησαΐας : «’’Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου’’, λέγει ο Θεός σας·
// …..χα…., ψεματοπαρηγοριά στο άρρωστο…., ώς να τον….. ξανααρρωστήσει περισσότερο….! //
‘’λαλήσατε εις την καρδίαν της Ιερουσαλήμ και φωνάξατε προς αυτήν,
ότι ο καιρός της δουλείας της ετελείωσεν, ότι η ανομία της επληρώθη εις το ακέραιον,
ότι έλαβεν εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον δι’ όλας τας αμαρτίας αυτής’’.
|| …..α, μπράβο…., χμ, ακριβώς ακριβοδίκαιος ο πολυκυριούχος Κύριος….!
Εμ, και, γι’ αυτό, θα σας αφήσει, μόνο, ένα υπόλοιπο…., από ακέραιους, δεκαδικούς…., ω Εβραίοι….! ||
$3 : Φωνή τις κράζει, ’’καθαρίσατε εις την έρημον· την οδόν του Κυρίου,
ευθύνατε οδόν διά τον Θεόν ημών εις την στέππην.
*[ Παραπομπή από το $3….. στα….: ▪ Ματθ.: 3 : 3….: « (!;) Αυτός είναι εκείνος, διά τον οποίον εμίλησε
ο προφήτης Ησαΐας, όταν είπε, Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου,
κάμετε ίσιους τους δρόμους του»….: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του….,…..
// Ω, ρε σχιζάκια Ματθαίε…., για άλλον ‘’τέτοιον’’, σύγχρονό του και «εγγύς» του μιλά…., νααααα….! //
▪ Μάρκ.: 1 : 3….: «Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου,
Κάμετε ίσιους τους δρόμους του»….: Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του….,…..
▪ Λουκ.: 3 : 4….: «…..καθώς είναι γραμμένο εις το βιβλίον των προφητειών του προφήτου Ησαΐα·
Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου,
κάνετε ίσιους τους δρόμους του»….: Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του….,…..
▪ Ιωάν.: 1 : 23….: «Ο Ιωάννης είπε, ’’Εγώ είμαι η φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον,
Κάμετε ίσιον τον δρόμον του Κυρίου, καθώς είπε ο Ησαΐας ο προφήτης’’»….:
Η μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστού….! ]*
{ Έιιιιι….,/ όσοι στην άμμο χτίσανε παλάτια….,/ μα και δρόμους…., ’’σφήνες’’….,/
γκρεμοτσακίστηκαν στις στέππες και στις θίνες….!
Και, αφού τα καταφέρνετε, κι έτσι…., ρε γεωσκάνδαλα…., τί τον χρειάζεστε τον ‘’Μανωλιό’’…!; }
Πάσα φάραγξ ας υψωθή· και παν όρος και βουνόν ας ταπεινωθή,
το ανώμαλον έδαφος ας γίνη πεδιάς και τα τραχέα υψώματα κοιλάς’’.
/**/ …..καλά, ρε σεις παλαιογιαχβετζήδες και νεογιαχβετζήδες….,
μόνον, μπουλντόζες έχει το Γιαχβέ Υπουργείο Δημοσίων Έργων σας…!;
Ε…., κι αφήστε και κάτι ανώμαλό τους…., να, χμ, για αντιδιαστολή με τα ομαλά σας….!
Όρη : οι μεγαλοαστοί άρχοντες…., βουνά : αστοί υπάρχοντες….:: οι μη δίνοντες για την Γιαχβοαιτία,
χμ, τα/οι προεξέχοντα/ντες….. της γης…., | …..της γης -- ‘’επιφάνεια λαός’’ -- μικροαστοί….. |
ανώμαλο έδαφος : οι άτακτοι του καθελογής λαού….,
πεδιάς : κάμπος : οι φιλήσυχοι πολίτες…., χμ οι ομαλοί και ‘’πάτος λαός’’….,
τραχέα υψώματα : δυσ’’ίσιωτοι’’ υπάρχοντες : υπαρχηγοί….,
κοιλάς : «μικρή πεδιάδα ανάμεσα σε βουνά ή λόφους» : οι ‘’ουδέτεροι’’ μεσοαστοί….,….!
Εχχχ, κι εδώ, γεωστρωμάτωση….. και ταξεωστρωμάτωση…., ναι, και….. αλέ….. μη ιμπεριαλέ….! /**/
Τότε η δόξα του Κυρίου θα αποκαλυφθή και πάσα σαρξ αθρόως θα ίδη αυτήν,
διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησεν’’»….!
| …..λόξα δόξα και κρα -- κρα…., Επικάλυψη ‘’μπουμ’’ θα….! |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 41 : 21, 22, $23, $24 :
( «Πρόκλησις προς τους / …..α, θεούς τους ξαναλέει το είδωλο….! / θεούς των εθνών» )
* …..εμ…., ρε, χξς΄, άφταιγοι…., από ‘’θεο’’προκλήσεις….. ’’σας μπαίνουν’’ κι οι ‘’θεο’’‘’ενέσεις’’….! *
Ησαΐας : «’’Παρουσιάσατε την υπόθεσίν σας’’, λέγει ο Κύριος,
‘’προβάλλατε τους υπερασπιστάς σας’’, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ / ο Εζεκίας /.
[ Α, υπερβολή –τους…., που, μόνο, εσείς έχετε υπερασπιστή : Ιωσεδέκ….. Χριστό…., χμ, από χρίσμα….! ]
Ας πλησιάσουν και ας είπουν εις ημάς τι πρόκειται να συμβή·
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/ …..και….. ο που προορίζει….. προγνωρίζει….!
Ε, και…., αν σχεδιοπετύχει…., προφήτης θα λέγεται…., χμ, ώς κι ο μεταφήτης….! /
[ Εχ, σεις, ρε ‘’άμυαλα’’ θρασίμια Γιουδαίοι, είστε, τώρα, πρωτοκλασάτοι του ‘’Μεγαλάδελφου’’….,
ενώ οι λοιποί είναι στερνοκλασάτοι…., τ ώ ρ α…., που, μετά, αλλάζουν τα δεδομένα σας, ως και του….,
και θα μάθετε, πια, ω Μοιροπλάστες, και, τα της μαύρης Ειμαρμένης σας τα άγαδα : άτυχα….,
ως πριν και με αυτόν….! ]
είπατε εις ημάς τι ήσαν τα προηγούμενα, διά να βάλωμεν αυτά εις την καρδίαν.
Αναγγείλατε εις ημάς / …..σεις οι εθνικοί και δη οι παραθαλάσσιοι : οι Βαβυλώνιοι και οι λοιποί….. /
τα μέλλοντα να συμβούν, ώστε να γυρίσωμεν την έκβασίν των.
// Εμ, ’’θα’’ μάθουν κι αυτοί, οι εθνικοί : ειδωλολάτρες, ως κι εσείς οι θείειειοι, να σεναριοπροορίζουν,
χμ, για να ‘’σεναριο’’προγνωρίζουν…., και τότε θα σας….! //
$23 : Είπατε εις ημάς τα ερχόμενα μετά ταύτα διά να μάθωμεν ότι είσθε θεοί,
[ Ααααα, νααααα…., είναι θεόςςςςς…., επειδή είναι έεεεετσι πρρροφήτηςςςςς….! ]
ότι δύνασθε να πράξητε καλόν και να πράξητε κακόν,
/ Ω, τι -…., ε, και λίγο μάσκα +…., οι θεοί τουςςςςς….! Αλλά τί λέω μάσκα…!; Να, ξέμασκοι οι - και +….! /
ώστε να φοβηθώμεν και να τρομάξωμεν επίσης.
* Παραπομπή από το $23….. στο….: Ιωάν.: 13 : 19….: «Από τώρα σας λέγω, πριν γίνουν,
| τα περί προδοσίας του Ι. Χ υπό του Ιούδα | ώστε όταν γίνουν
να πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Χριστός»….: Ο Ιησούς Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών….! *
( Α, παραπεμπτικά, Χριστός = θεός…., επειδή είν’ έεετσι πρρροφήτηςςς…., ε, που ‘’σεναριο’’προορίζει….! )
$24 : Αλλ’ ιδού! Είσθε μηδέν και το έργον σας είναι τίποτε·
εκείνος, ο οποίος σας εκλέγει είναι βδέλυγμα»….!
{ Τίιιιι…., ο Αρχιβασιλιάς Γιαχβέ έχει….. Αρχιαρχιβασιλιά…!;
Χμ, εκλεγμένος εκλέκτορας….. από μη εκλεγέντα Εκλέκτορα…., κι αυτόςςς…!; }
---- Α, Π,π,ράμα βρίζει π,Π,ράμα βδέλυγμα…., χμ, παιδαγωγικά…., να, ρε βδελυγματοεκλεγμένοι….! ---*& Παραπομπή από το $24….. στο….: Κορ. Α΄ : 8 : 4….: «Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα,
εάν πρέπει να τρώγωμεν κρέατα από θυσίας που έχουν προσφερθή εις τα είδωλα,
γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλον δεν υπάρχει εις τον κόσμον πραγματικά,
και ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος θεός εκτός από τον Ένα»….:
[ Α, ο Αρχιαρχιβασιλιάς : Αρχιαρχικερατάς είναι….. αρχιαρχιβδέλυγμα….. κι όχι ο Γιαχβέ….! Ε…!; ]
Προβλήματα σχετικώς με τα ειδωλόθυτα….! &*
|| …..Ωχ…., όταν ο της Διεθνούς Συνωμοσίας ‘’Αρχιαρχιμάστορας’’ συνδιαπλεχτεί και μετ’ αυτών….,
ήτοι, μετά των άλλων κι όπου γης ‘’Μικραδέλφων’’ ‘’συναδέλφων’’ του…., βδελυγματο,λαο,εκλεκτόρων….,
τότε να ιδείτε, τότε, χα, ανυπεράσπιστο, ’’άδειασμα’’….. από τον, τώρα «βδέλυγμα», Εκλέκτορά σας….!
Έτσι, θα ιδείτε και τι θεϊκέςςςςς….. προφητείεςςςςς σάς έχει…., ω ‘’μεταφήτεςςςςς’’….,
που, και, στο κοινωνιοD. N. A έχει μηδέν κάτωθεν του Μηδενός : το -0 κάτω του +- -+0…., πιο τζούφιο….,
να…., που δεν θα σας αποκαλύπτει, κιόλας, τα ’’απόκρυφα’’ σχέδιά του, ώστε, ψιτ, να προφητεύετε….! ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 42 : 8, 9 :
( «Το φως των εθνών» )
Γιαχβέ / διά του Ησαΐου / : «’’Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου,
[ Ναι, και το επίθετο….. Ερμαφρόδιτος Κυριοδεσποινίδος….!
Α, και, αν του βγάλετε το ομο,ι,ούσιο ιμπεριάλ γιώτα : ι, θα δείτε το πραγματικό του….: τώρα, Κύρος…!;
Εεεεε…., νααααα…., τι ‘’θεσπέεεεεσια’’ παίζουν με την Ελληνική γλώσσα…., που την….! ]
και δεν θα δώσω την δόξαν μου εις άλλον, ούτε τον οίνόν μου εις τα γλυπτά αγάλματα.
{ Ρε συ…, ο με την ‘’ουρανο’’μεθυσμένη μάχαιρα θα…!;
Μηηηηη…., γιατί και στα δικά –σας γλυπτά αγάλματα έδωσαν ξένοι να πιουν ξένο κρασί : ‘’τζίνι’’…..
κι άρχισαν να κινούνται…., χμ, από ακίνητα που ήσαν…., και, νααααα, σας κατασπαράζουν….,
πατώντας –‘σας…., ως χοίροι που σφηνώθηκαν στα νύχια –τους μαργαριτάρια….! }
Τα παλαιά, ιδού, παρέρχονται και προαναγγέλλω νέα·
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/ Γιούρια, που…., από ‘’τότε’’ ως, και, τον Απο,Επι,καλυπτή Ιωάννη και μετά…., όλο νέα ‘’τέτοια’’….,
μα όλο σε ‘’παλιούρια’’….! /
πριν ταύτα ανατείλουν σας τα αναγγέλλω’’»….!
| Χξς΄, να…., παλιοδοξο,παλιογνωμο,δοσίες οι νεο’’τέτοιες’’….! |
( …..ω, πώς γίνεται και βλέπουν παλιονεοφώς…., πριν από την ανατολή του ήλιου….,
μόνον, η….. ’’νεφελό’’κρυβη ‘’Σελήνη’’ το ξέρει…., α, και τα ’’απόκρυφα’’ γήινα αρχισεληνοτρόπια….!
Ναι…., στα όνειρα και στις μυθολογίες…., ’’επι’’νίκια τα….. επι’’μανίκια’’….! )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 42 : 12, 13 :
( «Επινίκιος ύμνος» )
Ησαΐας : «ας δώσουν δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλουν την αίνεσιν αυτού εις τας παραλίους χώρας.
Διότι ο Κύριος θα εξέλθη ως πολεμιστής, θα εξεγείρη την μανίαν του ως στρατιώτης·
// Ααααα, «αρσενικός» φαντάρος Ι. Χ….: κατά Α. Ι : 12 : 5…., όμωςςς, στη 2ή του παρ,απ,ουσία….,
ε, που στην 1η του ‘’τέτοια’’ ήταν….. αστρατευτό ’’σταφυλόσυκο’’....,
ε, που….. ‘’το έπαιζε’’, φορές, και….. αγκαθωτό….. «φραγκόσυκο»….! //
* Ε…., όχι κι ο βαθύφοβος ‘’ορεσίβιος’’ Κύριος να κατεβεί στα….. πεδινά για μπαμ και μπουμ….!
Χμ, ούτε ολιγόωρη ‘’βόλτα’’ επιθεώρησης στο πεδίο των μαχών…., και, για εμψύχωσή τους….,
που….. ο….. Δίας είναι….. κι όχι ο….. Άρης….!
Απλώς ’’σηκώνει τον αντίχειρά του, ως γνήσιος Καίσαρας, και η ‘’Κολοσσιαία’’ Λόξα σε ’’πρεμιέρα’’….! *
θα αλαλάξη και θα εκπέμψη την πολεμικήν κραυγήν, θα αποδειχθή ισχυρός κατά των εχθρών του»….!
{ Ωωω, τι ευθέως πολεμάντρακλες : «αρσενικοί», βρε σεις, οι παλιοδιαθηκικοί Μεσσίες Ιησούχριστοι….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 42 : 14, 15 :
( «Η επέμβασις του Κυρίου» )
Ησαΐας : «Επί πολύν χρόνον εσιώπησα, έμεινα ήσυχος και συνεκράτησα εμαυτόν·
{ Α, έτσι εσιώπησες….! Χα, είπα κι εγώ…., μήπως….. ‘’εσιώπησεςςς’’ : έκανες ‘’Σιωπή’’…., έστω και -….!
Ω, και τι θεϊκέςςς ιδιότητες το ‘’τέτοιο’’ –τους σχιζοκυκλοθυμικόοο….! Ίδιος Σατανοκάτθρωπος…., ε…!; }
τώρα θα φωνάξω ως γυνή κατά τον τοκετόν, θα ασθμαίνω και θα πνευστιώ ομού.
[ Αμάν, μωρή έγκαστρη και ορεσίβια ιμπεριάλα Μαντάμ…., γυναίκανδρε, ή ανδρόγυνε, γκαστρωτέ Δία….,
θα αποβάλεις τον Διόνυσο Ιησού…., χμ, για τρίτη γέννα του….,
πλην και που θα πάθεις Άσθμα από….. απνευστία….!
Έι, πρόσεχε…., που δεν είσαι σε ισόπεδο…., ω σκυλί Σείριε και Τέρας Τυφωέα με την καυτή πνοή….! ]
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»….!
// Πω -- πώ…., τι λυσσοθεία….. οι κωλο γική ανηθικότητααα….. και, χμ, βιολογικόςςς καθαρισμός….!
Και…., ’’καλώς’’…., Ψυχίατρους για επικίνδυνους σχιζο’’τέτοιους’’ δεν είχε τότε….,…..
μα, σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ΄Ενας για τα ‘’μηρυκαστικά’’ των γιαχβοξερασμάτων….,
α, που, ακόμα, δίνουν μασημένη τροφή : γάλα : ελαφρώς αποκωδικοποιημένη γνώση στα ‘’νήπια’’…!; //
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 43 : 4 :
( «Λύτρωσις του Ισραήλ» ) Ησαΐας : « (!;) Επειδή είσαι πολύτιμος / λαέ του Ισραήλ /
εις τους οφθαλμούς μου / λέγει ο Κύριος /
τετιμημένος / Σαφώς, τετμημένος του, που, όταν βρίσκει αλλού πιότερο συμφέρον, τέμνει και ξεπουλά….! /
και ηγαπημένος από εμέ, χώρας θα δώσω εις αντάλλαγμα διά σε και λαούς αντί σου»….!
* Βρε…., τι θεσπέσια μοιρασιά είναι κι αυτή εδώ….! Να, λοιπόν, και, Γιαχβοκίνητα γεωσκάνδαλα οι….!
Και…., έιιιιι…., τέλος του μηδενός του Τίποτα….. και αρχή του τίποτα του Μηδενός….,
‘’φυστίκια και σπόργια’’….. είναι οι λαοί κι οι χώρες τους για τους Γιαχβετζήδες….. και….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 43 : 22, 23, 24 :
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( «Η προς τον Ισραήλ | Χμ, ήτοι, τον Ιακώβ…., τον πλέον, του Ησαύ, αγαπημένο του….! | εύνοια του Θεού» )
Ησαΐας : «Αλλά συ, Ιακώβ, / λέγει ο Κύριος / δεν με επεκαλέσθης· και συ, Ισραήλ, εκουράσθης μαζύ μου.
[ Εμ, όχα…., να μην έμπλεκε με, ξου, θεόοο….. που….. ξεθεώνει και ρατσοσκορπά….. ρατσιστικάααα….!
Κάλέ, ποίος Κύριος ομιλεί…!; Ο Κύριος Πνεύμα ή η Δεσποινίς ερμηνεύτρια ‘’θεο’’αγνοίας Φημηνόη…!; ]
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, αχόρταγε αρχιρουφιάνε Γιαχβέ….!
Ουστ, πνευματικόςςςςςς θεόςςςςςς Πράααααμα….! Εκεί, ρε…., ναι…., βοσκός χωρίς κοπάδι….! /
Αν και εγώ δεν σε επεβάρυνα με προσφοράς ουδέ σε επεφόρτισα με θυμίαμα. { Α, τον Ησαύ, όμως, τί…!; }
Δεν ηγόρασες δι’ εμέ ζακχαροκάλαμον με τα χρήματά σου
[* Α, ρε πολυλιβανισμένε τους Γιαχβέ….. / Χμ, δηλαδή, ρε καββάλ Γκόιμ γιαχβοραβ,β,ίνοι τους….! /
κι εδώ, τους παρεξηγείς τους ταλαιπωρημένους σου….!
Νόμιζαν…., οι κάτθρωποι μεν….. ουχί αχάριστοι δε…., χμ, 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 Άγκνι, σώρρυ, Ερμής, χμ, του Άργους, που όλα τα βίτσια του έχεις….! *]
και δεν με εχόρτασες με το πάχος των θυσιών σου·
( Γκαρσόοοοον, μία τριαδικήηηηη μερίδα ‘’αμελέεεεετητα’’ στον κουρασμένο Κύυυυυριο….! )
αλλά με εφόρτωσες με τας αμαρτίας σου, (!;) με εκούρασες με τας ανομίας σου»….!
[[ * 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….,
αλλά και στα μεταφρασμένα κείμενα…., τα εισαγωγικά, τα των λόγων και των αφηγήσεων….,
είναι ‘’σπάνια’’ και όπως -- όπως…., φορές δε….. ’’φορτωμένα με….. θυσιαστικές ανομίες’’….! ]]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 44 : 5 :
( «Η προς τον Ισραήλ εύνοια του Θεού» )
Ησαΐας : «Ο είς θα λέγη ‘’εγώ είμαι του Κυρίου, και ο άλλος θα καλή εαυτόν με το όνομα (!;) του Ιακώβ
και ο άλλος θα γράφη επί της χειρός του ‘’του Κυρίου’’,
και θα επονομάζηται με το όνομα του Ισραήλ / λέγει ο Κύριος / »….!
// Ω…., έτσι….. κι από βαφτίσια σε βαφτίσια…., μαφιοζιζέ ιμπεριάλ επονομασίες….,
κι αυτοί…., ως κι εσύ ο ‘’γραμμένος’’ μυριονοματάλλαγος…., χμ, «υπό» παν….. δέντρον, θάμνον,…..
θα ξεχάσουν όνομα κι επίθετο…., α, χα, και τη θείειεια καταγωγή τουςςςςς….! //
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 45 : 28 και 45 : 1 ώς 4,….:
( Ο Κύρος όργανον της θείας Πρόνοιας ) : Κύριος / Γιαχβέ / : «…..ο οποίος λέγει περί τον Κύρου,
‘’αυτός / ο ‘’σπαρτός’’….. Κύρος / είναι ο ποιμήν μου, ο οποίος θα εκπληρώση πάσαν επιθυμίαν μου’’»….,
[ Α, ανέκαθεν…., ναι, να…., η ‘’κρυμμένη’’ καββάλ Κυρία ‘’Διεθνής Σιωνό Συνωμοσία’’ :
ο Κύριος Κάδμος των «σπαρτών» του κ,Κ,υρίων ‘’γράφει’’ την Ιστορία, ρεεεεε….:
Περσικούς πολέμους με Έλληνες κ. λ. π…., μα και πάμπολλα άλλα….,
χμ, ο Κύριος : ενσαρκωτό Πνεύμα με τις ‘’1.000’’ παρουσίες….! ]
«Ούτω λέγει ο Κύριος προς τον κεχρισμένον του, τον Κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα εκράτησα,
διά να υποτάξω τα έθνη προ αυτού και να λύσω την οσφύν βασιλέων,…..θα υπάγω έμπροσθέν σου
και θα ισοπεδώσω τα ανώμαλα υψώματα / …..ε, τους άτακτους βασιλιάδες κι άρχοντες….! /
…..εις σε θα δώσω τους θησαυρούς (!;) του σκότους,
* Ε, να, τι άλλο από….. ‘’αερό’’,δροσό’’,μελι : ‘’μάννα’’…., το, ως πάντα, σκοτεινότατο κι αρνητικότατο….! *
τους θησαυρούς μυστικών τόπων,…..
προς χάριν του Ιακώβ του δούλου μου και του Ισραήλ του εκλεκτού μου σε εκάλεσα ονομαστικώς,
σε επωνόμασα, αν και δεν με εγνώριζες,…..»….!
[ Δηλαδή, τί, πριν, πώς λέγονταν…!; Κύος….. και τον έβαλες, αλά ιμπεριάλα Σάρ,ρ,α, ένα ρ : ρου….,
για να αλλάξει, κι αυτός ο ‘’πέλεκυς’’ : λαβύρινθος, σατανικά και λάβρα, τον ρου της Ιστορίας…!;
Χα…., που….. αν τον έκανες….. Κύριο….. θα άλλαζε…., ομο,ι,ουσίως, τον ρου της Μυθολογίας….! ]
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|| …..εεεεε, ουστ, χξς΄ςςςς, ρε….. Κυριόσκυλα : canes Dominis….! ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 49 : $1 :
( «Ο δούλος του Κυρίου φως των εθνών» )
Ησαΐας : «Ακούσατέ με, παράλιοι χώραι, προσέξατε, λαοί μακρινοί!
Ο Κύριος με εκάλεσε εκ γενετής, εκ της κοιλίας της μητρός μου έδωκε εις εμέ το όνομά μου»….!
[[ Μπα…., βαφτίσια και εγκάστρως….! Ε…., χα…., αεροβάφτισμα…., πριν το γεννοξέρασμα….!…..
Εμ…., από ’’μεγάλο βεληνεκές’’, καταντάς, σταδιακά κι εσύ, υπόλοιπο «του υπολοίπου»….,
ξανά και ξανά νομάς…., ω, χμ, εκ γενετής, κεκλημένο ‘’γεω’’σκάνδαλο,
και, του τότε ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ της περιοχής της Μέσης Ανατολής….,
κι αυτού, μάλλον, μη αυτόνομου….,
μα Διεθνοσυνωμοσιακά εξηρτημένου απ’ τον, επιμεριζόμενο, ‘’Μέγα Αδελφό’’ της τότε κι όπως ‘’Γης’’….!
Ναι, ω, εκ γενετής ---- …..ε, απ’ τον 1ο πυρήνα της 1ης και μεγαλύτερης νομάδας
της ‘’πρωτο’’φυλής σας….! ---- Μαντάμ Σιών….!
Και…., ρε σειςςςςς…., μπας και ‘’έβαλε, εκεί στην Εδέμ, ‘’τότε’’,
τον Αδάμ και την Εύα…., εγκαθέτως…., πριν ακόμα οι νομαδο’’τέτοιοι’’ οργανωθούν σε ‘’κράτος’’….,
να ‘’εγκαστρίως’’…., χμ, και τους την ‘’νοίκιασε’’, την από Αυτόοον βαπτισθείσα Εδέμ,
που….. πρώτοι οι, έστω, πρόγονοί τους την….. ανακάλυψαν….. και…!; ]]
*$$ Παραπομπή από το $1…. στα….: ▪ Ματθ.: 1 : 20, 21….: «Και ενώ έτσι εσκέπτετο,
| …..ο Ιωσήφ, να την διώξη κρυφά την Μαρία….. |
άγγελος του Κυρίου του παρουσιάσθηκε εις το όνειρόν του και του είπε, ’’Ιωσήφ, υιέ του Δαυίδ,
μη φοβηθής να πάρης μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκά σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της
προέρχεται από Πνεύμα Άγιον. Θα γεννήση δε υιόν, τον οποίον θα ονομάσης Ιησούν,
διότι αυτός θα σώση τον λαόν από τας αμαρτίας του’’»….: Γέννησις του Ιησού Χριστού….,…..
▪ Λουκ.: 1 : 15, 31….: «Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά δεν θα πιη.
---- …..χα…., έχει και πνευματικό κρασί…., να, «κάτι σαν»….. ψυχοεντορφίνη : ψυχοηρωίνη :….! ---Θα είναι γεμάτος Πνεύμα Άγιον από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού….,…..
[ …..ε, όχι κι από την κοιλιά, χξς΄, αγιοπνευματούχος….,
αφού…., όσο μεγάλωνε «το παιδί»….. τόσο δυνάμωνε κατά το πνεύμα….: Λουκάς : 2 : 40….!
Ναι…., που, άλλωστε, μέχρι να μάθει «το παιδίον» να εκλέγει το καλό και να απορρίπτει το κακό,
έφαγε πολύ….. ’’βουτυρόμελο’’….: Ησαΐας : 7 : 15, 16….,
εμ, έτσι…., χα, αφού ‘’ιδιοποιείστε’’ τον επί Άζαχ Εμμανουήλ, σώρρυ, Ιησού του Ιωσεδέκ….!
Κάλέ…., ννναι…., ως | …..χμ, με ‘’βουτυρόμελο : αμβροσιονέκταρ…!; | κι ο Δίας….:
«Όσο ο Δίας μεγάλωνε, οι δυνάμεις του αύξαιναν, μαζί με το θάρρος του…..»….! ]
«Θα μείνης έγκυος και θα γεννήσης υιόν και θα τον ονομάσης Ιησούν»….:
Ευαγγελισμός της παρθένου….,…..
▪ Ιωάν.: 10 : 36….: Ιησούς Χριστός : «…..σεις / Ιουδαίοι / λέτε εις εκείνον,
που ο Πατέρας τον αγίασε ( …..χα, όοοοοχι εξαρχής άγιος…!; ) και τον έστειλε
εις τον κόσμον, ’’Βλασφημείς’’, επειδή είπα, ’’Είμαι Υιός του Θεού’’;»….: Εχθρότης των Ιουδαίων….,…..
▪ Γαλ.: 1 : 15….: «Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου
και με εκάλεσε διά της χάριτός του»….:
Το ευαγγέλιόν του το έλαβε από τον Χριστόν και όχι από ανθρώπους….! $$*
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 55 : $1, 2 :
( «Παραίνεσις προς αποδοχήν της σωτηρίας» )
Ησαΐας : $1 : «’’Ω, όλοι οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες χρήματα,
έλθετε, αγοράσατε και φάγετε!
---- Χμ, αγορά χωρίς χρήματα….: είδος με είδος…., ε, ‘’ανταλλαγμακτικό σύστημα’’ αγοραπωλησίας….,
ω ‘’μυστήριοι’’…., ξεδιψασμένοι με….. λαο:υδατο:λάφυρα…!; ---Έλθετε, αγοράσατε καρπόν χωρίς χρήματα και γάλα άνευ τιμής.
♦ Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ιωάν.: 4 : 14….: «…..εκείνος όμως που θα πιη από το νερό που εγώ
θα του δώσω, δεν θα διψάση ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω, θα γίνη μια εσωτερική πηγή νερού
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που θα αναβρύη εις ζωήν αιώνιον»….: Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις….,…..
▪ Ιωάν.: 7 : 37….: Την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής εστάθηκε ο Ιησούς
και εφώναξε δυνατά, «Εάν κανείς διψά, ας έλθη σ’ εμέ και ας πιη. Εκείνος που πιστεύει σ’ εμέ,
καθώς είπε η γραφή, ’’Θα τρέξουν από την κοιλιά τοπυ ποταμοί νερού ζωντανού’’»….:
Το ζωντανό νερό….,…..
( Όι, ω ‘’νερο’’,λαο,’’στεγνωμένε’’ Ιησού….: ‘’τώρα’’, βοσκέ χωρίς κοπάδι -- ‘’πηγή’’ χωρίς ‘’νερό…., όι….! )
▪ Αποκ.: 21 : 6….: «Και προσέθεσε / ο Κύριος / , ’’Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω,
| Ε, αφού δεν είσαι τα προ του Α και του Ω αποσιωπητικά και πλέον αυτών, είσαι ‘’τζούφιο μηδέν’’….! |
η αρχή και το τέλος. Εις εκείνον που διψά εγώ θα του δώσω δωρεάν από την πηγήν / Κώδιξ Λέρνη…!; /
του νερού της ζωής»….: Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη….,…..
▪ Αποκ.: 22 : 17….: «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουν, ’’΄Ερχου’’.
Και εκείνος που ακούει, ας πη, ‘’΄Ελα’’. Και εκείνος που διψά ας έλθη, και εκείνος που το επιθυμεί,
/ …..χμμμμμ…., ή νερόπιασμα θα πάθετε….. ή σε νεράιδες : νύμφες θα μεταμορφωθείτε….! /
ας πάρη νερό ζωής δωρεάν»….: Επίλογος….,…..
( Α, συ, χα, δωρεάν : ανταλλαγματικά…., μα το «αλληγορικό βόδι», και, ο Π,Φ,αύλος ουχί δωρεάν….! )
▪ Ματθ.: 13 : 44, 46….: Ι. Χ : «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρόν, ο οποίος είναι κρυμμένος
σε χωράφι και τον οποίον κάποιος άνθρωπος, όταν τον ευρήκε, τον έκρυψε και από την χαράν του
πηγαίνει και πωλεί όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο»….,…..
[ Α, και των επτά ουρανών, πια…., κι όχι του ουρανού…., ε, ω επτάκις πλεονέκτη ιμπεριάλα Ι. Χ…!; ]
«Όταν δε βρη | ένας έμπορος | ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, πηγαίνει και πωλεί όλα όσα έχει
και το αγοράζει»….: Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ (παραβολαί)….,…..
▪ Αποκ.: 3 : 18….: «Σε συμβουλεύω / …..άγγελε : επίσκοπε της Λαοδικείας….. / να αγοράσης από εμέ
| …..τί, κωδικικό χρυσάφι Νο 666…!; | χρυσάφι δοκιμασμένο από την φωτιά διά να πλουτίσης·
και ενδύματα λευκά, διά να τα φορέσης και να μη φαίνεται η αισχύνη της γυμνότητός σου·
( …..εχ…., πές μας τι κωδικικά –σου και σε ποιους αποκάλυψε : ξε’’γύμνωσε’’ η Τειρεσιανή Ιάμβη…!; )
και κολλύριον { …..α, γιατί όχι ξε’’τυφλωτικό’’ σάλιο σου…!; } με το οποίον να αλείψης τα μάτια σου
διά να βλέπης». [ (19) «Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ» ]….:
Επιστολή προς την εκκλησίαν της Λαοδικείας….!
---- …..Ω…., όλα : και τα, τριπλά, τρία τα έχει ο «αρσενικός» εδώ….: 666, 777, 888….! ---- ♦
Διατί να εξοδεύητε χρήματα δι’ εκείνο το οποίον δεν είναι άρτος
και τους κόπους σας δι’ εκείνο το οποίον δεν σας ικανοποιεί;
Εάν ακούσητε μόνον εμέ, θα φάγητε ό,τι είναι καλόν
και θα ευφρανθήτε με πλουσίαν τροφήν’’ / λέγει ο Κύριος /»….!
♠ Άει, λοιπόν, ω άσωστοι λαφυρο,πλιατσικο,’’τέτοιοι’’, ενωθείτε με το ασκέρι του Σατάν Κυρίου τους,
χμ, που….. μπορεί…., κι εσείς, ω πεινάλες ‘’μύριοι’’ κι ανικανοποίητοι ζητιάνοι άζυμου άρτου -- μη άρτου….,
να είστε υπόλοιπον του «σπαρτού» «υπολοίπου» τους…., ’’εθνική μειονότητα’’ σε άλλη χώρα…., μα….!
Βουρ…., ρε «τυφλοί», για άφθονα λάφυρα….. και βουρ, ρε «χωλοί», για πλούσια λεία….,
όσοι επίδοξοι πλιατσικο’’τέτοιοι’’…., κι εσείς, χμ….!
Ναι…., που μπορεί ‘’να γίνει η εξαίρεση κανόνας κι ο κανόνας εξαίρεση’’….,
να τρώτε πιότερα με λιγότερο κόπο…., ω παλιοΙσλαμιστές…., χμ, πρωτοΙσλαμιστές : πρωτοΙσλαριστές….!
Μα, ω νηστικές νομάδες, μόνο, απότομα μη φάτε πολύ και ‘’σκάσετε’’…., βιονόμος γαρ….,
α, και προσοχή στο ‘’νερόπιασμα’’ οι διψάλες…., χα, μην και ‘’τα’’ κάνετε….. γαργάρ’….!
Άντε, λοιπόν…., συμμαχείστε με τους αρχιπλιατσικο’’τέτοιους’’ κι αρχισκανδαλοποιούς της Μέσης Ανατολής,
που είναι μαζί τους, και, ο Κύριος των Ανατολικών Τόπων…., συμμαχείστε και συναιματοχύστε….!
…..Ω….,/ τζάμπα πουλά το μαγαζί….,/ ’’θεός’’ και ‘’σατανάς’’ μαζί….,/
κι έτσι πεθαίνει κι η ζωή…../ κι ο θάνατος, μονάχα, ζει….!….. ♠
--------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 57 : $ 16 :
( «Ανακούφισις των εν θλίψει» )
Ησαΐας : «Διότι δεν θα μάχωμαι | …..παιδαγωγώ….. (!;) | αιωνίως / «λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος» /
ούτε θα είμαι θυμωμένος εις τους αιώνας,
|| Ναι, ρε, άει…., που θέλει, πια, να εξεξεξαϋλοποιηθεί ο έγκορμος, ως κι ο Δίας, σε οριστικό τύπο….! ||
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[[ ▪ Ο λαός του Ισραήλ / προς Κύριον / : Ησαΐας Β΄ : 64 : 8 : ( «Αίνος και προσευχή» ) :
«μη οργίζησαι, Κύριε, υπερμέτρως…..»….!
---- …..χμ, ε, οι δασκαλοδασκαλεμένοι δασκαλεύουν τον….. Γιαχβέ δασ κάλο τους….,
που, φορές, γίνεται κι ο μαθητής ανώτερος από τον….. «υπέρμετρο» δασ κάλο του….! ---- ]]
διότι τότε θα εξέλειπε το πνεύμα και αι ψυχαί, τας οποίας έκαμον»….!
// Χμ, χμ…., εξού και αέρας είναι….. πνεύμα και ψυχή…., ε, κατ’ αυτούς….! Αέρααααα….! //
{ Ω, ναι…., «κουρασμένε» Ύψιστε και Υπέρτατε Κύριε…., μην οργίζεσαι κι εκπνέεις υπερμέτρως….,
μη σου βγει κι η ψυχή, χα, που με εκπνοή βγαίνει, και χαθεί κι ο αγώνας της….. ’’πετρο’’ποίησης….!
Χμ, ναι, μη…., ουστ, ω θνητέ και θανατογόνε ‘’αθάνατε’’…., μαχοπαιδαγωγέ Σατάν….,
που, κάποτε, θα στεργιώσει η λαο,νερο,μίσητη βασιλική -- Κυριακή εξεξεξουσία :
η Κατάρα της Γης και, τότε, δεν θα μάχεσαι | Χξς΄, «παιδαγωγείς»….! | αιωνίωςςςςς…., ρε Σίχαμα….! }
* Παραπομπή από το $16….. στο….: Εβρ.: 12 : 9….:
«Εξ άλλου, είχαμε παιδαγωγούς τους επιγείους | Χμ, ω Π,Φ,αύλε, «αγγέλους σατάν»…!; | πατέρας μας
και τους εσεβόμεθα. Δεν πρέπει λοιπόν πολύ περισσότερον να υποταχθούμε
εις τον Πατέρα των πνευμάτων και να ζήσωμεν;»….: Ο σκοπός της διαπαιδαγωγήσεως….! *
---------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 60 : $5, $6,…..15, 16, 17,….:
( «Η Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου» )
{ Ε, κι όταν θα τετραγωνίσουν τον κύκλο της / …..α, επίπεδης και τετράγωνης…!; / Γης….,
χμ, τότε, θα γίνεις ’’τέτοιο’’ επίκεντρο του υποκόσμου….! }
Γιαχβέ / διά του Ησαΐου / : $5 : «Όταν ίδης αυτό,
| …..όταν θα γίνης, ω Σιών, θρησκευτικό κέντρο του κόσμου….. |
θα ακτινοβολήσης και η καρδία σου θα σκιρτήση και θα πλατυνθή·
/ Έιιι…., ω Κυρά ‘Θανάσα…., όπου υπερμάσα, και, μεγαλοκαρδία κι έμφραγμα…., αλληγορικό και μη….! /
διότι τα αγαθά της θαλάσσης θα στραφούν προς σε, ο πλούτος των εθνών θα έλθη προς σε.
[ Α, κοίτα ‘’δίψα’’ για εκβολή το χιτ∙λερό χξς΄ ρυάκι στη, μάλλον, λερή ‘’θάλασσα’’ των παραλίων χωρών….!
Μόνο, ω ρυακάκι, προσοχή στη φόρα και στο ξεκοίτιασμα που φέρνει, η φόρα, στην κατηφόοορα,…..
α, και στο φυγόκεντρο πλούτο Νο 666 που φέρνει το θρησκευτικό κέντρο, που με λύσσα επιδιώκεις….! ]
* Παραπομπή από το $5….. στο….: Ρωμ.: 11 : 25….: «Δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστικό αυτό,
διά να μη θεωρήτε τους εαυτούς σας σοφούς,
ότι δηλαδή έπεσεν εν μέρει αναισθησία επί των Ισραηλιτών,
έως ότου εισέλθη ο πλήρης αριθμός των εθνικών»….:
( Ναι, ώσπου, παραπεμπτικά, ω Ρωμαίοι, να κλέψουν 666.777.888 τόννους χρυσού οι ‘’μυστικοί’’….! )
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….!
|Ω Χιτ∙λέρες, πώς έλεος «δι’ όλους»…., σα θα τους ‘’αδειάσετε’’, «στρέφοντας τ’ αγαθά τους προς σας»…!;| *
$6 : Πλήθος καμήλων θα σε σκεπάση, αι νεαραί κάμηλοι του Μαδιάμ και του Γεφά·
όλοι οι από του Σαβά θα έλθουν, θα φέρουν χρυσόν και λίβανον
και θα κηρύξουν τους αίνους του Κυρίου»…..
// Ρε, γαδεροί και ‘’μπουρντισμένοι’’ με σατάν ιμπεριάλ σχιζοόνειρο, άντε και 666.777.888 χρυσοτόννοι….,
πιότερο χρυσό απ’ τον…., χμ, τον της «ματαιότητος»…., Μαμ,σ,ωνά Σολομώντα….,
α, και τους ‘’3’’ μάγους εξ ανατολικής Ανατολής….,….! //
* Παραπομπή από το $6….. στο….: Ματθ.: 2 : 11….: «Και όταν εμπήκαν
| …..οι ‘’3’’ μάγοι απ’ την Ανατολή….. | ( Α, μύησή του, λες, από κούνια στον ιμπεριαλισμό Νο 666….! )
εις το σπίτι | …..εεεεε, ‘’σπίιιιιτι’’ το σπήηηηηλαιο….! | , είδαν το παιδί μαζί με την Μαρίαν την μητέρα του
και έπεσαν εις την γην και το προσκύνησαν·
κατόπιν άνοιξαν τους θησαυρούς των και του προσέφεραν για δώρα
χρυσόν και λιβάνι και σμύρναν»….: Η επίσκεψις των μάγων….! *
---- Ω, και τι εύστοχη παραπομπήηηηη….! Βλέπετε βλέποντας…., χμ, κι ακούτε ακούοντας…!;
Συμβολικήηηηηη η επίσκεψη, έστω, των ‘’3’’ μάγων στον ‘’από κούνια’’….. χρυσόλαγνο Ι. Χ….! ----
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«Αντί να είσαι εγκαταλελειμένη και μισητή / Σιών /, χωρίς να διαβαίνη τις διά σου,
| Εχ, ούτε ψυχοχολέρα ή ψυχολέπρα να είχατε, ρε εξεξεξολοθρευτές, δεν θα σας ’’φοβούνταν’’ τόσο….,
ω, ξουουουουου και χξς΄ςςςς, φιλήσυχα τεκνία…., ω αρχιπλιάτσικοι….! |
θα σε καταστήσω υπερηφάνειαν αιώνιον και ευφροσύνην εις γενεάς γενεών.
(!;) Θα θηλάσης το γάλα των εθνών, τα πλούτη των βασιλέων θα θηλάσης
|| Χμ, οικειοθελώςςς θα τα, και τους, ’’υδρο’’,‘’αεριο’’,θηλάσεις…., και, για να μη ‘’σπαργώσουν’’…!; ||
{ Προσοχή, προσοχή….,/ ω βαμπίρια και μη….,/ το μωρό το Βαμπίρ…../ ξεκινάει…., ’’γραμμή’’….!
Και…., άντε και καλή γαδ : τύχη…., κι οι δρόμοι να έχουνε Ερμάς…., στα πλιάτσικα του Ερμή σας….,
ε, να βλέπετε βλέποντας….. ώς και τα αόρατα….!
Εμ…., να…., άμα ‘’δεν τραβά’’ μόνος ο εθνι·κι·σμός….. ή μόνη η θρησκεία….,
νααα, τα «νυμφεύουν»….. και ποια δύναμη τα χωρίζει,
χμ, που, έτσι : μαζί τα δυο, είναι, πια, η Τέλεια Σφίγγεια Παγίς : Ενέδρα : Αίνιγμα των λαών….! }
και θα γνωρίσης ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου, ότι ο λυτρωτής σου είναι ο Παντοδύναμος του Ιακώβ.
( Α…., ω ‘’θεέ’’ Γιαχβέ…., όσα κι αν τους τάζεις…., «τους πολυτίμους εις εσέ»….,
δεν αλλάζουν εύκολα ‘’θεό’’ οι «σκληροτράχηλοι»….! Εξού και τάξε –τους περισσότερα….. και ξου….! )
Αντί χαλκού θα φέρω χρυσόν, και αντί σιδήρου θα φέρω άργυρον, και αντί ξύλου,
χαλκόν, και αντί λίθων, σίδηρον·
( Ω, άθλιοι, σώρρυ, άθλοι, να κι οι ‘’πλιατσικιζέ’’….. γεω : 777, πορτοφολο : 666, νοο : 888 θηλασμοί….!
Εμ, τί, κοπροθηλασμοί…!; Την κόπρο /λίπασμα ή καύσιμο/ του Αυγεία θα θηλάζουν, πια, οι Γιαχβάκριβοι…!; )
και θα εγκαταστήσω ως κράτος σου την Ειρήνην και ως κυβέρνησίν σου, την Δικαιοσύνην»….. ( Χξς΄ςς….! )
«Ο ελάχιστος θα γίνη φυλή, ο μικρότερος, ισχυρόν έθνος.
Εγώ ο Κύριος θα επιταχύνω τούτο εις τον κατάλληλον καιρόν του»….!
♦ …..Εχχχχχ…., έεεεετσι…., ρε δόλιοι έμποροι μαζί και υλο·ιδεο·‘’πλιάτσικοι’’….,
μοιραστείτε : διασπαρθείτε ανά τους λαούς και κυριέψατέ τους….,
ω εμφυλιο’’τέτοιοι’’ «σπαρτοί Κάδμοι» της Διασποράς του «Σπάρτη Κάδμου», ε, «μετά τον κατακλυσμό»….,
| …..α, πλην από τους εκάστοτε, ανά τους λαούς, εξεξεξαγοραστούς….. Εβραιόφρονες….! |
που δεν σας ’’καταλαβαίνουν’’ : ‘’μυρίζονται’’ οι ψυχοσυναχωμένοι…., χμ, παρά, μόνο, μερικοί….,
ως, λ.χ, ο Μέγας Σωκράτης…., που έδειξε…., βλέποντάς ‘’σας’’, ‘’πρόσφυγες’’ σε καράβια…., τον κίνδυνο….,
και, επί της Αρχαίας Τρελλάδας…., με το….: «Ίδε ο κίνδυνος της ανθρωπότητας….!»….,
το που είπε, και, στον Πλάτωνα και τοννννν….!
…..Και….. πολλοί, χξς΄, πολιτικοί ή οικονομικοί ‘’πρόσφυγες’’, ή και τα δυο, ιδίιιιιως, του Ισραήλ, και, τότε….,
χμ…., οι που ήσαν….. κάθε νομάς και βασιλιάς….,
χα, κάθε άλλο, παρά τέτοιοι, ήσαν…., μα άγγελοι -- κατάσκοποι και ‘’ιχνευτές’’ πλιατσικο’’τέτοιου’’….,
[ Εβραίοι της Διασποράς : «διασκορπιστές των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν» : Γέν.: 10 : 32….! ]
που…., και, για να έχουν το ανάλογο πρόσχημα του διωγμένου….,
και, βασιζόμενοι στη φιλοτιμία των ‘’ανυποψίαστων’’ και προς, την όπως, κατάκτηση λαών….,
έκαναν, και, σικέ, ώς και ιστορικούς πολέμους….,
χα, πλην από, και, σικέ, μυθολογικές ειρήνες…., αλά Αβρ,α,άμ….!
Και, ε, νααααα, εκεί που τους χάρισαν, ’’πονόψυχα’’, το μοσχάρι….. τους έκλεψαν και, και, την αγελάδα….,
εχ, για να επαληθευτεί κι η ως άνω υπόσχεση του Γιαχβέ περί γαλατοθηλασμού των εθνικών….,
κι έγιναν οι ελαχιστόφυλοι, ανά τις εκεί χώρες, από ’’έποικοι’’, αφέντες…., ή συναφέντες : συνδιοικητές….,
κι οι ντόπιοι, μετά κι έτσι, φορές, πρόσφυγες μες στην ίδια τους τη χώρα…., ε, νεφθαλιμίως : τεχνάσμασι….!
Χα, με….. Κυριακή….. επιτάχυνση και εις τον κατάλληλον καιρόν….,
καθώς, κυρίως, τα, γαλατόλαγνα και βασιλοπλουτόλαγνα, φίδια…..
νααααα, στήνουν ενέδρα, καραδοκούν…., ωσεί Ποσειδώνειοι γιοι και αρχαιοτρελληνικά τέρατα….,
και….. φίδι μαύρο που τρώει τους….. περαστικούς….!
Α…., και, ω εβραιοφιδο’’τσιμπημένοι’’ σύγχρονοί μου….. νεοΈλληνες…., ’’περαστικά’’ ‘’μας’’….,
που και αρχαίοι πρόγονοί ‘’μας’’ τα ίδια έκαναν…., σε ομόφυλους και μη…., Κυριακά -- Διïκά….,….! ♦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ησαΐας Β΄ : 62 : 5 :
( «Λύτρωσις και δόξα της Ιερουσαλήμ» )
Ησαΐας : «’’Όπως ο νέος νυμφεύεται παρθένον, ούτω ο Κτίστης σου θα νυμφευθή σε·
{ Ε, το ‘’κόκκινο σεντόνι’’ της χιλιοπαρθενόρραφτης «πορνονύφης» δεν μας δείχνετε,
μα το….. Καναθοφανταζόμαστε….! }
και όπως ο νυμφίος ευφραίνεται εις την νύμφην,
ούτω ο Θεός σου θα ευφραίνηται εις σε’’ / λέγει ο Κύριος / »….!
|| Ωχ, καλά…., ρε ’’ψιλογαζο’’‘’δουλευτές’’…., από….. γαμαλληλούια άλλο τίποτα….,
χμ, που….. πονά…., μα σας αρέσει…., νααααα…., που θα….. ’’μανταμοποιηθείτε’’ κι εσείς….,
καθώς Μαντάμ παρθένα δεν γίνεται να υπάρχει…., χμ, πλην, ίσως, ’’λεσβίας’’….!
Ναι, και….. προσοχή, κυρίως, σ’ αυτόν εδώ τον Κύριο γαμπρό…., σ’ αυτόν εδώ τον Θεόοοοο Γιαχβέ….,
που κρυπτοείναι της πολυγαμίας…., και, της μετά αλλόφυλων ειδωλαλατρών κι ομόφυλων δούλων….,
ναι…., κι αςςςςς….! ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 65 : $17, 18, $19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 :
( «Αίνος και προσευχή» )
Ησαΐας : $17 : «’’Διότι, ιδού, θα δημιουργήσω καινόν ουρανόν και καινήν γην,
// Ε, τα ίδια σκατένια έλεγε κι ‘’έκανε’’ και το σκατό του όντως Σατανά ο Δίας στην αρχαία τρΕλλάδα
και στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα…., μα….. νααααα κάτι δουλολαοί ‘’πέτρες -- πετροκατάγωγοι’’….,
ω, και νααααα κάτι λαοβάμπιρες βασιλικές και ηγεμονικές οικογένειες ‘’θεοκατάγωγες’’…., ευγενείς….,
που ισχυρίζονταν, μάλιστα, πως δεν έχουν τίιιιιποτα το κοινό με τον….. αγενή απλό λαό….,
χα, τα ‘’αεριο’’ποιημένα ‘’ύδατα’’…., ως, έτσι, κι οι Βραχμανο’’τέτοιοι’’ και άλλοι αλλού….! //
και τα προηγούμενα δε θα μνημονεύωνται ούτε θα έρχωνται εις τον νουν·
| Ω, ξανά, σατανοσόκ : σατανοΕ. C. T….. ή….. ’’περασμένα…..ξεχασμένα…..’’…!; |
*/ Παραπομπή από το $17….. στα….: ▪ Πέτρ. Β΄ : 3 : 13….: «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του,
περιμένομεν νέους ουρανούς και νέαν γην, ( Χμμμ, ουρανό στο όνειρο κι ουρανούς στο όραμα….! )
εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη»….: Ανάγκη οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι….,…..
▪ Αποκ.: 21 : 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….! /*
---- Κάλέ, όχι Γη…., που, δόλια, βάζουν οι ‘’μυημένοι’’ βρωμομεταφραστές ‘’τέτοιοι’’, στον τίτλο….,
μα γη : χώρες –της εκεί…., ναι, σε ‘’Νέα Τάξη Πραγμάτων’’ με ανακατανομή εξουσιών : ουρανών….!
Και….. βρείτε μου, μια φορά έστω, το γη με Γ…., ως Γη….,
| …..και Ουρανό με Ο κεφαλαίο…!; |
και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη…., και εγώ θα….! ---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·
♦ …..εχ, κι αυτός…., ως κι άλλοι παλιοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’…., ο παλιοδιαθηκικός Κύριος….,
μα και ως κι ο Καινοδιαθηκικός ‘’τέτοιος’’….,
όλο κενές καινές δημιουργίες -- δια∙κρατικές τους ανασυστάσεις κάνουν…..
με καινό ουρανό -- καινή εξουσία και καινή γη -- καινό λαό…., ε, κι όλο…., ’’τελικά’’, εκκενώνονται….!
Και, πάψτε, ρε τρισάθλιοι κι όπου εβραιοκίνητοι συμβολοπαίχτες, ’’χαζο’’χαρούμενοι κι ευφραινόμενοι,
να τα μεταφέρετε κι αυτά τα, εκεί, ‘’τοπικά’’ ‘’νεοφτιαξίματα’’ σε παγκόσμιο επίπεδο, χμ, Πανικά….,
ως και, έτσι, οι ‘’τέτοιοι’’ των άλλων σατανοσχιζοθρησκευμάτων…., όλων, ανεξαιρέτωςςςςς,…..
που….. ο Αρχιλομπίστας εβραιο’’τέτοιος’’ έχει θρονιαστεί Κυρίαρχος -- Κύριος των Κυρίων,
προ πολλού στο….. σεληνότροπο βοθροΒάθρο της Γης…., τώρα πιααααα…., χξς΄, Αμέρικα μεριά….!
Πάψτε…., μπας και πεθάνετε, τουλάχιστον, με αξιοπρέπεια….,
αφού δεν μπορείτε να ζήσετε, σε εθνικό ή ατομικό επίπεδο, με αξιοπρέπεια…., όσοι….!
Ναι, ρε παντεμπαίχτες, ναι,….. και ‘’πίσω έχει η αχλάδα την ουρά και ο Οβριός τα μπροστινά’’….! ♦
$19 : και θα αγάλλωμαι διά την Ιερουσαλήμ και θα ευφραίνωμαι διά τον λαόν της.
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Δεν θα ακουσθή πλέον εις αυτήν φωνή κλαυθμού και φωνή κραυγής.
*/ Παραπομπή από το $19 στα….: ▪ Αποκ.: 7 : 17….: «Διότι το Αρνίον που είναι εις το μέσον του θρόνου
θα είναι ο βοσκός τους και θα τους οδηγήση σε πηγές που δίνουν νερό ζωντανό, και ο Θεός θα εξαλείψη
κάθε δάκρυ από τα μάτια τους»….: Η όρασις των λυτρωμένων εις τον ουρανόν….,…..
▪ Αποκ.: 21 : 4….: «Θα εξαλείψη ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους·
ο θάνατος δεν θα υπάρχη πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος θα υπάρχη πλέον,
διότι τα παλαιά παρήλθαν»….: Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη….! /*
|| Α, έτσι, ως ‘’πας γυρεύοντας’’, θα στεγνώσει απ’ το μαυροδάκρυ κι η τζιτζίκω Ραχήλ, εν Ραμά ή μη….!
Ναι…., Μελεαγρίδα ή Νιόβη θα την καταντήσετε κι αυτήν την «παίζουσα δύσκολα τεχνάσματα»….! ||
Και δεν θα υπάρξη εις αυτήν νέος ή γέρων, χωρίς να ολοκληρώση το πλήρες μήκος της ζωής του·
αλλ’ ο νεώτερος θα αποθνήσκη εις ηλικίαν εκατόν ετών,
*# …..χμ, από 365 ημέρες και 365 νύχτες…..«μισθωτού» είναι το έτος…!;
Και…..
// …..λ. χ, ως στην παραβολή των εργατών του αμπελώνος…., που οι εργασθέντες όλη τη μέρα
και υπό τον ήλιο πήραν, κατά το κέφι τ’ αφεντικού, λιγότερα απ’ αυτούς που εργάστηκαν πολύ λίγο
και….. υπό ‘’σκιάν’’….: Ματθ.: 20 : 1 έως 16….. //
εργαζόμενου μισθωτού ελεύθερου….. ή εργαζόμενου, μόνο για το φαΐ του, άμισθου δούλου…..
ή άεργου : κοπρίτη επιστάτη μισθωτού ελεύθερου…., που για τον καθένα μετριέται αλλιώς το έτος…!;
Να…., για να υπολογίσουμε σε πόσα έτη θα έλθει εκ 2ου ο Δεσποινίδος Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Και….. σε ποιά νέα του δημιουργία θα είναι αθάνατοι οι αν,κάτ,θρωποι…!; #*
(!;) ο δε αποθνήσκων κάτω των εκατόν ετών θα λογίζηται (!;) επικατάρατος.
{ Εμ, αφού τα ‘’τέτοια’’ Μωυσίστικα δεννννν…., έως τώρα…., ω ματαιόδοξοι και συνάμα δικαιόλοξοι….,
ε, χμ, που οι 678 στους 876 είναι επικατάρατοι,
ως μη συμπληρώσαντες, πλήρως, το ‘’τρισδιάστατο’’ της ζωής τους,…..
άρα, χμ, και, παλιοδιαθηκικό νεοδιαθηκικό αέρα εμαγείρευε….,
οπότε….. μη τρέχα και μη γύρευε, βρε ‘’νεφελό’’τροφε τζίτζικα, κι εσύ…., και ‘’μη την ψάχνεις’’….! }
Και θα οικοδομούν οικίας και θα κατοικούν εις αυτάς, και θα φυτεύουν αμπελώνας
και θα τρώγουν τους καρπούς των.
Δεν θα οικοδομούν αυτοί και θα κατοική άλλος, ούτε θα φυτεύουν αυτοί και άλλος θα τρώγη·
[ …..χα…., ’’μύρισε’’ ++ : υπερθετικού βαθμού Δημοκρατία….. ή δοκεί μοι…!; ]
διότι αι ημέραι του λαού μου θα είναι ως αι ημέραι δένδρου
και οι εκλεκτοί μου θα απολαύουν του έργου των χειρών των μέχρι τέλους.
{/ Ωχ, πάλι, εκλεκτικά πράματα τα πράματα και μοντέρνο πλιάτσικο…., που η δουλεία θέσφατον….,
και που…., ακόμα…., χμ, δεν εξανθρωπίστηκε ο κάτθρωπος Γιαχβέ τους….,
δεν έγινε….. φυτοφάγος, από σαρκοφάγος, ακόμα…., χξς΄, πνευματικόοοοοςςςςς….!
Έι, όταν τα θύματα δημιουργούν θύματα, τιμωρούνται, ως θύτες, ’’άνω’’, διπλά κι εξίσου άπονα….! /}
Δεν θα κοπιάζουν εις μάτην ούτε θα γεννούν τέκνα προς καταστροφήν·
διότι είναι γένος των ευλογημένων του Κυρίου και οι έκγονοι αυτών θα παραμένουν μετ’ αυτών.
// Όχα…., μια ματιά στην ‘’ιστορία’’….. και άλλο ουδέν από ευλογία….,…..
να, βρε, ’’βγήκε’’ η προφητεία…., ’’μπήκε’’ κι η μεταφητεία….,….. κι ο Γιαχβέ σε….. αμφιβολίιιιια….! //
Τότε, πριν αυτοί καλέσουν, εγώ θα απαντώ, ενώ ακόμη θα ομιλούν, εγώ θα ακούω.
Ο λύκος και το αρνίον θα βόσκουν μαζύ
[ Ναι, μα, το ‘’Πάσχα’’, μετά απ’ τη νηστεία έναιμων κρεάτων και πολυφαγία, χμ, άναιμων ’’ιχθύων’’,…..
τι οβελίας το δίποδον αρνίον στο στομάχι του δίποδου τσομπάνη λύκου
και των δίποδων κεχαγιάδων του….!
Και, χμ, τότε…., λεύτερης βοσκής τα δίποδα προβατάκια….,
μα συρματοπλέγματα θα είναι τα δίποδα σκυλάκια….! ]
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…!; )
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αλλά του όφεως τροφή θα είναι το χώμα!
/ Ε, όχι και τόσο σκληρή ’’αυτο’’τιμωρία, χα, στον ομο·ι·ούσιό σας….! /
Δεν θα προκαλούν ζημίαν ή καταστροφήν εις όλον το άγιον όρος μου’’, λέγει ο Κύριος»….!
* Ω, τότε, πια, θα μάθουν…., κι αυτοί οι, και, λεξαριθμοπαίχτες…., κι ορθογραφία…..
και δεν θα γράφουν, κι αυτοί, το….. οι κωλο γία με ω…., μα με ο….: οικολογία….,
ως έμαθαν, χμ, «εις / ιμπεριάλ / ανάμνησιν», να γράφουν το Αβράμ ως Αβραάμ και το Σάρα ως Σάρρα….!
Και…., χξς΄…., προσοχή στα, τσσσσς, αγιονορίτικα, φακιροτεχνάσματα και βιοχημειο’’τέτοια’’….,
μη σας ξεφύγει καμιά σπίθα κι ανάψετε, και, την περιοχή….,
ή μη και σας προσκύψει και κανείς Υιός Κατθρώπου, πάλι, του ’’σωλήνα’’,
και ξαναρχίσετε τους εγκατθρωπισμούς….! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9 :
( «Κατά του εν τη λατρεία συγκρητισμού» )
// …..εεεεε…., είστε, χμ, ασύγκριτες ‘’τέτοιες’’…., ω….. λατρείες ‘’τουουουουους’’….! //
Ησαΐας : «’’Ποίος ήκουσε τοιούτον πράγμα, ποίος είδε πράγμα όμοιον προς αυτό;
[/ Όχα…., τοιούτον όχι…., μα ‘’τοιούτον’’ ναι, να…., α, κι ομοιούσιο όχι…., μα ομοούσιο ναι, να….! /]
Δύναται χώρα τις να γεννήση εις μίαν ημέραν; Δύναται έθνος να γεννηθή αμέσως;
[ Ε, ομάδες και νομάδες τα έθνη….! ]
* Ουστ, ρε, σατανοφακίρια, αποικιο’’τέτοιοι’’, που σας πρόλαβε, και, ο, επίσης, να, σατανοφακίρης Δίας
και, τσς, δημιούργησε και μια τέταρτη φυλή, την των Ηρώων κι ημιθέων, σε εύφορη γη της Ελλάδας,
φυλή ουράαααανια, χμ, δίκαιη κι ενάρετη…., εμ έπος….. εμ έργο….,
κι εσύ, τώρα, ω σχιζοΓιαχβέ μας λες πως πρωτοτυπείςςςςς….! *
Αλλ’ η Σιών ευθύς ως εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τέκνα της.
( Βρε, είναι να μην Σιωνοευφρανθεί, ανηκούστως, ο Κύριος γαμπρός
στην ‘’νυμφομανή’’ και σαδομαζόχα νύφη Σιών….,
που, κι εκεί, σήμερα ευφραίνονται…., να…., και σήμερα, χμ, ελευθερώνονται….,
ο γαμπρός γεννά….. και η νύμφη τίκτει….,
’’εκ του μη όντος’’…., εμ έθνος….. εμ παρα·Κράτος…., ξου, εν Κράτει….,
‘’ίσως’’, κι αυτό, ’’τέτοιο’’ κι ‘’αλλιώς’’….,…..
ενώ στην Καινή τους Διαθήκη…., α, εκεί, φυσιολογικά πράματα τα πράματα….,
ούτε καν….. καισαρική τομή…., απλώς, χα, Καισαρική….. εκτομή….!
Αλλού δε, λ. χ, στην Κίνα του Λάο Τσε, οι βασιλοϊμπεριάλ εγκυμοσύνες κρατούσαν, και, 81 χρόνια,
χα, ελλείψει μάμου του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμού….! )
Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω’’; λέγει ο Κύριος…..»….!
// …..μμμμμ…., να και….. ποντικομαμή ο Κύριοςςςςς….!
Α, οι σωστοί άντρες, βρε Γιαχβέ, οι γκαστρωτές, δεν ‘’βόσκουν’’ αλλού….,
σαν η γκαστρωμένη τους γεννά….,
αν και τους το έκανες, κι αυτό, σε άλλες σας ‘’τέτοιες’’ γέννες…., μα, ε, θα αποκατθρωποποιηθείς….!
Και δεν μας λες, ρε Κύριε, από…., μετά απ’ τη γέννα…., παρθενία τί…!; Ξανά, παρθενόρραψη…!; //
♠ Ησαΐας Β΄ : 66 : $22 : ( «Καινός ουρανός και καινή γη» )
Ησαΐας : «’’Όν τρόπον γαρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, ά εγώ ποιώ, μένει ενώπιόν μου,
λέγει Κύριος, ούτως στήσεται το σπέρμα υμών και το όνομα υμών’’»….: κείμενο στα αρχαία…..
Μετάφρασις….: «’’Διότι ως ο καινός ουρανός και η καινή γη, τα οποία θα δημιουργήσω,
θα παραμείνουν ενώπιόν μου’’, λέγει ο Κύριος· ’’ούτω το γένος σας και το όνομά σας θα παραμείνη’’»….!
* Παραπομπή από το $22….. στα….: ▪ Πέτρ. Β΄ : 3 : 13….:
ως στο, σχετικό, προπροηγούμενο ευθύς άνω….,…..
▪ Αποκ.: 21 : 1….: ως στο, σχετικό, προπροηγούμενο ευθύς άνω….! *
*----* Ποιώ : ενεστώς ==> μέλλοντας : ποιήσω : θα δημιουργήσω…., στη μετάφραση….,
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να, και παραμένει μέλλοντας…., σκόπιμα, για να…., που δεν….!
Έτσι και με το….. μένει : ενεστώς ==> μέλλοντας : μενούσιν : θα παραμείνουν…..
κι όχι μενεί : θα παραμείνει….,….!
Ε…., πλην, και, από πάμπολλα ‘’τέτοια’’ αριθμολογικά φακιρικά…., και, εδώ….,
ως, και, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη….,
εχ, να, και….. κι άλλο ένα…., πάμπολλα ‘’τέτοια’’, και, εδώ…., γραμματικολογικό….!
Η….. αυθαιρεσία της αυθαιρεσίας…., ω Αρχι,δ,αιρεσία….! *----* ♠
==========================================================
==========================================================

6 --- 9 )
Το Βιβλίον του Ιερεμίου…..
► …..κατά πολλούς, «ο μέγιστος των προφητών»…., χξς΄ςςςς….!
| …..ε…., χα, και κατά λίγους….,….: απ’ τα μέγιστα ‘’παλούκια’’…., να, τα μέγιστα τα ‘’λούκια’’….! |
Κατήγετο από την Ανανώθ, απ’ όπου άρχισε τη δράση του το 626 π. Χ,
( Βρε, μήπως άρχισε την αντίδρασή του το 666 π. ΑΧ ο Μέγιστος των μεταφητών…!; Οψόμεθα….!
Γιατί, για άλλους / …..Ζαχαρίας….. με Νεεμία, λ. χ….. /, άλλαζε κι ο αιώνας γέννησής τους….,
που αντέφασκαν, με άλλους, καταφανώς….! )
για να τη συνεχίσει εις την Ιουδαία και την Αίγυπτο….,
όπου, κατά παράδοση, εφονεύθη διά λιθοβολισμού από ειδωλολάτρες Ιουδαίους….!
Οι προφητείες του εγράφησαν υπό την εποπτείαν του ιδίου,
μάλλον, υπό του ακολούθου και μαθητή του Βαρούχ, που, πιθανώς, προσέθεσε και βιογραφικό του….!
* Χμ, ο Βαρούχ προσέθεσε και το βιογραφικό του κι οι μετά Βαρούχ το θανατογραφικό του….!
Και….. γιατί διά χειρός Βαρούχ…!;
Ήταν αγράμματος ή του ξαναέσπασαν τα χεράκια του ειδωλολάτρες Ιουδαίοι ή άλλοι ‘’τέτοιοι’’…!; *
«Αι μεταξύ της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, των Ο΄, και του Εβραïκού κειμένου παραλλαγαί
είναι τοσαύται, (!;) όσαι εις ουδέν άλλο βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης
| Ω, πώς αλλιώς, πλην από 70 Χ 7 ή Ο΄ Χ 7 ’’τέτοιες’’ παραλλαγές, θα τους προέκυπτε, ’’πειστικά’’,
μεταλλαγμένος…., από άγγελος του νύχτιου σκότους…., άγγελος του νύχτιου φωτός….,
χα, στα ‘’προφητογόνα’’ ‘’εργαστήρια’’ : κωδικοποιητήρια ο Μέγιστος των μεγίστων ‘’τέτοιων’’…!;
Και…., ρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., έτσι….. και γι’ αυτό : το «τοσούτον» ξεϊώτεμα και ξεκεραίωμα….. εδώ….,
πώς ήσουν σίγουρος και ‘’τον’’ ‘’επικαλείσαι τόοοοοσο πολύυυυυ…., εεεεε…!; |
και αφορούν
α΄) εις την θέσιν….. και την τάξιν των κατά των εθνών προφητειών,
/ Χμ, το συνηθίζει η….. ταπεινή, ξου, αλήσμονη, σελήνη…., η κουνίστρα κι ετερόφωτη….,
να ίσταται και εν τη θέσει και «εν τη τάξει» αυτής….,
χα, και να μην επαίρεται, ξου, λησμονεί, ως ο, ακίνητος κι αυτόφωτος, ήλιος….! /
β΄) εις την έκτασιν του βιβλίου
/ Να, από τετράδιο, Βιβλίο…., ’’άδειο’’….. και, χμ, με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα….! /
και γ΄) εις την κατ’ έννοιαν απόστασιν των δύο κειμένων…..»….! || Α, χα, και εις την….. καθ’ ομοίωσιν….! ||
( * …..«η μετάφρασις των εβδομήκοντα είναι (!;) ελευθέρα απόδοσις του Εβραïκού…..»….. )
---- …..εμ…., έτσι συμβαίνει στα….. ’’ελευθέρια ήθη’’…., ’’μανταμιές’’….. κι Άγιος ο Σατάν….,
α…., ’’και το….. Αφεντικό απέξω’’…., ε, ννννναι…., στο Εξωσύμπαν….! ---- ◄
-----------------------------------------------------------------------------------------------------● «Αποστασία του Ισραήλ»,
▪ «Η προς τον βόρειον Ισραήλ πρόσκλησις προς επιστροφήν», ▪ «Ο εκ του βορρά εχθρός»,
▪ «Ο προφήτης (!;) ως δοκιμαστής μετάλλων / του λαού του Κυρίου / »,
▪ «Ερήμωσις του Ιούδα», ▪ «Η δι’ ενδύσεως σάκκου συμβολική πράξις», ▪ «Έγκαιρος προειδοποίησις»,
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▪ «Μόνωσις και απογοήτευσις του προφήτου»,
/ …..ε, κι ‘’αλλαγή πλεύσης’’, λόγω τε και έργω….! /
▪ «Μήνυμα προς τον βασιλικόν οίκον / του Ιούδα / », ▪ «Συμβουλή προς τον βασιλέα Ιούδα»,
▪ «Προφητεία κατά των βασιλέων της χώρας του Ιούδα : Ιωάχαζ / ή Σαλλούμ / και Ιωακείμ…..»,….!
---- Ω, για να καθιερωθείς : για να σε καταντήσουν Τράγιο, ω Τζέρεμι….,
θα πρέπει να ‘’σε περάσουν’’ από πολλές εξεξεξετάσεις…., να, ’’δοκιμαστικά’’, διά πυρός και μετάλλων….,
να, για να μπεις στην Τραγία ’’Οικογένεια’’…., στην μαφιόζικη ‘’Μεγαλαδελφότητα’’….,
χμ, να γίνεις, από Τζέεεεερεμι, Τζερεμέςςςςς….!
Ναι…., ω βασιλο’’γλείφτη’’ και μεσάζοντα πράκτορα του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ σας….,
χα, αλά αρχαιοτρέλληνες, ‘’τέτοιους’’, φιλοσόφουςςςςςς…., τους τότε «ευτελείς δούλους της εξουσίας»….,
να δηλώσεις τέλεια υποταγή….. και στο ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ και στον ‘’μικρό εξεξεξάδελφό’’ …..του….,
που…., μετά από….. άπροβες κι ασύμβολες….. απραξίες, ’’μονώσεις’’ και απογοητεύσεις…., ακαίρως….,
θα σε ‘’απομονώσουν’’ και θα γητεύεις…., ωσεί Μούσα τα….. τζιτζίκια…., και, διά συμβολοπραξιών….,
εγκαίρως…., που….. πανούργοι είναι….. κι όχι αφελείς…., ω γητεύτρα σατανολεία.…! ---- ●
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 1 : 4, $5, 6, $7, $8, 9, $10, 11 :
( «Κλήσις του προφήτου» )
Ιερεμίας : «Ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ·
$5 : ‘’πριν σε πλάσω εις την κοιλίαν σε εγνώρισα και πριν γεννηθής σε εξεχώρισα,
σε κατέστησα προφήτην εις τα έθνη’’.
[ Ε, την…., ε,ν,μ,σαρκ,ψυχ,ωτή…., Ιδέα -- ρόλο Ιερεμίας….,
χξς΄, που για όλες τις εκδοχές προκατασκευάζουν ‘’τέτοιους’’….! ]
*$ Παραπομπή από το $5….. στα….: ▪ Λουκ.: 1 : 15, 41….:
Άγγελος Γαβριήλ / …..προς Ζαχαρία, ’’πατέρα’’ του Ι. Β….. / :
«Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά δεν θα πιη | …..ο, κι αυτός προκάτ, Ιωάννης ο Βαπτιστής….. | .
Θα είναι γεμάτος από Πνεύμα Άγιον από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού….,…..
«Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμόν της Μαρίας, επήδησε το βρέφος εις την κοιλιά της
και επληρώθη η Ελισάβετ από Πνεύμα Άγιον»….:
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας….,…..
▪ Γαλ.: 1 : 15, 16….: Παύλος : «Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός,
ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου
και με εκάλεσε διά της χάριτός του, να αποκαλύψη μέσα μου τον Υιόν του,…..»….:
Το ευαγγέλιόν του το έλαβε από τον Χριστόν και όχι από ανθρώπους….! $*
Τότε εγώ είπα· ’’α, Κύριε Θεέ! δεν δύναμαι να ομιλώ, διότι είμαι παιδίον’’.
{ Εχ, μωρέ ‘’δύσκολε’’ κι εσύ, ολιγογράμματε και Βαρουχόγραφε, που κοιλιόθεν ‘’Τ’ον τηλεφωνούσες….,
όταν θα σου τον βάλουν τον ‘’σιωπο’’αποκωδικοποιητή, χμ….,
θα μάθεις να μιλάς, κιόλας, αποκωδικοποιώντας….. σεληνιακές ‘’σιωπές’’….! }
$7 : Αλλ’ ο Κύριος είπε προς εμέ· ’’μη λέγης είμαι παιδίον, ( Τί, μύηση από το νηπιαγωγείο ο ‘’τέτοιος’’…!; )
/ Α, και μηηηηη…., που….. από παιντί -- προκάτ προφήτη κι από σχιζό μεταφήτη…..
μαθαίνεις το αληθινό Ψέμα και την Ψεύτικη αλήθεια….! /
διότι θα μεταβής προς όλους εκείνους, προς τους οποίους σε αποστέλλω,
και θα είπης όλα όσα σε προστάσσω.
* Παραπομπή από το $7….. στο….: Ματθ.: 28 : 20….: «…..διδάσκοντες αυτούς
| …..οι 11, πια, μαθητές του Ιησού…., δασ κάλοι σε όλους των εθνών….. |
να τηρούν όλα όσα σας διέταξα. Και ιδού εγώ είμαι μαζί σας όλας τας ημέρας
(!;) μέχρι της συντελείας του κόσμου»….:
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν….! *
$8 : Μη φοβηθής αυτούς, διότι είμαι μαζύ σου διά να σε σώσω’’. Λόγος του Κυρίου.
// Χα, διά λιθοβολισμού η, στερνή, Γιαχβέ σωτηρία –του…., που οι άλλες ‘’τέτοιες’’ διά ‘’τέτοιων’’….!
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Ωχ, και τι μπεσαλίδικη θείααααα υπόσχεση….! //
*[ Παραπομπή από το $8….. στα….: ▪ Πράξ.: 26 : 17….: Ι. Χ : «Θα σε ελευθερώσω | Σαούλ -- Παύλε |
από τον λαόν αυτόν και από τους εθνικούς»….: Η ομιλία του Παύλου ενώπιον του Αγρίππα….,….
▪ Εβρ.: 13 : 6….: «…..και έτσι μπορούμε με εμπιστοσύνην να λέμε,
Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ.
Τί μπορεί να μου κάνη ο άνθρωπος;»….: Ηθικά παραγγέλματα….! ]*
Τότε ο Κύριος ήπλωσε την χείρά του και ήγγισε το στόμα μου.
| Ρε…., με καλυμμένο το πρόσωπό του ή με ακάλυπτα τα οπίσθιά του…., ως, και, τον Μωυσή…!; |
Και ο Κύριος είπε προς εμέ· ’’ιδού, θέτω τους λόγους μου εις το στόμα σου·
( …..α…., γραφτά τα έπαιρνες τα πολεμικά διαγγέλματά του….,
που, μάλλον, Πέτρε, σώρρυ, Ιερεμία, ήξερες να διαβάζεις….,
αλλά όχι και να….. μετα…..γράφεις…., χμ, πλην διά του Σιλλουανού, σώρρυ, του Βαρούχ…., ε….!
Και, ω Ιερεμία, άνοιξέ ‘του κι εσύ το στόμα και ρίξε μέσα 678 κιλά αίμα του ακόρεστου βάμπιρου,
χμ, ως έκαναν οι Μάγια της Κεντρικής Αμερικής στη γιορτή π’ α τσι : άνοιγμα του στόματος….,
και, για να μην παραπονιέται ότι μόνον εκείνος δίνει….! )
$10 : 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’’.
[ Έι, ω χουλιγκανολάγνα…., ετεροκλήτως αυτόκλητη….. ή αυτοκλήτως ετερόκλητη….. εξεξεξουσία…!; ]
* Παραπομπή από το $10….. στο….: Κορ. Β΄ : 10 : 4, 5….:
«Διότι τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι κοσμικά, ( Ε, στην Α. Ι, όμωςςςςς, τι, κυριολεκτικά, όπλα….! )
αλλ’ έχουν θείαν δύναμιν, διά να γκρεμίζουν οχυρώματα. [ Α, αλληγορικό πόλεμο εννοεί…., χμμμμμ….! ]
Γκρεμίζομεν επιχειρήματα και κάθε τι που υψώνεται με υπερηφάνειαν κατά της γνώσεως του Θεού
και πιάνομεν αιχμάλωτη κάθε σκέψιν διά να την κάνωμεν να υπακούση εις τον Χριστόν»….:
Ο Παύλος υποστηρίζει ότι η εξουσία του έρχεται από τον Θεόν….! *
Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς εμέ λέγων· ’’τι 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’’»….!
( Άντε, ρε Γιουχαχά, εύγε και πέρασες το τεστ οφθαλμαπατικής και, έτσι, ποίος σε ‘’απενεργοποιεί’’….! )
[ Έι, αμυγδαλόοοκλαδοοο…., φυλλαχτείτε…., και, που άνοιξη αρχίζουν, συνήθως, οι πόλεμοι….!
Όμωςςςςς…., άνοιξη κλαίνε και οι Μελεαγρίδες…., α, και η κολπατζού Ραχήλ….! ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 3 : 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;’’….! /
{…..έλα, ρε παρθενόλαγνε σχιζοπειραματιστή….,
τώρα, μάλλον, ’’Δυτικέ’’ κι εκεί εγκάθετε…., ‘’Ανατολίτη’’ γαμπρέ….,
ω του δόγματος της παρθενίας του θρησκειοϊμπεριαλισμού πρω,κ,τοδασ κάλε της παρθενοΙσραήλας….,
μη τη φοβερίζεις για τα ‘’κέρατα’’…., και, τα Αραβοκέρατα….,
κυρίως, γι’ αυτές τις….. ’’ανάδελφες’’ συμμαχικές απιστίες της εις βάρος άλλης νύφης : συζύγου σου….,
νόμιμης ή μη, ’’άπιστης’’ ή μη…., ω συ που τη θες κατ’ αποκλειστικότητα….:
συ την αφρόκρεμα κι οι άλλοι το αριάνι…., ιδίως, αυτήν, που ‘’ξέγνοιασε’’, πια...., η, τώρα, ’’αυτοδύναμη’’….!
Μη την τυραννάς τη Σιωνονύφη…., βρε πολύγαμε και πολυαρραβώνιαστε ‘’πριαποτέτοιε’’….,…..
συγχώρα ‘την και μη λυσ,Σαρρ,οφέρεσαι κι εσύ ‘’τόσο’’ βάναυσα στις μοιχούς,
που τις χρειάζεσαι για την, χα, Μεγαλαδέρφωση των νυμφών σου…., για….. πάγ’’γαιο’’ νυφοχαρέμι σου….!
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Μη της δίνεις άλλο διαζύγιο οπισθιοδεικτικά…., οπότε, ξανά, ’’παρθενορραφές’’,
γαμαλληλούια και γαμηλιώτικα τραγ ούδια….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 5 : 1,…..7 :
( «Η διαφθορά του λαού αιτία της επερχόμενης καταστροφής» )
{/ Α, άκου να σου ειπώ, ρε σαρκόδουλε Τζερεμέ….,
μη όλο ο δοκιμαζόμενός σας λαός -- πειραματόζωό σας φταίει….,
α, όλα κι όλα…., έως πότε, ενώ θα φταίει το αιδοίον : Αρχηγοί της νύφης Ιεροσολύμας,
θα ‘’την πατά’’ -- πληρώνει η πατούσα της -- το παρανυφάκι της -- ο λαός της….,
χμ, που ‘’της πάτησε’’ το πέπλο ο….. ανάδελφος κουμπάρος…., μα συνάδελφος του γαμπρού….,
κι έπεσε και εξεξεξεπαρθενίσθη εις καρεκλοπόδαρον….,
ωχ, και πώς να το πιστέψει ο γαμπρός κι η πεθερά….,….. κι άντε, ω ‘’γαμο’’λόγε, να….,…..
ε, κι άντε να, χα, εξεξεξηγήσεις, κι εσύ, ρε χξς΄, κι αυτά τα ’’γαμο’’αλληγορικά μου….! /}
Ιερεμίας : «’’Περιέλθετε τας οδούς της Ιερουσαλήμ, ίδετε και μάθετε!
Ερευνήσατε τας πλατείας της, αν δύνασθε να εύρητε άνθρωπον,
εκτελούντα το δίκαιον και ζητούντα την αλήθειαν, ώστε να την συγχωρήσω’’»…..
{ Ρε, βρυκόλακα αυλοκόλακα, μόνο, στις Αυλές…., όπου στ·αυλίζεσαι μαζί με άλλους ‘’ψωμοζήτες’’….,
είναι οι εκεί και τότε δίκαιοι αληθειοζήτες…., κι εκεί : στις πλατείες της ούτε ένας άνθρωπος….,
ρε απόλυτε….: απολυμένο σκυλί του όντως Σατανά Τζέρεμι…!; }
«’’Πώς δύναμαι να σε συγχωρήσω / ω Ισραήλ : Ιερουσαλήμ :….. / ;
Τα τέκνα σου με εγκατέλειψαν και ωρκίσθησαν εις τους (!;) ανυπάρκτους θεούς.
[ Εμ…., φακιροέτσι…., και τα, χμ, υπαρκτά είδωλα καταντούν ανύπαρκτα και ’’ρέστα’’….,
ναι, να, κι άντε και εκκένωσέ ‘τα, ’’δυσκοίλιε’’ κοιλιόδουλε Γιαχβάραρε….!
Κι αφού είναι ανύπαρκτα…., ρε, τί τους απευθύνεσαι, ως εάν υπήρχαν, πολλάκις κι αλλού…!; ]
Όταν εχόρτασα αυτούς εξεπορνεύοντο και συνέρρεον εις τους οίκους των πορνών’’»….!
/ Εεεεε…., να πρόσεχες και να τα κρατούσες, κι αυτά, χμ, παρθένα -- ‘’παρθένα’’….,
και να μην τους ήσουν αχόρταγος σαδιστοεραστής…., ναι, Κύριε Τρία, σώρρυ, Δία της Μ. Ανατολής….! /
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 9 : 6,…..14, 15 :
( «Ο προφήτης απαρηγόρητος εκ λύπης» )
[ …..ωχ, έχυσε ‘’τέτοιο’’ μαύρο προς μελαχροινό δάκρυ ο ‘’τέτοιος’’ πάνω στις ‘’πέτρες’’…., χα….,
που, έκτοτε, οι ‘’πέτρες’’ έγιναν μαύρες…., εξού και μελαχροινάκια προς μαύρα τα εκείθεν Γιαχβούδια….! ]
Ιερεμίας : «Διά τούτο λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· ’’ιδού, θα λιώσω και θα δοκιμάσω αυτούς,
διότι τί άλλο δύναμαι να πράξω προ της ασεβείας της θυγατρός του λαού μου’’;»…..
/ …..χμ, σαν να μη φαίνεσαι…., ξου, Παντοδύναμοςςςςς…., ε, και….. «τι άλλο…..»….,
ρε δίποδο -- τετράποδο θρασίμι και βάρβαρε σχιζολαοδοκιμαστή Γιαχβάραρε….! Εχ, η ‘’Ειμαρμένη’’….! /
«Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ·
‘’ιδού, θα θρέψω αυτούς με αψίνθιον και θα δώσω εις αυτούς να πίουν δηλητηριασμένον ύδωρ,
{ Ε, Επικάλυψη -- Πολεμοδιάγγελμα, χωρίς άψινθο και βιολογικό πόλεμο, δεν γίνεται…., να, φαίνεται….! }
και θα τους διασκορπίσω μεταξύ των εθνών, τα οποία ούτε αυτοί ούτε οι πατέρες τους εγνώρισαν,
/ Α, νααααα, έχει κι αλλού γαίες…., άγνωστές τους….! /
και θα στείλω οπίσω των την μάχαιραν, έως ότου εξολοθρεύσω αυτούς’’»….!
* Βρε, διώξτε ‘τον…., πριν ‘’σας διασκορποκατακάτσει’’ το Κατακάθι κι είναι αργά για όλους σας….! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 11 : 1, 2, $3, 4 :
( «Το κήρυγμα της διαθήκης» )
Ιερεμίας : «Ο λόγος, ο οποίος ήλθεν από τον Κύριον εις τον Ιερεμίαν·
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/ Ιερεμίας : ιερεύς της Αναθώθ, στη χώρα του Βενιαμίν….. /
|| Εχ, οι ιερείς, ’’πάντα’’, με τους ανίερους…., ιερώςςςςς….!
Και….. «εις τον Ιερεμίαν»….. κι όχι….. «εις εμέ»…., χμμμ, αλλόοοοογραφτος γαρ….! ||
‘’άκουσε τους λόγους της διαθήκης ταύτης και ανάγγειλέ τους εις τους άνδρας του Ιούδα
και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ,
$3 : λέγων προς αυτούς· ’’ούτω λέγει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ·
[ Χμ, ούτω λέγει…., μα αλλιώς ξελέγει…., ε, και μη ‘’μυξο’’κλαίς, πάλι, μωρή κωλοφωτιά….!
Ρε καταραμένε καταραστή…., δεν αφορίζεις τα διδυμιά σου….! Ξου, ρε απρόσεκτο Κτήνος….! ]
κατηραμένος να είναι ο άνθρωπος ο μη προσέχων τους λόγους της διαθήκης / Α, μνημονίου…!; / ταύτης,
* Παραπομπή από το $3….. στο….: Γαλ.: 3 : 10….: (!;) «Όσοι βασίζονται εις τα έργα του νόμου,
αυτοί είναι υπό κατάραν, (!;) διότι είναι γραμμένον, Καταραμένος είναι όποιος δεν μένει σταθερώς
εις όλα τα γραμμένα εις το βιβλίον του νόμου διά να τα εκτελή»….:
[ Αντίφαση…!; Και, έτσι, Καταραστός, Γιαχβόθεν : ‘’θεόθεν’’, κι ο Παύλος…!; ]
Η πίστις και όχι ο νόμος είναι η βάσις της αποδοχής του ανθρώπου από τον Θεόν….! *
την οποίαν διέταξα εις τους πατέρας σας την ημέραν,
κατά την οποίαν εξήγαγον αυτούς από την σιδηράν κάμινον, την χώραν της Αιγύπτου,…..’’»….!
{ Ε, μετά από 666 έτη….. ανέργου…., και ουχί μισθωτού…., τους εξεξεξήγαγες….. ’’εισαγωγικά’’…..
και μιλάς, ξέμιλα, ρε κατηραμένε ‘’ξενό’’φερτε λαοπειραματιστή, που σε παραθερίζουν, κιόλας, ορεσίβια,
α, για να σου ανεβεί ο αιματοκρίτης, που λίγα είναι τα σφάγια….!
Ουστ, ρε Γαβγιστή Γιαχβιστή κ.λ.π …..-ιστή, παραγράφονται, πια, τα χρέη –τους…., ω Εβραίων βάμπιρε….! }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 11 : 18, 19 :
( «Συνωμοσία κατά του Ιερεμίου» )
Ιερεμίας : «Ο Κύριος με επληροφόρησε, και εγνώρισα· είδον τι έπραττον.
|| …..ωχ…., για την ώρα, του είσαι, του πολυπρακτορούχου Κυρίου, πολλαπλών χρήσεων….,
και σε….. ’’καλύπτει’’…., ο….. ’’πολύταμπλος’’ και νεφθαλίμ ‘’παιχνιδιάρης’’…., ω μετα,προ,φήτη….,
μα, μετά, μιας και….. λιθο·βολικής του αχρησίας…., απροκαλύπτως ακάλυπτο θα σε….! ||
* …..οι άνδρες της Ανανώθ, όπου ήταν ιερέας / Χμ, του Α2 Γραφείου….! / κι ήθελαν να τον σκοτώσουν,
/ …..εμ…., ω ’’γουρσούζη’’…., αν έκανες πάμπολλες ‘’κηδείες’’….. και ελάχιστα ‘’βαφτίσια’’….! /
που τους εύχεται : «ας ίδω την εκδίκησίν σου επ’ αυτών» : Ιερεμίας : 11 : 20…..
«εν τω καιρώ του θυμού σου» : 18 : 23…..
---- Ω, Τζερεμέ Τζέρεμι…., άγγελε : κατάσκοπε, και εν τω καιρώ του….. ’’καρφωτού’’ σου….! ---- *
Αλλ’ εγώ ήμην ως άκακος αμνός, οδηγούμενος εις σφαγήν.
/ Ναι…., αχ, αμνέ…., μόνον, η προβειά σου είχε, χμ, υπερφυσικές αιματοκηλίδες….,
‘’πολυπροβειούχε’’ και ‘’μυστικέ’’ πράκτορα, τραγόπαπα….! ‘’Τέτοιος’’ είναι ο ρόλος του παπά, ρεεεεε…!; /
Δεν εγνώριζον ότι είχον συνωμοτήσει εναντίον μου,…..»….!
♠ ■ Ιερεμίας : 18 : $18 : ( «Και άλλη συνωμοσία κατά του προφήτου» )
Ιερεμίας : «Τότε είπον / …..οι ως άνω συνωμότες συντοπίτες του….. /
’’έλθετε να οργανώσωμεν συνωμοσίαν κατά του Ιερεμίου,
διότι δεν θα παρέλθη ( …..έι, μήπως προέλθη…!; ) από τον ιερέα διδαχή·
ούτε από τον σοφόν βουλή, ούτε από τον προφήτην ο λόγος· έλθετε!
Ας κτυπήσωμεν αυτόν διά της ιδίας του γλώσσης· και ας προσέχωμεν όλους τους λόγους του’’!»….!
* Παραπομπή από το $18….. στο….: Ιωάν.: 7 : /46/, 48, 49….:
/ Φαρισαίοι προς τους υπηρέτες των αρχιερέων / «Μήπως και σείς έχετε πλανηθή;».
«Επίστεψε σ’ αυτόν | στον Ιησού | κανείς από τους άρχοντες ή τους Φαρισαίους; { Εεε, ννναι….! }
Όσον γι’ αυτόν τον όχλον, που δεν ξέρει τον νόμον, (!;) είναι καταραμένος»….: Το ζωντανό νερό….! *
[ Εχ, ω Ιωάννη, ‘’μυρίστηκαν’’ τις προφητείεςςςςς του ’’κόλπου’’ σας οι ‘’ασυνάχωτοι’’…..
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και, χα, σε, σας, ‘’κολπίζουν’’…., ’’ομοιουσίως και ομοουσίως’’…., ’’μελετημένοι’’, πια….! ] ♠
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 15 : 1, 2 :
( «Η μεγάλη ξηρασία» )
{ …..εεεεε…., έτσι που, άνετα, έγραφαν, μεταφητικά, και, τις προφητείεςςςςς τους….,
τις, τάχα, γραμμένες προ τέτοιων….. γεγονότων, φυσικών φαινομένων : ξηρασία,…..
χα, τα ετεροχρόνιζαν και τα προσάρμοζαν κατά το εκάστοτε δοκούν και συμφέρον τους….,
όχα, για να φαίνονται επαληθευόμενες…., χμ, οι μεταφητικές προφητείεςςςςς τους και να….! }
Ιερεμίας : «Είπε δε προς εμέ ο Κύριος· ’’και αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ίσταντο ενώπιόν μου,
δεν θα εδεικνύετο η ευμένειά μου προς τον λαόν τούτον.
[ Χμ, δηλαδή, αν τον παρακαλούσαν ισότιμα | …..εκεί και τότε, αντιστοιχίες –τους….. |
του Μωυσή και του Σαμουήλ τότε κι εκεί τσιράκια του….,
δεν θα τους….. από,διό,πεμπε -- ‘’άδειαζε’’…., που…., χα, ’’τώρα’’….,
που ‘’τους κατάκατσε’’ το ‘’Διεθνές’’ Κατακάθι, κυρίως, του θρησκευτικού Ιμπεριαλισμού….,
να, τους εξεξεξαποστέλλει τραγ ικά…., που εξεξεξέπεσε το πνεύμα του Μωυσή και του Σαμουήλ,…..
ε, η Ιδέα Σαμουήλ, Μωυσής,….! ]
Εξαπόστειλε αυτούς ( τον λαόν ) απ’ εμπρός μου και ας φύγουν!
Και αν σε ερωτήσουν,’’πού να υπάγωμεν’’; ειπέ εις αυτούς· ούτω λέγει ο Κύριος·
όσοι είναι διά τον θάνατον, εις θάνατον και όσοι διά το ξίφος, εις ξίφος
και όσοι διά την πείναν, εις πείναν και όσοι διά την αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν’’»….!
( Α…., και για να μάθεις να αποκωδικοποιείς την κωδικική Γιαχβική ‘’σιωπή’’…., πρόσθεσε, δι’ εσέ,
ω, τελικά, λιθοβολημένε Τζερεμέ Τζέρεμι, και το….:
«όσοι είναι διά λιθοβολισμόν, εις λιθοβολισμόν…..»….! )
-------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 16 : 1, 2, 3, 4 :
( «Η αυταπάρνησις του προφήτου» )
Ιερεμίας : «Ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ·
‘’δεν θα λάβης / Α, κι άλλη, παπάς δε ων…!; / σύζυγον
ούτε θα έχης υιούς και θυγατέρας εις τον τόπον τούτον!
| Όχα, Ιερεμία, ννναι…., αν προλάβαινες…., σαν δεν σε λιθοβολούσαν, κι εσένα, ειδωλολάτρες Ιουδαίοι…..
και σαν δεν…., τσς, και έφευγες σε άλλη χώρα…., ως….. φυγάς…., και με….. ’’βγαλμένα’’ ράσα…., θα….! |
Διότι ούτω λέγει ο Κύριος περί των υιών και των θυγατέρων, οι οποίοι θα γεννηθούν εις τον τόπον τούτον,
και περί των μητέρων, αι οποίαι θα γεννήσουν αυτούς / Α, γεννήσουσι ή τέξουσι…!; /
και περί των πατέρων, οι οποίοι θα γεννήσουν αυτούς εις την χώραν ταύτην· / Α, γεννήσουσι ή τέξουσι…!; /
θα αποθάνουν με θάνατον οδυνηρόν και ούτε θα κλαυθούν ούτε θα ταφούν,
αλλά θα κατάκεινται ως κοπρία επί της επιφανείας του εδάφους…..’’»….!
* Ουστ, ρε…., όμοιος στον όμοιο κι η κοπριά στην κοπριά….,
α, γιαχβικά πράματα…., έι, χμ, και μη με….. εμένα…., ρε κοπρίτες ‘’θεοκτόνοι’’….! *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 16 : 16 :
( «Η επικειμένη εισβολή του εχθρού» )
Ιερεμίας : «’’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’’»….!
{ …..α, η παλιοδιαθήκη έχει πολύ περισσότερους αλιείς και κυνηγούς….. από τη νεοδιαθήκη….,
απροκαλύπτως, εδώ, ‘’ακαλύπτους’’…., ε, άλλοι αλιείς ‘’χάννων’’ κι άλλοι κυνηγοί ορεσίβιων ανταρτών….,
χμ, που, ακόμα, ο Γιαχβέ και οι Γιαχβετζήδες δεν, ξου, εξευμενίστηκαν πνευματικώςςςςς….,
οπότε…., εις την Καινήν ‘’τέτοια’’…., αναιμάκτως, χμ, διά ‘’πνευματικής’’ ριπής οφθαλμού, συνήθως….,
κυνηγούσαν…., και, ανανιοσαπφειρικά τα θύματά τους…., εχ, ως οι….. Πέτρος, Παύλος και τα ρέστα….,
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ωσεί βλεμματοκτόνες Γοργονομέδουσες, ‘’στοιχειωμένοι’’ κυνηγοί κι αστοιχείωτοι αλιείς….!
Και, ’’σαφώς’’, εκεί : στην Κ. Δ γίνονται ‘’τέτοια’’….. παραβολικώςςςςς και ‘’μυστηρίως’’…., χξς΄ςςςς….,
ενώ στην Απο,Επι,κάλυψη, έστω, του Ιωάννη….. αίματα και μνήματα….. στα σαφή μηνύματα….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 18 : $5, 6, 7, 8, 9, 10 :
( «Ο Ισραήλ εν τη χειρί του Θεού ως σκεύος εν χειρί κεραμέως» )
Ιερεμίας : $5 : «Τότε ήλθε προς εμέ ο εξής λόγος του Κυρίου·
* Παραπομπή από το $5….. στο….: Ρωμ.: 9 : 20, 21….: Παύλος : «Αλλά ποιός είσαι συ, ω άνθρωπε,
που αντιλέγεις εις τον Θεόν; Μήπως θα πη το πλάσμα εις τον πλάστην, ’’Γιατί με έπλασες έτσι;’’.
Ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνη ό,τι θέλει με τον πηλόν
και από την ίδια μάζα να κάνη ένα αγγείον διά σπουδαίαν χρήσιν
και άλλο δι’ ευτελή;»….: Ο Θεός είναι κυρίαρχος….! / Ναι, Φ,Π,αύλε, που συ τους/τα αν∙‘’έπλασες’’….! / *
’’δεν δύναμαι εγώ να συμπεριφερθώ προς σας,
|| Εμ, τώρα που ‘’σου καταέκατσαν’’, τί άλλο…!; ||
οίκε του Ισραήλ, όπως ο κεραμεύς ούτος;’’ , ---λόγος του Κυρίου--// Χαίρε, ω αρχιτέκτονα Βράχμα ή Φθα ήηηηη….. με τα σχέδια του κεραμο·πλάστη -- φυλακο·πλάστη….! //
‘’Όπως είναι ο πηλός εις τας χείρας του κεραμέως, είσθε και σεις εις τας χείράς μου, οίκε του Ισραήλ.
[ …..χμ, και στην Παλαιά Διαθήκη…., αλλά και στην Καινή…., όι λαέ του Ισραήλ….,
‘’παιχνίδι’’ -- σκεύος -- αντικείμενο….. είσαι σε σαδιστικά χέρια υποκείμενων του όντως Σατανά….,
μα κι εσύ…., όταν…., τους κατααντιγράφεις, σε βάρος άλλων λαών, και…., ε, κι εσύ….. Χιτ·λέρα….! ]
Εάν εις μίαν στιγμήν εκφέρω διαταγήν να εκριζωθή, να αποσχισθή και να καταστραφή έθνος ή βασιλεία,
και εάν το έθνος εκείνο, κατά του οποίου εξέφερα την διαταγήν επιστρέψη από την πονηράν διαγωγήν του,
θα μετανοήσω διά το κακόν, το οποίον εσχεδίαζον να επιφέρω κατ’ αυτού.
---- Ω Παντογνώστα…., δεν ‘’το’’ προήξερες….. και «κουραζόσουν» σχεδιάζοντας…!; ---Και εάν εις άλλην στιγμήν εκφέρω διαταγήν να οικοδομηθή και να φυτευθή έθνος ή βασίλειον,
/ Ξου, ρε αμετανόητε Σχιζοφρενή ‘’σφηνο’’εθνο,βασιλειο,πλάστη….! /
και εάν αυτό πράττη το πονηρόν ενώπιόν μου με το να μη υπακούη εις την φωνήν μου,
θα μετανοήσω διά το καλόν, το οποίον προετιθέμην να κάμω εις αυτό’’»….!
*$ Εμ, γι’ αυτό, χμ, από μετάνοια σε μετάνοια, κατάντησες στην παράνοια…., χα, ακριβοδίκαιε….!
| Τί είπατε…!; Όντως ακριβοδίκαιος…!; Ε, να τον χαίρεστε, ω χαζοχαρούμενοι σαδομαζοχιστέςςς….! |
Ε, άντε, ρε γεροξούρα ‘’Διεθνές’’ Καθίκι και τέλεια ‘’μετεμψύχωση’’ ειδώλου…., που τους ξερίζωσες….,
άει και σε γεροντική άνοια ή και σε μαλάκυνση εγκεφάλου…., εγκάθετέ : ‘’εγκάθετέ’’ τους Αρχι’’αυνάνα’’….!
Και, ξου, θεοί που μετανιώνουν…., χυτά είδωλα…., που λιώνουν…., χμ, εις μίαν στιγμήν…, νααααα….! $*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 19 : 14, 15 :
( «Ο Προφήτης εν βασανιστηρίοις δεσμοίς» )
‘’Ιερεμίας’’ : «Τότε ο Ιερεμίας επέστρεψεν από Τοφέθ, όπου ο Κύριος τον είχε αποστείλει να προφητεύση
[ Ρε σεις, χμ, παλιο και νεο, ’’πρακτορο’’Γιαχβετζήδες…., κι εδώ, Κύριος είναι το Πνεύμα -- Βασιλιάς…!; ]
και εστάθη εις την αυλήν του οίκου του Κυρίου, και είπε προς ολόκληρον τον λαόν·
‘’ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ· ιδού, επιφέρω εις την πόλιν αυτήν
και εις όλας τας πολίχνας της την πλήρη καταστροφήν, την οποίαν ανήγγειλα κατ’ αυτής,
επειδή ο λαός της εσκλήρυνε τον τράχηλόν του, ώστε να μην ακούη τους λόγους μου’’»….!
/ Τί, θέλει μαλακό τράχηλο : σβέρκο ο ζυγός της υποταγής σε σένα…., ρε σχιζοφρενές σαδιστοΚτήνος…!; /
{ …..χμ…., πολεμικά τους διαγγέλματα….. και….. ειρηνικά τους παραγγέλματα….!
Άει και ’’δεσμεύσου’’, ω ’’ανήκουστε’’ τραχηλοσκληρυντή,
’’στεγνέ’’ τράχηλε της μήτρας της θειάς Ιωχαβέδ ή Αθιράτ : Ασεράχ…., αιδοιόξεσμα τσανακοτραγόπαπα….,
αφού δεν ‘’αποδεσμεύεσαι’’…., παπάς πράμα, κιόλας,…..
άει, μη σε ‘’ξεσχίσουν’’ Γιουδικά…., που άλλος είναι ο, έστω, ρόλος σου…., ε, ή όχι….! }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ιερεμίας : 20 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 :
( «Ο προφήτης εν βασανιστηρίοις δεσμοίς» )
Ιερεμίας : «Όταν δε ο Πασχώρ, ο υιός του Εμμήρ του ιερέως,
ο οποίος ήτο αρχιεπόπτης εις τον οίκον του Κυρίου, ήκουσε τον Ιερεμίαν προφητεύοντα ταύτα,
/ τα ως άνω / τότε ο Πασχώρ εκτύπησε τον Ιερεμίαν τον προφήτην
και τον έβαλεν εις το δεσμωτήριον, εις την άνω Πύλην του Βενιαμίν,
η οποία ευρίσκετο εις τον οίκον του Κυρίου.
[ Α, τί, πελάζει όμοιος τον όμοιό του…!; Α, ναι, σαν είναι αντιθέτων διαπλεκόμενων συμφερόντων….!
Ω, και μιας και είπα πελάζει…., φτηνά τη γλίτωσες με χτύπημα…., μωρή, Πελειάδα, Πυθία Φημηνόη….,
που, στο μαντείο του Δία στη Δοδώνη, μια ιερομάντις Πελειάς, που απάντησε στους Βοιωτούς….:
«Μια θυσία | Α, ανθρωποθυσία…!; | θα σας χαρίσει τη νίκη»…., σαν αυτοί τη ρώτησαν τι να κάνουν,
ώστε να νικήσουν τους εχθρούς τους…., την έκαψαν ζωντανή….!
Ναι…., ως κι ο βασιλιάς της Αιγύπτου τον Κύπριο μάντι Φράσιο…., που διέταξε να τον σφάξουν….,
σα του συνέστησε, για να πάψει ο λιμός στην Αίγυπτο, να θυσιάσουν έναν ξένο στο βωμό του Δία….! ]
Την επομένην πρωίαν ο Πασχώρ απέλυσε τον Ιερεμίαν από το δεσμωτήριον.
Τότε ο Ιερεμίας είπε προς αυτόν·
* Ε, αυτό, χμ, σε….. απευθείας….. τηλεπαθητική σύνδεση του Τζερεμέ με το Πνεύμα -- Βασιλιά….,
όχα, με την….. 678η αν·αίσθηση του Τζέρεμι….! *
ο Κύριος δεν σε καλεί Πασχώρ, αλλά Τρόμον | …..μήπως….. Δείμον…!; | πανταχόθεν.
/ Έι, ρε ‘’ανακρο’’λογοπαιγνιδιάρηδες λογοτρομοκράτες….! /
Διότι ούτω λέει ο Κύριος· ’’ιδού, θα παραδώσω εις τρόμον σε και όλους τους φίλους σου.
[ …..σςςςςς…., ’’σιωπή’’…., σκασμός, ρε Τζερεμέ Τζέρεμι…., μη σε ‘’κολλήσει’’, ομοίως,
άλλα 678 κυριακά παρατσούκλια…., να, λιθο’’τέτοια’’…., χα, που, και, έτσι : ιδιότητι ’’βαφτίζεστε’’….! ]
Θα ίδης αυτούς να πίπτουν από το ξίφος των εχθρών των,
και θα παραδώσω ολόκληρον τον Ιούδαν εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος,
ο οποίος θα μεταφέρη αυτούς αιχμαλώτους εις την Βαβυλώνα και θα φονεύση αυτούς διά του ξίφους.
{ Ω, τι ομόοοφυλες, θείειειες, παραδόοοσεις εις αλλοφύυυλους….! }
Και θα παραδώσω όλον τον πλούτον, όλα τα κέρδη και όλα τα αγαθά της πόλεως ταύτης
μεθ’ όλων των θησαυρών των βασιλέων του Ιούδα, εις την χείρα των ανδρών του,
οι οποίοι θα διαρπάξουν αυτά, θα παραλάβουν και θα μεταφέρουν αυτά εις την Βαβυλώνα.
Συ δε, Πασχώρ, και όλοι οι διαβιούντες εις τον οίκόν σου θα μεταβήτε εις αιχμαλωσίαν.
Θα μεταβής εις Βαβυλώνα και εκεί θα αποθάνης και εκεί θα ταφής,
συ και όλοι οι φίλοι σου, προς τους οποίους προεφήτευσες ψευδώς’’»…..
| Α, κι ο Πασχώρ ψευδοπροφήτης….! Εχ, δώστε μας να δούμε και μια προφητεία ψευδοπροφήτη….! |
// …..ε…., ννναι…., βρε Τζέρεμι…., αν σε εισακούσει κι ο αγιορίτης Κύριος….,
ίσως και να υλοποιήσει το, τώρα κι εδώ, φρέσκο σχέδιό σου : προφητεία με επιθυμίες σου….,
χμ, κατά την εκδικητική μανία και πόθο σου…., και του….,
που σου/σας χαλούν τα θρησκειο·ïμπεριαλοσχέδια…., ανυποτάκτως και με αναίδεια….! //
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 20 : 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, και, εσύυυυυ….! |
* Ε, να πρόσεχες, που ήξερες τι διεθνές ‘’κουμάσι’’ είναι…., ωσεί ο δάσκάλος 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…!; /
[ …..υπήρξες δι’ εμέ πολύ ισχυρός και υπερίσχυσες….. και….. κείμενο στα αρχαία ελληνικά….:
«εκράτησας και ηδυνάσθης»….: / …..δυναστεύω ή δυναστώ > ε,η,δυνάσθευσας ή ε,η,δυνάσθης…!; /
δύναμαι > ηδυνήθης ή ε,η,δυνάσθης….: εξ ού, τάχα, εις τον τίτλον η ‘’αυθαιρεσία’’ του μεταφραστή,
που διορθώνει…., σκόπιμα και δόλια, για να…., το εβραïκό κείμενο….,
ως σε κάθε σελίδα αναφέρεται, συνήθως, εδώ, στην Π. Δ….,
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τίτλο με τη λέξη «δύναμις», αντί του «δυνάστευσις»….,
όπως, έτσι 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 ‘’χαμένε’’…., χμ, βουρ…., που….. με ειρηνικά διαγγέλματα….. δεν γίνονται τα….. ’’άλματα’’….!
Άει, ’’βίαζε και λεηλάτει’’…., εκφώνιζε κι εκφόβιζε…., ρε ’’τζουτζέκι’’ του Σατάν, Θρασίμι, κι άει….!…..
Όχα, χμ, ναι…., που κι ο Ποσειδώνας…., σαν ‘’δεν του έκατσαν’’ οι Ακροπολίτες, οι, μετά, Αθηναίοι,
αλλά ‘’έκατσαν’’ της Αθηνάς…., τότε που διεκδικούσαν την πόλη κι οι δυο…..
και δικαιώθηκε κι από το δικαστήριο του εκεί λαού, η Αθηνά…., ε, ο εκδικητικός αυτός Ποσειδώνας,
τότε, γι’ αυτό, πλημμύρισε / …..ε, τους πήγε μύγες : πρόσφυγες λαό : ’’εξω’’ύδατα…!; / τον τόπο….,
χα, μάλλον, σαμποταζιζέ και με νύχτια….. ‘’εκτροπή ποταμού’’….! }
Διότι ο λόγος του Κυρίου έγινεν εις εμέ όνειδος και χλευασμός όλην την ημέραν.»….!
| Ε, χμ, ωρέ ‘’χαμένο’’ αντικείμενο…., τη μέρα, λόξα…., μα…., ως υποκείμενο…., τη νύχτα, δόξα….! |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 23 : 1, 2, 3, 4, $5, $6, 7, 8 :
( «Προφητεία περί ελεύσεως του αληθούς βασιλέως» )
[ Μπα, τώρα που σε ‘’αδειάζουν’’ οι, χμ, ψεύτικοι ή, έστω, ψευδαλήθεις, Κύριοί σου και βασιλείς….,
τώρα, ίσως να ονειρευτείς και τον, ξου, αληθινό σου βασιλιά….,
ρε κατακρατημένε και καταδυναστευμένε ‘’τέτοιε’’….! ]
Ιερεμίας : «’’Αλλοίμονον εις τους ποιμένας, οι οποίοι καταστρέφουν
και σκορπίζουν τα πρόβατα της νομής μου’’ ---λόγος του Κυρίου.
*// Ε, κι αυτά, τα της νομαδονομής σας, μαζόχια είναι….. και, χα, ολίγον τι, πλιατσικο’’τέτοια’’….!
Και, ω ποιμένα κι εσύ, για το δικό σου τραγάγημα, σώρρυ, προβατάγημα, δεν λες κουβέντα….,
τι και πώς και γιατί …., παρά, για τον «κακό ποιμένα» Πασχώρ και το πολυμελές ποίμνιό του….,
που είναι η εκεί και τότε επίσημη εκκλησία…., να, στην που ‘’φλερτάρεις’’ «Έδρα του Μωυσέως»….,
ενώ συ και το ποίμνιό σου ολιγομελής….. ’’αιρετική’’ ’’παραεκκλησία’’….! //*
Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ περί των ποιμένων,
οι οποίοι ποιμένουν τον λαόν μου· ‘’διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και απεδιώξατε αυτά
και δεν εφροντίσατε δι’ αυτά. Ιδού, αναλαμβάνω εγώ την φροντίδα να σας τιμωρήσω διά το κακόν,
το οποίον επράξατε’’ --- λόγος του Κυρίου.
{ …..εμ…., για ‘’διεθνή’’ διαιτησία….. καταντήσατε….. με την τόση εμφυλιοφαγωμάρα….! }
’’Τότε θα συγκεντρώσω το υπόλοιπον των προβάτων μου από όλας τας χώρας,
εις τας οποίας ωδήγησα αυτά
[ Ε, ρε «σπάρτη» «σπαρτών» ‘’Μεγάλε….. εξεξεξΑδελφέ Κάδμε’’, εμείς το καταλάβαμε, χμ, κοιλιόθεν,
που συ…., και, ιμπεριαλο,εμφυλιο,σκόπιμα…., τα οδήγησες : διέσπειρες : ’’απέδιωξες’’
τα τραγιά ανά τας χώρας και για ‘’τέτοια’’…., χμ, για….. καββαλιζέ ’’μοντέρνα’’….. ακάτοχη κατοχή….! ]
και θα επαναφέρω αυτά εις την μάνδρα των, όπου θα καρποφορήσουν και θα πολλαπλασιασθούν.
Και θα αναστήσω επ’ αυτά ποιμένας, οι οποίοι θα περιποιώνται αυτά και δεν θα φοβώνται πλέον,
ούτε θα τρομάζουν,ούτε θα στενοχωρώνται’’ --- λόγος του Κυρίου.
/ Α, όσο το έκανε, κι αυτό, μετά, ο κενοδιαθηκικός ‘’τέτοιος’’…., άλλο τόσο κι ο παλιοδιαθηκικός….! /
$5 : ‘’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΄ : 3 : 8 :
τον Ζοροβάβελ στα περί, ενός, παλιοδιαθηκικού ‘’Χριστού’’….,
ή και του Αρχιερέως και γιου του Ιωσεδέκ Ιησού…., ναι, ’’και’’, κατά τον Αγγαίον : 1 : 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 Δαυιδοκατάγωγο….! )
και θα βασιλεύση επιτυχώς ως βασιλεύς, | Ναι, και πιο επιτυχές το ‘’βασίλεμα’’ της βασιλείας του….! |
αποδίδων κρίσιν και δικαιοσύνην εις την χώραν.
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* Παραπομπή από το $5….. στο….: Ιωάν.: 1 : 46….: Ναθαναήλ | …..προς Φίλιππο, για τον Ι. Χ….. | :
«Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθη κανένα καλό;»….:
Οι μαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς….! *
$6 : Κατά τας ημέρας του / …..χμ, όχι αιώνια 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 τας ημέρας» του Ι. Χ, χμ, πού είναι η ασφάλεια…., ννναι, να, κατά : επί Ι. Χ…!; ]
Και το όνομα, με το οποίον θα τον ονομάσουν, θα είναι τούτο,
‘’ο Κύριος είναι υπερασπιστής μας’’ / Ιωσεδέκ / .
* Παραπομπή από το $6….. στο….: Κορ. Α΄ : 1 : 30….:
«Χάρις σ’ αυτόν | τον σταυρό | είσθε σεις εν Χριστώ Ιησού,
τον οποίον ο Θεός έκανε σοφίαν μας, δικαίωσίν μας και αγιασμόν και απολύτρωσιν»….:
Η δύναμις του σταυρού….! *
♦ 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 λογοφακίρηδες…!; Δεν ήκουσα….! ---Χα…., και, γι’ αυτό, τάχα, δεν βάζουν και βγάζουν γράμματα στα ονόματα….: Αβρα,ά,μ, Σάρ,ρ,α,…!;…..
Και….. η, έτσι, κι εδώ, μετάφραση : Ιωσεδέκ = υπερασπιστής είναι, κυρίως, για τους ‘’αγραμμάτους’’….,
α…., και, προπαντός, για τους αγραμμάτους….: 1ος στόχος τους….!
Εχ…., δεν ‘’μπαλώνεται’’ το….. Ιησούς, υιός του Ιωσεδέκ…., χμ, σύγχρονου των….:
Ζοροβάβελ, Ζαχαρίου, Αγγαίου,….. χα, που τον προόριζαν για ‘’τέτοιον’’….:
Αγγαίος : 1 : 1 και Ζαχαρίας Α΄ : 1 έως 10 και Ζαχαρίας Α΄ : 12, 13….,
ναι, ούτε και το Εμμανουήλ…., χμ, του επί Άζαχ προορισθέντος «βουτυρομελόφαγου» για ‘’τέτοιος’’ :
Ησαΐας Α΄ : 7 : 14, 15, 16….,
ε, ούτε κι οι ‘’τέτοιοι’’ των άλλων παλιοδιαθηκικών ‘’τέτοιων’’….! ♦
▌ …..Εχ, να…., 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, ως μετεφέρθησαν πανταχού κι οι του ‘’Σκανδαλήλ’’…., ουστ, χάριν εθνολογικής αντιστοιχίας….,
ε, αφού τα προσάρμοσαν…., μετά και ετερο·χρονικά…., και, αυτά, και, στον Ι. Χ….:
’’παιδί του σωλήνα’’ ή ‘’των γραφείων’’ : κωδικοποιητηρίων : ‘’μαιευτηρίων’’ :…., ή…., ή…., ήηηηηη….,
ο μαφιοζιζέ 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 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…., 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 θρησκοïμπεριάλ εφά τους….! }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 23 : 15,…..25, 26, 27, 28, 29 :
( «Κατά των ψευδοπροφητών» )
|| Μπα…., λέτε να αρχίσει, τώρα, την, χξς΄ςςςς, αυτοκριτική του….. το λαοβαμπίρ…!;
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Μπα, ’’αυτό’’ θα το κάνουν, τα βαμπιρο’’τέτοια’’, όταν, ήδη, θα ’’έχουν καταδέσει το γάιδαρό τους’’…..
και θα ‘χουν ανακαλύψει, χμ, καινά τερτίπια -- μεθοδείες για το επόμενο σταύρωμα του λαού τους….! ||
Ιερεμίας : «Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων περί των προφητών·
‘’ιδού, θα διαθρέψω αυτούς με αψίνθιον
και θα δώσω εις αυτούς να πιουν δηλητηριασμένον ύδωρ, / Ααα, ωωω…., ’’θείο’’ βιοσαμποτάζζζζζ….! /
διότι από τους προφήτας της Ιερουσαλήμ διεδόθη η ασέβεια εις ολόκληρον την χώραν’’»…..
// Εεεεε…., ενώ εσύ….. όλο ευσέβεια διέδοσες, μωρή δαιμονοΚυριευμένη εκδιδόμενη στους….!
Και, χμ, γι’ αυτό εξεξεξαφανίσατε, κι αυτών, τις προφητείεςςςςς τους….,
μα και όσα μη βολεματικά σας ‘’απόκρυφά’’ ‘’σας’’….,
και δεν υπάρχει κι η άλλη άποψη….. με ανάλογα κριτικά στοιχεία…., ώστε να ξέρουμε….. και…!; //
«‘’Ήκουσα / λέγει ο Κύριος / όσα λέγουν οι προφήται, οι οποίοι προφητεύουν εις το όνομά μου ψεύδη,
λέγοντες·
είδον ενύπνιον, είδον ενύπνιον. Είδον ενύπνιον. / Χμ, άπαξ το στα αρχαία «ηνυπνιασάμην ενύπνιον»….! /
| Ρε, και εσείς, έτσι : ’’θεατρό’’…., ω παλιο’’τέτοιες’’….! Ε, άει και ’’οραματιστείτε’’, ενύπνια και ενξύπνια….! |
Θα επιστρέψη ποτέ η καρδία των προφητών, οι οποίοι προφητεύουν ψεύδη,
οι οποίοι προφητεύουν παραισθήσεις / : «θελήματα» στο στα αρχαία ελληνικά….! / της καρδίας των,
/ …..ωωωωω…., μιλά κι η ψευδαίσθηση της παραίσθησης της 666 ης αίσθησης….! /
διαλογιζόμενοι να κάμουν τον λαόν μου να λησμονήση το όνομά μου διά των ενυπνίων των,
τα οποία διηγούνται ο είς εις τον άλλον, όπως οι πατέρες των ελησμόνησαν το όνομά μου χάριν του Βάαλ;
[ Έι, εδώ, ελησμόνησαν:επελάθοντο κι όχι, Αββακουμιστί, επήρθησαν:ελησμόνησαν…., στο στ’ αρχαία….! ]
Ο προφήτης ο έχων ενύπνιον, ας αναφέρη το ενύπνιόν του.
Και ο έχων τον λόγον μου, ας λαλή τον λόγον μου με ειλικρίνειαν·
τί κοινόν έχει το άχυρον προς τον σίτον;». Λόγος του Κυρίου.
| Εμ…., αλλιώς…., τα άχυρα προστατεύουν τον σίτον…., χμ, για να μην ηλιοκαεί και…., χξς΄ςςςς….! |
Δεν είναι ο λόγος μου ως το πυρ --- λόγος του Κυρίου --ή ως σφύρα, η οποία θραύει εις τεμάχια τον βράχον;’’»….!
* ’’Χαίρε’’, ω ’’βραχο’’θραύστη, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν….! ’’Χαίρε’’ και….. ’’σπάσε’’….! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 24 : 1,….:
( «Το όραμα δύο καλάθων σύκων» )
Ιερεμίας : «Αφού ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, ωδήγησε τον Ιεχονίαν,
τον υιόν του Ιωακείμ, βασιλέα του Ιούδα, μετά των αρχόντων του Ιούδα,
των τεχνιτών και των χαλκουργών, ( Α, και τον Ιεζεκιήλ….! )
εις την εξορίαν, και έφερεν αυτούς εις την Βαβυλώνα, ο Κύριος έδειξε εις εμέ δύο καλάθους σύκων
τοποθετημένους προ του ναού του Κυρίου»….!
● …..ο είς κάλαθος με εκλεκτότατα -- καλά σύκα….. και ο άλλος με άσχημα….:
*// …..χμ έστω…., καλά σύκα : περισσότερο + και λιγότερο - : -+ :
πολύ από ανάγκαθη συκιά και λίγο από ενάγκαθη φραγκοσυκιά….:
ε, πολύ «υπό συκήν» και λίγο «υπό φραγκοσυκήν»….,
«αθώοι ως περιστεραί»…., όπως οι Πελειάδες : περιστερές….,…..
και….. άσχημα σύκα : περισσότερο - και λιγότερο + : +- :
πολύ από ενάγκαθη φραγκοσυκιά και λίγο από ανάγκαθη συκιά….:
ε, πολύ «υπό φραγκοσυκήν» και λίγο «υπό συκήν»…., «φρόνιμοι ως όφεις»…., ως ο της Εδέμ….,…..
ωχ, που «μεταμορφώνονται οι άγγελοι του σκότους : -….. σε αγγέλους τους φωτός : +»….,
ωχ, ως κι εδώ…., ο Αντιγιαχβέ κι ο Γιαχβέ…., χα, τη μια έτσι : -+….. και την άλλη αλλιώς : +-….,….
ναι…., αμφότεροι και κατά τον όντως Θεό…., όντως - - - : σατανοκάτθρωποι….,….! //*
* Καλά σύκα….: οι εξόριστοι του Ιούδα, τους οποίους έστειλε --- ο Κύριος --- στη χώρα των Χαλδαίων,
μα που τώρα θα τους ευνοήσει, προσβλέποντάς ‘τους με φιλικούς οφθαλμούς,
αφού «θα επιστρέψουν εις αυτόν με όλην την καρδίαν των»….!
{ Άντε, εκφώνιση : ’’βία και λεηλασία’’….. και τα μετέπεισες κι αυτά τα καλά σύκα, βρε Τζέρεμι….!
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Και….. άσπρα σύκα….. μαύρα σύκα…., ’’κάτω’’ απ’ τον τράγο κι η σιωνοκατσίκα….!
Α, έτσι προκύπτουν τράγια κερατούχα Αρνία….!
Έιιιιι…., αντιστοιχιακά, πού είναι η Κιμμερία πόλη στο Ισραήλ, τα εξορίσια του Άδη –τους…!;
Χώρα Χαλδαίων μεριά…!; }
* Άσχημα σύκα….: ο Σεδεκίας, βασιλιάς, πια, της χώρας του Ιούδα, οι άρχοντές του
και το υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ, το απομένον σε αυτήν, ως και οι διαμένοντες στην Αίγυπτο,
που θα τους τιμωρήσει με….: ξίφος, πείνα και λοιμό, έως ολικού αφανισμού των….!
| Χα, τι μωρός τιμωρός….. ο εις βορράν και όχι εις Αίγυπτον Κύριοςςςςς….! |
/ Ε, δεν μεταπείθονται κι όλοι οι «ασθενείς», βρε δεκανέα Τζερεμέ, χμ, που οι αρχιστράτηγοι δεν το….! / ●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 25 : 3 :
( «Οι Βαβυλώνιοι όργανον της θείας τιμωρίας» )
{ Ε, ‘’πολιτικέ’’ τραγόπαπα, ο / Χμ, ένας ‘’τέτοιος’’ μαχοπαιδαγωγικός….. / σκοπός τραγιάζει τα μέσα….!
Και…., τώρα…., ω παναπαντησάκια και αλήτη τραγόπαπα…., καλοί : θείοι είν’ οι Βαβυλώνιοι, εεεεε…!; }
Ιερεμίας : «Επί είκοσι τρία έτη από του δεκάτου τρίτου έτους του Ιωσσίου, υιού του Αμών,
βασιλέως του Ιούδα, μέχρι σήμερον, ο λόγος του Κυρίου ήρχετο προς εμέ,
εγώ δε τον εξήγγελλον αδιακόπως, αλλά σεις δεν προσέχατε»….!
|| Ω ρε Τζερεμέ Τζέρεμι, έχει να πληρώσεις…., χα, με τις ανάλογες προσαυξήσεις….,
‘’τηλεφωνικό’’ λογαριασμό’’…., εξωσύμπαν μεριά….,
που, 23 και πλέον χρόνια τον είχες απλήρωτο…., ρε, τσς, απρόσεχτε διπλο,τριπλο,πράκτορα….! ||
[/ …..κι εδώ…., από το κεφάλαιο 25 και μετά….. μεταφέρονται, μπερδευτικά, κεφάλαια και στίχοι….,
χααααα, χάριν και της διαστρέβλωσης….. ιστορικών, κυρίως, γεγονότων….,
α, παρεμβαλλόμενα, και, ως (!;) «Ιστορικόν παράρτημα»….: / Εεεεε, που τα άλλα μυθολογία είναι….! /
η σειρά των κεφαλαίων, από εδώ και κάτω είναι από τη σειρά των κεφαλαίων
από το, στ’ αρχαία, κείμενο….: ήτοι, λ. χ….: 26 εκ του στ’ αρχαία και (46) εκ του στα μεταφρασμένα….! /]
♦ ▪ «Προφητείαι κατά των εθνών»….: ▪ «Το ποτήριον του θυμού του Κυρίου»,
[ …..χα…., στην Καινή Διαθήκη, στην Επικάλυψη του τζόβανου,
σώρρυ, στην Αποκάλυψη του Γιάννη…., ο θυμός του Κυρίου….,
παρόλο που είχε, ξου, γίνει πνευματικόςςςςς κι άυλοςςςςς, ήτοι, χα, από de mode, in mode….,
ξεχείλιζε από το σταφυλοπατητήρι και χάνονταν όλα, χμ, τα 3/3…., του τρία…., που ήταν 678….! ]
▪ «Προφητείαι κατά….: Αιγύπτου, Μωάβ, Εδώμ, Δαμασκού, Αιλάμ, Βαβυλώνος,
αραβικών φυλών, Φιλισταίων, βασιλέως Σεδεκίου,…..», ▪ «Μυστική συνάντησις Ιερεμίου και Σεδεκίου»,
{ Έιιιιι…., με…... «άσχημα σύκα» : Σεδεκία ο Τζέρεμι…., νααααα…., κι όπου κι όπως τον βολεύει….!
Ω, άσε και κάτι, ξου, μη ‘’απόκρυφο’’…., που θα σε παρεξηγήηηηησουν έτσι…., ρε σατάν κοπριά….! }
▪ «Η μεταξύ Ιερεμίου και Ανανίου / : προφήτου της Γαβαών / διαμάχη»,….. / Έι, πού είναι οι προφητείες…!; /
|| Γαβ, γαβ, γαβ…., ωρέ αντιστοιχίες του Σκύλου του Σείριου…., και, ’’αλά’’….. κορανίστικα….! || ♦
----------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 27 (50) : 44 :
( «Προφητεία κατά της Βαβυλώνος» )
[ Ωχ, σαν μπεις στο μάτι του κυκλώνα…., δεν τη γλιτώνεις, Βαβυλώνα….,
συ, ω τέεεεεως «όργανον της θείας τιμωρίας»…., ννναι…., μα…., μετά απ’ τη μυστικήηηηη συνάααααντηση
του όμορφου σύκου Ιερεμία με το άσκημο σύκο Σεδεκία…., όργανο του Σατάν, πιααααα, συ….!
Ω, να κι ο βασιλιάς των, «αλληγορικών», ζώων Λέων εκ της φυλής του Ιούουουουουδα….,
α, «εναντίον της ειρηνικής μάνδρας προβάτων»….! Κάλέ, έτσι «το λιοντάρι θα ‘ν’ πλάι στα πρόβατα»…!; ]
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;’’»….!
// Εχ…., μην πολυαπλώνεστε, και, χμ, νοτίως…., γιατί θα νοτιάσετε και θα ναρκισσοσυναχωθείτε….,
ρε πλιατσικονανάκια, που…., χμ, με κοθόρνους, και δη ξένους, στα πόδια σας….,
ψευδογιγαντωθήκατε και….! Μη…., γιατί ο δικός τους ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : ’’θεός’’ : Κύριος :….,
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ίσως, τώρα, να….! Και όχι κι αμυνόμενα τα λιοντάρια κι επιτιθέμενα στα ειρηνικά πρόβατα…., εεε…!; //
---------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 28 (51) : 60, 61, 62 :
( «Εντολή του Ιερεμίου προς Σεραΐαν» )
Ιερεμίας : «Όταν ο Ιερεμίας έγραψε εις ειδικόν τόμον έκθεσιν περί όλης της συμφοράς,
* …..μπα…., χμ, στους ειδικούς….. τόμους αυτός έγραψε….. ή ο ακόλουθός του ο Βαρούχ…!;
Φυσικά…., ουδείς εκ των δύο…., που τα Πολεμικά διαγγέλματα τα γράφουν οι Κύριοι….,
α, και τα μεταγράφουν, «χάριν αντιστοιχίας», οι, χξς΄, δεσποινίδοι κωδικοποιητές τους….,
κι αυτών εδώ…., ε, που «υπέστησαν τις περισσότερες παραλλαγέςςς από όλα τα βιβλία της Π. Δ»….! *
η οποία επρόκειτο να έλθη επί την Βαβυλώνα
---όλους τους λόγους τούτους, τους οποίους έγραψε περί της Βαβυλώνος --ο Ιερεμίας είπε προς τον Σεραΐαν· ‘’όταν φθάσης εις Βαβυλώνα,
[ …..όπου μετέβη, τάχα, μετά, ο κοιτωνάρχης Σεραΐας μετά του βασιλιά της χώρας του Ιούδα Σεδεκίου….. ]
| Α, ο κυριούχος Σεραΐας μετά του Κυριούχου Κυρίου Βασιλέως….!
Και τι καλός, πια, κι ο Σεδεκίας…., εεεεε…!; |
πρόσεξε να αναγνώσης όλους τους λόγους τούτους και ειπέ·
συ, Κύριε, διεκήρυξες ότι θα καταστρέψης τον τόπον τούτον,
ώστε να μη κατοική κανείς εις αυτόν ούτε άνθρωπος ούτε κτήνος, αλλ’ ότι θα είναι αιωνίως έρημος’’»…..
/ Ε, όχι και αιωνίωςςςςς…., που κι η ‘’ιστορίιιιια’’ σας διαψεύδει οικτράαααα….! /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 38 (31) : 14 :
( «Υπόσχεσις αποκαταστάσεως (!;) του βορείου βασιλείου» )
Ιερεμίας : «’’Θα χορτάσω τους ιερείς με λίπος και ο λαός μου θα χορτασθή από τα αγαθά μου’’
--- λόγος του Κυρίου»….! | Χξς΄, χοντρός παπάς…., λαός λιγνός…., α, κι ο αρχιπαπάς λαφυρολιγδός….! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 38 (31) : 27,…..29, $30,…..$33, $34 :
( «Η περί καινής διαθήκης προφητεία» )
/ Καλέ Ι. Χήδες, «Ιδούουου», για άλλη καινή διαθήκη λέγει…., μάλλον, για….. κενήηη….! /
Ιερεμίας : «’’ (!;) Ιδού, (!;) έρχονται ημέραι’’ --- λόγος του Κυρίου --‘’κατά τας οποίας θα σπείρω τον οίκον του Ισραήλ και τον οίκον του Ιούδα
με σπέρμα ανθρώπων και κτηνών’’…..
[ Με πνευματοχυσίες/ και σπερματοσπορές,/ άει, ω κτηνοκατθρώποι….,/ και σ’ άλλες συμφορές….! ]
‘’Κατά τας ημέρας εκείνας δεν θα λέγουν πλέον·
οι πατέρες έφαγον αώρους σταφυλάς και των τέκνων οι οδόντες ημωδίασαν·
| …..εχ…., έχει να πηγαίνουν στον ‘’οδοντίατρο’’ τα τεκνία….,
που….. άλλος, πρόγονος, τρώει….. κι άλλος, απόγονος, ‘’την τρώει’’….!
Έιιιιι…., εδώωωωω ο καλόςςςςς οδοντίατροςςςςς….! |
$30 : αλλ’ έκαστος θα αποθνήσκη διά την ιδικήν του ανομίαν·
* …..ε, ρε ‘’πεθαμένοι’’, χμ…., ψέματα λέει…., και μερικά χλωρά θα καίγονται…., πλάι στα ξερά….!
Και, χμ, πώς τα αλλάζουν τα ‘’ασφαλιστικά ταμεία’’…., που, να, ο καθένας, τώρα πια κι όχι αλά Ζακχαίο,
‘’θα κολλά τα ένσημά του, μόνο, στο δικό του βιβλιάριο’’…., ε, για παράδεισο ή κόλαση, αναλόγως….! *
παντός τρώγοντος αώρους σταφυλάς θα αιμοδιάζουν οι οδόντες’’…..
*// Παραπομπή από το $30….. στο….: Γαλ.: 6 : 5, 7….:
«…..διότι ο καθένας θα βαστάξη το δικό του φορτίον»….,…..
«Εκείνο που θα σπείρη ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίση»….: Πρακτικά παραγγέλματα….! //*
$33 : ’’Αλλ’ αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θα συνάψω με τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας’’·
--- λόγος του Κυρίου·
[ Ωχ, διαθήκη στη διαθήκη…., προίκα στην προίκα….,
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άπροικη γεροντοκόρη κι η ‘’πρωτοκόρη’’ του Ιακώβ -- Ισραήλ…., να, Σκανδαλήλ….,
αιώνες στο ‘’ράφι’’, χμ, και ‘’όλα’’ στράφι….! ]
‘’θα βάλω τον νόμον μου εντός των και θα γράψω αυτόν εις τας καρδίας των,
// …..εχμ, πολλοί ‘’τέτοιοι’’ –σας τα έταξαν κι αυτά…., ώς και οι καινοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’….,
μα….. τζούφια τραγουδολόγια και….. δρομολόγια με πλήρη μοιρολόγια….! //
και θα είμαι ο Θεός των, αυτοί δε θα είναι ο λαός μου.
| Χμ, να, παιδί για υιοθεσία…., να, μπαμπάς για υιοθέτης….! |
* Παραπομπή από το $33….. στο….: Κορ. Β΄ : 3 : 3….: «…..είσθε, φανερά, επιστολή του Χριστού,
που είναι καρπός της δικής μας υπηρεσίας, και είναι γραμμένη όχι με μελάνι, ( Α, οι με μελάνι τίιιιι…!; )
αλλά με πνεύμα του Θεού του ζωντανού, όχι σε πλάκες πέτρινες,
αλλά σε πλάκες καρδιών σαρκίνων»….: Οι προσήλυτοι του Παύλου….! *
$34 : Και δεν θα διδάσκη πλέον έκαστος τον πλησίον του και έκαστος τον αδελφόν του, λέγων·
γνώρισε τον Κύριον· διότι όλοι των, από του μικροτέρου μέχρι του μεγαλυτέρου,
θα με γνωρίζουν’’ --- λόγος του Κυρίου·
{ Α, ναι, ω σχιζοπειραματιστή, όταν θα τους κωφαλαλιάσεις, τελείως,
ίσως θυμηθούν να μη ξεχνούν και τη….. ’’σιωπή’’….! }
‘’διότι θα συγχωρήσω την ανομίαν των και δεν θα ενθυμηθώ πλέον την αμαρτίαν των ‘’.»….!
*[[ Παραπομπή από το $34….. στα….: ▪ Ιωάν.: 6 : 45….: Ι. Χ : «Είναι γραμμένον εις τους προφήτας,
Και θα είναι όλοι διδαγμένοι από τον Θεόν. Όποιος λοιπόν άκουσε από τον Πατέρα και έμαθε,
αυτός έρχεται σ’ εμέ»….: Ο άρτος της ζωής….,…..
▪ Κορ. Α΄ : 2 : 10….: «Σ’ εμάς ο Θεός τα απεκάλυψε διά του Πνεύματός του,
διότι το Πνεύμα τα ερευνά όλα, ακόμη και τα βάθη του Θεού»….: Φιλοσοφία και αποκάλυψις….,….. (!;)
▪ Ιωάν. Α΄ : 2 : 20….: «Αλλά σεις / ω πιστοί του Ι. Χ / έχετε χρίσμα από τον Άγιον και τα ξέρετε όλα»….:
Προειδοποιήσεις κατά των αντιχρίστων….,…..
▪ Πράξ.: 10 : 43….: «Δι’ αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήται, ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν
θα λάβη άφεσιν αμαρτιών διά του ονόματός του»….: Ομιλία του Πέτρου….,…..
▪ Πράξ.: 13 : 39….: «…..και δι’ αυτού / του Ι. Χ / καθένας που πιστεύει
δικαιώνεται από όλα όσα δεν ημπορούσατε να δικαιωθήτε με τον Μωσαïκόν νόμον»….:
Εις Αντιόχειαν της Πισιδίας. Κήρυγμα του Παύλου προς τους Ιουδαίους….,…..
▪ Ρωμ.: 11 : 27….: «Αυτή θα είναι η διαθήκη μου εις αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας των»….:
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….! ]]*
| …..έιιιιι….,/ ’’αμαρτωλές’’ υιοθεσίες…../ στων αμαρτιών τις αφεσίες….! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 43 (36) : 1, 2,…..4 :
(«Περιπέτειαι του Ιερεμίου» : «Το καύσιμον του ειλητού βιβλίου» )
// Τί…., αλά ‘’διπλό’’ Μωυσή και με τις πλάκες με το δεκάλογο…., που τις έσπασε και τις ξανάγραψε…!;
Εεεεε…., έτσι…., ναι…., χα…., για να….. ‘’καλύπτονται’’ οι….. κωδικοποιητές κι οι αλλαγές τους….! //
Ιερεμίας : «Κατά το τέταρτον έτος του Ιωακείμ, του υιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα,
ο εξής λόγος ήλθεν από τον Κύριον προς τον Ιερεμίαν·
‘’λάβε ειλητόν /…..τί…!; Ξανά γράψιμό του…!; Επαναπροσδιορισμός προγραφών…!; Α, άδειο…!; / βιβλίον
και γράψε (!;) επ’ αυτού όλους τους λόγους, τους οποίους ελάλησα προς σε
εναντίον του Ισραήλ και του Ιούδα και όλων των άλλων εθνών,
από της ημέρας κατά την οποίαν διά πρώτην φοράν ωμίλησα προς σε,
κατά τας ημέρας του Ιωσσίου, μέχρι σήμερον’’»…..
* Καλά, ρε, κι εσύ, εμπαίχτη, Άρειε Ερμή…., κι αυτός, ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Βασιλιάς και Κύριός σου, και σου,
δεν τα κρατούσε στο Μεγάλο ‘’του’’ αρχείο…., το, χξς΄ςςςς, 666σφράγιστο….,
τα πολλά και αλληλοαντίγραφα πολεμικά ‘’του’’ διαγγέλματα….,…..
---- …..εμ, εξού και….. τα….. άλλοτε σε 1ο πρόσωπο….. κι άλλοτε σε 3ο…., εεε, βολευτικά τους….! ---ή ο ετεροκίνητος Βαρούχ ήταν ειδικός σε…..
δια·τομοεκθέσεις και αναπροσαρμογές των, εκ του ορεσίβιου Κυρίου, ειλητών…!; *
«Ούτω ο Ιερεμίας εκάλεσε τον Βαρούχ, τον υιόν του Νηρίου,
ο δε Βαρούχ καθ’ υπαγόρευσιν του Ιερεμίου έγραψεν επί του ειλητού βιβλίου
| Α, άδειο από γράμματα κι αριθμούς ήταν το ειλητόν βιβλίον, χμ, γεμάτο….. ’’αποσιωπητικά’’…!; |
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όλους τους λόγους, τους οποίους είχε λαλήσει ο Κύριος προς αυτόν.
Τότε ο Ιερεμίας καθωδήγησε τον Βαρούχ, λέγων·…..»….!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 46 (39) : 11, 12 :
( «Άλωσις της Ιερουσαλήμ και διάσωσις του Ιερεμίου / …..τί, όχι….. «και διάσωσις εμού»…!; / ». )
Ιερεμίας :
[ …..σε τρίτο πρόσωπο, ΚΑΙ, ΕΔΩ ο αφηγητήςςςςς ‘’Ιερεμίας’’…., κι όχι ο Ιερεμίας….,
χμ, που….. ο ‘’τέτοιος’’ είπε στον ‘’τέτοιο’’ να γράψει όσα του είπε ο ‘’τέτοιος’’….,
ω, ναι, ’’τέτοιοι’’ και πιο ‘’τέτοιοι’’….! Ή ο Βαρούχ…!; ]
«Ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έδωκε διαταγάς εις τον Νεβουζαραδάν,
τον διοικητήν της φρουράς, περί του Ιερεμίου λέγων· ’’παράλαβε αυτόν και περιποιήσου αυτόν (!;) καλώς·
μη κάμης εις αυτόν κακόν, αλλά να μεταχειρίζεσαι / Ω, τι ενεστώτας διαρκείας….! Και γιατί «καλώς»…!; /
αυτόν όπως σου λέγει’’»….!
♣ …..α, ρε Τζερεμέ Τζέρεμι…., πρόσεχε μη ‘’βγεις’’…., διπλοκατάσκοπος,
χμ, διπλοάγγελος και με δυο ζευγάρια φτεράαααα….,
μάλιστα, σε….. ενεστώτα διαρκείας κι ως αλλιώς ενσαρκωτή ιδέα Ιερεμίας, πια,…..
ρε….. Μεγαλογιαχβόχαρε…., να, και….. λιθο’’αυτωθείς’’….,
που…., χα…., πολλοί…., ’’’’για το τομάρι τους…., πούλησαν και….. τη ‘’χάρη’’ τους….!’’’’….!
Και…., ω Κοπρέα -- Ηρακλέα, σώρρυ, Νεβουζαραδάν,
καλά σου λέει ο Ευρυσθέας, σώρρυ, Ναβουχοδονόσωρ,
χμ, για τον Ερυμάνθιο Κάπρο, σώρρυ, για την Κερυνίτιδα Έλαφο, ωχ, σώρρυ, για τον Ιερεμία….,
ε, ζωντανόν…., χμ, κι αυτόν…., που χρειαστός είναι ο πολλαπλών χρήσεων διπλοπρακτορο‘’τέτοιος’’….!
Και…., έιιιιι, ρε σειςςςςς οι 70 ‘’τέτοιοι’’ μεταφραστές…., πού είναι το στα αρχαία κείμενο από εδ. 4 έως 13….,
και, και, εδώ, χμ,….. και από πού ‘’τα’’ μεταφράζετε…!;
Εχ, το εξεξεξαφάνισαν οι ‘’μυημένοι’’ σατάνες μεταφραστές….. χάριν ιστορικής αναντιστοιχίας…., ή…!; ♣
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 50 (43) : 2, 3 :
( «Η εις Αίγυπτον φυγή» )
Ιερεμίας : «…..ο Αζαρίας, υιός του Ωσαΐου, ο Ιωανάν, υιός του Καρηά,
και όλοι οι υπερήφανοι και αυθάδεις άνδρες είπον εις τον Ιερεμίαν· ‘’ψεύδεσαι.
Δεν σε απέστειλε Κύριος ο Θεός ημών να είπης·
δεν θα μεταβήτε εις Αίγυπτον διά να εγκατασταθήτε εκεί αλλ’ ο Βαρούχ ο υιός του Νηρίου
*[ Ε…., βρε, να…., ουχ απέστειλεν….,
’’κολπό’’μουτρο κι ο πράκτωρ και ‘’συγγραφεύς’’ του Βιβλίου του Ιερεμίου Βαρούχ….,
χμ, ο ακόλουθος του ακολούθου του ακολούθου…, όνομα και πράμα…., χα, εις ανάμνησιν….,
που αυτός βαρούσε κι οι ομόφυλοί του έκαναν ουχ…., όπερ, βαρώ και ουχ….: Βαρούχ….!
Και, γιατί, ρε σατονο’’μυημένοι’’ μεταφραστές, δεν μεταφράζετε, κι εδώ, και, το βιβλίο του Βαρούχ….,
ως και την επιστολή του Ιερεμία προς τους απαχθέντες
με τον βασιλιά Σεδεκία αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα….,
χμ, παρά, μόνο, τους θρήνους του ‘’κροκοδειλόκλαυτου’’ Ιερεμία…!; Ε, γιατίιιιι…!;….. ]*
σε παρεκίνησεν εναντίον μας, ώστε να μας παραδώσης εις την χείρα των Χαλδαίων,
/ Α, τον Φ,Π,αύλο….! / διά να μας θανατώσουν ή να μας μεταφέρουν αιχμαλώτους εις Βαβυλώνα’’»….!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιερεμίας : 52 /52/ : 3 :
▪ ( «Ιστορικόν παράρτημα»….: | Έιιιιι…., ’’τσόντα’’ μυθολογία στην, έστω, ιστορία….. ή ανάποδα…!; |
«Καταστροφή της Ιερουσαλήμ» )
// Χμ, υστερόγραφο, ρε, σε πολεμικό διάγγελμα…., α, μύθος, κατά το δοκούν τους, κοκτέιλ με ‘’ιστορία’’….!
Ε, χα, και, για να επαληθευτεί η προφητεία : προγραφή του Ιερεμία
προς Πασχώρ : Τρόμον ( Δείμον ) ….: Ιερεμίας : 20 : 1 έως 6….! //
Ιερεμίας : «Ό,τι όμως εγένετο εν Ιερουσαλήμ και Ιούδα, προεκάλεσε την οργήν του Κυρίου
μέχρι του σημείου, ώστε να απορρίψη αυτούς / …..τους βασιλείς….. Σεδεκία
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και Ιωακείμ….. / από εμπρός του.
Τότε ο Σεδεκίας απεστάτησε κατά του // …..του, ‘’αρχικά’’, φίιιιιλου του….. // βασιλέως της Βαβυλώνος»….!
* Ωχ, ομοφυλικές επιστασίες….. κι ετεροφυλικές αποστασίες…., α, και οι δυο Κυριο’’αδειασμένοι’’….! *
============================================================
============================================================
6 --- 10 έως 6 --- 11 )
6 --- 10 )
Το Βιβλίον του Ιεζεκιήλ…..
[ …..κατήγετο, ο Ιεζεκιήλ, εξ ιερατικής οικογενείας, ήτο δε σύγχρονος κι ολίγον νεώτερος του Ιερεμίου….!
// ….βρε…., όντωςςςςς…., στο ράσο του Κυριόκλητου παπά….. είναι το, ξου, προφητοάγγελμα…..
και στο βρακί του είναι το….. ‘’τέτοιο’’’…., το….. πολεμοδιάγγελμααααα….! //
Εκλήθη εις το προφητικόν αξίωμα το 593 π. Χ εν Μεσοποταμία,
όπου, μαζί με τον βασιλιά Ιεχονία, απήχθη ως αιχμάλωτος….!
/ Ω, να, απαγωγή κι αιχμαλωσία…., ’’αγκαζέ’’ με τον βασιλιά Ιεχονία…., η βασιλοντουντούκα….! /
Εφονεύθη υπό ομοφύλων του το 572 π .Χ….!
---- …..εμ…., όποιος, και, ομοφυλο‘’καρφώνει’’…., ’’του την καρφώνουν’’….. ομοφύλωςςςςς….! ---- ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------► «Προφητεία κατά της χώρας του Ιούδα», ▪ «Υπόσχεσις αποκαταστάσεως»,
▪ «Η Ιερουσαλήμ παραβαλλομένη προς την Σαμάρειαν και τα Σόδομα»,
|| …..α…., ναι…., όμωςςςςς…., μετά από την 678η ‘’παρθενορραφή’’….,
να, μη παράβολη -- μη παρόμοια με τις ως άνω ‘’τέτοιες’’…., χμ, εξ….. αποκαταστάσεως….! ||
▪ «Αποκατάστασις της Ιερουσαλήμ», ▪ «Προσωπική ευθύνη εκάστου διά τας πράξεις του»,
* Ε, ο καθείς και τα ‘’ένσημά’’ του στο ψυχο’’βιβλιάριό’’ του….! *
▪ «Θρήνος διά τους βασιλείς του Ιούδα : Ιωάζαχ, Ιωαχίν και Σεδεκίαν»,
{ …..αχ…., αυτά τα δάκρυα…., κατρακυλούν ταχέως στις μάσκες…., ιδίως τα ‘’κροκοδείλια’’….! }
▪ «Το αμαρτωλό παρελθόν», ▪ «Το ευλογημένον μέλλον»,
| Καταραμένη αρχή….. και ευλογημένο τέλος…!; Ή….. ευλογημένη αρχή….. και καταραμένο τέλος….,
δηλαδή, αρχή αρτιμελής….. και πρώιμο τέλος κι ευνουχισμένο…!; |
▪ «Το ξίφος ως πυρ», ▪ «Το άσμα του ξίφους», ▪ «Και κατά του Αμμών το ξίφος»,
▪ «Η εν Ιερουσαλήμ διαφθορά», ▪ «Η Σαμάρεια και η Ιερουσαλήμ ως άπιστοι σύζυγοι»,
( Τα του ‘’κερατωμένου’’ και ‘’κερατωτή’’ ορεσίβιου Κυρίου ‘’τέτοια’’….:
«θα σας δείξω / ’’λόγος του Κυρίου’’ / , μωρές αλλοδιαπλεκόμενες μοιχοί….!»…., χξς΄….! )
▪ «Ο απένθητος θάνατος της συζύγου του προφήτου και η συμβολική σημασία αυτού!»,
[ Ω, πού δάκρυ για τον συμβολισμόσημο θάνατο / Ε, λες κι η «κάτω Ιερουσαλήμ»….! / της κυράς του….,
που στέρεψε, χα, θρηνώντας διά τους, Κυριοαπορριμμένους, βασιλείς του Ιούδα :
Ιωάζαχ, Ιωαχίν και Σεδεκίαν….! ]
▪ «Προφητείαι κατά των εθνών : Αμμωνιτών, Μωαβιτών, Εδωμιτών, Φιλισταίων, Σιδωνίων,….. Τυρίων….:
▪ «Θρήνος διά την Τύρον», ▪ «Προφητεία κατά του βασιλέως της Τύρου»,
▪ «Θρήνος διά τον βασιλέα της Τύρου»….,
Αιγυπτίων….: «Κατάκτησις της Αιγύπτου υπό του Ναβουχοδονόσορος»,
▪ «Η κατά της Αιγύπτου ημέρα του Κυρίου», ▪ «Η υπό του Ναβουχοδονόσορος ήττα της Αιγύπτου»,
▪ «Θρήνος διά τον Φαραώ», ▪ «Θρήνος διά την Αίγυπτον»….,
▪ «Η περί αλώσεως της Ιερουσαλήμ είδησις», ▪ «Κατά των ποιμένων του Ισραήλ»,
▪ «Η επί την χώραν του Ισραήλ ευλογία», ▪ «Κάθαρσις του Ισραήλ»,
▪ «Αποκατάστασις του ενιαίου βασιλείου», ▪ «Η κατά του Ισραήλ εκστρατεία του Γωγ»,
▪ «Κατατρόπωσις του Γωγ και της στρατιάς του»,
| ’’Θρήνοι’’, καθάρσεις, ενιαιοποιήσεις,….. α, και χασίς ειδήσεις….,
χμ, παραλίγο, ρε γελόκλαυτε ή κλαυτόγελε σχιζόπαπα Ιεζεκιήλ, να μας πείσειςςςςς….! |
▪ «Ο μελλοντικός ναός· εξωτερική αυλή και πύλαι αυτής»,
// Χα, ναός, τάχα,….: χωρο·σύνορα….! Βρε…., όχα…., ούτε τα πλιατσικοεφά -- τα μέτρα και τα σταθμά
του δόλιου Ερμή να είχαν….. δεν θα…., έτσι….! //
▪ «Εσωτερική αυλή και πύλαι αυτής», ▪ «Πρόναος, άγιον και άγιον των αγίων»,
▪ «Παροικοδομήματα του ναού»,….. ▪ «Εσωτερικός διάκοσμος του ναού»,
▪ «Διαστάσεις του όλου οικοδομικού συγκροτήματος του ναού»,
▪ «Το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και η καθιέρωσις αυτού»,
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* Πω -- πω, διαστάσεις…., χμ…., από ολιγοδιάκοσμο εξεξεξωκκλήσι….., ’’σύμπλεγμα’’ ‘’τέτοιων’’….,
ολοκαυτωματωτικών και λαφυροχρυσοπλούμιστων….! *
▪ «Αποκλεισμός των ξένων εκ της υπηρεσίας του ναού»,
{ …..ε, τυχεροί κι αυτοί…., που η εξεξεξουσία φθείρει και διαφθείρει….,
χμ, εξού κι η συνεχής…., και καθ’ ομολογίαν, και, του Ιεζεκιήλ…., ομολογία περί διαφθοράς της Ιερουσαλήμ,
βεβαίως, υποτροπιάζουσας, και, έκτοτε….!
Και μακριά…., ω ξένοι, που κι οι γιοι του Οβριού Ποσειδώνα και τα τέρατά του καραδοκούν….! }
▪ «Υποβιβασμός των Λευιτών» / …..ε, πλην των, ’’ορθοδόξων’’, Λευιτών ιερέων : των υιών του Σαδώκ….. / ,
{ Αχ, καλέ…., να…., κι από τότε…., αυτοί οι ανορθόδοξα ορθόδοξοι και ορθόδοξα ανορθόδοξοι….,
αχ, άμα αναβιβαστούν παρά τω Καίσαρι, τότε, πας μη ‘’τέτοιος’’ αιρετικός και αφοριστέος, ξου….! }
▪ «Διανομή της χώρας : η μερίς του Κυρίου / …..χξς΄, αγία, ‘’καθ’ όλην της την έκτασιν’’….. / ….:
μήκους εικοσιπέντε χιλιάδων πήχεων και πλάτους εικοσιδύο χιλιάδων πήχεων»,
/ Ε, ’’χαίρε’’, κι εσύ, ω παναγία και, χμ, δισδιάστατη μερίς του ’’Μεγαλάδελφου’’ Υπερνομάρχη….! /
▪ «Η μερίς του άρχοντος»,
[ …..ω…., η, χμ, μονοδιάστατη μερίς του εκ της φυλής του Γιούδα Λέοντος….!
Και…., νααααα, βρε…., άλλη η μερίς του ορεσίβιου Υπερλέοντος Κυρίου…..
κι άλλη η μερίς του καμπόβιου Λέοντος Κυρίου…., ε, κι ουδείς εκ των δύο παραπονούμενος….! ]
▪ «Προσφοραί διά την λατρείαν», | Άει, δώστε, δώστε, ρεεεεε, να είναι ράσα και διαδήματα λιγδά….! |
▪ «Ο κατά την πρώτην του πρώτου και του εβδόμου μηνός εξιλασμός»,
▪ «Η εορτή του Πάσχα / …..στις 1 ‘’Απριλίου’’….. / »,
▪ «Η εορτή της σκηνοπηγίας / ….στις 14 ‘’Ιαννουαρίου’’….. / », ▪ «Διάφοροι διατάξεις»,….!
---- …..χμ…., κι αυτά…., θα σας….. ’’αποτάξουν’’…., διαφόρωςςςςς….!
Και σε τί μας αφορούν, κι αυτά τα εβραίικα σκατά, ρε Εβραιοκίνητα σκουπίδια, και, Έλληνες,
και μας ‘’τα πρήζετε’’ απ’ το Δημοτικό σχολείο, και, με αυτά τα ανώφελα κι επικίνδυνα…!; ---- ◄
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 1 : $1, 2, 3, 4 :
( «Η Θεοφάνεια» ) [ Ε, όοοχι, δα…., χξς΄ςς….! Ναι, να, Θεοαφάνεια, στην, κι εδώ, ’’Γιαχβε’’φάνεια….! ]
Ιεζεκιήλ : $1 : «Κατά το τριακοστόν έτος, τον τέταρτον μήνα, την πέμπτην ημέραν του μηνός, ( 5/4/30 )
{ Α…., πες και την ώρα…., βρε ακριβόλογε Ιεζεκιήλαρε…., χμ, 6 και 6΄ και 6΄΄…., σούρουπο….! }
καθώς / …..χμ, εδώ, 1ο πρόσωπο….: «ήμην»….! / ήμην μεταξύ των αιχμαλώτων παρά τον ποταμόν Χεβάρ,
ηνοίχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα του Θεού.
*[ Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ματθ.: 3 : 16…: «Όταν ο Ιησούς εβαπτίσθηκε,
αμέσως ανέβηκε από το νερό και ιδού, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού
να κατεβαίνη σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του»….:
/ Εχ, εξώσταλτη Πελειάς : πρέσβειρα ήταν…., μάλιστα, εγκεκριμένη από πολλούς, ουράαανιους, θεούς…!; /
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού….,…..
▪ Πράξ.: 7 : 56….: «…..και είπε | Ο Στέφανος | , ’’Βλέπω τους ουρανούς ανοικτούς και τον Υιόν
του ανθρώπου να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού»….: Θανάτωσις του Στεφάνου….,……
▪ Πράξ.: 10 : 11….: «Ενώ του ετοίμαζαν φαγητόν | του Πέτρου | ήλθε εις έκστασιν,
και βλέπει τον ουρανόν ανοικτόν και να κατεβαίνη κάτι σαν ένα μεγάλο σινδόνι,
δεμένο στις τέσσερις γωνίες, και κατέβαινε εις την γην»….: Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος….,…..
▪ Αποκ.: 19 : 11….: «Ύστερα είδα τον ουρανόν ανοικτόν, και ιδού, ένας ίππος λευκός
και ο αναβάτης καλείται Πιστός και Αληθινός· με δικαιοσύνην κρίνει και πολεμεί»….:
Ο Χριστός θριαμβευτής….! ]*
/ Χξς΄ςς, έιιι, ω γάτα…., συ με αιχμάλωτα οράματα κι ασύδοτα ονείρατα…., τα….. άλογα σελάγατα….! /
Την πέμπτην ημέραν του μηνός, κατά το πέμπτον έτος της αιχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχίν,
ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Ιεζεκιήλ / …..α, ρε….. κωδικοποιητή…., όχι….. «προς εμέ»…!; / ,
υιόν του Βουζεί, τον ιερέα, εις την χώραν των Χαλδαίων, παρά τον ποταμόν Χεβάρ
| Χμ, λόγος : πνεύμα εν είδει ποταμίσιας νεροφίδας, ω σώρρυ, ποταμονεράιδας, του γλυκού νερού….! |
και εκεί η χειρ του Κυρίου ήτο επ’ αυτόν.
{ Μμμμμ…., «ήμην…., είδον…., ήλθεν προς αυτόν….., είπε προς εμέ…., ήτο επ’ αυτόν…..»….,…..
και, αμέσως, μετά, «Και παρετήρησα και ιδού…..»….,
γράφει…., ξεγράφουν και ξαναγράφουν….,…..
ξεγράφει, ξαναγράφει….. και ξαναξεγράφουν και ξαναγράφουν….. κ. ο. κ….,…..
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‘’πολυ·προσωπικό’’ τουρλού…., ε, και ουουουουου στα ‘’πολύγραφα’’, ντεμέκ ‘’μονόγραφα’’….! }
Και παρετήρησα και ιδού·….: ανεμοθύελλα από βορρά…., νέφος….,…..
ομοίωμα τεσσάρων ανθρωπόμορφων ζώων : τετραπρόσωπων και τετραπτέρυγων….,
* …..ωχ…., κι αυτά…., πιο τέρατα κι από τα ‘’τέτοια’’ της τρ∙Ελληνικής Μυθολογίας….! *
τροχοί σε χρώμα ως του τοπαζίου πλάι στα τέσσερα ζώα….,…..
ακτινοβολία….: η ομοιότης της δόξης του Κυρίου….,…..»….!
/ Χμ, ίδιος, και εξ αντιγραφής, ο Καινοδιαθηκικός με τον παλαιοδιαθηκικό ‘’τέτοιονε’’….,
‘’νεφελοπαρμένος’’ και Κυριόλοξος Επικαλυπτής…., τετραποδόλαγνος….! /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 2 : 1, 2, 3, 4, 5…..$8, 9, 10 :
( «Κλήσις του Ιεζεκιήλ εις το προφητικόν αξίωμα» )
Ιεζεκιήλ : «Και είπε προς εμέ· ’’υιέ ανθρώπου,
( Εχ, αν θεοποιούνταν, ‘’έτσι’’, κι ο, ‘’τώρα’’, βασιλιάς Κύριός του…., θα ήταν, κι αυτός, υιός θεούουου….! )
στάσου εις τους πόδας σου, διά να ομιλήσω προς σε’’!
[ Έι, σήκω κάθετα, ρε στραβάδι οριζόντιο κουμ του Κατθρώπου…., σου μιλά, απευθείαςςς ο Κύριοςςς….! ]
Καθώς δε ωμίλει προς εμέ, πνεύμα εισήλθεν εις εμέ και με εσήκωσεν εις τους πόδας μου.
| Α…., με ‘’τέτοιο’’, πνευματικόοοοο, εγκεφαλοτρύπημα….,
να, κόθορνοι στα πόδια…., χμ, άμα τη ‘’πνευματο’’ρήσει…., ε, και….. εν πολεμο’’νεφέλαις’’….! |
Και ήκουσα τον ομιλούντα προς εμέ λέγοντα·
‘’υιέ ανθρώπου, σε αποστέλλω προς τους υιούς του Ισραήλ, το έθνος των αποστατών,
το οποίον επανεστάτησε κατ’ εμού·
--- αυτοί και οι πατέρες των ημάρτησαν κατ’ εμού
μέχρις αυτής ταύτης της ημέρας, τα τέκνα επίσης είναι ισχυρογνώμονα και αμετάπειστα --σε αποστέλλω προς αυτούς και θα είπης εις αυτούς· ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός!
Και είτε ακούσουν είτε αρνηθούν να ακούσουν --- διότι είναι αποστάτης οίκος --θα γνωρίζουν ότι υπάρχει μεταξύ αυτών προφήτης’’»…..
|| …..χα…., από το ‘’σύμπλεγμα’’ αποστάτησε και κατά του ορεσίβιου Κυρίου επαναστάτησε….,
ωχ, ‘’την πάτησε’’….. σ,Σ,τυγερά….. ο….. Σκανδαλήλ Ισραήλ….. και….. οψόμεθα….! ||
$8 : «’’Και συ, υιέ ανθρώπου, άκουσε τι λέγω εις σε· μη είσαι αποστάτης ως ο αποστάτης ούτος οίκος.
* Ε, αν τολμάς, ρε Ιεζεκιήλ, αποστάτησε….,
να, που…., στην επόμενη ανοιχτοστομία σου…., ω χάννε…., δεν θα έχεις ανοιχτά τα μάτια….,
όταν θα σου ξαναδώσει, χμ, ό,τι : βιαστικά του ξαναδώσουν
οι μακρινοί της Διεθνούς, ‘’τέτοιας’’, Συνωμοσίας να σου ξαναδώσει….! *
Άνοιξε το στόμα σου και φάγε ό,τι δίδω εις σε’’.
*// Παραπομπή από το $8….. στο….: Αποκ.: 10 : 9….: «Και επήγα προς τον άγγελον
και του είπα να μου δώση το μικρόν βιβλίον. Αυτός μου είπε,
’’Πάρε το και κατάφαγέ το· θα σου πικράνη την κοιλιά,
αλλ’ εις το στόμα σου θα είναι γλυκό σαν το μέλι»…..: Ο δυνατός άγγελος και το μικρόν βιβλίον….! //*
Έπειτα παρετήρησα και ιδού, υπήρχε χειρ ηπλωμένη προς εμέ, και ιδού, υπήρχε εις αυτήν ειλητόν βιβλίον.
// …..ε…., είναι να μην ανοίξεις το στόμα : Π’ α τσι….. και σου δώσουν….. Κύριοι….. ό,τι δήποτε….,
οπότε…., ουαί, αλί και τρισαλί…., ως….. χάννος…., ’’βλέπεις’’….. ό,τι δεν βλέπεις….!
Ε, χμ, αν ακούστε άνοιγμα του στόματος : Π’ α τσι, ως αλά Μάγια της Κεντρικής Αμερικής…., αίμα….,
αίμα στα ειλητά -- βιβλία…., που…., ‘’ως’’ λέμε στα χωριά για τους παγιδευτές….,
«Ποιος δεν ντη πάτσι μι τς ‘’Α,Π’ ά τσι’’…!»….,
κι ας, εδώ, κι οι μεν κι οι δε….. ’γλυκό φάι….,….. όμωςςςςς, πικρό χέσιμο’’….! //
Και εξετύλιξεν αυτό ενώπιόν μου και ήτο γραμμένον και από τας δύο πλευράς
--- θρήνοι, κλαυθμοί και ταλανισμοί ήσαν γραμμένοι επ’ αυτού»….!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 3 : 1, 2, $3,…..12, 13, 14 :
( «Κλήσις του Ιεζεκιήλ εις το προφητικόν αξίωμα» )
Ιεζεκιήλ : «Τότε είπε προς εμέ· ’’υιέ ανθρώπου, φάγε (!;) ό,τι ευρίσκεις εδώ· φάγε το βιβλίον τούτο,
// Μωρέ, αυτός, ’’χάννος’’, πια, τώρα, ώς και τα μπλοκομπλόκς σας θα φάει και θα ‘’μας’’ τα ‘’ξερνά’’….! //
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έπειτα πήγαινε και λάλησε προς τον οίκον του Ισραήλ’’.
Ούτω ήνοιξα το στόμα μου και μου έδωκε να φάγω το βιβλίον,
| …..βιβλιοφαγία….: κι άλλων, ’’τέτοια’’, βιβλία…., μα, εδώ, σούπερ πολεμικό διάγγελμα….! |
$3 : λέγων προς εμέ· ’’υιέ ανθρώπου, φάγε και χώνευσε το βιβλίον τούτο, το οποίον δίδω εις σε!’’.
[ Ω, τι χώνευση….: αποκωδικοποίηση σεληνο‘’σιωπής’’ ο υιός ανθρώπου :
ο κάτθρωπος της λαϊκής, νερένιας, τάξης…., χμ, από ‘’νερό’’, ‘’αέριο’’….,
που, με μπαξίιιιισι αμοιβήηηηη, ως κι ο Φίλιππος με τον ευνούχο της Κανδάκης,
άλλαξε τάξη : υψώθηκε : βαπτίστηκε πνεύματι….,
/ Χμ, παραπεμπτικάαα : ‘’συνθηματικάαα’’, σε πλήρωσε καλά ο κλεπταποδόχος Γιαχβέ…!; /
χμ, διορίστηκε φρουρός του οίκου του Ισραήλ…., ως ευθύς πιο κάτω, παραπεμπτικά, αναφέρεται….! ]
Και όταν το έφαγον το βιβλίον ήτο γλυκύ ως μέλι εις το στόμα μου».
/ …..ε…., εξού και….. «γλυκό φάι…., πικρό χέσιμο»….: λιθοβολιστικό….. και….. ξου….! /
* Παραπομπή από το $3….. στο….: Αποκ.: 10 : 9….: ως, σχετικά, στο προηγούμενο ευθύς ως άνω….! *
$12 : «Έπειτα το πνεύμα με ανύψωσε και, καθώς η δόξα του Κυρίου ηγέρθη από την θέσιν της,
{ Ε, αφού…..τώρα πια κι ‘’έτσι’’ εσύ…., να, αλλάζει δόξα : γνώμη κι ο Γιαχβέ…., σε βλέπει καλόν….! }
* Παραπομπή από το $12….. στο….: Πράξ.: 8 : 39….:
«Όταν ανέβηκαν από το νερό, το Πνεύμα του Κυρίου
άρπαξε τον Φίλιππον και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος,
εβάδιζεν όμως τον δρόμον του χαρούμενος»….: Ο Φίλιππος και ο Αιθίοψ ευνούχος….! *
ήκουσα όπισθέν μου τον ήχον μεγάλου θορύβου·
[ Εχ, δόξα -- νεφέλη -- πολεμοκαπνός : νεφέλια…., κι εδώ, ο Γιαχβέ ίδιος ο Άρης ο θεόςςςςς….! ]
ήτο ο ήχος των πτερύγων των ζώων, καθώς ήγγιζεν η μία την άλλην,
και ο ήχος των τροχών πλησίον των, ο οποίος προεκάλεσε τον μεγάλον θόρυβον.
/ Χξς΄…., στριμωγμένα οράματα…., τροχών και ζώων στριμώγματα….,
ε, κι άντε και στριμωχτείτε…., ρε οραματισμένοι….! /
Το πνεύμα λοιπόν με ανύψωσε και με έφερε μακράν,
και μετέβην με ταραγμένην και συγκεχυμένην διάνοιαν
{ …..ε, φαίνεται, χμ, λίγο, φαίνεται…., που ιστόν ‘’υδρ’’αράχνης, πάλι, υφαίνετε….!
Ναι, να, ασυγκράτητον ’’επιστημονικόν’’ σχιζοπαραλήρημα θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., ουουου….! }
--- ενώ η χειρ του Κυρίου με επίεζεν ισχυρώς --[ Έι…., ο….. ’’κόθορνός’’ του…., πρόσεχε, ωρέ πάπαρε Ιεζεκιήλαρε…., μη σε πατήσει, μονάχα….,
που, τότε, ιδίως, ως αποστάτης, ’’την πάτησες’’ ισχυροτάτωςςςςς….! ]
και ήλθον προς τους αιχμαλώτους, οι οποίοι έζων εις το Τελ Αβίβ παρά τον ποταμόν Χεβάρ
( …..χμ…., ναι…., ‘’απέναντι’’ από την….. Άζωτοννννν…., εσύ κι ως, πια, πλούσιον ‘’πτωχόν αέριον’’….! )
και παρέμεινα μετ’ αυτών επί (!;) επτά ημέρας εις κατάστασιν ληθάργου»….!
|| …..ε, πάλι καλά που δεν έπεσες εις κατάστασιν πρωτογονικής αγριότητος επί 7 ιμπεριάλ νύχτες….,
μετά από ‘’τέτοιο’’, τσσσσς, ’’θεατρικό’’ σοκ…., ρε 7άκις ‘’πτωτικέ’’ του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
χμ, και, εσύ…., ο με τις άγριες ‘’μυθολογίες’’….. για ‘’ήμερους’’ ‘’σατάν’’ αιχμαλώτους….!….. ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 3 : 16, 17, $18 :
( «Ο προφήτης ως φρουρός» )
Ιεζεκιήλ : «Και εις το τέλος των επτά ημερών ήλθε προς εμέ ο εξής λόγος του Κυρίου·
‘’υιέ ανθρώπου, (!;) σε διορίζω φρουρόν του οίκου του Ισραήλ,
* Εμ, έτσι, με ληθαργικές επικύψεις και υποκύψεις, προάγονται σε φρουρούς οι φρουρούμενοι….!
Και…., άμα τω διορισμώ…., χμ, την 888η, σώρρυ, την 8η ημέρα…., την της….. ψυχο‘’περιτομής’’ του….,
ε, αφού τελείωσαν οι ιμπεριάλ 777, σώρρυ, 7 ημέρες…., βουρ για Νο 666 οικονομικό ιμπεριαλισμό….,
ο πέος, σώρρυ, τέως, Αβράμ, σώρρυ, Ιεζεκήλ….. και νυν Αβραάμ, σώρρυ, Ιεζεκιήλ ο….. Αζώτειος….! *
και οσάκις ακούσης τον λόγο απ’ το στόμα μου,
/ Μπα, σε δόσεις κι απευθείας η ‘’προγραφή’’…!; Και 1ο ενικό πρόσωπο, τώρα, ο Ιεζεκιήλ…!; /
θα μεταδώσης αυτόν προς αυτούς εκ μέρους μου.
$18 : Εάν είπω προς τον ασεβή· θα αποθάνης εξάπαντος
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{ Α, χα, να, πλην του αμετακλήτου, «εξάπαντος», θανάτου, έχει και μετακλητό, σε δόσεις, ‘’θάνατο’’….,
χμ, τον της νεκροφανείας, ’’νεκρανάστασης’’,….. 1ο, 2ο,…..
ε, και τον της δις εις θάνατον φυλάκισης : ενταφιασμού….! }
και συ παραλείψης να προειδοποιήσης αυτόν
--- εάν δεν είπης τίποτε διά να νουθετήσης τον ασεβή άνθρωπον από την ασεβή οδόν του --| Ναι, πες, «ναι!»…., που ο Κύριος ‘’δεν σηκώνει’’ ηθικά διλήμματα….,
σαν του ‘’υπογράψεις’’ το ‘’συμβόλαιο’’….,
του στιλ : «πρέπει ή δεν πρέπει…..»…., μα του στιλ : «με συμφέρει ή δε με συμφέρει»….! |
ούτος, ασεβής ων, θα αποθάνη διά την ανομίαν του, αλλά θα ζητήσω το αίμά του από την χείρά σου’’»….!
* Παραπομπή από το $18….. στο….: Ιωάν.: 8 : 21, 24….: «Πάλιν τους είπε, | Ο Ιησούς, στο λαό |
‘’Εγώ φεύγω και θα με ζητήσετε αλλά θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτίαν σας.
Όπου πάω εγώ, δεν μπορείτε σεις να έλθετε»….,….. [ Εμ, δεν είναι, και αυτοί, δις θανατοποινίτες….! ]
Διά τούτο είπα ότι θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτίαν σας, διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι,
| ο Χριστός | θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας»….:
Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων….! *
// Ωχ, δύσκολος κι αιματο’’τέτοιος’’ ο, ’’έτσι’’, ρόλος του….. διορισμένου φρουρού….!…..
Ναι…., ωχ, κι ο….. σ,Σ,τυγερός….. Αγαμέμνονας ‘’πάτησε’’ τον όρκο του προς την Αρτέμιδα….,
που, γι’ αυτό, τον έβαλε να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια….,
την οποία, σαν την αντικατέστησε, τελικά, με άλλο θύμα, την μετέφερε από την Ελληνική Αυλίδα
στο βάθος του Ευξείνου Πόντου, στην Ταυρική Χερσόνησο….,
εκεί που η Άρτεμις είχε ένα ιερό, χμ, χμ, χμ, κι η Ιφιγένεια έγινε, ‘’Ιεζεκιηλιζέ’’, ιέρειά του….,
κι όπου, και εδώ…., πλην των σεξοργίων και άλλων ‘’τινών’’ βάρβαρων κι αιμοχαρών….,
κάθε ξένος που έφτανε σ’ εκείνα τα παράλια….. έπρεπε να θυσιαστεί….,
ναι, που κι αυτή, η Τραβέστω Άρτεμις, ως κι ο Ποσειδών, είχε τέρατα…., ιερείς -- δραγάτες….,
κι αυτό το καθήκον το ανέθεσε στην Ιφιγένια….,….. όι, όι…., Γιαχβοδιϊκά πράματα….! //
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 3 : 22, 23, 24, 25, 26, 27 :
( «Σιγή και απομόνωσις» )
* Ε, σιγά μη ‘’μας βγεις’’, ’’τώρα’’, και ’’σιωπηλός’’ : σιγηλός ασκητής’’ του όντως Θεού, ρε βασιλοαυλικέ….!
Εκεί, τιμωρία : βουβαμάρα…., «επειδή δεν επίστεψες εις τους λόγους του», αλά Ζαχαρία του Ι.Β….! *
Ιεζεκιήλ : «Έπειτα η χειρ του Κυρίου ήλθεν εκεί επ’ εμέ
και είπεν ( ο Κύριος ) / …..χμ, ναι, «ο Κύριος» : το….. μεθυσμένο Πνεύμα….! / προς εμέ·
// …..ω…., ναι…., στα κρυφά να πείτε τα ‘’απόκρυφα’’…., μη σας ‘’μυριστούν κι οι συναχωμένοι’’….! //
‘’σήκω, έξελθε εις την πεδιάδα και εκεί θα συνομιλήσω μαζύ σου’’.
| Άλα, χμ, ’’λογοκρισία’’ και στα οράματα ο δειλός πράκτωρ….!
Και ποίος Κύριος είναι ο Κύριος…., ε, και γιατί όχι συνομιλία σας….. εκεί…!; |
Ούτω ηγέρθην και εξήλθον εις την πεδιάδα και ιδού, εκεί ίστατο η δόξα του Κυρίου,
ομοία προς την δόξαν, την οποίαν είχον ίδει παρά τον ποταμόν Χεβάρ
και έπεσα επί του προσώπου μου· Αλλ’ εισήλθεν εις εμέ πνεύμα
και με έστησεν εις τους πόδας μου· και ωμίλησε μετ’ εμού και είπε εις εμέ·
’’πήγαινε να κλεισθής εις την οικίαν σου.
Και ιδού, υιέ ανθρώπου, θα τοποθετήσω επάνω σου δεσμά και θα σε δέσω με αυτά,
ούτως ώστε να μη δύνασαι να ευρεθής μεταξύ των.
[ …..άλα ‘’προστασία’’ η Μαντάμ στα κούμια της…., χμ, κι έξω κι απ’ τα μπουντρούμια της….!
‘’Φυλακή’’ κατ’ οίκον, εδώ, ε…., κι όχι, ως με τον Ιωνά, φυλακή κατά κήτοςςςςς….!
Μαύρος μάγος : μαύρος τράγος….! / Και, ω Ιεζεκιήλ, φύλαγε, κατ’ οίκον, καλά το παραδομπαξίσι….! /
Ρε Γιαχβέ, κάνε έναν, ’’αυτοκίνητο’’, μαγικό τρίποδα με αόρατα δεσμά, να τον κρατά καθηλωμένο, όσο θες,
μη σου φύγει και….,….. ως έκανε ‘’τέτοιον’’ κι ο Ήφαιστος στην άτακτη μαμά του Ήρα….! ]
$26 : Και θα κάμω την γλώσσάν σου να κολληθή εις τον ουρανίσκον σου,
---- Χμ, από….. ’’απο·κρυφή’’….. απιστία…., ως κι ο ‘’πατέρας’’ του Ι. Β Ζαχαρίας…!; ---ούτως ώστε να είσαι άφωνος και ανίκανος να ελέγξης αυτούς· διότι είναι οίκος αποστάτης.
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* Παραπομπή από το $26….. στο….: Λουκ.: 1 : 20, 22….: Άγγελος Γαβριήλ :
«Και ιδού, θα είσαι βουβός | Ζαχαρία | και δεν θα μπορής να μιλής έως την ημέραν,
που θα γίνουν αυτά, (!;) επειδή δεν επίστεψες εις τους λόγους μου,
οι οποίοι θα εκπληρωθούν εις τον καιρόν τους»….,…..
«Όταν εβγήκε, | …..ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου Βαπτιστή : Ι. Β….. |
δεν μπορούσε να τους μιλήση και (!;) κατάλαβαν ότι είχε ιδή όραμα εις τον ναόν»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννη του Βαπτιστού….! *
Αλλ’ όταν λαλήσω προς σε, θα ανοίξω το στόμα σου και θα είπης προς αυτούς,
{ Ω, άμα τω συνθήματι, και τω παρασυνθήματι, παραλαλούνε κι οι αμίλητοι….. ‘’θαυματικάαα’’….,
ε, χα, κάτι σαν και με τον Ζαχαρία, τον ‘’ομοιοκολπάκια’’ ‘’πατέρα’’ του Ιωάννη του Βαπτιστή….! }
ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· (!;) όστις θέλει, άς ακούση, και όστις θέλει, ας αρνηθή να ακούση·
διότι είναι οίκος αποστάτης’’»….!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 4 : 1 :
( «Η διά συμβολικών πράξεων προαγελία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ» )
| Μμμμμ…., ’’πάντα’’…., πίσω απ’ τους συμβολισμούς…., κρύβουν, να, και κάτι…..’’εμβολιασμούς’’….! |
Γιαχβέ / προς Ιεζεκιήλ / : «Και συ, υιέ ανθρώπου, λάβε πλίνθον και τοποθέτησε αυτήν έμπροσθέν σου
και χάραξε επ’ αυτής πόλιν --- την Ιερουσαλήμ --και στήσε εναντίον της οχυρώματα, κτίσε πολιορκητικόν τείχος, ύψωσε κατ’ αυτής πρόχωμα,
στήσε κατ’ αυτής στρατόπεδον και έγειρε πέριξ αυτής πολιορκητικούς κριούς κατ’ αυτής»….!
[ Ω σατανομαριονέτα…., να…., μακέτα…. και….. ’’πακέτα’’….! ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 5 : 2 :
( «Η διά συμβολικών πράξεων προαγγελία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ :
κόψιμο μαλλιών της κεφαλής και του πώγωνος του Ιεζεκιήλ…..» ) / …..τί, στο Θησείο ή στις Κεγχρεές…!; /
---- …..«προσφορά βοστρύχου από μαλλιά : (!;) σύμβολο….. αγνότητας και….. παρθενίας…..»….! ---[ Χμ, ναι, ως κι ο Θησέας, που αφιέρωσε, ιεροτελεστικά, τσς, τις τρίχες του στον ιμπεριάλ Απόλλωνα,
πηγαίνοντας στο μαντείο του στους Δελφούς…., λίγο πριν πάει στην Κρήτη
και σκοτώσει τον Μινώταυρο του Λαβυρίνθου του βασιλιά Μίνωα….,
στον οποίο οι συμπατριώτες του Αθηναίοι ήσαν υποτελείς φόρου κι αίματος….: Μνημόνιο : Διαθήκη…..
κι απ’ τους οποίους, τελικά, τους ελευθέρωσε κι ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Αθήνας….!
Ναι, ρε Ιεζεκιήλαρε…., καλώς τις έκοψες αυτές τις τρίχες σου…., που τις λογο‘’τέτοιες’’ σου δεν….,
καλώς…., αφού, πριν σε σκοτώσουν οι ομόφυλοί σου, θα μαλλιοτραβιόσουν πολλάκις μαζί τους….,…..
ε, άει και βασιλιάς…., ως ο Θησέας…., ή πατριάρχης…., ε, ή και βασιλοπατριάρχης…., ω Φ,Π,αύλε….! ]
Γιαχβέ / προς Ιεζεκιήλ / : «το εν τρίτον / των τριχών, ω Ιεζεκιήλ, υιέ ανθρώπου /
θα καύσης εις το πυρ εν τω μέσω της πόλεως, όταν αι ημέραι της πολιορκίας της τελειώσουν,
το εν τρίτον θα κατακόψης με την μάχαιραν πέριξ της πόλεως
και το εν τρίτον θα διασκορπίσης εις τον άνεμον»….!
{ Ρε…., κατακομμένο, διασκορπισμένο και….. ’’καμμένο χαρτί’’ παπα -- Ιεζεκιήλαρε….,
αφού ήσουν….. εμ σπανός…..εμ πανφάλακρος…., αρχιψεύτη θρησκοïμπεριάλα, ξετσίπωτε κι εσύ….,
γι’ αυτό και, χμ, από….. αποθεμένο, οι τόσες ‘’τρίχες’’ ‘’σου’’ στο….. ’’τριχο’’λόγιό ‘’σου’’….,…..
ε, ναι…., παρεκτός κι αν ξυρίστηκες αλλού και ντρέπεσαι να το πεις…., ω πουριτανοπουρό….!
Και…., μήπως…., χξς΄, κωδικιζέ αντιγραφικά…., ήταν βόστρυχος μέσα σε υδρία
από τα μαλλιά της τρελληνίδας Γοργόνας….,
ωσάν κι αυτόν που η Αθηνά έδωσε στον Ηρακλή….. κι αυτός τον έδωσε, μετά, στην Στερόπη,
κόρη του Τεγεάτη Κηφέα…., λέγοντάς ‘της πως θα μπορούσε να τρέπει σε φυγή
τους κατά της πατρίδας της Τεγέας επιτιθέμενους Αρκάδες….,
δείχνοντάς ‘τον 3 φορές πάνω από τα τείχη, προσέχοντας, όμως, να μην τον κωδικο∙κοιτάξει η ίδια…., ε…!;
Και τι ωραία –σας ‘’εφεύρεση’’ το «κατά χάριν και Θεόοοθεν δόσις…..»…., ω καθάρματα του Σατανά….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ 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·
$2 : ’’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.
{ Α, περσινά, άγουρα και γλυκά, σύκα…., φετινά, ώριμα και ξινά, σύκα…., εμ, άει και ‘’καλά συκοκρασιά’’….! }
* Παραπομπή από το $2….. στο….: Ματθ.: 24 : 6, 13, 14….:
«Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμας περί πολέμων.
Προσέχετε να μη φοβηθήτε· διότι είναι ανάγκη όλα να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος»….,…..
«Εκείνος δε που θα υπομείνη έως το τέλος, αυτός θα σωθή.
Και θα κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο της βασιλείας
εις όλην την οικουμένην, προς μαρτυρίαν εις όλα τα έθνη και τότε θα έλθη το τέλος»….:
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….! *
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, / Ε, άει σικτίρ, Σικτίρμων Οικτίρμων είναι….! /
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’’.
( Έι….,/ ομοίωση κι η εικόνα σου….,/ όλοι, πειραματόζωα σου….,/ κι αυτοί και τα τσιράκια σου….,…../
μοιάζουν στη σχιζοφρένια σου….,/ και άσε τα γινάτια σου….,/ μη σού βγουν, και, τα μάτια σου….! )
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.
/ Ε…., κάθε φορά που εκδικείστε…., ω σεις σχιζοορεσίβιοι…., μα κι όσοι, βαλτοί, στα βάθρα : όρη :….,
αυτούς που δεν ‘’σας σκύβουνε’’ σε τέλεια υποταγή, που αμαρτωλούς τους λέτε…., ε, να, αγαλλιάστε….! /
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,
| Ε, άει σικτίρ, ανεξάντλητε σ·οικτίρμονα θεοποιημένε Σχιζοβασιλιά….! |
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.
{ …..εχ…., ’’πάντοτε’’, κι ως και σήμερα…., η ολιγαρχία…., σε ‘’ιστορία’’ και σε μυθολογία….,
την του λαού αντίδραση κόντρα στην Κρατοβία…., τη βάφτιζε αναρχία…., α, και τρομοκρατία….! }
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»….!
| Ωχ, μωρή θνητή, ντεμέκ αθάνατη, Αρχι’’υδρ’’αράχνη…., λαοσκανδαλίστρια και λαοβανδαλίστρια….,
καμιά Χούντα δεν είναι αθάνατη…., που οι Χούντες πέφτουνε, μα οι λαοί τους μένουν…., κι ας….! |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 8 : 1, 2, 3, 4, 5,…..7, 8, 9 :
( «Όραμα περί της εν Ιερουσαλήμ ειδωλολατρίας» )
Ιεζεκιήλ : «Κατά το έκτον έτος, τον έκτον μήνα, την πέμπτην ημέραν του μηνός,
* Α, ξημερώματα της 6ης ημέρας του μηνός…., ε, σχεδόν, στις 6/6/6…., ε, οικονομικός ιμπεριαλισμός….! *
καθώς εκαθήμην εις την οικίαν μου, μετά των πρεσβυτέρων του Ιούδα καθημένων έμπροσθέν μου,
η χειρ του Κυρίου έπεσεν εκεί επ’ εμέ.
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( Ε….,/ όπου σύναξις παπάδων….,/ μισθωτών λαονταντάδων….,/ Πνεύμα, εκεί, λαονταβάδων….,…../
με οράματα και ‘’τέτοια’’….,/ των ’’βουνών’’ τα μπερεκέτια….,/ νά ‘χουν ‘’κάμποι’’ τους σεκλέτια….! )
Παρετήρησα και ιδού, υπήρχε μορφή έχουσα την όψιν ανθρώπου,
από μεν της οσφύος και κάτω έχουσα την εμφάνισιν πυρός,
από δε της οσφύος και άνω την εμφάνισιν λάμψεως λάμποντος μετάλλου.
[ Α….,/ σ’ όλες τις….. Επικαλύψεις,/ ’’προγραφές’’ κι επικηρύξεις…../ κι ’’ίδιος’’ κι ενδυματολόγος….,/
‘’ίδιος’’, πάντα, σκηνοθέτης….,/ χορηγός Πανδώρας θέτης….,/
κι είν’ το έργο, πάντα, ίδιο….,/ με ίδιο, πάντα, ορεσίβιο….!
Και…., βάι -- βάι…., να, ο Οβριός Κύριος Δίας δεν κρατά τον κεραυνό του τυλιγμένο στο χέρι του
ή κοντά στα γόνατά του…., οπότε….. ’’μυρίζει μπαρούτι’’….!
Και….. σιγά μη ξοδέψει κι απ’ το ‘’μπαξίσι’’ του για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβαλλάχ η επ’ αμοιβή ‘’τέτοια’’….! ]
Και εξέτεινεν ομοίωμα χειρός και με συνέλαβε από βόστρυχον της κόμης μου
|| Τρίχεςςςςς, χμ, ρε ψεύτη Ελισσαιέ, σώωρυ, Ιεζεκιήλ…., έστω και δεν ήσουν πανφάλακρος….,
αφού μόλις στις προάλλες ξύρισες κεφαλή και πώγωνα….. και, συμβολικά, πέταξες τις τρίχες σου
πάνω και κάτω και γύρω από την πόλη της Ιερουσαλήμ….,
και, τώρα, μας λες ότι ομοίωμα χειρός σε συνέλαβε από τον βόστρυχον της κεφαλής σου….,
χμ, πανφάλακρε με μπούκλες….! Ή, ακόμα, είσαι στον….. εφιάλτη σου…!;
Α, μάλλον, κι αυτές θα έχουν υπερταχεία ανάπτυξη,
ως κι οι….. επικαλυπτικές –σου ‘’τέτοιες’’….! Φενάαααακη….! ||
και πνεύμα με ανύψωσε μεταξύ γης και ουρανού
/ Εμ, εκεί στον μεταξύ γης κι ουρανού «ουράνιο θόλο : ουρανό»
γίνονταν τα περισσότερα από τα ‘’τέτοια’’ σας…., χα, ώς κι οι, αλά Ι. Χ, ‘’αναλήψεις’’ σας….! ! /
και με έφερε δι’ οραμάτων του Θεού εις την Ιερουσαλήμ,
εις την θύραν της βορείου πύλης, της οδηγούσης εις την εσωτερικήν αυλήν,
όπου ίστατο το είδωλον της ζηλοτυπίας, το οποίον διεγείρει την ζηλοτυπίαν.
* Ωχ, άντε πάλι, μετά απ’ τα ζάπλουτα Ελωχείμ, ξαναείδες τον ζηλότυπο και εκδικητικό ‘’ορεσίβιο’’….,
τον πλούσιο χορηγό σου Κυριούχο Κύριο Γιαχβέ…., ρε…., χμ, που σε….. ανυψώνει προαγωγικά….!
Άντε και Αρχιερεύς Μελ χεσε δέκ,
χμ, ανυψωμένος κι απ’ την ‘’Ιερά Σύνοδο’’ των πρεσβυτέρων του ‘’ορεσίβιου’’….! *
Και ιδού, εκεί ήτο η δόξα του Θεού του Ισραήλ, ομοία προς εκείνη την οποία είδον εις την πεδιάδα.
[ Χμ, δόξα σταθερή, λόξα ασταθή…., του Γιαχβενού η σκεψοπαλίρροια…., όι -- όι του λαού μαρτύρια….! ]
Και είπε προς εμέ· ’’υιέ ανθρώπου, ύψωσε τους οφθαλμούς σου προς τον βορράν’’.
Ούτω ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς το βορρά και ιδού, βορείως της πύλης του θυσιαστηρίου,
παρά την είσοδον, ίστατο αυτό το είδωλον της ζηλοτυπίας»….. / Χμμμ, όπου ζήλια…., πλιάτσικο και….! /
«Ούτω με έφερεν εις την θύραν της αυλής. Και παρετήρησα και ιδού, υπήρχεν οπή εις τον τοίχον.
---- Εχ, φορές κι ατυχώς, έχουν και τα κωδικοποιητήρια κάτι….. κερκο…..οπές : τρύπες…., που….! ---Έπειτα είπε προς εμέ· ’’υιέ ανθρώπου, σκάψε εις τον τοίχον’’.
( …..εμ…., έστω και με την βοήθεια της χειρός του Κυρίου : του ανθρωπόμορφου πράκτορα….,
κουράστηκες, ριψοκίνδυνα, μέχρι ν’ αποκτήσεις πρόσβαση στα κωδικικά : μυστικά του δεσποινίδου….,
χμ, βρήκες….. οπή : κερκόπορτα : κερκοθύρα να μπεις στο κωδικοποιητήριο των αντιπάλων σας….,
οπότε, έτσι, θα μπορείτε πιο καλά να ‘’τους τη στήσετε’’…., που, όπου οπή, εκεί ’’προκοπή’’….! }
Ούτω έσκαψα εις τον τοίχον. Και ιδού, υπήρχε θύρα.
Έπειτα είπε προς εμέ· ’’είσελθε και ιδέ τα πονηρά βδελύγματα τα οποία κάμνουν’’»….!
* …..ναι, ρε…., έτσι είναι οι άγγελοι : κατάσκοποι….! Οπή στον τοίχο και….. κατόπτευση…., χμ,
που ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ δεν είχε, ακόμα, ανακαλύψει τους κοργιούς και τις κρυφές κάμερες….!
Και, προσοχή, ω Φημηνόη, μη βγουν ακατάληπτοι’’ χρησμοί από την τρύπα και σας….. καταλάβουν….,
ως, έτσι, από τρύπα, έβγαιναν χρησμοί του Διός στο υπερπολυτελές μαντείο του στην Ολυμπία….,
όπως και από το της Γαίας ‘’τέτοιο’’ από μια σχισμή….,
ννναι, και….. ’’μας πάθεις’’ από άλλες….. σοκ αποκαλύψεις….. κι όχι απ’ αυτές τις επικαλύψεις….! *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 9 : 11 :
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( «Τιμωρία των εν Ιερουσαλήμ ειδωλολατρών» )
Ιεζεκιήλ : «Και ιδού, ο ανήρ ο ενδεδυμένος λινά, ο φέρων εις το πλευρόν του μελανοδοχείον,
έφερεν απόκρισιν λέγων· ’’έπραξα όπως με διέταξες’’»….!
[ …..α, εδώ, ο…., πάντα, υποτακτικός…., Κύριος έχει ‘’εξαρχής’’ λινά και καθαρά ενδύματα….,
καθώς ο Ιεζεκιήλ έχει ολίγον τι διαφορετική ενδυματολογική άποψη από τον Ζαχαρία….,
ο οποίος Ζαχαρίας παρουσιάζει τον Κύριο, τον Αρχιερέα Ιησού και γιο του Ιωσεδέκ,
αρχικά, με ρυπαρά ενδύματα…., πρόχειρη ενδυμασία…., και, μετά, του αλλάζει ενδύματα,
λινά και καθαρά, επίσημη ενδυμασία, χμ, γαμηλιώτικη….,
πάντως, κι οι δυο, ’’τελικά’’, σατάν, σώρρυ, σατέν….,
ναι, λινά και καθαρά, ε, ώσπου, από λάθος, έσταξε μελάνη απ’ το μελανοδοχείο πάνω τους και….!
Και….. με τόσο Πνεύμα που πήρες Γιαχβόθεν, ρε Ιεζεκιήλαρε…., με μελάνι γράφεις….. ή «με Πνεύμα»….,
ως έλεγε κι ο Φ,Π,αύλος…!; Να, για να το ψάξουμε…., που το ‘’πνεύμα’’ που μας πουλάς το βρήκαμε….! ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 10 : 1, $2 :
( «Πυρπόλησις της Ιερουσαλήμ και αποχώρησις του Κυρίου» )
| Εμ…., ο δολοφόνος κι ο εμπρηστής δεν γυρνά, πάντα, στον τόπο του εγκλήματος….,
που, φορές, εδώ, πυρ και….. ’’καπνός’’…., α, θαυματικά, χωρίς φωτιά…., ξου.….! |
Ιεζεκιήλ : «Και παρετήρησα και ιδού, επί του στερεώματος, το οποίον ήτο επί της κεφαλής των χερουβείμ,
ενεφανίσθη το ομοίωμα θρόνου, χρώματος σαπφείρου.
{ Ε….,/ του θρόνου του Σατύρου….,/ πρέπει χρώμα σαπφείρου….,/
χρώση, να, ευγενική….,/ ως καθενός βαμπίρου….! }
$2 : Και ωμίλησε προς τον άνδρα τον ενδεδυμένον λινά και είπεν·
‘’είσελθε μεταξύ των τροχών υπό τα χερουβείμ και γέμισε και τας δύο χείράς σου με άνθρακας πυρός
εκ μέσου των χερουβείμ και διασκόρπισε αυτούς ανά την πόλιν’’. Και εισήλθε προ των οφθαλμών μου.»….!
* Παραπομπή από το $2….. στο….: Αποκ.: 8 : 5….: «Τότε επήρε ο άγγελος το θυμιατήριον,
το εγέμισε με αναμμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το έρριξε εις την γην.
Και έγιναν βρονταί, φωναί, αστραπαί και σεισμός»….: Το σάλπισμα των επτά σαλπίγγων….! *
// Χμ…., Γιαχβετζίδικα πράματα τα Πράματα…., που, πρώτα, ’’βιολογική’’ κάθαρση ή πυροκάθαρση…..
και, μετά, ’’εθνική’’ αποκατάσταση….!
Γαμαλληλούια αλληλούια, ω Ιωάννη Απο·Επι·καλυπτή…., ω αντιγραφέα, και, του Ιεζεκιήλ….! //
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 11 : 1, 2, $3, 4 :
( «Η υπό του Θεού καταδίκη των εν Ιερουσαλήμ δημαγωγών» )
Ιεζεκιήλ : «Έπειτα πνεύμα με ανύψωσε και με έφερεν εις την ανατολικήν πύλην του οίκου του Κυρίου,
την βλέπουσαν προς ανατολάς·
[ …..πάνω -- κάτω, δώθε -- κείθε….,/ ζαλίζει σε….. ζαλίζεις ‘’μας’’….,/ όι, αλιά ‘’μας’’ και αλιά σου….,…../
δεν σου ‘δωσε κι αντιεμετικό…../ και μας ξερνάς τα εμετικά σου….! ]
και ιδού, εις την θύραν του οίκου υπήρχον είκοσιν άνδρες, μεταξύ των οποίων είδον τον Ιααζανίαν,
υιόν του Αγώρ, και τον Φελατίαν, υιόν του Βεναΐα, άρχοντας του λαού.
// …..έιιιιι…., Κυριακών ‘’προγραφών’’ το ανάγνωσμα πρόοοοοσχετεεεεε….! //
Και είπε προς εμέ ο Κύριος· ’’υιέ ανθρώπου, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι σχεδιάζοντες κακά
---- …..Εχ, για να μάθεις τόσα περί των ‘’τοιούτων’’…., μεγάλη θα ήταν η ‘’οπή’’ στον ‘’τοίχο’’….! ---και παρέχοντες εις την πόλιν ταύτην πονηράν συμβουλήν,
|| Α, δεν έχει, μόνο, έναν άγγελο -- κατάσκοπο ο Βάρβαρος Γιαχβάραρος….! Να, Αραχνοδίκτυο, ρε….! ||
$3 : λέγοντες· δεν είναι πλέον καιρός να κτίσωμεν οικίας. Η πόλις αύτη είναι ο λέβης και ημείς είμεθα η σαρξ.
/ Ε, οι μεν υπέρ της ‘’ελεύσεως’’, τότε, του Χριστού οι δε κατά…., να, πάλι, ’’τα έκαναν σκατά’’….! Άει….! /
♦ Παραπομπή από το $3….. στο….: Πέτρ. Β΄ : 3 : 3, 4….:
«Να ξέρετε πρώτα τούτο : ότι θα έλθουν κατά τας τελευταίας ημέρας χλευασταί,
οι οποίοι θα ζουν κατά τας δικάς των επιθυμίας, και θα λέγουν,
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’’Πού είναι η υπόσχεσις της ελεύσεώς του; διότι αφ’ ότου εκοιμήθησαν οι πατέρες
όλα παραμένουν τα ίδια, όπως ήσαν από την αρχήν του κόσμου’’….:
Η ημέρα της ελεύσεως του Χριστού….,…..
( Χμμμμμ…., παραπεμπτικάαα…., ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ δεν έρχεται εκ δευτέρου….,
επειδή το Ισραήλ βράζει σαν καζάνι και με τους Ισραηλίτες μέσα του…!; Εμ, δεν έπαψε να βράζει….! )
|| Πέτρ. Β΄ : 3 : 8….: «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»….: Η ημέρα (!;) της ελεύσεως του Χριστού….! || ♦
/ Ωχ…., στα σαφή μηνύματα….. αίματα και μνήματα…., α, χμ, κι οι Γιαχβετζήδες χειροκροτήματα….! /
Διά τούτο προφήτευσε κατ’ αυτών / ω Ιεζεκιήλ /, προφήτευσε υιέ ανθρώπου’’»….!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 11 : 24, 25 :
( «Αποχώρησις του Κυρίου» )
Ιεζεκιήλ : «Και το πνεύμα με ανύψωσε και με έφερεν εν οράματι του Θεού
πάλιν προς τους αιχμαλώτους εις την Χαλδαίαν. Ούτω η όρασις, την οποίαν είχον ίδει, απήλθεν απ’ εμού.
Τότε είπα προς τους αιχμαλώτους όλα όσα είχε δείξει εις εμέ ο Κύριος»….!
/ …..ε, τώρα, πια, ωρέ ντουντούκα του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’….,
δεν μένει παρά να πας και να τα πεις και στους ελεύθερους δούλους….,
πριν τους αιχμαλωτίσετε τις ψυχές και τους ’’ξεθεώσετε’’ σε παιδαγωγικές δοκιμασίες -- πειράματα….! /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 12 : 1, $2, 3,…..7, 8, 9, 10, 11,….13,…..20 :
( «Η διά συμβολικών πράξεων προαγγελία της αιχμαλωσίας / της Ιερουσαλήμ /.» )
Ιεζεκιήλ : «Ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ λέγων·
$2 : ‘’υιέ ανθρώπου, κατοικείς εις το μέσον αποστάτου οίκου | …..στο μέσον της Ιερουαλήμ….. |
// Να, πάλι, γύρω -- γύρω όλοι….. και στη μέση ο…., με κωδικοπαραβολές…., λαοτυφλωτής Μανώλης….,
χα…., όλοι οι κακοί αντάμα….. κι ο καλός, ψωριάρης, χώρια….! //
έχουν οφθαλμούς διά να βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν,
και έχουν ώτα διά να ακούουν, αλλά δεν ακούουν· διότι είναι οίκος αποστάτης.
* Παραπομπή από το $2….. στο….: Ματθ.: 13 : 13, 14 : Ι. Χ : (!;!;!;) «Διά τούτο τους μιλώ με παραβολάς,
( …..παραβολές : γλωσσολαλιές….,/ τους ‘’τύφλωσε’’, τους ‘’κούφανε’’,/
ο της μαστούρας τους Λουλές…,/ και τι μας λέει ο Λελές….! )
επειδή ενώ κυττάζουν, όμως δεν βλέπουν / ο κόσμος /
και ενώ ακούουν, όμως δεν καταλαβαίνουν, ώστε να μην είναι δυνατόν να μετανοήσουν.
Και εκπληρώνεται εις την περίπτωσίν τους η προφητεία του Ησαΐα, η οποία λέγει :
Θα ακούτε καλά αλλά δεν θα καταλαβαίνετε·
και θα κυττάζετε καλά αλλά ποτέ δεν θα ιδήτε»….: Διατί ομιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς…! *
{ Έι, Γιαχβέ, κι εσύ…., ήταν αποτελεσματική η εν τη οργή σου
κι επ’ αυτών ενεργητική ομίχλη πλάνης…., εμ εκτυφλωτική….. εμ εκκωφαντική….,
που ήθελές ‘τα κι έπαθές ‘τα…., ννναι…., και μην τους ζητάς και ρέστα….!
Α, στείλ’ ‘τους, ω Χάχα Γιαχβέ, ως ο Δίας, μια, χξς΄, Πανδώρα, να ‘’την πατήσουν’’ και να ξενοιάσεις….!
Ή στείλε ‘τους, χξς΄, όνειρα…., χα, να μπορείς να τους κοιμίζεις και να τους ξυπνάς όποτε θέλεις….,
ως έκανε ο Ερμής στους θνητούς του…., ή ο Σίβα…., ή η…., ή το…., αντί να κουράζεσαι έτσι….! }
Διά τούτο, υιέ ανθρώπου, ετοίμασε διά τον εαυτόν σου αποσκευάς δι’ εξορίαν,
εν καιρώ ημέρας ενώπιον αυτών·
έπειτα πήγαινε ως εξόριστος από τον τόπον σου εις άλλον ενώπιόν των·
ίσως παραδεχθούν ότι είναι αποστάτης οίκος’’»…..
{[ Ε, βουρ, λοιπόν, τα ‘’γκάζια’’ σου….,/ πάρε και τα μπαγάζια σου…../
κι άντε και ‘’εξορίσου’’….,/ ώς σε καιρό και μέρα….,/
…..ώς νά ’ρθει ώρα και στιγμή….,/ να μετανοιώσουν οι κακοί….,/
νά ‘χουν και την ευχή σου….,/ και το ‘’συνάχι’’ πέρα….!/ Αέραααα….! ]}
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«Έπραξα λοιπόν όπως διετάχθην.
Εξήγαγον τας αποσκευάς μου, ως εάν ήσαν πραγματικαί αποσκευαί δι’ εξορίαν, εν καιρώ ημέρας·
| Χμ, σάμπως….. στα σάμπως….. και….. θέατρο….. στο Θέατρο…., ε, και φέρετρο το ‘’θέρετρο’’’….! |
έπειτα κατά την εσπέραν ήνοιξα οπήν διά του τοίχου με την χείρά μου και εξήλθον εις το σκότος,
μεταφέρων τας αποσκευάς μου εις τους ώμους μου ενώπιον αυτών.
{ Εμ λογοδότης….. εμ λογοκράτης…., ίδιος ο Τρέλλην Ισοκράτης….,
που έτσι θέλει η κλώσα τα πουλιά της…., πιστά ‘’σκυλιά’’ της….!
Α, κι η στον τοίχο κατασκοπευτική τρύπια τρύπα
άνοιξε, ’’θαυμαστά’’, με το νύχι του Γύπα, ω ψοφίμια…!; }
Την επομένην πρωίαν ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ·
‘’υιέ ανθρώπου, δεν σε ηρώτησεν ο οίκος του Ισραήλ ---αυτός ο αποστάτης οίκος--- τι κάμνεις;
Ειπέ προς αυτούς· ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· η συμβολική αύτη πράξις
αφορά εις την Ιερουσαλήμ ( Ω τραγόπαπα, μήπως θες ένα συμβολικό ’’τέτοιο’’…!; )
και εις ολόκληρον τον οίκον του Ισραήλ, οι οποίοι ευρίσκονται εις το μέσον της.
// Ω, να, ουρά του Ιεζεκιήλαρου ο Θεόςςςςς…., και τότε….,
χμ, και γι’ αυτό δεν θυμούνταν τόσα και τόσα….! Ούρααα….! Ε, ‘’θεοκτόνα’’ ούρα : ά λάλον ύδωρ….! //
Ειπέ· είμαι σημείον εις αυτούς· Όπως έπραξα εγώ, ούτω θα γίνη εις αυτούς·
θα μεταβούν εις εξορίαν --- εις αιχμαλωσίαν’’»…..
«’’Και θα στήσω δι’ αυτόν / …..διά τον, «άρχοντα», οίκον του Ισραήλ….. / δίκτυον
και θα συλληφθή εις τα βρόχιά μου
[ Εχ, σχεδόν, όλα…., για το ποια φυλή, απ’ τις 12 του Ιακώβ -- Ισραήλ, θα αρχηγεύει : κυριαρχεί
| …..εεεεε…., διά του Κυρίου η αρχηγία….! |
έναντι των άλλων 11…., γίνονται κι εδώ…., χμ, για το ποια θα είναι ‘’Υδρ’’αράχνη…..
και το ποιες θα είναι ‘’πιασμένες’’, στον ιστό -- βροχιά της, σκνίπες….! ]
και θα φέρω αυτόν εις την Βαβυλώνα, εις την χώραν των Χαλδαίων
/ Χμμμμμ, Χαλδαία γη, Κιμμέριος Άδης….: εξορίσι κι εξορία…., στου Γιαχβέ…., ως και στου Δία….! /
--- μολονότι δεν θα την ίδη --- και εκεί θα αποθάνη’’»…..
’’και αι κατωκημέναι πόλεις θα ερημωθούν / …..μετά την εξορία -- αιχμαλωσία….. /
και η χώρα θα μεταβληθή εις έρημον· (!;) ούτω θα γνωρίσητε ότι εγώ είμαι ο Κύριος’’»….!
| …..ε, «ούτω θα γνωρίσουν» κι αυτό…., χξς΄, που αλλιώς δεν το μπορεί ο Παντοδύναμοςςς….! |
---- Α…., και μη νιώθετε τύψεις, ρε κι εσείς οι του σήμαρα αντιστοιχίες τους ‘’τέτοιοι’’….,
χμ, που….. «και ο θεός ούτω πως εποίησεν»….! ---|| Ωρέ, κάτι ήξεραν κι απ’ τα κορακίστικά τους….: ’’προγραφές’’ -- πολεμικά διαγγέλματα….. οι….:
«ο Αζαρίας, υιός του Ωσαΐου, ο Ιωανάν, υιός του Καρηά,
και όλοι οι άλλοι υπερήφανοι και αυθάδεις άνδρες»….,
που είπαν στον….. της ‘’«ιερής μπλόφας»’’ διπλωμάτη….. Σατάνα κι ‘’αδελφο’’χαφιέ Ιερεμία….: «ψεύδεσαι.
Δεν σε απέστειλε Κύριος ο Θεός ημών να είπης·
[ Βρε «υπερήφανοι κι αυθάδεις»…., φυλλαχτείτε απ’ όλους τους ‘’τέτοιους’’ εθνοπροδότες αυτούς….,
που ‘’συμβιβάζονται και ιστορικά και μυθολογικά’’…., ναιαιαι…., οι…..Φ,Π,αύλοι….! ]
‘’δεν θα μεταβήτε εις Αίγυπτον διά να εγκατασταθήτε εκεί’’ αλλ’ ο Βαρούχ ο υιός του Νηρίου σε παρεκίνησεν
εναντίον μας, ώστε να μας παραδώσης εις την χείρα των Χαλδαίων, διά να μας θανατώσουν
ή να μας μεταφέρουν αιχμαλώτους εις Βαβυλώνα»….: Ιερεμίας : 50 ( 43 ) : 2, 3….!
Ε, τί άλλο, ρε ‘’εβραιοκίνητοι’’ Γιαχβετζήδες…!; ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 12 : 21, $22, 23, 24, $25, 26, $27, 28 :
( «Περί προφητείας και εκπληρώσεως αυτής» )
Ιεζεκιήλ : «Ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ λέγων·
{ …..κάλέ Κύυυριε…., εκτός από τον, για ‘’πέτρες’’, σε πέτρες γραμμένον δεκάλογο του Μωυσή….,
γιατί όχι ουδέναν άλλον…., χα…., να μη μας ‘’τα’’ ζαλίζετε με τα ‘’σού ‘πε….. τού ‘πες…..’’….!
Εκεί, στην αρχαία Τρελλάδα και στο μαντείο του, πρώην θεού και μετά ήρωα, Τροφώνιου,
ο Τροφώνιος έδινε, τσς, θαυματικά, γραπτές απαντήσεις….,…..ε, κι εσείς μας ‘’τα’’ λογοπρήζετε….! }
$22 : ‘’υιέ ανθρώπου, τί σημαίνει η παροιμία αύτη την οποίαν έχετε εις την χώραν του Ισραήλ,
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αι ημέραι παρέρχονται και πάσα όρασις καταλήγει εις το μηδέν;
---- …..βλέπουν τυφλοί κενές οράσεις….,/ μαντείες άγνοιας κόλακες….,/
οξαποκεί, ουστ, να ‘’μας κλάσεις’’….,/ που όλοι σας βρυκόλακες….! ---* Παραπομπή από το $22….. στο….: Πέτρ. Β΄ : 3 : 4….: «…..και θα λέγουν,
| οι χλευαστές στους αποστόλους του Κυρίου Ι. Χ |
‘’Πού είναι η υπόσχεσις της ελεύσεώς του;’’
| του Ιησού Χριστού : Ι. Χ |
διότι αφ’ ότου εκοιμήθησαν οι πατέρες όλα παραμένουν ίδια,
[ Εμ, έεεεετσι…., που ‘’κοιμούνται’’, ‘’εκ δευτέρου’’, κι οι απόγονοί τους…., τί άλλο από εφιάλτες…!; ]
όπως ήσαν από την αρχήν του κόσμου’’»….: Η ημέρα της ελεύσεως του Χριστού….! *
|| Εχ, ρε σχιζοπειραματιστή τους Σατάνα, που δεν τους στέλνεις, ακόμα, έναν Χριστό βασιλιά,
να σου το πω κι εγώ….:
«’’Μας τη σπας’’ και μας ρημάζεις…../ και παράδεισο μας τάζεις….,/ μα συ κόλαση δουλεύεις….,/
’’μας τη δίνεις’’…., μας ‘’δουλεύεις’’….,/ βόθρο μνήμα σου γυρεύεις….!»….!/ Ε, θα το έβρεις….! ||
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. (!;)
[ …..πω -- πω ‘’ψιλό γαζίιιιι’’…., Διïκό…., ο σχιζοφρενής σαδιστο’’παιχνιδιάρης’’…., κι αυτός….!
Δηλαδή, χμ, οι μέχρι ‘’τώρα’’ κι εκεί οράσεις ήταν, ννναι, νααααα, κενές κι οι μαντείες κολακευτικές,
χμ, νααααα, καθ’ ‘’ομολογίιιιιαν’’ του κόλακα και ορεσίβιου βρυκόλακα Γιαχβέ…., χα, της Σφίγγας….,
που…., και αλά Ι. Χ : Ι. ΑΧ Κάδμο…., σε κάθε….. αλλαξο’’κωλιές’’…., ε, να, κι αλλαξοπαροιμιές….!
Ωχ, μωρέ κι εσείς, και, ΓιαχβοΙ.Χήδες, Κενές οι Παλαιές….. Κενές και οι Καινές…., χμ, +‘Αμφι’-θήκες….! ]
$25 : 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.
* Παραπομπή από το $25….. στο….: Λουκ : 21 : 33…..: Ι. Χ : «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν,
οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν»….: Ανάγκη εγρηγόρσεως….! *
// …..άλα λόγο, χμ, τιμής κι οι άτιμοι….! Και οι….. τιμιολογολήπτες τι….. ’’χάννοι’’….,
χα, που, όμωςςςςς, σε κάτι του άλλο λειοπροσβλέπουν και λαφυροελπίζουν,
οι κουτοπόνηροι….. ‘’τυφλοί, χωλοί,…..’’….! //
Και πάλιν ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ, λέγων·
$27 : ‘’υιέ ανθρώπου, ιδού ο οίκος του Ισραήλ λέγουν· η όρασις την οποίαν αυτός βλέπει
είναι (!;) δι’ απομεμακρυσμένην εποχήν· προφητεύει (!;) δι’ απωτάτους χρόνους.
| Όχα, προφητείες διά τον απόπατο του χωροχρόνου….! Α, όταν ‘’στ’ αγγούρια’’…., αλλιώς μαστούρια….!
Έιιιιι…., ρε, μπας κι ‘’όλοι’’ εκεί ήξεραν για θεοποιημένους βασιλιάδες :
’’θεούς’’ : ’’Μεγάλους αδελφούς’’ :….. τους….. και…!; |
* Παραπομπή από το $27….. στο….: Πέτρ. Β΄ : 3 : 4….:
ως, σχετικά, στο προ προηγούμενο, ευθύς ως άνω….! *
Διά τούτο ειπέ προς αυτούς· ’’ούτω λέγει Κύριος ο Θεός·
(!;) ουδείς των λόγων μου θα βραδύνη πλέον· (!;) όταν λαλώ λόγον, θα εκπληρούται’’
--- (!;) λόγος Κυρίου του Θεού»….!
/ …..ε, χμ, κι από ‘’τέτοια’’, διαψευστική, αμφισβήτηση…., έτσι κι οι Καινοδιαθηκικοί Ι.Χήδες….,
όλο εγγύς….. κι όλο βραδύς….. έως μηδείς ο λόγος του….. δεσποινίδου του Δεσποινίδου του Κυρίου….! /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 13 : 13, 14, 15, 16 :
( «Κατά των ψευδοπροφητών» )
Ιεζεκιήλ : «Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· ‘’θα απολύσω εν τη οργή μου
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/ Ρε, κι εσείς, χμ, την πορδή του ‘’μας’’ αμολά στην οργή του…., ε, και δεν ‘’μας’’ χέ…., όπως τον χέ….! /
σφοδρόν άνεμον και θα επέλθη ραγδαία βροχή εν τω θυμώ μου
---- Ναιαιαι…., σκασμός ενώπιον του Κυρίιιουουου Κάδμου…., που λίγο θέλει ο σούπερ σχιζάκιας
να σας ρίξει, «σπαρτικώς», σε εμφύλιο…., ‘’νερά’’ εναντίον ‘’νερών’’…., ‘’αέρια’’ εναντίον αερίων’’….,
‘’αέρια’’ εναντίον ‘’νερών’’….,….. χμ, που ξέρει νεφθαλιμίως : τεχνάσμασι
να σας στήνει επαναστάσεις : σφοδρούς ανέμους…., να σας κατακλύζει με ξένα ‘’νερά’’ : μυίες….,
που…..ο, καθ’ υποτροπήν του Δία μέσα του, Γιαχβοδίας αυτός…., ως ο της Ελλάδος σήηημερα….,
δεν είναι μόνο απομύιος : προσφυγοδιώκτης…., μα και προσφυγοστάλτης : μύιος….,
χμ, και να σας κάνει, ξανά, μύγες : μυίες : πρόσφυγες μες στη χώρα σας….,….! ‘’Σιωπήηηηη’’….! ---και κόκκοι χαλάζης θα πέσουν εν τη καταστρεπτική μου οργή·
{ …..τί…., τα ‘’σύννεφα’’ : οι πλούσιοι, περνώντας ανάμεσα του….. θερμού ‘’αέρα’’ : ‘’θεού’’
και του….. ψυχρού ‘’αέρα’’ : αντι’’θεού’’, θα μετατραπούν σε ‘’χαλάζι’’ και θα ‘’κάψουν’’ τα ‘’φυτά’’…!; }
[ …..’’χαίρε’’, ορεσίβιε και νεφελεγέρτη Κύριε Δία…., ω, και, Βοανεργές….!
Άντε, ρε άτυπε, και σε….. οριστικό τύπο…., άυλο : πνευματικό κι ατάραχο….,
που εγώ θα σε κάνω….. ’’αυγοτάααραχο’’….! Και προσοχή…., μην υποτροπιάσει αυτός ο τύπος σου
και στην Καινή Διαθήκη, όπου, χξς΄, είσαι : γίνεσαι τελικά άυλοςςςςς : πνευματικόςςςςς,
α, και με οριστικόοοοο τύπο, ιδίωςςςςς, στην Τζοβαννοεπικάλυψη….! ]
και θα καταρρίψω τον τοίχον, τον οποίον επεχρίσατε με ασβεστοκονίαμα και θα τον κατεδαφίσω,
|| Α, πού ακούστηκε ‘’τέτοιο’’, ’’θαυμαστό’’, πράμα….!
Ασβεστωμένος τοίχος να γκρεμίζει ασβεστωμένο τοίχο….,
α, και κωδικοποιητές του ‘’Τ,τ,έτοιου’’ εναντίον των κωδικοποιητών του ‘’τ,Τ,έτοιου’’….! ||
ώστε τα θεμέλιά του να αποκαλυφθούν, και όταν πέση, θα αφανισθήτε εις το μέσον του·
(!;!;!;!;!;) ούτω θα γνωρίσητε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
( …..ααααα…., τώρα, όμωςςςςς….,
που Σ,σ,ας κάνω ντεμακιγιάζ στον κωδικοποιημένο σ,Σ,ας λόγο….,
χμ, να…., ξέμασκοι κι οι δύο…., ‘’Θεός’’ κι αντί’’θεος’’…., θα γνωρίσουν όλοι κι εντελώς
ότι είστε δεσποινι δούλες του όντως Σατανά…., χα, που….. δεν θα δείτε τον ’’Χριστό’’ φαντάρο….! )
/ Χμ, να, σημείον…., σύνθημα και παρασύνθημα…., ρε Χούλιγκανς : Γιαχβέ και Γιαχβίδια….! /
Ούτω θα εξαντλήσω την οργήν μου επί του τοίχου και επί εκείνων,
*/ Εχ…., είναι και πολύ….. ανεξάντλητοςςςςς….!…..
Και….. σκιά κυνηγάς και φαντάσματα ψάχνεις…., κι εσύ…., κι άσε τα ερείπια να ‘’σ,μ,ας’’ διδάσκουν….!
Και, χα, οι συμβολισμοί, έστω, μμμμμ, συμβολισμοί…., μα το αίμα….. αίμα….!
Τοίχος : και, ό,τι, και, αντιγιαχβικό….: λόγος, πράξη….!
‘’Ντυμένος’’ κωδικοποιημένος λόγος…!; Ο βασιλιάς ‘’ντυμένος’’ : μη ‘’γυμνός’’…!; Η αλήθεια ‘’ντυμένη’’…!;
Ασβεστοκονίαμα : ό,τι, επιπλέον, παραποιητική και παραπλανητική ‘’σάλτσα’’ στην κωδικο’’σαλάτα’’….,
ώς, και, του λόγου του Γιαχβέ…!; /*
οι οποίοι επέχρισαν αυτόν με ασβεστοκονίαμα· και θα σας ερωτήσουν· πού είναι ο τοίχος;
Και πού είναι οι επιχρίσαντες αυτόν, οι προφήται του Ισραήλ,
|| Ρε, τί πού…!; Μάλλον, εκεί που, κωδικικάαααα, σε επιχρίει -- μακιγιάρει ο Αυτόλυκος, α, η ‘’Αλεπού’’….! ||
οι οποίοι προεφήτευσαν περί της Ιερουσαλήμ κι οι οποίοι είδον δι’ αυτήν οράσεις περί ευημερίας,
ενώ δεν υπάρχει ευημερία’’; --- Λόγος του Κυρίου»…..
[ Ω Εσύ όντως Θεέ, πώς να τη βγάλουμε την τόση, και υποτροπιάζουσα, κωδικική σχιζοφρένια : ‘’θεία’’ ή μη,
που έβαλαν, δόλια και σχολειοπαιδιόθεν, στις ψυχές μας τα σατανίδια…!; Πώωωωως…!; ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 14 : 1, 2,…..$9, 10, $11 :
( Κατά των ειδωλολατρών» )
Ιεζεκιήλ : «Τότε μερικοί εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ ήλθον προς εμέ και εκάθησαν έμπροσθέν μου.
| …..ωχ…., και με ρασοαποδοχή…., σχεδόν, σίγουρη και η υπό του κοπαδιού –τους υποδοχή….! |
Και ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ λέγων· ’’υιέ ανθρώπου,
οι άνδρες ούτοι έστησαν είδωλα εις τας καρδίας των
κι έθεσαν ενώπιόν των πειρασμόν αμαρτίας· ποίον δικαίωμα έχουν να με συμβουλεύωνται;’’»…..
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// Ρε φαντασμένε Γλαύκε, σώρρυ, Γιαχβέ, τι ‘’μας’’ λες….,
που, κι αυτοί οι, αλαφιασμένοι, ειδωλολάτρες, χμ, εκτελούν το καθήκον τους…..
να σε απορρίπτουν και να σε ’’εκτελούν’’….,
ώσπου να διαπιστώσεις, κι εσύ, ότι είσαι θνητός ‘’αθάνατος’’….,
που κι η ‘’αθανασία’’ σου είναι φαντασία Φαντασίας…., ε, και, μετά, έτσι, και με τον δικό τους….! //
$9 : «’’Και εάν ο προφήτης πλανηθή και είπη λόγον,
|| Χμ…., ήτοι, εάν φανερώσει τα μυστικά : μυστικά -- ‘’μυστικά’’ για τον προφήτη,
υποχείριο του βασιλιά και ‘’δόλωμα’’….!
’’Ιφιγένεια’’ -- σωσίας αντι,υπο,κατάστατο του προφήτη και εξαφάνισή –του…., ώστε να μη….,
μα παγίδα, ‘’Δούρειος ίππος’’, στημένη απ’ τον ‘’Κύριο’’ -- βασιλιά της χώρας –του….,
ναι, να, και της Αρτέμιδας τα ‘’τραβεστίστικα’’ ‘’καμώματα’’….! ||
εγώ ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον, και θα εκτείνω την χείρά μου κατ’ αυτού
και θα εξολοθρεύσω αυτόν από το μέσον του λαού μου Ισραήλ.
( Χμ, τον πλάνεψε ο ‘’κισμέτ’’ Πλάνος και τον τιμωρεί για την πλάνη….!
Έι…., θείααα σχιζοφρένια ή θείοοο θράσος…!; )
* Παραπομπή από το $9….. στο….: Παύλου : Θεσ. Β΄ : 2 : 11….:
«Διά τούτο ο Θεός θα στείλη μίαν ενέγειαν παραπλανητικήν,
ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος, διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν,
αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν»….:
Εσφαλμέναι αντιλήψεις περί της ελεύσεως του Κυρίου….! *
Θα τιμωρηθούν δε και οι δύο δι’ αυτό --- η τιμωρία του προφήτου θα είναι ομοία
{ Α, ομοία…!; Τί…., παραπεμπτικά και….. Πετρικά…., στον ίδιο βαθμό θα «αγαπήσουν τα χρήματα»…!; }
προς την τιμωρίαν του ανθρώπου, ο οποίος τον συνεβουλεύθη αυτόν --$11 : ώστε ο οίκος του Ισραήλ να μη αποστατή πλέον από εμέ
και να μη μιαίνωνται πλέον με όλας τας παραβάσεις των,
αλλά να γίνουν αυτοί λαός μου και εγώ Θεός των’’ --λόγος Κυρίου του Θεού»….!
{ …..ε, ρε….. πλανεμένοι σχιζο’’τέτοιοι’’…., άει στον αγύριστο…., και, που….!
Κι αν αυτό…., και το θυτικό….. και το θυματικό…., δεν είναι ’’ορθόδοξη’’
μαζί κι ‘’ουμανική’’, σχιζοφρένια, σαδό ή μαζοχό, αναλόγως…., ε, τότε, τί άλλο είναι…!; }
[ Παραπομπή από το $11….. στο….: Πέτρου Β΄ : 2 : 15….: «Αφού άφησαν τον ίσιο δρόμο,
επλανήθησαν και ακολούθησαν τον δρόμον του Βαλαάμ του υιού του Βοσόρ,
ο οποίος (!;) αγάπησε χρήματα δι’ άδικον πράξιν, αλλά ηλέγχθη διά την παρανομίαν του»….:
Ψευδοπροφήται και ζωή αμαρτωλή….! ]
------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 14 : 21 :
( «Αναπότρεπτος η καταστροφή / της Ιερουσαλήμ / »)
Ιεζεκιήλ : «Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· ’’πόσον μάλλον / θα ερημωθή η Ιερουσαλήμ /
όταν αποστείλω κατά της Ιερουσαλήμ τας τέσσαρας | …..τί…., σ,Σ,τυγεράς…!; | θανατηφόρους κρίσεις μου,
ήτοι το ξίφος, την πείναν, τα άγρια θηρία και τον λοιμόν,
διά να αποκόψουν εξ αυτής άνθρωπον και κτήνος’’!»….!
// Βρε…., άντε…., αμέσως…., ζουρλομανδύα και σουτ στον Καιάδα…., ανεπιστρεπτί….,
χμ, που λίγος ο χρόνος αποτροπής του, αποτρεπτού, ‘’αναποτρέπτου’’ : του Ολοκαυτώματος της Γης….! //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 15 : 4 :
( «Η Ιερουσαλήμ ως άκαρπος άμπελος» )
Γιαχβέ / διά του Ιεζεκιήλ / : «Όχι. Ρίπτεται | …..το ξύλο---η άκαρπος άμπελος---η Ιερουσαλήμ….. |
εις την πυράν ως καύσιμος ύλη»….!
{ Εμ, γενικά, κάθε ένα, απ’ τα ‘’12άδυμα’’ ‘’τέτοια’’, στραβό ξύλο,
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μόνο, στη φωτιά ισιάζει…., ωσάν ίσια στάχτη….,
χμ, να ζεσταθεί κι η κρύα Σελήνη σας…., ωρέ κρυπτοσατάνες….,
ε, κι άει…., χμ, ή, αλλιώς, πέστε μες στον Ιορδάνη…., και τα 12 ‘’τέτοια’’….,
όι λυσσασμένα….. Σειριόσκυλα…., που όλο σκυλοτρώγεστε, κι εσείς κι οι Κύριοι βασιλιάδες σας,
για το Κυρι·άρχείν, και την πληρώνουν κι άλλοι εκεί…., άφταιγοι ή μη και εκτός ‘’παιχνιδιού’’ –σας….! }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 16 : 1, 2, 3, 4 :
( «Η Ιερουσαλήμ ως άπιστος σύζυγος» )
[ Ε, αν, εσύ, ήσουν μονόγαμος γαμπρός…., μάλλον, θα έτρωγες λιγότερα ‘’κέρατα’’…., έως κανένα….,
και, τότε κι έτσι, μάλλον, θα ‘’έστρωνες’’, ω πυροκαυστέο Κούτσουρο, και θα ήσουν ακέρατος Τράγος….,
που….. πολύ απλώθηκες…., ρε ‘’πτωτικέ’’ λαοκαύστη…., κι εσύ : ο τώρα κι εκεί Γιαχβέ -- ‘’Γιαχβέ’’….,
μα….. θα βρεις…., κι εσύ…., τον….. ‘’Προκρούστη’’ σου…., τον με ένα….. τέεεεετοιο….. εφά….! ]
Ιεζεκιήλ : «Ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ, λέγων·
‘’υιέ ανθρώπου, κάμε γνωστάς εις την Ιερουσαλήμ τας βδελυράς πράξεις της και ειπέ·
ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ·
εκ καταγωγής σου και γεννήσεως ανήκεις (!;) εις την χώραν των Χαναναίων.
{ Εμ, χμ, φταίει κι η κατάρα του Νώε –σου στον ‘’αφαλατισμένο’’ Χαναάν και μη ζητάς και ρέστα….,
που, φορές, κι εσύ, ρε πολύγαμπρε, την ‘’ευφράνθης’’ ‘’ανωμάλωςςς’’…., εξού και κωλόπαιδα, ως λες….,
κι εσύ την ‘’ξεγέννησες’’ και την….. αναγέννησες «σήμερα»….!
Εχ, να, βρε, καταραμένη Χαναναία είναι η Ιερουσαλήμ…., ε, και γι’ αυτό δεν ‘’της πιάνουν οι ευχές’’….! }
(!;) Ο πατήρ σου ήτο Αμοραίος και η μήτηρ σου Χετταία.
Αλλ’ ως προς την γέννησίν σου, την ημέραν κατά την οποίαν εγεννήθης ο ομφαλός σου δεν εκόπη,
// Εεεεε…., αν δεν σφάλλω…., ω άπειρε Γιαχβέ…., συ ήσουν, και, ο βοηθός Μάμου, τότε….!
Και…., ω σχιζογιαχβέ…., όταν, στην Α. Ι, θα την παντρευτεί ο με άλλο όνομα Ιησούςςςςς….,
θα έχει ξε’’κόψει’’ απ’ τους Αντιγιαχβετζήδες Χαναναίους…!; Ή, κι αυτοί, θα μεταστραφούν…!; //
ούτε επλύθης με ύδωρ διά να σε καθαρίσουν ούτε ηλατίσθης ούτε περιετυλίχθης εις σπάργανα’’»….!
( Εχ, ο Μάμος διέβλεψε τις προθέσεις σου….. και την ‘’έδεσε καλά στο άρμα του’’….,
πρόλαβε να την τυλίξει στα σπάργανα:σημείο…., ε, μα, συ, θα ‘’το’’ προλάβεις στον Ι. Χ : Λουκάς : 2 : 12….! )
| Ρε, να…., το….. άπλυτο, ‘’ασαράντιστο’’, ομφαλάκοπο, αφαλατισμένο, σπαργαναπεριτύλιχτο,…..
χμ, καθαροφυλόαιμο μούτρο : γνήσιο βδέλυγμα…., που, χωρίς αυτογνωσία, έχει ετερογνωσία….,
το….. και από, μουχλιασμένη, πάστα….. και από, σαδοσχιζό, κάστα….,
το από ράτσα, σατάν, ρατσιστοκολοβακτήριο….! |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 17: 1, 2, 3,…..$24 :
( «Ο Ναβουχοδονόσορ ως αετός / …..ακμή και άνοδός του…., παρακμή και κάθοδός του….. / .» )
Ιεζεκιήλ : «Ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ λέγων· ’’υιέ ανθρώπου,
πρότεινε (!;) αίνιγμα και πρόβαλε (!;) αλληγορίαν προς τον οίκον του Ισραήλ,
και ειπέ· ούτω λέγει ο Κύριος· αετός μέγας με μεγάλας πτερύγας και μακριά πτίλα,
πλήρης πτερών ποικίλων χρωμάτων ήλθεν εις τον Λίβανον·…..’’»…..
[ Ρε, ουστ…., που….. γρίφοι, αινίγματα κι αλληγορίες….. του Σατάνα μεθοδείες κι αηδίες….!
Ουστ…., ρε Καδμο∙Σφίγγες με τα αινίγματα : ενέδρες : παγίδες :…..,
μη σας….. αητονεκρολιβανίσω….. ’’Οιδιποδίως’’…., κι εσάς…., χμ, ποικιλοχρώμως….,
όι ποικιλόχρωμοι χαμαιλέοντες του ‘’τραγοτέτοιου’’….! ]
$24 : ’’Και όλα τα | Εχμ, τα του Υμίρ «αλληγορικά…..»….! | δένδρα του αγρού θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος
καταρρίπτω το υψηλόν δένδρον, ανυψώνω το χαμηλόν δένδρον,
[ …..χμμμμμ…., τον Σαούλ κάνει Δαυίδ….. και τον Δαυίδ Σαούλ….! ]
* Εμ, άλλο τίποτα σε εξουσιοδέντρα και υποδένδριους λαούς….,
οπως κι η αρχο’’Ιστορία’’ σου…., δεν κάνεις….,
παρά, μόνον, τους αρχοντονάνους γίγαντες….. και τους λαογίγαντες νάνους….,
τους μικρούς Μεγάλους….. και τους Μεγάλους μικρούς…., Μωρέ : Ρακά Δεσποινίδε….! *
ξηραίνω το πράσινον δένδρον και κάμνω το ξηρόν δένδρον να βλαστήση.
|| …..χμ, ως τον Ιώβ…..: από ‘’αέριο’’, νερό’’….. και τανάπαλιν…., χμ, ως την ‘’ράβδο’’ του Ααρών….! ||
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{ …..ε, χα, ωσεί το φοβερό τέρας και σκυλί του Ωρίωνα τον Σείριο…., που η πνοή του ξέραινε τη γη,
έτσι που να μη μπορεί, πια, να δώσει καμιά σοδειά…., να, στην αρχαία Τρελληνική μυθολογία….! }
Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θα πραγματοποιήσω αυτό’’»….!
/ Χμ…., κικιρίκου, ρε κουκουρίκε της Άρνησης, κάθε, Γιαχβέ…., χμ, δίποδε ανάποδε….. οι κωλό γε….,
κι έχει να….. ’’το λαλήσεις’’…., σαν θα….. εξωσυμπαντοπιλαλήσεις….! /
* Παραπομπή από το $24….. στο….: Λουκ: 1 : 52….: Μαρία : «Έδειξε δύναμιν με τον βραχίονά του,
διεσκόρπισε ανθρώπους με υπερήφανη καρδιά»….:
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο Ύμνος της Μαρίας….! *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 44 : 1, 2, $3 :
( «Η ανατολική πύλη και ο άρχων» )
Ιεζεκιήλ : «Έπειτα με έφερε ( …..έι, ω μύστη, μήπως ήταν ο μυσταγωγός των Ελευσινίων Μυστηρίων…!; )
πάλιν εις την εξωτερικήν πύλην του αγιαστηρίου, την βλέπουσαν προς ανατολάς, η οποία ήτο κλειστή.
Και είπε προς εμέ ο Κύριος· ’’η πύλη αύτη θα παραμείνη κλειστή·
δεν θα ανοιχθή ούτε θα εισέλθη δι’ αυτής άνθρωπος,
[ Ω, όπου θησαυροί και κωδικιζέ μυστικά σιωνο·αρχεία, εκεί και αβατέο….! ]
διότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, εισήλθε δι’ αυτής· διά τούτο θα παραμείνη κλειστή.
// Ααααα…., σεις…., σαν θέτε…., μπάτε και αλέστε….,….. σαν δεν θέτε…., βγείτε….. και χέστε….,
που, εμείς, αρκεί να μη λερώσουμε, κι άλλο, πια, τα παπούτσια μας…., όπου ‘’γραμμένοι’’ είστε….!
Άλλωστε, ξέρουμε και το τι έπαθε ο κοτζάμ….. αθάνατος βασιλιάς….. Αίπυτος,
στο άπορτο ιερό του Ποσειδώνα στη Μαντινεία, όπου, και εκεί, μόνον, ο ιερεύς επιτρεπότανε να μπει….,
στο, χμ, άβατο κι αβατέο εσωτερικό του…., σαν έκοψε την κλωστή και μπήκε….,….!
Ε, κωδικική, τύφλωση από εκτιναγμένο μες στα μάτια του ‘’νερό’’ αλμυρής εκεί πηγής και θάνατος….!
Ξέρουμε τα εκεί…., όπου γίνονται πολλά, χα, ’’μαγικά’’….. ‘’τέτοια’’ σας….. και δεν θα πάμε οι θνητοί….! //
$3 : Μόνον ο άρχων δύναται να καθήση εις αυτήν, να φάγη άρτον ενώπιον του Κυρίου·
| …..ρεεεεε…., άντε και, μετά, στο….. W. C…., χμ, για αρχοντικό χέ….,
που, πολύ, μας παιδέ….. και μπουρδομπερδέ…., σεις οι του Σεραγιού….. εμάς τους στον Μπερντέ….! |
θα εισέλθη διά της στοάς της πύλης και θα αναχωρήση διά της ιδίας οδού’’.»….!
/ Χμ, ’’γκιουλέ -- γκιουλέ’’….. και προσοχή στους….. προδότες ’’Βρούτους’’…., όι ‘’Καίσαρ’’….! /
* Παραπομπή από το $3….. στο….: Κορ. Α΄ : 10 : 18….:
«Προσέξατε τους Ιουδαίους. Εκείνοι που τρώγουν τας θυσίας
δεν είναι συμμέτοχοι εις το θυσιαστήριον;»….: Απομάκρυνσις από την ειδωλολατρείαν….! *
----------------------------------------------------------------------------------------------■ Ιεζεκιήλ : 47 : 3 :
( «Τα εκ του ναού αναβλύζοντα ύδατα» )
// Χα, αλμυρά ύδατα…., αφού εδώ, είν’ το….. άλας της γ,Γ,ης…., που μ’ αυτό την ‘’παστώνουν’’….,
ναι, αλμυρά…., που, ίσως, κι εδώ, να ανάβλυζαν από ‘’τέτοια’’ πηγή….,
ως στο ιερό της Μαντινείας του Ποσειδώνα…., χα, του Αφέντη της αλμυρής θάλασσας….,
εξ ής, τότε, έβγαινε το Κτήνος -- Ιμπεριάλας Ποσειδών…., χα, ο Υπουργός Ναυτιλίας του Δία….!
Ναι, έτσι ακριβώςςςςς…., ω της ‘’ακατάλληπτης’’ γλωσσολαλιάς Εβραία Πελειάς Ιεζεκιήλ….! //
Ιεζεκιήλ : «Διελθών δε προς ανατολάς ο ανήρ με την ράβδον μετρήσεως εις την χείρά του,
εμέτρησε χιλίους πήχεις και με έβαλε να διαβώ το ύδωρ, το οποίον έφθασε μέχρι των αστραγάλων μου»….!
[ Α, κι εσύ ‘’Καισαρο’’’’τέτοιε’’, συ με τον ακόρεστο θρησκειοïμπεριάλα…., τον με το λαφυρο,λειο,εφά….,
μη….. καταπατάς….. πολύ το νερό…., χμ, ναι, μέχρι των αστραγάλων σου….,
χμ, μάλλον, λίγο πάν’ απ’ τα κράσπεδα του φουστανιού σου, ρε μαυρο,κορακο,φούστανε πάπαρε….,
που…., πλην από σαλπιγγίτιδα…., σαν σου ‘’βαράει σάλπιγγες’’ ο ‘’τέτοιος’’….,
θα πάθεις, να, και….. ’’πατρικά’’….,….. και τι θα κά….., σαν θα σε χά…., χα -- χα -- χα….!
Ε, κι αν δεν…., άντε και ώς πιο πάν’ κι απ’ τον βόστρυχον της κόμης σου….,
όταν ‘’φουντώσει το όραμα’’, το εφιαλτικό, και….! ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Ιεζεκιήλ : 47 : 13, 14, 15 :
( «Τα όρια της χώρας» )
Ιεζεκιήλ : «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός·
/ Εχ, όπως λέει…., έτσι και ξελέει…., όι, και ποιος σας κλαίει….! /
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.
{ Ωχ, με ανυλοποίητο το ‘’όνειρο’’, να, και διπλές μερίδες
ο, ’’πανωχερούχος’’, Πέτρος, σώρρυ, Ιωσήφ…., ε, η φυλή του….,
ενώ οι άλλοι 11…., ε, οι φυλές τους…., χμ, οι ‘’κατωποδούχοι’’…., ίσες, απλές μερίδες….!
Ω…., όμως, χμ, όταν υλοποιηθεί το ‘’όνειρο’’…., τότε θα καταλάβουν, οι 11, πως…..
όλες μαζί οι 11 μερίδες τους ισούνται με το μισό της διπλής μερίδας του Ιωσήφαρου….,
ε, και το ‘’όνειρο’’ των 11….. ’’ονείρωξη’’ για 11….!
Αέρααα, να, ο Κύριος Κτηματογράφος, ρε,….. ο, ακόμα, μάλλον, μη πνευματικόςςς…., μα υλικόςςς….! }
Θα διαμοιράσητε αυτήν εξ ίσου και, καθώς ωρκίσθην με υψωμένην χείρα
ότι θα δώσω την χώραν ταύτην εις τους πατέρας σας, αύτη θα πέση εις σας ως κληρονομία.
[ Α…., εδώ δεν είναι σαν στο Δία….,/ τον με τη ζυγαριά με Κήρες….,…../
εδώ είναι του Γιαχβέ το εφά….,/ δίχως της Ειμαρμένης ‘’Μοίρες’’….! ]
Ταύτα λοιπόν είναι τα όρια της χώρας· Προς βορράν·…..Προς ανατολάς·…..
Προς νότον·…..Προς δυσμάς·…..»….!
|| Και…../ στων Εβραίων τα μεθύσια….,/ τα ανάποδα είν’ ίσια…..,/
η Ανατολή είναι Δύση….,…../ ποιός να τα αμφισβητήσει…!; ||
■ Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….: ( Όραμα των ξηρών οστών,
[ …..χμμμμμ, που, τινέςςςςς, το δείχνουν ως θαύαυαυαυαυμα….!
Αααααα, ‘’έτσι’’ και στην Κ. Δ….: Ματθαίος : 21 : 18 έως 22, Μάρκος : 11 : 12 έως 14 και 20 έως 26….:
Η άκαρπη συκιά. Η δύναμις της πίστεως…., χμ, που οι δυο αυτοί ‘’το’’ παρουσιάζουν ως ‘’θαύμα’’….,
ενώ ο Λουκάς : 13 : 6 έως 9….: Η παραβολή της άκαρπης συκιάς…..
‘’το’’ παρουσιάζει ως παραβολή κι όχι ως ‘’θαύμα’’…., καθώς ο Ιωάννης δεν λέει ουδέν, έτσι ή αλλιώς….!
Χμ, ναι…., που κανείς τους, ποτέ κι εδώ κι αλλού, δεν έκανε κανένα απολύτως πραγματικό θαύμα….,
πλην από, χξς΄, συμβολι,στι,κά ‘’τέτοια’’ : τρικς :….!
Ννναι, ω Άθλιοι συμβολοπαίχτες και, ιδίως, οι εμπαιγμένοι τους….,
που, κι έτσι, μπουρδέ, μπερδεύουν όνειρο και πραγματικότητα….! ]
αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους )….:
αλληγορικό όραμα : ’’όνειρο’’ περί ξηρών οστών,
που ο Γιαχβέ δίνει σε αυτά….: νεύρα, σάρκα, όργανα, πνοή,…..«σταδιακά»….,
και λεγόμενο για την, Γιαχβόθεν, ‘’ανάσταση του νεκρού’’ οίκου του Ισραήλ….:
Γιαχβέ / προς Ιεζεκιήλ, στ’ όραμά του / ….: «υιέ ανθρώπου τα οστά ταύτα είναι ο λαός του οίκου του Ισραήλ.
Ιδού, λέγουν διαρκώς, ’’τα οστά μας εξηράνθησαν | Ε, ‘’σκελετοί’’ από σ,Σ,τυγερή πείνα…., κ,Κ,υρίως….. |
και η ελπίς μας εχάθη· έχομεν εξαφανισθή·…..
Ιδού, θα ανοίξω τους τάφους σας [ …..ε, όλο το Ισραήλ ένας τάφος : φυλακή ζωντανών νεκρών….. ]
και θα σας αναστήσω { αναβιώσω : αποκαταστήσω ως | το παλιό | βασίλειο } από τους τάφους σας, λαέ μου,
| Χμ, όλη η χώρα Φυλακή : ‘’οικογενειακός’’, Τάφος…., κάθε σπίτι και κελί : μνήμα….,….! |
και θα σας φέρω εις την γην του Ισραήλ….! ( …..χα, τάχα, μετά από τον εκταφιασμό : αποφυλάκιση….! )
/ …..ε, και, 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….!
{ Χμμμ, παραπομπές / Ε, βεβαίως, κωδικικά : κρυπτογραφικά : συνθηματικά….. / κι από το εδώ κεφάλαιο
σε ανάλογα, ή κι ‘’ανάλογα’’, χωρία της Κ. Δ….! }
===============================================================
===============================================================
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6 --- 11 )
Το Βιβλίον του Δανιήλ…..
► Δανιήλ….: Ιουδαίος εξ επιφανούς οικογενείας του Ισραήλ….!
{ Εμ, πώς αλλιώς, παρά θρησκειο’’έτσι’’, θα εξιδανικεύονταν και διαιωνίζονταν, και εδώ, στην Π. Δ,
κι οι….. επιφανείςςςςς και βαμπιρομαφιόζικες Οικογένειες…!; Ε, να, ως κι οι βασιλο’’τέτοιες’’ της Κ. Δ,
μέσω, του, χμ, βασιλοκατάγωγου, μα ξεπεσμένου, ’’τεκτονογιού’’….! }
Απήχθη μαζί με άλλους ευγενείς αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα κατά το τρίτο έτος
της βασιλείας του Ιωακείμ, κατά το 605 π. Χ,….! Πέθανε επί βασιλείας Κύρου, κατά το 536 π. Χ….!
…..Συγγραφεύς του…., όμωςςςςς, αναθεωρημένου…., Βιβλίου : μάλλον ο Δανιήλ….,
| Χα…., ε, να…., κι εδώ…., αναθεωρήσεις….. και….. αποκλίσεις….! |
που, λόγω των αποκλίσεων της μετάφρασης, «παραφράσεως», από τους Εβδομήκοντα,
εκ του Εβραïκού κειμένου, / Χα, γι’ αυτόοοοο…., ε, να, κι εδώ, παραφράσεις….. και….. εκτοπίσεις….! /
αρχικώς, εκτοπίσθηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπό του Θεοδοτίωνος,
του οποίου η μετάφρασις παρατίθεται εδώ…., λένε οι εδώ 70…., χξς΄, 888…., ‘’μεταφραστές’’….! (!;)
| Χα, μετάφραση της παράφρασης της μετάφρασης…., ε, δεν βρίσκω λόγια να φτύσω στη γνησιότητα….,
χμ, να μη βασκαθεί, ωρέ γνήσιοι κάλπικοι….,….! Και, άραγε, αυτό διάβασε, και, ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ και…!; | ◄
-------------------------------------------------------------------------------------------------------● ▪ «Η Σωσάννα ενάρετος / «κατά τον νόμον του Μωυσή» / και ωραία»,
// Ε, καλά, Δανιήλ, ουχί μοιχός…., που δεν θα πιστέψουμε, κιόλας, τους δυο συκοφάντες πρεσβυτέρους….,
αν κι η μαρτυρία δύο, και μάλιστα πρεσβυτέρων, κατά Κ. Δ, είν’ αληθής και πιστευτή…., ως εδώ, αρχικά….!
Όμωςςςςς…., αν δεν συμφέρει σε ‘’ημετέρους’’…., εχ, τότε, ψευδής….. κι οι πρεσβύτεροι ασελγείς….,
α, και λασπομύθοι και θάνατος….! Και….. Σωσάννα = ‘’χώρα’’ : φυλή :…,….: «αλληγορική ιστορία»…!; //
▪ «Οι δύο ασελγείς πρεσβύται : πρεσβύτεροι / …..που την έβλεπαν και την ποθούσαν διακαώς….. / »,
* Α, τότε, οι ασελγείς ‘’τέτοιοι’’ ήταν εξαίρεση κι όχι κανόνας…., όχι ως οι….. ’’Ολύμπιοι’’ ‘’τέτοιοι’’….,
αν και ο Γιαχβέ ήταν…., ακόμα…., σαρκικός, σαρκόδουλος και μη πνευματικόςςςςς….,
χα, ίσως, και της….. Χαριτωμένης….. «σεπτής ηδονής»….!
Και…., στο εξεξεξοχικό του στο όρος Σινά…., ο Γιαχβέ, μάλλον, δεν είχε κρεβατοκάμαρα…., διπλήηη,…..
ε, για να μη μας λένε τα ‘’τέτοια’’ του, ακόμα, έγκορμου Γιαχβέ….! Και πόσα Σινά υπήρχαν…!; 6…!; *
▪ «Απόπειρα βιασμού»,
[[ …..απόπειρα βιασμού της συζύγου του Ιωακίμ Σωσάννας, εκ του γένους του Ιούδα,
ενώ ελούζετο ‘’εις τον παράδεισον’’ -- ‘’κλειστό’’ λουτρό,
// …..έιιιιι…., μήπως ο ‘’παράδεισος’’ λέγονταν «Παρθένιον»….. κι ήταν η Αθηνά, σώρρυ, η Σωσάννα
του δόγματος της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού
και κατείχε ‘’απόκρυφα’’ μυστικά της φυλής του Ιούδα…., ενώ οι δυο Τειρεσίες, σώρρυ, πρεσβύτεροι
αποπειράθηκαν να της τα κλέψουν με τη ‘’βία’’…., ε, και το μπάνιο της ήταν κωδικιζέ αλληγορικό…!; //
από δυο πρεσβύτερους, εκ του σπέρματος Χαναάν, | Χμ, του καταραμέεενου απ’ τον προπάτορα Νώε….! |
που, για να συνουσιασθούν μαζί της, την εκβίαζαν με το πως, τάχα, την είδαν να κάνει έρωτα,
εκεί στο λουτρό, με κάποιο νεαρό, / …..τί…., Ιαμβική κωδικοφανέρωση….. και νεοκωδικοπλασία –τους…!; /
όσο οι φίλες της πήγαν, κατ’ εντολήν της, σπίτι της να της φέρουν τα λουστικά της,
οπότε, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, της λένε, θα πρέπει να θανατωθεί, ως μοιχός,
που, αφού αυτή δεν δέχτηκε, άνοιξαν την πόρτα του λουτρού κι άρχισαν να φωνάζουν συκοφαντικά της….! ]]
{ …..χμ…., ω Χαναναίοι ακι Ιουδαίοι…., κάντε έρωτα, αλλιώς…., και όχι πόλεμο….,
να…., για ειρήνη…., που δεν μπορέσατε με πόλεμους, και επί αιώνες, να ειρηνεύσετε….! }
▪ «Άδικος καταδίκη της Σωσάννης»,
---- Έιιιιι…., αμετάααααφραστο, και, αυτό, εδώ, σε αυτήν την Παλαιά Διαθήκη τους….! ---( …..αφού, λοιπόν, τη συκοφαντούν στον άντρα της….,
σε δημόσια δίκη, μετά, αποφασίζουν να τη θανατώσουν, μάλιστα, παρουσία και των παιδιών της,
καθώς όλοι, σχεδόν, τους πίστεψαν τους δυο πρεσβύτερους, ως πρεσβύτεροι όντες αυτοί οι δυο….! )
// Εχ, βρες, ρε όποιε ένοχε…., προπαντός, σε ‘’τέτοια’’ καθεστώτα….,
ιδίως, ένστολο μάρτυρα υπεράσπισης…., ιδίως, ‘’συστημικόν’’ ‘’τέτοιονε’’
χμ, κι είναι, σχεδόν, βεβαία η αθώωσή σου…., ιδίως, αν είσαι δικός τους ‘’τέτοιος’’….,…..
ναι, βρε…., κι άσε τους ‘’τέτοιους’’ να ‘’μας’’ ‘’παραμυθιάζουν’’, και, με….. ’’τέτοια’’….! //
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▪ «Η διά του Δανιήλ αθώωσις της Σωσάννης»,
|| …..χμμμμμ, ‘’ξεσηκωμένος, από το Θεό’’, ο νεαρός Δανιήλ….,
ζητά να τους ανακρίνει ξεχωριστά και παρουσία όλων εκεί, στη Βαβυλώνα,
όπου έμεναν όλοι τους ως αιχμάλωτοι των Βαβυλωνίων,
οπότε, αφού οι κριτές του το επέτρεψαν, τους βρίσκει να λένε άλλα ο ένας
και άλλα ο άλλος περί τούτου,….. και η Σωσάννα, τελικά, αθωώνεται πανηγυρικά….! ||
/ Ε, μμμμμ, η δικαιοσύνη λάμπει, στο τέλος, πανηγυρικά…., ναι, ναι….! Ω Θέμις, ‘’πλάκα έχεις’’….! /
▪ «Η εις θάνατον καταδίκη των δύο πρεσβυτών»,
[[ Ω εξουσιόλαγνο Ιερατείο, διψασμένο για ‘’κωδικικά’’ μυστικά…., ιδίως, του λαού:‘’νερού’’…., χαφιέ –του….,
ναι…., ιμπεριάλ λουτρο’’τέτοια’’ συμβαίνουν, και, στις μυθολογίες….,
και, στους ‘’ματάκηδες’’ κι επίδοξους ‘’βιαστές’’…., χμ, ναι, ως, λ. χ, στην αρχαία τρελληνική…., όπου….:
η Αθηνά τιμωρεί με αγιάτρευτη τύφλωση : μη πρόσβαση στα αρχεία της τον Τειρεσία,
τον μάντι και σούπερ κωδικοποιητή, που από αδιακρισία, τσς, την είδε ολόγυμνη,
ενώ ‘’έπαιρνε’’ τη νύμφη Χαρικλώ…., ω, σώρρυ, ρε ‘’νεοχλαμιδάτοι’’….,
ενώ έπαιρνε το λουτρό της μαζί με τη νύμφη Χαρικλώ, αγγίζοντας με τα χέρια της τα μάτια του….,…..
ή….. η Αφροδίτη, η μυριοκερατώτρα του Ήφαιστου, τιμωρεί, πάλι με τύφλωση : ‘’τύφλωση’’, τον Ερίμανθο,
επειδή την είδε να λούζεται, βγαίνοντας από την αγκαλιά του Άδωνι….,
που ο Απόλλωνας…., μπαμπάς του Ερίμανθου, που ήταν, μάταια, ‘’ερωτευμένος’’ με την Αφροδίτη….,
τον ‘’σκότωσε’’…., για να εκδικηθεί την ‘’τύφλωση’’ του γιου του…., μα που ‘’αναστήθηκε’’, μετά….,….! ]]
| * …..έκτοτε ο Δανιήλ έγινε μέγας ενώπιον του λαού….!
Ε, τι άλλο ο Ντάνι…., που, κι αυτός, έχει ‘’μέσα του’’ τον του Δαν θεό….. Ελ Ελωί Ελωχείμ : Ντάνι ελ….,
χμ, τον Ηλ, Ηλί….. ο Δανιήλ….! |
{ Ω, ’’μόνο’’, με ‘’στημένα’’ προκατασκευάζονταν οι προφητάδεςςςςς…., κι έτσι και με ‘’τέτοια’’ κόλπα,
και,‘’ανυποψιάστως του λαού’’, γίνονταν αποδεκτοί κι απ’ αυτόν….! Ούρα, ρε Μαστούρα…! } ●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ειδήσεις περί του Δανιήλ και των τριών συντρόφων του….!
♣ «Άλωσις της Ιερουσαλήμ / υπό του Ναβουχοδονόσορος / »,
/ Εμ, έρχεται κι η σειρά σας, χμ, που εδώ θα ιδείτε προφητευμένο, ’’ντόμινο’’…., ε, και να προσέχατε….! /
▪ «Επιλογή και εκπαίδευσις νεαρών αιχμαλώτων»,
// Όι…., από ντόπια αιχμαλωσία…., να, σε ξένη αιχμαλωσία…., μα….. προτιμότερή τους η ντόπια….! //
▪ «Οι νέοι πιστοί εις την θρησκείαν των»,
* …..βρε, μαστούρια παλικάρια…../ στου Κυρίου τα παπάρια….,/ ε, σαφώς, βρε, Αρπυάρια….! *
▪ «Οι μάγοι αδυνατούν να φανερώσουν το όνειρο του βασιλέως / του Ναβουχοδονόσορος / »,
|| …..ε, δεν είναι δα κι οι ειδωλολάτρες μάγοι ίσαμε τους μη ειδωλολάτρες ‘’τέτοιους’’….!
Μα, τώρα…., που….. συνευρέθησαν με τους οξαποδώ οι οξαποκεί…., μαγεψιές και λαοθηρίες….! ||
▪ «Επέμβασις του Δανιήλ προς φανέρωσιν κι εξήγησιν του ονείρου / του Ναβουχοδονόσορος / »,
▪ «Η εξήγησις του ονείρου»,
/ Χμ, ονειροεξήγηση ακι εφιαλτοεισήγηση…., που δεν λέει ο ‘’ονειροκρίτης’’ Ιωσήφ, σώρρυ, Δανιήλ….! /
▪ «Η κατά των τριών συντρόφων του Δανιήλ κατηγορία :
υπό των Χαλδαίων, κατηγορία εναντίον των Ιουδαίων, και δη των τριών συντρόφων του Δανιήλ,
πως δεν προσκυνούσαν το άγαλμα του Ναβουχοδονόσορα,
μήτε και σέβονταν και λάτρευαν τους θεούς του…..»,
( Ωχ, για τσιρακοποιήσεις…., εις τα ψηλά πατώματα…., μαχαίρια και ‘’καρφώματα’’…., πτώματα….! )
▪ «Οι τρεις παίδες εν τη καμίνω του πυρός», ▪ «Θαυμαστή διάσωσις των τριών παίδων»,
[ Ε, όλο και κάποιος, ‘’τέτοιος’’, άγγελος -- κατάσκοπος θα βρεθεί, για να…., ’’θαυμαστά’’…., ε, να….! ]
▪ «Η υπό του Ναβουχοδονόσορος αναγνώρισις του θαύματος»,
* Ωχ, κι εσείς…., τί…!; Μπουνταλάς δεν είναι ο Ναβουχοδονόσορας….,
που ’’σικέ παιχνίδι κάνει….. σικέ παιχνίδι παίζει’’….,
‘’με….. 4 άσσους στο μανίκι του’’….: τον Δανιήλ και τους τρεις καμινο’’τέτοιους’’ παίδες….! *
▪ «Έτερον όνειρον του Ναβουχοδονόσορος», ▪ «Η υπό του Δανιήλ εξήγησις του ονείρου»,
// …..α…., τα….. ’’σκληρά’’ παιχνίδια….. θέλουν και ‘’σκληρές’’ δοκιμασίες….,
να, για μαλακή λαοαποδοχή των προς προαγωγήν 4, ξένων, ‘’άσσων’’….,
ω, μάλλον, διπλοάγγελων -- διπλοκατάσκοπων κι αυτών των Δανιηλο’’τέτοιων’’….,
για το ’’ό,τι ήθελε προκύψει…., ας προκύψει’’…., που ’’παιχνίδι έκαναν….. παιχνίδι έπαιζαν’’….,
όχα, με διαιτητή τον ‘’ορεσίβιο’’ Κύριο…., χα, τον με τις άγνωστες βουλές….! //
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▪ «Οι σατράπαι διαβάλλουν τον Δανιήλ εις τον Δαρείον»,
| Εμ…., από και για τον φόβο των….. εξεξεξουσιομανών και….. κωδικόλαγνων Ιουδαίων….,
που….. τους δίνεις το μοσχάρι….. και σου ζητούν και στάβλο και αγελάδες….! |
▪ «Ο Δανιήλ ρίπτεται εις τον λάκκον των λεόντων»,
[ Α, αφού πήρε, τώρα, το μοσχάρι κι ήθελε και στάβλους και αγελάδες…., χμ, άει στα λιοντάρια….! ]
▪ «Θαυμαστή διάσωσις του Δανιήλ και τιμωρία των διαβολέων»,
{ Ναι, φορέςςς, οι ξένοι βασιλοχαφιέδες είναι πιότερο χρειαζούμενοι απ’ τους ντόπιους ‘’τέτοιους’’….!
Και…., εχ, οι διπλοάγγελοι -- διπλοκατάσκοποι -- τετράααααφτεροι…..
μένουν, σπάνια, εν ζωή, άνεργοι κι απροάγωγοι…., σαφώς, εργασία και προαγωγή
στο μέρος όπου η ζυγαριά, χα, με τις Κήρες του Δία, γέρνει….. κι αναλόγως….! }
▪ «Η υπό του Δαρείου αναγνώρισις του αληθινού Θεού»….!
* …..‘’Θέατρο…., κι ας είναι ρίσκο….,/ με όποιο είδωλο τη βρίσκω….!’’….: έστω, Δαρείος….! * ♣
---------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 2 : $30 :
( «Το όνειρον / του Ναβουχοδονόσορος / » )
Δανιήλ : «Αλλ’ ως προς εμέ, όχι ένεκα σοφίας τινός,
(!;) την οποίαν έχω εις μεγαλύτερον βαθμόν (!;) από όλους τους ζώντας
( …..ε, ναι…., από όλους τους…., κατά Αριστοτέλη…., «πεπαιδευμένους» : «ζώντες» : σοφούς….! )
απεκαλύφθη το μυστήριον τούτο εις εμέ,
{ …..εμ…., και την ταπεινότητα : υποτακτικότητα την έχεις ‘’τέτοια’’…., προκάτ και υπέρβαθμη….,
ε, και γι’ αυτό θα ταπεινωθείς, τελικά, ’’μετακάτ’’ και υπέρβαθμα….!
Μωρέ συ…., Σούπερ χρησμο’’τέτοιε’’…., αδικεύεσαι που μένεις εκεί….! }
αλλά διά να καταστή δυνατόν να γίνη γνωστή εις τον βασιλέα η εξήγησις
και διά να ημπορέσης να εννοήσης τας σκέψεις της καρδίας σου»….!
/ …..χμ…., απόκτηση….. αυτογνωσίας….. μέσω υπνονειρόκρισης υπό μη αυτογνώστη….,
ε, όνειρο -- ψευδαίσθηση του ονειρευτή…., α, κι ‘’ονειρο’’κατασκοπία του ντεμέκ ξυπνονειροκρίτη….! /
▌ Παραπομπή από το $3….. στο….: Πράξ.: 3 : 12….: «Όταν είδε αυτό
| …..την κατάπληξιν του λαού για τη θεραπεία του ‘’χωλού’’ επαίτη υπό αυτού : του Πέτρου….. |
ο Πέτρος, είπε εις τον λαόν, ’’Άνδρες Ισραηλίται, γιατί εκπλήττεσθε γι’ αυτό;
Γιατί έχετε προσηλωμένον το βλέμμα σας σ’ εμάς σαν να τον είχαμε κάνει να περπατή
με δική μας δύναμιν ή ευσέβεια;»….: Ομιλία του Πέτρου εις τον ναόν….!
---- …..Ω συ ο εκτός κωδικοποιητηρίου ‘’«ασβεστωμένο»’’ πετροντούβαρο : πετρότοιχε Πέτρε….,
μα….. εντός κωδικοποιητηρίου κι από….. ’’αερό’’,’’δροσό’’,μελι δίκοπο μυαλό ‘’ξουράφι’’ Πέτρε….,
αν ήξεραν το σικέ : στημένο του ‘’πράγματος’’ μεταξύ εσού και του προκάτ χωλού….,
σωσία του όντως χωλού…., αλά το ‘’στημένο’’ μεταξύ του Δανιήλ και του Ναβουχοδονόσορα….,
θα εκπλήττονταν ακόμα περισσότερο για τα ‘’τέτοια’’ σας….. και θα σας ’’επέπλητταν’’
με δική τους αδυναμία κι ασέβεια….: ‘’Ανανιοσαπφειρικώς’’ και….. παραπεμπτικώςςςςς….! ---- ▌
---------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 2 : 37, 38 :
( «Η εξήγησις του ονείρου» )
Δανιήλ : «Συ, βασιλεύ, ο βασιλεύς βασιλέων, εις τον οποίον (!;) ο Θεός των ουρανών
| Ε, ο έξω -- έξω Αρχιαρχιαρχιβασιλιάς : Αρχιαρχιαρχιθεόςςς…., Είς εξ όλων των ‘’Τοιούτων’’ στη ‘’Γη’’….! |
(!;) έδωκε την βασιλείαν, την ισχύν, την εξουσίαν και την δόξαν,
// Ω, τα ίδια έλεγαν, άλλοι, για….. Κύρο, Φαραώ,….. και….! Ναι…., που άλλο ο θεός του ουρανού….!
Έιιιιι, και πώς αλλάζουν κι οι καιροί…., να, και ο πριν σατάν θεός….,
α, και ο θεός του ουρανού, να πια, Θεός των ουρανών….,
«Θεός θεών και Κύριος των βασιλέων»….: Δανιήλ : 2 : 47….,
Βασιλιάς των βασιλέων : Αρχιβασιλιάς :…., ξουουουουου….! //
και εις τας χείρας του οποίου παρέδωκε τους υιούς των ανθρώπων,
τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, οπουδήποτε και αν κατοικούν,
και σε κατέστησεν άρχοντα πάντων τούτων, συ είσαι η χρυσή κεφαλή»….!
|| Έι, προσοχή, ρε αυλοκόλακα, στην επίκυψη…., ρε γλοιώδη ειδωλολάτρη Παύλε, ω, σώρρυ, Δανιήλ….,
σιγά…., μη μεσοπιαστείς….. και προαχθείς, από μικροαστός : ‘’νερό’’, σε μεσοαστό και πλέον : ‘’αέριο’’….,
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ως ο κάθε και παντού ‘’τέτοιος’’….! Α…., κι αυτός…., μην ιδεί….. εξεξεξουσία…., έως και ξένη…..,
χξς΄, που….. μεθά και εξεξεκστασιάζεται….. κι οράματα εργάζεται…., ε, και όλους τους ‘’εργάζεται’’….! ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 2 : 48, 49 :
( «Ο Ναβουχοδονόσορ αναγνωρίζει τον αληθινόν Θεόν και ανταμείβει τον Δανιήλ» )
[ …..ε, κι αν φώναζε ‘’μαντειοτέτοιους’’ Τρέλληνες και…., εχ, τον Δία θα αναγνώριζε έτσι…., χμ….! ]
Δανιήλ : «Τότε ο βασιλεύς προήγαγε τον Δανιήλ και έδωκεν εις αυτόν πολλά και μεγάλα δώρα·
κατέστησεν αυτόν άρχοντα εφ’ όλης της χώρας της Βαβυλώνος
και αρχηγόν πάντων των σοφών της Βαβυλώνος.
/ Α…., ’’κάτι σκαρώνεται’’, κι εδώ, βρε,….. κάποιο….. ανά…..θεμα….. ’’προάγεται’’….! Μπας και…!; /
Τη παρακλήσει του Δανιήλ, ο βασιλεύς διώρισε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγώ
επί των υποθέσεων της χώρας της Βαβυλώνος· ο δε Δανιήλ παρέμεινεν εις την αυλήν του βασιλέως»….!
* Όχα…., έχοντας ’’4 άσσους στο μανίκι του’’, πια, ο διπλοπαίγνιδος Β,β,ασιλιάς : Α,α,ρχιβασιλιάς….,
συνωμοτεί διεθνιστικά…., καθώς είναι, κι αυτός εκεί, Κύριος….. πολυκυριούχος : πολυσατραπούχος :….!
Πάντως…., ρε κουτοπόνηρε Ναβουχοδονόσορα…., μη χαίρεσαι και πολύ….,
που…., πλην από το που σου κάρφωσε μυστικά, και, συμπατριωτών του…., μπλοφάρει ‘’ιερώςςςςς’’….,
καθώς είναι, και θα το δεις, εξπέρ της ιμπεριάλ ’’ιερής μπλοφοδιπλωματίας’’ ο….. «νοητός Παύλος»….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 4 : 16 :
( «Η υπό του Δανιήλ εξήγησις του ονείρου». )
// Εδώ, ο Δανιήλ πάει από μόνος του να εξηγήσει…., ενώ, πιο κάτω, επί βασιλείας του γιου του Βαλτάσαρ,
τον υποδεικνύει, τάχα, η βασιλομήτωρ…., οι δικοί της….!
Ε, Σκοτεινά παιχνίδια…., ‘’φωτεινά’’ σπουδαρχίδια….! //
Δανιήλ : «Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτάσαρ,
[ …..α, έτσι μετονομασθείς, μαφιοζιζέ και ιμπεριαλιζέ, απ’ τον Ναβουχοδονόσορα…., χξς΄, ο ’’μάγος’’….. ]
κατελήφθη προς στιγμήν από φόβον και οι διαλογισμοί του τον συνετάρασσον.
{ Χμ, είναι, τάχα, όνειρο, ή υποψίες του, πληροφορημένου, βασιλιά….,
ώστε να ‘’τον ψαρέψει’’ και να τον δοκιμάσει…!; }
Αλλ’ ο βασιλεύς απηυθύνθη προς αυτόν λέγων·
’’Βαλτάσαρ, ας μη σε τρομάζη το ενύπνιον και η εξήγησίς του’’»….!
/ Εμ, δεν αποχτιέται και τόσο γρήγορα η….. αλληλεμπιστοσύνη των τσιρακιών του ‘’ορεσίβιου’’….,
που, φορές κι αναλόγως της….. εξεξεξέλιξης της διαπλοκής, αλληλοεξεξεξοντώνονται….! /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 4 : $28, 29, 30 :
( «Επαλήθευσις της εξηγήσεως του ονείρου» )
Δανιήλ : $28 : «Ενώ οι λόγοι ούτοι / οι καυχήσεις του Ναβουχοδονόσορος /
ήσαν ακόμη εις το στόμα του βασιλέως, φωνή εγένετο απ’ ουρανού ( λέγουσα ) ·
[ Χμ…., παράκλητος….. παράμυθος…., ιδού κι ο εγκαστρίμυθος….!…..
Α, ’’τέτοια’’ παθαίνει και ο πλεονέκτης κι «άφρων» Κύριος Βασιλιάς, ο μη δίνων για τη Γιαχβική αιτία….,
ε, παραπεμπτικάαα…., σαν ‘’παίζει’’, άτακτα, με τα νεύρα του Αρχιαρχιαρχιβασιλιά….,
μα….. και χωρίς λόγο…., σαφώς, αν συμφέρει, ’’θυσία’’, στον ‘’Μεγαλάδελφο’’ Αρχιαρχιαρχικύριο….! ]
’’προς σε αναγγέλλεται, βασιλεύ Ναβουχοδονόσορ· η βασιλεία παρήλθεν από σού,
* Παραπομπή από το $28….. στο….: Λουκ.: 12 : 20….: «Ο Θεός όμως του είπε, ’’Ανόητε, αυτήν την νύχτα
ζητούν από σε την ψυχήν σου’’»….: Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου….!
---- Ω…., το πόσους πλούσιους Ναβουχοδονόσορες ‘’έφαγαν’’….. παραπεμπτικάαα….. δεν λέγεται….! ---- *
και θα εκδιωχθής εκ μέσου των ανθρώπων
// Χμ, ’’μενέ, μενέ, τεκέλ, φαρσίν’’, ήτοι, ’’ωχ, αμάν, τελειώνουν τα ψωμιά σου
και ουστ, ρε ‘’ελλειποβαρή’’ και ‘’οικο’’διαιρεταίε….! //
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και η κατοικία σου θα είναι με τα θηρία του αγρού· / …..ε, χμ, ’’με τους άγριους λαοθνητούς’’….! /
και θα αναγκασθής να τρώγης χόρτον ως βους
[/ …..χα…., πια, αυτός, ούτε ‘’νέκταρ κι αμβροσία’’…., ’’τα των αθανάτων αρχονταλεπούδων’’….,
μα…..’’γνώση -- ξερό χορτάρι’’…., ’’την των θνητών λαοβοδιών’’….! Ε, «αλληγορικά» πράματα….! /]
και ( …..α, όχι 9 σ,Σ,τυγερά έτη….. και κατά τον Νόμο της Στύγας»…!; ) επτά έτη θα περάσουν επάνω σου
{ Ε, κι ο Τειρεσίας…., με ‘’τέτοια’’ και με άλλα άταχτα και φιδοπληγωματικά….,
7 φορές ιμπεριαλοάλλαξε φύλο…., ώσπου αποκαταστάθηκε, φιδοαποκαταστατικά, και φρονίμεψε….! }
μέχρις ότου μάθης ότι ο Ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων
και παραδίδει αυτήν εις όποιον θέλει’’. / Ουφ, ποίος ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ είναι ο ‘’Μεγαλύτερος’’…!; /
Η απόφασις διά τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα εξετελέσθη αμέσως·
[ Ε, αφού το όνειρο εστάλη πάν’ από 2 φορές, ήτο «καθ’ όλα» αποφασισμένο για αμέσως : Γέν.: 41 : 32….! ]
εξεδιώχθη εκ μέσου των ανθρώπων, έτρωγε χόρτον ως βους ( Εχ, τι απειλές κρύβουν, και, τα όνειρα….! )
και το σώμά του εβρέχετο από την δρόσον του ουρανού,
/_/ Χμ, σάμπως από σεληνο·Έρση ο Ναβουχοδονόσορας….. κι ‘’αλά’’ «άφρονα πλούσιο» Ιώβ….,
να…., όπως οι 3 Προίτιδες, μα κι οι Μινυάδες του Ορχομενού, που….,
επειδή αρνούνταν τον Διόνυσο, τις τιμώρησε με λύσσα και παράκρουση
και «γυρνούσαν στις ερημιές μουγγανίζοντας σαν αγελάδες»….,
ήτοι, χα, τις άλλαξε, κωδικικά, πνευματική τροφή και επηρέασε τον….. ψυχικό μετοβολισμό τους….!
Ε, και να…., χρήσιμος και μετανιωμένος, πια, όντας…., του ξανάδωσαν τρόπους ανάστασής του….:
αφού ‘’του τις έβρεξαν’’…., του έδωσαν ανανεωτική κωδικική γνώση….,
‘’αερό’’μελι : ‘’δροσό’’μελι : ‘’μάννα’’…., όμως, όχι και την καλύτερη κωδικική γνώση….,
χα, που έχει και ‘’αιθερό’’μελι…., κάτι σαν….. ‘’βασιλικό πολτό’’….,…..
ε, ναι, κι έτσι απόκτησε, κωδικικά, σούπερ μαχο‘’τρίχες’’…., ως τις ‘’τέτοιες’’ της Γοργόνας….! /_/
μέχρις ότου η κόμη του εγένετο μακρά ως πτερά αετού και οι όνυχές του ως όνυχες ορνέου»….!
[ Α, ’’τέτοια’’ ‘’παθαίνει’’ όποιος ‘’διπλοπαίζει πίσω απ’ την πλάτη του, μεγαλύτερου, Μεγάλου Αδελφού’’….!
Μα, μετά απ’ αυτά τα σ,Σ,τυγερά…., αφού, τάχα, ’’ξετρελάθηκε’’….. ο ‘’πατήσας τον ‘’Όρκο της Στύγας’’….,
χμ, ευθύς ως πίστεψε -- υπέκυψε στον σ,Σ,τυγερό, σώρρυ, Ύψιστο, ‘’κρυφό’’, Θεό των Ισραηλιτών….,
στον ως άνω ’’Μεγαλυπερνομάρχη’’…., εχ, αποτερατοποιήθηκε και ‘’επανέκτησε’’, και, τη δύναμή του….! ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 5 : 1,…..5 :
( «Η μυστηριώδης γραφή» )
Δανιήλ : «Ο βασιλεύς Βαλτάσαρ / …..γιος και διάδοχος του Ναβουχοδονόσορα….. /
έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων του και έπιεν οίνον ενώπιον των χιλίων τούτων…..
// …..α, κι οι της υψηλής κοινωνίας αυτοί ήπιαν…., ευθύς μετά…., από τα χρυσά και αργυρά σκεύη,
(!;) που έκλεψε ο πατέρας του Ναβουχοδονόσορας απ’ το Ναό της Ιερουσαλήμ….: νέκταρ κι αμβροσία….,
ε, και που, συν ‘’θεώ’’ και συν ‘’Δανιήλ, ‘’χρυσά το πλήρωσε’’….! // »…..
«Αίφνης ενεφανίσθησαν (!;) τα δάκτυλα χειρός ανθρώπου και (!;) έγραψεν / Έγραψεν τα δάκτυλα…!; /
// Ε…., ο άνθρωπος…., χμ, που, αν έγραφαν τα δάκτυλα, θα έλεγε, ο Δαυίδ, πως αυτά έγραψαν….! //
επί του κονιάματος του τοίχου του ανακτόρου του βασιλέως απέναντι του λυχνοστάτου
και ο βασιλεύς έβλεπε (!;) την παλάμην της χειρός καθώς (!;) έγραφε»….!
| Α,’’τέτοια’’…., φακιροπλάνα…., συμβαίνουνε….. στου ‘’Μαύρου Θέατρου’’ τα….. ’’πλάνα’’….!
Παλάμη, ξου, θεόσταλτη…., πλάνη γραφή,….. ανεξήηηηηγητη….! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
■ Δανιήλ : 5 : 25, 26, 27, 28, 29, 30 :
( «Η υπό του Δανιήλ ανάγνωσις και ερμηνεία της γραφής.» )
| Χα, ο που ‘’γράφει’’…., ε, ερμηνεύει…., ε, ’’τέτοια’’, κι απολύτως ουδείς άλλος…., να, πλην ο κάλος….! |
Δανιήλ : «’’Αύτη είναι η γραφή, η οποία ενεχαράχθη·
Μενέ, Μενέ, Τεκέλ, Φαρσίν. Ιδού η ερμηνεία των λέξεων τούτων·
Μενέ---ο Θεός εμέτρησε τας ημέρας της βασιλείας σου και έθεσε τέρμα εις αυτήν.
* Α, ναι, ’’ατζαμής’’ ‘’διπλοάγγελος -- διπλοκατάσκοπος’’ του Γιαχβέ κι ο Ναβουχοδονόσορας…., λες, πια….,
μα….. ’’ξέχασε’’, όμως, να μετρήσει τις νύχτες μερικών, τσς, ιερόφυλων, διαδόχων του….,
ε…., και γι’ αυτό…., μετά…., μαύρη ήταν κι η νύχτα στα άγια όρη…., μαύρη, ναι, και στα όσια πεδινά….!
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Εμ, κάντε, κι εδώ, ένα…. ’’playing back’’…., με βάση τα….. σημερινά….,
τα….. ’’Μεγαλοαδελφίστικα’’ του 21ου….. Μεσαιώνα….,
ε…., και θα κατανοήσετε, και, τα παλιοδιαθηκικά…., μυθολογία ακι ‘’ιστορία’’…., αντιστοιχιακάαααα….! *
Τεκέλ---εζυγίσθης εις ζυγόν και ευρέθης ελλιπής.
[ …..ε…., όσοι δεν κραυγάζουν, οριζόντιοι, και, «Yes, Yes, Yes…., Man….!»….,
να, ελλιποβαρείς για….. εξεξεξουσία…., στη χώρα τους : νομό του Μεγαλυπερνομάρχη της γ,Γ,ης….,
να, τέλος το….. Κύριος και Κυριαρχία…., ’’μαύρες’’ οι ‘’Κήρες’’ του στη Διïκή χρυσή ζυγαριά….,
α, και σε άλλη μέση φορεμένη, πια, η ‘’ζώνη’’ της Ιππολύτης…., σώρρυ, του Ναβουχοδονόσορα….! ]
Φαρσίν---το βασίλειόν σου διηρέθη και εδόθη εις τους Μήδους και τους Πέρσας’’.
|/ Ε, χξς΄, ’’μόνο’’, με…., νέτα -- σκέτα…., «Yes, Yes, Yes…., Man….!» μιας χώρας προς τον Κυρίαρχο Κύριο
αποφεύγεται η διχοτόμηση κι η μοιρασιά της…., τότε κι εξ αυτού…., σε Μηδοπερσογειτόνους ‘’τέτοιους’’….,
ειδεμή, με ’’έτσι κι έτσι’’, επέρχεται, ’’κονσερβοποίηση έως σαλαμοποίηση’’ μετά των αλλοφύλων,
’’Τροιοποίηση’’,….!
Κι ο «μη ενός μεσίτης» Δανιήλ:Βαλτάσαρ έδειξε προγραφή του Γιαχβέ για τον Βαλτάσαρ και το κράτος του….,
ναι, και με υπογραφή του…., που, τότε κι έτσι : ‘’θαυματικά’’, τον έχρισε 3 ο άρχοντα του βασιλείου του….! /|
Τότε ο Βαλτάσαρ διέταξε
// …..χα…., ‘’φοβισμένος’’…., για να τον παρακολουθεί από κοντά…..
ή, συνθηματικό, ως χαφιές σχεδίων, και, ομοεθνών του….,
μάλλον, σε συνεργασία τους με τους Μήδους και Πέρσες….,
ο…., ’’χρειαζούμενός’’ του, και, ως Αρχικυριόβαλτος, Δανιήλ…., τώρα, ’’συνεργάτης’’ του Βαλτάσαρ,
που, σαφώς, τον βοήθησε : μεσολάβησε τω Γιαχβέ,
και, για να ‘’ξεπαστρέψουν’’ τον πατέρα του Ναβουχοδονόσορα….,
ε, κι εδώ, με το….. δαιμόνιο της πατροκτονίας…., έγκλημα, που δεν έχει τιμωρία, μα προαγωγή…!; //
να ενδύσουν τον Δανιήλ με πορφύραν, να κρεμάσουν άλυσιν χρυσήν περί τον τράχηλόν του
και να διακηρύξουν περί αυτού, ότι ούτος θα είναι ο τρίτος άρχων του βασιλείου.
(!;) Την ίδια νύκτα ο Βαλτάσαρ, ο Χαλδαίος βασιλεύς, εφονεύθη»….!
| …..εεεεε…., συμπτωματικάαααα…., χμ, εβραίικα πράματα…., άμα το χρίσμα….. και το ‘’κλίσμα’’….! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Προφητικά οράματα του Δανιήλ….:
▪ «Όραμα των τεσσάρων θηρίων….: τέσσαρες βασιλείς· οι οποίοι θα εγερθούν εκ της γης : 7 : 17,
η βασιλεία κι η εξουσία των οποίων θα παραδοθή στο λαό των αγίων του Υψίστου….: 7 : $27,…..» :
*[ Παραπομπή από το $27….. στα….: ▪ Λουκ.: 1 : 33….:
| …..άγγελος Γαβριήλ προς Μαρία, μητέρα του Ιησού, χξς΄, Χριστού….. |
«…..και θα βασιλεύση εις τον οίκον του Ιακώβ (!;) αιωνίως·
και η βασιλεία του (!;) δεν θα έχη τέλος»….: Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας….,…..
▪ Ιωάν.: 12 : 34….: Πλήθος / προς Ιησού / : «Εμείς ακούσαμε από τον νόμον ότι ο Χριστός μένει αιωνίως
και πώς εσύ λέγεις ότι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου;»….: Η αίτησις των Ελλήνων….,…..
▪ Αποκ.: 11 : 15….: «…..και θα βασιλεύση / …..χμ, ο Ι. Χ μετά τη 2η παρουσία του….: αιωνίωςςςς….! /
εις τους αιώνας των αιώνων»….: Η (!;) εβδόμη σάλπιγγα….! ]*
▪ «Τα τέσσαρα θαλάσσια θηρία»,….!
[ Α, χμ, όλα δικά τους τα βασίλεια…., και τα πολλά υποσελήνια…., μα και τα λίγα τα υφήλια….,
όι, όι, της Γης…., Πανγιαχβισμός….. και ’’πανσεληνιασμός’’…., χα, Ύψιστη λαοτραγιοποίηση….! ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 7 : $9, $10, $11, 12, $13, $14 :
( «Ο παλαιός των ημερών και ο υιός του ανθρώπου» )
Δανιήλ : $9 : «Παρετήρουν έως ότου θρόνοι ετοποθετήθησαν και ο Παλαιός των Ημερών εκάθησε.
/ Παλαιά Δόξα….. Καινή Δόξα…., ε, ’’πάντα’’ Λόξα και ’’Λοξίες’’….! Να…., Βαθροδόξα και Βοθρολόξα….! /
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Η περιβολή του ήτο λευκή ως χιών και η κόμη της κεφαλής του ως έριον καθαρόν.
{ Εχ, ο ήλιος του Σύμπαντος, ναι, κι η φωτόσφαιρα α΄ του Εξωσύμπαντος να ιδείτε ‘’ψυχοσαμπουάν’’….! }
Ο θρόνος του ήτο φλοξ πυρός και οι τροχοί αυτού πυρ φλέγον.
*{ Παραπομπή από το $9….. στα….: ▪ Αποκ.: 20 : 4….: «Ύστερα είδα θρόνους και εις αυτούς εκάθοντο
εκείνοι εις τους οποίους εδόθηκε δικαστική εξουσία.
Είδα επίσης τας ψυχάς εκείνων που είχαν αποκεφαλισθή
διά την μαρτυρίαν των περί του Ιησού και διά τον λόγον του Θεού
και οι οποίοι δεν είχαν προσκυνήσει το θηρίον ούτε την εικόνα του
και δεν είχαν λάβει το χαραγμένο σημάδι εις το πρόσωπόν τους ή το χέρι τους….:
Ο Σατανάς δένεται (!;) διά χίλια χρόνια….,…..
▪ Αποκ.: 1 : 14….: «Το κεφάλι του και τα μαλλιά του ήσαν άσπρα σαν το άσπρο μαλλί και το χιόνι,
και τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα»….: Όρασις του Υιού του ανθρώπου….! }*
/ Εμ…., πώς αλλιώς θα ανάβουν φωτιά στη γη, χμ, στα πεδινά…., ε…., από τα….. ορεινά…!;
Ωχ, φυλαχτείτε…., έι, νά ‘τος ο ηλεκτροθέτης Φαέθονας της Σελήνης Ι. ΑΧ με την παγερή φωτιά….! /
$10 : Ρεύμα πυρός εξεχύθη και εξεπήγασεν έμπροσθεν αυτού. (!;) Χίλιαι χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν
και (!;) μύριαι μυριάδες ίσταντο ενώπιόν του. Το δικαστήριον εκάθησε και τα βιβλία ηνοίχθησαν.
*[ Παραπομπή από το $10….. στα….: ▪ Εβρ.: 12 : 12….: «Διά τούτο ενισχύσατε
τα άτονα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα»….: Ο σκοπός της διαπαιδαγωγήσεως….,…..
▪ Αποκ.: 5 : 12….: «Και έλεγαν | οι μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων άγγελοι του Κυρίου |
με φωνήν δυνατήν, ’’Άξιον είναι το Αρνίον, που είχε σφαγή, να λάβη την δύναμιν και τον πλούτον,
την σοφίαν και την ισχύν, την τιμήν και την δόξαν και τον ύμνον’’….:
Όρασις του Αρνίου του Θεού….,…..
▪ Αποκ.: 20 : 4, 12….: 4 : ως, σχετικά, στο προηγούμενο, ευθύς ως άνω….,…..
12 : «Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκωνται εμπρός εις τον θρόνον·
και ανοίχθηκαν βιβλία. Ύστερα ανοίχθηκε άλλο βιβλίον,
το οποίον είναι το βιβλίον της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί
από τα γραμμένα εις τα βιβλία, σύμφωνα προς τα έργα των»….:
Η γενική ανάστασις και η τελευταία κρίσις….! ]*
// Ωχ, - - - Δικτατορία των Κακίστων Δικτατόρων….!
Α, και τι χαζωραία και μιμητικά που αντιγράφεις, και, τον Δανιήλ, ρε Ιωάννη Απο,Επι,καλυπτή….! //
$11 : Παρετήρουν έως ότου --- λόγω των μεγάλων λόγων τους οποίους ελάλησε το κέρας --|/ …..ω, αυτό είναι το….. ρομφαιο·βασιλο·κέρας της…., μα, εδώ, του λόγου…., αφθονίας του Δία….,
του, επίσης, άλλοτε κερατούχου κι άλλοτε μη κερατούχου…., ως ο παλιός κι ο νέος, χμ, και, εδώ….!
Ναι, χα, κερατούχος : «βασιλούχος»….. κριός : σύμβολον ανδρισμούουου : «αρσενικόςςς» Ι. Χ….! /|
το θηρίον εφονεύθη και το σώμά του κατεστράφη και εδόθη να καή εις το πυρ.
*// Παραπομπή από το $11….. στο….: Αποκ.: 19 : 20….:
«Και επιάσθηκε το θηρίον και μαζί του ο ψευδοπροφήτης
που έκανε τα θαύματα εμπρός του, με τα οποία επλάνησε εκείνους που είχαν πάρει
το χαραγμένο σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του.
Ερρίχθηκαν και οι δύο ζωντανοί εις την λίμνην της φωτιάς που έκαιε θειάφι»….:
Η καταστροφή των εχθρών του | του Ιησού Χριστού |….,….! //*
Ως προς τα λοιπά θηρία η εξουσία αυτών αφηρέθη, αλλ’ η ζωή των παρετάθη μέχρι καιρού και χρόνου.
[ Ε, ω αοριστολόγε, τότε κι έτσι, ένας…., Αντιβασιλικός και λαόθεν…., χμ, Αντίχριστος,
που τόοοοοσο τον φοβάστε….,
θα σας απογειώσει, ω Αντίθεοι βασιλο’’τέτοιοι’’…., και….. και…., ω νεφελεγέρτες και όι νεφελοπαρμένοι….! ]
$13 : Τότε εις το όραμα της νυκτός έβλεπον,
{ Χμ, στα νύχτια τα οράματα…..,/ κρυφαντιχρίστου πράματα….,/
πολεμο·’’νεφελο’’∙πράματα….,/ ωρέ Πράματα….! }
και ιδού, μετά των νεφελών του ουρανού ήλθε τις όμοιος με υιόν ανθρώπου,
/ …..χμ, ένας στα δύο…., ή δύο σε δύο…!; Και….. στη ‘’σύνταξη’’ ο Παλαιός : ως Ιδέα ενσαρκωθείσα…..
και στη ‘’δουλειά’’ ο Νέος : ως Ιδέα ενσαρκωτή στο μέλλον…., που το ‘’πείραμα’’ απέεεεετυχε…!; /
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ο οποίος επροχώρησε προς τον Παλαιόν των Ημερών και προσηυχήθη πλησίον αυτού.
// Ε, τί…!; Και ο Παλαιοημερολογίτης….. και ο Νεοημερολογίτης….. είναι νεφελό,πολεμό,καπνοι….,
όι…., κι οι δύο τους ‘’Μεγαλάδελφοι’’ και του θρησκευτικού Ιμπεριαλισμού….! Ου, χξς΄ςςςς….! //
*// Παραπομπή από το $13….. στα….: ▪ Ματθ.: 24 : 30….: «Και τότε θα φανή εις τον ουρανόν το σημείον
του Υιού του ανθρώπου και τότε θα θρηνήσουν όλαι αι φυλαί της γης,
και θα ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται
επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού με πολλήν δύναμιν και δόξαν»….:
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….,…..
▪ Ματθ.: 26 : 64….: «Λέγει εις αυτόν | …..στον αρχιερέα Καïάφα….. | ‘’Συ το είπες. 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»….:
Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως….,…..
▪ Αποκ.: 1 : 7, 13….: «Κάθε μάτι θα τον ιδή (!;) και εκείνοι που τον εκέντησαν,
και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν όλαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν»….: Πρόλογος και χαιρετισμός….,…..
▪ Αποκ.: 14 : 14….: «Τότε, καθώς εκύτταζα, ιδού, ένα σύννεφο λευκό
και εις το σύννεφο καθότανε κάποιος όμοιος με υιόν ανθρώπου,
που είχε εις το κεφάλι του στεφάνι χρυσό και εις το χέρι του δρεπάνι κοφτερό»….:
Ο θερισμός και ο τρυγητός του κόσμου ….! //*
$14 : Και εδόθη εις αυτόν εξουσία και δόξα και βασιλική δύναμις,
όπως πάντες οι λαοί, αι φυλαί και αι γλώσσαι ίνα υπηρετούν αυτόν.
Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, η οποία δεν θα παρέλθη
και η βασιλεία αυτού δεν θα καταστραφή.»….! ---- …..Όι, όι, όι…., ρε….. αιωνίως απάτριδες Εβραίοι….! ---|| Ω μωρή ‘’Ιστορία’’, χμ, αληθειοκρύφτρα…., πότε, πού,….. αιωνία η Πανδικτατορία του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…!;
Και για τον Δαυίδ τα ίδια έλεγε, πάλι, ο Ιεχωβά, ότι η βασιλεία του Δαυίδ θα είναι αιώνια….,
μα, μετά από το θάνατο του γιου του Σολομώντα, το βασίλειό του διαμοιράστηκε….!
Χμ, μήπως εννοεί ότι, μεταθανάτια, θα βασιλεύει στο λαό του από ‘’ψηλά’’….,
όπως πίστευαν, και, οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι για τους δικούς τους βασιλιάδες,
πως, δηλαδή, βασιλεύουν στο λαό τους από έναν ουράνιο θρόνο, ωσάν ηλιακό δίσκο…!;
Ή ως ιδέα του….. μικτού ιμπεριαλισμού Νο 678….: Δαυίδ, Ιησούς,…!; ||
*[[ Παραπομπή από το $14….. στα….: ▪ Λουκ.: 1 : 33….: Άγγελος Γαβριήλ / προς Μαρία / :
«…..και θα βασιλεύση εις τον οίκον του Ιακώβ αιωνίως·
( Ααααα…., εδώ, χμ, αιωνίιιιιωςςςςς, μόοοοονο, στον οίκο του Ιακώωωωωβ…., νααααα….! )
και η βασιλεία του δεν θα έχη τέλος»….: Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας….,…..
▪ Ιωάν.: 12 : 34….: Ισραηλίτες : «Εμείς ακούσαμε από τον νόμον ότι ο Χριστός μένει αιωνίως
και πώς εσύ | Ιησού | λες ότι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου;»….: Η αίτησις των Ελλήνων….,…..
▪ Εβρ.: 12 : 28….: «Διά τούτο, επειδή μας δίδεται βασίλειον ασάλευτον, ας είμεθα ευγνώμονες
και ας λατρεύωμεν τον Θεόν κατά τρόπον ευάρεστον με ευλάβειαν και φόβον»
[ (29) «διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει» ]….,….. ( Εμ, από φωτιά….. βασιλο’’σαλέψατε’’ και….! )
▪ Ματθ.: 11 : 27….: «Όλα μου παρεδόθησαν από τον Πατέρα μου 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»….: Η αποστολή του Ιησού Χριστού….,…..
▪ Ματθ.: 28 : 18….: «Και ο Ιησούς τους επλησίασε και τους είπε | …..τους 11, πια, μαθητές του….. | ,
‘’Μου εδόθη πλήρης εξουσία εις τον ουρανόν και την γην»….:
---- …..ννναιαιαι….,/ από εξεξεξουσία πλήρης….,/ μα από βασίλειο ‘’μπατίρης’’….! ---Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν….,…..
▪ Ιωάν.: 3 : 35….: «Ο Πατέρας αγαπά τον Υιόν και παρέδωκε όλα εις τα χέρια του»….:
Ο Ιωάννης εξακολουθεί να μαρτυρή περί του Ιησού Χριστού….,…..
▪ Κορ. Α΄ : 15 : 27….: «Διότι όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του | …..ο Κύριος στον Ιησού….. | .
Όταν δε λέγη ότι όλα έχουν υποταγή, είναι φανερόν ότι αυτό αποκλείει
εκείνον που υπέταξε όλα εις αυτόν»….: Η ανάστασις των νεκρών….,…..
▪ Εφεσ.: 1 : 22….: «Και όλα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έκανε Κεφαλήν
υπεράνω όλων εις την εκκλησίαν»….: Η δύναμις του Θεού φανερώνεται εις την ανάστασιν του Χριστού….! ]]*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Δανιήλ : 8 : 5 :
( «Όραμα του / δικέρωτος / κριού και του μονοκέρωτος τράγου» )
Δανιήλ : «Καθώς παρετήρουν το πράγμα, ιδού, τράγος ήλθεν από δυσμών κατά πρόσωπον όλης της γης,
χωρίς να εγγίζη το έδαφος· και ο τράγος είχε περίβλεπτον κέρας μεταξύ των οφθαλμών του»….!
*// …..ε…., τράγοι, κριοί και κέρατα….. των Γιαχβετζήδων σημεία και τέρατα….!
Κέρατο = βασιλιάς….. και….. Τράγος : Αρχιβασιλιάς : Αρχικερατάς…., Βασιλιάς βασιλέων….!
Εδώωωωω…., το περίβλεπτο κέρας είναι το ‘’τρίτο μάτι’’ του Τράγου…., χμ, αλά Ρα….:
εντός του βασιλείου του και διάδοχος και γνήσιος υιός του…., Φίλιππος και Μ. Αλέξανδρος….,
που….. τα επί κεφαλής κέρατα….. κι αλλού και μ’ άλλους….. είναι εκτός βασιλείου του ‘’τέτοιοι’’
και, συχνά, συνοριακά με το βασίλειό του….! //*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 8 : 19, 20, 21 :
( «Η υπό του αγγέλου Γαβριήλ εξήγησις του οράματος.». )
/ …..χμ, και ξελυποθύμισμα του Δανιήλ από τον άγγελο Γαβριήλ….! /
{ Εχ, ’’αυτόν’’ τον Γαβ, θα τον δείτε ως καλύτερο ξελυποθυμιστή κι ονειροκρίτη στην Α. Ι, στο Κοράνι,….! }
Δανιήλ : «και είπεν· / ο Γαβριήλ / ‘’ιδού, εγώ θα σε κάμω να γνωρίσης
τι θα συμβή κατά το τέλος του χρόνου της οργής, διότι η όρασις αφορά εις τον καιρόν του τέλους.
Ο κριός τον οποίον είδες, με τα δύο κέρατα είναι ο βασιλεύς της Μηδίας και Περσίας.
Και ο τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος·
και το μέγα κέρας μεταξύ των οφθαλμών του είναι ο πρώτος βασιλεύς’’ / ο Μέγας Αλέξανδρος / »….!
[ Εεεεε…., ό,τι γράφεται μετά, και, από τα ‘’ιστορικά’’ γεγονότα….,
χμ, είναι η ’’ακριβέστερη’’ μεταφητική ‘’προφητεία’’ -- μεταφητεία….!
Λοιπόν…., κι ο Μεγαλέξανδρος…., να…., ‘’τέρας με κέρας’’….,
που, αλλού, κι ‘’αυτοί’’ : οι Εβραιοπροφητάδεςςς, ως κι οι Ισλαμιστές στο Κοράνι, τον εξεξεξιδανικεύουν….,
ε, ανάλογα με το συμφέρον τους ή μη…., χξς΄, ως και με τους….: Φαραώ, Κύρο, Ναβουχοδονόσορα,….! ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προφητεία περί των (!;) εβδομήκοντα εβδομάδων.
■ Δανιήλ : 9 : 1, 2 :
( «Προσευχή του Δανιήλ»)
Δανιήλ : «Κατά το πρώτον έτος του Δαρείου, υιού του Ξέρξου, εκ της φυλής των Μήδων,
ο οποίος εγένετο βασιλεύς επί του κράτους των Χαλδαίων, το πρώτον έτος της βασιλείας του,
εγώ, ο Δανιήλ, εύρον εις τας γραφάς (!;) τον αριθμόν των ετών,
[ Α, ρε σούπερ αριθμο,γραμματο,λεξαριθμο,φακίρη Ντάνιελ…., χξς΄….! ]
τα οποία ο λόγος του Κυρίου απεκάλυψεν εις τον Ιερεμίαν τον προφήτην,
διά την συμπλήρωσιν της ερημώσεως της Ιερουσαλήμ, ήτοι εβδομήκοντα έτη.»….!
// Ωιμπεριάλες…., 70 Εβδομάδες του Βράχμα….. ή 70 έτη μισθωτού….. ή….. 70 Πετρικά ‘’τέτοια’’…!; //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 9 : 21 :
( «Η υπό του αγγέλου / Χα, όχι υπό του ανδρός…!; / Γαβριήλ απάντησις εις την προσευχήν» )
Δανιήλ : «και ενώ ακόμη ελάλουν εν προσευχή, ο ανήρ Γαβριήλ, | Χα…., όχι ο άγγελος…!; Ο….. ανήρ….! |
τον οποίον είδον εις την προηγούμενην όρασίν μου, με επλησίασε
/ Α, ως τον Μωάμεθ, σε απόσταση τόξου….! / με ταχεία πτήσιν κατά την ώραν της εσπερινής θυσίας»….!
{ Ε, ταχεία πτήση…., αφού του έβαλε, ο ‘’ορεσίβιος’’ Κύριος, πολύ γράσο στα μαύρα Γόργεια φτερά του….,
τι άλλο από ταχύ….. φλουτ -- φλουτ….! Α, και με ‘’τέτοια’’ εσπερινή θυσίιιιια τω Γιαχβέ, πώς να μη σε….!
Και, έι, το «είδον εν τη οράσει» είναι σε όραση : όραμα ή ζωντανά και με τα μάτια…., «αυτός μόνος»…!; }
( * Αποκάλυψις περί των μελλόντων να συμβούν κατά την προ της μεσσιακής εποχής περίοδον :
▪ «Τέσσαρες Πέρσαι βασιλείς και Αλέξανδρος ο Μέγας»,
| …..να…., σε παλιά και νέα διαθήκη…., όλο σωτήρες βλέπουνε τα άσωστα του Σατανά….! |
▪ «Πόλεμος μεταξύ Σελευκιδών και Λαγιδών», ▪ «Αντίοχος ο Επιφανής»….! )
* …..όχα…., στη μυθολογία πολύ ‘’τέτοιοι’’…., μα στην ‘’ιστορία’’, χμ, λίγο ‘’αλλιώτικοι’’….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ Δανιήλ : 10 : $7 :
( «Ο εν οράματι εμφανισθείς εις τον Δανιήλ (!;) άγγελος» )
Δανιήλ : «Εγώ, ο Δανιήλ, (!;) μόνος είδον την όρασιν·
/ …..του, χμ, ανδρός, αγγέλου…., που, ως φαίνεται, μοιάζει του αγγελιαφόρου
κι αρχιμάστορα της ψευτιάς και της δολοπλοκίας Ερμή…., ε….! /
οι άνδρες οι οποίοι ήσαν μετ’ εμού / στον Τίγρη ποταμό / δεν είδον την όρασιν·
{ …..εχ…., και στο μαντείο του ξεπεσμένου, σε ήρωα, ‘’θεού’’ Τροφώνιου….. έτσι….,
όσοι φτάνανε στο άδυτο -- στοά του μαντείου…., δεν μαθαίνανε το μέλλον με τον ίδιο τρόπο….,
που….. άλλοι το βλέπανε κι άλλοι το ακούγανε….,
όμως…., ως κι εσύ, ρε ανάποδε Σατάν Φ,Σ,Π,αύλε Δανιήλ….,
ξεπετάγονταν…., χμ, αναγεννιόνταν…., από το άνοιγμα, ανάποδα, με τα πόδια μπροστά….,
και, μετά, μερικοί, πάθαιναν ώς και σχιζοφρένια, μα όχι ελεγχόμενη, ως συ ο έμπειρος ‘’μύστης’’….! }
αλλά φόβος μέγας έπεσεν επάνω των και έτρεξαν να κρυβούν»….!
[ Ε, μόνον, οι ‘’τέτοιοι’’, ομοούσιοι κι ομοιούσιοί σου, δεν φοβόντουσαν τους αγγέλους -- κατασκόπους….,
που…., οι άλλοι…., οι μη ‘’τέτοιοι’’…., με το που τους ‘’μυρίζονταν’’ από μακριά….,
έκλειναν τα μάτια…., χμ, ’’μη ματιαστούν καθέτως’’…., και ντου…., ’’λαγοί’’….! ]
* Παραπομπή από το $7….. στο….: Πράξ.: 9: 7….: «Οι άνδρες, που τον συνώδευαν,
| …..τον Σαύλο, μετά, Παύλο…., που, σχετικώς, αλλιώς τα λέει σε μια αφήγηση κι αλλιώς στην άλλη….! |
εστάθηκαν βουβοί, διότι άκουαν την φωνήν, αλλά δεν έβλεπαν κανένα»….: Η μεταστροφή του Σαύλου….! *
-----------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 10 : 16, 17 :
( «Σκοπός της ελεύσεως του | …..α, του ανδρός…!; | αγγέλου» )
Δανιήλ : «Και ιδού τις όμοιος προς υιόν ανθρώπου ήγγισε τα χείλη μου.
{ Α…., ’’μοιάζουν’’ οι βασιλείς και οι Υπερβασιλείς με τους κοινούς θνητούς…., βρε….,
ναι…., μα….. στην όψη….. κι όχι και στην….. ’’κόψη’’….! …..Π’ άτσι….. και….. αίμα….! }
Εγώ δε ήνοιξα το στόμα μου και είπον εις εκείνον ο οποίος ίστατο ενώπιόν μου· ‘’Κύριέ μου,
εξαιτίας της οράσεως | Α, γι’ αυτό κι όχι για σ,Σ,τυγερά….! | με κατέλαβεν αγωνία και δεν έχω πλέον δύναμιν.
Και πώς δύναται ο δούλος του Κυρίου μου τούτου να ομιλή με τον Κύριόν μου τούτον;
Ως έχει το πράγμα ουδεμία δύναμις παραμένει εντός μου και ουδεμία πνοή υπελείφθη εντός μου’’»….!
/_/ Ωωωωω…., δεν είναι δα και λίγο πράγμα να βλέπει ένας προφητάκος τον βασιλιά της χώρας του έτσι….,
μαζί με τον Υπερβασιλιά…., που, σ’ άλλες χώρες κι άλλοτε, χμ, κατά το δικό τους ‘’Κρόνιο Νόμο’’,
ούτε στα μάτια δεν τολμούσαν να τον δουν οι υιοί ανθρώπου….:
οι κοινοί θνητοί, τον βασιλιά…., τον δε Υπερβασιλιά….. ούτε να…., ιδίωςςςςς, οι ανυπάκουοί τους….!
Και….. μήπως ‘’του κόπηκαν τα πόδια’’ του Ντάνιελ, επειδή ήξερε ότι οι δυο αυτοί ήξεραν τα ‘’νάζια’’ του…!;
Να, μήπωςςς…., ως, ‘’έτσι’’, κι ο Απόλλων από την Κασσάνδρα και με σάλιο στο στόμα της και σε φιλί τους
της ‘’πήρε πίσω’’ : εξουδετέρωσε το «ανέκκλητο» χάρισμα της μαντικής…., να, ξαναλέω, μήπωςςς, κι αυτού,
του εξουδετέρωσαν το χάρισμα της κωδικικής προφητείας, που, και, κατά αυτούς είναι ανέκκλητο χάρισμα :
Παύλου : Ρωμ.: 11 : 29 : «…..διότι το χάρισμα και η κλήσις του Θεού είναι πράγματα
που δεν ανακαλούνται»…., ε, γιατί, μάλλον, αθέτησε σ,Σ,τυγερά τις υποσχέσεις του ο «αγωνιώδης» Δανιήλ
και του/τους έκανε, πάλι, ‘’νάζια’’…!; /_/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Δανιήλ : 12 : $1, $2,…..$4 :
( «Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις νεκρών» )
Άγγελος ---- …..τί, όχι….. αρχάγγελος αυτός…!; ---- Γαβριήλ / διά του Δανιήλ / :
$1 : «’’Κατά τον χρόνον εκείνον θα εγερθή Μιχαήλ, ο αρχάγγελος,
// Α, να, σε ‘’πρεμιέρα’’ κι ο ‘’από μηχανής θεός’’ Μιχαήλ….,
χμ, ο εγκάθετος του αρχι‘’τέτοιου’’ αρχικατάσκοπος του λαού….,
εχ, η, για τα υπερδύσκολα, ’’ρεζέρβα’’ ενσαρκωτή Ιδέα Μιχαήλ….,
χα, ο κλείνων 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
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ο λαός σου θα σωθή / ω Δανιήλ / , ως και πας άνθρωπος
του οποίου το όνομα είναι γραμμένον εις την βίβλον.
{ …..ωχ, αμάν, πια, με αυτά τα….. ’’ημετερίστικα’’….! Πόντιοι….. Πιλάτοι….. είστε…!;
Α, και εδώ όμωςςςςς, κι ομαδική άφεση ‘’αμαρτιών’’…., ξου, για τότε και για κείνους….,
όπως, ουστ, δι’ ενός : του Ι. Χ, πάλι, ομαδική ‘’τέτοια’’…., να, στους του τελώνη Ζακχαίου….! }
*[[ Παραπομπή από το $1….. στα….: ▪ Ματθ.: 24 : 21….: Ι. Χ : «Διότι θα έλθη τότε θλίψις τόσο μεγάλη,
που δεν έγινε από την αρχήν του κόσμου μέχρι σήμερα και ούτε θα γίνη»….:
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….,…..
▪ Αποκ.: 16 : 18….: «Και έγιναν αστραπαί, φωναί, βρονταί και μεγάλος σεισμός,
τέτοιος που δεν έχει γίνει ποτέ αφ’ ότου οι άνθρωποι υπήρξαν εις την γην,
τόσον μεγάλος ήτο ο σεισμός εκείνος»….: Η όρασις των επτά φιαλών και των επτά πληγών….,…..
▪ Ρωμ.: 11 : 26….: «…..και έτσι θα σωθή όλος ο Ισραηλιτικός λαός, καθώς είναι γραμμένον :
Από την Σιών θα έλθη ο Λυτρωτής και θα διώξη τας ασεβείας από τον Ιακώβ»….:
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….,…..
▪ Λουκ.: 10 : 20….: Ι. Χ : «Και όμως, μη χαίρετε διά το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα,
αλλά να χαίρετε, διότι τα ονόματά σας είναι | Α, σε ‘’φακέλλουςςς’’…!; | γραμμένα εις τους ουρανούς»….:
Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων….,…..
▪ Φιλιπ.: 4 : 3….: «Ναι, παρακαλώ και σε, σύντροφε γνήσιε, να τας βοηθήσης,
| την Ευωδίαν και την Συντύχην | διότι συναγωνίσθηκαν μαζί μου
εις την υπηρεσίαν του ευαγγελίου, μαζί με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς συνεργάτας μου,
των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα εις το βιβλίον της ζωής»….: Προτροπαί….,…..
▪ Αποκ.: 3 : 5….: «Εκείνος λοιπόν που νικά θα ενδυθή λευκά ενδύματα
και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίον της ζωής· θα ομολογήσω το όνομά του
ενώπιον του Πατέρα μου και ενώπιον των αγγέλων του»….:
Επιστολή προς την εκκλησίαν των Σάρδεων….,….
▪ Αποκ.: 13 : 8….: «Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης,
| τον Ιησού, στην δεύτερη παρουσία του | των οποίων το όνομα δεν έχει γραφή,
από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου,
εις το βιβλίον της ζωής του Αρνίου που είχε σφαγή»….: Η όρασις των θηρίων….! ]]*
$2 : Και πολλοί ( !; ) εξ εκείνων οι οποίοι κοιμώνται εις τον κονιορτόν της γης θα εγερθούν,
άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον,
| …..ε, οι νεκροί : ιδίως, οι υπαίθρια, φυλακισμένοι, που δεν ενέδωσαν και δεν κατέδωσαν….! |
άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην.
/ …..ε, οι νεκροί : ιδίως, οι υπαίθρια, φυλακισμένοι, που ενέδωσαν και κατέδωσαν….! /
| Α, χμ, να προσέχατε…., α, χα, κι οι…., κατά τον Ιεζεκιήλ : 3 : 18…., «αποθανόντες εξάπαντος»….! |
[ Όχα, ’’ταξικά’’…., μα και διαγωγικά, ’’θεο’’ϋποτακτικά, πράματα τα Πράματα…., πάλι….. και πάλι….,
χμ, μετά από την εθνική τους αποκατάσταση…., ’’μέσα κι έξω’’….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….! ]
*** Παραπομπή από το $2….. στα….: ▪ Ματθ.: 25 : 46….:
«Και αυτοί / οι άδικοι / θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον,
οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον»….: Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως….,…..
▪ Ιωάν.: 5 : 28, 29….: Ι. Χ : «Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι έρχεται ώρα, που όλοι όσοι θα βρίσκωνται
εις τα μνημεία θα ακούσουν την φωνήν του και θα βγουν έξω, εκείνοι μεν που έκαναν το καλό
θα αναστηθούν διά ζωήν, εκείνοι δε που έκαναν το κακό θα αναστηθούν διά καταδίκην»….:
Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την ( Ε, και διά την απ’ τον Πατριό….! ) εξάρτησίν του από τον Πατέρα….,…..
▪ Πράξ.: 24 : 15….: «…..και έχω ελπίδα εις τον Θεόν, την οποίαν και αυτοί δέχονται,
ότι μέλλει να γίνη ανάστασις των νεκρών, τόσον των δικαίων όσον και των αδίκων»….,….:
Ο Παύλος δικάζεται από τον Ρωμαίον ηγεμόνα Φίληκα….,…..
▪ Ρωμ.: 9 : 21….: «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»….: Ο Θεός είναι κυρίαρχος….! ***
$4 : Και τώρα, Δανιήλ, τελείωσε τους λόγους και σφράγισε το βιβλίον έως καιρού του τέλους….,
|| Χμ, τον οποίο, όμως, καιρό ο Κύριος…., παρόλο που του το ζητά ο Δανιήλ να του τον φανερώσει….,
δεν τον αποκαλύπτει…., καθώς είναι «εσφραγισμένη η περί των μελλόντων να συμβούν προφητεία»….!
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Ε, ναι, ρε Ντάνιελ…., που κι ο νεοδιαθηκικός ‘’τέτοιος’’ δεν έλεγε τα ‘’τέτοια’’ στους 12 ‘’τέτοιους’’ του….,
ε, ναι…., όχι και όλα τα ‘’απόκρυφα’’ να είναι γνωστά, και, σε όλα τα τσιράκια : πιστά σκυλιά του….! ||
διότι πολλοί θα αποδειχθούν άπιστοι και αι δοκιμασίαι θα είναι πολλαί’’»….!
[ …..εχχχχχ…., θα τους σβήσετε, ρε ‘’φακελωτές’’, τ ό τ ε, από το βιβλίο : ’’φάκελο’’…!; ]
*/ Παραπομπή από το $4….. στα….: ▪ Αποκ.: 10 : 4….:
«Και όταν εμίλησαν αι επτά βρονταί, ετοιμάσθηκα να γράψω, / …..χμ, του Δία τα πολεμοδιαγγέλματα…!; /
αλλ’ άκουσα φωνήν από τον ουρανόν να μου λέγη, ’’Σφράγισε εκείνα που είπαν·
αι (!;) επτά βρονταί και μη τα γράψης»….: Ο δυνατός άγγελος και το μικρόν βιβλίον….,…..
▪ Αποκ.: 22 : 10….: «Και προσέθεσε, || ο άγγελος του Κυρίου || ’’Μη σφραγίσης
τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού, διότι ο καιρός πλησιάζει | τ ό τ ε…!; | »….: Επίλογος….! /*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Βηλ και δράκων : ( ▪ «Ο Δανιήλ και οι ιερείς του Βηλ»,
// Χα, χα, χα….. και αχαχούχου….! Ουουου, ρε, και οι εδώ, φουστανοφορεμένοι αλήτες : πλάνοι, ξου….! //
▪ «Θανάτωσις των ιερέων και καταστροφή του ειδώλου / …..του ‘’Θεού’’ των Περσών Βηλ….! Ή Βήλου…!; / :
υπό του βασιλέως της Περσίας Κύρου, ευθύς ως ο Δανιήλ απεκάλυψε στο βασιλιά Κύρο
τους εκεί ιερείς…., που, τάχα, δεν ήξερε πως οι ιερείς και οι δικοί τους έτρωγαν, ’’κρυφά’’,
τα πρόσφορα των πιστών του Βηλ, που τα έβαζαν μέσα στο κούφιο είδωλο -- άγαλμά του,
με τις κρυφές θύρες εισόδου κάτω από αυτό,….!» )
// …..Έιιιιι…., άντε και….. περαστικά σας…., που γίνονται θαύματα…., έστω, και δυσκολότατα….!
Έιιιιι…., άντε και βρείτε, και, το ποιος είναι ποιος….! Χξς΄ςςςς…., χξς΄ςςςς…., χξς΄ςςςς….!
Ναι…., χξς΄…., που….. άλλος είναι ο εις τον ουρανόν ‘’τέτοιος’’….,
άλλος ο εις τους….. 7….. ουρανούς ‘’τέτοιος’’….,
άλλος ο «υψωμένος τώρα επάνω από τους ουρανούς» ‘’τέτοιος….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 7 : 26….,…..
εεεεε, κι άντε και….. στον Εξωουράνιο αλλιώτικο….,….!………. //
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