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Κεφ. 5ον.
Τα κατά..... Ματθαίον, Μάρκον, Λουκάν και Ιωάννην..... ευαγγέλια.
#1)
Γενεαλογία του Ιησού Χριστού.
Γενεαλογία του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 1 έως 17.
Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 23 έως 38.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
Βιβλίον της ιστορίας του Ιησού Χριστού, του υιού του Δαυίδ, του υιού του Αβραάμ.
Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ,
ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού,…..
…..ο Ματθάν εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας,
από την οποίαν εγεννήθη ο Ιησούς, ο οποίος λέγεται Χριστός…..
[Ματθαίος : 1 : 1, 2,….16.]
Ο Ιησούς, όταν άρχισε το έργο του, ήτο περίπου τριάντα ετών.
Ήτο υιός, ως ενομίζετο, του Ιωσήφ, υιού του Ηλί, υιού του Ματθάτ, υιού του Λευί,…..
υιού του Ενώς, υιού του Σηθ, υιού του Αδάμ, υιού του Θεού.
[Λουκάς : 3 : 23, 24,…..38.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#1)

Γενεαλογία του Ιησού Χριστού.

.....Με την πτώση του σώματος, τάγματος, του Σατανά…., ως αναφέρεται στο 1ο Σιωπολόγιο….,
οι θεοφώτιστοι πρωτάνθρωποι χάνουν την.....
ενσήματη---ενκώδικη---ενείκονη---εν’’αισθήματη’’---σιωπηλή---άλογη---..... επικοινωνία
με όλους ανεξαιρέτως....: και με "τους άνω"..... και αναμεταξύ τους....,
μα και με τα "έμψυχα"....: ζώα, ψάρια, πουλιά,....!
Αυτό δε συνέβη εξαιτίας των φυσικών---μη τεχνητών ηλεκτροσόκ, βιοE. C. T,
που υπέστησαν, κυρίως, υπό του Σατανά...., συγχρόνως---‘’συγχρόνως’’….,
και στην από φυσικό, βιολογικό, φως "ψυχή" τους και στην από μη φυσικό φως ψυχή τους….,
σκόπιμα τότε...., μάλλον, κατά την εφηβεία τους….,
( …..οπότε κι αγριοποιούνται κι αυτοί τότε, μα, μοιραία, κι οι απόγονοί τους μετά κι επί αιώνες….,
πράγμα γνωστό και "αδιαμφισβήτητο"---αδιαμφισβήτητο….. )
προτού καν να προλάβουν να τους αφήσουν απτά δείγματα, αποδεικτικά στοιχεία,
της θείας προέλευσης του ανθρώπινου γένους....!
Συνεπώς, είναι, πάντα, αδύνατο το να υπολογιστεί όλο το γενεαλογικό δέντρο του οιουδήποτε....,
[ .....κι ως σ’ αυτό το ‘’προκάτ’’ : ‘’μετακάτ’’ ληξιαρχείο….,
όλο δε μέχρι στους πρωτανθρώπους....,
με τέτοια εγωιστική και ναρκισσιστική "απολυτότητα".....
κι ούτε καν κατά προσέγγιση, κι εδώ….! ]
καθώς δεν ήταν δυνατό να τηρούνται, κι εδώ, δημοτολόγια κι αρχεία...., ιδιωτικά και μη….,
και κατά το στάδιο της αγριοποίησης, μα, τουλάχιστο, και έως της ανακαλύψεως της γραφής....,
και, μετά, δημοτολόγια κι αρχεία, έτσι, περί της κάθε "ιστοριογραφίας"....:
ατομικής, οικογενειακής, φυλετικής, "εθνο"λογικής,....!
Τούτο, βέβαια, ισχύει, τα πλείστα, για το διαρκώς διασπώμενο ή αιχμαλωτιζόμενο
και ποικίλα…., όποτε και ‘’αυτό’’θεν ή ετερόθεν...., "αρχειο"καταστρεφόμενο "Ισραήλ"....,
το πολύφυλο---πολυνόμαδο και καθεξής "μιγαδοποιούμενο" "Ισραήλ"....,
το, κι αυτό, απαρχής μέγιστο σκάνδαλο της Γης….,
όπου, τάχα, έγινε…., κατά την, "Πνευματόθεν" ή μη, εγκυμοσύνη της Μαρίας….,
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η πρώτη, έστω, απογραφή πληθυσμού, και εκεί, μα και σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία,
κατά διαταγή του Καίσαρος Αυγούστου, επί ηγεμόνος της Συρίας Κυρηνίου....:
Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 1 έως 3....!
Αξίζει δε να τονιστεί το πως τα εν λόγω, συνεχώς αρσενόγεννα, γενεαλογικά δέντρα του Ιησού
είναι άκρως φακιρικά κι ανακριβή χαζολογήματα
|$| …..όπως κι άλλων έτσι και σε άλλες χώρες, κι εδώ, πριν και μετά…., ως, λ. χ….:
* Παλαιά Διαθήκη….:
Παραλειπόμενα : περί γενεαλογικών καταλόγων των 12 φυλών του Ισραήλ….,
περί πίνακος κατοίκων της Ιερουσαλήμ….,…..
Νεεμίας : περί καταλόγων ιερατείου….,…..
Σοφόνιος : περί προγόνων του βασιλέως Εζεκίου….,…..
Έσδρα Α΄ : κατάλογος παραβατών---τελεσάντων μικτό γάμο….: φακέλωμα….,…..
* Απολλόδωρος ο Αθηναίος….:
περί προγόνων όλων των βασιλικών γενεών της ελληνικής χερσονήσου,
από τον Έλληνα και τον Αμφικτύωνα έως τον Ορεστέα, βασιλέα της Αιτωλίας….,…..
* Έλληνες αστρολόγοι….:
περί προγόνων μεγάλων Ελληνικών οικογενειών, απογόνων ηρώων….,
καθώς οι αστρολόγοι, τάχα, «ξέρανε την ημέρα και την ώρα που γεννήθηκαν οι ήρωες,
έτσι που οι μεγάλες αυτές οικογένειες μπορούσαν να σου πουν με ακρίβεια,
πόσες γενιές τους χώριζαν από τον ηρωικό τους πρόγονο…..»….,….! |$|
και για μεν τους, όσον, αφελείς..... και για δε τους, όσον, κουτοπόνηρους, εμπαίχτες αφελών....,
που, λογικά, αφήνει, αυτόματα, έκθετους κι αυτογελοιοποιούμενους
τους δύο---"δύο", μόνον, παρουσιαστές---"συντάκτες" τους....,
ήτοι, τους Ματθαίο και Λουκά….: ’’κωδικοποιητές’’…., κι αυτοί….!
● .....ο Μάρκος κι ο Ιωάννης....,
---- …..έστω ότι τα έγραψαν…., έστω, κι έτσι…., οι "θεόπνευστοι" αυτοί….! ---αν κι όλοι, και οι 4, αλληλοαντιγράφονται…., σα σε παιδιάστικο αντιγραφικό "κρυφτούλι"....,
πολλάκις, πολύ έως πάρα πολύ…., αυτολεξεί και μη αυτολεξεί….,
δεν αναφέρονται διόλου στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού….!
Προφανώς, όλοι…., όποιοι κι όσοι…., αντιγράφουν---"αντιγράφουν" με προσθαφαιρέσεις,
κατά το δοκούν τους, κάποιο ‘’κοινό’’, ανάκατο και προ·μετα·κάτ "ευαγγέλιο"---σενάριο....,
ε, του Ματθαίου, που αντιγράφει, κι αυτός, τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης….,
σε ‘’σκυταλοδρομία’’, εξού κι οι αμέτρητες παραπομπές, απ’ αυτή, στην Καινή Διαθήκη….! ●
Αυτοί δε μας εμφανίζουν, ποσοτικά και μη, διαφορετικά ονόματα γεννητόρων....., ως και ίδια....,
καθώς….. ακόμα και τα καταληκτικά των κι εδώ ονομάτων….: ς, τ, ν κ. λ. π…., όλα….,
παραλλάσσονται μαφιόζικα κουτοπόνηρα σε αυτήν την μυθολογία, τάχα, ιστορία….!
Έτσι...., ο μεν Ματθαίος αρχίζει από τον Αβραάμ έως τον Ιωσήφ....,
|_| Ιωσήφ….: υιός του Ιακώβ, κατά τον Ματθαίο : 1 : 16…..
ή υιός του Ηλί, κατά τον Λουκά : 3 : 24....! |_|
{{ Γενικά, 39, μόνο, πρόγονοι προσδίδονται στον Ιησού απ’ τον Ματθαίο….,
ενώ απ’ τον Λουκά 74….!
Άλλωστε, ο χρόνος που μεσολαβεί, έτσι, απ’ τον, έστω, πρωτόπλαστο Αδάμ μέχρι στον Ιησού
είναι μερικοί αιώνες…., εδώ…., κάτι που είναι εκτός πραγματικότητας
και παλαιοντολογικών, σχετικών, ευρημάτων….,
καθώς η ιστορία της ύπαρξης του ανθρώπινου γένους στη Γη είναι πολύ πιο παμπάλαια….! }}
άντρα της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού....,
που, αυτός και συνολικά, "τον περνά" γενεάς….. 39....,
ο δε Λουκάς, επιπλέον, "αρχίζει" από τον Αδάμ τον, έστω, πρωτόπλαστο,
έως τον Ιωσήφ, "πατέρα" του Ιησού…., «ως ενομίζετο», καταπώς αναφέρει, πάλι, ο Λουκάς….!
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(( Α…., ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε με τον….. κρίνο του….. αγγέλου,
«από άσπιλη σύλληψη….: ψυχοσπερματική»….,
ε…., και πώς γίνεται να είναι, τουλάχιστον βιολογικά, με Δαυιδική---βασιλική καταγωγή….,
αφού δεν είναι βιολογικά, να, γιος του Ιωσήφ,
του ξεπεσμένου απογόνου, έστω, του βασιλιά Δαυίδ,….!
Ναι, ω σπερματοπαραμυθατζή Λουκά, ως νομίζουμε, τα ‘’μπάλωσες’’ τα τρύπια ‘’τέτοια’’ τους….! ))
Επιπλέον, ο Λουκάς, πλην από βασιλοκατάγωγο, τον θέλει και θεοκατάγωγο….,
[[ Σαφώς, κατά τη διεστραμμένη εμμονή της βασιλόφρονος Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων….,
όπως έκαναν άλλοι και με άλλους ‘’Χριστούς’’ ‘’αλλού’’….,
πιθανόν και, μερικά, ’’παλικάρια’’…., μα ασύμφορά τους….! ]]
έτσι και «γενόμενον / …..«γενομένου» : εκ του γεννώ…!; / εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα»,
ως αλλού αναφέρει κι ο Παύλος….: Παύλου, Προς Ρωμαίους : κεφ, 1, εδ. 3, 4,….:
«…..ο οποίος, από ανθρωπίνης πλευράς, εγεννήθηκε από το γένος του Δαυίδ, διακηρύχθηκε δε
Υιός του Θεού με δύναμιν κατά το Πνεύμα αγιωσύνης διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών,…..»….,
ή όπως αναφέρει κι ο Ιωάννης : 7 : 41, 42 : «…..άλλοι / από το πλήθος / έλεγαν,
’’Μήπως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαίαν; Δεν είπε η γραφή
---- …..έι, ποιά απ’ όλες ‘’τους’’ τις γραφές…., χμ, και πού…!;
Και τι αποδοχή του….. ’’γραφικού’’ σχεδίου….! ---ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαυίδ
και από την κωμόπολιν Βηθλεέμ όπου ήτο ο Δαυίδ;’’»….!
( …..εχ…., ως εκ του μαραγκού : τ έ κ τ ο ν ο ς, Ιωσήφ…., βάλτε και….. προλεταριοκατάγωγο….!
Μ’ άλλα λόγια, ο Παύλος, αμφισβητικά λέει πως γεννήθηκε μεν ως όλοι, μα τον ‘’βάφτισαν’’ θεογιό….! )
-#---------------------------------------#####---------------------------------------#♠ …..’’χτίσμα’’, λοιπόν, κι ο Ιησούς σώματι…., ψυχή δε….!
Όμως, αν δεν έλεγαν τα περί ασπόρου : Πνεύματι συλλήψεως "μυστήρια"….,
ως πιο κάτω αναφέρεται….,
μα, μόνο, για ψυχή θεόσταλτη---εξωσυμπαντόσταλτη…., άγραφη ή μη….,
καθέτως ενσωματούμενη….,
που, μόνο, αυτή…., έστω, μαζί με βιο’’ψυχή’’….,
και τίποτε άλλο : φυσικό αντικείμενο ή βιο·έμβρυο….,
γίνεται…., και αναλόγως…., να διαπερνά…., ανεξαΰλωτα…., ως από μη φυσικό φως κι αυτή….,
τις προ του περισυμπαντείου ζώνες κενού---προπερισυμπάντεια….,
ε, δε θ’ αντιλέγονταν έτσι…., κι ας….!
‘’Χτίσμα’’, ναι, και, μάλιστα, προεπιλεγμένο εκ των εκεί….,
χα, έστω, όπως τα ‘’δείχνουν’’ μερικοί εδώ….,
κι εδώ, ’’πειραματικά’’ και….. Κυριόθεν : ‘’Θεό’’θεν : ’’Μεγαλαδελφόθεν’’ :….,
ως πριν και στην Π. Δ και με άλλους ‘’τέτοιους’’….,
βέβαια κι εξαρχής, πολύ διακυμαινόμενους….! ♠
▌ Γένεσις : 17 : $6 : Θεός / προς τον ενενηνταεννιάχρο Αβράμ, μετά, Αβραάμ / :
«Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον και θα κάμω έθνη από σε
και βασιλείς θα προέλθουν από σε»….!
Παραπομπή από το $6 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 1 : 6 :
«Ο Δαυίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα
από την σύζυγον του Ουρία»….: Γενεαλογία του Ιησού Χριστού….!
|| Ε…., ’’παραπεμπτικά’’…., γνήσιου θρησκευτικού ιμπεριαλισμού, από νόθο ‘’θεο’’γιό,
το ανάγνωσμα πρόσχετε, λοιπόννννν….! || ▌
-#--------------------------------------#####------------------------------------#Δηλαδή...., ο Ματθαίος σταματά το "γενεαλογικό δέντρο" του Ιησού στον Αβραάμ....,
ενώ ο Λουκάς / Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 34 έως 38. / το συνεχίζει έως τον Αδάμ....!
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Αλλά....:
…..από τον Δαυίδ έως τον Αβραάμ
συμφωνούν απολύτως…., ’’τυφλοσουρτικά’’---‘’Παλαιοδιαθηκικά’’ και, χμ, από θεοπνευστία….,
|// Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 5 έως 2...., Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 34 έως 32….. //|
και..... ο….. Ματθαίος....: / Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 6 έως 16. / …..
από τον Δαυίδ με γιο---"γιο" τον Σολομώντα
♦ .....σαφώςςς…., εξώγαμο γιο "από την σύζυγο του Ουρία"…., από παράνομη σχέση του….,
που, για αυτό, μάλλον, ο Λουκάς δεν αναφέρει διόλου το Σολομώντα, ως πρόγονο του Ι. Χ….,
χξς΄, για να μην ‘’εκθέσει’’, και, τους, τότε, ενάντια στη μοιχεία όντας....!
Αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….,
που, κι εδώ, χάνει το νόθο ο μπαμπάς και η μαμά το γνήσιο…., εμ, και το ανάποδο ίσιο….!
Και, σωστά, και, οι εδώ άνδρες, ως άνδρες, εγεννούσαν…., αρχαιοελληνογλωσσικά….,
μα όχι εγέννησε κι η Μαρία…., χμ, που, ως γυνή, έτεξε….!
Ε, τώρα, το τι ώδυνε και το τι έτεξε….. οψόμεθα….! ♦
φτάνει στον Ιωσήφ....,
ενώ ο Λουκάς....: / Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 31 έως 24. / απ’ τον Δαυίδ, με γιο τον Ναθάν,
φτάνει στον Ιωσήφ....,
αναφέροντας διαφορετικά ονόματα...., ποσοτικά και μη…., χα, από….. θεοαπνευστία….,
και, μόνον, κάπου στον Ζοροβάβελ συναντώνται.....
|_| .....ε, αν, βέβαια, έστω έτσι, πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα…., που, φορές, όχι….! |_|
και, μετά, χάνονται...., ώσπου συναντώνται ξανά, μόνο, στον Ιωσήφ....!
|| Σαλαθιήλ : υιός του Ιεχονία και πατέρας του Ζοροβάβελ....: Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 12….,.….
Σαλαθιήλ : υιός του Νηρί και πατέρας του Ζοροβάβελ….: Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 27….. ||
▼ Αγγαίος : 1 : $1 (2) : (Η περί την ανέγερσιν του ναού ολιγωρία) :
// Αγγαίος : Ιουδαίος και σύγχρονος του προφήτη Ζαχαρία :
ακμάσας κατά το 2ο ήμισυ 6 π. Χ αιώνος….. //
«Κατά το δεύτερον έτος του βασιλέως Δαρείου, τον έκτον μήνα, την πρώτην ημέραν του μηνός,
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
(2) ‘’τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων·…..’’»….!
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 1 : 12 :
«Μετά δε την αιχμαλωσίαν εις την Βαβυλώνα ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ,
ο Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ,…..»….: Γενεαλογία του Ιησού Χριστού….,
μα, παραπομπή, πάλι από το $1, και στο Λουκάς : 3 : 27 :
«…..του Ζοροβάβελ, υιού του Σαλαθιήλ,
υιού του | …..α, όχι του Ιεχονία…!; | Νηρί,…..»….: Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού….! ▲
Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται, κι εδώ, για "ένα" "αφελές" κατασκεύασμα
των εν λόγω "δύο" ευαγγελιστάδων….,
μα ευαγγελιστάδων για τους, όποιους κι όπως, κρυπτοσατανιστές---κρυπτοπολυθεïστές :
δυαρχιστές και πέραν...., ή κι αθέους….,
και δισαγγελιστάδων για τους, όποιους κι όπως, φανεροθεϊστές---φανερομονοθεϊστές….!
Αυτά, λοιπόν, τα υποτιθέμενα, τέτοια κι έτσι, αρχεία είναι προφανές ότι θα τα "είχαν" κι ήξεραν
πρώτοι, έστω, απ’ όλους, κι οι τότε αρχιερείς της επίσημης θρησκείας του "Ισραήλ" κι οι γραμματείς του....,
/ .....οι γραμματείς κι οι αρχιερείς, τινές, που αρνούνταν, κι αυτοί τη Δαυιδική καταγωγή του Ι. Χ..... /
αλλά…..μερικώς….,
[ …..μάλλον, κι αυτά, ως σηματοδοτούντα πολλά "ανατρεπτικά" τους…., των Ρωμαίων….! ]
όπως θα τα ήξεραν και οι, Καισαροεγκάθετοι στο "δωδεκάφυλο" "Ισραήλ",
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‘’αντίχριστοι’’ και φακελωτές Εβραίοι ηγεμόνες....,
ως κι οι, εβραιοπρακτορούχοι, εκεί Ρωμαίοι….,
εκεί στο Ρωμαιοκρατούμενον ‘’Ισραήλ’’ τω καιρώ εκείνω....!
Έτσι…., όταν..... "νήπια" φώναζαν υμνητικά «Δόξα στον Ιησού...., τον υιόν του Δαυίδ.....»….,
σαν αυτός αποκαθάριζε τον Ναό, που τον κατάντησαν,
από οίκο προσευχής, οίκο εμπορίου και ζωεμπορίου….,
και ρωτούσαν, τινές γραμματείς, Φαρισαίοι κι αρχιερείς, αγαναχτισμένοι, τον Ιησού αν τ’ ακούει "αυτά"....,
αυτός...., ο Ιησούς…., αντί να τους παραπέμψει…., όπως άλλους αλλού..... και ως προς άλλα....,
να συμβουλευτούν τις όποιες πηγές---"αρχεία"....,
♣ …..χξς΄…., στις οποίες πηγές θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση…., προπάντων, αυτοί,
ήτοι, οι στην εκεί «Έδρα του Μωυσέως» αρχιερείς της επίσημης θρησκείας του "Ισραήλ"
κι οι Γραμματείς και Φαρισαίοι….: Ρωμαιόφιλοι οι πιο πολλοί….,
και που, έστω, και αυτά, τον ήθελαν, κι αυτόν, συγγενή του βασιλιά Δαυίδ,
μέσω των, χμ, Βηθλεεμιτών γονιών του---ξεπεσμένων απογόνων του, χμ, Βηθλεεμίτη Δαυίδ….,…..
ή να τους παραπέμψει, ο παντογνώστης, στις σχετικές πηγές των….. Ματθαίου και Λουκά....,
που, μόνον, αυτοί οι δυο αναφέρονται σε, τουρλού -- τουρλού, γενεαλογικό δέντρο του Ι. Χ….,
ώστε, και, να μην επαναλαμβάνονταν φασαρίες, και, επ’ αυτού….,
που, κατά τα άλλα, τις επεδίωκε, σκόπιμα, ο Ιησούς….,…..
αυτός εδώ….. και όχι ο ’’θαμμένος’’, ’’σχετικός’’, άλλοςςςςς….!
Και….. πώς ήξεραν, έτσι, το γενεαλογικό δέντρο του άσημου Ιωσήφ….,
όταν ώς και βασιλιάδες τινές δεν το ήξεραν, έτσι, και, εκεί….,
αφού…., με τις κατοχές τους…., ιδίως, τις των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου….,
ξεκόπηκαν απ’ ‘’όλες’’ τις ρίζες τους…!; ♣
"στριμωγμένος", τότε…., κι αντί να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, τις "φαντασιώσεις" του....,
τους έλεγε, αλληγορίστικα και μη, άλλα αντί άλλων..... και υπεκφυγικά....!
/ Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 15 έως 16. /
-%------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------%► Χα, οι Φαρισαίοι, όσοι, πίστευαν, κι αυτοί, πως ο Χριστός θα είναι από το γένος του Δαυίδ….,
αλλά αρνούνταν, και, την Δαυιδική καταγωγή του Ιησού….,
που, μάλλον, στη λέξη Χριστός επικεντρώνεται η μεσσιανικότητα του αναμενόμενου Σωτήρα τους
κι όχι στα….: Εμμανουήλ, Ιωσεδέκ, Ιησούς,….:
«Ενώ ήσαν μαζεμένοι οι Φαρισαίοι, τους ερώτησε ο Ιησούς,
’’Τί φρονείτε διά τον Χριστόν; Ποίου είναι υιός;’’.
Λέγουν εις αυτόν, ’’Του Δαυίδ’’»….: Ματθαίος : 22 : 41, 42….! ◄
{[ Ομοίως, κι αλλού, φαίνεται να αποδέχεται την Δαυιδική καταγωγή του….,
έστω κι από «σκύλλα εθνική»….:
Ματθαίος : κεφ. 15, εδ .22 : «Και μια γυναίκα Χαναναία από την περιοχήν εκείνην
/ της Τύρου και της Σιδώνος / εβγήκε και εφώναζε,
’’Ελέησέ με, Κύριε, υιέ του Δαυίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιον’’»….! ]}
◘ Βέβαια, τα περί Δαυιδικής καταγωγής του θεοποιητέου τους Ιησού αναφέρονται έτσι, επίμονα,
για την εξιδανίκευση---"θεοποίηση" της λαοπολεμούμενης, και, τότε βασιλικής εξουσίας,
εγκάθετης κι εκεί…., μα και για την διαιώνισή της, και έτσι....,
ως συμβαίνει παντού και πάντα….!
Κι αυτό αρχίζει από πολύ παλαιά...., από την Παλαιά Διαθήκη....,
όπου, λ. χ, ο "βασιλόφρων" Θεόςςςςς σώζει…., έστω όντας σε καλάθι βαλμένο….,
τον ριγμένο, νεογέννητο, στο ποτάμι Μωυσή....,
*// …..ως, σχεδόν, πάντα, "προκάτ" πράκτορα των Εβραίων,
κυρίως, για ιμπεριαλιστικούς σκοπούς….,
χμ, σαφώς, ’’Μεγαλαδελφοκίνητα’’, σώρρυ, Γιαχβοκίνητα….: Γιαχβέ / προς Μωυσή /….:
«Πήγαινε εις τον Φαραώ…..»….: Έξοδος : 10 : 1….,
ή Έξοδος : 7 : 1,…..5 : Γιαχβέ / προς Μωυσή / :
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«ιδού εγώ σε καθιστώ θεόν προ του Φαραώּ
και ο Ααρών θα χρησιμεύση ως προφήτης σουּ…..
και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος,
όταν θα εκτείνω την χείρά μου εναντίον της Αιγύπτου,
και θα εξαγάγω τους Ισραηλίτας εκ μέσου αυτών»….,….! //*
πηγαίνοντάς ‘τον, κατευθείαν, στην…., σε μακρινή όχθη αυτού του ποταμού "λουζόμενη"...., κόρη
του, επίσης, "θεο’’κατάγωγου : και, Εβραιόθεν, θεοποιημένου βασιλιά Φαραώ….,
του Γιαχβοανύψωτου και Γιαχβοκίνητα Εβραιολατρευόμενου, πριν, βασιλιά Φαραώ….,
μα, εδώ, και, ’’θεοκατάγωγου’’, μέσω του ‘’θεο’’βασιλιά Όσιρη, βασιλιά Φαραώ....!
Ομοίως, κάτι ανάλογο, ιμπεριαλίστικο ’’Ιερό Μεγάλο Κόλπο’’,
έγινε, πλην και με άλλους Έλληνες ‘’τέτοιους’’ έτσι,
και επί βασιλιά : θεού Δία, απ’ τη γυναίκα του Ήρα
και με τον, επίσης ’’ασπόρως’’ γεννηθέντα, γιο της Ήφαιστο,
που…., τάχα, επειδή ήταν σακάτης, στραβοπόδαρος,…..
«…..μόλις τον γέννησε, τον έπιασε με τα ίδια της τα χέρια
και τον γκρέμισε στην πλατιά θάλασσα!
Μα η κόρη του Νηρέα, η Θέτις η ασημοπόδαρη, τον περιμάζεψε και τον ανέθρεψε
μαζί μ’ όλες τις αδελφές της»…., χμ, η….. ιμπεριάλα Ήρα….,….!
Ε, παραμύθι χωρίς….. κρυπτογραφημένη---κωδικοποιημένη "παραμύθα" δεν γίνεται….! ◘
-%------------------------------------------------&&&&&-----------------------------------------%Ευνόητα, πολλά από αυτά...., τα επιλεγμένα εκ των πολλών...., της "επικρατήσασας" Κ. Δ....,
της με….. χιλιάδες αντιφάσεις…., τόσες που κανείς σώφρων δεν θα έπρεπε να την υπολογίζει….,
[[ Α…., το τι είναι γνήσιο και το τι όχι...., και, ως προς αυτά....,
κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με σιγουριά…., σαφώς, ούτε κι αυτοί οι 4….,
οι μπερδεμένοι μπερδευτές και, συχνότατα, αλληλοαναιρούμενοι….,
---- Χμ, ίσως τα ξέρουν οι επί 150 και πλέον χρόνια, ’’επίγονοί’’ τους,
κωδικοποιητές, και, τους, έστω….! ---μα ας τα εκλάβουμε, κι αυτά, έστω, ως έτσι γεγονότα….. και ‘’ας μη βγάλουμε άκρη’’….,
χα, όμως…., θα βγάλουμε πολλές κι αρκετά αποκαλυπτικές τους άκριες….! ]]
αμφισβητούνται, και, από τους 4 ευαγγελιστάδες αναμεταξύ τους...., άμεσα ή μη….,
που…., και, γι’ αυτό…., αν και αλληλοαντιγράφονται ολοφάνερα…., πολλάκις, έως και αυτολεξεί....,
αλληλο·παραλείπουν πολλά….,
είτε ως ανακριβή κι άτακτα, είτε ως ψεύτικα, είτε ως "παρατραβηγμένα"….,
α, μα και για….. κωδικοποιητικούς λόγους….!
♠ …..κάτι που, προπαντός, φαίνεται ξεκάθαρα απ’ τη σχετική κι άμεση ομολογία
του μη αυτόπτη Λουκά….: / Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 1 έως 4. /….,
ευθύς στον πρόλογο του, διορθωτικού και άλλων, / Ε, πόσων και ποίων…!; / ευαγγελίου του....:
«Επειδή (!;) πολλοί επεχείρησαν να συντάξουν διήγησιν διά τα γεγονότα,
που συνέβησαν μεταξύ (!;!;!;) μας,
σύμφωνα προς όσα (!;!;!;) μας παρέδωκαν εκείνοι που από την αρχήν ήσαν αυτόπται μάρτυρες
και υπηρέται του κηρύγματος, απεφάσισα και εγώ,
που παρακολούθησα όλα από την αρχήν με ακρίβειαν,
να σου τα καταγράψω (!;) κατά σειράν, ευγενέστατε Θεόφιλε,
διά να γνωρίσης την (!;) βεβαιότητα των πραγμάτων που εδιδάχθηκες.»....,
όπως κι ο Ιωάννης : 21 : 24…..λέει, έμμεσα αμφισβητικά, τα ίδια….:
«Αυτός / ο Ιωάννης / είναι ο μαθητής
που μαρτυρεί γι’ αυτά και τα έγραψε και ξέρομεν ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή»….,
χμ, κάτι σαν τη φράση του Ιησού, την άμεσα αντιδιασταλτική : αμφισβητική….:
«Όλοι όσοι ήλθαν πριν από εμέ, είναι κλέπται και λησταί,
αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν»….: Ιωάννης : 10 : 8....,….! ♠
▬ Έι…., ω λογοφακίρηδες, αριθμοφακίρηδες, συμβολισμοφακίρηδες,….: παντεμπαίχτες….,
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και, με τόσες ανακρίιιιιβειες, αντιφάαααασεις,…..
( …..σκόπιμες αντιφάσεις…!; Ε, ναι, να, για να μη βλέπουμε, και, τα κωδικικά….! )
που, πάμπολλες, θα δούμε και πιο κάτω…., πλην και των σατανοπράξεών σας….,
πώς να μην αμφισβητούνται τα πάντα σας….. από τους σώφρονες…!;
Σαφώς…., το ότι ‘’συντηρηθήκατε’’, με κάθε λογής βρωμοτερτίπια, κι εσείς, έως τα σήμερα….,
α, κι αυτό, είναι, χμ, έστω, άλλου….. Καίσαρα Ευαγγέλιο….!
Το θέμα είναι, όμως…., ω αδιάκοπα, σχεδόν, σιαμαίο Καισαροïερατείο…., το πού φτάσαμε,
όντας, και, σεις, εχ, μοιροπλάστες, έτσι διαχρονικά, αγκαζέ…., νααααα….,
μα και το πού θα φτάσουμε προσεχώς, "νααααα"….! ▬
▌ Επίσης, και στη γενεαλογία που μας παρουσιάζει ο Λουκάς....:
/ Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 37 έως 38. /….,
ο, χμ, «με την πίστιν» αναληφθείς, ευάρεστος στο θεόοο, Ενώχ
εμφανίζεται ως 6ος απόγονος του Αδάμ....,
ενώ αλλού...., σε επιστολή του Ιούδα....: / Ιούδας, εδ. 14..... / ….,
ο Ενώχ παρουσιάζεται ως 7ος απόγονος….. από τον Αδάμ....,
αν και…., κι εδώ κι ως προς τη σειρά των προγόνων του Ιησού, κατά γενεά….,
χάνουν το λογαριασμό και οι, 2---"2", εδώ λογοφακίρηδες κι αριθμοφακίρηδες γενεαλόγοι….! ▌
=======================================================
9 --- 2 )
#2)
Γέννησις του Ιησού Χριστού.
Γέννησις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 18 έως 25.
Η γέννησις του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 1 έως 7.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Αφού η μητέρα του Μαρία αρραβωνιάσθηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου,
(!;) πριν να συνευρεθούν. (1)
[Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 18.]
{{ …..ο οποίος, από ανθρωπίνης πλευράς, εγεννήθηκε από το γένος του Δαυίδ,
(!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμιν (!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης
διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών,…..
(1) [Παύλος, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 3, 4…..] }}
.....και (!;) δεν είχε καμμίαν σχέσιν μαζί της (!;!;!;) μέχρις ότου εγέννησε τον υιόν της τον πρωτότοκον
και τον ωνόμασεν Ιησούν. (1΄)
[Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 25.]
*) Κατά τας ημέρας εκείνας συνέβη να δοθή διαταγή εκ μέρους του Καίσαρος Αυγούστου
να γίνη απογραφή όλης της οικουμένης. Αυτή η απογραφή ήτο η πρώτη που έγινε,
όταν ηγεμών της Συρίας ήτο ο Κυρήνιος. (2)
[Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 1, 2.]
({ Κατά το δέκατον πέμπτον έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Καίσαρος,
όταν ηγεμών της Ιουδαίας ήτο ο Πόντιος Πιλάτος, τετράρχης δε της Γαλιλαίας ο Ηρώδης....,…..
εδόθηκε εντολή από τον Θεόν προς τον Ιωάννην, τον υιόν του Ζαχαρία, εις την έρημον,.....
(2΄) [Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 1, 2.] })
*) Όλα αυτά έγιναν (!;) διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη από τον Κύριον
διά του προφήτου, Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα τον ονομάσουν
Εμμανουήλ, το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει, Μαζί μας ο Θεός. (3) [Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 22, 23.]
{ 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.
[Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 21.]
Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 31 : Άγγελος : «Θα μείνης έγκυος / Μαριάμ /
και θα γεννήσης υιόν και θα τον ονομάσης Ιησούν.». }
*) Και ενώ έτσι εσκέπτετο, / …..να διώξει κρυφά την Μαρία ή Μαριάμ ο Ιωσήφ..... / άγγελος του Κυρίου
του παρουσιάσθηκε εις το όνειρόν του και του είπε | Ε, προφορικό μήνυμα….! |, «Ιωσήφ, υιέ του Δαυίδ,
μη φοβηθής να πάρης μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκά σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της
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προέρχεται από Πνεύμα Άγιον. Θα γεννήση δε υιόν, τον οποίον θα ονομάσης Ιησούν,
[ …..Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 23 : .....και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ..... ]
διότι αυτός θα σώση τον λαόν του από τας αμαρτίας του.».
(4)
[Ματθαίος, κεφ. 1, εδ. 20, 21.]
*) Και τους παρουσιάσθηκε / στούς βοσκούς..... / άγγελος του Κυρίου και λάμψις θεϊκή έλαμψε
γύρω τους και τους κατέλαβε μεγάλος φόβος. Και τους είπε ο άγγελος, «Μη φοβάσθε· διότι σας φέρω
ευχάριστα νέα που θα προξενήσουν μεγάλην χαράν εις όλον τον λαόν : εγεννήθηκε σήμερα
εις την πόλιν του Δαυίδ για σας Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Χριστός Κύριος.
Και τούτο θα χρησιμεύση σ’ εσάς για (!;) σημείον :
Θα βρήτε βρέφος τυλιγμένο εις τα σπάργανα μέσα σε φάτνην».
Και ξαφνικά παρουσιάσθηκε μαζί με τον άγγελον πλήθος της ουρανίου στρατιάς
που εδοξολογούσαν τον Θεόν και έλεγαν, «Δόξα ας είναι εις τον Θεόν εν τοις υψίστοις
και εις την γην ειρήνη · ευαρέσκεια προς τους ανθρώπους».
(5)
[Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 9, 10, 11, 12, 13, 14.]
---------------------------------------------------------------------------------#2)

Γέννησις του Ιησού Χριστού.

1---1΄) Σαφώς, εδώ, δηλώνεται ολοφάνερα ερωτική συνεύρεση :
ερωτικές σχέσεις…., έστω, μόνο, μεταγαμιαία….,
μεταξύ Μαρίας και Ιωσήφ....: «πριν να συνευρεθούν», «δεν είχε καμμίαν σχέσιν μαζί της
/ ο Ιωσήφ με τη Μαρία /, μέχρις ότου εγέννησε τον υιόν της / τον Ιησού /…..»….!
--------------------------------------------$$$$$$$$$$--------------------------------------------▓ Κανείς απ’ τους 4 ευαγγελιστάδες δεν αναφέρεται, ξεκαθαριστικά,
αν μερικά από τα παιδιά του Ιωσήφ…., 4 αγόρια
● …..Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας….:
Ποιά, άραγε, είναι η Μαρία, που αναφέρει, και, ο Μάρκος : 15 : 40….,
// …..που δεν αναφέρει τη Μαρία του Ι. Χ, ως άλλοι….! //
η βλέπουσα…., μαζί με τη Σαλώμη κι άλλες…., από μακριά
και μαζί με άλλες συγκλαίουσές της ωσεί Μελεαγρίδες κι ανοιξιάτικα τον Ιησού επί του (!;) σταυρού….,
ως «μητέρα του Ιακώβου του νεωτέρου και του Ιωσή…..»…!;
Και, έι, αν είναι η μάνα του Ι. Χ Μαρία….. κι οι 2, αυτοί, αδελφοί του….,
είναι νεώτερος, ο Ιάκωβος, του Ιησού…., χμ, του «πρωτοτόκου»…!;
Ο Ιούδας, / ο του Ιωσήφ και της, μάλλον, πρώτης συζύγου του / στην επιστολή του : Ιούδας : 1 λέει….:
«Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου / αδελφού του Ιησού Χριστού / »….,
άρα, ή ο Ιούδας κι ο Σίμων προϋπήρχαν, ως από ίδιους γονείς, του Ιησού και των Ιακώβου κι Ιωσή….,
ή ο Ιούδας δεν δέχεται την, από τον πατέρα του Ιωσήφ, συγγένειά του με τον Ιησού….,
ε, εξώγαμο της Μαρίας, και, έτσι….,
ως δέχεται την με τον Ιωσή συγγένειά του….,
που, μάλλον, τον θεωρεί αδελφό του απ’ τον Ιωσήφ, μόνο,
όπως, έτσι, και τον Ιάκωβο….!
---- …..μόνον, Π. Α : 1 : 13 : «Ιούδας ο του Ιακώβου»….,
σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη….!
Στους 12 υπάρχουν 2 Ιάκωβοι : ο του Ζεβεδαίου κι ο του Αλφαίου :
Ματθαίος : 10 : 2, 3…., Μάρκος : 3 : 16, 17 και Π. Α : 1 : 13….!
Εμ…., σκοτεινές σχέσεις…., σκοτεινές συγγένειες…., ε, και τρέχα γύρευε….. αέρα….! ---- ●
και μερικά | …..έι…., μικρότερα του Ιησού…!; | κορίτσια….: Ματθαίος : 13 : 55, 56 και Μάρκος : 6 : 3….,
που, απλώς, τα αποκαλούν αδέλφια του…., ήταν, κατά σάρκα, παιδιά της Μαρίας....!
▌ …..ως, τάχα, ήταν ο Ιησούς Χριστός , ο Ι. Χ, κατά σάρκα---από ανθρωπίνης πλευράς
από το γένος του Δαυίδ….:
● …..που, όμως, διακηρύχθηκε Υιός του Θεού με δύναμη…., ε, με διακυμάνσεις κι αυτή η δύναμη….,
κατά το Πνεύμα αγιωσύνης….,
ήτοι, κατόπιν, διακοπτόμενων, ‘’εξετάσεων’’ απ’ τον τότε κι εκεί
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Κύριο ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ και ‘’προαγωγό’’ του…., διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών….,
| …..έιιιιι…., διά της αποφυλακίσεώς του εκ….. βαρυ,θανατο,ποινιτών….. φυλακισμένων…!; |
ως, πολλάκις κι αρχαιόθεν, και με πολλούς Παλαιοδιαθηκικούς ‘’τέτοιους’’….,
ναι…., χμ, ήτοι, ανέστησαν : αναγέννησαν ξανά το νεκρό, νεκροφανές, ιμπεριάλ όνειρο του Δαυίδ,
το με ενσαρκωτή, τώρα, τον εδώ Ιησού….! ●
κι αυτό…., μόνο, κατά τον Παύλο…., που ούτε μια φορά ο μισογύνης
δεν αναφέρεται στη μάνα του Ιησού Μαρία….,
αφού…., σε πολλοστή αντίφαση…., πάλι, κατά Ματθαίο και Λουκά….,
ήταν αμωμοσύλληπτος και εξ Αγίου Πνεύματος η σύλληψη του Ι. Χ….!
Κι επιπλέον, ποιόν απ’ τους δυο, τους μόνους εκ των τεσσάρων αναφέροντες αυτά, να πιστέψουμε….,
τον Λουκά : 1 : 26, που λέει πως ο άγγελος Γαβριήλ πήγε θεόσταλος στη Μαρία
και της προανάγγειλε ότι θα μείνει έγκυος κ. τ. λ….,
ή τον Ματθαίο : 1 : 20, που, αγνοώντας κι αυτό, λέει πως
κάποιος άγγελος παρουσιάστηκε στο όνειρό του Ιωσήφ κ. τ. λ…!; ▌
♣ Ε, χα, τότε ακριβώς που γύρισε απ’ τις δουλειές του ο Ιωσήφ….,
κατά το, ως ασύμφορό τους ’’θαμμένο’’ κι αυτό, απόκρυφο ευαγγέλιο του (!;) Χριστάδελφου Ιακώβου….!
Ο Ιάκωβος / …..χμ, ένας απ’ όλους τους Ιάκωβους….! / , λοιπόν,
σ’ αυτό το απόκρυφο ευαγγέλιό του…., μας γνωστοποιεί πως….:
όταν η Μαρία…., | …..που την πήρε ο Ιωσήφ (!) «με την απειλή των ιερέων να τη φυλάξει»….. |
πήγε στη βρύση για νερό….,
*** …..χξς΄, με στάμνα, που, εδώ, δεν έσπασε, εχ, αφού η Μαρία δεν….. παραπάτησε….! ***
τότε, της τα είπε αυτά…., τα Χαίρε κ. τ. λ….,
και που…., μετά, γκαστρωμένη…., καθησύχαζε με ‘’μυστήρια’’ λόγια τον εύλογα απορημένο Ιωσήφ….,
εμπαιχτικά και παρουσία / …..χξς΄….! / αγγέλου τινός….,
|// …..εμ, σαφώς, ενός εκ των ‘’πρακτόρων’’ του «Μεγάλου Κόλπου»…., χα, κι αν, έστω, έτσι….! //|
αυτού του αγγέλου που του παρουσιάστηκε στο….. ‘’όνειρό’’ του….!
Να, αφού δεν πείστηκε με τα λόγια της Μαρίας….,
παρά, μόνον, τελικά, με «το ύδωρ της ελέγξεως του Κυρίου»…., / Ε, χμ,, κάτι σαν ορός της αλήθειας….! /
με το οποίο (!;) τον πότισε ο μοιχειοελεγκτής του σχετικού συμβάντος ιερέας….,
οπότε και δεν την απέλυσε κρυφά ο Ιωσήφ….!
Εδώ, πάλι, και σχετικά…., ο Ιάκωβος μας πληροφορεί πως ο 78χρονος Ιωσήφ
δεν ήξερε πώς να την παρουσιάσει…., τότε και κατά την απογραφή του Βασιλέως Αυγούστου….,
[[ Τς, πάντως, συμβουλεύτηκα το δημοτολόγιο, και, αυτής της, ’’ανάδρομης’’ χρονικά, απογραφής…..
και Ιησού Χριστό, Ι. Χ, της Μαρίας και του Ιωσήφ, αχχχχχ, δεεεεεν είδα….!
‘’Χριστούς’’ είδα μερικούς εκεί μέσα στο δημοτολόγιο…., ως και Ι. Χήδες, μα από άλλους γονείς….!
Τέλος πάντων, χα, υπαρκτός ή ανύπαρκτος αυτός….,
έστω, υπαρκτός κι έτσι….. κι αυτός…., εεεεε, αφού έτσι το θέλετε….! ]]
ως γυναίκα…., την μόλις έφηβη…., ή ως….. κόρη που δεν είχε, κατά τον Ιάκωβο, κι όλοι το γνώριζαν….!
Χμ, άρα, έεεεετσι, τις κόρες του….: Ματθαίος : 13 : 55, 56 και Μάρκος : 6 : 3….,
τις απόκτησε, έστω, ο Ιωσήφ με την….. Μαρία…. .μετά από τον Ιησού…., όπερ ανατρεπτικό των εδώ….!
Έτσι και γι’ αυτό, μας λέει στο απόκρυφο ευαγγέλιό του ο Ιάκωβος…., αφού την έκρυψε σε σπηλιά….,
// Στο κατά Λουκά : 1 : 56 η Μαριάμ φέρεται να μένει, ως έγκυος, 3 μήνες στη συγγενή της Ελισάβετ….! //
βρήκε, κρυφά, μια Εβραία μαμή…., που διαπίστωσε κι αυτή…., και, ύστερα, και, κάποια Σαλώμη….,
---- …..κάλέ, μήπως ήταν η Σαλώμη η μια απ’ τις γυναίκες που ακολουθούσαν και υπηρετούσαν τον Ιησού,
«όταν ήτο εις την Γαλιλαίαν»…: Μάρκος : 15 : 40…!; ---// …..ωωωω…., και οι δυο, ‘’το’’ διαπίστωσαν με δακτυλική εξέταση στη μήτρα της Μαρίας….! //
την «άσπιλον σύλληψιν» του Ιησού….:
Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης…., ή σε άλλα….. άλλα….!!!!!
Και μη χειρότερα…., γιατί…., σε σχετικό αρμένικο βιβλίο…., ως, έτσι, και οι Βογόμιλοι λένε….,
η Μαρία έμεινε έγκυος από το αυτί, απ’ όπου πέρασε ο λόγος του Θεού, έτσι κι αμέσως τότε….! ♣
Επίσης, κανείς τους δεν αναφέρει το αν, όλα, ήταν μεγαλύτερης ηλικίας απ’ το γιο της Ιησού,
τον «πρωτότοκο»...., αν και ως προς άλλα, ασήμαντα, χαζοαναφέρονται λεπτομερώς....!
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Στα απόκρυφα ευαγγέλια ο Ι. Χ φέρεται να είχε κι άλλα δύο αδέλφια….,
όχι απ’ τον, ’’1ο’’, γάμο του Ιωσήφ…., που, λες, θανόντος |Α, πότε…!;| αυτού, ξαναπαντρεύτηκε η Μαρία….,
ούτε ξαδέλφια του….,
τον Θωμά τον άπιστο ή δίδυμο και τον Λάζαρο, αδελφό της Μαρίας και της Μάρθας…., και τρέχα γύρευε….!
Και…., βρε σεις…., μήπως, επί Ιησού και στους Εβραίους,
δεν υπήρχε περίοδος μνηστείας και γάμος….. μετά / …..πριν…!; / τα 18…!; ▓
-----------------------------------------------$$$$$$$$$$-----------------------------------------------Άρα…., ω, δογματικά, παρθενόλαγνοι μυστικοπαθείςςςςς Ι.Χήδες…., η Μαρία, συνουσιάζονταν….,
έστω και μετά απ’ την, ασυνουσίαστα, γέννηση του «πρωτοτόκου» γιου της Ι. Χ….,
/ Ματθαίος : 1 : 25 : «πρωτοτόκου»….! Είχε και δευτερότοκο….. αυτή….. ή ο….. Γιαχβέ...!; /
με τον Ιωσήφ…., οπότε…., αν μη τι άλλο…., ήταν απάρθενοςςςςς,
μοιραία και "τελικά" και γι’ αυτό και για τη γέννα….. και ουχί …..αειπάρθενοςςςςς….!
Πλην κι αν…., έστω κι έτσι παρθένος …., έτεξε με καισαρική τομή…., ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες εσείς,
οι του, κι έτσι καλυμμένου και φορές παρθένου και φορές όχι, δόγματος του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού....!
-#-------------------------------------------#####-----------------------------------#* Η σεξομανής : ιμπεριαλομανής και ‘’πολυπαρθενοραμμένη’’ : πολυηττημένη βασίλισσα Ήρα….,
η με σατραπείες…., έκανε, κωδικιζέ μυστικοπαθώς, κάθε χρόνο ένα λουτρό στην πηγή Κάναθο….,
// …..ως κι η Άρτεμις στην πηγή….. Παρθένιο…., που αυτή κι ως η Αθηνά δεν είχε….. Παρθενώνα….. //
που της ξανάδινε την…..παρθενιά της…!:
Βρε, μήπως και στο Ισραήλ υπήρχε ‘’τέτοια’’ πηγή, ’’παρθενιοδότρα’’,
κι έκανε το ίδιο η ιμπεριάλα κυρία Μαρία….,
α, που ονειρεύονταν, έστω, αυτή, «η πανμακάριστη», να κάνει «παρθένο» γιο πανβασιλέα του κόσμου :
Λουκάς : 1 : 47 ώς 55….,
ε, για να ‘ν’ ‘’ακέραιο’’ το δόγμα της παρθενίας της εξουσίας του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού τους…!;
Ναι, κάλέ…., ωσεί τον έχοντα «Παρθένιο» Τρέλληνα Πάνα…., χμ, του δόγματος της παρθενίας
του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., ε, ο Παν…..πανελληνιστής : πανολυμπιστής….! *
◘ Άλλωστε…., επ’ αυτού…., ο ‘’μαθητής’’ του Παύλου Λουκάς…: Κεφ. 2, εδ. 23….,
σε αναφορά του στην παρουσίαση του Ιησού, από τους γονείς του, στον ναό της Ιερουσαλήμ….,
αναφέρει…., ανατρεπτικά αυτού, του της αειπαρθένου Μαρίας…., το εις τον νόμον γραμμένον….:
«Κάθε αρσενικόν που (!;) ανοίγει μήτραν, πρέπει να θεωρηθή ως αφιερωμένον εις τον Κύριον.»….!
Αειπάρθενο : αιώνια πανβασιλεία «οραματίζονταν»…., πάντα, ’’Κυριο’’ϋπόβλητοι…., και τότε οι Εβραίοι….,
ως δείχνεται αυτογελοιοποιητικά τους, και, ως ‘’Κυριοεμπαιχτικά’’ τους, εδώ, στην Καινή Διαθήκη….:
Λουκάς : 1 : 32, 33 : Άγγελος του Κυρίου προς ευαγγελιζόμένή του παρθένο Μαρία : «Αυτός / ο Ιησούς /
θα είναι μέγας και θα ονομασθή Υιός του Υψίστου και θα του δώση ο Θεός
τον θρόνον του Δαυίδ του πατέρα του, και θα βασιλεύση εις τον οίκον του Ιακώβ
// …..έιιιιι, χμ, μόνον, εις τον οίκον της φυλής του Ιακώβ βασιλεία….. ο ιμπεριάλ….. Βούδ,δ,ας…!; //
(!;) αιωνίως και η βασιλεία του (!;) δεν θα έχη τέλος»….! ( Εχ, έτσι συμβαίνει στους με σχιζοεμμονές….! )
Ναι…., ως, έτσι, αιώνια βασιλεία, και, με τον Δαυίδ : Ψαλμοί ΠΗ΄ή 88 (89) :
Μασκίλ του Αιθάν του Εζραχίτη : 36, 37, 38….:
Κύριος….:
/ προς Δαυίδ, «εν οράσει» του…., ε, σε διαθήκη Κυρίου και Δαυίδ, που ο Κύριος την ακύρωσε, τότε….! /
«…..Άπαξ ωρκίσθην εις την αγιότητά μου
---(!;) δεν θα ψευσθώ εις τον Δαυίδ--- ότι οι απόγονοί του θα διαμένουν (!;) εις τον αιώνα,
και ότι ο θρόνος του θα είναι ενώπιόν μου ως ο ήλιος, (!;) ως η σελήνη θα στερεωθή (!;) εις τον αιώνα
και θα παραμένη σταθερός επί τόσον χρόνον, όσον οι ουρανοί»….,….!
([ Χμ, όντως, δεν εψεύσθη…., ω ως η σελήνη αστέργιωτοι…., μα διεψεύσθη ’’εσαεί’’…., που οι ουρανοί
κι ο γεω’’ουρανός’’ : γη : η χώρα του, πολύχωρου : του με πολλές χώρες, τότε Βασιλιά Γιαχβέ
και ο ουρανός : διαχωριστής των υδάτων---λαών ουράνιος θόλος….:
Γέν.: 1 : 1, 8….. παρήλθαν προ πολλού…., μάλιστα με επί αιώνες ‘’άχωρους’’ τους Εβραίους….! ]) ◘
-#------------------------------------------#####--------------------------------------------#-&--------------------------------------------------&&&&&--------------------------------------------------&█ Ναι, βρε, ήταν ασυνουσιάστως σύλληψη….,
μα….. από αντιγραφές προγενεστέρων του Ιησού ‘’τέτοιων’’ συλλήψεων….:
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…..ως, λ. χ, έτσι…., ▪ ο βασιλιάς της Αιγύπτου Αμενχότεπ
γεννήθηκε από την παρθένα ιέρεια Ματεμουά….,
αφού πριν, ως κι εδώ, προειδοποιήθηκε από τον αγγελιοφόρο των θεών Θωτ ότι θα κάνει παιδί….,
κάτι που έγινε με άσπιλη σύλληψη : μπαίνοντας ο Θεός Νέφτι κρυφά στο….. παρθένο κορμί της
κι ακουμπώντας ‘την με σταυρό : σημάδι---σημείον ζωής στο στόμα….,
βασιλόπουλο που γεννιέται θεάνθρωπος….. και που το προσκυνούν θεοί και άνθρωποι….,
[ Χμμμμμ…., κι αυτός κι αλά Ι. Χ, ήταν….. «τυλιγμένος σε σπάργανα», όπερ «σημείον»…!; ]
ανάμεσα των οποίων και τρεις πρίγκηπες / …..α, ως οι εδώ ‘’3’’ μάγοι…!; / με δώρα….:
Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης….,…..
▪ ή η Ίσις των Αιγυπτίων που καταφέρνει να μείνει έγκυος από τον νεκρό βασιλιά Όσιρι….,…..
▪ ή η άχραντη βασίλισσα μάνα του Ινδού Βούδδα, ιδρυτή του Βουδδισμού,
που τον γέννησε, κι αυτή από άσπιλη σύλληψη και κυοφορία και παρθενικό τοκετό, σε σπήλαιο….,…..
▪ ή η μάνα του επίσης Ινδού Μαχαβίρα, ιδρυτή του Ζαϊνισμού, η πριγκίπισσα Τρισάλα,
από έμβρυο μιας Βραχμάνας του Μπιχάρ που μεταφέρθηκε σ’ αυτήν από το θεό Ίντρα,
ώστε να γεννηθή, κι εδώ, χμ, σε βασιλική οικογένεια….,…..
▪ ή ο Ιρανός Ζουρβάν, μυθικό ον αυθύπαρκτο και αντρόγυνο---δίφυλλο,
που αυτογκαστρώνεται και γεννά, τότε κι έτσι, τον Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και τον Αριμάν….,…...
▪ ή η μάνα του Κομφούκιου που έμεινε ανεξήγητα έγκυος,
μετά από μια προσευχή της στο πνεύμα του βουνού….,…..
▪ ή η μάνα του Κινέζου Λάο Τσε, που η 81 ετών μάνα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ήλιου
κι ύστερα από 81 έτη, στα 162 της χρόνια, τον γέννησε κάτω από μια δαμασκηνιά,
μένοντας 82 χρόνια έγκυος….,…..
▪ ή η μάνα του Κινέζου, πάλι, Χου Σι, υιό του Ουρανού, του Θεού, έτσι,
επειδή περπάτησε στα ίχνη του υπερτάτου άρχοντος θεού Σαγκ,
που μια φορά, μόνο, έγινε θεάνθρωπος και συνομίλησε, τότε, με τον πατέρα του….,…..
▪ ή ο Δίας, αντρόγυνος---δίφυλλος κι αυτός….,
|| …..ως, αντρόγυνος---δίφυλλος, κατά μερικούς, κι ο Αιγύπτιος θεός κι ανθρωποπλάστης Φθα….! ||
που γέννησε «δίχως σαρκική σχέση», δίχως μητέρα, την Αθηνά….,
ως και ο Ήφαιστος…., που, κατά μερικούς, γεννήθηκε, δίχως πατέρα, απ’ τη γυναίκα του Δία Ήρα….,
ως γέννησε / σε δεύτερη γέννα, μετά από ακούσιά της αποβολή απ’ τη μάνα του Σεμέλη /,
ο Δίας, και τον Διόνυσο…., που τον έραψε στον μηρό του και τον κυοφόρησε για εννέα μήνες….,…..
▪ ή η Ήρα, πάλι, που σε ένα γεύμα που την είχε καλέσει ο Απόλλων, έφαγε άγρια μαρούλια
και γέννησε την Ήβη….,
ως, η Ήρα, πάλι, που μετά από μια προσευχή της :
στη Γη, στον Ουρανό και στους….. μένοντες στα έγκατα της γης,
γύρω απ’ τον μεγάλο Τάρταρο, θεούς Τιτάνες…., γεννά, καθώς το ήθελε κι ευχόταν,
το τέρας και μάστιγα των θνητών Τυφωέα…., χωρίς τη συμμετοχή κανενός….,
ως, η Ήρα, πάλι, που, κατά τον Οβίδιο, έμεινε έγκυος με τον Άρη, δίχως τη συμβολή του άντρα της,
με την απλή επαφή ενός θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλεανού….,…..
▪ ή ο, έστω, Ιησούς της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι : Πνεύματι….,
μα και ▪ ο Ισαάκ : «δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού»….,
σε αντίθεση με τον Ισμαήλ : «κατά τον φυσικόν νόμον»….:
Παύλος : Προς Γαλάτας : 4 : 23…., ή…., ή…., ήηηηη….!
*// …..χα, όπου….: κάθε….. χρεωκοπία, δουλοκρατορία,
αδυναμία αποτίναξης, ντόπιου ή ξένου, ζυγού,….. και, τότε….,
να, ιδού, και, ‘’φύτρωμα’’, χμ, Μεσσιών : σωτήρων ηρώων του θεού…..
και αρχηγών, τάααααχα, (‘’)επαναστατικών(’’) κινημάτων….,
μα και δυνάμωμα, κυρίως, του θρησκευτικού αισθήματος….,
ως και διαιώνιση, έτσι, της….. όποιας, όπου κι όποτε….. εξεξεξουσίας….,….! //* █
-&-----------------------------------------------&&&&&------------------------------------------&Προς τί, λοιπόν,
// .....ω, λες κι αυτό ήταν κι είναι το ‘’λαοκαυτό’’ ζητούμενον...., κι αν ακόμα ήταν, έστω, έτσι....! //
οι πάμπολλοι, χαζοχαρούμενοι, ύμνοι..... |// Ναι, εξαιρετικότατης….. ποίησης, μουσικότητας, γλώσσας,....! //|
και οι επίμονες "επιστημονικές" μελέτες των
( …..των "μυστικώς" αιδιοσκόπων της...., ’’αλά Εβραία μαμή Σαλώμη’’,
κατά το, προαναφερθέν, απόκρυφο ευαγγέλιο του ‘’θεο’’αδέρφου Ιακώβου….. )
χαζο"θεο"λογούντων περί της παρθενίας της...., ευνόητα αναποδεικτής...., της, τάχα, αειπαρθένου,
της, τάχα, παρθένου και μετά τη γέννηση του Ιησού…!;
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♦ Σεις οι ίδιοι…., οι "δυιλίζοντες, και, την κάμηλον", ω ανούσιοι και κουτοπόνηροι….,
οι χαζο"θεο"λογούντες…., με τέτοια και με άλλα...., κατεβάζετε τη θρησκεία σας….,
έι , ω ‘’εμφυλιο’’«σπαρτά», κούφια και τρισαθλίως συμβολισμοπαιχνιδιάρικα ιδεομηρυκαστικά….,
και, σε επίπεδο..... αιδοίου και πέους...., σχιζό και σχισματό…., έι ‘’Αλεξανδρείας Κλήμηδες’’….,
κι έχετε το θράσος, βρε βολεμένα, και, παρά τω εκάστοτε Καίσαρι θρασίμια, και, να αφορίζετε
*$ Ε, καλότυχοι οι αφορισμένοι από "σας" τις φανατισμένες ή φανατικές αλεπούδες : τους θρήσκαρχους….,
που..... ώς κι εκκλησιαστικά σχίσματα, σαφώς, και, για το άρχειν, προκαλείτε ανά τους αιώνες, έκτοτε,
εξαιτίας, σχετικών και μη, διαφωνιών σας ως προς τέτοια ανούσια
και ιμπεριάλ «παρθενικά» και κουτοπόνηρα κωδικικά ‘’τέτοια’’….: αποκωδικοποιητέα....,
διαφωνιών, φορές, θεατρικών και δόλια λαοεμπαιχτικών….,
χξς΄, σεις σχιζοθεατρίνοι του παναιώνιου και καββάλ, χξς΄, ‘’Ιερού Μεγάλου Κόλπου’’….! $*
όσους και όπως αντισχολιάζουν τα ανούσια φακιρολογήματά σας...., ω τριχάσχολοι ομιχλεγέρτες....! ♦
Επίσης…., προς τί κι οι τόσες χαζοαναφορές περί της, κατά το έθιμό τους, περιτομής του 8ήμερου Ιησού….,
μάλιστα, εορταζόμενης...., γεγονός, κι αυτό, ασημαντότατο, το της του Νου 888 ιμπεριάλ περιτομής του,
---- …..8η μέρα….: τέλος γεωιμπεριαλισμού Νο 777….. κι αρχή ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888….,
ως, τάχα, στα 4 Ευαγγέλια της Κ. Δ…., μα και στις Π. Α και Ε. Α…., ο Ιησούς…., παραβολικάαααα….,
μα όχι, παραβολικάαααα, και στην Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη….,
όπου ως «αρσενικόςςςςς» είναι, προπαντός, του Νο 777 γεωιμπεριαλισμού….,
ε, και του Νο 666 οικονομικού ιμπεριαλισμού…., ε, και, ελαφρώς, του Νο 888 ιδεολογικού….! ---που το αναφέρει, εδώ, μόνον, ο ακριβολόγοςςςςς Λουκάς : κεφ. 2, εδ. 21....,
μα…., γενικά κι εκτενέστερα : φλύαρα…., κι αλλού της Κ. Δ αναφέρεται, το σχετικό έθιμο της περιτομής….,
θρησκειακώς προσαρμοζόμενο και συσχετιζόμενο…., πιότερο ηλιθιοδέστατα και συγκρουστικά τους....,
περί άλλων, κυρίως, περιτετμημένων….. ή και μη.…, αναξίωςςςςς…!;
Άλλωστε, ο σούπερ κουτοπόνηρος και κρυπτοϊμπεριάλας Παύλος : Προς Γαλάτας : 6 : 15 τονίζει σχετικά….:
«Διότι εν Χριστώ ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία»….,
ήτοι, αξία έχει η ‘’δημιουργία’’ : μεταμόρφωση νέου…., άλλου : απερίτμητου…., ανθρώπου ή λαού….,
μα, πάλι…., ιδίως, και, κατ’ αυτόν…., απερίτμητου κρυπτο,καλυπτο,ϊμπεριάλα….,
χμ, ναι, επί το δυσ,αν,υποψιαστότερο….!
Ε…., χξς΄…., ως πνευματικοί, πια, κι όχι ως υλικοί…., χμ, της του Νου 888 ιμπεριάλ….. ψυχο’’περιτομής’’….!
---------------------------------------------%%%%%%%%%%----------------------------------------------▌ Στην Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις : 17 : 4, 5, 6, 15, 16….,
ο Θεόςςςςς λέει στον ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ, έκτοτε Αβραάμ….:
«εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε· / …..την της, ιμπεριάλ, περιτομής διαθήκης : συμφωνίας….. /
θα γίνης απόγονος πλήθους εθνών. (!;) Επομένως το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Αβράμ,
αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ (πατήρ λαών),
διότι σε καθιστώ πρόγονον πλήθους εθνών. Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον
και θα κάνω έθνη από σε και βασιλείς θα προέλθουν από σε….,…..
ως προς δε την σύζυγόν σου Σάραν, / …..την, τότε, ενενηντάχρονη….. /
δεν θα καλής πλέον αυτήν Σάραν, αλλά Σάρραν. Θα ευλογήσω δε αυτήν και θα σου δώσω επίσης
δι‘ αυτής υιόν∙ θα ευλογήσω αυτήν, ώστε να γίνη μήτηρ εθνών με βασιλείς καταγόμενους εξ αυτής»….,
---- Χμ, μήπως της έδωσε κι αυτής το κωδικο,ιμπεριαλο,σημάδι της κλειτοριδεκτομής, χειλοτομής,…!;
Χμ, μήπως, έτσι : ιμπεριαλιζέ και μαφιοζιζέ, βαφτίζουν, κι αυτόν, τον Χριστό…..
τη μια Ιησού, την άλλη Εμμανουήλ και την άλλη / …..ως σε Π. Δ…. / Ιωσεδέκ κ. α. λ…., ε…!; ---κάτι που διαδείχνει, και, το….. θρησκειο·ιμπεριαλίστικο του πράγματος…., ως κι εδώ….!
Σχετικά, όμωςςςςς, και, με αυτό, ο Ιησούς φέρεται να τα λέει ‘’διαφορετικά’’….,
ότι από τους πατέρες και πριν απ’ αυτόν προέρχεται η περιτομή, ως τονίζει ο Ιωάννης : κεφ. 7, εδ. 22 :
Ιησούς Χριστός / προς Ιουδαίους / : «Ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν
---όχι ότι αυτή προέρχεται από τον Μωυσήν | …..ε, ο 1ος, έστω, ενσαρκωτής αυτής της ιδέας….! |
αλλ’ από τους πατέρας / …..ε, ως σύλληψη ιδέας…., αυτής….! / ---…..»….,
ενώ ο Παύλος : Προς Ρωμαίους : 4 : 11 λέει πως
«…..ο Αβραάμ έλαβε το σημάδι της περιτομής από τον | Χμ, απ’ τον του 7ου ουρανού…!; | Θεό»….! ▌
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♦ Έτσι και….: ▪ λαοί Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί…., που πίστευαν πως η περιτομή
αφαιρεί από τον αντρόγυνο (γυναίκαντρο) τη θηλυκή του υπόσταση….,
οπότε…., στερημένος απ’ τη θηλυκότητά του…., αναζητεί σύζυγο…..
κι έτσι εμφανίζεται η έννοια της κοινωνικότητας….,…..
$$ Ε, άλλο ο αντρικείος ιμπεριαλισμός…., έστω, αλά Δία….,
/ …..κατά τους Δία κι Ήρα σκληρότερος και ισχυρότερος…., χμ, ως εξ ισχυρού φύλου….! /
κι άλλο ο γυνακείος ‘’τέτοιος’’…., έστω, αλά Ήρα….!
| …..κατά τους Δία κι Ήρα ηπιότερος και λιγότερο ισχυρός…., χμ, ως εξ ασθενούς φύλου….! |
Ναι, κι άλλο ο ‘’τέτοιος’’, αντρικείος, ιμπεριάλ και στα λαογαμήσια, οργασμός…., έστω, αλά Δία….,
κι άλλο ο ‘’τέτοιος’’ γυναικείος, ιμπεριάλ και στα λαογαμήσια, οργασμός…., έστω, αλά Ήρα….,
χα, όμως, εντονότερος κατά τον μάντη και κωδικοποιητή Τειρεσία….!
Σύζυγοι, κόρες, γιοι,….: χώρες -- φυλές -- μαχαλάδες -- ‘’νομοί’’ -- νομάδες προς κατάκτηση….,
ναι, ω τσοντόλαγνοι…., που, για να μη διαβλέπετε το κωδικοποιητικό του θέματος,
σας τα παραθέτουν έτσι : οργιακώς σεξουαλικά…., χα, ώς κι οι δυο αυτοί λαοί του Μαλί….,
εμ, κι αυτοί οι ‘’τέτοιοι’’, πλην εξυπνότεροι των Εβραίων, του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
ννναι…., κι αφήστε το….. ’’Μαλλί της γριάς’’ για τους θρησκοχάννους….! $$
κάνοντας δε και ακροβυστία….: το ορατό υπόβαθρο του Ουανζό….:
μαγική, παρεκτραπείσα θηλυκότητα του ανθρώπου, από την πτώση του ανθρώπινου γένους….,…..
▪ ή οι Αβοριγένοι της Αυστραλίας, που οι ιερείς τους έκαναν περιτομή σε όλους….,…..
▪ ή στην Ανατολική Αφρική, όπου, πλην της περιτομής, έκαναν και κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή….,…..
ή…., ή…., ήηηηη…., βεβαίως, και για λόγους υγιεινής….! ♦
------------------------------------------------%%%%%%%%%%-----------------------------------------------Άλλο θεολογίιιιια, έστω...., και άλλο πεολογίιιιια και αιδοιλογίιιιια….,
έι λαοναρκώτρες ‘’Κλήμηδες’’….: Ματθαιάρια, Μαρκάρια, Λουκάρια, Ιωαννάρια,.....
που...., χαζο"θεο"λογώντας...., προσπαθείτε, με γελοία "επιχειρήματα" και "θέσεις", να "τα" αποδείξετε....,
τα..... ευεξήγητα ψέματά τους...., τα, χμ, δυσεξήγητα μυστήρια…., χα, τα μαφιόζικα κωδικοποιημένα….!
Ναι…., ω αηδιοφόροι…., σατανιστοκίνητοι συνηθέστατα...., βολεψάκηδες....,
σατανιστόχριστοι σπουδαρχίδηδες και καλαμαράδες της γιαγιάς Κλάρας….,....!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2---2΄) Οι 2 αυτές χρονολογίες, ιστορικές, είναι οι μόνες που αναφέρονται στην Κ. Δ....,
κι οι 2 από έναν, τον…., δολίως και κωδικικώς ’’συμπληρωματικό’’ των 3 ευαγγελιστάδων…., Λουκά....,
ενώ….. οπουδήποτε αλλού της Κ. Δ..... όλα τα δρώμενα αναφέρονται…., και σκόπιμα ατάκτως....,
με αόριστες ‘’χρονολογίες’’ του στιλ....: «τω καιρώ εκείνω», «τότε», «εκείνες τις ημέρες»,
«κατ’ εκείνον τον καιρόν», «ένα Σάββατον, το δεύτερο μετά το πρώτον»,..…
ως, αορίστως και δόλια σκοπίμως, σε όλες, σχεδόν, τις….. μυθολογίες των χωρών της Γης….!
Και….. η ημερομηνία γέννησης του Ι. Χ άλλαξε (!;) 7 φορές….: 2/1, 6/1, 8/1, 28/3, 20/5, 17/11, 25/12….,
χα, κατά το ανάλογο επτάκις ιμπεριάλ δοκούν τους….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Η φράση αυτή....: «Όλα αυτά έγιναν διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη από τον Κύριον
διά του προφήτου..…»….. αναφέρεται, κι απ’ τους 4, πλειστάαααακις, στην Κ. Δ…., έτσι ή κάπως έτσι….,
και δείχνει, απερίφραστα, ότι….. τα περισσότερα δρώμενα…., προπαντός τα σχετικά με τον Ιησού….,
είναι θεατρική αναπαράσταση όσων αξιόφτυστων "προφήτες"---σεναριογράφοι
έγραψαν παλαιότερον αυτού...., [ Χξς΄, πολλά, σαφώς, είναι φανταστικά και υπό των κωδικοποιητών….! ]
σε προφητείες : πολεμικά διαγγέλματα : προγραφές,
κυρίως, περί του, δήθεν, Εβραίου, Ναζωραίου, Μεσσία---Χριστού....,
κι εδώ Ιησού…., καθώς….. το Χριστός δεν είναι επίθετον, μα προσωνύμιον….,
δηλώνον, κι αυτό, σαφώς, το ‘’πνεύμα’’---την ουσία του θεωρητέου και θεωρητού ως Χριστού....!
*** .....α, έτσι συμβαίνει κι αλλού...., κυρίως, στους Εβραίους….,
---- …..ως και σ’ άλλους του δόγματος της παρθενίας μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! ---σε άλλα…., ‘’άγνωστα’’ και, τελικά, παραγκωνισμένα ή ‘’θαμμένα’’, ως ασύμφορά τους….,
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παρόμοια σήριαλ...., άλλου Χριστού..... και με το ίδιο όνομα και με άλλο....! ***
-$------------------------------------------------------------$$$------------------------------------------------------------$▓ .....αλλά και...., ως προς το Ιησούς…., ο Ματθαίος : 1 : 21, 23 κι ο Λουκάς : 1 : 31
λένε πως το "έμβρυο" της Μαρίας ο άγγελος το ονόμασε Ιησού….,
αν και η ανάλογη "προφητεία" της Π. Δ διέταζε να ονομαστεί Εμμανουήλ....!
Όμωςςς, για άλλον ‘’τέτοιον’’---Εμμανουήλ : ανίκανο εξαρχής να ξεχωρίζει το καλό από το κακό….,
ε, να, επί Άζαχ….,
μα και για άλλον ‘’τέτοιον’’ Ιησούν, ρυπαρόντυτο : άνομο : ανυπάκουο : αμαρτωλό :….. τω ‘’θεώ’’….,
{{ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8, 9, 10….: «…..αν και ήτο Υιός,
// «ο Χριστός κατά τας ημέρας της επιγείου του ζωής» //
έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε, και, (!;) γενόμενος (!;) τέλειος,
[ …..εμ, τέλειος….. σε…. 18 χρόνια…., από τα 12 έως τα 30 του….,
χα, ο Χριστός, κατά τας….. ’’νύχτας’’ της επ’’ουρανίου’’ του ζωής…., κυρίως, Αίγυπτο μεριά….! ]
απέβη δι’ όλους, οι οποίοι υπακούουν εις αυτόν, αίτιος αιωνίου σωτηρίας,
και (!;) ωνομάσθηκε από τον Θεόν αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.»….! }}
που, σαφώς, αυτοί εδώ και τώρα και πάλι, ιδιοποιούνται….:
▪ Ησαΐας Α΄ : 7 : 14, 15, 16 : / Ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι, της Ιουδαίας….. /
«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα δώση σημείον· Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν
και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ ( = μεθ’ ημών ο Θεός ). Βούτυρον και μέλι θα είναι η τροφή του,
μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν. / Α, υποτροπές κακού δεν είχε…!; /
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 / ω Άζαχ /, θα εγκαταλειφθή»….,
μα, παρόλ’ αυτό, εχ, κι εδώ, χμ, επαληθεύθηκε---εκπληρώθηκε
η, άσχετη με αυτόν εδώ τον Ιησού, εν λόγω "προφητεία"...., αν και όοοοοχι στην Παλαιά Διαθήκη….!
▪ Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : «Όραμα του (!;) αρχιερέως Ιησού» :
«Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον (!;) αρχιερέα, ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου,
ενώ (!;) ο Σατάν (!;) ίστατο (!;) δεξιά του (!;) διά να τον κατηγορήση.
[ Τί…., ο που…., κατά Παύλο : Προς Εβραίους : 5 : 8…., ήτο «μεσίτης όχι ενός» Ι. Χ…!; ]
Και ο άγγελος του Κυρίου είπε προς τον Σατάν· ’’ο Κύριος να σε επιπλήξη, διάβολε
να σε επιπλήξη ο Κύριος, // Α, δεν διάλεξε ο Σατανάς την Ιερουσαλήμ…., ως ο Γιαχβέ…!; //
ο οποίος εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτος ως δαυλός (!;) απεσπασμένος (!;) εκ του πυρός’’;
Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα, όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου.
$4 : Και απεκρίθη ούτος και είπε τα εξής προς τους ισταμένους ενώπιόν του ’’αφαιρέσατε απ’ αυτόν
τα ρυπαρά ενδύματα’’. { Εμ, παραπεμπτικάαααα, «άσωτος υιός» ο Απόλλων Ιησούςςςςς….! }
*** …..παραπομπή από το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 15 : 22 :
«Αλλ’ ο πατέρας είπε εις τους δούλους του, ’’Βγάλτε την στολήν την πρώτην
και ντύσατέ τον και δώστε του δακτυλίδι
// …..χμ, ξανά, ‘’αρραβώνας’’, μετά το ‘’διαζύγιο’’…., ννναι, αλά συνωμότη κατά του Δία Απόλλωνα….! //
διά το δάκτυλό του και υποδήματα για τα πόδια του» : Ο άσωτος υιός….! ***
Και είπε προς αυτόν· ’’Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομίαν σου
και σε ενέδυσα εορτάσιμα ενδύματα’’. Και είπε· ’’θέσατε επί της κεφαλής του μίτραν καθαράν’’.
Και ενέδυσαν αυτόν πολυτελή ενδύματα και έθεσαν επί της κεφαλής του μίτραν καθαράν,
ενώ ο άγγελος του Κυρίου ίστατο πλησίον.
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, [ Ε, θα ‘ναι, πια, καλό, τω Γιαχβέ, παιδί ο Ιησούς….. και, ξανά, δεν θα….! ]
(!;) θα διευθύνης τον οίκον, θα φυλάττης τας αυλάς μου
και θα σου επιτρέψω να περιπατής μεταξύ των εδώ ισταμένων. | Ε, κι οι μασόοονοι ‘’έτσι’’ χρίζονται….! |
$8 : Άκουε λοιπόν, Ιησού, αρχιερεύ, συ (!;) και όλοι οι σύντροφοί σου, ( Α, παζάρ’ κλίκα κει ο Ιησούς…!; )
οι οποίοι κάθηνται ενώπιόν σου, επειδή είσθε άνθρωποι (!;) προγνωστικού σημείου·
διότι ιδού εγώ θα στέλλω τον δούλόν μου Βλαστόν.
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*_* …..παραπομπή απ’ το $8 της Π. Δ στο Λουκάς : 1 : 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….! *_*
-------------------- ……………………..
--------------------● …..«τον Ανατολήν» : στο στα αρχαία κείμενο….. και που πιο κάτω μετονομάζει, με αυτό το όνομα,
τον διοικητή της Ιουδαίας Ζοροβάβελ σε Βλαστό, 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 | τον Ζοροβάβελ | τα εξής
’’τάδε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων
ιδού ο άνθρωπος, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός. Διότι θα βλαστήση εκ του τόπου αυτού
*//* …..παραπομπή από το $12 της Παλαιάς Διαθήκης στα….: ▪ Ιωάννης : 1 : 46 :
Ναθαναήλ / προς Φίλιππο / : «Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθη κανένα καλό;»…..
( Ο Ναθαναήλ : «υπό την συκήν» και ο Φίλιππος, αλά Ι. Χ : «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….. )
και ▪ Ματθαίος : 16 : 18 : Ι. Χ : «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»….! *//*
[ Ε, παραπεμπτικά, ο Ναθαναήλ τον αμφισβήτησε και δεν μπήκε στη 12άδα…., ενώ ο Πέτρος….! ]
$13 : και θα ανοικοδομήση τον ναόν του Κυρίου. Ούτος θα φέρη βασιλικά διάσημα,
θα κάθηται ως άρχων επί του θρόνου του. (!;) Ο δε Ιησούς ο (!;) ιερεύς θα είναι (!;) εκ δεξιών του
και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων»….! [ Τίιιιι, ο βασιλιάς ήταν, τότε, κι αρχιερέας…!; ]
*$ …..παραπομπή από το $13 της Παλαιάς Διαθήκης στο Παύλου : Προς Εβραίους : 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…..! $*
▪ Αγγαίος : 1 : 1 : «…..και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον (!;) αρχιερέα»…..
[ …..χμ…., άλλος τον θέλει….. ’’λοχία’’ : ιερέα…., άλλος ‘’αρχιλοχία’’ : αρχιερέα….. κι άλλος….! ]
και….. Αγγαίος : 2 : 4 : ‘’Και τώρα, έχε θάρρος Ζοροβάβελ’’, λόγος του Κυρίου, ’’έχε θάρρος Ιησού’’….!
▪ Ιερεμίας : 23 : 5, 6 : «Προφητεία περί ελεύσεως του αληθούς βασιλέως» : ‘’Ιδού, (!;) έρχονται ημέραι’’
---λόγος του Κυρίου--- ‘’ότε θα υψώσω διά τον Δαυίδ βλαστόν δίκαιον
/ …..στο στα αρχαία κείμενο : ανατολήν δικαίαν….! /
και θα βασιλεύση επιτυχώς ως βασιλεύς, αποδίδων κρίσιν και δικαιοσύνην εις την χώραν.
(!;) Κατά τας ημέρας του ο Ιούδας θα σωθή και ο Ισραήλ θα ζη (!;) εν ασφαλεία.
Και το όνομα, με το οποίον θα τον ονομάσουν, θα είναι τούτο, ’’ο Κύριος είναι υπερασπιστής μας’’….:
Στο στα αρχαία κείμενο, εδώ….: ‘’και τούτο το όνομα αυτού, ό καλέσει αυτόν ο Κύριος Ιωσεδέκ’’….! ●
---------------------- ……………. ---------------------Διότι ιδού ο λίθος, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού
επί του ενός αυτού λίθου υπάρχουν (!;) επτά οφθαλμοί
ιδού εγώ θα εγχαράξω την επιγραφήν του, λόγος του Κυρίου των δυνάμεων.
και θα εξαλείψω την ανομίαν της χώρας εκείνης εις μίαν ημέραν. Την ημέραν εκείνην,
λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, (!;) θα προσκαλήτε ο εις τον άλλον
(!;) υπό την άμπελον και (!;) υπό την συκήν’’»….,….! [ Α, νααα, φίλοι, τ ώ ρ α , ‘’θεός’’ και ‘’Σατάν’’….! ]
{ Έιιι, ως «όχι ενός μεσίτης» ο συκάμπελος Ι. Χ…. : μεν και δε : Γιαχβέ και Σατάν : εν γνώσει -τους….! }
*## Εχ, ’’στον Πύργο της Βαβέλ –τους με τα 12 πατώματα,
του ‘’συνοδού’’ του ασανσέρ, όλο, αλλάζουν τα ονόματα’’….,
εμ…., κι εσείς…., ω Ι. Χούλια…., να…., ’’άνω πάτωμα….. κάτω πάτωμα….,
ε, ξεράστε, κι άλλο, από το ανακάτωμα’’….!
▪ Ματθαίος : 2 : 23 : «Και όταν έφθασε,
// …..εις τα μέρη της Γαλιλαίας, ο Ιωσήφ με τη Μαρία και τον νεογέννητο Ιησού….. //
έμεινε εις πόλιν, που ωνομάζετο Ναζαρέτ, διά να εκπληρωθή
εκείνο, το οποίον ελέχθη από τους προφήτας, ότι δηλαδή θα ονομασθή Ναζωραίος»….! ##* ▓
-$-------------------------------------------------------------$$$------------------------------------------------------------$-
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Ο πρωταγωνιστής αυτός, λοιπόν…., αυτός ο Ιησούς…., ως και οι κομπάρσοι του....,
| Εεεεεχ, έστω, όπως μας τα λένε οι….. Πανικοί….. κωδικοποιητές του….. ‘’Παρθενίου’’….! |
εφαρμόζει, να, τάχα, επιτυχώς…., ως πολυβοηθούμενος...., κατά γράμμα ή κατά το δοκούν τους....,
κατά το βόλεμα των, και, τότε κρατούντων---βοηθών του....,
μα και κατά το βόλεμα των 4 : ’’4’’, εδώ, ευαγγελιστάδων….,
( Ε, τα εφαρμόζει, ‘’μόνο’’, μες στο ‘’Παρθένιο’’ : Κωδικοποιητήριο….,
χμ, που…., αυτός εδώ κι έτσι…., ήταν, και, εκτός ‘’Παρθενίου’’, ανύυυυυπαρκτοςςςςς….! )
τις υποβλητικές "προφητείες" ορισμένων, κυρίως, Εβραίων "προφητών"….,
των, και, εξ αντιγραφής αλλοεθνών….!
Ναι, χα…., και έτσι επαληθεύει με τον πιο κουτοπόνηρο έως ηλίθιο τρόπο
τις, για άλλους, ποικίλα αόριστες "προφητείες" τους....,
{ ....Έιιιιιιιιιι…., και, συνηθεστάτως, βλάσφημες και θεομειωτικές "προφητείες" για τον Κύριο---Θεό....,
ε, τον όντως Θεό…., στου οποίου, έστω, το "στόμα" βάζουν τις δικές –τους
αρρωστημένες απόψεις κι επιθυμίες---σχέδια, ενοχοποιώωωντας –Τον….: Θανάαασιμο αμάααρτημα….! }
έτσι που…., στα μάτια των εύπιστων---αφελών κι άκριτων...., εξαιρουμένων των κουτοπόνηρων....,
να φαντάζει….. ο Χ΄ "προφήτης"---ψευδοπροφήτης της Χ΄ συντεχνίας---κλίκας "προφητών"....,
έστω, γνήσιος προφήτης…., χα, μεταφήτης....!
-----------------------------------------------------------------------------------------4) Ο «δίκαιος»…., μα μη αναφερτός "πια" εδώ...., κομπάρσος, Ιωσήφ...., τέως χήρος, κι υποψιασμένος....,
σκέπτεται, και ενύπνια, να διώξει κρυφά την…., έστω, "έως τότε"…., ασυνουσίαστη μαζί του
και, "μυστηρίως", έγκυο αρραβωνιαστικιά του Μαρία....,
μάλιστα, απουσιάζοντος αυτού….: σχετικά, απόκρυφο ευαγγέλιο Ιακώβου…., ως προαναφέρθηκε….,
αλλά…., τελικά…., με την εν ύπνω : εν ονείρω –του παρέμβαση
κάποιου καθησυχαστή αγγέλου του Κυρίου….,
κάτι που, μόνο, ο Ματθαίος : 1 : 19, 24 αναφέρει…., τα περί ονείρου και ‘’διάλυσης’’ του αρραβώνα τους….,
|// Βλέπε, κι εδώ : σατανοφακίρη "σκηνοθέτη"---‘’Μεγαλάδελφου’’ και ‘’καλυμμένα’’ ιμπεριάλ ‘’Κολπάρχη’’....,
χμ, του μες στο ‘’Ιερό Μεγάλο Κόλπο’’ ιερέα με το «ύδωρ της ελέγξεως»….: Απόκρυφο Ιακώβου….! //|
την κρατεί και δεν την διώχνει, τάχα, για να μην την εκθέσει....!
-&-------------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------&◙ …..χξς΄…., κάποιος τέτοιος καθησυχαστής άγγελοςςςςς θα καθησύχασε και τον Λάχεμ….,
πατέρα του….. κάτι σαν Ι. Χ : Γέν.: 5 : 29….. Νώε….,
όταν, κι αυτός, είχε υποψίες για εξωσυζυγικές σχέσεις της γυναίκας του….!
Ε, ίσως, έτσι, να προέκυψε ο Ι. Χ…., αλά…., τον πλείστα μεταγενέστερο του Ι. Χ : 17 ος αιώνας μ. Χ….,
Σαμπαθάη ή Λεβή….,
χμ, που αυτοχρίστηκε αρχιγέννητος μονογενής Υιός του Θεού, Μεσσίας και Σωτήρας του Ισραήλ,…..
και στον οποίο, και, οι Εβραίοι άρχοντες πρόσφεραν | …..αλά Θέσ,π,τ,ιο κι Ηρακλή….. | τις κόρες τους
κάθε μέρα…., χα, στον….. πετεινοπρίαπο….,
εις φθοράν μετ’ αυτού…., χμ, για να λάβουν σπέρμα άγιο και να γεννήσουν Μεσσίιιιια….:
Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης….,
από βιβλίο του επισκόπου Ιερουσαλήμ Δωσίθεου….:
«Οι άρχοντες των Εβραίων ίνα λάβωσι σπέρμα άγιον εξ αυτού / του Σαμπαθάη ή Λεβή / ,
προσέφεραν καθ’ εκάστην τας θυγατέρας των εις φθοράν»….,….! ◙
♠ Σχετικά δε με τη μοιχεία…., ο, χμ, «Θεόπνευστος» Μωσαïκός Νόμος
διέταζε να θανατώνονται διά λιθοβολισμού, εκβαλλόμενες έξω από την πόλη,
οι νεαρές έγκυες, οι οποίες δεν είχαν, έστω και τυπικά, αρραβωνιαστικό....,
όπως, επίσης, και οι επ’ αυτοφώρω συλλαμβανόμενες μοιχοί γυναίκες....,
ενώ όοοοοχι..... για τους έτσι μοιχούς άντρες...., ο φαλλοκρατικός, και, αυτός Νόμος....:
Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 4, 5….: «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη διά αυτόφωρον μοιχείαν,
και εις τον νόμον μας ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολούμεν τέτοιες γυναίκες…..»….!
Ο ίδιος, λοιπόν, σατανικός, νόμος του κρυπτοσατάνα φαλλοΜωυσή
ομιλεί περί θανατικής ποινής, χα, και για άλλα ασήμαντα….:
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Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 10….: Ιησούς : «…..ο Μωυσής είπε :…..Εκείνος που λέγει κακά
εναντίον του πατέρα του ή της μητέρας του,
πρέπει να θανατώνεται / Έι, μήπως….. να φυλακίζεται, θανατοποινικά, ισόβια…!; /…..»….,….! ♠
-&-------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------&Και όλα, και, αυτά...., για να εκπληρωθεί η ανάλογη, δήθεν, "προφητεία" κάποιου παλαιού "προφήτη"
περί «παρθένου θεομήτορος»…., μυστηριακώς και εκ Πνεύματος Αγίου…,
χμ, άμα τω μυρίσματι του….. κρίνου του αγγέλου…., τς…., ως μας λένε οι μεταγενέστεροί τους ‘’τέτοιοι’’….!
{[ Βέβαια, και σ’ άλλες….. μυθολογίες…., προγενέστερες ή μεταγενέστερες αυτής, ως προαναφέρθηκε….,
υπάρχει υπερφυσική : μυστηριακή σύλληψη, παρθένου ή μη…., με το μύρισμα
από αυτές κρίνου, ως "εδώ"...., // Ααα, είδε κανείς πούτσα προσομοιάζουσα με κρίνο, μαρούλι κ. λ.π…!; //
ή με το μύρισμα σερνικοβότανου---όρχεως, ως στην μάλιστα αλληγορίστικη Ελληνική μυθολογία….:
Ήρα : έμεινε έγκυος στη Ήβη από άγρια μαρούλια,
που έφαγε σε γεύμα του Απόλλωνα η σεξο·ιμπεριαλο·μανής….,
ή, πάλι, η παντοξεπάρθενη, μα αειπάρθενη με χρυσή πηγοκάναθη κλωστή παρθενοραμμένη, Ήρα,
με την απλή επαφή ενός θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλεανού….,
μένοντας έγκυος στον Άρη…., ή…., ή…., ήηηηη....! ]}
// Ο Λουκάς, πραγματευόμενος το ίδιο θέμα, αναφέρει διαφορετικά δρώμενα,....! //
Φυσικά, και, αυτοί οι "άγγελοι"...., χα, αν, έεεεεστω, "έεεεετσι" γεγονόοοοοτα….,
είναι, βέβαια, "άγγελοι" του ‘’Σατανά’’, πράκτορες σατανοφακίρηδες….,
ήτοι, σε αντιστοιχία, τσιράκια της ‘’μετεμψύχωσης’’ του ‘’αειμετεμψυχωτού’’ βασιλιά Γιαχβέ κ.τ.λ….,
κι αυτά ‘’μετεμψυχώσεις’’ των ‘’αειμετεμψυχωτών’’ τσιρακιών του κ.τ.λ….,
που σκεπάζουν---"λύνουν" τις φυσικές βρωμιές τους με υπερφυσικές "εξηγήσεις"....,
οι..... σκηνοθέτες τούτου του τρισάθλιου διαχρονόγραφτου---χιλιομπαλωμένου σήριαλ….!
Αυτοί…., που μέχρι και στα ενύπνια όνειρα…., έστω έτσι ως τα λένε...., των κομπάρσων και μη μπαίνουν,
μαστουροηχητικώς, οι κερατάδες και κερατοχωνευτές έγκορμοι διατάνοι....,
ως, ’’έτσι’’ και σε όλες τις μυθοθρησκείες….,
♣ …..χα, ως άλλοι, λ. χ, Ερμήδες…., που παρακολουθούσε το λαό του έως και στον ύπνο τους….,
ακόμα και μετά το θάνατό τους : ακόμα και μες στις φυλακές τους : ακόμα και ως ζωντανούς νεκρούς….,
μα, σαφώς, και τους με αντιερμικές ιδέες δικούς τους….,
και τους έστελνε…., χμ, τους θνητούς, ο Ερμής…., όνειρα,
μπορώντας έτσι να τους κοιμίζει και να τους ξυπνά όποτε αυτός ήθελε….,…..
ή η Αθηνά, που δεν είχε κανένα ιερό---μαντείο, καθώς δεν της άρεσε να προσφεύγει σε μεσάζοντες,
και παρουσιάζονταν στους πιστούς της, κυρίως, μέσα σε όνειρα….,…..
ή ο θεός Ασκληπιός, που επενέβαινε άμεσα
στην πελατεία των ιερομάντεων Ασκληπειάδων του μαντείου του,
είτε με μορφή ενυπνίου…., που φορές το έβλεπαν, αντί των ασθενών, οι, αγύρτες κι αυτοί, ιερείς του,
που ήσαν (!;) εξουσιοδοτημένοι (!;) να βλέπουν όνειρα….,
είτε με μορφή οπτασίας…., οπότε ο οραματιζόμενος έβλεπε το θεό
να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και να θεραπεύει τους αρρώστους…., ή…., ή…., ή….! ♣
αυτοί...., κάποιος απ’ αυτούς...., που κατέστησε έγκυο, και, την ‘’ενεργούμενή’’ τους Μαρία....,
αν όχι ο ‘’θεός’’ Βασιλιάς…., "ωρίμου της ώρας"…., πριν αρραβωνιαστεί με τον κακόμοιρο Ιωσήφ....,
και, για να συγκαλυφτεί, χα, το..... ‘’Λεβή---Σαμπαθάη’’ «Μέγα μυστήριον.....
το χρόνοις αιωνίοις σεσιγημένον.....»….!
// Ε, χαρακτηριστικό, και, του, χξς΄, ‘’μυστικού’’, θρησκευτικού ιμπεριαλισμού η εσαεί σιγή….. όφεως….! //
Σαφώςςςςς, όλα…., και αυτά…., και, έεεεεστω, όπως μας τα παρουσιάζουν…., είναι διαστρεβλωμένα….,
και τα περί αυτού…., χμ, του….. ανυπάρκτως υπαρκτού και υπαρκτώς ανυπάρκτου…., Ιησού….,
που επίιιιι….. 150 και πλέον χρόοοοονια τα κωδικοποιούσαν, ’’μυστικά’’,
μέσα στα ‘’Παρθένια’’ : Κωδικοποιητήριά τους οι θρησκοϊμπεριάλες….,…..
όπως και τα δρώμενα και ο λόγος, και, του άλλου Χριστού….,
του όσον θείου---"θείου" και όσον "θαμμένου" / άλλου / Χριστού….,
μα….. και, και, της όσον σεμνής κι ενάρετης μητέρας του…., της του….. άλλου Χριστού….,
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ήταν άλλα…., ακόμα και χρονολογικά…., καθώς συνέβη και με άλλους….,
που, εδώ, τα ανακατεύουν άναντρα και παραπλανητικά....!
----------------------------------------------------------------------------------------5) Εεεεε...., αυτό, πια, κι αν είναι τρικ---φακιρικό των αρχιφακίρηδων σκηνοθετών---σεναριογράφων….,
και…., έεεεεστω, πάλι έεεεετσι…., ως, κουτοπόνηρα, μας τα παρουσιάζουν οι χαννοπλάστες….,
των με πλήθος---χορωδία ανάλογα μεταμφιεσμένων, κομπάρσων, τσιρακιών---συμφακιριδίων τους….,
μέγα Ψέμα...., που, μόνον, ο, χμ, ακριβολόγος, αν και μη αυτόπτης μάρτυς, Λουκάς : 2 : 13 το αναφέρει....,
ως Ψέματα είναι και άλλα...., τα όλων των τρισάθλιων και μυθομανών παραμυθάδων ευαγγελιστάδων....!
[ Ο Ματθαίος αναφέρει / …..α, 3…!; / μάγους εξ Ανατολών…., αντί για βοσκούς---επισκέπτες,
που ο Λουκάς : 2 : 16 αναφέρει....! ]
Έτσι και γι’ αυτά...., ιδίως, σαν είδαν, όντωςςςςς, το….. σημείο….:
([ …..χμμμμμ…., το….. «προγνωστικό σημείο» : Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 8…!;
Και, ω «σημαδεμένε» τηλε∙Μάμε Γιαχβέ, κόψ’ ‘του καλά τον ομφαλό, μη ‘’σου βγει’’ «Όμφαλος» και….,
πλύνε ‘τον, τον Ι. Χ, καλά για να τον καθαρίσεις…., αλάτισέ ‘τον και περιτύλιξέ ‘τον με σπάργανα….,
α, κάτι που δεν έκανες με την καταραμένη του Νώε Χαναναία Ιερουσαλήμ….: Ιεζεκιήλ : 16 : 3, 4….,
ναι, και σου ξέφυγε, μετά….! Ή δεν του τα έκανες, όσα, καλά τα ως άνω και σου ξέφυγε στα 32 του…!;
Και, στην Α. Ι, η νύφη : Ιερουσαλήμ κι ο γαμπρός : Ιησούς θα ‘ν’ ‘’τέτοιου’’ «προγνωστικού σημείου»…!; ])
«βρέφος τυλιγμένο εις τα σπάργανα μέσα σε φάτνη»….,
[ Ε, μάλλον, τυλιγμένο με το «κέρας της αφθονίας»…., εξού και τους προέκυψε «κέρατο» : βασιλιάς….! ]
εύκολα, τους πίστεψαν, έστω, οι φοβισμένοι / Εχ…., ό,τι….. π,Π,ανικό….. φέρνει….. πανικό….! /
και ‘’θεο’’λαμψοχτύπητοι βοσκοί....!
( Βλέπε : φακιροφωτιοχτύπητοι, κι εδώ...., ή θεατρίνοι του «Μεγάλου Κόλπου»…., ή, ε, Ψέμα….! )
------------------------------------------------------$$$$$$$$$$----------------------------------------------------▌ Ε, μάλλον, εισηγμένοι βοσκοί
/$ Τί, μέσω του «ουρανίου θόλου» : «ουρανού»…!; Μήπως, εκεί όπου αναλήφθηκε, εκεί και γεννήθηκε…!;
Να, εκεί : ‘’Βηθανία’’ ο «ουράνιος θόλος» : «ουρανός»…., ‘’τώρα’’…., που, και, τα σύνορα αλλάζουν….! $/
απ’ το εξωτερικό -- ουρανό….. στη γη -- χώρα τους ήσαν κι αυτοί…., έστω, μερικοί….,
μάλλον, απ’ την πατρίδα των μάγων -- πρακτόρων….:
▪ Άγγελος/λοι….: ▪ Π. Δ : Γένεσις : 19 : 7,…..άγγελοι : άνδρες, 2, πράκτορες,
που ο Λωτ φιλοξενούσε στο σπίτι του…., όπου, χμ, «έπλυναν τα πόδια τους»….,
που τους έψαχναν οι Σοδομίτες, για να τους σκοτώσουν,
κι αυτός τους έδωσε, στους Σοδομίτες, αντ’ αυτών,
τις 2 (!;) παρθένες κόρες | …..χώρες : ‘’μαχαλάδες’’…!; | του, να τις κάνουν ό,τι τους ήταν αρεστό….,…..
▪ ή….. Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις : 6 : 4 : «Κατά τας ημέρας δε εκείνας, καθώς και μετά ταύτας,
έζησαν επί της γης γίγαντες, οι οποίοι εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού
// …..υιοί του Θεού : άγγελοι : Γένεσις : 6 : 1…. //
όταν ούτοι (!;) συνευρέθησαν με τας θυγατέρας (!;) των ανθρώπων·
(( Α, με ‘’τέτοιον’’ άγγελο του ‘’Σαμπαθάη’’, σώρρυ, του Κυρίιιουου Σα,ββ,μπ,αώθ συνερεύθη η Μαρία
και γέννησε τον «πρωτότοκό» της γιο Γίγαντα Ιησού…., ενώ οι ‘’υστερότοκοί’’ της ήσαν νάνοι…!; ))
αυτοί ήσαν οι ήρωες, άνδρες ονομαστοί κατά την παλαιάν εποχήν»….,…..
[ Ε, και στην Ελληνική μυθολογία προ·υπήρχαν ‘’τέτοιοι’’ Γίγαντεςςςςς…., μα και νάνοι : Κηδαλίων,….! ]
▪ ή Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 20 : Ιησούς / προς Ιωάννη / : Ως προς το μυστήριον των (!;) επτά αστέρων,
τους οποίους είδες εις το δεξί μου χέρι, και τις (!;) επτά λυχνίες τις χρυσές,
οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι
των (!;) επτά εκκλησιών και αι επτά λυχνίαι είναι αι επτά εκκλησίαι….,…..
[/ Άστρο….: εδώ, επίσκοπος, άγγελος,….! Νααα, ‘’ωσάν’’ το άστρο : προπομπό των / 3…!; / μάγων….! /]
▪ ή Πράξεις Αποστόλων : 12 :…..15….: ( Άγγελος : εδώ, ο σωσίας τινός : του Πέτρου,….! )
μαθητές του Ιησού προς την Ρόδη, υπηρέτρια της Μαρίας,
μητέρας του Ιωάννη, που ονομάζονταν και Μάρκος….,
σαν τους είπε ότι ο Πέτρος λευτερώθηκε απ’ τη φυλακή, όπου τον έκλεισε ο Ηρώδης,
κι ότι είναι έξω απ’ την πόρτα τους, χα, και δεν το πίστευαν….:
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«Είσαι τρελλή….. Θα είναι ο άγγελός του»….,….. ή…., ή…., ήηηηη….!
Ρε, και, λογοφακίρηδες…., σεις οι Κυριακοί : σεις οι του Κυρίου…., πόοοτε θα….. κυριολεκτήσετε…!; ▌
----------------------------------------------------------$$$$$$$$$$------------------------------------------------------Αυτοί, λοιπόν, οι βοσκοί...., «μόλις οι (!;) άγγελοι τους άφησαν και επήγαν εις τον (!;) ουρανόν.....»….,
έτρεξαν, μερικοί, φοβισμένοι…., μάλλον, εκφοβισμένοι….,
στην υποδεδειγμένη, χμ, αγγελόθεν, φάτνη του Ιησού....:
ε…., οδός σατανομπαïρίων, αριθμός : Νο …..666.777.888…., πόλις Χ,Ν,Γ,αζαρέτ....,
φανερώνοντας στη Μαρία τα ως άνω…., "επιβεβαιωτικά" της….,
ήτοι, στο συμφακιρίδιο μερικών εξ αυτών...., "μυημένων"….!
[ Εχ, έστω, έτσι…., και….. μια ακόμα θεατρική παράστασή τους...., μάλλον για τον κομπάρσο Ιωσήφ....,
έτσι...., για να του φύγουν εντελώς οι υποψίες..... και να χωνέψει το..... σκληρό "κέρατο"...., ή….! ]
Κι αυτή, τότε, τάχα, θαύμαζε μαζί με τους άλλους της εκεί παρέας της....,
«κρατώντας όλα / τα λόγια των (!;) βοσκών / εις τον νουν της και σκεφτόμενη αυτά»….,
[_[ Ε, μη φοβού και μη π,Π,ανικοβάλεσαι, Μαριάμ, όλα και «καθ’ όλα» θα πάνε καλά, ’’κατά το σενάριο’’….,
ε, το αλλαχτό, και, στα ‘’κωδικο’’γραφεία….! Μη…., αιώνια θα είναι η βασιλεία ‘’σας’’….,
αφού ο θάνατος των θυμάτων ‘’σας’’ είναι προσωρινή υπόθεση….! Εεεεε…!;…..
Μα, ω σύγχρονοί μου, κι εσείς, μη φοβάστε…., ’’5 --- 6’’ βασιλείς : «κέρατα» μείνανε στη Γη
και πάνε για εξαφάνιση του….. βασιλο,κερατο,σατάν είδους τους….! ]_]
και υμνούσε, ’’καλυμμένα’’ ιμπεριαλέ, τον ‘’Μεγαλάδελφο’’ "Θεό",
που έδειξε ευαρέσκεια στους, "αποστάτες", ανθρώπους,
/$/ Ω, φαίνεται πως…., και, για τότε…., θα ξεθύμανε, απ’ την οργή του, ο, χμ, πατητηριούχος "Θεόςςς"....,
καθώς θα ‘λεγε κι ο Ιωάννης ο Αποκαλυπτής...., ( Ε, αφού του ‘φτιαξαν καλόν Ιησού….. στα ‘’χαρτιά’’….! )
---- Βλέπε : ο Ιωάννης ο Επικαλυπτής ή επιγαλβανωτής με τσίγκο του Ψέματος της Αλήθειας….. ---ή πως θα «επέστρεψαν προς αυτόν || τον «ευάρεσκο», πια, Γιαχβέ, ε, με καλό Ιησού --- ‘’Μνημόνιο’’….! || »
και…., γι’ αυτό : όρος του Γιαχβέ…., «επέστρεψε προς αυτούς / τους Ισραηλίτες / »….:
Ζαχαρίας Α΄ : 1 : 3…., α, «εξαλείψας την ανομίαν τους εις μίαν ημέραν»….! /$/ { Ε, με τέτοιο Μνημόνιο….! }
και έπαιρνε, χξς΄, στα σοβαρά τα σχετικά λόγια τους….,
( Έι, μήπως αυτοί οι βοσκοί τον μύησαν στα περί «Νόμιου Απόλλωνα», που τόοοσο πολύ τον μοιάζει….,
και τον βύζαξε, αλά Δία, εκεί στην εξοχή κατσικόμορφή τις νύμφη και γαλατοτροφός του Νόμιου αυτού…!; )
αυτή εδώ, η σατανοφακίρω πρωταγωνίστρια κυρά Μαρίιιιικα.…!
=============================================================
9 --- 3 )
#3)
Η επίσκεψις των μάγων.
Η επίσκεψις των μάγων : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12.
[Μάρκος, ’’Λουκάς’’ και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
[Ο Λουκάς αναφέρεται σε επίσκεψη βοσκών....: Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 8 έως 21.]
*) Και ερωτούσαν,
// …..οι ----…..3…!; Μα, πουθενά, δεν λέει πόσοι ήσαν….!---- μάγοι απ’ την Ανατολή τους Ιεροσολυμίτες..… //
«Πού είναι εκείνος που εγεννήθηκε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι είδαμε το άστρον του να ανατέλλη
και ήλθαμε να τον προσκυνήσωμεν».
(1) [Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 2.]
( Α, τόσο πολύ τους εξεξεξέπληξε ο λογομάγος….. επίσκοπος : «άστρο» τους πραξομάγους και….! )
*) Εκείνοι δε του είπαν, |// …..οι αρχιερείς και γραμματείς στον εγκάθετο των Ρωμαίων βασιλιά Ηρώδη..... //|
«Εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι είναι γραμμένον διά του προφήτου, Και συ Βηθλεέμ, γη του Ιούδα,
δεν είσαι με κανένα τρόπον η μικρότερη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι από σε
θα προέλθη ένας (!;) αρχηγός, ο οποίος θα κυβερνήση τον λαόν μου, (!;) τον Ισραήλ». (2)
[Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 5, 6.]
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*) Και να, το (!;) άστρον, το οποίον είχαν ιδή να ανατέλλη, προηγείτο, έως ότου ήλθε και εστάθηκε
--//-- …..χμ, ως ο προπομπός, και, ‘’τράγος’’ των….: Διονύσου, Μεγάλου Αλεξάνδρου,…..
ναι…., ιερέαςςςςς…., και ευστόοοοοχως, ω ρασο’’τέτοιοι’’, σας λένε, και, τράγους….! --//-επάνω εις το μέρος, όπου ευρίσκετο το παιδί. Μόλις είδαν το άστρον, αισθάνθηκαν μεγάλην χαράν. (3)
[Ματθαίος,κεφ.2,εδ.9,10.]
*) Και επειδή καθωδηγήθησαν με όνειρον υπό του Θεού να μη επιστρέψουν εις τον Ηρώδην,
ανεχώρησαν εις την πατρίδα τους από άλλον δρόμον. (4)
[Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 12.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#3)

Η επίσκεψις των μάγων.

1) Μάγοι απ’ την Ανατολή | Περσία…!; | φτάνουν στα Ιεροσόλυμα και ρωτάνε συνεχώς περί του πού είναι
ο μόλις γεννηθείς Χριστός, «ο βασιλεύς των Ιουδαίων»…., για να πάνε να τον προσκυνήσουν….,
γιατί, τάχα, είδαν (!;) το άστρο (!;) του να ανατέλλει....!
[ …..και, και, ‘’ουράνιο’’ ‘’άστρο’’ τον ‘’εμαθήτευσε’’…., χμ, και ως ‘’πεφτάστρο’’ ‘’έπεσε’’ στη ‘’γη’’….! ]
/_/ Χα, επειδή τα δώρα ήσαν 3….: χρυσός, λιβάνι, σμύρνα….: μόνον, Ματθαίος : 2 : 11….,
συμπεραίνουν και για 3 μάγους…!;
Και, αλά Σολομώντα, ιμπεριαλισμός Νο 666…..= 222 Χ 3….,…!; /_/
-#$----------------------------------------------------#$#$#$----------------------------------------------------#$► …..λέει ο Ματθαίος : 2 : 1…., που, μόνο, αυτός αναφέρει το περί επίσκεψης μάγων
και περί άστρου ---- …..ε, δίποδου, «αλληγορικού», ‘’άστρου’’….! ---- στη φάτνη της Βηθλεέμ....,
ενώ ο Λουκάς : 2 : 16, επίσης παραμυθάς, παρουσιάζει βοσκούς επισκέπτες στη φάτνη....!
( Χα…., λες και ο Ματθαίος τον θέλει….. οικονομιο…..νόμιο….. κι ο Λουκάς….. γεω,ποιμνιο,νόμιο….! )
Έτσι, λοιπόν, και με τον ηλιακό ‘’θεό’’ Μίθρα….: γεννήθηκε στις 25/12 κατά Χριστό,
σύγχρονος του Ι. Χ, σε σπήλαιο…., ένα αστέρι πέφτει σε αυτό
και οδηγεί τους Μάγους εκεί, για να βρούνε το νεογέννητο, τον σωτήρα βασιλιά,
την ενσάρκωση του Μίθρα / …..ε, της ενσαρκωτής ιδέας Μίθρας /….,….!
Στο, απόκρυφο, Πρωτοευαγγέλιο δε του Ιακώβου : σελίδα 35, δεν γίνεται λόγος για άστρο….,
μα για μια «νεφέλη φωτεινή επισκιάζουσα το σπήλαιο, ώστε τους οφθαλμούς μη φέρειν…..»….,
---- …..τί…., ο Ιάκωβος είναι λάτρης της κοσμικής εξουσίας των ‘’νεφελών’’ : πλουσίων μεγαλοαστών
και όχι της….. «φωτεινής» εκκλησιαστικής : «λυχνικής»…!; ---ε…., χα, που…., έστω, αυτός…., θα διάβασε / Έλληνες κι Εβραίοι : κωδικιζέ, συνεργάτες, και, τότε…!; /
αρχαίους Έλληνες ‘’τέτοιους’’….:
▪ το σπήλαιο της Κρήτης…., που δίνει μια μεγάλη φωτιά, μια φορά το χρόνο,
από το λόχιο αίμα της Ρέας που γεννάει το Δία….,…..
▪ ο τόπος γέννησης του Διόνυσου…., όπου «μια φωτιά σημαδεύει τη Θεία Γέννηση
όσο και η λαμποκοπή που αναδίνεται από τον τόπο της κι απ’ το κορμί του θείου βρέφους»….,
ως, έτσι, απ’ το ιερό του Διόνυσου στην Κραστωνία ξεπηδά την ώρα της νυχτερινής χρονιάτικης θυσίας
μεγάλη φωτιά, του Διόνυσου, που ο Ερμής (!;) τον ανεβάζει (!;) «ημιτέλεστον βρέφος» στον Όλυμπο,
«ουρανίω πυρί γυία λελουμένον»….: Νόννος, Διόνυσος, 8, 405 / 6….,…..
▪ ο βοσκός που βρήκε || έκθετο απ’ τη μάνα του Αρσινόη στο όρος Μύρτιο || βρέφος τον Ασκληπιό….,
που είδε ν’ αστράφτει από το κορμί του λαμποκοπή,
που γύρισε το πρόσωπό του….: Παυσανίας : 2 : 26, 3/5….,……
▪ ο Μωυσής τους, που, για τους ραβινικούς θρύλους,
το σπίτι πλημμύρισε με φως την ώρα της γέννησής του….,
▪ ο (!;) Κάιν τους…., παιδί φωτεινό…., χμ, λόγω του (!;!;!;!;!;) φεγγαρικού χαρακτήρα της Εύας….,…..
▪ ο Βούδας…., που φώτιζε ολόγυρα τον τόπο…., μέσα από τα σπλάχνα της μάνας του….,
και ταξιδιώτες από την Αραβία ή την Αίγυπτο επισκέπτονται τον νεογέννητο Βούδδα….,…..
▪ ο Ρωμαίος Σέρβιος Τύλλιος…., που γεννήθηκε από έναν φλόγινο φαλλό…..
και, έτσι, παιδί φωτεινό, που φεγγαροκοπούσε το κεφάλι του σαν κοιμόταν….: Πλούταρχος….,….:
Λιλή Ζωγράφου : Αντιγνώση : Τα δεκανίκια του καπιταλισμού….,….. ή…., ή…., ήηηηη….!
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Ννναιαιαι…., έτσι και με τον Απόλλωνα…., που, κατά έναν μύθο, «μόλις γεννήθηκε, οι Υπερβόρειοι
είχαν στείλει δυο κόρες, την Υπερόη και την Λαοδίκη, να φέρουν στο θεό τα πρωτόλεια των καρπών τους,
τυλιγμένα μέσα σε άχυρα σιταριού…..»…., χμ, ωσεί 2….. μάγισσες : αστρολόγοι….,
χα, στα πλαίσια των ‘’Ιστορικών Συμβιβασμών’’ και της διαχρονικής «Διεθνούς Συνωμοσίας»….!
Ναι, οι Υπερβόρειοι…., απ’ την Υπερβορεία : χώρα με αυτό το όνομα,
από όπου η μαμά του «λιχνιστή» Ιησού, σώρρυ, Απόλλωνα Λητώ είχε έρθει στην Ελλάδα….,
κι όπου ο Ι. Χ, ωχ, ο Απόλλων «πήγαινε κάθε χρόνο να περάσει πολλούς μήνες…..» : Ζαν Ρισπέν….! ◄
-#$---------------------------------------------------#$#$#$----------------------------------------------#$Σαφώς και πρόκειται για μερικούς από τους εκτός "Ισραήλ" Εβραιοπράκτορες---προπαγανδιστές
του "αναμενόμενου" Χριστού...., σε "θεατρική" παράστασή τους....,
μα "μονίμων", τότε, κατοίκων του "Ισραήλ"….,…..
εδώ εξ Ανατολών διεθνών και προμεμυημένων σατανοφακίρηδων : σατανομάγων : σατανοαστρολόγων....,
όντων…., έστω έτσι ως μας τα παρουσιάζουν...., μες στο «ιερό μεγάλο κόλπο» του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’....,
ε, και των τσιρακιών του….. «μικρών αδελφών»…., και "ωρίμου της ώρας", πια, κατά την κλίκα αυτών....!
Μάγοι….. εξ Ανατολών…., λοιπόν…., αλλά εκεί, χμ, στην Ανατολή…., δεν επέτυχαν τίποτα οι ‘’Ι. Χήδες’’….,
γι’ αυτό και στράφηκαν, ‘’μετά’’, προς τη Δύση….!
Γιατί εκεί, στην Ανατολή, όχι μόνο δεν είχαν να τους πουν και τίποτα νέο….,
μα ήσαν, έτσι, θεολογικά αυτάρκεις…., καθώς είχαν κι αυτοί τέτοιους θεούςςςςς….,
«ζώντες ή θνήσκοντες»…., μάλιστα δε, τ ό τ ε, εν….. πολλή….. ενεργεία ‘’τέτοιους’’ και ‘’τέτοια’’….,
έστω, με τέτοιες ‘’μυστήριεςςςςς’’ γεννήσεις κι αναλήψεις…., νεκραναστητές κ. λ. π….!
Αντιθέτως, στη Δύση…., όπου…., σκόπιμα και προνοητικά και, και, γι’ αυτό…., είχαν εβραίικες παροικίες….,
συν το ότι εκεί υπήρχε λιγότερος θρησκευτικός φανατισμός, γενικώς….,
μα και παρακμή ιδεών και θεών υπήρχε στη Δύση…., ώς και στην αρχαία Ελλάδα με τα σχεδόν ‘’τέτοια’’….,
υπήρχε κι Αρχοντοανάγκη στις Εξουσίες και για λαονάρκωση για κάτι…., πιο ’’τέτοιο’’ : κωδικικό…., νέο….,
από κωδικοποιητές…., α, που υπήρχαν και αντιιμπεριάλ πολέμιοί τους ξε’’γυμνωτές’’ αποκωδικοποιητές….,
ε…., εκεί…., σταδιακά κι έστω και με αντιδράσεις κι αίμα….,
τελικά, επιβλήθηκε κι εξαπλώθηκε ο ‘’χριστιανισμός’’….!
Αλλά και πολλοί κατακτητές….. αφ’ ενός μεν υιοθετούσαν τους θεούς των καταχτημένων τους λαών
κι επέτρεπαν ελεύθερα τη διακίνηση θρησκειο·ιδεών…., αλλού, άλλοι…., ως, λ. χ, ο Μεγαλέξανδρος….,
εδώ, λ. χ, οι Ρωμαίοι…., που τους βόλευε,
σαν προκαλούσαν στους καταχτημένους τους κι εμφυλίους : ‘’«σπαρτούς»’’ πολέμους, ιδεολογικούς και μη,
αποπροσανατολιστικούς και αποδυναμωτικούς –τους….,
αφ’ ετέρου δε τους εισήγαγαν, τους ξένους θεούς, και στις χώρες τους,
πολλάκις, και, για βολευτική τους, βαβελική, σύγχυση του λαού….!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 4) Όλοι οι Ιεροσολυμίτες ταράσσονται τότε...., μα περισσότερο ταράσσεται ο βασιλιάς Ηρώδης,
που μαζεύει τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, / Ε, τί…!; Πάνας και ηρεμία…!; Π,π,ανικόςςςςς….! /
για να πληροφορηθεί περί του πού γεννήθηκε ο «βασιλεύς των Ιουδαίων»....!
Κι αυτοί, τότε, του απαντούν....: «στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι είναι γραμμένον.....»….,
αφού, δηλαδή, εκεί και κατά την προφητεία θα γεννιόταν αρχηγός---κυβερνήτης του "Ισραήλ"….!
☼ Μπα, αυτοί, τότε και κατά τη γέννηση του Ι. Χ, ήξεραν, και, αυτήν την, λεπτομερή, "προφητεία"….,
έτσι….. και, και, για να βολευτεί κι ο τότε σκηνοθέτης έτσι....,
ενώ οι "άλλοι" αρχιερείς και γραμματείς...., ύστερα και στα 30 του Ιησού….: Ματθαίος : 21 : 15, 16….,
δεν την ήξεραν...., έτσι…., χμ, και, για να βολευτεί ο τότε σκηνοθέτης έτσι...., ως και άλλα σχετικά....!
Και…., έι…., μήπως, ακόμα, δεν υπήρχε, τότε και επί Ιησού, η….. Ναζαρέτ…!;
|// …..έι…., και….. η Βηθλεέμ υπήρχε τότε…., ώστε να μένει σε αυτήν ο οίκος του Εφραθά…!; //|
Μήπως το Ναζ,ω,η,ραίος βγήκε απ’ την αίρεση των Ναζ,ω,η,ραίων :
αφιερωμένων στο θεό….. κι όχι απ’ τη Ναζαρέτ…!; ☼
Και..... εύλογη είναι η απορία---ερώτημα....: ένας βασιλιάς….,
δεν θα έβαζε να τους παρακολουθήσουν κρυφά...., προκειμένου να πετύχει το σκοπό του....,
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*$ Α, αδιαμφισβήτητα…., ως πάντα…., με τόσους σπιούνους πράκτορες, «ωτακουστές», ‘’τέτοιων’’….,
«καθώς ήτο σε θέση», κι αυτός, ο βασιλιάς, να έχει….,
μα, να, και να μαζεύει τα υποτακτικά –του….. ιερείς, γραμματείς,…..
όπως, λ.χ…., και καθ’ ομολογίαν του Παύλου στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 24, εδ. (10) 11….,
ο Ρωμαίος και πρακτορούχος ηγεμόνας, εκεί, Φήλιξ, σαν τον δίκαζε / τον Π,Φ,αύλο /….,
μάλιστα, μέχρι και για το πόσες ημέρες
ήταν, τότε, ο Παύλος εις τα Ιεροσόλυμα….: «…..επειδή είσαι εις θέσιν να μάθης ότι δεν επέρασαν
περισσότερες από δώδεκα ημέρες που ανέβηκα να προσκυνήσω εις την Ιερουσαλήμ…..»….! $*
κι όταν, μάλιστα, το, φυσικόοοοο, άστρο---"τροχονόμος" : προπομπός
τους οδηγούσε ίσαμε το σπίτι….. ή, χα, έστω, ίσαμε το σπήλαιο...!;
Ε, μάααλλον…., κι αυτό : το, «αλληγορικό», άστρο…., ήταν δίποδο : πρακτορικός ’’σύνδεσμός’’ τους….,
ε, που, μάααλλον, έμεινε εκεί και τους φυγάδευσε στην Αίγυπτο….,
να, στην Ανατολή, χμ, που επέστρεψαν οι μάγοι και δε μας λέει ο Ματθαίος σε ποια χώρα της Ανατολής….,
αφού οι μάγοι, πλην των δώρων, τους έφεραν, έστω ως τα λένε, και τα….. Ηρωδειανά μαντάτα….!
--------------------------------------------------------%%%%%%%%%%--------------------------------------------------▓ ♦ Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 20.…. και.…. 8 : 6 :
«…..οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών…..»…..
[ Α, σώπα, ρε καλό κάθαρμα Τζων….! ]
και….. «Τότε οι επτά άγγελοι,
// Αστέρες---άστρα : επίσκοποι, άγγελοι των 7 εκκλησιών τους, ήηηδη, στο εξωτερικό : ουρανό : Μ. Α….. //
που είχαν τις επτά σάλπιγγες, ετοιμάσθησαν να σαλπίσουν»….!
Και οι 7 εκκλησίες τους ήσαν εκτός Ισραήλ, εκτός γης : χώρας τους, στο εξωτερικό : ουρανό : Μικρά Ασία–Μ.Α,
χμ, και, μάλλον, αφού….. άγγελος = επίσκοπος,
άρα, αρχάγγελος = αρχιεπίσκοπος…..= ζωδιακός αστερισμός…., ε, χα….! ♦
▌ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : Διόσκουροι :
Δυο (!;) άστρα, που, όπως λέγανε αποσπάστηκαν από τον (!;) ουρανό,
πήγαν και κάτσανε πάνω στα κεφάλια των δυο ηρώων.
|| …..των Διόσκουρων : Κάστορα και Πολυδεύκη, γιων του Διός και λατρευόμενων, και, γι’ αυτό,
ως θεών σωτήρων….,
( Ε, αφού λατρεύονταν, η αρχιεπισκοπή : αρχαγγελία : αρχαστρία : «ζωδιακός αστερισμός» τους….,
θα είχε….. 19 επισκοπές : «λυχνίες»….. με….. 19 επισκόπους : «άστρα» : «αγγέλους» :….! )
που, κατά τον Παυσανία, τους τοποθέτησαν ανάμεσα στα (!;) άστρα….:
ζωδιακός (!;) αστερισμός των Διόσκουρων, που αποτελείται από δεκαεννέα, 19, (!;) άστρα….! ||
Αμέσως η τρικυμία σταμάτησε ως διά μαγείας και η θάλασσα έγινε λάδι….!
◘ …..κατά την Αργοναυτική εκστρατεία, σώζοντας, έτσι, απ’ την τρικυμία,
το πλοίο Αργώ των Αργοναυτών που πήγαιναν να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας….!
Ε, τι το ‘χουν οι μάγοι Δεσποτάδες : επίσκοποι το «όπιο» : ηρεμιστικό της λαο,’’νερο’’,θάλασσας….!
Σαφώς, για να ηρεμούν /σε γιορτές ‘’Επιφανείων’’/ τον ’’άνεμο’’ : ιδέα της λαο,’’νερο’’,επανάστασης….,
που προκαλεί τρικυμία στη….. λαο,’’νερο’’,θάλασσα…., που ‘’καταπίνει’’, τότε, ώς και….. πλοία….!
Και, ω ‘’οπιο’’’’μαστουρωμένα’’ ‘’νερά’’, ώς πότε θα ‘’λατρεύετε’’ τις θρησκείες τους : τάφους σας….,
που τους ‘’Ιδρυτές’’ των θεωρείτε ως ‘’φάτνη’’ της ψυχής σας…., ενώ είναι το φέρετρό της….,
ναι…., χμ, που σας ανα·«εγέννησαν» ‘’«σήμερον»’’….,
έτσι που….. κι η ρίζα της ζωής σας να είναι στο φέρετρό της…!;….. ◘
Επίσης, κατά τα λεγόμενα του Πλούταρχου, οι Διόσκουροι εμφανίσθηκαν σαν δύο άστρα
στην πρύμνη του καραβιού του Λύσσανδρου, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου.
{ …..ε, του κεραυνούχου και….. πολεμόχαρου Δία γιοι είναι….,
‘’νεφέλια’’ : κεραυνική «λεπτεπίλεπτη θολερότητα» προκαλούν…., μα, χμ, μόνο, με ήλιο φωτεινή….! }
Τέλος, όλοι έχουν ακούσει για κείνο το φαινόμενο που οφείλεται στις ηλεκτρικές κενώσεις,
---- Ε, όχι και τόσο φωτεινό φαινόμενο οι, ετερόφωτοι, σατάν σκοταδιστές της Σελήνης επίσκοποι….! ---οπότε μπορείς να δεις φωτεινούς θυσάνους, ιδιαίτερα στις κορυφές των καταρτιών.
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( …..φαινόμενο που είναι γνωστό με το όνομα «φωτιά του αγίου Ελμ»
[ Ελμ, παραφθορά | Ναι, ω διεφθαρμένοι….! | του Ελένη, αδελφής των Διόσκουρων Ελένης….. ] ….! )
Οι Έλληνες απόδιδαν το φαινόμενο στους Διόσκουρους, που, σαν προστάτιδες θεότητες της ναυτιλίας,
ταυτίστηκαν λίγο -- λίγο με τους Καβείρους….! ▌
● Αλλού : άγγελοι : πράκτορες : κατάσκοποι : δίποδες αγγελιαφόροι Γένεσις : 19 : 7, 8 :
δυο, άγγελοι : άνδρες : κατάσκοποι του Λωτ….,…..
το Βιβλίον του Εκκλησιαστού : του Σολομώντος, έστω….: 10 : 20 :
«Ακόμη και εις την κλίνην σου να μη δυσφημήσης βασιλέα
ούτε εις τον κοιτώνα σου να μη δυσφημήσης πλούσιον άνθρωπον·
διότι δυνατόν να μεταφέρη τον ήχον πτηνόν αέρος
/ …..χμ, πράκτορας…., ’’τσαλαπετεινός’’ κατά τον Μωάμεθ….: άγγελος :….. /
και δυνατόν να είπη το πράγμα πτερωτόν ον»….,….! ●
♠ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
Στη μάχη κατά του Δαρείου, γράφει ο Πλούταρχος,
ένας αετός πετούσε πάνω από το κεφάλι του Αλέξανδρου
και τον οδηγούσε κατά του εχθρού….: «αετόν υπέρ κεφαλής Αλεξάνδρου συνεπαιωρούμενον
και κατευθύνοντα τη πτήσει επί τους πολεμίους» : Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 33….!
Κατά τον Πλούταρχο, πάλι, όταν έχασαν τον δρόμο φάνηκαν κοράκια / Διόσταλτα /
που ανέλαβαν την καθοδήγηση της πορείας.
Πετούσαν μπροστά κι όταν καθυστερούσαν ο Αλέξανδρος και η συνοδεία, περίμεναν….:
«κόρακες εμφανέντες υπελάμβανον την ηγεμονίαν της πορείας…..
και σπεύδοντες υστερούντας δε και βραδύνοντας αναμένοντες»….: Πλούταρχος : Αλέξανδρος, 27….!
Οι ιστοριογράφοι αυλοκόλακες του Αλεξάνδρου συναγωνίζονται σε μυθολογικά δοξολογήματα.
Ο Πτολεμαίος που περιγράφει την ασιατική εκστρατεία, ισχυρίζεται ότι κατά την πορεία
με στρατιωτική συνοδεία στην έρημο Σίβα, προς το ιερό του Άμμωνος Διός,
έχασε το δρόμο εξαιτίας ανεμοθύελλας. Και τότε εμφανίσθηκαν δύο δράκοντες
και τον οδήγησαν ουρλιάζοντας / Α, το δίποδο ‘’άστρο’’ και οι μάγοι ήσαν της σατάν ‘’Σιωπής’’…!; /
στο μαντείο….: «δράκοντας δύο ιέναι προ του στρατεύματος
φωνήν ιέντας και τούτους Αλεξάνδρου κελεύσαι έπεσθαι»….!
Ο Αριστόβουλος, άλλος ‘’ιστορικός’’, γράφει ότι τον Αλέξανδρο οδήγησαν στο μαντείο δύο κοράκια….:
«κόρακας δύο προπετομένους προ της στρατιάς, τούτους γενέσθαι Αλεξάνδρω τους ηγεμόνας»….:
Αρριανός : Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ΄, 3….!
Κατά τον Έρμιππο, ο Διόνυσος, στην κατάκτηση της Αφρικής απ’ αυτόν,
γράφει πως ο Διόνυσος οδηγήθηκε στην όαση Σίβα, για να σωθή απ’ τη δίψα, απ’ ένα / ρασο / τράγο….,
όπου και γι’ αυτό | του | έχτισε, ο Διόνυσος, εκεί στη όαση Σίβα, τον ναό του Άμμωνος Διός….,….! ♠ ▓
-------------------------------------------------%%%%%%%%%%--------------------------------------------------♣ Και, εδώ, διαφαίνεται η αδιάκοπη φιλονικία μεταξύ, τινών ή όλων, των μωροφιλόδοξων "θεο"εκλεκτών
"12" φυλών και του τότε "Ισραήλ"..... περί ευαρέσκειας του "Θεού" προς αυτούς...., εξαιρετικά....,
/ Ρατσιστής και χατιρικός, τάχα, ο "Θεός"...., που, έτσι, μόνον, ο Σατανάς είναι...., συνήθως....! /
μανία συνοδευόμενη από κάθε τέχνασμα και μεθοδεία….:
εξαιρετικά, άνθηση της / ιμπεριάλ / ράβδου του Ααρών : Αριθ.: 17 : 23, 24, 25….,
[ …..χμ, που, έκτοτε και με την περιτομή –του, έγινε του Ααρών το άνανθο πέος….. ως ανθηρά ράβδος….! ]
για να επιβάλλουν κάποιον προκάτ "Χριστό" τους...., ώς και σε όλη τη Γη....!
Δηλαδή, τον προεξάρχοντα Εβραίο Αντίχριστο του στιλ του επιδόξου πανδικτάτορα Δαυίδ
και συνεχιστή του Δαυίδειου σχιζο"ονείρου"…., έστω, μόνον, π,Π,αν·γεωοικονομιόαρχου….,
βέβαια, με "πειστική" μάσκα Χριστού…., ως, και, εδώ ο θεατρίνος Ιησούς Χριστός….,
ε, ο Ιησούς Αντίχριστος....! ♣
Δεν αρκείται, λοιπόν, σε αυτά ο Ηρώδης και καλεί τους μάγους κρυφά
και, χμ, εξακριβώνει το χρόνο που φάνηκε το άστρο : πρωτοπράκτορα εξ ουρανού---εκ του εξωτερικού....!
Τους στέλνει να βρουν το νεογέννητο, λέγοντάς ‘τους να τον ειδοποιήσουν τότε,
για να πάει να το προσκυνήσει....,
μα αυτοί…., υποψιασμένοι για τις κακές προθέσεις του Ηρώδη…., φεύγουν, τελικά,
απαρατήρητοι κι από άλλο δρόμο, καθοδηγούμενοι υπό του "Θεού" σε, ενύυυυυπνιο, όνειρό τους....,
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---- …..ε, ο Γιαχβέ….. με σούπερ έμπιστο αρχάγγελό του : αρχιπράκτορά του : «όνειρο»….! ---ώστε να μην πέσουν στην παγίδα του Ηρώδη....!
/**/ Ω, και, έστω έτσι, τι θεατρινίστικο και συμπαιχτικό "χαζο"κρυφτούλι....!
Και….. απ’ τους….. απλούς….. βοσκούς της φάτνης, που ο Λουκάς αναφέρει, αντί για μάγους,
τίιιιιποτα σχετικό δεν διέρρευσε…., έστω, από μερικούς….. μη, τόσο ή διόλου, ‘’κολπάκηδες’’….,
όταν, μάλιστα, είδαν, επιβεβαιωτικά, χμ, τέτοια θαυμαστά πράγματα…!; /**/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) .....Όμως έφυγαν…., αφού πριν τον βρήκαν…., οδηγούμενοι από "θαυματικό" άστρο---προπομπό τους,
«προπορευόμενόν τους» μέχρι στο μέρος που εγεννήθη, τάχα, ο Ι. Χ κι όπου σ’ αυτό στάθηκε το άστρο….:
«στο σπίτι» της Βηθλεέμ….: Ματθαίος : κεφ. 2 : εδ.(…..9…..) 11 :
«Και όταν εμπήκαν εις το σπίτι, / …..οι, έστω, τρεις μάγοι με τα τρία δώρα….. /
είδαν το παιδί μαζί με την Μαρίαν την μητέρα του
και έπεσαν εις την γην και το προσκύνησανּ κατόπιν άνοιξαν τους θησαυρούς των
και του προσέφεραν για δώρα χρυσόν και λιβάνι και σμύρναν»….,....!
*//* Ε, «στο σπίτι»…., να, κι όχι σε φάτνη / …..σπηλαίου…!; / της Βηθλεέμ….,
ως λέει, σχετικά, ο «ακριβολόγος» Λουκάς : κεφ. 2, εδ. 12, 16....,
που αναφέρεται σε βοσκούς κι όχι σε μάγους ή άστρο,…..
που, μόνον, ο Ματθαίος : 2 : 1, 2 το αναφέρει….: μάγους κι άστρο….,
αφού, πάλι, κατά τον Λουκά : κεφ. 2, εδ. 7,
«δεν υπήρχε τόπος εις το πανδοχείον όπου είχαν καταλύσει»....,
χα, πριιιιιν από την, στην 8η μέρα, περιτομή του Ι. Χ….,
τόοοοοτε : στην απογραφή, που ήταν έγκυος η Μαρία….,….: Λουκάς : 2 : 21, 6….!
---- Ζώδιο του καρκίνου : Μονογενής….: περιλαμβάνει τον αστερισμό της φάτνης….!
Εμ, γι’ αυτό, για τους «Μονογενείς», έχει, πάντα, ψυχοκαρκίνο το ΚοινωνιοD. N. A της Γης….! ---Ομοίως : σπηλαιικό : φατνικό….: «Ένα δακτυλίδι σφαγίδα από τη βοιωτική θίσβη
παρουσιάζει καθισμένη τη Μητέρα Θεά μέσα σ’ ένα σπήλαιο με το Θείο βρέφος στα γόνατά της
και μπροστά της 2 πολεμιστές αρματωμένους και σε στάση λατρείας,…..» :
Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Κ. Δ :
από το βιβλίο του Παναγή Λεκατσά : Η καταγωγή των θεσμών, εθίμων και δοξασιών….,….! *//*
----------------------------------------------------#####---------------------------------------------------█ Ησαΐας Β΄ : 60 : $6 (5, 15, 16, 17) : (Η Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου) : Θεός / προς Ησαΐα / :
« Πλήθος καμήλων θα σε σκεπάση, αι νεαραί κάμηλοι του Μαδιάμ και του Γεφά
● (5, 15, 16, 17) : «ως και τα αγαθά της θαλάσσης θα στραφούν προς τη Σιών,
καθώς κι ο πλούτος των εθνών θα πάνε προς αυτήν»….,
ε, χμ, «θηλάζοντας το γάλα των εθνών και τα πλούτη των βασιλέων»….,
χα, που ο Παντοδύναμος Κύριος του Ιακώβ
«θα φέρη αντί χαλκού χρυσόν, και αντί σιδήρου θα φέρη άργυρον,
και αντί ξύλου, χαλκόν, και αντί λίθων,σίδηρον»….,
ώστε «ο ελάχιστος θα γίνη φυλή, ο μικρότερος ισχυρόν έθνος»….!
--//-- Ε, όπως κι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι παρακινούσαν τους τότε βασιλείς τους να….! --//-- ●
όλοι οι από του Σαβά θα έλθουν, θα φέρουν χρυσόν και λίβανον
και θα κηρύξουν τους αίνους του Κυρίου»….!
|// …..εχχχχχ, ως επί Σολομώντος…., χμμμ, έτσι : ’’οικειοθελώς’’ ο ‘’νερο’’,εθνο,’’θηλασμός’’….! //|
* Παραπομπή απ’ το $6 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 2 : 11 :
«Και όταν εμπήκαν / οι μάγοι απ’ την Ανατολή /
εις το σπίτι, 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….!
[ Α, και τι αποκαλυπτική η, ’’δωρική’’ Νο / Νο : Νο / 666, παραπομπή απ’ την Π. Δ στην Κ. Δ…., κι εδώ….! ] █
---------------------------------------------------#####----------------------------------------------
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Και….. εδώ..... είναι εύλογη η απορία---ερώτημα....:
πώς είναι δυνατόν, έστω έτσι, ένα, ξεχωριστό, φυσικό, λαμπερότατο άστρο….,
"ακολουθώντας ‘τους κατά πόδας"...., να το βλέπουν, μόνο, οι από Ανατολάς προερχόμενοι μάγοι..…
και όχι..... κι οι κοντινοί στη Βηθλεέμ..... και δη ο ταραγμένος Ηρώδης...., φαινόμενο επί τόσες μέρες....,
αφού χειμώνα καιρό…., με τα πόδια ή με κάρο....,
χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να διανυθεί μια τόσο μεγάλη απόσταση...!;
Δηλαδή, ρε μεσαιωνιστές Ματθαιάρια, τί...!;
Ήταν, χμ, ’’τηλεκατευθυνόμενο’’, ’’θεόθεν’’, το άστρο, χα, «κολπο»πράκτορας :….,...!;
Και…., ενώ και….. ως προς άλλα ασήμαντα…., όπως, λ. χ, στα περί περιτομής…., οι εν λόγω 3….:
Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης, μαζευόντουσαν και τα συζητούσαν….,
και, κατά τον Λουκά και στις Πράξεις τους….,
γιατί δε μαζεύτηκαν να συμφωνήσουν , και, ως προς αυτό, ιδίως, το ‘’άστρο’’ κι ατού στη προπαγάνδα τους,
που δεν το αναφέρουν και οι τρεις…., όπως και κανένας, πουθενά, σύγχρονός –τους, ιστορικός…!;
Μα, και, από αυτό το γεγονός φαίνεται καθαρά ότι, και αυτό,
είναι έργο των επί 150 και πλέον χρόνια κωδικοποιητών, και, της Καινής Διαθήκης
ως και της Παλαιάς –τους ‘’τέτοιας….. Συμφωνίας : Διαθήκης : Μνημονίου :….!
|| Χξς΄…., οι πυγολαμπίδες---κωλοφωτιές χρειάζονται σκοτάδι για να φανεί το..... κωλοφώς τους....,
σκοτάδι που υπήρχε πλεονάζον κι εκεί….,
στο ανταριασμένο και "κλωτσοσκούφι" των Ρωμαίων αποικιοκρατών "Ισραήλ"….,
που μεταλαμπαδεύτηκε, ιμπεριαλίστικα και βάσει προαιώνιου σχεδίου, παντού της Γης….! ||
===============================================================
9 --- 4 )
#4)
Η φυγή εις την Αίγυπτον.
Η φυγή εις την Αίγυπτον : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 13 έως 15.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Όταν ανεχώρησαν, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται εις τον Ιωσήφ εις όνειρον
και του λέγει, «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον
και μείνε εκεί, έως ότου σου πω, διότι ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήση το παιδί
διά να το σκοτώση». (1)
[Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 13.]
*) .....διά να εκπληρωθή εκείνο που ελέχθη από τον Κύριον διά του προφήτου,
Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου. (2) [Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 15.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#4)

Η φυγή εις την Αίγυπτον.

1) Εύλογα και φυσικά…., έτσι...., μπορεί να αναρωτηθεί ο οποιοσδήποτε....:
τόσοι και τόσοι κυνηγημένοι αγωνιστές της Ζωής…., άρα και ‘’συναγωνιστές’’ του όντως Θεού….,
κινδύνεψαν ή πέθαναν αβοήθητοι…., έτσι....,
/_/ .....όμωςςςςς, πολλοί, θεïστές κι άθεοι, υπήρξαν, και θα υπάρχουν,
βοηθημένοι, θεόθεν, αλλιώς...., αγγελόθεν,…..
ως, σατανόθεν, και πολλοί σατανιστές κι αντίθεοι...., πάντα "ομοσυχνοτήτως", άμεσα ή μη….! /_/
και δε βρέθηκε ούτε ένας θεόσταλτος άγγελος…., απρόσκλητος κιόλας…., να τους καθοδηγήσει....,
ώστε να σωθούν κι αυτοί τοιουτοτρόπωςςςςς...!;
Τι…., δηλαδή…., μόνο για μερικούς…., για αυτούς, κι εδώ, τους Εβραίους….,
έδειξε ευαρέσκεια ο, Γιαχβέ, Θεόςςςςς....,
που…., έτσι...., δείχνεται παράξενα "ρατσιστής" και όχι μόνον....,
χειρότερος από ανθρώπους και κατθρώπους...., ανάξιος για πίστη---εμπιστοσύνη και, έστω, λατρεία….!
Έτσι δεν είναι, βρε, δόλια, "δολοφόνοι" του όντως Θεού και της μονοθεïστικής πίστης….,
μασονοκαββάλ κρυπτοσατανιστάρια…., ή κι άθεοι…., σεις…., οι με μάσκα, δήθεν, μονοθεïστή....,
κι όταν, μάλιστα, πολλάκις, εδώ…., ως και αλλού κι άλλων χωρών ‘’τέτοιους’’….,
βλέπουμε, χα, θεόσταλτους, έστω, άκορμουςςςςς αγγέλουςςςςς
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να ανεβοκατεβαίνουν, χμ, από Ουρανό σε Γη…., κι αντίστροφα....,
και….. να ανοίγουν πόρτες φυλακών, να σπάζουν αλυσίδες φυλακισμένων και τόσα άλλα...!;
Δεν είναι φυσικό να σας πει...., και, κάνοντας τον δικηγόρο του Θεού....:
«Άει στον αγύριστο...., / Ε, στο Διάβολο είστε….. κι εσείς....! / ρε βλάσφημοι "θεομειωτές" και "θεοκτόνοι"….,
που…..ούτε για ανακύκλωση από τον όντως Θεό δεν προσφέρεστε...., RE σκουπίδια….,
παρά, μόνο, από τον όντως Σατανά---Θεό σας….,…..ε…., κρυπτοπολυθεïστές, κρυπτοδυαρχιστές,...!;
Σαφώς, οι τέτοιοι άγγελοι είναι έγκορμοι φακιρο,πρακτορο,σωσιο,άγγελοι του Σατανά,
ω, αφελείςςςςς χαζοχριστιανοί…., εεε, το ξαναλέω….,
μιας και με τη λέξη άγγελος χαρακτηρίζεται ένας, και δικός τους, γήινος έγκορμος…., ’’σύνδεσμός’’ τους….,
ως το προηγούμενο, 3, Κεφάλαιο αναφέρθηκε….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Α, ευτυχώςςςςς που δεν συμβουλεύτηκε το ‘’προφητο’’σενάριο
ο, τάχα επίδοξος φονιάς του Ιησού, Ηρώδης…., ο, χξς΄, αγιοποιημένος –τους….,
μα και οι αρχιερείς κι οι γραμματείς του…., τώρα….,
και δεν έμαθε, κι αυτός, την προκάτ πορεία του Ιησού…., χμ, «εξ Αιγύπτου…..»....!
--%-------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------%● ▪ Άγαρ : Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 24, 25, 26 : «Αι δύο αυταί γυναίκες είναι αι δύο διαθήκαι,
η μία η οποία προήλθε από το όρος Σινά | Η ‘’γήινη’’ : ‘’ντόπια’’ της Π. Δ | και γεννά παιδιά διά δουλείαν
αυτή είναι η Άγαρ, --- διότι η λέξις Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά εις την Αραβίαν / Αίγυπτον / --αντιστοιχεί δε εις την σημερινήν Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλη μαζί με τα παιδιά της.
[ Τί, ξένος κατακτητής, εκεί…., ντόπιος, πια…., τους επιβάλλει δουλώτρα διαθήκη : μνημόοοοονιο…!; ]
*** …..▪ Γένεσις : 16 : 3 έως 6….: Άγαρ : η Αιγύπτια δούλη της στείρας Σάρας,
που την παρέδωσε σε γάμο μετά του σύζυγου της Αβράμ και γέννησε τον Ισμαήλ….,
που την μεταχειρίζονταν με τόση σκληρότητα, ώστε δραπέτευσε….,
ενώ καταράστηκε τον Αβράμ, που δεν την κατέστησε έγκυο….,
χμ, ως και στην Ελληνική Μυθολογία….:
ίδια…., χμ, αναποκωδικοποίητα…., ιμπεριαλιζέ καμώματα του Δία και της Ήρας….,
όπου, μάλιστα, και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν έξι, όρη, Όλυμποι….,
ως κι εδώ κάμποσα, όρη, Σινά….. και τρέχα γύρευε….. αέρα κοπανιστόοοοο….,….! ***
Η άνω | Η ‘’ουράνια’’ : ‘’ξένη’’ | όμως Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, και αύτη είναι μητέρα όλων μας»….!
[ Τί, άλλος : ξένος τους εξαγοράζει το χρέος –τους με νέο μνημόνιο : Κ. Δ και χρωστούν, πια, σ’ αυτόν…!; ]
Επίσης…., και άλλη αντιστοιχία της….:
«Τα πτώματά των / των δύο μαρτύρων / θα αφεθούν εις την πλατείαν
της πόλεως της μεγάλης, η οποία / η «αγία Ιερουσαλήμ» / αλληγορικώς καλείται Σόδομα και Αίγυπτος,
(!;!;!;!;!;) όπου και ο Κύριός των εσταυρώθηκε»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : 11 : 8,
χμ, «εκτός της πύλης : εκτός στρατοπέδου»,
το ‘’σφάγιο’’ ’’θυσίας’’ ο Ι. Χ…., ω, και μας ‘’τα’’ ‘’σοδομιάσατε’’, ε, αλληγορικώςςς…., ήτοι, μαφιοζιζέ….!
Εχ, και, αλληγορικώς σκέπαζαν οι μαφιόζοι τις κάθε παρατυπίες κι αναντιστοιχίες τους και ‘’κενά’’….:
ιστορικά, γεωγραφικά,….!
Ο Παύλος : Προς Γαλάτας : 1 : 15, 16, 17….. αφήνει να εννοηθεί
ότι, τότε, ο της τότε Διεθνούς Συνωμοσίας τους ‘’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ :…, μα κι ο Ι. Χ ‘’τότε’’….,
ήταν στην Αραβία….: { Έι, ακόμα ‘’αυτός’’ : ο ‘’θεός’’….. κι εκεί…!; Ε, και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου….! }
«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,
διά να κηρύττω αυτόν εις τα έθνη,
αμέσως (!;!;!;) δεν συμβουλεύθηκα (!;!;!;) ανθρώπους, ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα
προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ,
αλλ’ έφυγα εις την (!;) Αραβίαν / ε, εκεί οι σύμβουλοι κάτθρωποι / και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν»….!
*# Κάλέ Π,Φ,αύλε…., ως Σαύλος / Σαούλ / δεν τον πρωτογνώρισες τον Ι. Χ….,
ε, που, εκεί, στην Αραβία : Αίγυπτο τον παίδευε κι εκπαίδευε ο θεόςςςςς
απ’ τα 12 έως τα 30 του, ’’όπως’’ και τον Ι. Β….,
οπότε σου αποκαλύφθηκε / ο Ι. Χ / και σου συστήθηκε και μετεστράφης….: Π. Α : 9 : 1 έως 9…!; #* ●
-%-------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------%-
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Και τι ακριβής εφαρμογή του "προφητο"σεναρίου,
και, απ’ τον ετεροκίνητο, φακιροσκηνοθετοκίνητο, άσχετο Ιωσήφ....!
Εμ…., έτσι, λοιπόν…., ο "κάθε" ψευδοπροφήτης---σεναριογράφος---χαράκτης πλαισίων κίνησης
των / ιδεο / ενσαρκωτών των ηρώων του μετά...., των εφαρμοστών, και, αυτής της "προφητείας" του....,
καθίσταται προφήτης...., χμ, θεόχριστος : ’’Μεγαλαδελφόχριστος’’….,
συνήθως, ο των ‘’προγραφικών’’ πολεμικών διαγγελμάτων….!
▌ Προφήτης : στην ελληνική γλώσσα η λέξη σημαίνει ο ομιλών αντί : για λογαριασμό του Θεού, πλην και
‘’προλέγων’’, μα και πρέσβις : «θεωρός»…., / Καταδικαστέοι, ως ενοχοποιητές του όντως Θεού….! /
ε, που ‘’τέτοιους’’ έβαζαν για να τεστάρουν το λαό, ιδίως…., | ΄Ολοι επί εσχάτη προδοσία εθνοπροδότες….! |
ενώ στην εβραϊκή η αντίστοιχή της είναι Ναβί και σημαίνει, κυρίως, κλητός….!
Παλαιά Διαθήκη : Έξοδος : 7 : 1, 5 : Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήνּ
«ιδού εγώ σε καθιστώ θεόν προ του Φαραώ· και ο Ααρών θα χρησιμεύση ως προφήτης σουּ…..
και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν θα εκτείνω την χείρά μου εναντίον της Αιγύπτου,
και θα εξαγάγω τους Ισραηλίτας εκ μέσου αυτών»…., ή…., ή…., ήηηηη….,
νααααα…., που, σχεδόν, όλα, και, τους είναι ‘’προγραφές’’ θυμάτων υπό αρχισαδιστών Θυτών….! ▌
// Σκηνοθεσία, οπτικοακουστικά εφφέ κ. λ. π.…, τότε....:
η εταιρία, κυρίως, των λαοπλάνων αποχαυνωτών....,
η ‘’Μεγαλαδελφοκίνητη’’---‘’Κολπαρχοκίνητη’’ Αριμαναχουραμάσδα και….. Κουμ....! //
=================================================================
9 --- 5 )
#5) Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδην.
Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδην : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 16 έως 18.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε / …..με την σφαγή "όλων των αρσενικών παιδιών εις την Βηθλεέμ και εις όλα τα περίχωρά της"
από τον Ηρώδη..... / εκπληρώθηκε εκείνο που ελέχθη διά του Ιερεμία του προφήτου,
Φωνή ακούσθηκε εις την Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. Ήτο η Ραχήλ που έκλαιε
τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουν πλέον. [Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 17, 18.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#5)

Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδην.

Εξαπατημένος ο Ηρώδης απ’ τους μάγους...., εγκάθετος των Ρωμαίων…., μα "διπλοπαίγνιδος" κι αυτός….,
ως, μετά, και, ο διάδοχος κι εγγονός του Ηρώδης….,
θυμώνει και σκοτώνει όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της….,
τα από δύο ετών και κάτω αρσενικά....!
---- Εχ, έστω έτσι και με την ανοχή των Ρωμαίων....! Κάλέ, ούτε συγγενήςςς του να ήταν ο Ιησούςςς….! ---Και, τότε κι έτσι, χμ, εκπληρώθηκε
/ …..χα, ’’γυρεύοντας πηγαίνανε’’…., μύριες το επαληθεύανε….! /
το εν λόγω λεχθέν διά του, αρχισεναριογράφου, "προφήτη" Ιερεμίου....,
♠ Βρε σεις, κι αυτό, για τότε ειπώθηκε και τότε επαληθεύτηκε, στις «ερημώσεις και καταστροφές» τους….!
Και…., γιατί, δηλαδή, να πιστέψουμε, προπαντός, ’’αυτόν’’ τον τζερεμέ Τζέρεμι, αχ, Ιερεμία….,
όταν, ομολογείται, στην αρχή του βιβλίου του Ιερεμία της Παλαιάς Διαθήκης, πως….:
«Αι μεταξύ της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, των Ο΄,
και του εβραϊκού κειμένου παραλλαγαί είναι (!;) τοσαύται,
όσαι εις (!;!;!;;!;) ουδέν άλλο βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης και αφορούν :
α) εις την θέσιν….. και την τάξιν των κατά των εθνών προφητειών, β) εις την έκτασιν του βιβλίου
*$ Ε, και, μεγαλύτερη, αφού πρόσθεσαν…., πλην της βιογραφίας του υπό του ακολούθου του Βαρούχ….,
και ιστορικά παραρτήματα…., κι εδώ, ως, λ. χ, Ιερεμίας : 52 (52) : 3,….: «Ιστορικό παράρτημα» :
«Καταστροφή της Ιερουσαλήμ»…., να, κι εδώ, για το ‘’δέσιμο’’ μυθολογίας και ‘’ιστορίας’’ τους….! $*
και γ) εις την (!;) κατ’ έννοιαν απόστασιν των δύο κειμένων…..»…!;
---- …..η μετάφρασις των Εβδομήκοντα είναι (!;) ελευθέρα απόδοσις του Εβραϊκού….. ---- ♠
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σφαγή μεγάλη…., 14.000 νηπίων....,
// Ρεεεεε…., η Ιστορία λέει πως ο Ηρώδης πέθανε το 4 π. Χ….. και πώς εσείςςςςς…!; //
που...., αν πράγματι γίνονταν...., θα προκαλούσε…., αν μη τι άλλο...., επανάσταση ενάντια στον Ηρώδη
και σάλο : σοκ στη Γη, τότε, και, βέβαια, θα το ανάφεραν κι οι άλλοι "3" ευαγγελιστάδες...., έστω έτσι….,
και, ως ον, και, τούτο ‘’ατού’’ στην προπαγάνδα τους, που αλληλοαντιγράφονται...., γενικώς και ειδικώς....!
♦ …..ως θα το ανάφεραν και οι, απογραφείς, Ρωμαίοι…., και, προπαντός, ιστοριογράφοι….,
αν δεν ήταν…., που είναι...., Ψέμα παρατραβηγμένο….,
ως…., έτσι…., λ. χ, τέτοια…., προ ή μετά…., αναφέρονται χαζά και σε άλλες θρησκείες….:
Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
Βουδισμός : Ο θείος του Κρίσνα : Βούδδα, ο Κάνσα, ο κακός βασιλιάς της Μαθούρα,
θανάτωσε όλα τα παιδιά του βασιλείου του, που γεννήθηκαν τον ίδιο καιρό με τον Κρίσνα,
*//* Χμ, κι εδώ….. 14.000 νήπια αγόρια…., εχχχχχ, αρσενικά των «αρσενικών» «παρθένων»….!
(( Και…., για όσους θέλουν να εκλάβουν, και, τον αγιοποιημένο –τους Ηρώδη
ως του ίδιου με τον Ι. Χ Κυρίου….,
ας το θεωρήσουν ότι, κι αυτό, έστω, έγινε ‘’θεατρικά’’ και για….. κωδικικές –τους ανάγκες….,
χμ, και που και ‘’για πλάκα’’ σκοτώνουν κι αυτοί….!
Μα, αν εκλάβουν, όσοι, τον Ηρώδη ως άλλου με τον Ι. Χ Κυρίου …., ε, του Κυρίου Καίσαρα….,
ή / …..για ‘’σαμποτάζ’’ και ‘’εις βάρος του Καίσαρα’’….. / και του δεσποινίδου αντιΚαίσαρα….,
ε, ας το θεωρήσουν ότι, κι αυτό, έστω, έγινε για….. άλλες κι άλλων κωδικικές ανάγκες….! ))
Εχ, με συντελεστή, κι εδώ, το 2.000…., ως αλλού….. 12 Χ 12.000 = 144.000 κ. λ. π….,
/ …..χμ, ωσάν τα 2.000 ‘’δαιμονισμένα’’ : αντιΚυριακά γουρούνια που ‘’εξεξεξόντωσε’’ ο Ι. Χ….! /
κάνουν το ιμπεριάλ 7….. 14.000…., ε, χμ, γουρουνόπουλα….,
ναι…., που κι ο….. Βούδας…., πριν γίνει ιμπεριάλ….. Βούδ,δας….,
έκανε 7 ιμπεριάλ βήματα προς βοράν…., έστω, ως τα λένε μυθολόγοι : ευαγγελιστές του….! *//*
γιατί του είχαν προφητέψει πως ο ανεψιός του θα τον δολοφονούσε, για να του πάρει το θρόνο….! ♦
► .....και…..το πολύ -- πολύ…., έστω, χμ, αν ήταν "έτσι"....,
να σκότωνε μερικά παιδιά---συνομήλικα του Ιησού....,
από αυτά της κλίκας του ‘’Μεγαλαδελφοκίνητου’’---‘’Κολπαρχοκίνητου’’ Ζαχαρία….. και της Ελισάβετ....,
που…., από τότε, μάλλον…., αφού έτσι το θέλουν…., θεατρικά---για το θεαθήναι...., "όμως"....,
έκρυβαν, φορές, τον ‘’γιο’’ τους Ιωάννη…., και ‘’συνομήλικο’’ του Ιησού....,
και, στην έρημο του όρους των ελαιών και των σατανοφακίρηδων---κρυπτοδιδασκάλων τους....!
Και…., αν, μόνο, τα αρσενικά νήπια της περιοχής εκεί ήσαν 14.000….,
συν τα κορίτσια νήπια…., συν τα άλλα παιδιά….,
πόσοι θα έπρεπε να είναι οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης τότε…., για να είναι τόσα τα παιδιά…!;
Ααααα…., εκατοντάδες χιλιάδες…., κι άστε τα σάπια, ω σάπιοι….!
Χα, ναι, 144.000 «παρθένα» «αρσενικά», σώρρυ, 14.000 νήπια αγόρια,
όσα και τα περί Κρίσνα, ω ιμπεριάλ νούμερα κι εσείςςςςς του όντως Σατανά…! ◄
♣ Εεεεε, και με λίγο αίμα..... η ταινία---το σήριαλ
γίνεται….. από μυθολογία για "άγριους"..... ιστορία για "ήμερους"....!
Και….. τι ακριβής, κι εδώ, επαλήθευση…., τι θαυματικήηηηη, χμ, επαλήθευση….,
πάλι, της αόριστης : ’’αόριστης’’ "προφητείας" του τζερεμέ Ιερεμία…., ω κρυπτοσατανιστάρια….,
που..... και πού δεν κολλά στο διαρκώς γεωσκανδαλο"Ισραήλ"...., το διαρκώς Ραχηλόκλαυτο....!
Καλά…., βρε χαχόλια Ματθαιάρια...., έστω έτσι...., αλλά….. δεν βγήκε ούτε ένας….,
και, από τους σεναριογνώστες αρχιερείς και γραμματείς…., και "κολλητούς" του…., του βασιλιά Ηρώδη….,
που είχε όλη την άνεση να τους μαζεύει…., όποτε ήθελε….,
/ .....ώστε να αποφευχθεί η σφαγή τόσων νηπίων...., σαφώς, και νηπίων "χριστιανών" συγγενών τους....! /
να πάει και να του πει....: «Ω Βασιλιά μας....,
νά ‘τες οι προφητείες…., ως σου είπαμε περί της γέννησής του στη Βηθλεέμ...., και που βγήκαν αληθείς….,
τώρα, ο Ιησούς είναι εκτός "Ισραήλ"...., προφανώς στην Αίγυπτο....., και…., και, για αυτό...., μη σκοτώνεις
τόσες χιλιάδες αθώα νήπια άδικα…., και, για να "τον" βρεις....,
γιατί ο Ιησούς κρύβεται εκεί, στην Αίγυπτο, επιμελώς...., καταπώς κι οι γραφές το υποδεικνύουν....!
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[ Μα, κι αυτό, δυσαποκωδικοποιητό….: Αίγυπτος : Άγαρ :…..
μητέρα του Ισμαήλ απ’ τον Αβράμ : δούλη της Σάρας….,
(τόσα) Σινά : Ιερουσαλήμ : Σόδομα ή Αίγυπτος :….,…..
ωχ, και….. τρέχα γύρευε, αλληγορικώςςςςς, ω συμβολισμόπληχτε….! ]
Κάνε υπομονή…., ω βασιλιά μας…., ώσπου να μεγαλώσει....,
που, ως νήπιο, δεν θα σου κλέψει το θρόνο ο Ιησούς---επίδοξος βασιλιάς των Ιουδαίων"....,
και…., τότε…., επαγρυπνώντας εμείς όλοι...., θα "του τη στήσουμε" θανάσιμά του..…
και θα είσαι συ, ή κάποιος γιος σου, πάλι, βασιλιάς....!»...!;
Ε, κάπως έτσι…., ή, έστω, κι αλλιώς…., δεν θα γίνονταν…!;…..
Έιιιιι, ο Ηρώδης ήξερε από τα κωδικικά…!; ♣
====================================================================
9 --- 6 )
#6)
Επιστροφή από την Αίγυπτον.
Επιστροφή από την Αίγυπτον : Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 19 έως 23.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Μετά τον θάνατον του Ηρώδη, άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται, εις όνειρον, εις τον Ιωσήφ,
/ …..και…., πλην κι ως με σούπερ έμπιστο και αυτοπροσώπως…., όνειρο = όχι αυτοπροσώπως…!; /
όταν ήτο εις την Αίγυπτον, και του λέγει, «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του
και πήγαινε εις την γην του Ισραήλ,
διότι έχουν πεθάνει εκείνοι, που εζητούσαν την ζωήν του παιδιού». (1) [Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 19, 20.]
*) Εις όνειρον καθωδηγήθηκε από τον Θεόν και έφυγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας.
Και όταν έφθασε, έμεινε εις πόλιν, που ωνομάζετο Ναζαρέτ, διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον
ελέχθη από τους προφήτας, ότι δηλαδή θα ονομασθή Ναζωραίος. (2) [Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 22, 23.]
---------------------------------------------------------------------------------------------#6)

Επιστροφή από την Αίγυπτον.

1) Στο επεισόδιο αυτό του σήριαλ αυτού.....
ο Ηρώδης πεθαίνει κι ανεβαίνει στο θρόνο ο γιος του Αρχέλαος....!
Τότε, και για αυτό…., άγγελος προστάζει, σε ενύπνιο όνειρό του, τον Ιωσήφ
να γυρίσει στο "Ισραήλ"…., μα….. δεν του λέει σε ποια πόλη....: Ματθαίος : 2 : 19, 20….!
// Α…., ίσως και να του είπε...., αλλά, μάλλον, παρεμβλήθηκαν….. ραδιοπαράσιτα.....
και "κόπηκε η γραμμή"...., που συνέβαιναν κι αυτά στο πολυκατασκοπευόμενο "Ισραήλ"….! //
Όμως, ο Ιωσήφ…., αφού μαθαίνει πως ο Αρχέλαος, γιος του "σφαγέα" Ηρώδη,
είναι βασιλιάς της Ιουδαίας….,
από φόβο, δεν θέλει να πάει εκεί...., λες και, θανόντος του Ηρώδη, θα γίνονταν βασιλιάς ο κηπουρός του....,
τη στιγμή, μάλιστα που, και, οι Ρωμαίοι ήταν, γενικώς, φουλ βασιλόφρονες---αυτοκρατορόφρονες
|// Εδώ "υποτακτικά" τους…., ή και υποτακτικά τους τα Ρωμαιοεγκάθετα…., που ‘’διπλοέπαιζαν’’ τινές….! //|
κι έκαναν ‘’τα πάντα’’ για να διαιωνίζεται, ‘’παντού κι όπως’’, η ‘’κάθε’’ βασιλική εξουσία ως θεσμός....!
◘ Εμ...., πώς να μη δίνουν τόσο πολλή σημασία…., κυρίως, οι αυτοαποκαλούμενοι, χμ, χριστιανοί,
στα ενύπνια όνειρά τους…., αυτοκατασκευάσματα, σχεδόν, όλα….,
[ …..τα αληθινά…., κι απ’ όπου και σπανιότατα ‘’άνωθεν’’…., είναι άκρως δυσαποκωδικοποιητά….! ]
και που…., όλοι τους, σχεδόν…., "πιάνουν γραμμή" με "τους άνω".....
και παίρνουν…., τάχα, τότε...., έτσι ή κρυπτογραφικά...., προφητικά μηνύματα….,
χα, τα έρμαια….. του Ερμή, της Αθηνάς, του Απόλλωνα, του Ασκληπιού, του Γιαχβέ, του Δία,…..
του κάθε κι όποτε κι όπου ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’Θεού’’ : Κυρίου :….,…..
που, μετά, πάνε, κιόλας, χμ, να τους τα εξηγήσουν, και, οι τσαρλατανοονειροκρίτες.…!
Ε, τους αξίζει να αναστατώνονται…., με όνειρα…., μα και με οράματα : μεγαλεπίβολα σχέδια αυτά….,
αφού…., πες -- πες μπερδέ : μπουρδέ ψέματα…., μπουρδομπερδεύονται....! ◘
------------------------------------------------------------------------------------------------
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2) Έτσι...., μετά...., παρεμβαίνει /Ε, ανώτερος του αγγέλου γαρ…., που ‘’κλωτσάει’’ ο Ιωσήφ…../ ο Θεός....,
πάντα κατά τα λεγόμενα των παραμυθόπληκτων παραμυθάδων αφηγητών....,
εδώ, μόνον, του Ματθαίου : 2 : 22….,
---- …..ξου…., εξού και "παραμύθα" των λαών....! ---και πάει κι εγκαθίσταται…., ο Ιωσήφ με τη Μαρία και τον Ι. Χ…., στη Ναζαρέτ....,
[ Αχ, «δις» τον ονειροξεθεώσανε γέρο άνθρωπο…., που «καθ’ όλα είναι αποφασισμένο υπό του Θεού…..»….! ]
για να κληθεί…., κατά πολλές "προφητείες"..… και για εκπληρωθούν κι αυτές...., Ναζωραίος....!
// Ναζαρέτιος…., κάλέ…., γιατί το…..Ναζωραίος : Νάζι + ωραίος....,….. | Τί, από το Ναζί η χίτ λέρα…!; |
και όσοι, μεγαλήλικες, κάνουν χάζι, και, σ’ αυτά εδώ….. και είναι κι ωραίοι....,
χμ, ας μετ·ονομαστούν Χαζωραίοι....,
ε, ή και Γαζωραίοι…., χα, από το Γαζί + ωραίος…., ω ’’ψιλόγαζοι’’ εμπαίχτες κι εμπαιζόμενοι….! //
*$$ Και…..δεν είναι, πάλι, εύλογο το ίδιο…., όπως πιο πάνω…., ερώτημα....:
«Αφού μπορεί…., απρόσκλητος, κιόλας, κι απροϋπόθετα των όποιων γήινων…., ο Θεός
να παρεμβαίνει στα γήινα...., γιατί δεν παρενέβη κι εδώ…., σκοτώνοντάς ‘τον, εν ανάγκη….,
εάν δεν μετεπείθετο...., ως παρενέβη αλλού και πολλάκις....,
καταπώς μας πολυλένε...., κυρίως, στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη….,
ώστε, τελικά, να μη σφαγούν τόσα νήπια....,
---- .....ή μήπωςςς, κι αυτό, είναι στο, χμ, σχέδιο του Θεούουου…., | Άραγε, γι’ αυτό, τον αγιοποίησαν…!; |
ή «κατά την οικονομία του Θεού»…., ή, χμ, προς…..δ,λ,όξαν, και, του...!; ---ως και τόσα άλλα σχετικά ερωτήματα...., ω, συνειδητά ή μη, Δικηγόροι του Διαβόλου.…,
ω ’’θεοκτόνα’’ κρυπτοσατανίδια….: πολυαρχιστές, δυαρχιστές,…..ή και άθεοι…!;
Και μη χειρότερα....! Αλλά...., ω "χαζο"χριστιανάρια...., που…., και αυτά…., ακόμα, θα τα ξεπληρώωωνετε….,
καλά έλεγα παλιά και λέγω και θα λέγω, και, για σας…., ωρέ "θεοκτόνοι", ’’μονοθεϊοκτόνοι’’,…..
ω ‘’αντίχριστοι’’…., που….. Χριστόν αποκαλυπτή –σας φοβάστε….,....:
«Τενεκέδες κουρδουκλούνε…., ντάνΓΚΑΡ ντούνΓΚΟΥΡ θε ν’ ακούσεις....!»....! $$*
=================================================================
9 --- 7 )
#7)
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του : Ματθαίος, κεφ. 3, εδ. 1 έως 12.
Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 1 έως 8.
Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του : Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 1 έως 20.
Πρόλογος : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 6 έως 15
και.....
Η μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστού : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 19 έως 28.
*) Όταν δε είδε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους να έρχωνται εις το βάπτισμά του,
τους είπε, «(!;!;!;) Γενεά εχιδνών, ποιός σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλλουσαν οργήν;
Κάνετε καρπόν άξιον της μετανοίας και μη νομίσετε ότι μπορείτε να λέγετε μέσα σας,
Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, διότι σας λέγω, ότι ο Θεός μπορεί από τις (!;) πέτρες αυτές να κάνη
παιδιά διά τον Αβραάμ.».
(1)
[Ματθαίος, κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9.]
*) Ήλθαν δε οι τελώναι να βαπτισθούν και του είπαν, «Διδάσκαλε, τί να κάνωμε;». Αυτός δε / ο Ι. Β /
τους είπε, «Να μη εισπράττετε τίποτε (!;) περισσότερον από ό,τι σας έχουν διατάξει». (2)
[Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 12, 13.]
*) Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν οι Ιουδαίοι έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς
και Λευίτας να τον ερωτήσουν, «Συ, ποιός είσαι;». Και ωμολόγησε και δεν αρνήθηκε
αλλά ωμολόγησε, «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Και τον ερώτησαν πάλιν, «Τί λοιπόν, είσαι συ;
Ο Ηλίας;». Και λέγει, «Δεν είμαι». «Ο Προφήτης είσαι συ;». Και απεκρίθη, «Όχι».
Είπαν λοιπόν εις αυτόν, «Ποιός είσαι; Διά να δώσωμεν απάντησιν εις εκείνους που μας έστειλαν.
Τί λες για τον εαυτόν σου;». Ο Ιωάννης είπε, «Εγώ είμαι η φωνή ενός
που φωνάζει εις την έρημον, Κάνετε ίσιο τον δρόμον του Κυρίου,
καθώς είπε ο Ησαΐας ο προφήτης».
(3) [Ιωάννου, κεφ. 1, εδ. 19, 20, 21, 22, 23.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#7)

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του.

1) Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής : Ι. Β…., που..... δεν έκανε ποτέ του "θαύμα"---φακιρικό---τρικ....,
** Ιωάννης : 10 : 41, 42 : Και ήλθαν πολλοί προς αυτόν / προς τον Ιησούν / και έλεγαν,
«Ο Ιωάννης / ο Ι. Β / δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλ’ όσα είπε γι’ αυτόν, ήσαν αληθινά.
Και πολλοί επίστεψαν εις αυτόν εκεί»….! **
---- Όλοι –‘τους, σχεδόν…., «κολπάκηδες», κι εδώ…., γνώστες, όσο, των κωδικοποιητικών της Π. Δ….:
εκφραστές, αναλόγως, διαφόρων ενσαρκωτών ιδεών…., ως, λ. χ, Ηλίας, Χριστός, προφήτης,….! ---{{ .....χμμμμμ…., ο τρεφόμενος, κατά "αγγελοπροφητεία", με άγριο μέλι και ακρίδες....:
οι, ’’αστικές’’, γαρίδες του "Ισραήλ" προσομοιάζουν με, ’’λαϊκές’’, ακρίδες....!
Αχ, βρε Ιωάννη, τυχερός ο Ιησούς, που, κατά την προφητεία του Ησαΐου : Α΄ : 7 : 15….,
αυτός, έστω, χμ, θα έπρεπε « | …..α, λάιτ ή…!; | βούτυρο
και / …..α, από ήμερες μέλισσες…!; Βασιλικό πολτό όχι…!; / μέλι να είναι η τροφή του,
μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το καλόν»….,
που, μάλλον, εσύ, θα ήσουν πιο απείθαρχος εις τον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ Κύριο Γιαχβέ και…., ε….!
Εμ, να ήσουν, μόνον, της βασιλευόμενης δημοκρατίας, να έτρωγες, και, ‘’αερό,’’δροσό’’,μελι : μάνα,….! }}
εκτός του ότι βάπτιζε : βύθιζε στον Ιορδάνη ποταμό με νερό…., δηλαδή…., χμ, για ‘’μαγικό’’ καθαρμό….,
[[ …..κι όχι, και, με Πνεύμα Άγιο…., ως ο….. Ιησούς....:
Ματθαίος : 3 : 11 και Μάρκος : 1 : 8….: μόνο, με Πνεύμα…., ο….. Ι. Χ….,
Λουκάς : 3 : 16 : με Πνεύμα και φωτιά…., Ιωάννης : 1 : 33 και Π. Α : 1 : 5 : μόνο, με Πνεύμα….,….! ]]
έκανε και «βάπτισμα αφέσεως των αμαρτιών»...., «βάπτισμα μετανοίας»….,
ήτοι, πρώτα τους εξομολογούσε, ο αυθαίρετος εμπαίχτης,
κι ύστερα συγχωρούσε, κιόλας, τις αμαρτίες τους...., και πιο ύστερα τους βάπτιζε : βύθιζε μες στο νερό….!
Κι όλα, και, αυτά, χμ, «θεία εντολή»...., ως λέει, μόνον, Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 2, 3….!
▌ Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία :
Εστία : Μια από τις σπουδαιότερες πλευρές των μυστηρίων της Σαμοθράκης
/ των Καβειρίων / είταν οι ιεροτελεστίες του καθαρμού.
Ένας ειδικός ιερέας εκτελούσε αυτή την υπηρεσία, αλλά….. (!;!;!;) πριν δώσει άφεση αμαρτιών
υπέβαλε τους πιστούς (!;!;!;) σ’ ένα είδος εξομολόγη, που αυτοί προσπαθούσαν να την αποφύγουν
με διφορούμενες απαντήσεις…., ή…., ή…., ή….! ▌
Συγκρουόμενος, λοιπόν, ο Ιωάννης
[// …..σκόπιμα και επιδιωκτικά, ως κι ο Ι. Χ…., / Ε, καλή είναι κι η αρνητική, αυτο ή ετερο, ‘’διαφήμιση’’….! /
που…., κατ’ αυτούς : Ιωάννης : 1 : 25….,
(!;) μόνον, «ο Χριστός ή ο Ηλίας ή ένας Προφήτης μπορεί | πρέπει | να είναι Βαπτιστής»….,
ε, δηλαδή, ‘’αλλαχτής’’, νεοβαπτίσματι, Καθεστώτος,
σαφώς, ’’Κυριόσταλτος’’ : Σιλωάμ…., εξού και η κολυμβήθρα του Σιλωάμ….,
ναι…., που βαπτίζονταν και πριν από αυτούς….! //]
με τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους, τους αποκαλεί «γενεά εχιδνών»....,
{[ ….σικ…., ως, μετά, κι ο Ιησούς, ευθέως ή μη….,
αγριομελιστάλαχτο, εμφύλιο, πολεμικό διάγγελμα : προγραφή….,
ε, ως, έτσι…., μάλιστα και σε παραπομπή σ’ αυτό απ’ την Π. Δ….,
κι ο Ησαΐας Α΄ : 1 : 4, 5 : (Η ερήμωσις του Ιούδα) :
«….. / ω Ιουδαίοι / αμαρτωλοί, διεφθαρμέμοι, άνομοι, κακοποιοί, αποστάτες,....!»….! ]}
και τους λέγει, με απειλές, ότι «ο Θεός μπορεί από τις πέτρες αυτές να κάνη παιδιά για τον Αβραάμ»....!
---------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------♣ Ααααα…., παιδιά από "Ισραηλινές" πέτρες μπορεί να μην έκανε ο..... παντοδύναμος Θεόςςςςς....,
αλλά….. το σίγουρο είναι πως η κλίκα του Ιησού κι οι επίγονοί τους…., ώς τα σήμερα...., έκαναν.....
λίγους μεν πονηρούς σπουδαρχίδηδες και θύτες με μυαλό ξυράφι και μυημένους κωδικογνώστες....,
μα πολλούς αφελείς---θύματα..... με μυαλό πετροντούβαρο και αμύητους μη κωδικογνώστες....:
η νέα του, τους, δημιουργία και τάξη πραγμάτων….!
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Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία :
Κατακλυσμός Δευκαλίωνος και Πύρρας / …..ως και με τον του Νώε της Π. Δ….. /….:
Ο Ζευς αναθέτει αυτό το έργο / …..το της νέας δημιουργίας….. / στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα….!
Απ’ τις πέτρες που θα πετάξει πίσω του ο Δευκαλίων θα γεννηθούν άνδρες,
από εκείνες που θα πετάξει η Πύρρα θα γεννηθούν γυναίκες….!
Έτσι θα δημιουργηθεί αυτούσιος ένας καινούργιος λαός,
ξεχωριστά από τους καθ’ αυτό απογόνους του Δευκαλίωνα και της Πύρρας….!
Είναι μια διαφορά καταγωγής, που οι Έλληνες έδιναν σ’ αυτήν ιδιαίτερη σημασία.
Όλες οι βασιλικές και ηγεμονικές οικογένειες ισχυρίζονταν
πως κατάγονταν από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα και πως
δεν είχαν τίποτα κοινό με τον απλό λαό που κατάγονταν από τις πέτρες που είχαν πετάξει πίσω τους
ο γιος του Προμηθέα και η γυναίκα του, ο Δευκαλίων και η Πύρρα, δηλαδή….!
[ Τί, εκσφενδονίστηκε πάνω τους σπέρμα του Δία…., ως, έτσι, σε ονείρωξή του και πάνω σε….. πέτρα….,
οπότε γεννήθηκε ο ερμαφρόδιτος Άγδιστης…., ννναι…., κατά τον Παυσ,αυν,ανία…!; ]
Εμ, ‘’τέτοια’’ λαονεοπλασία εννοεί, ω κρυπτοσατανόπληχτοι, και, ο Ιωάννης Βαπτιστής
κι ας ‘’το ‘παιζε’’, και, λαϊστής….! ♣
▀ Ησαΐας Α΄ : 1 : $4 (5) : ( Η ερήμωσις του Ιούδα) :
«Αλλοίμονον! Έθνος αμαρτωλών, λαέ φορτωμένε ανομίαν,
γένος κακοποιών, υιοί διεφθαρμένοι, οι οποίοι εγκατέλιπον τον Κύριον
και απελάκτισαν το Άγιον του Ισραήλ, και απεστράφησαν αποξενωθέντες απ’ αυτού!».
(5) : «Πού ακόμα να κτυπηθήτε, εμμένοντες εις την αποστασίαν σας;
Όλη η κεφαλή πάσχει και όλη η καρδία ασθενεί»….!
* Παραπομπή απ’ το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 3 : 7 :
«Όταν δε είδε / …..ο, αλλοιμονιστής, Ι. Β….. / πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους
να έρχωνται εις το βάπτισμά του, τους είπε, ’’Γενεά εχιδνών,
ποιός σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλλουσαν οργήν;’’»….:
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του….! ▄
------------------------------------------------------&&&&&---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Εεεεε…., «από κλώσσες….. γλού -- γλού -- γλού.....» ....!
Αντί να καυτηριάζει, λοιπόν, και, η κλώσσα Ιωάννης, και, την άδικη---ληστρική φορολογία,
που τσάκιζε οικονομικά, μόνον, τα κατώτερα στρώματα του λαού….,
● Χμ, κάτι…., παρομοίως του…., που κι η αρχικλώσσα Ιησούς έκανε μετά….,
ε, αφού ‘’’τέτοιο’’ : βασιλικό καθεστώς ήθελε….,
|| …..έι…., που λέμε, εμείς, Ναι στην αλλιώς : δίκαια φορολόγηση….. κι Όχι στην έτσι : άδικη….! ||
μα χωρίς τίποτε καυτηριαστικό άλλο….: «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ»....!
Ε, ως θα έλεγε και, και, ο Ξενοφών….. οι υπήκοοι πρέπει να πληρώνουν | εξαντλητικούς | φόρους….:
Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Ζ΄, 5, 69….!
Αλλά, όπως παντού και πάντα, κι οι παλαιοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’ έλεγαν ‘’τέτοια’’….,
ως, λ. χ, ο φορομπήχτης Μαλαχίας : 3 : 8, 9, 10….,
χμ, που δείχνει τον…., ε, τον δίποδο…., θεόοοοο Γιαχβέ, να ‘’δεκατοκλαίει’’, θεός πράμα….:
( «Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού» )
Θεός : / διά του Μαλαχίου / «Μήπως δύναται ο άνθρωπος να απατά τον Θεόν;
Σεις όμως / υιοί του Ιακώβ / (!;) με απατάτε! Αλλά λέγετε· ’’εις τί σε απατήσαμεν;’’
‘’Εις την δεκάτην και τας προσφοράς. (!;) Η κατάρα σας 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
και δεν θα εκχύσω εις σας την ευλογίαν εν υπεραφθονία’’»….!
---- Εχ, δώστε του, και τους, ολόκληρα τα ‘’τέτοια’’, του Δία, σώρρυ, του Γιαχβέ,
μη σας κάνει ‘’κατακλυσμό’’ και….!
Άντε, δώστε του….. γλυκό,γλωσσοσφαγιό,φιλου Ερμή, σώρρυ, Γιαχβέ, ζακχαροκάλαμον
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και πάχος θυσιών : Ησαΐας Β΄ : 43 : 24 :
Γιαχβέ / προς, λαό, Ισραήλ : Ιακώβ / : «Δεν ηγόρασες δι’ εμέ ζακχαροκάλαμον με τα χρήματά σου
και δεν με εχόρτασες με το πάχος των θυσιών σου· αλλά με εφόρτωσες με την ανομίαν σου»….!
Ννναι, χμ, δώστε του υλικού δίποδου, που, ακόμα, ο Ι. Χ δεν τον έκανε άποδο και πνευματικό….,
ουστ, χξς΄….!….. Βρε, δεν τους ρίχνετε, όλους κι ως σκουπίδια, στη γέεννα : σκουπιδότοπο….! ---- ●
συμβουλεύει, ερωτώμενος σχετικά, τους κομπιναδόρους τελώνες---εφοριακούς
«να μην εισπράττουν τίποτε περισσότερον από ό,τι τους έχει διαταχθή»….,
συμφωνώντας, έμμεσα, με την επιβαλλόμενη ληστρική φορολογία
στο "Ισραήλ" των, επί το πλείστον, πεινασμένων φουκαράδων....: μόνο, Λουκάς : 3 : 12, 13….!
---------------------------------------------------------------------------------------------------3) Ο Ιωάννης ομολογεί....: «Δεν είμαι | ο Ηλίας | .....»...., Ιωάννης, κεφ. 1, εδ.21....,
{{ Κάλέ Ιωάννη : Ηλία, δεν σου είπε ο, έστω, πατέρας σου Ζαχαρίας,
πως ένας άγγελοςςςςς του είπε, για σένα, μέσα στο ναό :
«Και θα έλθη / Ε, συ, Ιωάννη….! / πριν απ’ αυτόν | τον Ιησού | με το πνεύμα και την δύναμιν του Ηλία» :
Λουκάς : 1 : 17…!; }}
μα, αλλού….:
♦ …..ως κι εδώ, λέει ο Ματθαίος : 3 : 3 : «Αυτός είναι εκείνος,
διά τον οποίον εμίλησεν ο προφήτης Ησαΐας, όταν είπε,
‘’Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου,
κάμετε ίσιους τους δρόμους του’’»….!
( Χμ, ω Ι. Β, ‘’ας’’…., τι σημασία, πια…., αφού, ‘’ήδη’’, ‘’σου έφαγε’’ ο Ι. Χ τον ρόλο του «Ι. Χ»….! )
Έτσι, ακριβώς, λένε, δήθεν Ησαïοπροφήτευτα, για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πρόδρομο του Ιησού,
και οι….: Μάρκος : 1 : 3…., Λουκάς : 3 : 5….. και Ιωάννης : 1 : 23….! ♦
Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 10 και 14…., φέρεται να λέει ο Ιησούς
|| Χμ, κατά Ι. Β, ο «ανώτερος / Ι. Χ / από αυτόν / τον Ι. Β / ,
διότι υπήρχε / …..ε, ως ιδέα κι αυτός….! / πριν από αυτόν…..»….: Ιωάννης : 1 : 15, 30….! ||
για τον Ιωάννη Βαπτιστή άλλα με τα του Ι. Β αυτά....: «Αυτός είναι εκείνος, διά τον οποίον είναι γραμμένον,
Ιδού εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρον μου πριν από σε,
ο οποίος θα προετοιμάση τον δρόμον σου εμπρός σου…..
…..και, εάν θέλετε να το παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος έμελλε να έλθη.»….,….!
*** …..ε, όπου Ηλίας, κι εδώ, το, ’’ενσαρκωτό’’, ’’πνεύμα’’
κι η ουσία του θεωρητέου και θεωρητού ως Ηλίας….:
Λουκάς : 1 : 17 : «Και θα έλθη / ο Ιωάννης / πριν απ’ αυτόν / τον Ιησού /
με το πνεύμα και την δύναμιν του Ηλία…..»….! ***
Κι αυτό….. είναι κάτι που, όμως…., καταπώς φαίνεται, παντού της Κ. Δ....,
δεν του το φανέρωσε του Ιωάννη, ποτέ….,
παρά, μόνο, αλλού και σ’ άλλους…., λίγο πριν αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης απ’ τους δήμιους του Ηρώδη....,
ομολογεί πως είναι ο πρόδρομός του…., ο Ιωάννης του Ιησού…., χμ, κατά προφητεία του Ησαΐου….,
που κι αυτός, και καθ’ ομολογία του, «εκαλέσθη εκ γενετής,
εκ της κοιλίας της μητρός του του εδόθη το όνομά του» : Ησαΐας Α΄ : 49 : 1….,
ως κι ο «από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του γεμάτος από Πνεύμα Άγιον» Ιωάννης ο Βαπτιστής :
Λουκάς : 1 : 15…., ως, έτσι καλεσμένοι, κι ο Ιερεμίας : 1 : 5…., ο Παύλος : Προς Γαλάτας : 1 : 15….!
● Πιθανόν…., ο Ιησούς…., και, Ζαχαριόθεν, ως παιδί, δασκαλεμένος….,
να έλαβε υπ’ όψιν του το υπό αγγέλου, τάχα, προμηνυθέν, προ της γεννήσεως του Ιωάννη,
στον, έστω, πατέρα του Ζαχαρία…, Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 17….:
«Και θα έλθη / ο Ιωάννης / πριν απ’ αυτόν / τον Ιησού / με το πνεύμα και την δύναμιν του Ηλία,…..»….,
και να το….. "σάλτσωσε" κι αυτό….,
χα, ο αυθαιρετών επί των, ‘’ζαλιστικών’’, αυθαιρεσιών των αυθαιρέτων….,…..
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ε, έστω, κι εδώ, ως τα παρουσιάζουν….,
ννναιαιαι, και στα σχιζό σας, ω Ι. Χήδες : Ι. Αχήδες, να βρείτε τις αντιφάσεις….! ●
-#$--------------------------------------------------#$#$#$-------------------------------------------------$#
█ ▪ Ησαΐας Β΄ : 40 : (1, 2) 3, 4, 5 : (Παρηγορία εις τους εν Βαβυλώνι αιχμαλώτους : Εγγύς η λύτρωσις)….:
■ (1, 2) Θεός / …..προς την καρδίαν --- …..ε, προς την ηγεσία της….. --- της Ιερουσαλήμ….. / :
« ‘’Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου’’, λέγει ο Θεός σας
’’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»….! ■
«Φωνή τις κράζει, ’’καθαρίσατε εις την έρημον· την οδόν του Κυρίου,
ευθύνατε οδόν διά τον Θεόν ημών εις την στέππην. Πάσα φάραγξ ας υψωθήּ
και παν όρος και βουνόν ας ταπεινωθή, το ανώμαλον έδαφος ας γίνη πεδιάς
και τα τραχέα υψώματα κοιλάς. Τότε η δόξα του Κυρίου θα αποκαλυφθή
και πάσα σαρξ αθρόως θα ίδη αυτήν, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησεν’’»….!
[[ …..Ι. Β : οδοστρωτήρας : ’’Μπουλντόζα’’ :….,
ήτοι, στρωτήρας : βουνών αλά Τμώλο και Ιώβ και λόφων : αντικυριακών αρχηγών κι υπαρχηγών….,…..
φαραγγιών : αντιστασιακών ανταρτών, και, αντιβασιλικών : αντικυριακών…., | Ε, αυτού του Κυρίου….! |
δρόμοι : οι του λαού…., όλοι αυτοί ‘’στραβοί’’ ως προς τον τότε κι εκεί ‘’θεό’’….. και ‘’ισιωτέοι’’….,….!
Σαφώς…., οι ως άνω ‘’ισιωτέοι’’, ίσως, ήσαν και φιλοβασιλικοί : φιλοκυριακοί…., μα άλλου Κ,κ,υρίου….,
ναιαιαι…., αλλιώς…., «υπό συκήν»….. κ. α. λ….! ]]
Λοιπόννννν…., Ματθαίος : 3 : 3…., Μάρκος : 1 : 3…., Λουκάς : 3 : 4…., Ιωάννης : 1 : 23….:
οι, εδώ, 4 μας παραπέμπουν στον Ησαΐα….,
μα κι οι μεταφραστές της Π. Διαθήκης, επίσης, μας παραπέμπουν σ’ αυτούς, εδώ και σχετικά, τους 4….,
μόνο που κι ο Ησαΐας λέει για τότε : «εγγύς η λύτρωσις»….,
ε, των ‘’παρηγορημένων’’ αιχμαλώτων στη Βαβυλώνα….,
ως…., έτσι : αλληλοπαραπεμπτικά, και οι της Π. Δ και Κ. Δ….,
έτσι, και, με τον Ζαχαρία : Α΄ : 3 : $8, 9….: (Όραμα του αρχιερέως Ιησού)
«Άκουε λοιπόν, Ιησού, αρχιερεύ, συ και όλοι οι σύντροφοί σου,
οι οποίοι κάθηνται ενώπιόν σου, επειδή είσθε άνθρωποι προγνωστικού σημείου·
διότι ιδού εγώ θα στέλλω
( Ενεστώτας διαρκείας : άγω στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο….,
άρα, και, γι’ αυτό το σήριαλ επαναλαμβάνεται, ώσπου να…., ε…!; )
τον δούλον μου Βλαστόν. Διότι ιδού ο λίθος, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού·…..»….,
ήτοι, τον σύγχρονο του προφήτη : Ναβί : κλητού Ζαχαρία και του προφήτη Αγγαίου….: Αγγαίος : 1 : 1, 2 :
«…..και προς τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητήν της Ιουδαίας,
και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα»….,….!
Και….. από εδώ : $8…., οι μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης,
μας παραπέμπουν, γι’ αυτό, στο κατά Λουκά : 1 : (77), 78 :
«…..διά να κάμης | …..ω Ιωάννη, γιε του Ζαχαρία : Ι. Β….. |
γνωστήν εις τον λαόν του / του Υψίστου / την σωτηρίαν διά της συγχωρέσεως των αμαρτιών των
χάρις εις το μεγάλο έλεος του Θεού μας, όταν θα ανατείλλη επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανόν»….:
«εν οις επισκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους»….: στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο….!
[ Ω, και τι ακριβής, κι εδώ, μετάφραση…., χξς΄, αλλού μέλλων κι αλλού αόριστος…., εεεεε….! ]
Μα, κι εδώ, μετονομάζει σε Βλαστόν | στα αρχαία, εδώ, Ανατολήν | τον διοικητή της Ιουδαίας Ζοροβάβελ….:
Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 12, 13 : «Και θα είπης / ω Ζαχαρία / εις αυτόν
| …..τον Ζοροβάβελ : και, κεφάλαιο «Στέψις Ζοροβάβελ ως πολιτικού αρχηγού»….. | τα εξής·
’’τάδε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· ιδού ο άνθρωπος, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός.
Διότι θα βλαστήση εκ του τόπου αυτού 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 θα είναι εκ δεξιών του και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων…..»….,….!
► …..εδώ….: Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 12, 13 : ….: Αντιβασιλεύς….. ο Ιησούς Χριστός,
αντιστοιχία του γιου του Ιωσεδέκ Ιησού,
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κατώτερος και εκ δεξιών του τέως διοικητή της Ιουδαίας και βασιλιά, πια, Ζοροβάβελ….,
α, σε ρόλο Βασιλέα (!;) 7 βασιλείων…., κάτι σαν, χξς΄ςςςςς, Βασιλέα των, 12, βασιλέων Ι. Χ….,…..
εξού κι οι φασαρίες του Ιωάννη Βαπτιστή κι Ιησού Χριστού
για ‘’πρωτοκαθεδρία’’ κι οι περί τούτου αντιφάσεις,….!
Εμ…., ω Ι. Β…., στο ξαναλέω…., να έτρωγες, όπως ο Ι. Χ, βούτυρο και μέλι
μέχρι να μάθεις να ξεχωρίζεις το αγαθό από το κακό….,
κι όχι μέλι και γαρίδες, σώρρυ, ακρίδες….!
Α, να πρόσεχες, και, το είδος του βαπτίσματός σου…., και, εξαρχής….,
να, και τις πολιτικές : βαπτιστικές σου πεποιθήσεις….,
που δεν ήσουν, ούτε τελικά : προφταστικά, σταθερός….,
όπως…., τελικά : προφταστικά : άξια τω Γιαχβέ υποτακτικός…., ο Ι. Χ κι έστω…., που….,
ως λες….: Ματθαίος : 3 : 11, Λουκάς : 3 : 16….,
[ …..ενώ ο Ιωάννης δεν λέει κάτι, εδώ, για βάπτισμα Ι. Χ….. κι ο Μάρκος, μόνο, Πνεύματι….! ]
θα βάπτιζε Πνεύματι και φωτιά, χα, που φωτιοκαίει η σκέτη βασιλεία…., ουστ, η Πνευματική….,…..
ε, αφού «ο Θεός τους είναι φωτιά / …..να, και στάχτη….! / που κατακαίει»….,
ως λέει ο Παύλος : Προς Εβραίους : 12 : 29,….!
Ννννναι…., γι’ αυτό σας άλλαξαν τους ρόλους οι καινοδιαθηκικοί….,
εχ, που ήσουν, απ’ τη μάνα ‘’σου’’, απ’ το γένος Ααρών,
χα, και, απ’ τον «κατά την τάξιν Αβιά» ιερέα μπαμπά ‘’σου’’,
απ’ την ιερατική τάξη Αβιά….: Λουκάς : 1 : 5….,
εχ, και δεν ήσουν, χμ, ως ο Ι. Χ Μελχισεδέκιος….,
αφού δεεεεν τους έπρεπε ‘’τέτοιος’’ : αρχιερεύς «κατά την τάξιν Ααρών»….!
Ναι…., κι ούτε, για σένα…., που έπαθες και δεν έμαθες, ως ο Ι. Χ….,
μα για τον Ι. Χ εδόθηκε η μαρτυρία : «Συ είσαι αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….!
Ναι, τσς, που «τέτοιος αρχιερεύς πραγματικά τους έπρεπε,…..χωρισμένος από τους αμαρτωλούς
και υψωμένος τώρα (!;) επάνω από τους ουρανούς,…..»….:
( Τίιιιι…., υπέρθεος…!; Ο Ι. Χ επάνω από τους ουρανούς….. κι ο Θεός στον ουρανό….!
Βρε «όχι ενός μεσίτη», σε πόσα ‘’ταμπλώ’’, σώρρυ, σε πόσους ‘’ουρανούς’’ έπαιζες…!; Σε 7…!;
Και υπό πόσα δέντρα ή ‘’δέντρα’’….: συκή, άμπελο, φραγγοσυκή, φραγγάμπελο,….. ήσουν…!; )
Παύλου : Προς Εβραίους : 7 :….11,….. 17,….. 26….,
ε, ‘’τέτοιος’’…., που, ο Ι. Χ, «έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε, και, (!;) γενόμενος τέλειος,
απέβη δι’ όλους, οι οποίοι υπακούουν εις αυτόν, αίτιος αιωνίου σωτηρίας,
και ωνομάσθηκε από τον Θεόν αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8, 9, 10….,….! ◄
* Ησαΐας : γεννήθηκε το 765 π. Χ…., Ζαχαρίας περί το 550 π. Χ…..
και Ιερεμίας έδρασε περί το 626 π. Χ….! *
▪ 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 / 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’’….:
στο στα αρχαία κείμενο : ‘’και τούτο το όνομα αυτού, ό καλέσει αυτόν Κύριος Ιωσεδέκ…..’’….! | Ε, τίιιιι…!; |
▪ Μαλαχίας : 3 : 1 και $23….: (Έλευσις του Κυρίου και του αγγέλου του)
Θεός : «’’(!;) Ιδού θα στείλω τον άγγελόν μου διά να ετοιμάση την οδόν έμπροσθέν μου.
Και (!;) αιφνιδίως θα εισέλθη εις τον ναόν του ο Κύριος, τον οποίον ζητείτε
Και ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον επιθυμείτε, (!;) ιδού (!;) έρχεται’’, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»…..
και $23 : «(!;) Ιδού εγώ θα σας αποστείλω τον Ηλίαν τον προφήτην
πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η φοβερά»….!
* Παραπομπή από το του Μαλαχία : 3 : $23 στα….:
Ματθαίος : 11 : 14, Ματθαίος : 17 : 11…., Μάρκος : 9 : 11….. και Λουκάς : 1 : 17….! *
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…..Κάλέ…., νααααα…., μιλά…., κι αυτός, για λογαριασμό του, χμ, «αμετάβλητου» Γιαχβέ….,
για τον πρόδρομο του αναμενομένου Μεσσία τους….,
μα….. για τότε, «Ιδού», και για άλλους ‘’τέτοιους’’….! Α, και τι επαληθεύσεις προ,μετα,φητειών, εεεεε…!;
Χα…., και ποίος ο Ετεοκλής….. και ποίος ο Πολυνείκης…!;….. █
=====================================================================
9 --- 8 )
#8)
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού.
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 3, εδ. 13 έως 17.
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 9 έως 11.
Η βάπτισις του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 21 έως 22.
Η μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστή : Ιωάννου, κεφ. 1, εδ. 29 έως 34.
1) Και ενώ ανέβαινε από το νερό, / ο Ι.Χ / είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το Πνεύμα
σαν περιστερά
| Α, από πού ‘’τους ήρθε’’ αυτή η Πελειάς…!; Από την….. Αίγυπτο : Άγαρ :…!; |
$ …..Όταν όλος ο όχλος είχε βαπτισθή
και ο Ιησούς επίσης είχε βαπτισθή και προσευχότανε, άνοιξε ο ουρανός
και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον επάνω του υπό σωματικήν μορφήν
( Ε, κι οι Πελειάδες έτσι…., α, κι ο γάιδαρος του Διονύσου, α, κι ο γάιδαρος του Μωάμεθ….: Φημηνόες….! )
σαν περιστερά και ήλθε φωνή από τον ουρανόν, ’’Συ είσαι…..’’....: Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 21, 22. $
να κατεβαίνη επάνω του. Και φωνή ακούσθηκε από τους ουρανούς : / Τί, πανεγκεκριμένος ο….. Παν…!; /
Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστούμαι.
[Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 10, 11.]
2) Την άλλην ημέραν βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν να έρχεται προς αυτόν και λέγει,
«Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτίαν του κόσμου. Αυτός είναι διά τον οποίον εγώ είπα,
‘’Ύστερα από εμέ έρχεται κάποιος, που είναι ανώτερός μου, διότι υπήρχε πριν από εμέ’’.
Και εγώ ο ίδιος (!;!;!;!;!;) δεν τον ήξερα, αλλά (!;!;!;!;!;) διά να γίνη φανερός εις τον Ισραήλ,
(!;!;!;!;!;) διά τούτο ήλθα εγώ να βαπτίζω με νερό».
Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρίαν και είπε, «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνη
σαν περιστερά από τον ουρανόν / Ρεεεεε, από τους ανοιγμένους ουρανούς….! / και έμεινε επάνω του.
Εγώ (!;) δεν τον ήξερα, αλλ’ εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε,
«Εις όποιον θα ιδής να κατεβαίνη το Πνεύμα ( Ε, σαν πολλά ‘’πτηνά’’ δεν ‘’σου κάθονται’’, ω Ι. Χ…!; )
και να μένη επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον». Και εγώ είδα
και εμαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού».
[Ιωάννου, κεφ. 1, εδ. 29, 30, 31, 32, 33, 34.]
♦ *) ▪ Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 2 έως 3 : Ο Ιωάννης, όταν άκουσε εις την φυλακήν διά τα έργα του Χριστού,
έστειλε δύο από τους μαθητάς του και του είπε, «Συ είσαι εκείνος, ο οποίος πρόκειται να έλθη
ή πρέπει να περιμένωμεν άλλον;»….!
* ▪ Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 19 : Και ο Ιωάννης προσκάλεσε δύο από τους μαθητάς του,
και τους έστειλε εις τον Ιησούν να του πουν, «Συ είσαι εκείνος που μέλλει να έλθη
ή άλλον να περιμένωμεν;»….! *
▪ Ματθαίος, κεφ. 3, εδ, 11 : Ι. Β : «Εγώ σας βαπτίζω με νερό διά μετάνοιαν….. Αυτός / ο Ι. Χ /
θα σας βαπτίση με Πνεύμα Άγιον και με φωτιά»….! ---- …..φφφφφ….. και τζιζζζζζ….! ---- ♦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#8)

Η βάπτισις του Ιησού Χριστού.

1) Δηλαδή...., «.....και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές.....»....,
όπως λέγει κι ο σχετικός ψαλμός…., ω, χα, ασφαλισμένοι Ι. Χήδες....!
-%%------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------%%▓ Α, και μ’ άλλα λόγια…: Περιστεράκι κελαηδεί, / που ’ναι το Πνεύμα του Θεού / υπό σωματική μορφή, /
χαχαχαχά, χουχουχουχού, / βέβαιοι να ’ναι οι πιστοί / πως είν’ Υιός, «αρσενικός», και όχι Κουμ, /
μα ούτε κι εγκαστρίμυθος, / καταπώς λεν, ο Ιησούς....,/
…..και….. σ’ όσους το αντιμιλούν / και λεν πως είν’ παράμυθος…., / κατά Παλαιά και η Καινή...., /
τους κράζει σουτ, σκασμός και σους....! /….!
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Αλήθεια, βρε, και, εσείςςςςς…., μήπως ξέρετε να μας πληροφορήσετε….,
αν ο γάιδαρος…., ε, κατά μια ‘’Ισλαμική δοξασία’’….,
πάνω στον οποίο κάθονταν και βόλταρε, παρουσία κόσμου, ο Μωάμεθ
και τους επιβεβαίωνε, ο γάιδαρος, πως ο Μωάμεθ είναι ο μεγαλύτερος προφήτης του Αλλάχ….,
ήταν κι αυτός, ο γάιδαρος, το Πνεύμα του….. Αλλάχ εν είδει όνου…!;
// Ε, αφού κι εσείς έτσι…., χμ, γιατί όχι κι αυτός αλλιώς : ’’έτσι’’…., χα, να μη ‘’μας’’ κομίσει….. γάιδαρο…!; //
Να…., λοιπόν…., βλέπετε πώς…., όταν ο Γιαχβέ γίνεται Αλλάχ…., ε, μάλλον, Γιαχβαλλάχ….,
και, το Πνεύμα γίνεται, από φτερωτό, τετράποδο….,
ώς, κι η Σελήνη κατεβαίνει, ’’θαυματικά’’, με τη θέληση του Μωάμεθ, χξς΄, και σ’ αυτό δεννν αμφιβάλλω….!
Εχ, συμβολοπαίξτε κι άλλο με Ιεχωβά ‘’νερό και Γιαχβέ ‘’πνεύμα’’ και, σίγουρα, θα έρπετε πιότερο….,
μέχρι να σας…., ω ‘’σεληνοτρόπια’’….,….. ουουουουουστ, και σκυλοφαγωθείτε έως Τζιχαντικάαααα….!
▪ Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία :
Μαντείο της Δωδώνης : Ηρόδοτος : Σχετικά με την ίδρυση του μαντείου της Δωδώνης…..
«Δυο (!;) περιστερές είχαν πετάξει από τις Θήβες της Αιγύπτου, η μία στη Λιβύη, η άλλη στη Δωδώνη.
Αυτή η τελευταία κάθησε πάνω σε μια ( …..τί…., «αλληγορική…..»…!; ) βαλανιδιά,
και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή, είπε στους Δωδωναίους
πως έπρεπε να ιδρύσουν σ’ αυτό το μέρος ένα μαντείο του Δία.
Ο λαός (!;) κατάλαβε πως αυτό το μήνυμα είταν (!;) θεϊκό, κι έκανε αμέσως ότι του παράγγειλε ο θεός.
Η άλλη περιστερά πρόσταξε τους κατοίκους της Λιβύης να ιδρύσουν ένα μαντείο του Άμωνα»….!
Οι ιέρειες του μαντείου της Δωδώνης λεγόταν Πελειάδες και….,
ερμηνεύοντας τον ψίθυρο της εκεί θαυματουργής πηγής / …..τί, «αλληγορικής» κωδικικής πηγής…!; /
ή το θρόϊσμα των φύλλων της εκεί ιερής βαλανιδιάς, ή τους χρησμούς….,
ή τους χρησμικούς ήχους των εκεί κρεμασμένων σκευών….,
[ …..χμμμμμ…., ‘’τενεκέδες’’ ‘’κουρδουκλούνε’’…., ε, νταν--γκαρ--ντουν--γκουρ θε ν’ ακούσεις….! ]
ή το πέταγμα της περιστεράς….,
εξέφραζαν τη θεϊκή θέληση, αρχικά, με γλώσσα ακατάληπτη, που έμοιαζε με την των περιστερών,
και, μετά, με ανθρώπινη, καταληπτή, γλώσσα….!…..
«Ο Διόνυσος, κατά έναν μύθο, είχε προικίσει με ανθρώπινη φωνή έναν γάιδαρο
---- …..εεεεε, δηλαδή, έκανε έναν ‘’κοιμισμένο’’ «αλληγορικό γάιδαρο» ‘’ξύπνιο’’….! ---που του είχε χρησιμέψει για υποζύγιο. Αυτός ο γάιδαρος συναντήθηκε
με τον ξακουστό μεγαλοπεούχο Πρίαπο και πιάσανε τη συζήτηση για τις διαστάσεις
του ανδρικού οργάνου τους. Ο θεός Πρίαπος σκότωσε τον γάιδαρο, που ο Διόνυσος τον τοποθέτησε
ανάμεσα στ’ άστρα»….! ( Α, ομιλούντα ζώα : άλογο Αρείων, άλογα του Αχιλλέα, ελέφας του Πώρου,….! )
{ …..ε, τελικάαα, όλα –τους είναι….. πέη…., χα, εξού και θ,π,εολογία…., ξου και χξς΄….!
Όμωςςς…., ποίων το πέος είναι μεγαλύτερο…., κι αυτό…., ψάξτε ‘το και βρείτε ‘το εσείςςςςς….! } ▓
-%%------------------------------------------%%%%%------------------------------------------%%Αχ…., τι να πει κανείς...., και μάλιστα Δικηγόρος του Θεού, ρε επικίνδυνοι καββάλ δικηγόροι του Διαβόλου,
παρά το....: «Αρκετά…., ρε…., και έως εδώ και μη παρέκει....,
ω θεομπαίχτες και λαομπαίχτες…., ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες…., ω τσαρλατανοπελειάδες….,…..
που μόνο στα σοβαρά δεν μπορεί κανείς, αληθινά θεοφιλής, να σας εκλάβει…., ως και το λόγο σας....!
{[ Και…., ρε σατανοκίνητοι….. ή σατανιστοκίνητοι….,
πόσους άλλους…., κρυπτοσατανιστάκηδες, ντεμέκ φιλοσόφους, προκάτ και καθιερωμένους σας….,
«πεπαιδευμένους» : «ζώντες» θα βάλετε ως κράχτες και, δήθεν, ενστερνιστές των "τέτοιων"….,
ώστε, παρασυρτικά, να τα ενστερνίζονται, αδιαμαρτύρητα,
και να τα ‘’κράζουν’’, και, οι ολιγο,εγ,α,γράμματοι….: «νεκροί» κατά το ψοφίμι τον Αριστοτέλη…!; ]}
Αρκετά…., ρε βλάσφημοι και ψεύτες ‘’θεοκτόνοι’’...., που...., για να επικυρώσετε---επιβεβαιώσετε
τις όποιες φαντασιώσεις σας κι επιθυμίες..... και να γίνετε, κισμετικά, πιστευτοί στους αφελείς....,
τα βάζετε…., έτσι σατανοφακιρικά κι ενοχοποιώντας ‘Τον...., στο στόμα του όντως Θεού....,…..
μα αξιοκόλαστάαααα…., ω κουτοπόνηροι…., κι εσείς, χμ, απρόθετα, βολεψοαφελείς…., ε, όσοι ‘’τέτοιοι’’….,
κι ας νομίζετε πως....!»….!
*# Εμ, πες μου το Θεό σου…., για να σου πω, και, το ποιος είσαι….!
Πάντως, και, συ ρε δημαγωγέ Ι. Β, όπου Θεός, εννοείς τον ‘’Μεγαλάδελφο’’ ‘’Κολπάρχη’’,
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που σε έστειλε να βαπτίζεις ‘’με νερό’’, μα και με Πνεύμα…., αν όχι και ‘’τελικά’’, μόνο, με Πνεύμα….,
α, και σας συνέστησε ‘’μυστικώς’’ και κρυφίως πολύ πριν….,
ω εξεξεξάδελφε του Ι. Χ και Τσιράκι των τότε κι εκεί αρχι’’τέτοιων’’….!
Και…., έι, ω δημαγωγέ Ι. Β…., βάπτιζε, τελικά, μόνο με Πνεύμα…., μη σ’ αλλάξουν το ρόλο….,
εεεμμμ, που, γι’ αυτό, σ’ τον άλλαξαν…., ω, αντιβασιλικέ, δημοκράαααατη….,
ως, ‘’τάχα’’, κι ο πρόγονός σου Ααρών…., / Τι ‘’σύμπτωση’’…., λες κι είσαι όντως απόγονός του….! /
εξού και τόσες ‘’πρόβες’’ και, μοιραίες από ‘’μπαλώματα’’, αντιφάσεις…., εχ, μάλλον….! #*
Για αυτό, προς το παρόν, κοιτάξτε μέσα απ’ τις τρύπες του όζοντος…., ω σύγχρονοί μου, και, ‘’τέτοιοι’’….,
τώρα που πραγματικά άνοιξαν οι, φυσικοί, ουρανοί….,
κοιτάξτε το αόρατο κοράκι ή τον φτερωτό όφι---το περιστερόφιδο του Διαβόλου σας…., χα, ασπροντυμένο,
χμ, και υπό ασώματη μορφή...., και ανακράξτε, ιδίως, οι θρήσκαρχοι και κρυπτοσατάνες....:
«Τω Θεώ δόξα και τω σατανά λόξα.....».....
και μη ζητάτε και "ρέστα", ω "συμβολοπαίχνιδα" ψωραλέα δίποδα....!
Κοιτάξτε καλά…., όμως…., τη μεγαλύτερη οζοντότρυπα....,
γιατί, χμ, μέσα από αυτήν…., ναι, χξς΄, Βηθανιόθεν…., θα ‘’ξαναέλθει’’, ωχ, εκ δευτέρου,
ο Ι. ΑΧ…., ο Ιησούς Αντίχριστος….,
τρυπώντας τρύπια τρύπα ο «αρσενικός» τρυπότρυπος τρυπητής....,
αυτός εδώ, μαζί με την επίσης, χα, αναληφθείσα μαμά του...., αυτήν εδώ,
χμ, την αντι·Παναγία την….. τρυπητή....!…..
…..Ε…., κι αφού γίνεται να γίνεται έτσι…., ω Ιησουάρια…., το ξαναλέω….,
είναι Κτήνος ο Θεός, που δε στέλνει, και, τώρα χίλια τέτοια περιστέρια να μας τα πει όλα και να σωθούμε....!
Ή όχι...!;
[ Βρε, ούτε, πρόχειρο, Σύμπαν για μαριονέτες να έφτιαχνε ο Θεός, δηλαδή,
δεν θα γίνονταν να γίνει έτσι, και, αυτό,….! ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Ωχ…., αν είναι δυνατόν, ρε "χαζο"κρυφτούληδες κι εσείς,
δυο συνομήλικοι συντοπίτες και τόσο πολύ συγγενείς…..
και με τόσο στενές οικογενειακές σχέσεις...., ιδίως των εις το « Ιερό Μεγάλο Κόλπο» μητέρων τους....,
να μη γνωρίζονται διόλου…., όπως μαρτυρεί ο Ιωάννης, επιδεικτικά, δις, και στημένα, ώς στα 30 τους....!
{ …..εμ, πάντως, με τόσα ‘’θεο’’συνθηματικά…., εμείς γνωρίσαμε ότι, «κοιλιόθεν», ‘’θεο’’γνωριζόσασταν….,
ε, κι αφού είδες το Πνεύμα πάνω στον Ι. Χ, ως σου προείπε «εκείνος» που σε….,
’’αυτός’’ είναι….. κι ’’αυτός‘’ είσαι….! Ή….. ο σωσίας, και, –σου…!;….. }
Κι αυτό…., όταν μάλιστα ο Ιωάννης, «πλήρης Πνεύματος Αγίου από την κοιλιά ακόμα της μητέρας του»,
φαίνεται πως αν·εγνώριζε, από τότε, τον, επίσης, στην κοιλιά της μάνας του Μαρίας Ιησού, «μυστικώς»….,
// …..ε, τότε που πήγε κι έμεινε για τρεις μήνες, ως έγκυος, η Μαρία
στην συμφακίρισσά της Ελισάβετ….: Λουκάς : 1 : 56….,
διωγμένη από τον…., ακόμα υποψιασμένο και, μάλλον, μη ‘‘φακίρη’’…., Ιωσήφ....,
για να μεσολαβήσει και να την δεχτεί αυτός....,
μη τυχόν και την θανατώσουν….. κατά την προσταγή του Μωσαïκού Νόμου....! //
αφού...., κατά τον Λουκά, κεφ. 1, εδ. 44...., ο Ιωάννης,
τότε κι αμέσως, αγέννητος ων κι αυτός, ως κι ο Ιησούς,
[[ …..ο...., κάτι σαν Δαλάι Λάμα στους Βουδ,δ,ιστές…., Ιησούς....,
ο..... συμμαθητής---συμφακιρίδιό του, του Ιωάννη, στο όρος των ελαιών και των σατανοφακίρηδων....,
( Χμ, ή στο όρος Άγαρ : Σινά της Αραβίας κι αντιστοιχίας της κάτω Ιερουσαλήμ….:
Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 25…., ε, που κι εκεί είχε όρος….. ελαιών : φοινικιών : βαγιών :….! )
των δασκάλων---εντολοδόχων τους…., κυρίως, από 12 έως 30 χρόνων ων, και, ο Ιησούς.....! ]]
τότε κι αμέσως, «επήδησε από χαράν»...., ο, κι αυτός, και έτσι, πηδηχτούλης και ναζιάρης Ιωάννης....,
ο, μετά, Βαπτιστής του Ιησού…, χμ, «κατ’ εντολήν» και «κατά το πρέπον» και, χξς΄, «επί του παρόντος»….!
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-##-----------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------##♣ *)…..κατά τη βάπτιση του Ι. Χ
// Έι, κατά μόνας ή παρουσία κόσμου, τελικά, που δεν το καλοδιευκρινίζουν κι οι 4 ‘’«παρθένοι»’’…!; //
ο Ιωάννης είδε το Πνεύμα σαν περιστερά…., χμ, «υπό σωματικήν μορφήν» λέγει, μόνον, ο Λουκάς….,
---- Ρε Βουδ,δ,ιστές…., το Πνεύμα μπήκε σε κάποιο περιστέρι…., χα, κάτι σαν μετεμψύχωση….,
ή μεταμορφώθηκε σε περιστέρι…., αλά άλλους ‘’τέτοιους’’…!; ---▌ …..και, και, ο Ματθαίος, κεφ. 3, εδ. 16, λέγει πως, τότε κι εκεί, μόνον, ο Ιησούς το είδε….:
«και ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι (!;) ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν
και ερχόμενον επ’ αυτόν·…..», κάτι που φανερώνει…., κυρίως, με το «συ ει…..» και το «εν σοι…..»….,
και, και, ο Λουκάς, κεφ. 3, εδ. 21 έως 22 :
«Εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος
και προσευχομένου ανεωχθήναι τον (!;) ουρανόν | και καταβήναι το Πνεύμα το Άγιον σωματικώ είδει
ωσεί περιστεράν επ’ αυτόν, και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι λέγουσαν·
συ ει ο υιός μου ο αγαπητός, εν σοι ευδόκησα.»….! ▌
*** Χμμμ, τελικά, τον ουρανό είδε ανοιχτό, ω Λουκά, ή τους ουρανούς, ω Ματθαίε και Μάρκε….,
/ …..ο Ιωάννης μιλά, μόνο, για περιστέρι από τον ουρανό….. / …..εεεεε, που είναι διαφορετικάαααα…!;
Και….. ένα περιστέρι ουράνιο : εισαγωγής ήταν ακριβότερο από ένα γήινο : ντόπιο…!;
Χα, όταν πληρώσετε, ω, και, Ι. Χήδες : Ι. Αχήδες, άκρως ακριβά, τα συμβολοπαίγνια….,
τότε, νααααα, θα μάθετε…! ***
και ομολόγησε ότι ο Ι. Χ είναι ο Υιός του Θεού που περίμεναν οι Ισραηλίτες….,
μα, μετά και στη φυλακή, αμφέβαλλε, και, για αυτό….,
χμ, λες και είδε τότε κι εκεί μέσα το Πνεύμα εν είδει….. κοράκου…..
ή, τάχα, τότε κι εκεί μέσα, έχασε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, σκανδαλισθείς,
■ Χα, ως το έχασαν κι οι του σπιτιού του…., ως λεν οι ‘’θεο’’λόγοι…., να, ’’από ένα σημείο και πέρα’’….,
όταν τον αμφισβητούσαν και τον έλεγαν «εκτός εαυτού---‘’τρελό’’»….,
ή ως το έχασε και ο ίδιος ο Ιησούς στο όρος των ελαιών και λίγο πριν τη σταύρωσή του….,
οπότε αμφέβαλλε και περί του ρόλου του και περί του, σχετικού, τάχα, θελήματος του Θεού….,
όπερ φυσικό και για όλους ανεξαίρετα…., ως, αλλιώς και μ’ άλλα, και για όποιον θεανθρωπισθέντα….,
ιδίως, αν συναντήσει αξεπέραστα ζόρια….,
μα όχι εδώ και με τον Ι. Χ…., τον, όντως, Ι. ΑΧ…., που όλοι –‘τους είναι δήηηηηθεν….! ■
χμ, μάλλον, γιατί…., τότε και, μάλλον, μετανοιωμένος…., ’’δεν μασούσε, πια, τα λόγια του’’….,
κι αμφέβαλε, και, για την μεσσιανικότητα του Ιησού…., [ Έιιιιι, ο Ιησούς ήταν ο ‘’Ιούδας’’ του Ιωάννη ή…!; ]
που ‘’του έκλεψε το ρόλο’’…., ήτοι, άλλοι τους….. τους άλλαξαν….!
Ή, μήπως, για ένα διάστημα, ’’τα χάλασαν’’
και…., ζορισμένος στη φυλακή, όπου τον έριξε ο Ηρώδης…., ο….. ζηλιάρης Ιωάννης….,
ακούγοντας για τα περί του ορθώς «μαμωνοχρήστη» εξαδέρφου του….. ιντριγκάκια….. Ιησού,
του με πιο, πια, υψηλές και ‘’κρυφές’’ ή φανερές του γνωριμίες….,
ως «φίλος πλουσίων», που θα μπορούσαν να εξαγοράσουν την ‘’ακριβή’’ θανατική ποινή του Ιωάννη….,
τον ‘’ξαναπαραδέχεται’’ και ‘’τον γλύφει’’…., εεεεε…!;
Κι αυτό, και, για να μεσολαβήσει για την αποφυλάκισή του…., ( με, ή και χωρίς, εξαγορά της ποινής του )
χα, πλην και να….. ’’επαναστατήσουν’’, ανατρεπτικά τους, ενάντια στους κατακτητές Ρωμαίους,
μα και ενάντια στους συνεργάτες τους συμπατριώτες τους….. Σαδδουκκαίους, αρχιερείς, Ηρώδη κ. λ. π….,
ώστε να ‘ρθει η δικιά τους βασιλεία, α, επί της γης τους : επί της χώρας τους
και επί….. όλης/όλων της γης/γαιών : ουρανού/ουρανών….,….!
Και η εγγαστρίμυθη, σώρρυ, ουράνια φωνή, που ακούστηκε για τον αγαπητό ‘’θεο’’γιό,
από ποιους ακούστηκε…!;
Βρε….: Ματθαίε, Μάρκε και Λουκά…., να, γιατί ο Ιωάννης δεν λέει τίποτα περί ‘’τέτοιας’’ φωνής….!
Εχ, ανάλογα με το τι θέλει και ποια, ενσαρκωτή, ιδέα εκπροσωπεί
ο κάθε ‘’τέτοιος’’ κι αποκωδικοποιητής ‘’τους’’….! ♣
=======================================================================
=======================================================================
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9 --- 9 έως 9 --- 40 )
9 --- 9 )
#9)
Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού εις την έρημον.
Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού εις την έρημον : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 1 έως 11.
Ο πειρασμός : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 12 έως 13.
Ο πειρασμός του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 1 έως 13.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και τον επλησίασε / …..τον πεινασμένο, μετά από νηστεία, Ιησού….. /
(( Χμ, όταν δεν έτρωγε το Γιαχβικό ‘’παιδαγωγικό’’ ‘’βουτυρόμελο’’ ο ‘’«και αυτού μεσίτης»’’ Ι. Χ….,
ε, τότε, φυσικά, ο καραδοκών διάβολος : σατάν ‘’του την έπεσε’’….., μάλλον, «υπό την συκήν»….!
Και, τελικά, ο αμπελουργός Γιαχβέ του επέβαλε την….. σ,Σ,τυγερή νηστεία
του επίορκου «Όρκιου» Ιησούλη….. ή ο συκεουργός Διάβολος…., χα, που του ξέρανε
την «άκαρπη συκιά»…., σαν δεν του έδινε, ο συκεουργός, κωδικικό ‘’κοκό’’ : σύκο…!;
Να, κάτι ανάλογο με την Δήμητρα και τον Ερυσίχθονα….,
χμ, που της έκοψε μια αφιερωμένη σ’ αυτήν δρυ και τον καταδίκασε
με το μαρτύριο της πείνας : νηστείας…., ε, και, νηστείας από τα κωδικικά ‘’απόκρυφα’’….! ))
ο διάβολος και του είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί».
[ …..ω διάβολε : ‘’σατάν’’…., ναι…., πές ‘του του «αρτοτρόπου» να πολλαπλασιάσει τις ‘’πέτρες’’ :….,
που, «σύντομα», θα χρειαστεί να έχει πολλούς πολεμιστές : πέτρες :….. σε μάχες και ναυμαχίες….,
αφού, ο Ιωάννης της Απο,Επι,κάλυψης θα τον μεταμορφώσει σε «αρσενικόοο» πολεμιστήηη….! ]
Ο Ιησούς απεκρίθη, «Είναι γραμμένον ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήση μόνον με ψωμί
αλλά με κάθε λόγον, ο οποίος εξέρχεται από το στόμα (!;) του Θεού».
( Τί, τζιτζίκι θα κάνει τον άνθρωπο ο Μουσαγέτης Απόλλων Ιησούς…!; Και τους κατθρώπους τί…!; )
Τότε ο διάβολος τον φέρνει εις την αγίαν πόλιν και τον βάζει να σταθή
εις την άκρην της στέγης του ναού και του λέγει, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω,
διότι είναι γραμμένον ότι θα διατάξη τους αγγέλους να σε προσέχουν και να σε σηκώνουν
εις τα χέρια, διά να μη σκοντάψη το πόδι σου σε πέτρα».
*|* Ω τι ‘’σάλτσα’’….! Ρε συ άνανδρε «σατάν (!;) άγγελε, παιδαγωγέ» Διάβολε….,
χα…., Λαομέδοντα…., ‘’να πας’’ να του τα πεις αυτά
όταν θα του δανείσει η Γοργώ τα φτερά της…., όπως και στην ανάληψή του….,
εκείνα τα φτερά που «της επιτρέπανε / της Γοργούς / να υψώνεται στον αέρα»….,
κι όχι τώρα που είναι αδύναμος : μαλάκας απ’ την για εξιλασμό του αυτο,ετερο,τιμωρία του….,
χα, ο Απόλλων Ιησούς….!
Και, ω Απόλλωνα Ιησού, μήπως, κι εσύ, ήσουν εκεί στην ερημιά….,
όχι….. για εξιλασμό από ‘’συνωμοσία’’ ενάντια στον Γιαχβέ….,
μα….. για να καθαριστείς απ’ τους ρύπους που απόκτησες….,
σκοτώνοντας κάποιο τερατικό φίδι Πύθωνα του Θηρίου…., ως, έτσι ο Ιησούς Απόλλων….,
{{ …..ννναι, ρε ‘’μπαλωματή’’ Ευαγγελιστή : Μυθολόγε του Ιησού Απόλλωνα, για απορρύπανση….!
Και, ω εσείς οι ‘’μπαλωματήδες’’ ‘’θεο’’λόγοι του Απόλλωνα Ιησού, όταν σας μιλώ, κι εγώ,
περί ρυπαρού Ιησού της Π. Δ και της Κ. Δ…., να λέτε στους αφελείς ‘’οπαδούς’’ σας Ι. Χήδες
ότι….. οι εν λόγω ρύποι δεν είναι ρύποι ανομίας τω Γιαχβέ….,
μα ρύποι από φόνο φιδιού του Θηρίου απ’ τον Ι. Χ…., ννναι, κι απορυπανθήκατε : ‘’καθαρίσατε’’….! }}
που, για αυτοαπορρύπανση κι από αυτοκαταδίκη περιπλανιόταν στην κοιλάδα των Τεμπών….,
επί (!;) έναν χρόνο κατ’ άλλους μυθολόγους Ευαγγελιστές του ή επί (!;) οχτώ μήνες κατ’ άλλους….,
«δίχως κανένα γόητρο και δίχως καμιά αίγλη»…., ώσπου «τελείωσε ο εξαγνισμός του
και γύρισε στους Δελφούς δαφνοστεφανωμένος και μ’ ένα κλωνί δάφνη στο χέρι…..»…!; *|*
Αλλ’ ο Ιησούς του απήντησε, «Πάλιν είναι γραμμένον,
Δεν πρέπει να πειράξης Κύριον, τον Θεόν σου».
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---- …..α, ρε Διάβολε…., μηηη…., που….. «δεν αρέσει στους θεούς να τους προκαλούν»….,
καταπώς θα έλεγε κι ο Ιησούς Απόλλων στον….. σατάν σάτυρο Μαρσύα….!
Και, ω ‘’ατζαμή’’ συκεώναρχε, έτσι δεν αποσπούν τους «υπό την άμπελον»….. «υπό την συκήν»….,
βάζοντάς ‘τους, πρώτα, «υπό την….. ενάγκαθη φραγγοσυκήν»….,
ω συ…., κατά Π,Φ,αύλο…., «αγκάθι σατάν (!;) άγγελε»….! ---Πάλιν τον φέρνει ο διάβολος σ’ ένα πολύ ψηλό βουνό
{ Τί…., κι εσύ, ρε Σατάν : Διάβολε, ζάπλουτο : πολύ ψηλό βουνό : σχεδόν, όρος είχες…..χορηγό…!; }
και του δείχνει (!;) όλας τας βασιλείας του κόσμου
και την δόξαν τους και του λέγει, «Αυτά θα σου τα δώσω, εάν πέσης και με προσκυνήσης».
Τότε του λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε οπίσω μου, Σατανά, διότι είναι γραμμένον, Κύριον
τον Θεόν σου πρέπει να προσκυνήσης και αυτόν μόνον να λατρεύσης». Τότε ο διάβολος
τον άφησε και ήλθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. [Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#9)

Ο πειρασμός του Ιησού εις την έρημον.

Ο Ιησούς...., χξς΄ςςςς…., «τρεφόμενος με λόγο του Θεού»…., που, τώρα πια, έγινε καλό «παιδίον»….,
σαν έμαθε να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν,
αφού πριν κατανάλωσε ‘’666.777.888 τόνους’’ βουτυρόμελο….,
ως λέγει / …..μα για τον τόοοοοτε κι επίιιιι βασιλέως Άζαχ Εμμανουήλ, που οι της Κ. Δ ιδιοποιούνται….. /
ο Ησαΐας Α΄ : 7 : 15, 16….,
●● Χμ, άλλοι : Δυσαγγελιστές του κι όχι Ευαγγελιστές του, κακά παιδία αυτοί, λένε πως τρέφονταν
με εκατόν πεντακόσιες εξήντα έξι, ήτοι 666, μπουκιές γαρίδες,
βουτηγμένες στο βουτυρόμελο, ημηρεσίως….,
αλλά, πρτ, θα τους κανονίσει ο Γιαχβέ και τα γιαχβούδια του….. περδικώς….!
Εχ, τέτοια νηστίσιμα άκουγε κι ο απείραστος εκ του Σατανά : Ίμπλις Μωάμεθ κι έλιωνε από νηστεία….,
τροφική και, προπαντός, σεξο·σαρκική…., μάλλον, κατά το, εδώ, «αφού εξήντλησε κάθε πειρασμόν»….,
ενώ ο…., ο πέντε και πλέον αιώνες προ του Ι. Χ…., πειρασμένος απ’ το Σατανά : Μάρα Βούδ,δ,ας
αδυνάτιζε κι αυτός από νηστεία…., α, μα αδυνάτισμα προς τα έξω….,
εμ, κι έσκασε απ’ το αγριοχοιρογεύμα του Ζακχαίου, σώρρυ, του Κούντα….,
αφού πριν και για ‘’τέτοια’’ τον παράτησαν, ως και τον Ι. Χ, πολλοί μαθητές του….!
▪ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βούδας > Βούδ,δ,ας : Βέδες : Ο Μάρα…., αφού πήρε τη μορφή ενός περιστεριού, σώρρυ, χωρικού….,
με φοβέρες και υποσχέσεις, παρακινεί τον Βούδδα να αλλάξει απόφαση
και να μην ψάχνει την αλήθεια….!
Επενέβη όμως τότε ο θεός Βράχμα Σουχαμπάτι και μεσολάβησε για το καλό των ανθρώπων….!
▪ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
Ασκείται κάτω από μια ιμπεριαλο·συκιά….,
// Αλλού, ιμπεριαλο·μηλιά….! Ε, το ίδιο είναι το «υπό συκήν» με το «υπό μηλιάν», ω κωδικοποιητέςςς…! //
τον επιτίθεται ο Μάρα, ο Διάβολος ή Θάνατος, τον νικά…..
και γίνεται Βούδδας, κάτοχος των 4 Αληθειών….,….!
▪ Επίσης…., έτσι : δοκιμή και νίκη…., κι ο, σύγχρονος του Ι. Χ, Απολλώνιος Τυανεύς…., ή…., ή….! ●●
ο νυμφίοςςς και τρεφόμενος σε σπίτια άλλων…., κυρίως, πλουσίων τροφών του κι ως μαμωμοχρήστης….,
αφού ενήστεψε από το λόγο, σώρρυ, από φαγητό 40 μέρες…., στην έρημο….,
χμ, που δεν είχε το μάννα της Π. Δ….,
χα, «οδηγημένος υπό του Πνεύματος και διά να πειραστεί από τον Διάβολο»….,
επείνασε, τότε κι έτσι, ο κρυπτο·ιμπεριάλας….!
◘//◘ Α, και 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα νηστεία….. κι άντε και καλά ‘’40’’....., αυτός ο Ιησούς….,
χμ, που θα βρει και το τελευταίο του τέλος…., αφού βρήκε την πρώτη του αρχή….!
Κουράγιο, βρε Ι. Χ, τεστ κι εξεξεξετάσεις δίνεις στον θεοποιημένο ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,
χμ, λες κι αυτός έβαλε, δοκιμαστικά σου, τον ‘’Αντιμεγαλάδελφο’’ ‘’Σατανά’’ να σε πειράζει….,
ε, ξανά, σ’ άλλο ’’ιστορικό συμβιβασμό’’ τους…., ως στην Π. Δ…., όπου ήτο παρών, σαν ‘’σε’’….!
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Κουράγιο, γιατί πώς αλλιώς θα χριστείς Χριστός «πρωτότοκος»…., με έλαιον αγαλλιάσεως….,
που κι άλλοι, πλην του Ιωάννη του Βαπτιστή σου, είναι συνυποψήφιοι γι’ αυτόν τον ρόλο….,
φίλοι σου…., / …..ε, φίλοι, και, από την εν Αραβία σχολή….. για ‘’τέτοια’’ και για ‘’τέτοιο’’…!; /
ως λέγει και, και, ο Παύλος : Προς Εβραίους : 1 : 9….!
Και, καλώςς, ρε Θεοκτόνοι…., ο Θεόςςς κι ο Σατανάςςς συνεργάζονταν…., αδιαμφισβήτητα….,
ως, λ. χ, και, στα περί Ιώβ : Βιβλίο του Ιώβ : 1 : 12 και 2 : 6….,
ναι, ω κι εσείς οι της Διεθνούς Συνωμοσίαςςς μασ ώντες όνοι….,
χμ, τότε που τα ουράνια σώματα παρουσιάστηκαν στον Κύριο….,…..
ή επί….. Βαβέλ….: Γένεσις : 11 : 7….,….!
Καλώςςςςς…., μα λέτε κι ο….. ( «ο εις τους ουρανούς» ) Ι. Χ να το έπαιζε ‘’δίπορτο’’
και δεν ήταν μεσίτης ενός, μα πολλών…., ως ‘’κρυπτο’’λέει ο Παύλος : Προς Γαλάτας : 3 : 20….:
«Αλλ’ ο μεσίτης / ο Ι. Χ / δεν είναι ενός, ο / «εις τον ουρανόν»….. / Θεός όμως είναι ένας»….,
χα, ο «που έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8….,
ο που έβαζε όρους / …..αλά….. filioque…!; / και ‘’σατανο,παζαρο,διλήμματα’’ στο Θεόοο,
λες και ‘’είχε πλάτες σατανικές’’…., χξς΄, ο….. Θησέαςςςςς….. Ιησούςςςςς….,
κάτι που, πάλι και υπογραμμισμένα, ο Παύλος, δείχνει στα περί τέλους της υλικής θυσίας
και αρχής της πνευματικήςςς….:
Ι. Χ / προς Θεό / : «….. (!;) Αφού πρώτα είπε / ο Ιησούς για το Θεό / , θυσίαν και προσφοράν
και ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες / …..ω, πνευματικέ, πια, Θεέ….! /
ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, αι οποίαι προσφέρονται κατά τον νόμον / της Π. Δ /,
(!;) κατόπιν, (!;) τότε, είπε / ο Ι. Χ /, ιδού ήλθα διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου…..»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9….,….. [ Τσς, σιγά μη σας δώσει/σουν ευνοϊκό Μνημόνιο….! ]
όπως δείχνει, έτσι : με όρο πάλι και υπογραμισμένα, ο Παύλος : Κορ. Α΄ : 15 : 26, 27, 28, 29….:
«(!;) Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. ( Ο Σατανάς : «Θάνατος»…!; )
Διότι όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του / του Ιησού / . Όταν δέ λέγη ότι όλα έχουν υποταγή,
είναι φανερόν ότι αυτό αποκλείει εκείνον που υπέταξε όλα εις αυτόν. /Ε, κι αυτόν τον υπέταξε….!/
(!;) Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν, (!;) τότε και (!;) αυτός ο Υιός θα υποταγή εις εκείνον
που υπέταξε όλα εις αυτόν, (!;) διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσι.
(!;) Αλλοιώς, (!;) τι θα κάνουν εκείνοι που (!;) βαπτίζονται (!;) διά τους (!;) νεκρούς;»….! )
[ Α, ποίος ‘’ζων’’, και πότε, κάνει ποίον ‘’ζώντα’’ ομο,ι,ούσιόν του…!; Έι, βάπτισμα κι αποφυλάκιση…!; ]
Κουράγιο, βρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., μα και, και, σειςςς οι Ι. Χήδες : Ι. Αχήδες κουράγιο….!
Άλλωστε…., καθώς λέγει ο, πολυ’’θε’’ϊστής, Ι. Χ….: Ιωάννης : 10 : 29….,
«Ο Πατέρας του, ο οποίος του τα έχει δώσει | τα ‘’πρόβατα’’ | , είναι μεγαλύτερος όλων.»….!
[ …..έι, ποίων όοολων ο «ουράνιος»…!; Των άλλων, υπερουράνιων, θεώωων…!; ] ◘//◘
Τότε…., ο Διάβολος του παρουσιάζεται και του λέγει να κάνει τις πέτρες ψωμί...., για να φάει....,
( .....ωχ…., πέτρες βλέπει ο νηστικός..... και καρβέλια ονειρεύεται....,
ή….. πέτρες : Δευκαλιονο,Πυρρο,λαό βλέπει ο ιμπεριάλ πεινάλας….. και….. σαλίζει….! )
μα….. ο Ιησούς του το αρνείται…., απαντώντας ’του….. φλου απαντήσεις....!
[ Εχ…., αν το έκανε αυτό και, και, εδώ…., πού αλλού θα ‘βρισκε, μετά, τέτοιες πέτρες ο Θεόςςς….,
για να κάνει, και κατά Ι. Β, παιδιά για τον Αβραάμ, ρε σεις...!;
Μήπως, στη γη : χώρα του Δευκαλίωνα και της Πύρρας…!;
Ά, μα ο «οινοτρόπος» Απόλλων Ιησούς…., μετά κι αλά τις 3 κόρες του Άνιου και σαλπιγκτή Σειληνό….,
πλην κι άλλων τοιούτων ‘’θαυμάτων’’--τρικς…., έκανε σε γάμο στην Κανά το νερό νερένιο, σώρρυ, κρασί,
γιατί, μάλλον, ήθελε τον κόσμο μεθυσμένο κι ευκολοεμπαιζόμενο έτσι…., ο σατανογιόγκι αυτός εδώ....! ]
Κι όταν, μετά, τον πάει στην….. Αγία πόλη : Ιερουσαλήμ, ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες....,
χα, πετώντας ‘τον πάνω σε ανατολίτικο μαγικό χαλί…., ή, ίσως, και πάνω στα φτερά της Γοργούς….,
τον βάζει να σταθεί στην άκρη της στέγης ενός ναού....,
αφού πριν του έδειξε όλες τις βασιλείες της Γης...., «διά μίαν στιγμήν»….,
{[ Βρε…., χα, έστω, έτσι…., μήπως ξαναείχε, άμεση, πνευματική συνάντηση με τον όντως Σατανά….,
ως, και, τότε, σατανοκατθρωπισθείς…., ε, να…., προβολή, συνάντηση κι ενδοβολή μηνύματος….,
πλην και υπερ(υπο)αρνητικότατου αισθήματος, κι εδώ….,
στην τελευταία υποδιαίρεση του κλάσματος του δευτερολέπτου…., «διά μίαν στιγμήν»….,
και, μετά, το αποκρυπτογράφησε…., ως λέω και εξηγώ κι εγώ, αναλόγως, στο 1ο μου Σιωπολόγιο…!; ]}
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ναι…., να…., σε..... στοπ μόσιον και με κυάλια....,
και του λέγει να πέσει κάτω...., μιας και ο Θεός...., κατά γραφτήν "προφητείαν"....,
θα διατάξει τους αγγέλους του, τότε, να τον σηκώσουν...., ώστε να μη σκοτωθεί....!
*//* Χα…., ’’τέτοια’’ πίστευαν πολλοί σατανότρελοι κι αφελείς…., πάνω σε αυτοέπαρσή τους....,
ακούγοντας ‘’παρόμοιες’’, εσωτερικές, σχιζοφωνές....,
κι έκαναν τέτοια κι έτσι….. και γκρεμοτσακίζονταν....!
Βρε, το βουνό δεν είναι βουνό…., μα κάποιος πλούσιος άρχοντας εκεί…., χα, ίσως το βουνό Τμώλος….,
με χάρτες και ‘’σχέδια’’ ζωνών επιρροής….,
// …..εχ, τι σημασία έχει το αν φορούσε «φαρδειά» ή στενή….. ’’Ιππολίτεια’’ ‘’ζώνη’’….! //
όπου, με αυτήν την….. ευκαιρία, τον πήγε ο ‘’Σατανάς’’….,
τη ‘’φίρμα’’ εξεξεξυπνάδας Ι. Χ, που στο χιτώνα του σφάζονταν ‘’παλικάρια’’….,
να, κυρίως, για επιβεβαίωση απ’ το βουνό : άρχοντα, πλούσιο, ‘’διαπλεκόμενο’’….,
κάτι σαν τον Ιώβ της Π. Δ, μα πριν γίνει….. λοφίσκος ο Ηώβ….!
Ναι, χα, που κι η νηστεία του είναι κωδικιζέ συμβολοπαίγνιο….,
αλά ‘’ερημική’’ Π. Δ…., μετά από ‘’θεο’’’’απόρριψη’’ λεςςςςς….,
που, σαν την έμαθε ο ‘’Σατανάς’’,
εχ, τότε, τον πλησίασε…., ναι, ω Ιστοριο,Μυθολογιο,θρησκειο,κωδικοποιητές με τα σ,Σ,τυγερά σας….! *//*
Κι ο Ιησούς…., τότε πάλι…., του το αρνείται…., απαντώντας του, ξανά, φλου -- φλου απαντήσεις....!
♠ Ωχ, ρε Σατανά : Αντιbig brother –τους, τον είδες, όμως, μετά,
αυτόν τον Ι. Χ…., ως και την επίσης αναληφθείσα μαμά του…., που σε κόμπλαρε...!;
Μπορεί να μην….. καταλήφθηκε εκεί.…, «αρσενικός» ή μη….,
μα, ως Γοργοφτερούχος, αναλήφθηκε, κι αυτός, στον ουρανό : εξωτερικό....,
σαφώς…., εξ αντιγραφής, πάλι κι εδώ, αλλοεθνών…., εξωτερικών : ουρανίων….,
[ …..λ. χ, οι Αιγύπτιοι βασιλιάδες…., οι αρχαϊκοί βασιλιάδες του Θιβέτ….,
ο Ηρακλής, κατά το Σοφοκλή….,….: ‘’αναληφθέντες’’….! ]
περιφερόμενος, μετά, σε γη και σε ουρανό / Εεε, όχι στους ουρανούς….! / για 40 μέρες και 40 νύχτες….,
χμ, πριν, τελικά, πέσει σε ‘’άχρωμη μαύρη τρύπα’’ του Σύμπαντος….,
από όπου, έτσι, τίποτε δεν ξαναβγαίνει....,
παρά, μόνο, το μη φυσικό φως και η ενέργεια---κύματά του….!
Κι έτσι, δυστυχώς, και, για "τους" τότε Ι. Χήδες, παρόλο που "τους" πολυέταξε ότι θα ξανακατεβεί,
με….. άλλον Παράκλητο, για να τους σώσει από τους λύκους…., τα στο Ισραήλ πρόβατα εκείνα….,
να, όλους τους δικούς του, μόνον…., «πολύ γρήγορα»....,
δε μπόρεσε να εκπληρώσει τα σχέδιά του….. και...., ευτυχώς, χμ…., σωθήκαμε κι εμείς....!
Όμως, ω σύγχρονοί μου Ι. Χήδες, μην απογοητεύεστε...., γιατί έχει ιδιότητα η ‘’άχρωμη μαύρη τρύπα’’
να ξερνά τα..... αχώνευτα..... κι έτσι να σας τον ξεράσει ανακυκλωμένο....,
ωσεί ‘’κάδος ανακύκλωσης’’…., ε…., από Ι. Χ...., χμ, Ι. ΑΧ....! ♠
Έπειτα, τον αφήνει, ο Σατανάς τον Ι. Χ, ήσυχο...., μόνο με τα..... θηρία…., / Α, ξου, εξού και..… Θηρίον....! /
σκασμέεεεενος για την ήττα του, και φεύγει «μέχρι καιρού»,
ε, μέχρι να τον ξαναδοκιμάσουν : ’’ξαναπαίξουν στα ζάρια’’ : π,Π,ιλατέψουν τον Γλαύκο---Γλαύκη Ιησού….,
|| Ε, τάααααχα…., που, μάλλον, τότε, τον εκπαίδευαν….,
εχ, κι όποιος το κέρδιζε το πειραματόζωο Ι. Χ…., που έπαιζαν οι σαδιστές….! ||
α…., και «αφού εξήντλησε κάθε πειρασμόν»....!
*//* Τί….. κάθε πειρασμόν…!; Και..... σεξοπειρασμούς σε χαρέμι με….. μη «ζωσμένους»…., βρε...!;
Και οι, ξου, πνευματικοί άγγελοι…., χα, οι «ωτακουστέςςςςς»….,
που μετά τον υπηρετούσαν, χα, σαν βεβαιώθηκαν ότι δεν ενέδωσε
και «δεν απεσπάσθη ως πυρσός εκ του πυρός»…., ’’έπαιρναν μάτι’’ ‘’τηλεπαθητικά’’…!; *//*
Κι αμέσως τότε πάνε εκεί οι άγγελοι...., ωχ, καλέ σεις, οι..... επίγειοι τροφοί---χορηγοί του....,
και τον υπηρετούν...., λες και..…, έστω έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν....,
θα φοβούνταν οι άγγελοι του όντως Θεού…., σαφώς, οι πάντα ηλιοκεντρικά…., τον Σατανά ή κάτι άλλο....!
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--------------------------------------------------------------------------------------------------▼ Ο Λουκάς...., μόνον αυτός έτσι : ’’θεο’’παράδοτα…., κεφ. 4, εδ. 6....,
βάζει στο στόμα του Διαβόλου και τα εξής λόγια....:
«Θα σου δώσω όλην αυτήν την εξουσίαν και την δόξαν τους / «όλων των βασιλειών του κόσμου» /,
διότι (!;!;!;) σ’ εμέ (!;!;!;) έχει παραδοθή και σ’ όποιον θέλω την δίνω.»....!
♦ Τ’ ακούουουουουτε, κι εσείς : Πέτρε, Παύλε,…!; Σατανόοοοοθεν ‘’ταγμένες’’ όοοοολες οι εξουσίες….!
Και τι….. ’‘Ιστορικός Συμβιβασμός’’…., ε….!
Βρε, μπας και ο Σατανάςςς ήταν σατράπης με σατραπείες : υποβασίλεια του Αρχιβασιλιά Γιαχβέ….,
αρχικά…., και…., μετά…., ως ισοδύναμος ή μη…., αποσχισθείς, αυτονομηθείς,…..
και….. μια ‘’τα έβρισκαν’’….. μια ‘’τα έχαναν’’…., ω χαμέεεεενοι…!;
Και μήπως αυτό είναι που λεν : «Σαν δεν πάει ο / κατώτερος / ‘’Μωάμεθ’’ στο / ανώτερο / ‘’βουνό’’,
πάει το / ο ανώτερος / ‘’βουνό’’ στον / κατώτερο / ‘’Μωάμεθ’’»…!;
Και απ’ το στέγαστρο του Ναού της Σιών μήπως φαίνονται και τα 12 βασίλειά ‘’τους’’, τα ‘’θεία’’ ή μη…!;
Και…., ρε «αληθομάρτυρα» Ιωάννη…., συ που τα ήξερες όλα αυτά….,
μα κι άλλα…., / …..α, ’’απόκρυφα’’…!; / που, αν γράφονταν σε βιβλία, δεν θα τα χωρούσε ο κόσμος,
ως λες….: Ιωάννης : 21 : 25….,
έι, για τα πειρασμικά του ‘’τέτοιου’’ σου, τίποτα δεν έμαθες και δεν γράφεις….,
έστω, 2 σειρές, ως ο Μάρκος…., ενώ ‘’μας τα γράφει’’ ο Λουκάς…., φλύαρα κι εδώ….,
αν και μη αυτόπτης σε όλα…!; Τόσο, πια, ξεχνάς…., ρε…., σατάν, κι εσύ…., γέρε…!; ♦
Εεεεε…., το ίδιο δεν πιστεύουν και οι "χαζο"Ι. Χήδες....,
το πως, δηλαδή, ο…., κατά Ιάκωβο, χα, μη πειραστής κι απείραστος…., Θεόςςςςς
επέτρεψε στο Σατανά | …..ε, αφού δεν μπορεί ο απείραστος να δοκιμοπειράζει….! | με τους διατάνους του
να "πέσει"...., έτσι ώστε να δοκιμαζόμαστε, έκτοτε, οι γήινοι εμείς....,
[ Καλέ, για πόσο τον έριξε στα τάρταρα αγγελοφυλασσόμενο…!; ]
προς ηθική μας τελείωση...., προς Δόξα Θεού, προς δόξα τους….. κ. τ. λ...!;
Άλλωστε και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός συνεργάζεται με τον Σατανά….,
χμ, ο ουράνιος Κύριος Big Brother με τον ‘’ουράνιο’’ : τον στο εξωτερικό Δεσποινίδο Αντι·Big Brother….,
προ του κοινού τους ζάπλουτου εχθρού Ιώβ…., όμως, πολύτιμου κι ‘’αναντικατάστατου’’, τότε….:
Βιβλίον του Ιώβ : 1 : 12 και 2 : 6….: Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν
// …..«όταν τα ουράνια όντα ήλθαν να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου
και μεταξύ αυτών ήλθε (!;) και ο Σατανάς»….. //
«ιδού· όσα έχει / ο Ιώβ / είναι εις την εξουσίαν σου· μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου» και
«Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· ‘’ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ /
αλλά φύλαξε την ζωήν του»….!….. (!;)
[ Έιιι…., μήπως, πάλι στην Π. Δ, ο Θεός κι ο Σατανάς δεν συνευρίσκοντο σε βρωμο‘’δουλειές’’ τους….,
ως, λ. χ, σε όοοοοραμα : «του αρχιερέως Ιησού», έστω, του Ζαχαρία : Α΄ : 3 : 1….:
«Και έδειξεν εις εμέ / τον Ζαχαρία / τον Ιησούν, τον αρχιερέα, ιστάμενον
ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, ενώ ο (!;) Σατάν ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση»…., ε…!; ]
…..Ναι…., μωρέ σεις…., που….. δεν πα’ να είσαι κι αυτοκράτορας : Θεός των Θεών των θεών….,
καθώς…., μπροστά σε έναν υπερζάπλουτο
και με ισχυρότερη, και από πολεμοτεχνογνωσία, πολεμική μηχανή΄’’Σατάν’’….,
μα κι ανεξάντλητα πολεμοφόδια…., χα, κι ο Σούπερ ‘’Τέτοιος’’ ‘’σταματά προσοχή’’ και….!▲
======================================================================
9 --- 10 )
#10)
Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας.
Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 12 έως 16.
( Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργον του : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 14 έως 15. )
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, έφυγε εις την Γαλιλαίαν.
Άφησε την Ναζαρέτ και ήλθε να κατοικήση εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κοντά
εις την λίμνην εις τα σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, διά να εκπληρωθή εκείνο, που ελέχθη
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διά του Ησαΐα του προφήτου, Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλείμ, η οποία
εκτείνεται κοντά εις την θάλασσαν, η γη πέραν από τον Ιορδάνην, η Γαλιλαία των εθνικών, ο λαός,
που κάθεται εις το σκοτάδι, είδε μεγάλο φως και εις εκείνους που κάθονται εις την χώραν
και την σκιάν του θανάτου, ανέτειλε γι’ αυτούς φως. [Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 12, 13, 14, 15, 16.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#10)

Ο Ιησούς Χριστός εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας.

Α…., όχι...., δεν έφυγε, κινδυνεύων, από τη Ναζαρέτ στην Καπερναούμ της Γαλιλαίας ο Ιησούς….,
για να μην έχει την ίδια τύχη…., σύλληψη κ. α. λ.…., με τον Ιωάννη….,
αλλά, χμ, για να εκπληρωθεί η σχετική…., η εν λόγω...., "προφητεία" του Ησαΐα....,
*$$ …..ε, τώρα που έφυγε από τη μέση ο αντίζηλός του Ιωάννης και θα είχε ελεύθερο πεδίο δράσης….,
τώρα θυμήθηκε ‘’νεφθαλ,ε,ιμίως’’ : τεχνασματικώς την προφητεία, χμ, να ανατείλει φως γι’ αυτούς….!
Εχ…., κάνε ‘τους και κανένα….. θαυματικόοο τρικ…., που, έστω, χμ, δεν έκανε ο Ιωάννης ‘’τέτοια’’….,
και θα πιστέψουν ότι έχεις απόδειξη της εύνοιας του…., χμ, του….. 7ου…., ουρανού….,
χα, αριστερά μεριά…., Σελήνη μεριά…., ως συνέβαινε, αλλού κι άλλοτε,
και, με βασιλιάδες κι αυτοκράτορες….!
Α, για όλα έχουν δικαιολογίες, ρεεε…., που τα προφρόντισαν, και, οι σεναριογράφοι ‘’προφήτεςςς’’….!
Καλή σου νύχτα…., χα, χα…., βρε γιε και πατέρα του εαυτού σου….!
Φτου σου να μη μας βασκαθείς και….! $$*
που "προφήτευε" ότι θα πάει…., τάχα…., αυτός ο Ιησούς,
στη χώρα του Ζαβουλών και στη χώρα του Νεφθαλείμ
και θα τους φωτίσει---φέξει...., χα…., πράγμα που έγινε...., τους έφεξε και..... γλίστρησαν κι αυτοί....!
-$--------------------------------------------------------&&&------------------------------------------------------------------$█ Γένεσις : 30 : $8 : Τότε είπε η Ραχήλ·
/_/ …..να, μια απ’ όλες, σύζυγος του Ιακώβ,
---- …..του ιμπεριαλιστικά ονομασθέντος Ισραήλ
κι απ’ τον οποίο…., πολύγαμο, χμ, και με αλλοεθνείς δούλες…., προέκυψαν 12 γιοι,
εξ ών προέκυψαν και οι 12 φυλές του…., χξς΄, ‘’ανόθευτου’’ και ιερού γένους…., Ισραήλ….! ---που, έως τότε, παρέμεινε στείρα και παραπονιάρα….. /_/
‘’ήτο δύσκολον αυτό το τέχνασμα,
[[ …..έδωσε λοιπόν / η Μαντάμω Ραχήλ / την δούλην της / την Βαλλά / εις γάμον μετ’ αυτού
|// …..να, μετά του Ιακώβ…., ως, έτσι : ιμπεριαλιζέ, κι η Μαντάμω Σάρα
στον Νταβατζή της Αβράμ τη δούλη της Άγαρ, οπότε γεννήθηκε ο Ισμαήλ….!
Έιιιιι…., γιοι και κόρες = χώρες---μαχαλάδες…!;
Και….. Ραχήλ, Σάρρα κ. α. λ = αλά Ήρα, με σατραπείες…!; //|
και ο Ιακώβ συνευρέθηκε μ’ αυτήν και γέννησε (!;) επί των γονάτων της εις τον Ιακώβ υιόν, τον Δαν….,
όπως, μετά κι έτσι, και δεύτερο υιό…., τον Νεφθαλείμ, που σημαίνει τέχνασμα….! ]]
το οποίον έπαιξα εις την αδελφήν μου και όμως επέτυχα»….!
(( …..μα….. κι η αδελφή της Λεία έκανε το ίδιο, με τη δική της δούλη / την Ζελφάν /,
που του χάρισε, του Ιακώβ, κι άλλον γιο, τον Γαδ, που σημαίνει τύχη…., χμ, Ζουρβάν στα Ιρανικά….,
ε, χμ, ’’έτσι’’ κι η Ελισάβετ στο Ζαχαρία….,
ε, χμ, ’’έτσι’’, κι η Μαρία στον Ιωσήφ….. κ. ο. κ…., νεφθαλειμικά : τεχνασματικά….! ))
*** Παραπομπή από το $8 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 4 : 13 :
«Άφησε την Ναζαρέτ | …..ο Ιησούς, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής συνελήφθη….. |
και ήλθε να κατοικήση εις την Καπερναούμ,
η οποία είναι κοντά εις την λίμνην εις τα σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλείμ»….:
Ο Ιησούς εγκαθίσταται εις την Καπερναούμ της Γαλιλαίας….! ***
---- Χμ, ρε, μπας και η φυγή του Ι. Χ, τότε και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή του…., ε, να, παραπεμπτικά….,
ήταν….. τέχνασμα…., κι αυτό…!; Έι, Ζαβουλωνίτες και Νεφθαλειμίτες, φυλαχτείτεεεεε….! ---- █
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♣ .....και….. τι ‘’ακριβής’’, κι εδώ, απόδοση του Ησαïοσεναρίου....,
έστω…., που γι’ άλλους κι άλλοτε τα λέει κι αυτός….,
άξια για..... 678 θετρικά βραβεία ερμηνείας και σκηνοθεσίας...., ω κισμετάκηδες….!
Βρε, ούτε Σύμπαν για μαριονέτες να έφτιανε ο Θεός, δηλαδή,
δεν θα γίνονταν να γίνει έεεεετσι : επαληθευτικάαααα, και αυτό….!
Και…., μήπως γράφτηκε / …..εχ, ναι….! / …., και, πριν από αυτόν τον Ι. Χ…., κι άλλη Καινή Διαθήκη….,
χμ, λάθος ερμηνευμένη---‘’μπαλωμένη’’---‘’κουτσουρμένη’’---πλαστογραφημένη---….. και αυτή….,
χα, από….. Οικουμενική Σύνοδο…., κι ατυχώς ή σκοπίμως δεν….,
αφού δεν έγινε να συμφωνηθεί, κι εκεί και τότε, στο αν ο Ι. Χ ήταν ομοούσιος ή ομοιούσιος τω Πατρί….,
ή με μια ή με δυο φύσεις ο Ι. Χ…., ή….. Θεός ή χτίσμα ο Ι. Χ…., ή από άσπορο σύλληψη ο Ι. Χ….,
ή Μαρία Χριστοτόκος…., ή θεοτόκος…., ή, αυτή πάλι, και μετά τη γέννα παρθένα….,…!;
Μήπως, λοιπόν, γράφτηκε ατελώς….., χμ, Κομφούζιο Διαθήκη….,
και μπροστά σε αυτόν τον Νεφθαλείμ, σώρρυ, Ι. Χ και την Κ. Δ ‘’του’’ ‘’έκανε πάσο’’…!;
Αλλά…., αφού δεν τα αναφέρει κανένας, και, ιστορικός…., δεεεεεν….!
Τώρα…., το αν δεν αναφέρουν, ούτε ‘’υψωτικά’’ ούτε ‘’χαμηλωτικά’’, και, αυτόν τον Ι. Χ
κανένας σύγχρονός του….: Ιουδαίος, Λατίνος, Έλληνας,….. ιστορικός ή μη….,
ε…., αυτό είναι μες στο μυστικό σχέδιο του, χμ, ισοδύναμου Πατρός του….. και ‘’δεννν μας πέφτει λόγος’’….!
Γιατί…., αν όχι….. κι αμφισβητήσουμε, ξου, και, περί της δογματικής τους Αλήθειαςςςςς….,
είναι κρίμα να ταράξουμε την παντοκρατική ησυχία,
που θα πρέπει, ως λέει κι ο Σαύλος, να ζούμε, γι’ αυτό, βίο ήσυχο….!
Καληνύχτα σας, ω ήσυχα προβατάκια, που σας ζάλισαν με ραμ τεριρίμ και ραμ Νεφθαλείμ : τεχνάσματα….!
Έρχεται, πια, το Πάσχα με οβελίες, και, εσάς….!
( Πάσχα:πέρασμα--μετάβαση, απ’ τη σκλαβιά στους Αιγυπτίους, στην ελευθερία της γης της επαγγελίας….! )
Ρε, να…., τουλάχιστον, ’’παραπεμπτικάαααα’’…., ξυπνήστεεεεε….! ♣
==================================================================
9 --- 11 )
#11)

Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττη.

Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττη : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 17.
( Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργον του : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 14 έως 15. )
[Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη, «Μετανοείτε, διότι επλησίασε
η βασιλεία των ουρανών».
[Ματθαίος : κεφ. 4, εδ. 17.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#11)

Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττη.

Βέβαια, αυτό το κήρυγμα…., μα για τα όντως….. κι όχι γι’ αυτά τα δήθεν….. τους….,
ισχύει…., φυσικά ανάλογα...., για όλους....:
μετανοιώστε…., όσοι θετιστές---θεïστές.…,
/ .....οι σατανιστές..... αντίστροφα..... /
και κάντε, "ανάλογες", πράξεις…., που προσθέτουν θετικά ποσοστά στην ψυχή σας
κι αφαιρούν αρνητικά...., γιατί….. κανείς δεν ξέρει πότε θα του προκύψει
ο..... θάνατος κι η βασιλεία ---του--- των ουρανών...., οπότε ο καθείς πάει αυτόματα εκεί που του πρέπει....!
Δηλαδή…., π. χ…., οι….. με επιθανάτιο ποσοστό ψυχοενέργειας, έστω, 51% θετικό και 49% αρνητικό….,
οι….. θετικού βαθμού…., πάνε στον Ήλιο…., πλάι στους αγγέλους και τους δικούς του....,
// .....οι με υπερθετικό...., οι, ’’τελικά’’, ’’απαλλαγμένοι από όποιο αρνητικό ποσοστό’’....,
οι με….. "100% θετικό και πλέον"...., πάνε στο εξωσύμπαν και πλάι στο Θεό..... //
ενώ…., επίσης…., οι….. με επιθανάτιο ποσοστό ψυχοενέργειας, έστω, 51% αρνητικό και 49% θετικό….,
οι….. αρνητικού βαθμού….,
/ .....όπως και οι, ’’έτσι’’, αρνητικότατου βαθμού πάνε στη Σελήνη..... /
πάνε στη Σελήνη…., πλάι στο Σατανά και τους δικούς του....!
|| Ουδέτερο επιθανάτιο εξαγόμενο…., δηλαδή, 50% + (-+) και 50% - (+-)...., είναι αδύνατο να υπάρξει....,
έτσι που να διεκδικείται κάποιος, τέτοιος, αμφοτέροθεν….,
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διότι..... δεν είναι δυνατό να γεννηθεί κανείς και, συγχρόνως, να πεθάνει....,
ούτε, βέβαια, να ζήσει έτσι κανείς...., ως +- -+ / ή, άλλως, -+ +- /, όπερ, ακινησία κι απραξία....! ||
█ Φυσικά, εδώ...., ο Ιησούς…., που δείχνει να χαίρονταν που θ’ ‘’άλλαζε’’ η πατρίδα του Κύριο :
‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ‘’θεό’’…., μάλιστα, κατ’ αυτόν, «μεγαλύτερο όλων»….: Ιωάννης : 10 : 29….,
εννοεί να μετανοιώσουν οι αντιτασσόμενοι---δαιμονισμένοι---δαιμονιούχοι, και, σε αυτόν
και να τον δεχτούν…., να του υποταχτούν αναντίρρητα και να κάνουν ό,τι αυτός κρυπτοθέλει....!
---- …..χμ, ο που «έμαθε / ο Ι. Χ / την υπακοήν / τω ‘’θεώ’’ / από όσα έπαθε,
και, γενόμενος τέλειος, απέβη δι’ όλους, οι οποίοι υπακούουν εις αυτόν,
αίτιος αιωνίου σωτηρίας,…..»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8, 9….! ---Κι αυτό, έτσι ώστε, σε λίγο, μετά την, χμ, δευτέρα παρουσία του,
να τους δεχτεί στην δικιά του βασιλεία, την επίγεια....,
τάχα, και, ανασταίνοντας συνάμα τους δικούς του νεκρούς : ομοϊδεάτες του, φυλακισμένους :
Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35….: «Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως
/ δι’ αποφυλακίσεως /, άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι / να αναστηθούν /,
διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν / αποφυλάκισιν / »….,…..
ε, για να απολαύσουν κι αυτοί, τότε, ό,τι τους έταξε πριν και μετά....,
α, αναμάρτητοι : τελείως υπάκουοι τω ‘’θεώ’’….,
που, τότε, οι μη δεχθέντες ένιωθαν ασφαλέστερα ως ‘’εξάπαντος’’ νεκροί : θανατοποινίτες φυλακισμένοι….,
παρά ως ζωντανοί : αποφυλακισμένοι…., ε, και γι’ αυτό, άλλωστε, ρε Παύλε, δεν δέχονταν να….!
[ Έι…., όταν ξυπνήσετε...., όσοι χαζοΙ. Χήδες...., να βγάλετε τις τσίμπλες από το ψυχομάτι σας....,
για να βλέπετε…., βλέποντας…., μη ονειρώξεις όνειρα....! ] █
==============================================================
9 – 12 )
#12)
Ο Ιησούς Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητάς του.
Ο Ιησούς Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητάς του : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 18 έως 22.
Καλούνται οι πρώτοι μαθηταί : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 16 έως 20.
Κλήσις των πρώτων μαθητών : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 1 έως 11.
Οι μαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 35 έως 51.
---------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 13 )
#13)
Ο Ιησούς Χριστός περιέρχεται την Γαλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων.
Ο Ιησούς Χριστός περιέρχεται την Γαλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων : Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 23 έως 25.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*).....και εθεράπευε / …..σ’ όλη τη Γαλιλαία….! / κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν εις τον λαόν. (1)
[Ματθαίος : κεφ. 4, εδ. 23.]
*) Και η φήμη του διαδόθηκε εις όλην την Συρίαν και του έφεραν όλους όσοι έπασχαν
από διάφορες αρρώστειες και όλους όσοι εβασανίζοντο από ασθενείας, όσους ήσαν δαιμονιζόμενοι
και σεληνιαζόμενοι και παραλυτικοί, και τους εθεράπευσε. (2) [Ματθαίος : κεφ. 4, εδ. 24.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#12. #13)
Ο Ιησούς Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητάς του.
Ο Ιησούς Χριστός περιέρχεται την Γαλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων.
Στο κατά Ιωάννη : 1 : 38, (39), ευαγγέλιο φαίνεται καθαρότατα το πως ο εξεξεξάδερφος του Ι. Χ Ιωάννης
‘’πασάρει : υποδεικνύει : «Να ο Αμνός του Θεού»….. τους δυο μαθητές του’’ στον Ιησού….,
ήτοι, τους….: Ανδρέα…., αδελφό του Σίμωνα,
που, ο Ανδρέας, τον ακολουθεί ανεμπόδιστα εκ μέρους του Ιωάννη….,
και κάποιον, ακατονόμαστο, άλλον....,
*# …..έι, ποίον…., βρε Ιωάννη…., που, σκόπιμα και κουτοπόνηρα : κωδικιζέ, δεν τον κατονομάζεις…!;
Κρυφόν….. ή κανέναν ‘’αχώνευτό’’ σου….. ή…., που δεν σας συνέφερε να τον αναφέρεις,
μην και παρεξηγηθείτε κι άλλο…., κάποιον….. ‘’σύνδεσμο’’ και ‘’από μηχανής θεό’’ Μιχαήλ….,
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χμ, που δεν λες αν έγινε κι αυτός μαθητής του Ι. Χ….,
χμ, έστω, κρυφός, τότε, και, για τον φόβο των Ιουδαίων…., ως, λ. χ, ο Νικόδημοςςςςς….,
χμ, που…., όπου ‘’μυστήριο : θαυματικό’’….,
πάντα σε αυτό : το Ιωάννης : 1 : 38 παραπέμπετε κωδικιζέ -- κωδικικώς…!; #*
που τους τον παρουσιάζει…., ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον Ιησού…., ως Αμνόν του Θεού….,
και που του ζητούν, τότε, να τους πει το που μένει....!
Κι εκείνος τους το δείχνει...., μα δεν μας λέει…., ε, ως ‘’1ος’’ Ταλμουδοκαββαλιστής Ιωάννης….,
το πού μένει….,
{ Α, τι πού…., αφού, ως έχων φίλους πλούσιους και ζάπλουτους : βουνά και όρη διά τον εαυτόν του,
έτσι καθώς ήξερε να χρησιμοποιεί τον άδικο μαμωνά…., ώστε να το δεχτούν «εις τας αιωνίους σκηνάς,
σαν θα….. πέθαινε» : Λουκάς : 16 : 9…., όλο και θα του παραχωρούσαν κάποια σικ ‘’γκαρσονέρα’’
μέσα στην, κάθε, πόλη….. ή κάποια «αιώνια σκηνή» στα βουνά ή όρη -- τόπους κατοικίας τους….,
που ο Διόνυσος Ιησούς είχε αγαπημένη του διαμονή τα κορφοβούνια…., ε, ως κι ο Ιησούς Διόνυσος….! }
αν και αναφέρει, χαζολογώντας ο Ιωάννης ο "ευαγγελιστής", το πως ήταν τότε, χμ, περίπου δέκα η ώρα....,
και μένουν, τότε, μια μέρα εκεί κι οι τρεις….!
[ Ως δε προς τη σειρά γνωριμίας τους Ιησού με τους πρωτομαθητές του…., και περί της δράσης τους….,
είναι διαφορετική στους 4 ευαγγελιστάδες….,
χμ, ανάλογα με τις αλληλοσυμπάθειες κι αλληλοαντιπάθειες….,
ιδίως, των 3…., ’’πλην’’ του Λουκά…., μα και των της ‘’πρώην’’ κλίκας των….! ]
Μετά…., μας λέει ο Ιωάννης πως ο Ανδρέας βρήκε τον αδελφό του Σίμωνα
/ Εχ, σόι σορολόι τραβά ‘’το πράμα’’….. και, και, εδώ….! Εμ, παρα·’’τραβηγμένα’’ σόια είναι, βρε….! /
και πως του αναγγέλει, τότε, πως βρήκαν, μόλις πριν, τον Μεσσία Χριστό....,
μα και πως τον πήγε ο Ανδρέας τον Σίμωνα Πέτρο στον Ι. Χ,
που, ιμπεριάλ μαφιοζέ : μαφιόζικα, τον μετονομάζει σε Σφίγγα, σώρρυ, σε Κηφά : Πέτρο....!
Όμως…., οι….. Ματθαίος, Μάρκος…., σε ‘’αυτολεξεί’’ αντιγραφή αυτοί…., και Λουκάς…..
μας τα λεν αλλιώς…., αποκρύπτοντας το ότι ο Ιωάννης ‘’πάσαρε’’
τον μυημένο του Ανδρέα και τον / …..α, κρυφό…!; / άλλον..... στον Ιησού....!
Λένε, δηλαδή, πως ο «Δέλφινος» Διόνυσος Ιησούς βρήκε τους αδελφούς Ανδρέα και Σίμωνα Πέτρο
να ψαρεύουν στη λίμνη…., την της Γεννησαρέτ φανερώνει ο Λουκάς….!
▀ Οι Ματθαίος : 4 : 18 και Μάρκος : 1 : 16 λεν πως ο Ι. Χ βρήκε τους Σίμωνα : Πέτρο κι Ανδρέα
να ψαρεύουν στην παραλία κι από την όχθη….,
σε αντίθεση με τον ακριβολόοογο Λουκά : 5 : 10…., που λέγει πως ο Ι. Χ βρήκε τον Σίμωνα Πέτρο
να ξεπλένει τα δίχτυα του με άλλους,
χωρίς καθόλου να αναφέρει τον Ανδρέα…., εκεί και τότε….! / Χα, λες και τον γνώριζε από πριν….! /
Ε, ‘’όχθειο’’ ψάρεμα, μετά από μάταιο, ολονύχτιο, ψάρεμα,
κατά ομολογία του ’’πρωτόκλητου’’ Σίμωνα Πέτρου : Κηφά….,
και, για αυτό, μάλλον, λέει, μόνον, ο Λουκάς : 5 : 5
πως ο Ιησούς τον έβαλε, μετά, να ψαρέψει και να του δείξει….!
// …..εκεί δε, λεν οι Μ, Μ και Λ, βρήκε και τους συνεταίρους του Πέτρου….. Ιάκωβο : γιο του Ζεβεδαίου
και τον αδελφό του Ιωάννη…., ε, από άλλον μπαμπά αυτός κι από την ίδια μάνα….! //
Φυσικά, και, από αντιφάσεις…., άλλο τίποτε….!
Ναι…., φυσικά…., και, γιατί, στην προσπάθειά τους | οι κωδικοποιητές |
να προσωποποιήσουν γεγονότα ή ιδέες ή ιδεολογίες
και να ενοποιήσουν τη ζωή πολλών, χμ, Μεσσιών τους
στο πρόσωπο ενός…., χα, «μεσίτου που δεν είναι ενός…..»…., εδώ του Ι. Χ….,
ήταν φυσικό και μοιραίο το να μυριοαντιφάσκουν….! ▄
Επίσης…., κατά τον Λουκά…., και, μόνον, αυτός έτσι…., και, έστω, ως μας τα λένε….,
αφού έπιασαν, τότε, πάρα πολλά ψάρια..… ---- …..εχ, λες, γουρλής τους ο Ι. Χ….! ----
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ο Πέτρος…., τσς, που πίστευε και σε φαντάσματα….,
διαισθανόμενος πως ο Ιησούς είναι κάποιος μεγάλος….. μάγος….,
από έκπληξη, κι αυτός…., λέει, μόνον, ο Λουκάς : 5 : 8, 10…., του είπε να φύγει....,
«διότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος»...., ---- …..τί….. «υπό την συκήν» ήσουν, ρε Πέτρε…., κι εσύ…!; ---μα….. ο «διδάσκαλος» Ιησούς τον καθησύχασε, τον αμαρτωλό τω θεώ του Ι. Χ Πέτρο….,
λέγοντάς ‘του να μη φοβάται και να πιστεύει πως έκτοτε θα πιάνει---αλιεύει ανθρώπους....!
{[ Ε, ως, μετά, και, έπιανε ο σπουδαρχίδης Πήτερ και τους έκανε ή κατθρώπους ή Ανανιοσαπφείρες....,
αφού, πια, έγινε, και, κυνηγός…., κατά, ‘’για άλλα’’, παλαιοδιαθηκική αλληγορική ρήση και τακτική….,
χμ, και κατά αρχαιοελληνική Σφιγγική….,….:
Ιερεμίας : 16 : 16 : «’’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 / αντάρτες….. /
από παν όρος και πάντα λόφον, και από αυτάς τας σχισμάς των βράχων’’»….! ]}
*$ Χμ…., γενικώς και ειδικώς, και, ως προς τις αντιφάσεις….,
αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε....!
Άλλωστε, ---- …..α, ποιός ξέρει...!; ---- φανταστείτε πόσα / απ’ όλα / "πρωτότυπα" ευαγγέλια
τους έδιναν να "αντιγράψουν"....,
αλλά και πόσες φορές "μπαλώθηκαν", και, τα τέσσερα αυτά μετά κι επί αιώνες....! $*
Στο..... κατά Ιωάννην : 1 : 43, 44…., τον ‘’αποκαλυπτικότερο’’---"καρφωτικότερο" εξ όλων....,
που, μόνον, αυτός αναφέρει τη γνωριμία του Φιλίππου και του Ναθαναήλ με τον Ιησού....,
αν και, μόνον αυτός, δεν δίνει, συνοπτικά, τα ονόματα των 12…., χμ, στο….. ευαγγέλιό ‘’του’’….,
βλέπουμε τον Ι. Χ να γνωρίζει, μια μέρα μετά απ’ τη γνωριμία του με τους Πέτρο κι Ανδρέα,
πρώτα, τον Φίλιππο…., τον καταγόμενο απ’ την Βηθσαïδά….,
από όπου κατάγονταν ο Πέτρος κι ο Ανδρέας….,
που, μάλλον, αυτοί τον συνέστησαν στον Ιησού…., χμ, έστω, όπως μας τα λέει ο Ιωάννης….!
Έτσι και τότε…., πάντα, εδώ κατά τον Ιωάννη : 1 : 45, 46, 47…., ο Φίλιππος λέει, μετά, στον Ναθαναήλ
πως….. βρήκε τον, χμ, προφητεμένο από τον Μωυσή και τους "προφήτες" Ιησού....,
γιο του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ…., προκαλώντας την αντίδραση του Ναθαναήλ….,
που του λέγει, τότε, πως δεν είναι δυνατό να προέλθει κάτι καλό από την Ναζαρέτ....!
Αλλά…., παρόλο αυτό…., τον πάει ο Φίλιππος στον Ιησού….,
ο οποίος…., μόλις βλέπει τον Ναθαναήλ…., που δεν πίστευε πως η Ναζαρέτ βγάζει και..... καλούς....,
του λέει κολακευτικά μαζί κι ειρωνικά : «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης εις τον οποίο δεν υπάρχει δόλος»....!
Και ο άδολος, χμ, Ναθαναήλ, αμέσως, ρωτά τον….. Ραββί, 1,
|// Τί…., ακόμα ραββίνος : ιερέας είναι ο Ι. Χ….. κι όχι αρχιραββίνος : αρχιιερέας…!; //|
να του πει από πού τον ξέρει....,
|| Α, κι απ’ τον μυημένο, "κιόλας", του Ιησού Φίλιππο σε ξέρει…., ω «υπό την συκήν» χάννε Ναθαναήλ....! ||
ανταπαντώντας ‘του ο Ι. Χ : Ραββί πως τον είδε να ‘’είναι κάτω απ’ την (!;) συκιά’’,
// Ε, όχι τη συκιά του Οδυσσέα, σώρρυ, την της Δήμητρας «Ιερή Συκιά», σώρρυ, την του Διόνυσου….,
μα την του διπλοπαίχνιδου : ‘’δίσδενδρου’’ προφήτη Ζαχαρία τη ‘’συκιά’’ : σχεδόοον, ομοϊδεάτης….! //
πριν τον φωνάξει ο Φίλιππος....,
■ Εμ…., το ιμπεριάλ φακιροσύκο κάτω από την ιμπεριάλ φακιροσυκιά θα πέσει....!
Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 10 : ‘’Την ημέραν εκείνην’’,
(που ο Κύριος θα εξαλείψη την ανομία της Ιερουσαλήμ αυθημερόν….!)
λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, ’’θα προσκαλήτε ο εις τον άλλον υπό την άμπελον και την συκήν’’….!
// …..τί…., κι από τότε κι εν γνώσει –τους διπλοπαίγνιδοι κι αυτοί οι Εβραίοι…!; Συμβιβασμός…!; //
Εεε…., λοιπόννν…., αφού, κι εδώ, δεν μεταφράζεται το Ραββί, 1,
και γίνεται κωδικιζέ παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38….,
όπου ο Ι. Χ δείχνει στον Ανδρέα και τον ακατονόμαστο άλλο το σπίτι που έμενε….,
ε, είν’ ο άλλος…., ω, ο Νικόδημοςςς….., ο που φανέρωσε στον Ι. Χ τα περί ‘’ομοϊδεάτου’’ Ναθαναήλ….! ■
ενώ, τότε κι αμέσως, πίστεψε ο Ναθαναήλ στον Ι. Χ….,
[ Χμ, μάλλον, που ‘’τον είδε’’, και, «επί όνου νεαρού», χξς΄, κατά την πιο κάτω, πονηρή, παραπομπή….,
ααααα, και που απαγορεύονταν, τότε, να μπαίνει….. όνος στην Άγια πόλη….,
που, όμως, να…., αφού, μόνο, ο Διόνυσος, σώρρυ, ο Ι. Χ έτσι…, ε, αυτός είναι ο προφητευθείς….! ]
ομολογώντας πως είν’ στ’ αλήθεια Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του "Ισραήλ"....: Ιωάννης : 1 : 48, 49, 50….!
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♠ Ζαχαρίας Β΄ : 9 : $9 : ( Ο Μεσσίας και το κράτος του) :
«Χαίρε σφόδρα, Σιών! Αλλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ!
Ιδού ο βασιλεύς σου έρχηται προς σε· ούτος είναι δίκαιος και νικητής,
ταπεινός και επιβαίνων επί πώλου, επί / Α, «αλληγορικού…..»…., δίποδου όνου…!; / όνου νεαρού»….!
Παραπομπή από το $9 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 1 : 50….. και 12 : 15 :
«Ο Ιησούς του απεκρίθη / του Ναθαναήλ / , ‘’Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις;
( Αχ, βρε Ναθαναήλ, ‘’κράτα πισινή’’…., γιατί σε ‘’ψυχογραφεί’’ ο ‘’διπορτάκιας’’ ‘’ιερομπλοφατζής’’….! )
Θα ιδής μεγαλύτερα πράγματα από αυτά»….: [ Τί, θα πας κει κι επί αλόγου κι ως Ποσειδών Ιησούς…!; ]
Οι μαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς….,…..
και….: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, να, ο βασιλεύς σου
έρχεται καθισμένος εις ένα πουλάρι όνου»….: Η θριαμβευτική είσοδος εις τα Ιεροσόλυμα….! ♠
Κι ο Ιησούς τον διαβεβαίωσε πως θα δει μεγαλύτερα πράγματα απ’ αυτό....,
ήτοι, ότι θα βλέπουν τον ουρανό ανοικτό
( …..ε, σαφώςςςςς, θα ανοίξουν τα σύνορα γης : χώρας τους και ουρανού : εξωτερικού…..
και τότε οι άγγελοι : πράκτορες του Βig Brother Κυρίου του
θα τους επιβεβαιώσουν όλους εκεί ότι είναι Κυριόχριστος ο Ι. Χ….! )
και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Ιησού Χριστό : Ι. Χ….,
[ Βλέπε : όπου άγγελοι του Θεού, χμ, και, σατανοφακίρηδες δασκάλοι του Ι. Χ με τα συμμαγίδιά τους....!
Και….. τι θέλει, δηλαδή, να μας πει ο Ιωάννης με το «μεγαλύτερα από αυτό»….,
ότι ο Ι. Χ διάβαζε τη σκέψη των άλλων...!; Α, ναι…., ήξερε από τα πριν τι είχαν στο νου τους....!
Χα, πριν σκεφτούν τι θα σκεφτούν να σκεφτούν, ο Ι. Χ το σκέφτονταν….,
χξς΄, λες, ο Σολομών με τους ωτακουστές τους….. τρισλαλούντες….. τσαλα∙πετεινούς….! ]
ενώ δείχνει, ολοφάνερα, ο Ιωάννης,
το πως, και, ο Φίλιππος από τα πριν μίλησε στον άδολο…., χμ, ‘’χαζούλη’’ κι αυτόν…., Ναθαναήλ
περί του Ναζωραίου Ιησού Χριστού...., του ψάχνοντος, κι εκεί, μαθητές...., πριν τους γνωρίσει….!
Περί του ‘’Ναζωραίου’’ Ιησού….., που, αρχικά, είχε πολλούς πρόχειρους μαθητές
και, τελικά, «διάλεξε από αυτούς / τους πολλούς μαθητές του / δώδεκα»
( Α, γιατί όχι, και, τον Ναθαναήλ…!; Ε, γιατί στους ‘’«Αγυρμούς»’’ : μαζώξεις των μυστών ‘’κόβονταν’’,
και, οι….. ανορθόφωνοι στην ομοτονική προφορά των «απορρήτων» :
άρθρων του τριαδικού συμβόλου της πίστεώς –τους…., χξς΄….! )
και τους επισημοποίησε : «τους ωνόμασε αποστόλους»....: Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 13....!
Ψαράδες, σχεδόν, όλοι..… και ‘’φτωχοί’’…., χα, όσοι, έστω, δεν είχαν….. δούλους….,
να, και σε ‘’αντίθεση’’ με τον με πλούσιους τους 1ους του μαθητές Βούδδα….,
που του διέθεταν / οι 12, του Ι. Χ / πλοιάριο, λέει ο Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 9 έως 10....,
για να μιλά στον κόσμο…., που τον συνέθλιβε, όντας στην ξηρά….,
όταν, χμ, από παντού πήγαιναν σε αυτόν και τους θεράπευε...., όλους ανεξαιρέτως, παντού και πάντα....,
που έπασχαν από κάθε αρρώστια ή βασανίζονταν από κάθε ασθένεια : δαιμονισμένους, σεληνιαζόμενους,
// …..εχ, άλλο τίποτα από "σεληνιαζόμενους" στο "σεληνόπληκτο", ως ‘’σεληνότροπο’’, "Ισραήλ"....! //
παραλυτικούς κ. λ. π...., από κάθε νόσο και….. «μαλακία» : αδυναμία, δηλαδή...., ο διάσημος πια....!
|// Χμ, τί...., άλλο είναι αρρώστια και άλλο ασθένεια...!;
Ννναι…., ανάλογα, και, με την….. ’’προσωρινότητα’’…., α, και με τον βαθμό της ανομίας τω Γιαχβέ….! //|
/$$/ Καλά, ρε Διαβόλου τετράδα, τρελοί ήταν και τον έδιωχναν από παντού, τον διάσημο "θεραπευτή"…!;
Ή είχαν μυριστεί το κωδικιζέ σικέ του πράγματος...., ω μεγαλοποιητές "εκ του μη όντος"...!;
Κόψτε κάτι...., ή τον λαιμό σας, ρε απατεώνες....,
που νομίζετε πως όλοι, σε όσους απευθύνεστε, είναι ηλίθιοι….!
Ή μήπως ήσαν ηλίθιοι οι φτωχοί και τεκνούχοι ψαράδες
που, ως οι Μύριοι : λαφυροζήτες του Μεγαλέξανδρου, «τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν»…!;
Ε, τον ακολούθησαν…., σαν βεβαιώθηκαν…., σαφώς, διαβεβαιώθηκαν…., από ‘’κάποιον’’
ότι θα τους ταΐζει χορταστικότερα ο/οι χορηγός/γοί του Ι. Χ….,
να, από κάποιον πλούσιο….. ορεσίβιο…., εντός ή εκτός εξουσίας του Ισραήλ,
μα και μικρο,μεγαλο,χορηγό για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ….,
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που ‘’τους πήγε’’, τον βασιλόφρονα Ι. Χ με μαθητές του, αμέσως μετά, στο….. όρος : αρχοντοβάθρο….,
βλέποντας τους εκεί, στην παραλία, φτωχούς,
που λίγο πριν ο Ι. Χ τους δίδασκε, τάχα, συμπονώντας ‘τους….! /$$/
===============================================================
9 --- 14 )
#14)
Η επί του Όρους Ομιλία.
Η επί του Όρους Ομιλία : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 1 έως 12.
Μακαρισμοί και συμφοραί : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 20 έως 26.
[Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Όταν είδε τα πλήθη του λαού, ανέβηκε εις το όρος. Και όταν εκάθησε, ήλθαν κοντά του
οι μαθηταί του. Τότε άνοιξε το στόμα του και τους εδίδασκε και έλεγε,
«Μακάριοι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους.
Μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν,
/ Ε, οι ‘’πενθούντες’’ τους νεκρούς : φυλακισμένους –τους….! /
διότι αυτοί θα παρηγορηθούν.
Μακάριοι είναι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γην.
Μακάριοι είναι εκείνοι, που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θα χορτάσουν.
Μακάριοι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν. | Ε, αναλογικά…., οι δίνοντες για την Γιαχβοαιτία….! |
Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα ιδούν τον Θεόν.
Μακάριοι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομασθούν υιοί του Θεού.
Μακάριοι είναι εκείνοι, που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης,
διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους.
Μακάριοι θα είσθε, όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πουν εναντίον σας
κάθε κακό πράγμα, λέγοντες ψέμματα εξ αιτίας μου.
Να χαίρετε τότε και να αγαλλιάσθε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη εις τους ουρανούς
έτσι κατεδίωξαν τους προφήτας, που έζησαν πριν από σας». (1)
[Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.]
*) Τότε εσήκωσε τα μάτια του προς τους μαθητάς του και έλεγε,
«Μακάριοι είσθε σεις οι πτωχοί, διότι δική σας είναι η βασιλεία του Θεού.
Μακάριοι είσθε σεις που τώρα πεινάτε, διότι θα χορτάσετε.
Μακάριοι είσθε σεις που τώρα κλαίτε, διότι θα γελάσετε.
( Χα, τί…., θα εξομοιωθούν με τους θεούς, που, κατά τον Οβίδιο, «δε χύνουν ποτέ τους δάκρυα»…!; )
Μακάριοι είσθε, όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορίσουν και σας ονειδίσουν
και δυσφημήσουν το όνομά σας ως πονηρόν εξ αιτίας του Υιού του ανθρώπου.
Χαρήτε την ημέραν εκείνην και πηδήστε από χαράν, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη
εις τον ουρανόν· τα ίδια έκαναν οι πατέρες των και εις τους προφήτας.
Αλλοίμονον όμως σ ’εσάς τους πλουσίους, διότι έχετε την παρηγορίαν σας.
Αλλοίμονον σ’ εσάς που είσθε τώρα χορτασμένοι, διότι θα πεινάσετε.
Αλλοίμονον σ’ εσάς που τώρα γελάτε, διότι θα πενθήσετε και θα κλάψετε.
Αλλοίμονον σ’ εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια για σας, διότι έτσι ακριβώς
εφέροντο οι πατέρες των προς τους ψευδοπροφήτας». (2)
[Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.]
------------------------------------------------------------------------------------------------#14)

Η επί του Όρους Ομιλία.

Ο Ι. Χ…., ναι, αμέσως μετά από την εκλογή των ως άνω, επισήμων πια, μαθητών του….,
χμ, όχι και του, μόνο και ‘’φανερά’’, «υπό συκήν» ‘’αφελούς’’ Ναθαναήλ….,
από εκεί : από την παραλία…., όπου ήταν κάμποσοι φτωχοί και τους δίδασκε….,
πήγε, με ακολούθους του μαθητές, στο….. όρος --- σε ζάπλουτο….,
χμ, σε αρχοντοβάθρο προσφέροντος για την Γιαχβοαιτία ζάπλουτου….,
ε, και σε αντιδιαστολή λαϊκής και αστικής εξουσίας….,
{ Α, και, για να τους βεβαιώσει…., έτσι και, και, μ’ αυτόν τον ζάπλουτο….,, ότι ‘’θα τρώνε καλά’’….! }
κάτι που φαίνεται απ’ τους, σύγχρονους, μακαρισμούς φτωχών : πεδινών : παραλιακών…..
κι αλλοιμονισμούς : συμφορισμούς μη προσφερόντων για την Γιαχβοαιτία πλουσίων : ορεινών…..
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του Ι. Χ….. και κατά Λουκά…., μόνο….,
που ο Ματθαίος αναφέρει, μόνο, μακαρισμούς φτωχών : πεδινών : παραλιακών….,….!
// Ναι, Ματθαίε, όρος το όρος…., και, σπίτι : μπαλκόνι άρχοντα….! Και, μόνο, λίγες σελίδες ο λόγος του…!; //
Ναι, να…., και κάνει την επί του…., χμ, φυσικού, τάχα…., όρους Ομιλία….,
χα, σαν δημαγωγός πολιτικάντης σε ‘’μπαλκόνι’’….. «αιωνίου σκηνής» : ζάπλουτου---όρους….,
που τάζει σ’ όλους τους φτωχούς οπαδούς του…., χμ, αέρα….. ’’βουνίσιο’’….,
α, κι αποκατάσταση του ονόματός τους…., ενώ, στους αντί –του, ’’κυνηγητό’’ και ‘’χειροπιαστά’’ πράματα….,
ννναιαιαι…., που το είδαμε κι αυτό το έργο, πολλάκις….!
Μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν….: Ματθαίος : 5 : 4…..
Μακάριοι είσθε σεις που τώρα κλαίτε, διότι θα γελάσετε….: Λουκάς : 6 : 21….!
► Μακάριοι οι ταπεινόφρονες, οι όντες με καθαρή καρδιά, οι πράοι, οι ελεήμονες, οι ειρηνοποιοί,….!
♦ …..οι οποίοι ειρηνοποιοί θα ονομαστούν….. υιοί του Θεού…., λέει ο Ι. Χ….:
ε, χμ, αυτό έλειπε…., να μην ονομαστούν έτσι : ‘’ουράνιοι’’ οι ‘’γήινοι’’ υιοί του ανθρώπου….,
όταν ο με τελειότατη μάσκα Χριστού Ιησούς, ο, τάχα, Ι. Χ…., εμ, ο Ι. ΑΧ….,
ονομάστηκε έτσι…., μάλιστα, μονογενής του…., ω, έστω, ως θέλουν, του όντως Θεού…., αυτός που,
// …..κυριολεκτικά φωτιοβάλτης και φαίνεται, και, στους αλλοιμονισμούς : προγραφές του….,
σαφώς, στους εκεί πλούσιους…., τους μη δίνοντες για την πολεμο,’’πολεμο’’,αιτία του Γιαχβέ….! //
«ήλθε να βάλη φωτιά και χωρισμό στη γη, αντί ειρήνης…..»….,….. ( Ε, έτσι αλλάζουν τα καθεστώτα….! )
αυτός που δεν θεωρεί κάποιον άξιο για μαθητή του,
αν δεν μισήσει…., πριν και για την Γιαχβική πολεμοαιτία…., τη μάνα, τον πατέρα, τη γυναίκα,
τα αδέρφια του…., ακόμα, και τη ζωή του….. κ. λ. π….:
Ματθαίος, κεφ, 10, εδ. 34 έως 38….. και Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 51 και Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 26 έως 27….!
Με άλλα λόγια…., αυτός που του κάνει το κέφι του Ι. Χ…., αυτός θα του είναι….. αδερφός, μάνα,…..
ως φέρεται να λέει, λίγο μετά που μάλωσε με τους δικούς του….,
που τον έλεγαν «εκτός εαυτού»…..και που, τότε, τον ζητούσαν να τον βρουν τον χαμένο τους….,
στο κατά….. Ματθαίον, κεφ. 12, εδ. 46 έως 50….,
’’αδειάζοντας’’…., κι έτσι, σχετικά, σε αναθεώρηση…., και τον Νόμο του Μωυσέως….!
Αυτός, ο κρυπτο·ιμπεριάλας Ι. Χ…., που…., ενώ…., αμέσως πιο κάτω, σε συνέχεια, τότε κι εκεί….,
λέει, ευθέως….: «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,…..»….: Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 27….,
αλλού κι άλλοτε και σε άλλους…., συνιστούσε…., ε, πλαγίως και διά παραβολής, της των μνων….:
«Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους,
φέρτε τους εδώ και (!;!;!;!;!;) σφάξτε τους μπροστά μου»….: Λουκάς, κεφ. 19, εδ.27….!
Ναι, ο που συνιστούσε ξύλο στους μη κάνοντες το θέλημά του…., χμ, ’’πλαγίως’’ και παραβολικώς….:
«Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε
ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε
και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον»….: Λουκάς : 12 : 47, 48....!
Ε, ναι, κάλέ, αφού, ακόμα, κι εκείνον που δέχεται…., από αγάπη και διά του Σατάν διαπαιδαγωγικά….,
ελέγχει, ναι, και ‘’τζίζ’’…., { Ε, έτσι και σταδιακά, θα τον δεχτούν και, και, ως «αρσενικό» πολεμιστή….! }
«…..διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος /ο Θεός/ τον παιδαγωγεί ( Ε, διά του συνεταίρου –του Σατάν…!; ),
και μαστιγώνει κάθε παιδί το οποίο δέχεται» : Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 6….! ♦
Μακάριοι οι καταδιωκόμενοι, οι υβριζόμενοι και συκοφαντούμενοι, οι μισημένοι, οι αφοριζόμενοι,.....
εξαιτίας της δικαιοσύνης και του ονόματος του Ιησού,..... διότι....: Ματθαίος : 5 :…..….! ◄
…..Φυσικά, παντού εδώ, ισχύει το..... αναλόγως.…, σαφώςςς, μιλώντας, κι εδώ, για τα….. όντως….!
Λ. χ…., κι η κακή ή κάκιστη Χ΄ μάνα του κακού ή κάκιστου Ψ΄ κακούργου,
που τον πενθεί---κλαίει, ζωντανή και στη Γη, τον νεκρό γιο της, π. χ,
δεν σημαίνει ότι θα παρηγορηθεί---γελάσει….. εν Θεώ...., έστω, αμέσως μεταθανάτια….,
// …..μετά την ήττα, όποτε, του Σατανά και των δικών του, θα κριθεί…., εξωσυμπαντικά κι αναλόγως....,
εν Θεώ---εν θεία δεοντολογία ακριβώς -- ακριβώς...., και, ο Ψ΄ κακούργος,..... //
θα παρηγορηθεί, όμως, εν Σατανά---εν σατανική δεοντολογία ακριβώς -- ακριβώς κι ανάλογα στη Σελήνη....,
αν πάει, βέβαια, τελικά κι αυτή, έτσι εκεί…..
και, σαφώς, όσο κι όποτε παραμένει κακή ή κάκιστη εκεί στη Σελήνη....!
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Ούτε, βέβαια…., "έτσι"...., σημαίνει πως και μια καλή ή κάλλιστη μάνα,
που πενθεί---κλαίει, ζωντανή και στη Γη, τον κακό ή κάκιστο κακούργο γιο της, π. χ,
θα παρηγορηθεί---γελάσει, έστω, αμέσως μεταθανάτια στον Ήλιο ή εξωσυμπαντικά….,
αφού, φυσικά, πάει, τελικά, εκεί....!
Αν ο γιος της Χ΄ καλής ή κάλλιστης μάνας
// …..οι κάλλιστες ψυχές δεν περνούν από καθαρτήριο έτσι.....
και σε αυτές δεν ισχύει, και, ο βαθμός συγγένειας…., ως αντικειμενικές, πια…., όταν οι δικοί τους….. //
πεθάνει όσον αυτή, είναι, ακόμα, σε καθαρτήριο του Ήλιου,
τότε κι αυτή, και τον κλαίει και τον πενθεί, που τον βλέπει στη Σελήνη...., κυρίως, ως υποκειμενική....!
Αν, δηλαδή, εκεί στον Ήλιο και μετά, είναι σε μόνιμο ψυχοσυλλέκτη….,
ως υπερθετική---κάλλιστη μένει αδιάφορη για την τύχη του κακούργου γιου της….,
δεν μπορεί έτσι να ενδιαφέρεται, και, για αυτόν....,
διότι λειτουργεί, μόνον, αντικειμενικά, δηλαδή, χωρίς συναισθηματισμούς....,
ως, αντίθετα, λειτουργεί, συναισθηματικά, κυρίως, ως καλή---υποκειμενική σε τακτικό ψυχοσυλλέκτη....!
Συνεπώς, είν’ πολύ φλου---αόριστος κι αυτός ο μακαρισμός του Ι. Χ…., κι έστω ως τα θεν οι ‘’τέτοιοι’’ του....!
Άλλωστε, όλα εξαρτώνται απ’ το τελικό εξαγόμενο της ψυχοενέργειας του καθενός ακριβώς επιθανάτια....,
εξαγόμενο που εξάγεται, ανά πάσα στιγμή, βέβαια, αυτόματα.....
και που είναι άσχετο από το αν είσαι….:
Χριστιανός, Βουδδιστής, Μωαμεθανός, Ινδουιστής,..... ή ό,τι άλλο....!
[ …..έι…., το σίγουρο είναι πως….. έτσι...., αν πάρει κανείς ένα Λεξικό
και διαλέξει, από τη μια, όλες τις θετικές έννοιες, παρόμοια επίθετα και ρήματα,.....
και, από την άλλη, όλες τις αρνητικές έννοιες, παρόμοια επίθετα και ρήματα,.....
θα γράψει, αντίστοιχα, χιλιάδες, ανάλογους, μακαρισμούς και αλλοιμονισμούς....! ]
Όσον δε αφορά στους διωκόμενους…., κυρίως παλιά...., λ. χ, εξαιτίας της θρησκευτικής τους ιδιότητας....,
και του στιλ....: «.....σφάξε με Αγά μου, για να αγιάσω»...., και με αυτούς...., ισχύει το..... αναλόγως....!
Μα, τουλάχιστο σήμερα…., έτσι που η πολυδύναμη…., κυρίως, επίσημη, ως ακίνδυνη…., ’’Εκκλησία’’....,
αλλά και μερικές, χμ, αιρετικές...., είναι κράτος εν κράτει---συγκράτος....,
το να είναι κάποιος οργανωμένος Χριστιανός, λ. χ,
---- Ε, όσο πιο πολύ..... τόσο πιο πολύ ‘’θεοκτόνος’’ και....! ---έχει μεν εξασφαλίσει ‘’πολλά’’ προνόμοια---βολέματα επί της Γης....,
μα είναι και συνυπεύθυνος…., όποτε...., με τους συγκυβερνούντες του...., τόσο...., όσο...., αναλόγως....!
Μακάριοι είναι εκείνοι, πεινούν και διψούν την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θα χορτάσουν : Ματθαίος : 5 : 6…..
Μακάριοι είσθε σεις οι πτωχοί, διότι δική σας είναι η βασιλεία του Θεού.....
και..... Μακάριοι είσθε σεις που τώρα πεινάτε, διότι θα χορτάσετε....: Λουκάς : 6 : 20, 21….!
( Ε, σαφώς, δε θα γίνουν όλα τα ‘’ύδατα’’ ’’αέρια’’…., που, τότε κι έτσι, ποίος θα τρώει ‘’βουνίσιο’’ αέρα….! )
Έτσι, κι εδώ...., δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι φτωχός θα πάει η ψυχή του, μεταθανάτια,
οπωσδήποτε, πλάι στο Θεό και στο εξωσύμπαν..... ή πλάι στους αγγέλους και στον Ήλιο....,
[ .....εκτός κι αν το ευθύς επιθανάτιο εξαγόμενο της ψυχοενέργειάς του είναι θετικό -+….,
έστω, π. χ, 51% θετικό + και 49% αρνητικό - κ. τ. λ..... ]
όπως και κάποιου πλούσιου η ψυχή, έτσι...., οπωσδήποτε, στη Σελήνη...., μεταθανάτια....,
μα που, υπερσπανιότατα, πάει ψυχή πλούσιου στον Ήλιο….,….!
( .....εκτός κι αν το ευθύς επιθανάτιο εξαγόμενο της ψυχοενέργειάς του είναι αρνητικό +-….,
έστω, π. χ, 51% αρνητικό - και 49% θετικό + κ. τ. λ..... )
♣ Και..... το από ποιο σημείο και πάνω χαρακτηρίζεται κάποιος πλούσιος…., ως προς τα υλικά αγαθά….,
ποιός μπορεί να το προσδιορίσει και ορίσει...!;
Τους πτωχότατους και τους πλουσιότατους μπορεί...., μα τους..... έτσι κι έτσι..... δεν το μπορεί....!
Εκείνο που έχει σημασία, πάντως, είναι το πώς κάποιος αποκτά τα πλούτη του..... και, ιδίως,
το πόσο ‘’εκμεταλλεύεται’’ τους κουτοπόνηρους κρατικούς μαμωνο∙νόμους για να τα διατηρήσει....!
Αλοιμονίζει, άραγε, ο Ι. Χ, και τους ‘’κολλητούς’’ πλούσιους φίλους και φίλες του : χορηγούς του….,
τους, όσους εκ των 12, δουλούχους μαθητές του και συγγενείς τους….,
που…., όταν τους επεσήμανε, τους 12, πως είναι αδύνατο : λίαν δύσκολο
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να μπουν στην βασιλεία του ουρανού οι πλούσιοι…., χμ, έστω, του ουράνιου ουρανού….,
πράγμα που ‘ναι, λέει ο Ι. Χ και για να τους καθησυχάσει τους όσους πλούσιους και δουλούχους αυτούς,
μόνο, από το Θεό δυνατό….,
χμ, αν, δηλαδή, συνεισέφεραν για την πολεμο·αιτία του Αλλάχ, που θα έλεγε κι ο Μωάμεθ….,
αυτοί, τότε, εξεπλάγησαν τόσο κι είπαν τέτοια, που έδειξαν καθαρά ότι κι αυτοί, όσοι, ήσαν πλούσιοι….,
χα, οι φτωχοί και δουλούχοι μαθητές του…., οι 12 επίσημοί του, πια….: Μάρκος : 10 : 23 έως 27….! ♣
Αξίζει δε να προσεχτεί, για τον Ι. Χ, το πως ο Ματθαίος : 5 : 6
ομιλεί περί πεινώντων και διψώντων την δικαιοσύνην….,
*$ …..Να, λοιπόν, και κήρυκας δικαιοσύνης κι ηθικής και ψυχικής απολύτρωσης των ανθρώπων….!
Μας ‘’τον έβγαλαν’’, χμ, απόγονο του δολίως βασιλοποιημένου Δαυίδ…., θαύματα έκανε….,
---- …..χμ, έτσι ακριβώς κι αυτά….. και σε άλλους λαούς…., ε, μυθοποιημένα κι εδώ….! ---ε, τι άλλο μένει για να έχει και τις τέσσερις ιδιότητες του Μεσσία
κατά το μεσσιανικής ελπίδας σενάριο των Εβραίων ‘’προφητών’’ για ριζική αλλαγή των πραγμάτων….!
Α, χμ, να απελευθερώσει τον εβραίικο λαό από τους κατακτητές….!
Ε, χα -- χα, αυτό θα το δούμε παρακάτω….,
αν και, και, αυτό…., ως κι ο Ιησούς…., απουσιάζει, και, απ’ την Ιστορία….,
μα όχι κι απ’ τη θρησκειομυθολογία….! $*
ενώ ο ξύπνιος Τρέλληνας κι αποστάτης…., εβραιοκίνητος πράκτορας κι αυτός, ο "ανθέλληνας" Λουκάς….,
αν δεν ήταν κρυπτοΕβραίος / ή και κρυπτοΕλληνιστής / της διασποράς στην Ελλάδα….,
έτσι για να προσελκύσει στο νεοσυσταινόμενο τότε κόμμα τους, το με μάσκα θρησκευτική….,
ομιλεί περί πεινώντων, πτωχών, εξαιτίας έλλειψης τροφής….: Λουκάς : 6 : 21, 22….!
/_/ Εμ, θα λαφυροχορτάσουν….: Ησαΐας Α΄ : 33 : 23…., κι αυτοί….,
ως οι μύριοι : πένητες λαφυραγωγοί του Μ. Αλεξάνδρου….!
Άλλωστε, χα, «…..διαλέγει ο Θεός ανθρώπους που έχουν ταπεινήν καταγωγήν
κι αδυνάτους κατά κόσμον, μωρούς και περιφρονημένους,
διά να καταισχύνη τους σοφούς…..»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 1 : 27, 28….! /_/
Χμ, τότε, λοιπόν θα γίνουν αυτά…., σαν να θέλει να τους επιβεβαιώσει
για την επιτυχία του και τότε επιδιωκόμενου πραξικοπήματός, και, τους….!
Τότε, «τώρα», κι όχι μεταθανάτια...., ε, να, ως λέει ο Ματθαίος : 5 : 3, 10, 12 τρις εδώ,
«εις τους ουρανούς»…., ε, τους 7 της Γ,γ,ης…., χμ, ο πιότερο ιμπεριάλας….,
που, με κατοχή, θα τους ομογενοποιούσαν…., άρα, τότε κι έτσι, έναν κι ομογενοποιημένο ουρανό….,
ως λέει, ’’μυστικά’’ κι αυτός, άπαξ εδώ ο Λουκάς : 6 : 23…., ναι, κι όχι εις τον….. Ουρανό….,
χμ, ο λιγότερο, έστω, ιμπεριάλας….!
Πολλοί, βέβαια, σατανιστοκίνητοι, επιστημονίσκοι και μη, βιάζονται, με το αζημίωτο,
να χαρακτηρίσουν αυτήν την φλου -- φλου αοριστολογική ομιλία του φλουφλούλη Ιησού....,
χμ, ως την συμπύκνωση---αποκορύφωμα του μεσσιανικού του λόγου…., στις σχετικές εργασίες τους....!
Κι αυτό…., την ομιλία….,
[ …..ε, λες και είναι κάτι το καινούργιο...., σε σχέση με τους προγενεστέρους του....,
λες και είναι…., μόνον αυτό, έστω…., "πανάκεια" και τίποτε άλλο....! ]
μόνο, οι Ματθαίος και Λουκάς το αναφέρουν έτσι…., ενώ οι Μάρκος και Ιωάννης ελάχιστα και σκόρπια....!
Επίσης αξιοπρόσεκτο είναι και το πως..... ο μεν Ματθαίος : 5 : 3
μιλά για «πτωχούς τω πνεύματι» / στο στα αρχαία κείμενο / : ταπεινόφρονες / στο μεταφρασμένο /….,
ενώ ο Λουκάς : 6 : 20 σκέτο το μακάριοι οι φτωχοί, τη ‘’ύλη’’ : τοις υλικοίς.…,
( Ε, άλλος : Ματθαίος είναι του ιδεοϊμπεριαλισμού Νο 888…., λες και τα λέει για πνευματόφρονες….,
κι άλλος : Λουκάς του’’ χρηματο’’ϊμπεριαλισμού Νο 666…., λες και τα λέει για υλικόφρονες….! )
σαφώς, για να τους αλιεύσει δημαγωγικά στο κόμμα τους....,
ννναι, και πριν τους….. κυνηγήσει….. με τακτ και τακτική….!
◘ …..κάτι που οι, χξς΄, μεταφραστές της βιβλικής εταιρίας το μεταφράζουν ως ταπεινόφρονες....,
ήτοι, το «πτωχοί τω πνεύματι»….,
καταπώς τους συμφέρει, δηλαδή…., ως και με άλλα....,
αφού ο Ι. Χ το λέει έτσι…., για "σπάσιμό" "τους", των αντιθέτων τους ‘’αρχοντο’’πλουσίων,
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μα και τινών, εκεί, αντιπαθητικών του Γραμματέων και Φαρισαίων….,
ήτοι, μακάριοι αυτοί που ξέρουν λίγα….,
σε αντιδιαστολή με τους εγγραμμάτους Φαρισαίους και νομοδιδασκάλους
με τους οποίους είχε μαλώσει λίγο πριν....!
Μια λέξη, λοιπόν, επιπλέον ή μη, χμ, των «ανοήτων», τα αλλοιώνει….. και….. μαγνητόφωνο δεν είχαν….!
---- …..σαφώς, η λέξη ταπεινός έχει τη σημασία, και, του μη φίλαρχου….,
ως, λ. χ, του τελώνη, ναι, του Ζακχαίου….,
σε αντιδιαστολή με τον αλαζόνα : φίλαρχο Φαρισαίο….: Λουκάς : 18 : 9 έως 14 και 19 : 1 έως 10….,
αν και κι οι δύο τους αυτοί ήσαν πλούσιοι κι ο μεν Φαρισαίος συνεισέφερε για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ….,
εξού και φίλαρχος κι απαιτητικός στην πιθανή βασιλοποίηση του Ι.Χ….,
ενώ ο τελώνης, αρχικά, όχι….! ---Και….. σκεφτείτε τι, κωδικικές : κρυπτογραφικές, προσθαφαιρέσεις….,
κατά το, εκάστοτε, δοκούν---κατά το συμφέρον….,
έγιναν και, και, σε αυτά…., μέχρι να τα δώσουν…., χμ, μετά από δυο, περίπου, αιώνες…., μα και μετά….!
Σαφώς, και, ανάλογα με το πώς ήθελαν να ‘’περάσουν’’…., ενοποιημένες ή μη, μέσα κι από τον Ι. Χ….,
και, τις κάθε αντιθέσεις του Ιουδαίικου λαού….!
Ω…., κι όταν, και, αυτά ήταν να γίνουν, χμ, επίσημη κρατική θρησκεία….,
Καίσαρας και κουλτουροκαισαρούδια…., αλοίμονο…., τα….. μετάλλαζαν τα φώτα….,
μεταρρυθμιστικά κι αναπροσαρμοστικά, και, στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικοπολιτικές συν·δια·θήκες….!
Ναι, μέχρι και οι φυσικές επιστήμες αναπροσαρμόστηκαν στα θρησκοκεντρικά κράτη….,
κι η Γη, έγινε, τετράγωνη…., και…., και….., και….., κι όποιος τα αμφισβητούσε….,
ε, ’’περνούσε και για μια σιχτίρ καφέ συνέντευξη από τινά….. Ιερά Εξεξεξέτασις’’,
χα, ’’να του πέσει κι η….. υπέρτασις’’…. !
Ναι…., τότε…., αλί…., βιβλιοθήκες καίγονταν, χμ, αντίχριστοι συγγραφείς και βιβλία τους εξαφανίζονταν….,
ελεύθεροι στοχαστές χαρακτηρίζονταν αιρετικοί για ‘’ψύλλου πήδημα’’---αντιδογματικό τους…..
και σκοτώνονταν…., ως και, χμ, ειδωλολάτρες : εθνικοί…., που τους έκλειναν στόμα και ναούς….!
Εχ, τι να πρωτοπείς και σε πόσο χαρτί…., που και τι εγκληματικό δεν έκαναν οι «με αδυναμίες» κι αυτοί….,
προπαντός, το «ελέω Θεούουου» κλειστό και ‘’μυστικό’’ κύκλωμα με…..
Καίσαρες και προνομοιούχα και βολεμένα Ιερατεία και τσιράκια τους….,
τα ξόανα της, ξου, θεοπροστατευόμενης φασιστοαντίδρασης….,
και, στο όνομα των σατανοσχιζοθρησκειών σας και των σατανοσχιζοΙδρυτών τους….!
Εχ, να, τι…., που….. καταματώσανε, και, τη Γη…, ω, έστω, χμ, πλανεμένα σκάνδαλα του Σατανά….! ◘
======================================================================
9 --- 15 )
#15)
Διδάγματα από το αλάτι και το λυχνάρι.
Διδάγματα από το αλάτι και το λυχνάρι : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 13 έως 16.
Δίδαγμα από το λυχνάρι. Διδάγματα από το λυχνάρι :
Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 16 έως 18. Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 33 έως 36.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#15)

Διδάγματα από το αλάτι λαι το λυχνάρι.

Ο Ιησούς, εδώ….., ως όποτε νιώθει πως θα τον εγκαταλείψουν….,
κομπλιμεντάρει τους μαθητές του με κομπλιμέντα του στιλ….: σεις είστε ό,τι καλύτερο στη γη….,
χμ, το "άλας" της γης και το φως του κόσμου…., που πρέπει να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους….,
για να δούν τα καλά τους έργα και να δοξάσουν τον Θεόοοοο….,…..
χα, πράγματα που…..αποκαλύπτονται, κυρίως, στις Πράξεις των 12 Αποστόλων….,
ε, και του 13ου…..‘’αστρίτη’’ όφεος…..Π,Φ,αύλου….!
Ννναι, είδαμε, κι εμείς, τι σημεία και τ,κ,έρατα έκαναν οι τερατο·Μεδουσόματοι με τα φωτεινάαααα μάτια….,
ω, από ’’θαυματικά’’ τρικς έως Ανανιοσαπφειρικούς φόνους, κι όχι μόνον, ξου, ως νεοπαρακλητούχοι….,
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χμ, έπαιρναν από εκείνους που είχαν…., χα, τους ‘’ευνούχιζαν’’ τα πορτοφόλια…..
κι άλλαζαν, βαπτίσματι, τάξη και….!
Ννναι…., τα ‘’αφαλατισμένα’’ του ‘’άφωτου’’ φωτός….: Πετράρια, Φιλιππάρια, Παυλάρια,…..
ναιαιαι…., και ‘’τίποτα’’ κρυφό…., μα…..πολλά ’’απόκρυφα’’….
===============================================================
9 --- 16 )
#16)
Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού.
Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού : Mατθαίος, κεφ. 5, εδ. 17 έως 20.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) « (!;) Μη νομίσετε ότι ήλθα διά να καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτας. (!;) Δεν ήλθα
να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. (!;) Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη,
(!;) ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή από τον νόμον, (!;) μέχρις ότου γίνουν (!;) όλα.
Εκείνος λοιπόν που θα παραβή ( Τίii, πλήρηςςς αποδοχή…!; ) μίαν από τας εντολάς αυτάς τας ελαχίστας
και διδάξη τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών,
ενώ εκείνος που τας εφαρμόζει και τας διδάσκει, αυτός θα ονομασθή μεγάλος εις την βασιλείαν
των ουρανών. Διότι σας λέγω ότι, εάν η αρετή σας δεν υπερβαίνη την αρετήν των γραμματέων και των
Φαρισαίων, δεν θα μπήτε εις την βασιλείαν των ουρανών».
[Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 17, 18, 19, 20.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#16)

Ο παλαιός νόμος και ο νόμος του Ιησού Χριστού.

Βέβαια, αρχικά...., φυσικό ήταν…., με τόσο θρησκευτικό φανατισμό που επικρατούσε στο "Ισραήλ"
γύρω από τον νόμο των "προφητών" και του Μωυσέως...., αναιξερέτως "αιρέσεως"....,
ο Ιησούς να μιλά έτσι : διπλωματικά...., περί αυτού του νόμου των….,
αν και ήθελε, μέχρι σ’ ένα σημείο, το αντίθετο...., ήτοι, χμ, το ίδιο…., μα….. εξευμενιστικά---εξευγενιστικά….,
κάτι που πιότερο έκανε, ιδίως, ο, αμφίστομος : διπλόλογος και διπλόπραχτος κι αυτός, Π,Φ,αύλος, μετά....!
[ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 3 : 7 : «Αλλ’ εάν εκείνο που παράγει (!;!;!;!;!;) θάνατον,
ο γραπτός νόμος, χαραγμένος σε πέτρες, εγκαινιάσθηκε με λαμπρότητα…..»….,…..
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 13 : 9 : «Αλλ’ όταν έλθη το τέλειον,
τότε το μερικόν πρέπει να καταργηθή»….,…..
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 2 : 21 : «Εάν όμως οδηγήσθε από το Πνεύμα,
τότε δεν είσθε κάτω από τον νόμον» κ. α. π….! ]
Αυτό δε το κάνει, δειλά -- δειλά και σταδιακά, αυτός εδώ ο Ιησούς….,
στους, πάντα, προφορικούς…., έστω, μόνον, προφορικούς…., λόγους "του"....,
κι ας έχτισε, έστω, κι αυτός και με λόγια του αέρα---προφορικά, τη θρησκεία του
πάνω στο ‘’μνήμα’’ του Νόμου του Μωυσέως κ. λ. π….!
Φυσικά, όταν θέλει κάποιος να καταργήσει κάτι…., θα πρέπει να δώσει, σχετικά, τη δικιά του θεωρία....,
κι αυτός, ο Ι. Χ, κάθε άλλο παρά έδωσε δικιά του…., ιδίως, κοσμολογική εννοώ…., αν και "θεόσταλτος"....,
’’ως’’ Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις του Μωυσή….,
γιατί, βεβαίως…., όσο κι αν…., "πρωτοακουγόμενο"...., φαίνεται παράξενο...., σατανοκατθρωπίστηκε….,
αυτός εδώ, ο Ιησούς..... και διόλου δεν θεανθρωπίστηκε...., ναι, Ι. ΑΧ ο Ι. Χ….!
Δειλά -- δειλά, λοιπόν, ως θα δούμε παρακάτω...., κάνει προσθαφαιρέσεις στο νόμο των "προφητών"….,
χμ, τον επαληθεύει και τον "συμπληρώνει"….,
αφαιρώντας του την, στραβή, κατά τ’ άλλα, "σπονδυλική στήλη" του....,
που την κάνει…..αλλού περισσότερο στραβή κι αλλού λιγότερο στραβή….!
---- Ε, εκπληρώνοντας, συνάμα, και "προφητείες" του…. , και, για να "αποδειχτεί" ως ο Χριστός τους….!
Ρε σεις, ουστ, επικυρώνει…., η ακόμα, μη «αρσενικιά» ‘’τέτοια’’…., όλα τα αίσχη της Π. Διαθήκης….,
τα του Γιαχβέ και των Γιαχβιδίων….! ---Κι όχι μόνο έβγαλε, εξευμενιστικά : εξευγενιστικά στιγμές : κεραίες και γιώτα του…., κι αυτός….,
ως κι οι μεταφραστές, παραφραστές κ. α. λ, και, της Π.Δ…., | Ε, ίδιος : ‘’ίδιος’’…., μα παραβολικάαα….! |
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μα….. κι έξυπνα---πονηρά τον διαφοροποίησε κατά το δοκούν –του,
/&/ .....αν και, λογικά, αφού δεν άφησε…., έστω, και, αυτός κι έτσι ως μας τα λένε κι οι τέσσερις....,
γραπτό λόγο...., ---- …..α, γιατί άραγε "θεόσταλτος" πράμα...!; ---- πρέπει να λέμε κατά το δοκούν τους,
κατά το δοκούν, κυρίως, των 4, έστω, "ευαγγελιστάδων"….. και κωδικοποιητών....!
Έιιιιι…., έχει γιώτα και κεραίες ο προφορικός λόγος…!; /&/
και ας έλεγε, εδώ, πως…., κάποτε…., «όταν γίνουν όλα : παρέλθη ο ουρανός κι η γη.....»....,
θα πρέπει, τότε, να καταργηθεί…., και, ως ων με "ανθρωποκτόνο μάννα", ως «παράγων θάνατον»….,….!
Μέχρι τότε…., τονίζει ο Ιησούς…., χμ, "στριμωγμένος" ων...., όποιος άλλος, πλην αυτού,
παραβεί μία από τις εντολές αυτές τις ελάχιστες και διδάξει άλλες..... θα τιμωρηθεί…., ενώ, αντίθετα,
όποιος τις εφαρμόσει, πιότερο απ’ τους Μωυσαïστές Φαρισαίους, θα μπει στον Παράδεισο....!
// Α, αυτά, ως κι άλλα, να τα πεις, βρε Ιησού, στον εαυτό σου
και, κυρίως, στον χρισμένο σας, επιστολογράφο, Παύλο....! //
-$$----------------------------------------------------------$$$------------------------------------------------------------$$▓ Και….. ποιά βιβλία επικυρώνεις κι εσύ, ρε Ιησούλη…., πλην των αισχρών…!;
Τα πολυ’’μπαλωμένα’’…!; Ναι, νααααα….:
● Το Βιβλίον της Εξόδου….: «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»….! ●
♠ Το Βιβλίον του Ιησού του Ναυή….: συγγραφεύς ο Ιησούς του Ναυί…., του…..«ηρωικού συνεργάτου
και έπειτα διαδόχου του Μωυσέως εις την αρχηγίαν του Ισραηλιτικού λαού»….,
αλλά κι 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 / του Ναυή / »….! ♠
♦ Το Βιβλίον των Κριτών : Συγγραφεύς, (!;) πιθανώς, ο Σαμουήλ, μετά των συνεργατών του….! ♦
♣ Το Βιβλίον Βασιλειών Α΄ και Β΄….: Συγγραφεύς, « (!;) υπό της παραδόσεως», κι εδώ,
ο Σαμουήλ…., κυρίως….: «Η συγγραφή αύτη είναι (!;) εκ των ωραιοτέρων ιστοριογραφικών προϊόντων
της Ισραηλιτικής γραμματείας, αλλά το κείμενον αυτής (!;) υπέστη κατά την μακροχρόνιαν αυτού παράδοσιν
(!;) σοβαράν παραφθοράν»….! ♣
◘ Το Βιβλίο Βασιλειών Γ΄ και Δ΄ ή Βασιλείς ή Βιβλία Βασιλέων….:
Συγγραφεύς, μάλλον, ο Ιερεμίας, ή ο Βαρούχ,….:
«Και τα δύο ταύτα βιβλία υπέστησαν (!;) παραφθοράν του κειμένου,
(!;) μικροτέραν όμως εκείνης, ήν υπέστησαν τα δύο προηγούμενα
/ …..των Βασιλειών Α΄ και Β΄, που, και τα τέσσερα, από εννιαία, διεσπάσθησαν….. / »….! ◘
▌ Παραλειπόμενα / …..των, ως άνω, τεσσάρων Βιβλίων των Βασιλειών….. (Χρονικά) Α΄….. και Β΄….. / ….:
Συγγραφεύς, (!;) πιθανόν, ο Έσδρας ή άμεσος συνεργάτης του….:
«οι μακροί γενεαλογικοί και άλλοι ονομαστικοί κατάλογοι έχουν σκοπόν ν’ αποδείξουν το (!;) αδιάσπαστον
της θρησκευτικής και εθνικής παραδόσεως των Ιουδαίων»….:
επαναλήψεις…., διασκευασμένες, και, υπό του Έσδρα ή συνεργάτου του…., επί επαναλήψεων….! ▌
▼ Το Βιβλίον Έσδρα Α΄ / ή Ιερεύς / ….: Συγγραφεύς (!;) ένας άγνωστος Ιουδαίος…., φέρει δε τον τίτλον του
εκ του πρωταγωνιστούντος εν αυτώ προσώπου του Έσδρα, του ιερέως και γραμματέως,….! ▲
▬ Το Βιβλίον Έσδρα Β΄….: Συγγραφεύς, (!;) κατά την παλαιά παράδοση, ο Έσδρας….! ▬
▀ Το Βιβλίον του Νεεμίου….: Συγγραφεύς, (!;) κατά την παλαιά παράδοση, ο Νεεμίας….:
«Το βιβλίον του Νεεμίου συνεξεδόθη ακολούθως μετά του βιβλίου του Έσδρα,
οπότε και έγιναν (!;) μικραί (!;) παρεμβολαί»….! ▄
* Το Βιβλίον του Τωβίτ ή Τωβίου….: «Τα εξιστορούμενα επεισόδια (!;) δεν είναι πλαστά,
(!;) αλλά προσαρμόζονται απλώς εις τον διδακτικόν σκοπόν του βιβλίου»….,
που συνετάχθη (!;) κατά τον 3ον π. Χ αιώνα (!;) «επί τη βάσει γραπτών σημειώσεων του Τωβίτ…..»….! *
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▪ Το Βιβλίον του Ιώβ….: συγγραφεύς και εποχή συγγραφής (!;) άγνωστα….! ▪
☻Το Βιβλίον των παροιμιών….: (!;) του Σολομώντος και άλλων σοφών, μη κατονομαζόμενων, σοφών….! ☻
◙ Το Βιβλίον του Εκκλησιαστού….: Συγγραφεύς, (!;) πιθανόν, ο Σολομών….! ◙
♥ Το Βιβλίον του Άσματος των ασμάτων….: Συγγραφεύς (!;) ο Σολομών….:
Ναρκισσίστικο σχόλιο, κι εδώ, των εκδόσεων Βίβλος….: Ταξινομημένα, σε μια ενότητα, λυρικά άσματα,
«εντός των ορίων της ευπρέπειας και της αγνότητος»…., ( Ννναι, και της ιμπεριάλ «σεπτής ηδονής»….! )
που, «ασχέτως προς το βαθύτερον περιεχόμενον αυτού,
το Άσμα των ασμάτων, είναι όντως (!;) κάλλιστον άσμα
όχι μόνον μεταξύ των θρησκευτικών ποιημάτων της Παλαιάς Διαθήκης,
αλλά και μεταξύ των συγγενών προϊόντων (!;) της παγκοσμίου ποιήσεως διά τον πλούτον των εικόνων,
το βάθος του αισθήματος και την ευγένειαν της εκφράσεως» (!;) ….! ♥
► Το Βιβλίον του Ιερεμίου….: Οι προφητείες του εγράφησαν (!;) υπό την εποπτείαν του ιδίου,
μάλλον υπό του ακολούθου του Βαρούχ, του προφήτου, που, πιθανώς, προσέθεσε και βιογραφικό του….!
«Αι μεταξύ της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, των Ο΄, και του Εβραϊκού κειμένου (!;) παραλλαγαί
είναι τοσαύται, (!;) όσαι εις ουδέν άλλο βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης και αφορούν….:
α΄) εις την θέσιν…..και την τάξιν των κατά των εθνών προφητειών, β΄) εις την έκτασιν του βιβλίου
και γ΄) (!;) εις την κατ’ έννοιαν απόστασιν των δύο κειμένων….!
Η μετάφρασις των εβδομήκοντα είναι ελευθέρα απόδοσις του Εβραϊκού….! ◄
■ Το Βιβλίον του Δανιήλ….: Συγγραφεύς του, αναθεωρημένου, όμως, βιβλίου αυτού,
(!;) μάλλον, ο Δανιήλ…., που, λόγω των (!;) αποκλίσεων της μετάφρασης , (!;) «παραφράσεως»,
από τους Εβδομήκοντα εκ του Εβραϊκού κειμένου,
αρχικά, εκτοπίσθηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπό του Θεοδοτίωνος,
του οποίου η μετάφρασις παρατίθεται εδώ….! (!;) ■
….,…..εεεεε…!; Ε, αλά μυθολόγους : ευαγγελιστές, ιδίως, της Ελληνικής Μυθολογίας….,
που ο ένας έγραφε, και, εκθετικά –τους πράγματα κι ο άλλος μετέγραφε μπουρδέ μπερδέ μπαλωματικά….! ▓
=======================================================================
9 --- 17 )
#17)
Οργή και φόνος.
Οργή και φόνος : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 21 έως 26.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
1) Ι. Χ....: Εκείνος δε, που θα πη εις τον αδελφόν του «Ρακά», / …..Ρακά : κούφιε….! /
αυτός πρέπει να παραπεμφή εις το Συνέδριον. Εκείνος πάλιν που θα πη, «Μωρέ»,
αυτός πρέπει να παραδοθή εις την πυρίνην γέενναν.
[Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 22.]
2) Ι. Χ….: «Δείξε την (!;) συμφιλιωτικήν σου διάθεσιν προς τον αντίδικόν σου, εφ’ όσον είσαι μαζί του
εις τον δρόμον προς το δικαστήριον, διά να μη σε παραδώση ο αντίδικος εις τον κριτήν
και ο κριτής εις τον δεσμοφύλακα και ριφθής εις την φυλακήν. Σε βεβαιώ, ότι δεν θα βγης από εκεί μέσα,
έως ότου πληρώσης και το τελευταίον λεπτόν»….: Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 25 έως 26…..
{[ * Ι. Χ : «Γιατί δεν κρίνετε μόνοι σας ποιο είναι σωστό;
Καθώς πηγαίνεις με τον αντίδικόν σου εις τον δικαστήν,
προσπάθησε εις τον δρόμον να (!;) απαλλαγής απ’ αυτόν, μήπως σε σύρη εις τον δικαστήν
και ο δικαστής σε παραδώση εις το εκτελεστικόν όργανον,
και το εκτελεστικόν όργανον σε βάλη εις την φυλακήν. Σου λέγω, ότι δεν θα βγης από εκεί μέσα,
έως ότου πληρώσης και το τελευταίον λεπτόν»….: Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 57 έως 59….. ]}
---------------------------------------------------------------------------------------------------#17)

Οργή και φόνος.

1) Α, αν ήταν έτσι...., τότε…., πρώτος -- πρώτος θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο συνέδριο
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ή να παραδοθεί στη γέεννα : καυσοσκουπιδότοπο του πυρός ο Ιησούς κι οι συν αυτώ, οι της κλίκας του....,
γιατί...., όχι μόνον έτσι μίλησε...., αλλά και με χειρότερο λεξιλόγιο…, χμ, από το..... Ρακά και Μωρέ....,
ιδίως, προς τους Γραμματείς και Φαρισαίους...., ο, οργισμένος τότε, πολυβριζάκιας…., εεε, και λίγα μας λένε….!
Εκτός κι αν τους θεωρεί, τους Γραμματείς και Φαρισαίους, όχι "αδελφούς", αλλά….. "εξαδέλφους"....,
αν και αναμεταξύ τους..... / Ιδές, κυρίως, τους….. Παύλο και Πέτρο....! /
δεν χρησιμοποιούν καλύτερες εκφράσεις και προσφωνήσεις....,
εδώ…., στα…., όσον, προσεγμένα έτσι και για αυτό...., γραφόμενά τους αυτά....,
και ο καθείς, που διαβάζει---μελετά την Κ. Δ, μπορεί να υποψιαστεί
τις προσφωνήσεις και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσαν
σε αυτές και σε άλλες, κωδικικέ ‘’γυμνικές’’, "επί σκηνής" και επιδοξικές---φιλοεπιγονικές συγκρούσεις τους
οι, χμ, "αδελφοί"..... κι οι..... "αδελφές"...., μα και, έτσι, παρασκηνιακάαααα…., ε, ως οι ‘’«άγιοι»’’ σήμερα....!
Βέβαια, καλό θα ήταν να μη βρίζουμε...., αλλά, πολλάκις και μοιραία, οι βρισιές κι οι τέτοιοι χαρακτηρισμοί
συμβαίνει να λέγονται εκατέρωθεν των συγκρουομένων...., να, ‘’ζωντανά’’….,
αφού δεν αδιαφορούμε…., όταν δεν μπορούμε να αγαπηθούμε...., προκειμένου να μη μισηθούμε....!
Γιατί, πολλάκις, το καλύτερο---συμφερότερο μίσος…., το πάντα βιοψυχοφθαρτικό…., είναι η αδιαφορία
κι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ‘’απομάκρυνση’’ μεταξύ των συγκρουομένων….!
[ Μήπως, για λίγο και ‘’ορισμένα’’, θα ‘ταν αποτελεσματικό, ώστε να μας φύγει εντελώς ο ‘’πουριτανισμός’’,
να ‘’τρυπούσαμε’’, βρίζοντας, την έννοια των ‘’υβριστικών’’ λέξεων….. και, μετά, όχι βρισιές κ. λ. π…!; ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------2) Ο, έστω αυτός, Ματθαίος : 5 : 25, 26…., πιο μετριοπαθήςςς και λιγότερο μασόν καββάλ ‘’τέτοιος’’, εδώ,
κι εκφράζοντας τις υποτακτικές απόψεις της κλίκας του….,
ή ο, τελικός, διορθωτής του : κωδικοποιητής τις της δικιάς ‘’του’’ κλίκας…., ως παντού στα 4 ευαγγέλια….,
χμ…., λέει πως ο…., εδώ υπέρ των κοσμικών : εθνικών δικαστηρίων τους…., ‘’ιερο’’μπλοφατζής Ιησούς….,
που, λίγο πιο πάνω, στο κατά Ματθαίον καταδικάζει ώς και τη βρισιά….,
συνιστά στον προς δίκη φτωχό χρεώστη μια παράααααξενα ειρηνική συμφιλίωση με τον αντίδικό του….,
για να μη φυλακιστεί, τελικά, οπότε δύσκολα αποφυλακίζεται….,
[ Εμ, με, διά χρημάτων, εξαγορά ποινής, ώς και «εξάπαντος νεκροί» : θανατοπονίτες αποφυλακίζονται….! ]
ενώ ο πιο καββάλ Λουκάς : 12 : 57, 58, 59…., πιο ‘’δυναμικός’’ κι εκφράζοντας πονηρά
τις ‘’ξεπαστρευτικέςςς’’ απόψεις της κλίκας του αυτός…., ή ο, τελικός, διορθωτής του :
κάποιος κωδικοποιητής της δικιάς του κλίκας…., βάζει στο στόμα του συνιστώντος Ι. Χ….,
που λίγο πιο πάνω, στο κατά Λουκά, λέει πως ήλθε να βάλει φωτιά στη γη, όχι ειρήνη, αλλά χωρισμό….,
το….. «προσπάθησε εις τον δρόμον / προς το δικαστήριο / να απαλλαγής απ’ αυτόν / τον αντίδικό σου / ….,
…..μη σε βάλη εις την φυλακήν…..»…., ε, κι οι δυο ‘’αντιφατικά’’ πάνω στο θέμα περί οργής και φόνου….!
♠ Πώς, βρε Λουκά…!; Με οργή και φόνο απαλλαγή…!;
Με μαχαίρι…., ως ο αυτιοκόφτης Πέτρος τον δούλο του αρχιερέως Μάλχον….: Ιωάννης : 18 : 10….,
[ Χμ, οι 3 ευαγελιστάδες δεν κατονομάζουν τον αυτιοκόφτη : «ένας»….,
μα ο ‘’Πετρόφιλος’’ Ιωάννης ναι….! ]
ή…., πάλι κι όχι προς δικαστήριο, μα σε μάχη…., ως η ‘’μετεμψύχωση’’ του Ιωάννη Βαπτιστή ο Ηλίας, έστω,
αλλά και κάθε Γιαχβίδιο της Π. Δ….: Βασιλειών Γ΄ : 18 : 40 :
«Και ο Ηλιού / ο προφήτης Ηλίας / είπεν εις αυτούς / στους ‘’οπαδούς’’ του /
‘’συλλάβατε τους προφήτας του Βάαλ· κανείς εξ αυτών να μη διαφύγη’’.
Ούτω συνέλαβον αυτούς και ο Ηλιού / …..δηλαδή, το ιμπεριάλ πνεύμα του Ηλία….. /
κατεδίκασεν αυτούς εις τον χείμαρρον Κισών και εφόνευσε / «διά του ξίφους» / αυτούς εκεί…..»…!;
Ή, πάλι, ως ή γαμψόνυχη Άρπυα, σώρρυ, ο προσφορο’’λήπτης’’ Πέτρος….,
χα, ψυχοδυνάμει και οφθαλμοσκοπικά….,
τους…., χμ, κατά Ι. Χ, αξιόρριχτους στη φωτιά, ως δέντρα παράγοντα καρπόν κακόν….,
Ανανία και Σαπφείρα….: Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 5, εδ. 1 έως 11…!;
Ή με φωτιά…., ως, πάλι, και, ο Ηλίας εις την Σαμάρειαν….: Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 54…!;
Ή…., ή…., ή…., ή…., ή…., ήηηηη….,
αφού κι ο Ι. Χ…., όταν ‘’τα έβρισκε σκούρα’’…., συνιστούσε στους μαθητές του
να πουλάνε, και, τα ιμάτιά τους και να αγοράζουν μαχαίρια…., χμ, για να εκπληρωθεί, τάχα, η προφητεία
που τον ήθελε (!;) να συγκαταριθμείται μεταξύ των ανόμων….: Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 36, 37…!;
Και….. ’’ξεφόρτωμα’’ του αντιδίκου με φόνο…., αντί δίκης σε δικαστήριο….,
έι, ρε τσιράκι του Π,Φ,αύλου Λουκά….,
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χμ, που, μάλλον, αυτό εννοούσε…., ως κι έκανε…., ’’θαυματικά’’, και, αλά Πέτρο….,
ο Παύλος, υπερασπιζόμενος, μερικά, εκκλησιαστικά ‘’τέτοια’’ : ’’κουκουλωματικά’’….,
όταν έλεγε : «Τολμά κανείς από σας, όταν έχη κάποιαν διαφοράν με άλλον,
να κρίνεται από εθνικούς / «κοσμικούς» / δικαστάς
και όχι από τους αγίους;»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 6 : 1 (4)….,
αν και, ως ομολογεί ευθύς πιο κάτω (4), «βάζουν δικαστάς τους πιο εξευτελισμένους εις την εκκλησίαν»…!;
Δηλαδή…., το «μη φονεύσης» γίνεται «φόνευσε»…., αλλά….. «έξυπνα : ‘’ιερο’’μπλοφικά»….,…..ε…!;
Μωρέ…., από νόμο των αντιποίνων….: του Μωυσή, του Ροδάμανθυ,….. άλλο τίποτα….,
κι ας μιλά ο Ι. Χ αγαπικά…., μα οπορτουνίστικα…., λες και διάβασε το, ανάλογο στο Κεφάλαιο ο Ευγενής
του, προ αυτού, Κομφούκιου : «Να φέρεσθε προς τους άλλους όπως θα ηθέλατε να φερθούν σ’ εσάς»….! ♠
===================================================================
9 --- 18 )
#18)
Μοιχεία.
Μοιχεία : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 27 έως 32.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ι. Χ....: «Έχετε ακούσει ότι είπαν εις τους αρχαίους, Μη μοιχεύσης. Εγώ όμως σας λέγω,
ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει μια γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη διέπραξε με αυτήν μοιχείαν
μέσα στην καρδιά του».
(1)
[Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 27, 28.]
*) «Είπαν ότι, Όποιος χωρίση την σύζυγόν του, οφείλει να της δώση γραπτόν διαζύγιον.
Εγώ όμως / ο Ι. Χ / σας λέγω, ότι όποιος χωρίση την σύζυγόν του εκτός ένεκα πορνείας,
αυτός την αναγκάζει να διαπράξη μοιχείαν και όποιος νυμφευθή μίαν χωρισμένην
διαπράττει μοιχείαν».
(2)
[Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 31, 32.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#18)

Μοιχεία.

1) Συμπλήρωμα του νόμου των "προφητών" εδώ επί το αυστηρότερον---ηλιθιότερον....,
σαν λέει, ο Ι. Χ, πως….. κάθε άνθρωπος που βλέπει μια γυναίκα και την επιθυμεί….,
[ Α, οι γυναίκες δεν έχουν ανάλογες επιθυμίες και τις εξαιρεί.…, χμ, και, ισλαμιστικά : Μωαμεθανικά…!;
Ή, τάχα, στη 2η παρουσία του, χμ, θα μας το γράψει, σώρρυ, θα μας το πει.…,
ε, ο, έστω, κι αυτός, ασύγγραφος…..’’«παρθένος»’’…!;
Εμ, ‘’τέτοια’’ έλεγες…., ρε---μαρή…., κι ο Ιωάννης σε θέλει…., στην Απο,Επι,κάλυψη…., «αρσενικό»….! ]
ήδη…., διέπραξε με αυτήν μοιχεία μέσα στην καρδιά του....,
όταν είναι πάνκοινη βεβαιότητα το ότι…., και άθελά μας….. κι όχι μόνον ως προς τέτοια….,
όλοι και πάντα σκεπτόμαστε…., και μοιραία---φυσικά…., ενύπνια ή μη…., ως εδώ κι έτσι….!
Ννναι, να, κάλέ, σατανοπείραστα…., ως κι ο Ι. Χ πιο πάνω…., χμ, που «εξήντλησε κάθε πειρασμόν»….,
μα και χωρίς ανάλογη αφορμή---ερέθισμα...., ανεπιθύμητες σκέψεις, άναρχους και "μέτοικους" εαυτούς....,
*# Και, γι’ αυτό, ευθύνεται…., τόσο, όσο, αναλόγως...., ε, απουσία καθελογής σχετικών ερεθισμάτων….,
και, η τοπική : ‘’περιβαλλοντολογική’’ μας ψυχοενέργεια--Τύχη--Μοίρα--"θεός"…., κυρίως….,
που ανα·καλεί στο κύτταρο μνήμης της ψυχής, κι, ανάλογες μνήμες...., ως ευθύνεται και για άλλα....! #*
που, τελικά, αναλόγως, και, του κάθε λογής βολέματός μας…., τις υιοθετούμε και τις αποδεχόμαστε....,
ή κι όχι…., και που…., φορές….. κι ανάλογα του τότε χαρακτήρα μας…., μας επιβάλλονται....!
Και…., αναντίρρητα…., πρέπει να δαμάζουμε…., "συμβιβαστικά" : συμφιλιωτικά με το σώμα μας….,
τα πάθη και τις επιθυμίες…., στο μέτρο του δυνατού….,
ήτοι, με "τέχνη" να πολεμούμε την υπέρμετρη, σχετική, τέτοια, φωνή του σώματός μας….,
[ …..άλλωστε…., ο καθένας, ερωτικά : ως προς τις ορμές, έχει διαφορετικό σώμα από τον άλλον….,
άλλος λιγότερο ερωτικό….. κι άλλος περισσότερο…., ε, και τα ρέστα σου, ω Ι. Χ, από ‘κει….! ]
χωρίς να την καταπνίγουμε....,
και, ιδίως, όσοι θέλουν να ‘’πετάξουν’’---να υπερθετικοποιηθούν ψυχικά
και…., έτσι και τότε κι ευκολότερα…., χωρίς κι αυτήν την εξάρτηση….,
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να….. ψυχο’’συναντήσουν’’….. έμεσα ή μη….. το Θεό και τους αγγέλους....,
κάτι που γίνεται, πάντα, νοερά και ψυχοενεργειακά....!
|// …..οι σατανιστές, οι "βαθόφιλοι"…., και γι’ αυτό….,
θα πρέπει να "βρωμίσουν", για να βουλιάξουν…., που δεν ‘’πετούν’’....! //|
Αυτοί, λοιπόν, οι πολύ "υψόφιλοι", θα πρέπει σιγά -- σιγά,
με διάλογο των συνεργατών ψυχής και σώματός τους,
να καταφέρουν να πείσουν το…., φιλότιμο, τότε κι έτσι…., σώμα τους….,
από ένα σημείο και πέρα…., να θυσιαστεί---"μαραθεί"…., ώστε να "πετάξει", ανεμπόδιστα, η ψυχή τους….,
με..... ανάλογο "πέταγμα"…., εκεί από όπου αισθάνεται αυτή πως έλκεται….. ή και που θέλει---επιδιώκει….!
Όσο δε για τους μη πολύ "υψόφιλους"….,
σε γενικές γραμμές...., // Εχ, σε ειδικές γραμμές….. ας τα πουν οι ειδικοί...., μα….. από ‘’ηθική’’ σκοπιά....! //
αυτοί...., και θα ορέγονται το άγιο δώρο του Θεού προς όλους…., πλούσιους και φτωχούς….,
ως και σε όλα τα έμβια όντα του…., ε, με μέτρο κι εγκράτεια….,
και θα ενδίδουν στον φυσιολογικό έρωτα, σεμνά και διακριτικά.... , κι όχι σαν τα ζώα....! Εεεεε, τί άλλο...!;
Άλλωστε...., τί άλλη, ψυχική και, ιδίως, σωματική, απόλαυση απομένει, και, σήμερα, ιδίως, στη φτωχολογιά,
από το να έχουν…., τέτοιες κι έτσι...., κατά Θεόν…., ερωτικές επιθυμίες και πράξεις.…,
που όλα μπορεί να τους τα κλέψουν, και, οι σαδιστοαρχοί τους…., μα αυτά όχι…!;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Τι βάθος, πρωτοπόρου, σοφίας....!
| Ω, από ύψος..... τίποτα, σχεδόν, κι εδώ....! |
Και..... καμμιά αναφορά, κι εδώ, σε μοιχούς άνδρες....,
μα, πάντα, σε μοιχούς γυναίκες...., Κοράνι πράμα, λες….!
Ο νόμος των "προφητών" και του Μωυσή δεν προσδιορίζει…., έστω, χμ, επαρκώς, απ’ ότι φαίνεται εδώ….,
το με ποιους λόγους χωρισμού ανδρογύνου πρέπει να δίνεται διαζύγιο....,
/_/ Ωχ, και τι, άμεσα, αντροκρατικός....: «Όποιος χωρίση την σύζυγό του.....»...., λέει....,
κι όχι..... «Όποια χωρίση τον σύζυγόν της.....»....! Και τι ωραία που πληρώνουν : υποφέρουν
τους αντροκρατικούς νόμους σας….. οι κόρες σας, οι μάνες σας,….. ω άνδρεςςςςς…., εεεεε….! /_/
ενώ ο….. ακοινώνητος έως αντικοινωνικός Ι. Χ...., ο άσχετοςςςςς….,
διατάζει να δίνεται διαζύγιο, μόνο, για το "κέρατο"...., αποκλείοντας άλλους λόγους,
για τους οποίους…., αν συμβεί να δοθεί…., την σπρώχνει, ο άντρας τη μοιχό σύζυγό του, σε μοιχεία....,
ενώ, πάλι, όποιος παντρεύεται, έστω, μια, έτσι ή αλλιώς, χωρισμένη...., κι αυτός…., διαπράττει μοιχεία....!
♦ Βρε, σεις, χριστάρια…., χμ, αντίχριστοι…., δικαστές και ρασοφόροι….,
πώς καταργήσατε αυτόν τον θείο νόμο, ’’τυφλοσούρτη’’ σας ώς τα ‘’πριν’’….,
τα γιώτα και τις κεραίες : οξείες του….,
και παντρεύετε τις εκτός ένεκα πορνείας ζωντοχήρες μοιχούς...!;
Μήπως, έι, για να παντρεύεστε έτσι κι εσείς, ω υπέρχριστοι...!;
Ή σας το είπε, κι αυτό, το άλλο….. άλλο Πνεύμα…., χα, το….. εν είδει….. ‘’πουλιού’’…!;
Και…., ω Ι. Χ…., τσς, ’’θα τα δεχόμουν’’, κι αυτά,
αν αποκήρυσες όλους, πάμπολλους/λες, τους, και τις, μοιχούς της Π. Δ….!
Ναι, ιδίως, τον αρχικερατά πρόγονό σου Δαυίδ…., α, και το γιο του Σολομώντα….,
α, και τον…., τσς, που η φιλοξενία των 2 κατασκόπων ανώτερη…., νταβατζή των 2 θυγατέρων του Λωτ….,
α, και τον νταβατζή της γυναίκας του Σάρρας Αβραάμ….,…..
α, και τους αποστόλους σου…., α, και τους αδελφούς σου…., α, και τον Κηφά….,
που «είχαν εξουσίαν, πλην του να μην εργάζονται,
να περιέφερουν γυναίκα χριστιανήν»…., χμ, παλλακίδα….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 5, 6…., χα…., ενώ οι κίναιδοι κι αρσενοκοίται σας ‘’τεκνία’’….! ♦
=======================================================================
9 --- 19 )
#19)
Όρκος και φιλαλήθεια.
Όρκος και φιλαλήθεια : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 33 έως 37.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
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*) «Πάλιν έχετε ακούσει ότι είπαν εις τους αρχαίους, Μη παραβαίνης τον όρκον σου,
αλλά να εκπληρώνης τους όρκους σου που έδωκες εις τον Κύριον. Εγώ όμως σας λέγω,
να μη ορκίζεσθε καθόλου, ούτε εις τον ουρανόν, ( …..έιιιιι, ρε…., ούτε στους….. ουρανούςςςςς…!; )
διότι είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε εις την γην,
διότι είναι υποπόδιον των ποδιών του, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλις του μεγάλου βασιλέως,
ούτε εις το κεφάλι σου, διότι (!;) δεν είσαι εις θέσιν να κάνης μίαν τρίχα άσπρη ή μαύρη.
Αλλ’ ο λόγος σας ας είναι ναι ναι, όχι όχι. Το επί πλέον από αυτά προέρχεται από το πονηρόν».
[Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 33, 34, 35, 36, 37.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#19)

Όρκος και φιλαλήθεια.

Ω μεγάλε βασιλιά Σούλη Τούλη...., / Ιησούλη Χριστούλη....! / να, χμ, μα την "κεφαλή" μου "Τρελλάδα"….,
---- ααααα…., θεïστήςςςςς εγώ…., βρε, σεις, Ι. Χήδεςςςςς....! ---/$/ Ε, ‘’τώρα’’ που ‘’βγήκαν’’ οι βαφές μαλλιών και όπως θέλει κανείς μπορεί να βάφει τα μαλλιά του….,
μπορεί, και, να ορκιστεί…., έτσι...., στην κεφαλή του....!
Και ο Γιαχβέ, ω Ι. Χ, που όλο ορκίζονταν και παραβίαζε τον όρκο και τις διαθήκες : συμφωνίες του….,
χμ, και από λήθη…., τίιιιι…!; /$/
που….. τα, γεωσκάνδαλα, Ιεροσόλυμά σου…., ε, τη μια πόρνη και θύμα και την άλλη μαντάμα και θύτης….,
είναι, σχεδόν, πάντα, ανάξια για το να ορκιστεί κάποιος θεïστής…., μα, σχεδόν, πάντα, μόνο σατανιστής....,
έστω…., διότι είναι, γενικώς και ειδικώς, η πόλις του μεγάλου "αντι"βασιλέως…., του Ιησού Αντιχρίστου….,
του με μάσκα Χριστού...., η δικιά σου πόρνη Βαβυλών...., εξεξεξαγιασμένη, πια, χξς΄….,
ως, πολλάκις, την ονομάζουν, «πόρνη», και αυτήν, προφητάδεςςςςς της Παλαιάς Διαθήκης….,
( …..λ. χ, και, ο προφήτης Ησαΐας Α΄ : 1 : 21 : «Πώς έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή πόλις / η Σιών / !»….,
ή ο Ιερεμίας : 3 : 3 : (Η προς τον Θεόν απιστία του Ισραήλ) :
«Έχεις μέτωπον πόρνης / ω Ισραήλ / και δεν κοκκινίζεις από εντροπήν»….,
ή…., ή…., ή…., ε, και γι’ αυτό, χα, μάλλον, άλλαξε την….. Κίμπλαμπ ο Μωάμεθ….! )
ω εσύ….. ο εδώ κι έτσι…., νναι, και όχι….. ο εκεί κι αλλιώς, έστω, όντως Χριστός :….,
ω αργόσχολε αρχισπουδαρχίδη κι αρχι"θεοκτόνε" εσσσσσύ....!
=======================================================================
9 --- 20 )
#20)
Εκδίκησις.
Εκδίκησις : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 38 έως 42.
Η αγάπη προς τους εχθρούς : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 29, 30, 31, 34, 35, 36.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Έχετε ακούσει ότι είπαν, Μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. ( Α, έτσι, άνεργοι οι οδοντ,οφαλμ,ίατροι….! )
Εγώ όμως σας λέγω, να μη αντιστέκεσθε εις τον πονηρόν, αλλ’ όποιος σε κτυπήση εις το δεξί σαγόνι,
να του στρέψης και το άλλο. [ Α, για να έχουν δουλειά, και, και, οι γναθοχειρούργοι ιατροί, ρε Ιατρέεε….! ]
Και εις εκείνον που θέλει να σε πάη στο δικαστήριον
---- Ι. Χ : «…..προσπάθησε εις τον δρόμον / προς το δικαστήριο /
να (!;) απαλλαγής απ’ αυτόν | τον αντίδικόν σου | …..» : Λουκάς : 12 : 58….! ---και να πάρη το υποκάμισό σου άφησέ του και το επανωφόρι.
{ Ρε συ…., τον βασιλιά : ‘’αλήθεια’’ ξε’’γύμνωσε’’…., μπας και ιδούν τα ‘’ντυμένα’’ κωδικικά σας….! }
Και όποιος σου επιβάλλει αγγαρείαν ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. ( Αυνανίας το κεφάλαιο πρόσχετε…!; )
Δίνε εις όποιον σου ζητεί // …..τίιιιι…., όσα και ό,τι κι αν ζητεί…!; //
και εις εκείνον, που θέλει να δανεισθή από σε, μη αρνηθής». [Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 38, 39, 40, 41, 42.]
● « Αλλά σεις να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό
---- Λουκάς : 19 : 27 : Η παραβολή των μνων : Ι. Χ – ‘’Ι.Χ’’ : «Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς,
που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, φέρτε τους εδώ και (!;) σφάξτε τους μπροστά μου»….! ---και να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε εις επιστροφήν και η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη
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και θα είσθε υιοί του Υψίστου,
|| Ε, έχουν να παίρνουν, ακόμα, κάτι ανεπίστροφα και για την ‘’αιτία’’ δάνεια απ’ τον Γιαχβέ Π,π,λούσιοι….! ||
(!;!;!:!;!;) διότι αυτός είναι καλός εις τους αχαρίστους και κακούς.
[ Χα, τους που βοήθησε, και νομοσχεδίοις, να γίνουν, από πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’, πιο πλούσια ‘’τέτοια’’
και δεν τον βοήθησαν, κυρίως, για την….. πολεμο’’αιτία’’ του….! ]
Δίδε εις οποιονδήποτε σου ζητεί, και από εκείνον που σου επήρε ό,τι σου ανήκει
μη ζητήσης να σου το επιστρέψη.
( Εμ, αν, ‘’τελικά’’, ‘’πίστευε’’ / ο….. Παυλιανιστής Λουκάς / στα μη εκκλησιαστικά δικαστήρια,
θα έβαζε, κι εδώ κι αυτός, άλλα λόγια στο στόμα του Ιησούουουουου….! )
Να φέρεσθε προς τους άλλους όπως θα ηθέλατε να φερθούν σ’ εσάς. / Εχ, νναι, βρε….. Κομφουκιστή….! /
Και εάν δανείζετε μόνον εις εκείνους, από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποιάν χάριν έχετε;
* …..αχ…., τι….. χαριτωμέεεεενα που τα λέει….. ο ‘’Θεό’’χαρις….. τραπεζοτοκόλαγνος….! *
Και οι | …..οι εθνικοί…!; | αμαρτωλοί δανείζουν εις τους αμαρτωλούς διά να πάρουν πίσω το ίσον ποσόν.».
---- …..τί…., αυτοί : οι ‘’αμαρτωλοί’’ / …..α, οι τραπεζίτες…!; / αλληλοδανείζονται άτοκα…!;
Μα τι σημασία…., αφού βάζουν πανωτόκια στους….. ‘’αναμάρτητους’’ και….. ισοφαρίζουν….! ---Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 35, 30, 31 και 34, αντίστοιχα. ●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#20)

Εκδίκησις.

Α, τι σατανοκίνητες διδασκαλίες μαζοχισμού των αδικημένων και, κατ’ επέκταση, των εκμεταλλευόμενων....!
*** …..έι…., αυτά τα, τσς, «υπερβατικά», ζουρλοφαντασμένε Ιησού,
να τα πεις, όταν θα δευτεροέρθεις, εδώωωωω, ύστερα από το ποτέ....!
Μέχρι τότε….. θα είναι χρήσιμα, και, τα κρατικά δικαστήρια...., ω αμφίστομε : διπλόγογε Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ***
Βέβαια, αλήθεια είναι το πως..... το καλύτερο μίσος είναι η αδιαφορία....,
αν κι είναι δυσκολότατο το να πει κάποιος το τι και το πώς σε κάθε…., ιδιάζουσες όλες…., περίπτωση....,
αλλά…., αν σε χτυπήσει κάποιος ένα χαστούκι…., / …..αλληγορικό ή μη χαστούκι..... /
και στρέψεις…., έτσι ως τα λέει αυτός...., και το άλλο μάγουλο, και, για να σου δώσει κι άλλο..... κι άλλο….,
το τι πρέπει να κάνουμε δεν μας το λέει ο μεγάλος δασκάλος....!
Χμ, μήπως, ό,τι κι οι….. Πέτρος, Παύλος κ. λ. π…!;
Όμως…., μας λέει να δανείζουμε σε όποιον μας ζητά δάνειο…., χωρίς να του το αρνούμαστε….,
σε οποιονδήποτε…., ακόμα και στα, από σύστημα, παράσιτα απατεώνες….,
που δεν επέστρεψαν τα δάνειά τους σε άλλους…., ή και σε εμάς πριν...., ξανά....,
και να μη ζητάμε να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει....,
γιατί...., κηρύσσει ο άχαρος άεργος «μισθωτός» Βούδ,δ,ας Ι. ΑΧ…., χμ, αυτό δεν έχει χάρη....,
το να δανείζει, δηλαδή, κάποιος μόνο σ’ εκείνους απ’ τους οποίους ελπίζει επιστροφή των δανεικών....,
αφού, λέει ο ετερότροφος Ι. ΑΧ, και οι….. αμαρτωλοί δανείζουν στους….. αμαρτωλούς,
[ Έι, οι αναμάρτητοι, στους αναμάρτητους, τί και πώς…!; Ως ο αμαρτωλός τραπεζοτοκόλαγνος Ι. Χ…!; ]
διά να πάρουν πίσω το ίσον ποσόν....!
---- …..Η παραβολή των μνων : Λουκάς : 19 : 23 :
Αντίφαση….. σχετικά με τους εχθρούς…., πονηρά…., παραβολικά….,
και αποδοχή της τραπεζικής τοκογλυφίας….: Κύριος / προς δούλο / : «Γιατί λοιπόν δεν έβαλες
το χρήμά μου εις την τράπεζαν, και όταν θα επέστρεφα, θα το εισέπραττα μαζί με τόκον;»….! ---Έτσι αν κάνουμε…., λέει, πάλι αυτός…., θα είμαστε γιοι του Υψίστου…., που γι’ αυτό θα μας ανταμείψει….,
του Υψίστου…., χμ, που αγαπά τους αχάριστους και τους κακούς…., ε, ννναι…., έτσι…., οπωσδήποτε….!
Με άλλα λόγια...., αν ο Χ΄ εργατικός οικογενειάρχης δουλεύει…., βγάζοντας χρήματα,
για να μεγαλώσει τα παιδιά του…., και πάει κάποιος…., όποιος και να είναι…., και του ζητήσει δανεικά..…
[ Ε, φανταστείτε να δανείσει ---- …..αδύνατο να βρεθεί τέτοιος χάννος....! ---- όλες του τις οικονομίες.....,
έτσι καταπώς τα λέει εδώ ο..... "δουλευτής" και χαννοπλάστης Ι. ΑΧ....,
ο ευνοούμενος των ‘’υπηρετριών’’ και τροφών του...., πλην των πλουσίων φίλων και χορηγών του....,
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τι μ.....αζόχος που θα είναι....! Χα, έτσι θα έκανες, ρε, από τις πέτρες, παιδιά για τον Ισραήλ…!; ]
.....και του δώσει δανεικά…., και παρουσία μαρτύρων…., και μετά…., αν του αρνηθεί να του τα γυρίσει....,
έεεεε, αυτός ο δανειστής…., δεν πρέπει, λέει ο Ι. ΑΧ, να τον πάει στο δικαστήριο....,
[[ Χμ, μήπωςςςςς να….. «απαλλαγεί»…!;
Και…., ω πνευματικέ «θεωρέ : πρεσβευτή» του δανεισμένου Ισραήλ : ‘’Εδέμ’’ Ιησούλη….,
κρίμα που δεν ζούσες επί Π. Δ…., χμ, να του τα πεις αυτά του «απατημένου εις την δεκάτην» Γιαχβέ….,
ώστε να μην αποδεκατίζει «χωρίς έλεος» τους χρεώστες του Ισραηλίτες….: Μαλαχίας : 3 : 6 έως 10….!
Α, και βρες τρόπο να του βάλεις όρους αποπληρωμής του «χρεωστικού» σας σ’ αυτόν τον υλικό….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9…., να το καρφώσεις στο σταυρό…., να τον κάνεις πνευματικό….,
έτσι που να μην αναγκάζεσαι να είσαι, την κάθε φορά, «υπό άλλο δέντρο,….: συκή, άμπελο,…..»….! ]]
αλλά, μάλλον, να του πει κι ευχαριστώ, χμ, που τον απάλλαξε….. ’’Φιλιππικέ’’….. από τα περιττά του....!
( Εχχχχχ, το τι θα απογίνουν τα παιδιά του…., αν ορφανέψουν κιόλας ή αν αρρωστήσει....,
αυτό είναι..... άλλου.... χαχά δυσαγγέλιον....!
Α, ‘’θα τα θρέψει ο Κύριοςςς, χμ, ο μεριμνών για τα πετεινά τ’ ουρανού…., μα για της γης όχι…..’’….! )
Χαίρε, βάθος απροσμέτρητο κουτοπόνηρου αρχιδιδασ κάλου του λαïκού μαζοχισμού....,
μα και του κρατικού σαδισμού…., και σου, ω Ιησούλη με τους μαζόχους σου και με τους σαδιστές σου....!
{ Ας τονιστεί δε και το πως...., κι αυτά...., σε επίπεδο τίμιου πολίτη και, "πάντα", άτιμου κράτους…..
και σε συσχετισμό με την απόλυτη υποταγή του πολίτη
στις ανώτερες εξουσίες, που κηρύττουν, και, οι εδώ,
ώς και στις πιο διεστραμμένες...., χμ, στις "ελέω Θεού"...., κατά πως λένε κι οι Πέτρος και Παύλος....,
εμ, το καταλαβαίνει κι ο πιο απλός νους…., ναι, το πως..… λειτούργησαν και λειτουργούν....! }
=======================================================================
9 --- 21 )
#21)
Η αγάπη και ο τέλειος χαρακτήρ.
Η αγάπη και ο τέλειος χαρακτήρ : Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 43 έως 48.
Η αγάπη προς τους εχθρούς : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 27, 28, 32, 33.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Έχετε ακούσει ότι είπαν, Να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισής τον εχθρόν σου.
Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται,
ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεσθε δι’ εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται
και σας καταδιώκουν, διά να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας, που είναι εις τους ουρανούς,
( Ρε….. Γ, Ν, Χ,αζωραίε, πότε κιόλας πήγε στους ουρανούς…., που μόλις πριν ήταν στον ουρανό…!; )
διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιόν του διά τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει
διά τους δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε εκείνους που σας αγαπούν, ποίαν ανταμοιβήν έχετε;
Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώναι; Και εάν χαιρετάτε μόνον τους αδελφούς σας, τί περισσότερον κάνετε;
Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώναι;».
[Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 43, 44, 45, 46, 47.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#21)

Η αγάπη κι ο τέλειος χαρακτήρ.

«Κάλλιο από το μίσος..... η αδιαφορία...., σαν σου προδίνουν την αγάπη.....»...., λέω σε ποίημά μου….,
και με άλλα λόγια…., το ξαναλέω "χοντρικά"...., «.....προκειμένου να μισηθούν, έστω, δυο....,
αφού δεν μπορούν να αγαπηθούν...., καλύτερο είναι το να αδιαφορήσουν.....
και το μίσος τους να γίνει, αρχικά, παθητικό και, τελικά, σβηστό....,
έως, κάποτε, να ξαναγαπηθούν….. ή κι όχι.....»…., που, αν όχι, ε, και τα δικαστήρια κοντά είναι....!
Βέβαια το..... να μισείς τον εχθρό σου..... είναι ασύμφορο...., πλην και βιο,ψυχο,φθαρτικό….,
αφού, κάποτε, το μίσος αυτό, μάλλον, θα ενεργοποιηθεί εντελώς και, έτσι, ξανά τα ίδια....!
Αλλά..... και το να ευεργετείς τον από σύστημα εχθρό σου..... είναι μαζοχισμός κι ηλιθιότητα εκ μέρους σου
έναντι του, σαδιστή, καταδιώκτη σου.....,
/// Ε, εκτός κι αν φωνάξει «βοήθειααα….!»...., οπότε ‘’συντρέχεις’’, «δυο μίλια», κι έτσι τον ‘’ταπεινώνεις’’….! ///
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χα, που, και, το συγχώριο έχει όριο και δεν είναι για ‘’εμπόριο’’…..
και….. που….. μια συγχώριο…., δυο συγχώριο…., να που βγαίνουν κι απ’ το όριο….!
Αρκεί δε το να αδιαφορείς έναντί του…., πράγμα που απλοποιεί την κατάσταση και δεν την περιπλέκει….,
μαζί και το…., όσον ειλικρινά...., "να προσεύχεσαι στο Θεό για αυτόν...., τον εχθρό σου....."....,
/_/ .....αν και, φορές….. και όχι πάντα, φταίνε κι οι δυο συγκρουόμενοι, και, από λάθος τακτικής....,
ή κι από πρόθεση---"πρόθεση"....! /_/
να βοηθήσεις, δηλαδή, το Θεό…., άμεσα -- ‘’άμεσα’’ ή μη...., να..... "σας συνδέσει", όσο, ψυχοενεργειακά.....
και να σας δώσει ή και προκαλέσει, ’’μυστικά’’, μέσα σας….,
έτσι...., όσο, πνεύμα αλληλοκατανόησης και λύσης....!
Ε, κάπωςςςςς έτσι, βρε, Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., που διέταζες…., έμμεσα και, και, στην παραβολή των μνων….:
Λουκάς : 19 : 11 έως 27….,
*$$ …..ε, τώρα κι εδώ ο «μη αρσενικός» : άνανδρος, λέει ’’καλυμμένα’’ και με παραβολές
τα ‘’κολαστικά’’ όσων τον απορρίπτουν και δεν τον δέχονται….,
μα, μετά, σαν δεν πέτυχε/χαν τίποτε, ως «αρσενικός» και πολεμιστής, να, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη,
οργή και φωτιά…., ακριβέστατο αντίγραφο του Γιαχβέ της Π. Δ….,
αλλάαααα βασιλιάς, τελικά, ο Ι. Χ, γιοκ…., ούτε καν κλητήρας….,
έι, κι απών, παντελώς, και, από την Ιστορία…., χα, απουσία κι η, 2η, παρουσία τουουουουου….! $$*
να σου φέρουν στα πόδια σου τους εχθρούς σου…., που δεν σε ήθελαν για βασιλιά τους….,
μάλλον, γιατί, ‘’τελικά’’, σε απέρριψε κι ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’
της «μακρυνής χώρας» της εδώ παραβολής, όπου πήγες….,
και να τους σφάξουν μπροστά σου…., χμ, τη «γενεά εχιδνών», τους σατανογεννημένους….,
όπως κι οι ‘’τέτοιοι’’ σου ‘’τέτοια’’ έλεγαν….,
χα, για να γίνουν παιδιά του θεούουου σας…., του εν ουρανοίςςς…., ε, του εις τα εξωτερικά….!
=======================================================================
9 --- 22 )
#22)
Ελεημοσύνη εις τα κρυφά.
Ελεημοσύνη εις τα κρυφά : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 1 έως 4.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#22)

Ελεημοσύνη εις τα κρυφά.

Καλά…., βρε Ι. Χ...., η ελεημοσύνη να γίνεται στα κρυφά…., χωρίς επίδειξη….,
αλλά….. όχι και πως δεν μετρά καθόλου στο Θεό…., ω απόλυτε δασ κάλε…., η ελεημοσύνη στα φανερά....,
που δεν είναι βέβαιο ότι γίνεται, τότε κι έτσι, επιδεικτικά....!
Δηλαδή, τί...!; Όταν μας ζητείται ελεημοσύνη, τις περισσότερες φορές, στο δρόμο....,
παρουσία, και, γνωστών...., από περιπλανώμενους ζητιάνους...., τυφλούς, παράλυτους κ. α. λ....,.....
έτσι που τα λες...., για να τους δώσουμε βοήθεια...., έτσι που να μη μας δουν....,
θα πρέπει να του λέμε του ζητιάνου, χμ, και του χωλού....:
«Βγες έξω από το χωριό…., λ. χ, σε εκείνο το σημείο….,
να σου δώσω κρυφά το φιλοδώρημά μου...., έτσι που να μη με δουν οι άλλοι....,
και να έχω ολόκληρη την ανταμοιβή μου από το Θεό....!»....! Έτσι δεν είναι, χα, ισόθεε και θεόσταλτε....!
{ …..έιιιιιι…., ’’τέχνη’’ της ελεημοσύνης….. και, ανάλογη, ευεργεσία….,
ψυχική και, εξακολουθητικά, σωματική στον δότη….,
ιδίως, σ’ αυτόν….: γαλήνη, έκκριση, ανάλογων, αδενικών εκκρίσεων, σαν σε αγάπη,….:
ψυχο,βιο,’’θαύμα’’ αυτοΐασης….! }
Κι αντί να ασχολιόσουν, ρε….. ‘’«Παντοδύναμε’’….. αρχιδημαγωγέ, και, μ’ αυτά...., τα λιγότερο σημαντικά....,
χμ, για να κρύψεις την άγνοιά σου ως προς τα σημαντικά, βρε νυχτοπαρμένε...., θα έπρεπε
---- …., ναι…., ως, χμ, έτσι θεόσταλτος και ισόθεος…., ρε πλάνε θεομπαίχτη και λαομπαίχτη….,
τουλάχιστον...., αφού δεν ήταν, χξς΄, στο μυστικό σχέδιο του Θεού…., έστω έτσι....,
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να μας έδινες, προπαντός, κι "ακριβή" κοσμοθεωρία….,
και όχι, ως όλοι σας οι ‘’τέτοιοι’’, πάνω σε μνήματα άλλων θρησκειών…., ε, για το κωδικοποιείν….! ---να δώσεις, τότε, στην ανθρωπότητα, και, συνταγές ή τρόπους θεραπείας ασθενειών με βότανα και ουσίες....,
χμ, Γιαχβοψυχίατρε…., που, μόνο, "σαδιστή", ψυχίατρο χρειαζόσουνα…., επίδοξε μαζοχοπλάστη....,
που σε επέβαλαν, κι εσένα, ως ακίνδυνό τους, οι Καίσαρες…., που, ως επικίνδυνο, όχι….!
====================================================================
9 --- 23 )
#23)
Προσευχή εις τα κρυφά.
Προσευχή εις τα κρυφά : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 5 έως 8.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Όταν προσεύχεσαι, να μη είσαι όπως οι υποκριταί, εις τους οποίους αρέσει
να προσεύχωνται όρθιοι εις τας συναγωγάς
// Εμ, εκεί : στους ναούς : συναγωγές…., που, ακόμα, χα, δεν τον έκανες πνευματικόοο τον Γιαχβέ….! //
και εις τας γωνίας των πλατειών, διά να τους βλέπουν οι άνθρωποι
αλήθεια σας λέγω, ότι αυτοί έχουν λάβει την ανταμοιβήν τους.
Αλλά συ, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε εις το πιο απόμερον δωμάτιόν σου, κλείσε την πόρτα
και προσευχήσου εις τον Πατέρα σου, ο οποίος είναι παρών εκεί εις το κρυφό μέρος,
και ο Πατέρας σου, που βλέπει τι γίνεται εις τα κρυφά, θα σε ανταμείψη φανερά.
Όταν δε προσεύχεσθε, μη λέγετε πολλά και ανόητα, όπως κάνουν οι εθνικοί, που νομίζουν
ότι με την πολυλογίαν τους θα εισακουσθούν. Μη γίνετε λοιπόν όμοιοι μ’ αυτούς, διότι
ο Πατέρας σας γνωρίζει καλά εκείνα που έχετε ανάγκην, πριν του τα ζητήσετε».
[Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 5, 6, 7, 8.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#23)

Προσευχή εις τα κρυφά.

Ε, αφού τους το είπες τους Ι. Χήδες σου, χμ, Ι. Χ, το που δε χρειάζεται να προσεύχονται με πολλά λόγια.....
και το που ο Θεός ξέρει, εκ των προτέρων, το τι θέλουν…., πριν του το ζητήσουν....,
προς τί οι φλύαρες, οι ‘’όλο’’ προστακτικές, προσευχές τους….,
δημοσία και προσχεδιασμένα : μη αυθόρμητα : ‘’στημένα’’ : σικέ, στα φανερά,
και, μάλιστα, με τόσους τύπους συνοδευόμενες και μες τις τόσες προσοχοαποσπαστικές κινήσεις,
μα και θορύβους...., σε γάμους, βαφτίσια,….. τα….. ‘’σαν’’ σε θεατρική παράσταση…., κ. λ. π...!;
// Τα ίδια : τα ολιγόλογα, φυσικά, ισχύουν, εδώ, και για τους σατανιστές και για τους θεïστές..... //
Η προσευχή με λόγια...., καθώς το αίσθημα μετράει...., είναι….. για προθέρμανση....,
για να φτάσει κάποιος στην άλογη : «νοερή» προσευχή….,
[ …..σαφώς, εύκολα και σωστά, ο καθείς ανάλογα με το ‘’θεό’’ που του ‘χει ‘’βαλθεί’’ μες στην ψυχή του….! ]
που, και, ο όντως Θεός δεν μιλά με λέξεις…., μα με ανάλογο αίσθημα : Σιωπή…..
εμπεριέχον λόγο…., μιας, κοινής, "γλώσσας"….,
και αναλυτό…., αναλόγως…., σε ανθρώπινα λόγια όλων των γήινων γλωσσών....!
{ ▪ Παύλος : Προς Ρωμαίους : 8 : 26 : «Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πνεύμα βοηθεί τας αδυναμίας μας,
διότι (!;) δεν γνωρίζομεν πώς πρέπει να προσευχώμεθα,
αλλ’ αυτό το Πνεύμα μεσιτεύει για μας (!;) με στεναγμούς / ….. τί, με ‘’σιωπή’’…!; /
που δεν μπορούν να εκφρασθούν με λόγια·…..»….! }
Είναι δε…., η προσευχή με….. όποια κι όπως τα αισθάνεται κανείς….. λόγια….,
για να προετοιμάσει τον "θεό" του μέσα του ο καθένας να γίνει "υπερθετικός"…., εδώ στους θεïστές….,
όπου…., μόνον έτσι…., γίνεται ανάλογη κι άμεση συνάντηση
με τους, "ομολόγους", άνω του….. και δόση αισθήματος
ή…., αναλόγως...., και εγγράφου…., αναλόγως αποκωδικοποιητού σε ανθρώπινα λόγια…., μυνήματος....,
αφού, βέβαια, έχει καταφέρει…., οσοχρείαστα πριν...., να….. αυτοσυγκεντρωθεί για αυτόν τον σκοπό....,
δηλαδή, αφού "κατα"παραδοθεί, ασφαλώς, στη "Σιωπή’’ και την ‘’Απραξία"....!
* Εμ, δεν..... "πιάνουν γραμμή" με τρεμουλιαστό "χέρι"...., ε, και…., αν, έστω, "πιάσουν γραμμή"….,
υπάρχουν κι οι παρεμβολές και τα παράσιτα και το "κόψιμό" της....,….! *
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[[ Αξίζει δε να ξανατονιστεί το πως καμμιά…., με λόγια ή χωρίς…., προσευχή
δεν πάει, τελικά, χαμένη...., κι ας….,
ως ούτε και μια ‘’θετική σκέψη’’ ή λαχτάρα---όνειρο…., / ….. ‘’«στεναγμός»’’….. /
π. χ, για αλλαγή των καταστάσεων προς το καλό όλων….,
αφού η τότε ψυχοενέργεια δρα ανάλογα…., όπου κι όπως….,
σαφώς, ως προς τις προσευχές, εδώ, των θεϊστών….!…..
…..Εεε, όχι κι ούτε μισή ώρα, ημερησίως, προσευχή….! Χα, κι ύστερα θέλετε να…! Ε, νααααα….! ]]
=======================================================================
9 --- 24 )
#24)
Η Κυριακή προσευχή.
Η Κυριακή προσευχή : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 9 έως 15.
Η Κυριακή προσευχή : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 1 έως 4.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «.....ας έλθη η βασιλεία σου· ας γίνη το θέλημά σου, όπως εις τον ουρανόν,
έτσι και εις την γην. Το καθημερινό μας ψωμί δος μας σήμερα και συγχώρησε
ό,τι κακό έχομε κάνει, όπως και εμείς συγχωρούμεν εκείνους που μας έχουν κάνει κακό.
Και μη επιτρέψης να πέσωμε σε πειρασμόν, αλλά σώσέ μας από τον πονηρόν.....».
[Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 1, 11, 12, 13.]
------------------------------------------------------------------------------------------------#24)

Η Κυριακή προσευχή.

Με το να κολακεύεις τον….. όντως Θεό...., / .....ή και τον….. όντως Σατανά στους σατανιστές..… /
με το να του λες, παζαριζέ και γλειψιζέ, στις προσευχές σου,
«Κάνε αυτό κι συ σ’ εμένα, ως κι εγώ έκανα αλλού..…»...., με το να τον προστάζεις ικετευτικά....,
♣ …..ε, λες και ο όντως Θεός το επιτρέπει ή το θέλει....,
κι όχι πως θίγεται, αν και τον "μειώνει", τελικά, σε βάρος μας, μια τέτοια, "απρόθετη", βλασφημία….!
Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάμπολλα τέτοια παζαρευτικά….,
σαφώς, κι απ’ την πλευρά του, έεεεεστω, Θεού : Γιαχβέ….,
του απατημένου, χμ, στη δεκάτη και τις προσφορές, που «εξασφαλίζουν την εύνοιαν του Θεού»….:
λ. χ, Μαλαχίας : 3 :….9, 10….:
«…..’’Φέρατε ολόκληρον την δεκάτην και τας προσφοράς εις την αποθήκην
διά να υπάρχη τροφή εις τον οίκον μου και ούτω δοκιμάσατέ με’’, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων,
‘’διά να ίδητε εάν δεν θα ανοίξω προς χάριν σας τους καταρράκτας του ουρανού
[ …..ρε σύγχρονοί μου…., στην παγκοσμιοποίηση της ‘’Νέας Τάξης Πραγμάτων’’
θ’ ανοίξουν οι «καταρράκτες» των / 7…!; / ουρανών…!; Και, αν ναι, μόνο, οι ‘’Νωικοί’’ θα σωθούν…!; ]
και δεν θα εκχύσω εις σας την ευλογίαν (!;) εν υπεραφθονία’’»….!
Έτσι, και, ο Ιησούς, χμ, κατά τον Νόμο του Μωυσέως, προέτρεπε σε άλλους….,
ε, για να δείξουν την υπακοή τους…., να δίνουν δώρα στους….. ιερείς, που….. ό,τι λαχταρούσαν…..
έλεγαν πως ο, χξς΄, ενάναγκος, Θεός το ήθελε, για αυτόν….:
Ματθαίος : 8 : 4 : «Και του λέγει ο Ιησούς / του καθαρισθέντος από τη λέπρα λεπρού / ,
’’Κύτταξε, να μη πης τίποτε σε κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα
(!;) και πρόσφερε το δώρον, που διέταξε ο Μωυσής, διά να τους δείξης την υπακοήν σου’’»….!
Εμ, ‘’στρατηγικά’’ σκεπτόμενος…., πράγματα που λένε και τα ιερατεία
να εφαρμόζονται από τους πιστούς τους….,
χα, αλά ιερείς του Βηλ στη Περσία…., αλά ιερείς των θεοποιημένων βασιλιάδων της Αιγύπτου….:
και στους δυο με κούφια αγάλματα και κρυφούς κρύπτες….,
που τάχα οι θεοί τα έτρωγαν…., να, τα πρόσφορα των πιστών….,
ή στους αρχαίους Έλληνες…., ή…., ή…., ήηηηη….,
παντού και πάντα έτσι…., μα και χειρότερα….: ’’Σκάνδαλα’’ κ. α. λ….! ♣
να σου στείλει τον καθημερινό άρτο...., συμβολικό και μη άρτο, έστω....,
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να μην επιτρέψει να πέσεις σε πειρασμό....,..… κ. α. π...., ω θεïστή....,
έτσι...., και, με πλάγιες προστακτικές….,
που, άλλωστε, γνωρίζουν, και, το τι χρειαζόμαστε, ειδικά ή μη, κάθε φορά…., ιδίως, «ο ουράνιος Πατήρ»….:
Ματθαίος : κεφ. 6, εδ. 32….: «Γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκην απ’ όλα αυτά»….,
δεν τους βοηθάς τους φιλόκαλους "ομοαίμους" σου, τους άνω, να σε βοηθήσουν....,
ε, και, για αυτό, πάψε να λες, έστω, απρόθετα θεοβλασφημικά,
και, το κάθε, για το καλό, "Θεού θέλοντος" κ. α. π....!
♠ …..βέβαια…., κι εδώ είναι || …..κι ας θέλουν, πια, έστω, τον Θεό μη υλικό : πνευματικό, πια….! || ….:
▪ Κυριακή προσευχή : προσταγές, πλάγιες ή μη,
στον Κύριο : ’’θεό’’ : Αρχιβασιλιά : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ τους, τότε κι εκεί….,
▪ ουρανός….: το εκτός Ισραήλ εξωτερικό…., όπου κι η έδρα του…., ε, η Αραβία : Αίγυπτος η ‘’μόνιμη’’….,
▪ γη….: η χώρα του Ισραήλ, το εσωτερικό….,
▪ άφεση αμαρτιών….: παραγραφή των παλαιοδιαθηκικών, κυρίως, ανομιών της παρακοής τους….,
▪ Σατανάς….: ο ‘’Αντιμεγάλος Αδελφός’’ : Αντικύριος :…., επίσης, επίδοξος κατακτητής της χώρας τους….,
…..ε…., κι εδώ…., αν και έχουν, σε μερικά σημεία, αντιστοιχίες στον όντως Θεό και τον όντως Σατανά….,
σάμπως στην Π. Δ και τους Ψαλμούς…., λ. χ, του Δαυίδ προς τον ‘’Κύριο’’…., παζαρέ και δουλικά….!
Ννναι, ω σεις…., που με τις πράξεις σας, κυρίως, δεν αφήνετε να γίνει το θέλημά –Του….,
ναι, ω ‘’θεο’’κτόνοι….! ♠
/ Περισσότερα σχετικά, μα κι ως προς άλλα, δες στο 1ο Σιωπολόγιο..... /
=======================================================================
9 --- 25 )
#25)
Η νηστεία.
Η νηστεία : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 16 έως 18.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#25)

Η νηστεία.

Ο χουζούρης και ετερότροφος Ιησούς συμβουλεύει τους χιλιάδες πειναλέους του "Ισραήλ"….,
άμεσα αυτούς…., τους ακολούθους του....,
// Ε, που αναγκαστικά : σ,Σ,τυγερά νήστευαν, και από ποσότητα τροφής και από, θρησκειακή, ποιότητα....! //
κι έμμεσα τους άλλους…., τους χορτάτους…., να νηστεύουν....!
[[ Ω, το τι, τόσο, σχέση με την ψυχή μπορεί να ‘χει η…., χρονικά καθορισμένη, συνήθως...., νηστεία : αποχή
από : γαλακτικά προïόντα, κρέατα, λάδι, αυγά κ. λ. π…., μόνο, τα άρρωστα μυαλά των Ι. Χήδων ξέρουν....!
Α…., δεν τρώνε έναιμο κρέας...., μα….. άναιμο κρέας….: σαλιγκαριών, ψαριών,..... τρώνε οι χάννοι....,
ε…., να ξεγελούν, και, το δαίμονά τους....! Και….. από ψυχική αποτοξίνωση, ω θεïστέςςςςς, τί κάνετε…!; ]]
♦ Αυτά ισχύουν περί σωματικής αποτοξίνωσης...., αλλά περί ψυχικής…., σχεδόν, άσχετον....,
κι ας, μερικές φορές, οι τροφές ή τρόφιμα, τα ποτά κι άλλες εξαρτησιοφόρες ουσίες επηρεάζουν τη σκέψη,
προκαλώντας ανάλογες αδενικές ορμονο·εκρίσεις,
εμποδιστικές σε "πετάγματα" ή σε "καταδύσεις" της ψυχής….!
---- …..χα, αυτά…., τα ‘’μπλοκαριστικά’’ ή μη της βιοψυχής, κυρίως…., μάλλον, τα ξέρουν καλύτερα
οι που ‘’καπηλεύονται’’ «κάθε ενέργεια πλάνης»….: βιοτεχνολογική…., ιδίως, σήμερα….! ---Άλλωστε, "πετά" ένας θεïστής…., από ένα σημείο και πέρα…., και, με γεμάτο στομάχι…., ακίνδυνά του….,
όπως, έτσι, "κολυμπά" ένας σατανιστής…., από ένα σημείο και πέρα…., και, με άδειο στομάχι....,….! ♦
=======================================================================
9 --- 26 )
#26)
Ο αληθινός θησαυρός.
Ο αληθινός θησαυρός : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 19 έως 21.
Εναντίον της ανησυχίας και των μεριμνών : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 33, 34.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Μη θησαυρίζετε διά τον εαυτόν σας θησαυρούς εις την γην,..... αλλά θησαυρίζετε διά τον εαυτόν σας

69
θησαυρούς εις τον ουρανόν,..... ( Α, τί, μόνο στις Τράπεζες του εξωτερικού να τοκίζουν τα λεφτά τους…!; )
Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου».
[ Ω, χμ, ‘’έξω καρδιά’’ Ι. Χ…., πόσο επιτόκιο σου έδιναν οι ‘’ουράνιοι’’ : ‘’εξωτερικοί’’ τραπεζίτες…!; ]
[Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 19, 20, 21.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#26)

Ο αληθινός θησαυρός.

Μέτρια πράγματα : μη θησαυρικά, λοιπόν, και καμιά αντίρρηση…., κι εδώ κι ως προς τα ψυχοθησαυρικά….,
αλλά….. και ως προς άλλα...., μη αναφερτά εδώ…., μα…., πολλά…., αναφερτά, και, στο 1ο Σιωπολόγιο....,
φυσικά, χωρίς συσχετισμούς με τους..... χαζο"προφητο"νόμους τους....,
που τα πιο πολλά…., ιδίως σήμερα…., ευκόλως εννοούνται....!
Κι ούτε σημαίνει πως….. όσα δεν αναφέρω..... με βρίσκουν σύμφωνο….,
αφού….. πολλά από αυτά που δεν αναφέρω…., και, ως χρονοβόρα έτσι...., με βρίσκουν διάφωνο....!
[ Και, χμ, ’’με τον, ανάλογο, πλούτο της ψυχής πληρώνουν τον, ανάλογο, περάτη..… για την Κόλαση
ή για τον Παράδεισο’’....,..... αναλόγως....,
ω τρισαθλίως συμβολοπαιγμένοι απ’ τους….. θησαυρο’’τέτοιους’’ δεσποτάδες,....! ]
======================================================================
9 --- 27 )
#27)
Φως και σκοτάδι.
Φως και σκοτάδι : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 22 έως 24.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ‘’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) «Κανείς δεν μπορεί να δουλεύη δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θα μισήση και τον άλλον θα αγαπήση,
ή εις τον ένα θα προσκολληθή και τον άλλον θα καταφρονήση.
Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον Θεόν και τον μαμωνάν».
[Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 23, 24.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#27)

Φως και σκοτάδι.

* Ωωω…., «μη ενός μεσίτη» Ιησού…., συ….. και….. «υπό την άμπελον»….. και….. «υπό την συκήν»….! *
Είναι αδύνατο…., μεταπτωτικά…., 2ο, 1Β, ψυχοD. Ν. Α...., και, λόγω ψυχοϋπερενέργειας....,
[ .....προπτωτικά…., οπότε και το καλό και το κάλλιστο ήταν σκέτα…., ++ και ++….,
ήταν εύκολο και δυνατό το να ‘ναι κάποιος υπερθετικός, ++…., στον +οο κύκλο η ψυχή του Ο΄….,
με 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A..... ]
να μείνει για πολύ κάποιος υπερθετικός, ++…., ως και υποαρνητικός, - -…., αρνητικότατος, δηλαδή….,
οπότε δουλεύει…., μοιραία τότε κι έτσι…., μόνο, για το Θεό ή για το Σατανά...., αντίστοιχα....,
που άλλως…., ως -+ ή +-...., δουλεύει και για τους δυο "συγχρόνως"....!
Δυστυχώς είναι μοιραίο το να ζούμε
/ …..συνηθέστατα έως συνήθως…., βολικά μας...., και ψυχοενεργειακά και βιοενεργειακά..… /
ως θετικοί ή αρνητικοθετικοί, -+….,
οπότε..... αγαπάμε---δουλεύουμε το Θεό και το καλό…., μα και το Σατανά και το κακό…., "συγχρόνως"....,
● .....όταν κοιτάμε…., θέλοντας και μη αποσκοπούμε….,
μόνο, προς το +οο, προς το Θεό---‘’υπερκάλλιστο’’
και προς το κάλλιστο...., και, ως -+…., / .....ή και, "έτσι"...., ως +-,..... /
αγαπάμε---δουλεύουμε το Θεό και το κάλλιστο...., άρα και το καλό….,
και, συγχρόνως, μισούμε---δεν δουλεύουμε το Σατανά και..... το κακό και το πλέον αυτού....,
και ελκόμεθα, και έτσι, προς τα πιο πάνω...., προς το υπερθετικό...., το ++....,….!
Μα…., όταν κοιτάμε…., θέλοντας και μη αποσκοπούμε….,
μόνο, προς το -οο, προς το Σατανά---υπερ(υπο)κάκιστο
και προς το κάκιστο...., και, ως +-…., / …..ή και, "έτσι"…., ως -+,….. /
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αγαπάμε---δουλεύουμε το Σατανά και το κάκιστο…., άρα και το κακό….,
και, συγχρόνως, μισούμε---δεν δουλεύουμε το Θεό και..... το καλό και το πλέον αυτού....,
και ελκόμεθα, και έτσι, προς τα πιο κάτω...., προς το αρνητικότατο…., το - -….,....! ●
ή ως αρνητικοί ή θετικοαρνητικοί, +-….,
οπότε..... αγαπάμε---δουλεύουμε το Σατανά και το κακό…., μα και το Θεό και το καλό…., "συγχρόνως"....!
| Η ουδέτερη κατάσταση, η +- -+, είναι….. απραξία κι αδιαφορία..... |
====================================================================
9 --- 28 )
#28)
Μέριμνα και εμπιστοσύνη εις τον θεόν.
Μέριμνα και εμπιστοσύνη εις τον Θεόν : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 25 έως 34.
Εναντίον της ανησυχίας και των μεριμνών : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 22 έως 32.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «.....Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέγετε, "Τί θα φάμε ή τί θα πιούμε ή τί θα ενδυθούμε;".
Διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί.
/ …..εθνικοί : κοσμικοί :….. Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 29….. /
Γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκην απ’ όλα αυτά. Ζητάτε πρώτα
την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην του και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν…..
Κυττάξετε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν ούτε αποθηκεύουν,
( Τί, τόσο πολλά λάφυρα τους εξεξεξασφάλισε και δεν…!; Και τα της ‘’ουράνιας’’ ‘’ξηράς’’ ζώα,….. τί…!; )
και ο Πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν έχετε σεις μεγαλύτερην αξίαν από αυτά;.....».
[Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 31, 32, 33…..και 26, αντίστοιχα.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#28)

Μέριμνα και εμπιστοσύνη εις τον Θεόν.

Έχουμε δεν έχουμε [ …..ίσως και να μην έχουμε κιόλας, και, τώρα..... ] αξία μεγαλύτερη απ’ τα πτηνά....,
ω κόλακα και ‘’κορακο,φραγγο,πετεινέ’’ Ιησού….. κι έστω και κατά τα αλληγορικά...., εμείς έχουμε ανάγκη....,
αφού δεν έχουμε ως τροφούς πλούσιους φίλους, ω ορθέεεεε μαμωνοχρήστη, για να μας τρέφουν….,
ως συ, ετερότροφε της χουζούρας και της "κουλτούρας", ο με τους του «άδικου μαμωνά» χορηγούς σου….,
♠ ▪ Ιωάννα…., σύζυγος του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδη και διακόνισσα του Ι. Χ….:
Λουκάς : 8 : 1 έως 3….,…..
▪ Νικόδημος…., τελώνης Φαρισαίος….: Ιωάννης : 3 : 1 και 19 : 39….,
«άξιος» πλούσιος εκατόνταρχος | …..τί…., «εκατόγχειρας» κι αλά αρχιοτρέλληνες…!; | ….,
που «και την συναγωγήν τους αυτός την έχτισε»….: Λουκάς : 7 : 5….,…..
▪ Ιωσήφ…., πλούσιος βουλευτής εξ Αριμαθαίας…., που του έχτισε τον ακριβό τάφο….:
Ματθαίος : 27 : 60….,…..
▪ Ζακχαίος…., πλούσιος αρχιτελώνης, που έδωσε τη μισή περιουσία του στους….. φτωχούς….:
Λουκάς : 19 : 1 έως 10….,…..
▪ …..ή και μαθητές του Ι. Χ ήσαν γνωστοί με πλούσιους ανθρώπους της εξουσίας,
θρησκευτικής και πολιτικής….: Ιωάννης : 18 : 15 (16) :
«Ακολούθησε δε τον Ιησούν ο Σίμων ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής.
| …..ο Ιωάννης, που μεσολάβησε για να μπει, μαζί τους, κι ο Πέτρος στο ανάκτορο τότε….. |
Ο μαθητής εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα
/ …..τον Άννα…., πεθερό του Καϊάφα….: δικαστές του Ι. Χ : Ιωάννης : 18 : 13….. /
και εμπήκε μαζί με τον Ιησούν εις το ανάκτορον του αρχιερέως»….!….. ( Και….. πόσοι άλλοι κρυφοί…!; ) ♠
και να μεριμνούμε και να σπέρνουμε και να θερίζουμε…., ε, εκεί που σπέρνουμε εμείςςςςς....,
και να αποθηκεύουμε...., βέβαια, πράγματα μέτρια---μη θησαυρικά....,
γιατί, αλλιώς, θα μας φάει η λιγούρα, χμ, κι η "κουλτούρα"....!
/_/ Το βιομάννα μας είναι, μόνο, στη Γη...., ω μεγαλόστομε λαομπαίχτη….,
και στείλε, και, τώρα, τα ζουρλοτσιράκια σου να τα πουν κι αυτά, εκεί που πεθαίνουν από πείνα, δίψα,…..
εξαιτίας των….. ελέω Θεού, χμ, θεοταγμένων εξουσιών της Γης…., χα, που ‘’τους την έστρωσες’’....!
Ννναι, ω θαυμαστή της δόξας του Σολομώντος….,
ξου, κι άσε τη….. ’’Σολομων,τ,ική’’ και το ‘’ψιλό γαζί’’…., βρε….. Χίτ λέρα ’’ψιλο’’γαζωραίε….! /_/
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Ο Θεός μας έπλασε για να κάνουμε πράγματα που καλύπτουν τις πραγματικές κι απλές ανάγκες μας….,
κι όχι, βέβαια, τις πολύπλοκες και φαινομενικές...., και να χαιρόμαστε έτσι....,
// Έι, στα απλά είναι τα ωραία και υγειοφόρα...., ενώ στα πολύπλοκα..... τα άσχημα και σακατευτικά....! //
όπως ‘’χάρηκε’’ κι εκείνος έτσι....,
αν κι ο, άυλος : από μη φυσικό φως, Θεός….,
’’από τη φύση’’ του κι ως παντοουδέτερος, ψυχαίς και σώματι αυτών....,
ούτε χαίρεται ούτε λυπάται...., όπως τα…., αλλιώς ψυχόπλαστά Του...., πλάσματά Του….!
♦ Αυτά –σου κι έτσι ισχύουν, κυρίως, για σένα και την, ’’δουλούχα’’, 12άδα σου,
τους, πια, χουζουροετερότροφους….!
Για τους άλλους---μη ‘’τοιούτους’’, ισχύει, πάντα, το….. «Βρέξε κώλο…., για να φας ψάρια…..»....,
αν και, και, σήμερα…., με την τόση εκμετάλλευση των τίμιων εργατών από τους σατανοαφέντες τους….,
οι οποίοι τρώνε, και, ‘’χαβιάρι’’, χωρίς να ψιχαλίζουν δάκτυλο τα λαοαιματορουφηχτροτσιμούρια....,
ισχύει το….. «Βρέξε ώς και τα μαλλιά σου…., για να φας….,
κι αν φας, σαν δεν σου τα φάνε…., ψάρια…..»....!
Άλλωστε, δεν είμαστε παντοδύναμοι ως εσύ...., που ‘κανες πολλαπλασιαστικά, χα, αλά αρχαιοτρέλληνες….,
// Α, χξς΄, γιατί όχι συνεχώς και για πάντα…, ρε Παντοδύυυναμε φτωχόλυπε «αρτο,οινο,ιχθυο,τρόπε»…!; //
"εκ του μη όντος"…., χμ, χμ, χμ…., "θαυματικά"…., ψωμί, ψάρια, κρασί,.…! ♦
( Και…., χα, τι, ’’αυτολεξεί’’, αλληλοαντιγραφή, κι εδώ, Ματθαίου και Λουκά….,
μόνο που ο Λουκάς απευθύνεται σε «μικρό, φτωχών, ποίμνιο»,
στο οποίο ο Θεόςςςςς θα του δώσει βασιλεία….! )
=========================================================
9 --- 29 )
#29)
Περί κατακρίσεως του πλησίον.
Περί κατακρίσεως του πλησίον : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 1 έως 6.
Περί κατακρίσεως του πλησίον : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 37 έως 42.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «.....Μη δίνετε το άγιον εις τα (!;) σκυλιά και μη ρίχνετε εμπρός εις τους (!;) χοίρους | Α, ναι, ω Ρακά….! |
τα (!;) μαργαριτάρια σας, μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και έπειτα στραφούν
και σας ξεσχίσουν».
(1)
[Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 6.]
*) « (!;) Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον δάσκαλό του
---- Εμμμμμ…., σε ξεπέρασαν στα σατανοτρίκς…., χμμμμμ, με τον….. άλλο Παράκλητο….,
βέβαια, καταπώς τους το έταξες…., χξς΄, σε αντίφαση με τα εδώ….,
χμ, κι οι μεν τους εκάλεσαν υπερβεελζεβούλια….. οι δε τους υπεραγιοποίησαν…., χξς΄….! ---εκείνος που έχει καταρτισθή θα είναι όπως ο δάσκαλός του.». (2)
[Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 40.]
{ Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλόν του, ούτε δούλος
ανώτερος από τον κύριόν του. Είναι αρκετόν διά τον μαθητήν, εάν γίνη όπως ο διδάσκαλός του
και ο δούλος όπως ο κύριός του. Εάν τον οικοδεσπότην εκάλεσαν Βεελζεβούλ, πόσον μάλλον
τους δικούς του». // Χμ, ναι, «αρκετόν»…., ως επικίνδυνον, για ‘’τώρα’’…., ναι…., κι όχι για ‘’μετά’’….! //
(2΄)
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 24, 25.] }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#29)

Περί κατακρίσεως του πλησίον.

1) Σαφώς…., αυτά είναι….. αλληγορικά….. κι εννοεί, πλην των εθνικών, τους μη "χριστιανούς"....,
χμ, τους "αιρετικούς"….,
// .....αν και τότε ο εκκολαπτόμενος "χριστιανισμός" του…., χξς΄, ο με πολλά….. κωδικομαργαριτάρια….,
δεν ήταν επίσημη θρησκεία στο "Ισραήλ", μα αίρεση..... //
όταν, δηλαδή, αναφέρεται….. σε σκυλιά και….. γουρούνια : «αλληγορικούς χοίρους,…..»....,
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*$$ Τι σικ βρισιές του, χμ, χρυσόστομου Ιησού...., που…., όσους έλεγαν ρακά και μωρέ….,
πρόσταζε να τους πάνε στη συναγωγή και να τους ρίξουν, τελικά κι αν δεν, στη γέεννα του πυρός....!
Εσένα, ρε Τούλη, μα και τους της κλίκας σου, που….. σκυλο…..γουρουνο…..βρίζεις χειρότερα....,
[ …..έι…., και λίγα μας φανερώνουν εδώ, χα, στα φανερά….,
ενώ στα απόκρυφα μπορεί να φανταστεί κανείς τι βρισιές κ. α. λ είχαν....! ]
τί να σ’ έκαναν...!; Και, ευτυχώς, που δεν ήλθες εκ δευτέρου…., οπότε, τάχα, οι 12 τέτοιοι σου θα έκριναν,
ως αντιβασιλείς σου, και, τις 12 φυλές του Ισραήλ….,
χμ, κατά το μην κατακρίνετε, για να μην κατακριθείτε….! $$*
στα οποία συνιστά τους δικούς του να μη φανερώνουν τα φακιρομυστικά τους…., τα μαργαριτάρια τους….,
ε, όσοι κι όσα κι όπως τα ήξεραν…., για να μην τα ιδιοποιηθούν, ως αυτοί και ‘’πλιατσικικά’’ τα των άλλων,
και μπορέσουν μ’ αυτά να τους εξουδετερώσουν…., ιδίως, στις δημόσιες κωδικιζέ ή μη λογομαχίες τους....!
Και, βέβαια, έχουν, και από τότε, και, ‘’αυτού’’ του Ι. Χ, μυστικά κρυμμένα στα μυστικά σιωνοαρχεία τους....!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2--2΄) Μαθητής ανώτερος απ’ το δάσκαλό του δεν υπάρχει, ως και δούλος ανώτερος απ’ τον κύριό του,
λέγει, εδώ, ο Ι. Χ...., όσο πρωταγωνιστούσε κι επιβάλλονταν στους μαθητές του....!
|| …..πάντως, χα, οι επίγονοί του τον ξεπέρασαν, ιδίως, ο Παύλος….,
ε, για να επαληθεύσουν τη σχετική ρήση του….. «εξηρτημένου υπό του Πατρός του»….,
ήτοι, ότι με τον Νέο φακιρο·Παράκλητο…., που θα τους τον έστελνε απ’ τον ουρανό : εξωτερικό….,
θα έκαναν….. μεγαλύτερα θαύματα : λογο,εργο,φακιρικά από αυτόν….,
χμ, άρα, ανώωωτεροί του, του δασ κάλου….: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εκείνος που πιστεύει σ’ εμέ,
τα έργα που εγώ κάνω, θα κάνη και εκείνος, και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνη…..»….: Ιωάννης :
14 : 12…., ε, ναι, μα όταν «θα του δείξη μεγαλύτερα έργα από αυτά…..»….: Ιωάννης : 5 : 20….! ||
Έλεγε δε, επιπλέον, σε μαθητές και δούλους, πως είναι αρκετό ο μαθητής να γίνει όπως ο δάσκαλός του
και ο δούλος όπως ο κύριός του....! ---- …..ποιός κύριος…., βρε φλουφλούλη…!; Το λαοβαμπίρ…!; ---// Εμ…., με τέτοια και, προπαντός, με άλλα….. είχαν άδικο που σε έλεγαν σατανιστή---Βεελζεβούλ
και τα "ομόαιμα" συνφακιρίδιά σου..... σατανιστές---Βεελζεβούλια...!; //
*## Αλήθεια, ρε Ιησού, χμ, σθεναρέ επαναστάαατη κι ελευθερωτήηη των δούλων...., χα, παραβολικώςςς….,
γιατί, ποτέ σου, δεν καταπολέμησες τη δουλεία...., παρά τη ‘’συντηρούσες’’ κι εσύ κι οι της κλίκας σου...!;
Για να μη θίξεις τους πλούσιους χορηγούς σου....,
που είχαν δούλους κι υπηρέτες...., ως και οι μαθητές σου…., ε, όσοι….,
κι οι γονείς και τα πεθερικά τους...., όπως πολλάκις εδώ αναφέρεται...., ελαφρά τη καρδία τους...!; ##*
Μα, αλλού…., όταν, ’’σε λίγο’’, επρόκειτο να αποσυρθεί στο παρασκήνιο, χμ, νεκρός κι αναστημένος....,
όταν δεν μπορούσε να επιβληθεί στους δύσπιστους…., παρόλα αυτά τα..... "θαύματά" του, κυρίως….,
και αφού πολλοί δευτεροκλασάτοι μαθητές τους τον εγκατέλειπαν συνεχώς....,
τότε...., τους διαβεβαίωνε…., ο ‘’πολυεγγράμματος και ανενάριθμος’’ Ι. Χ....,
πως, μόνον, νεκρόςςς, πια, κι από τον ουρανό…., ως δυνατόοον...., θα τους στείλει, χμ, άλλον Παράκλητο
| Χα…., τον της Απο,Επι,κάλυψης του Ιωάννη ευθέως κι όχι πλαγίως : παραβολικώς πολεμο’’τέτοιο’’…!; |
♣ ▪ …..Ιωάννης : 14 : 15, 16, 17 : Ιησούς / προς μαθητές του / :
«Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τας εντολάς μου.
Και εγώ (!;) θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση (!;) άλλον Παράκλητον,
(!;) διά να μένη μαζί σας (!;) αιωνίως, το Πνεύμα δηλαδή της (!;) αληθείας,
[ …..«δηλαδήηη», αντιδιασταλτικά –σου, ρε Γ,Χ,Ναζωραίε, ο/το πριν τί ήταν…!; Του ψεύδουςςς…!; ]
το οποίον ο κόσμος δεν είναι εις θέσιν να το λάβη, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει.
Σεις όμως (!;) το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι μαζί σας»….!…..
…..Ναι, χμ, τον έλαβαν, ως δωρεά, αιωνίως….,
ε, αφού τήρησαν τις εντολές του οι «φίλοι, πια, και τέως δούλοι του»….,
την ημέρα της 678ής, σώρρυ, Πεντηκοστής : Πράξεις Αποστόλων : 2 : 4, 5, 6….,
όπου μιλούσαν οι τρικαδόρες βοανεργέστικες Πελειάδες ‘’αλλόγλωσσα’’ και συγχυσιοφόρα….!
Ναι, συγχυσιοφόρα κι αλά Νύμφες, Βαβελικά και ‘’θεόθεν : σατανόθεν, μαζί κι αγγελόθεν : σατανόθεν’’,
που αυτός ήταν ο σκοπός του και τους….,
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αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας και την, σ’ αυτό, παραπομπήηη : συσχετισμόοο 50ής και Πύργου Βαβέλ
που μας κάνουν οι θεομπαίχες και λαομπαίχτες μεταφραστές της Π. Δ, αναλόγως….:
Γένεσις : 11 : 7 : Θεός : «Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν τοιαύτην σύγχυσιν
εις την γλώσσαν των, ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….:
Πύργος Βαβέλ (Σύγχυσις)….! ♣
και πως θα μπορούν με αυτόν να λένε και να κάνουν….. μεγαλύτερα από αυτόν "θαύματα".....
και έτσι θα γίνουν ανώτεροί του...., υπέρχριστοι...., οι ‘’αγράμματοι κι ανενάριθμοι’’…., σημεία και τέρατα,
μα και πως θα έχουν καλύτερο λόγο από τον δικό του…., πράγμα που συνέεεβη....,
ως, λ. χ, η, χμ, "θαυματική" σκιά του Πέτρου, ή, χμ, τα "θαυματικά’’ περιζώματα του Παύλου κ. α. π....!
{ Ρε σεις, Ι. Χήδες, αν ήταν έτσι, τότε και με το που κατέβηκε ο Θεός στη Γη
κι έπλασε τους πρωτανθρώπους…., ε, καταπώς τα λέτε κι εσείςςς….,
θα έπρεπε να ’ναι όλα θεονεργειοφόρα και πάντα, ως έτσι μη ανατρεπτός, Παράδεισος….! }
=======================================================================
9 --- 30 )
#30)
Παρότρυνσις προς προσευχήν.
Παρότρυνσις προς προσευχήν : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 7 έως 11.
Εμμονή εις την προσευχήν και η επίσκεψις φίλου τα μεσάνυχτα : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 9 έως 13.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Ζητάτε και θα σας δοθή, ερευνάτε και θα βρήτε, κτυπάτε και θα σας ανοιχθή η πόρτα.
Διότι καθένας που ζητά, λαμβάνει, και καθένας που ερευνά, βρίσκει, και εις εκείνον που κτυπά,
θα του ανοιχθή η πόρτα. Ή ποιός από σας, όταν το παιδί του ζητήση ψωμί, θα του δώση πέτρα;».
[Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 7, 8, 9.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#30)

Παρότρυνσις προς προσευχήν.

( Ναι, ζητάτε του…., που δεν είναι, πια, χμ, ο οπορτούνας και υλικός Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης….! )
Αν κάποιος φιλόθεος καταφέρει…., βασική προϋπόθεση...., να παραμείνει---συναρμόσει την ψυχή του….,
σε….. αυτοσυγκέντρωση….. κι όσο χρειάζεται…., σε υπερθετική συχνότητα...., + +....,
/ .....οι φιλοσάτανοι..... σε υποαρνητικότατη, - -, συχνότητα έτσι..... και για "αυτό"..... /
/_/ .....Έεεεε, με 10 "ζάπινγκ" στο κλάσμα του δευτερολέπτου...., όσο και να το θέλουν
οι "τηλεπικοινωνούντες"...., δεν καταφέρνεται τίποτα τότε....! /_/
θα έχει ανάλογη συνάντηση με τους αγγέλους...., άμεσα με αυτούς κι έμμεσα με το Θεό.....
με τον οποίο συναντιέται κανείς…., άμεσα…., μόνον, σε μια συχνότητα,
την υπερυπερθετική μαζί κι ουδέτερη...., την +++ ----- +- -+...., την της θεανθρωποποιήσεως....!
Τότε, λοιπόν…., | ….,πλην και που αυτοπροκύπτει αυτή, σχεδόν, τέτοια…., μοιραία κι αυτοθαυματικά….. |
θα πάρει μοιραία, και το ανάλογο αίσθημα---αγγελοψυχοενέργεια---αγγελοπνεύμα--- ....,
ανάλογα ευεργετική και ψυχοβιο·θαυματική, και, για αυτόν….,
όχι όμως, απαραίτητα, και…., αναλόγως δυσαποκωδικοποιητό…., έγγραφο μήνυμα….,
το σε κουκίδα μη φυσικού φωτός…., που εμφυτεύεται τότε κι έτσι στην ψυχή του....,
άσχετα αν το δικό του μήνυμα εγγράφεται στην ψυχή του "άνω"....,
μήνυμα…., και, το αγγελόθεν…., που δίνεται "ωρίμου της ώρας και της ώρας του"….,
ως, φορές, έτσι, και το αίσθημα…., και όλα, πάντα, υπό προϋποθέσεις….,
εχ…., έστω…., και μόνο σε λίγες….. θεοεξυπηρετικές περιπτώσεις…., κι απροϋπόθετα…., ‘’κατά χάριν’’....!
{ * Περιττό δε το να τονιστεί πως ο όντως Θεός κι οι άγγελοί του δίνουν γνώση---ψωμί...., πλην κι από αίσθημα….,
οποτεχρείαστα και για καλό μας….,…..
ενώ ο όντως Σατανάς κι οι διάτανοί του δίνουν, χμ, καλοφανή, γνώση : πέτρα..…, πλην κι από αίσθημα….,
οποτεχρείαστα και για κακό μας….! } / …..ιδές, σχετικά, στο ανάλογο κεφάλαιο του 1ου Σιωπολόγιου..... /
=======================================================================
9 --- 31 )
#31)
Ο χρυσός κανών.
Ο χρυσός κανών : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 12.
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[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σεις τα ίδια σ’ αυτούς.
Αυτός είναι ο νόμος και οι προφήται».
[Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 12.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#31)

Ο χρυσός κανών.

Σαν χρυσός να φαίνεται ο εν λόγω κανόνας...., μα είναι επίχρυσος..... και φλου -- φλου : αόριστος....!
[ Κομφούκιος : / …..προγενέστερος του Ι. Χ / : κεφ. ο Ευγενής :
«Ό,τι δε θέλεις να σου κάνουν, μην το προξενείς στον άλλον» : «Ό συ μισείς, ετέρω ου ποιήσεις»….! ]
Εμ, έτσι μαζόχους που μας κάνανε, και, οι θρησκέμποροι επίγονοι του Ι. Χ….. μαζί με..... "τους άλλους"....,
αν πούμε κι εμείς τα θυματάρεστα μαζόχια…., που «μας πονάνε, οι θυτάρεστοι, και μας αρέσει.....»….,
να κάνουμε ό,τι μας κάνουν και μας αρέσει...., κατά το «ό συ αγαπάς…., ετέρω ποίησε.....»….,
τότε...., θα αντιστρέφονταν προ πολλού τα πράγματα….,
πλην που θα ανατρέπαμε το μυστικό σχέδιο του θεού…., εχ, ρε σεις, του θεού σας σατανά…., Ι. ΑΧήδες....,
και θα γινόμασταν οι τελευταίοι εμείς σαδιστές….. και οι πρώτοι "οι άλλοι" μαζόχια.....
και θα συντομεύονταν οι μέρες της οργής του θεού...., χα, που, σαν τον κάνετε πνευματικό : ++, Θεόςςς….!
Και...., για αυτό και για τα άλλα...., κι –εσύ…., άστε ‘τους και βράστε ‘τους τους φαλαινόστομους....!
=======================================================================
9 --- 32 )
#32)
Οι δύο δρόμοι.
Οι δύο δρόμοι : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 13 έως 14.
Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 24.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#32)

Οι δύο δρόμοι.

// .....Ιδές σχετικά με το εύβατο ή δύσβατο μέρος του φωτοσώματος της ψυχής…., και τα πλέον αυτών....,
και, στα σχετικά κεφάλαια του 1ου Σιωπολόγιου με τα περί θετικού και υπερθετικού ‘’δρόμου’’ της απ’ τη μια…..
και τα περι αρνητικού κι αρνητικότατου ‘’δρόμου’’ απ’ την άλλη….! //
=======================================================================
9 --- 33 )
#33)
Το γνήσιο και το ψεύτικο.
Το γνήσιο και το ψεύτικο : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 15 έως 20.
Περί κατακρίσεως του πλησίον : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 43 έως 45.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «.....Κανένα δένδρον καλόν δεν παράγει καρπόν σάπιο,
ούτε δένδρον σάπιο παράγει καρπόν καλόν· κάθε δένδρον γνωρίζεται από τον δικόν του καρπόν·
δεν μαζεύουν σύκα από αγκάθια,
( Α, χμμμ…., έχει / Χα, να, στη Γαλλία : Φραγκιά….. / και φραγκοσυκιές : αγκαθοσυκιές : +-….,
πλην από συκιές : - -…., έστω….! )
ούτε τρυγούν σταφύλια από βατσινιά.
[ Α, χμμμ…., έχει / Χα, να, στη Γαλλία : Φραγκιά….. / και φραγκοσταφυλιές : αγκαθοβατσινιές : -+….,
πλην από σταφυλιές : ++…., έστω….! ]
{{ Εεε…., νααα…., βρεε…., αντιδιαστολήηη του…., του + και του -…., κι έστω ως τα κρυπτοεννοεί….,
άααλλο το….. «υπό την συκήν» : έστω, -….. κι άααλλο το….. «υπό την άμπελον» : έστω, +….,
εχχχ…., ναι…., και….. άααλο το…. «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν» : έστω, +-…..
ή, άλλως, «και υπό την συκήν και υπό την άμπελον» : έστω, -+….,….!
Ναι, ρε κότες : συκοστάφυλα και σταφυλόσυκα….. και φραγκόκοτες : φραγκοσυκοφραγκοστάφυλα.…!
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Χμμμ…., κι όσο για σας, ρε….. γλωσσοπαίγνιδοι….. φραγκοπετεινοί….,
θα….. γλωσσολαλείτε, πια, γλωσσοδετικά….!
Και μη μου πείτε πως σας μπέρδεψα, κι εγώ, μπερδέ μπουρδέ…., που, ως κ,Κ,ύριος, κυριολεκτώ….! }}
Ο καλός άνθρωπος παράγει καλό από το καλό που έχει μέσα του,
και ο κακός άνθρωπος από το κακό που έχει μέσα του παράγει το κακό· διότι το στόμα του ανθρώπου
εκφέρει εκείνο από το οποίον είναι γεμάτη η καρδιά του».
[Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 43, 44, 45.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#33)

Το γνήσιο και το ψεύτικο.

Η ψυχή…., ως και, η σιαμαία της εγκεφαλική βιο’’ψυχή’’…., λοιπόννννν….,
μιας και παρομοιάζεται εδώ με δέντρο....,
είναι ένα δέντρο…., αρχικά ουδέτερο...., Τabula rasa…., που κινείται δώθε---κείθε στο φωτοσώμα της....,
// …..όχι στο βιοσώμα της...., αφού μένει σταθερή και, πάντα, ακίνητη
στο κενόκλειστο "κέντρο" του εγκεφάλου….. //
στους κύκλους +οο, +0, / …..μεταίχμιο σημείο +- -+0 ή -+ +-….. /, -0, -οο....,
μέρη---θέσεις που μπορεί να θεωρηθούν, και, ως γλάστρες με διαφορετικό κλίμα και ποιότητα η καθεμιά..…
και στις οποίες υφίσταται…., αναλόγως βέβαια…., τις ανάλογες μεταλλάξεις και φθορές ή μη....,
μα και παράγει…., μπολιαζόμενη, μα και ξεμπολιαζόμενη, ανάλογα….,
ανάλογους καρπούς στην κάθε φορά....!
Ήτοι…., καρπούς διαφορετικούς κι ανάλογους σε κάθε κύκλο....: / Ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο..... /
στον +οο---τροπικότατο κλίμα ++….. ++ καρπούς….,
στον +0 πολικό---τροπικό ή τροπικό κλίμα -+….. -+ καρπούς…., αναλόγως….,
στο μεταίχμιο σημείο +- -+0 ‘’κλίμα’’ +- -+…., ούτε..... ούτε..... ούτε..... ούτε….., +- -+ ή -+ +- ‘’καρπό’’.....,
στον -0 τροπικό---πολικό ή πολικό +-….. +- καρπούς…., αναλόγως….,
στον -οο---πολικότατο κλίμα - -….. - - καρπούς.....
κ. λ. π….. ως προς τις θέσεις της θεανθρωποποιήσεως, +++ ---- +- -+ ,
και της σατανοκατθρωποποιήσεως, - - - , ....!
Συνεπώς, ο Εβραίος Ι. ΑΧ..... δεν μας λέει τίποτα το ακριβές, και εδώ...., αυτόςςςςς, βρε σειςςςςς....!
● Ιδές, σχετικά με τις έννοιες κ. λ. π, στο 1ο Σιωπολόγιό μου….:
περί..... υπερκαλλίστου, +++…., περί….. καλλίστου, ++….,
περί….. καλού ή κακού---καλού, -+…., περί….. ουδετέρου, +- ή -+ ή +- ---- -+ ή -+ ---- +-….,
περί….. κακού ή καλού---κακού, +-…., περί….. κακίστου, - -…., περί….. υπερ(υπο)κακίστου, - - -….,.....
και, μάλιστα, αλλιώς μαθηματικοποιημένα : αλλιώς φυσικοχημικοποιημένα κ. λ. π....,
χωρίζοντας αυτές κατά κατηγορίες κι ιδιότητες....,
ως, π. χ….: ουδέν καλόν, +, αμιγές κακού, -….,
άρα, το καλόν είναι -+, χλιαρό προς το ζεστό…., πικρόγλυκο….,.....
αγκαθοβατσινιά : φραγκοσταφυλιά : -+….,…..
έτσι…., και….. ουδέν κακόν, -, αμιγές καλού, +….,
άρα, το κακόν είναι +-, χλιαρό προς το κρύο…., γλυκόπικρο….,.....
αγκαθοσυκιά : φραγκοσυκιά....,…..
κ. λ. π….. ως προς το κάλλιστο ++ και κάκιστο - - κ. τ. λ.....!
Ναι…., και….. προσοχή…., κι εσείς, ως κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., στις μεταμορφώσεις…., ιδίως, του….. σατάν….! ●
=======================================================================
9 --- 34 )
#34)
Λόγια και έργα.
Λόγια και έργα : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 21 έως 23.
Εκείνος που ακούει τον λόγον και τον εκτελεί : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 46 έως 49.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#34)

Λόγια και έργα.

Σχετικά με το ποιες ψυχές και το πως πάνε στον Παράδεισο---Ήλιο…., οι -+….,
ή στο εξωσύμπαν…., οι ++….. και οι +++ ---- +- -+ : οι των θεανθρωπισθέντων….,
ή στη Σελήνη---Κόλαση...., οι +- και - - και ….. - - - : οι των σατανοκατθρωπισθέντων….,
που, όντως, μεγάλο χάσμα τα χωρίζει....,….. ιδές στα σχετικά κεφάλαια του 1ου Σιωπολόγιου....!
====================================================================
9 --- 35 )
#35)
Τα δύο θεμέλια.
Τα δύο θεμέλια : Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 24 έως 29.
Εκείνος που ακούει τον λόγον και τον εκτελεί : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 46 έως 49.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) .....ο κόσμος εθαύμαζε / τον Ι. Χ / διά την διδασκαλίαν του, διότι τους εδίδασκε σαν ένας που έχει
εξουσίαν, και όχι όπως οι γραμματείς. [Ματθαίος, κεφ. 7, εδ. 29.]
---- …..ε…., οι γραμματείς είχαν τους, αναγνωρισμένους τους, άρχοντές τους δίπλα τους….. και δεν….,
ενώ ο, μη αναγνωρίζων –‘τους ως άρχοντες, Ι. Χ είχε τον Κύριό του….. ’’εξωδίπλα’’ του….. και….! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#35)

Τα δύο θεμέλια.

{ Αχ, να με συγχωρείς, λοιπόν, βρε σεληνότροπε Ιησού Αντίχριστε,
που σας μιλώ, πια, κι εγώ, σαν ένας που έχει εξουσία…., χμ, κι όχι ως οι άλλοι....,
μα καιρός είναι να πας, πια, εκεί που σου αξίζει…., ω Μεγάλε κρυπτοσατάνα....,
αλλά και να πούμε, ω "νάρκισσε",
τα σταφύλια….. σταφύλια….. και τα σύκα….. σύκα....,….. ναι…., βρε….. εξεξεξουσιούχε....!
Και, όντως, νάρκισσε, ’’με….. πλημμύρες δεν έπεσε το σπίτι, και, σου/σας….,
μα καιρός για….. σεισμό -666 βαθμών σιχτίρ’’….,
χμ, που, σαν σε ‘’σαβαχθάνιζε’’ ο Γιαχβέ, μιλούσες σαν ‘’κλώσσα’’…., ε, ως αστήριχτος κι ’’ανέμπλατος’’….! }
===============================================================
9 --- 36 )
#36)
Θεραπεία λεπρού.
Θεραπεία λεπρού : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 1 έως 4.
Η θεραπεία λεπρού : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 40 έως 45.
Η θεραπεία του λεπρού : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 12 έως 16.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και του λέγει ο Ιησούς, / του θεραπευθέντος από αυτόν λεπρού / «Κύτταξε, να μη πης τίποτε
σε κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και (!;) πρόσφερε το δώρον,
που διέταξε ο Μωυσής, (!;) διά να τους δείξης την υπακοήν σου».
[Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 4.]
{ * Αυτός όμως όταν έφυγε, άρχισε να διαλαλή πολλά και να διαφημίζη το γεγονός,
ώστε δεν μπορούσε πια ο Ιησούς να μπαίνη φανερά εις οιανδήποτε πόλιν αλλά έμενε έξω
εις απόμερους τόπους. Και ήρχοντο εις αυτόν από όλα τα μέρη. (!;) [Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 45.] }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#36)

Θεραπεία λεπρού.

Κάθε φορά, λοιπόν, που ο Ι. Χ, ο Ι. ΑΧ, "θεραπεύει" τον Ψ΄ ασθενή,
ή, χμ, τον Ω΄ άρρωστο ή και….. νεκρό, χμ….,
*&& …..ήτοι…., κάθε που τον απαλλάσσει
από / έναν….. ή και πολλούς….. / τον ανάλογο σικέ : θεατρικό ρόλο του..…
και ενώ βρίσκονται αγωνιώντες---"αγωνιώντες" παρόντες κόσμος πολύς....,
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"μάρτυρες" της εκεί και τότε, εκάστοτε, έστω,"θεατρικής", χμ, συμβολιστικής, παράστασής του, και τους....,
ιδίως, άγνωστοι...., για τους οποίους εδίνετο η φακιροπαράσταση....!
Και….. ’’θεράπευαν’’ και….. οι σωσίεςςςςς του…!; &&*
του διατάζει αυστηρά να μην το πει σε κανέναν…., ο χαζοκρυφτούλιακας....,
λες κι απευθύνεται…., και μέσω των..... 4 δυσαγγελιστάδων...., σε χάννους....!
Και..... όσο πιο πολύ τους απαγόρευε να το λένε..… τόσο πιο πολύ αυτοί το διαλαλούσαν
στο "Ισραήλ" των ζαβλακωμένων κι αλαφιασμένων όχλων...., χα, το «αλληγορικό : συμβολικό» "θαύμα"....,
έτσι που δεν μπορούσε να πηγαίνει μέσα στις πόλεις….,
όπου, πολλάκις, δεν πήγαινε...., για να αποφεύγει και το συνωστισμό....,
♦ Ρε σεις ναρκισσοδυσαγγελιστάδες, βιομήχανοι "θαυμάτων",
και, για να αποφεύγει και τα πετροβολήματα δεν πήγαινε εκεί….,
μόλις καταλάβαιναν το σικέ του "θαύματος...., και..... κόψτε κάτι..... ή τα κέρατά σας....!
Ρε, αυτός, ο Αραμαίοςςς Ι. Χ, είν’ ο διπλός και σταφυλοτυλιγμένος πέλεκυς που κρατούσε ο Διόνυσος,
σώρρυ, ο μονός «επιπλέον επί των υδάτων πέλεκις» του Ελισαιέ…..
ή ο ίδιος ο Ελισαιέ…., που θεράπευσε το λεπρό Αραμαίο Ναιμάν,
μα και που λέπρωσε, η ‘’λέπρα του Διαβόλου’’, τον Γιεζί….: Βασιλειών Δ΄…!; ♦
μα και να μη του ακουμπούν, ανεξέλεγκτα, τότε, σε συνωστισμούς, τα ενδύματά του / Α, κι ανέτοιμος…!; /
και του κλέβουν τη δύναμή του...., όπως, λ. χ, με την αιμορροούσα επί 12 χρόνια γυναίκα....:
«Ο Ιησούς αμέσως ένοιωσε μέσα του ότι εβγήκε από αυτόν δύναμις…..»….: Μάρκος : 5 : 30….,….!
Και…., φορές...., ως κι εδώ ο ξύπνιος...., τους πρόσταζε να πάνε στον εκεί, χα, ξύπνιο, ιερέα του ναού…..
να του προσφέρουν το δώρο που διέταζε
ο…., πασαδόρος, και, προσφόρων στους μαυροκόρακες ιερείς…., Μωυσής….,
ως παντού, χμ, οι "θεραπευθέντες"...., για να δείξουν έτσι την….. υπακοήηηηη τους....,
χα…., για να επαληθευτεί…., τσου ρε…., η εύστοχη λαϊκή παροιμία---προφητεία που λέει πως.....
«ο άγγελος παίρνει την ψυχή και ο παπάς τα φράγκα»....!
=====================================================
9 --- 37 )
#37)
Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου.
Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 5 έως 13.
Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου : Λουκάς, κεφ. 7, εδ.1 έω 10.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Του αξίζει / …..του εκατόνταρχου, λένε στον Ιησού οι απεσταλμένοι του Ιουδαίοι πρεσβύτεροι….. /
να του το κάμης, διότι αγαπά το έθνος μας, και την συναγωγήν μας (!;) αυτός την έκτισε».
[Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 5.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#37)

Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου.

Ε…., τί άλλο…., λοιπόννννν...!;
Να, ω "χαζο"Ι. Αχήδες, που σας χρειάζονται | Ε, και για ορθή μαμωνοχρησία….! | κι οι πλούσιοι εκατόνταρχοι....,
αυτοί που…., ελέω "Θεού"---Σατανά…., ρουφούν το αίμα του κοσμάκη
και με τον ιδρώτα του γίνονται ζάπλουτοι
και…., κάνοντας δωρεές, και, σε σας...., όταν, ή πριν, ψοφήσουν οι βάμπιροι....,
τους κάνετε….. εθνικούς ευεργέτες, ήρωες, μνημεία, "βραβεία", όσιους, χμ.…,
ως κι εδώ και με τη συναγωγή τους…., που την έχτισε ο άξιος πλούσιος εκατόνταρχος με το μισθόοο του....,
ο..... «φίλεθνος»..... εθνικός ευεργέτης....!
/ …..εχ, τι αλληλούια---αινείτε τον Θεό...., ρε τρισάθλιοι τσανακογλείφτες....,
που, και, αυτό είναι..... γαμαλληλούια---αινείτε το Σατανά....! /
Επειδή, δηλαδή, σας χτίζουν τους πολυτελείς…., άχρηστους….. είτε πλούσιους είτε φτωχικούς...., ναούς,
μονές κι άλλα χτίσματα...., ω φίλοι πλουσίων και, έτσι : κατά τον Ι. Χ, ορθοί χρήστες του άδικου μαμωνά….,
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έτσι και με φοροαπαλλαγές των χορηγών---δωρητών, τ ώ ρ α π ι α…., καλέ φουστανοφορεμένοι….!
/ Α, έεετσι...., μάααλιστα, μπαίνουν οι πλούσιοι στον Παράδεισο...., χα, που πλούσιος δεν μπαίνει....! /
…..Ε, ρε σεις διαχειριστές των τεράστιων | Έι, ‘’Σουλτανικών’’ και του λαού…!; | εκκλησιαστικών περιουσιών....,
χξς΄, και των μοναστικών...., ως, π. χ, εδώ στην Τρελλάδα, την προεξάρχουσα της Ερμαίικης κομπίνας….,
και στο…., τσου ρε στραβόδοξοι λοξίες…., «Αγιόβουνο»---προπύργιο του μοναχισμού και της Ορθοδοξίας....,
που….. με τα δις των εργατών, αγροτών κ. λ. π
των χωρών μελών της "Θηριούχου" Ε. Ο. Κ : Ε. Ε...., της ΕβρΕ.Ο.Κ, ως λέτε υποκριτικά σεις οι ίδιοι....,
[ …..νααααα…., γελοιοποιούμενοι…., αν και δεν έχετε…., σχεδόν, ποτέ…., τσίπα….,
αρκεί να βολεύεστε πιότερο και, και, με ΕβρΕ.Ο.Κατοχή….! ]
με τα..... λεφτά τους αυτά...., μα και με τα ξεπλυμένα βρώμικα "των άλλων"...., ουστ ρε....,
‘’αναστηλώνετε’’…., πολλές φορές και με σκάνδαλα…., πολυτελέστερα τις μονές και τις σκήτες,
ω, και, οι περισσότεροι, τα….. "σπίτια"….!
*** …..έιιιιι…., που….. κανείς, σχεδόν, από τους….,
από τις κλωσσούσες τα αυγά των Καισάρων κλώσσες…., φαρδόκωλους και μη….,
καλογεράδες δεν βγήκε, επίσημα, να τα καυτηριάσει….,
παρά, χμ, χαζοχαίρεται που ωραιοποιείται το «Περιβόλι της Παναγίας»…., και, της..... ατρύπητης....!
Ω...., και να ήταν μόνον αυτά...., αυτή η….. ’’μοντέρνα’’ κατοχή…., Μωροί Ρακάδες….,
εχ…., που, μόνον, η πλουσιοτουρίστρια….. ‘’"αγία ζώνη"’’ και ‘’’’αγία ράβδος’’’’….. σας χρειάζεται....,
μέχρι που να μείνετε τρεις…., αδελφοαδιαρέτως, χμ…., και το..... "λουρί της μάνας"...., αφού….! ***
♠ Ο αυτόπτης μάρτυς Ματθαίος : 8 : 5, 6 λέει πως ο, δουλο,τσιρακο,φιλής, εκατόνταρχος
πήγε, απευθείας, στον Ι. Χ και του μίλησε για τον δούλο του....:
«Όταν εμπήκε / ο Ι. Χ / εις την Καπερναούμ, ήλθε προς αυτόν (!;) ένας εκατόνταρχος,
ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε, ’’Κύριε, ο δούλος μου…..’’»….,
ενώ….. ο μη αυτόπτης μάρτυς Λουκάς : 7 : 3 λέει πως ο εκατόνταρχος δεν πήγε ο ίδιος, απευθείας….,
μα….. «έστειλε μερικούς πρεσβυτέρους από τους Ιουδαίους να του το πουν του Ι. Χ….!
Και..... ποιόν και γιατί να πιστέψεις….. κι εδώ…!; ♠
▌ Και…., βρε Ματθαίε…., ποιάς βασιλείας γιοι, και γιατί, θα ριχτούν έξω στο σκοτάδι….,
της βασιλείας της γης…., ενώ άλλοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών…!;
Οι Αβρ,α,άμηδες…., ιμπεριάλ κυνηγοί ως Αβραάμηδες κι αλιείς ως Αβράμηδες….,
που άλλο Αβραάμ….. κι άλλο Αβράμ…!;
Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 11 έως 12 : «Σας λέγω, ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την Δύσιν
[ …..τί…., τους νότιους και τους βόρειους δεν ‘’πιάνει’’ το σχιζοσχεδιό σου/σας…!;
Ε, να ‘’τσιμπήσουμε’’ και κανένα υφυπουργείο στην, εβραίικα, παγκοσμιοποιημένη Γ,γ,η….! ]
και θα καθήσουν εις το τραπέζι (!;) μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ
εις την βασιλείαν των ουρανών, ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα ριφθούν έξω εις το σκοτάδι.»….!
---- …..α…., τώρα…., βασιλεία των ουρανών…., πριν, βασιλεία του ουρανού….,
χα…., κι εσύ Ι. Χ…., τώρα…., «επάνω» κι από τους ουρανούς…., πριν στον ουρανό….,
ο θεόςςς στον ουρανό…., κι εσύ αλλού…., | Τί, δεν σου τα υπέταξε όλα κάτω απ’ τα πόδια σου…!; |
χα…., ωσεί το….. «άγιος ο θεόςς…., παναγιότατος ο Αρχιεπίσκοπος…..»….,
ω «μη ενός μεσίτη» εσύ….! Εεεεε, φυλάξου, χξς΄, θεέεεεε…., που….. ’’έκπληξη’’ σου ετοιμάζει….!
Όμωςςςςς…., βρε Βούδ,δ,α, σώρρυ, Ιησού, πώς ‘’σου βγήκε’’ το Όραμα….. Π,Όρ,δ,αμα….! ---- ▌
=======================================================================
9 --- 38 )
#38)
Θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και άλλων.
Θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και άλλων : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 14 έως 17.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει την πενθεράν του Σίμωνος και πολλούς άλλους :
Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 29 έως 34.
Η θεραπεία της πεθεράς του Σίμωνος και άλλων : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 38 έως 44.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) .....και όλους τους ασθενείς εθεράπευσε, διά να εκπληρωθή εκείνο,
που ελέχθη διά του Ησαΐα του προφήτου,
Αυτός επήρε τας ασθενείας μας και τας νόσους μας εβάσταξε.
[Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 17.]
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{ * Και εθεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες και πολλά δαιμόνια έβγαλε
και δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν, διότι τον εγνώριζαν ότι είναι ο Χριστός. [Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 34.]
---- …..ε, ναι…., μα, μόνον, αυτά που σε είδαν υπό την κηδαιμονίαν του ‘’Σατάν’’….,
σώρρυ, «υπό την δαιμονίαν»…., ωχ, σώρρυ, «υπό την συκήν»….! ---* Έβγαιναν δε και δαιμόνια από πολλούς, τα οποία εφώναζαν, «Συ είσαι ο Χριστός,
ο Υιός του Θεού». ( …..χα, υπό μορφήν περιστεράς ή γάιδαρου….!; ) [Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 41.] }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#38)

Θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και άλλων.

.....ωωω…., και όλους απ’ όλα τους "εθεράπευε" από..... «πάσαν νόσον και μαλακίαν»…., χμ, ο Ι. ΑΧ....,
καταπώς "προφήτευσε", και, ο αρχι : μεσσιολόγος : σεναριογράφος ‘’–του’’ Ησαΐας....,
μέχρι και δαιμονισμένους…., ως έχων, πευματικήν συνουσίαν, σώρρυ, συνεξεξεξουσίαν με τον "Θεό"
και Πατέρα του Σατανά Big Brother....,
των οποίων δαιμονισμένων τα δαιμόνια…., σαν έβγαιναν....,
| …..χα, τα αγγέλια των μη δαιμονισμένων...., των ‘’ασυνάχωτων’’...., τον λιθοβολούσαν επαξίωςςς....! |
τα απαγόρευε να μιλούν φωναχτά, διότι τον ανεγνώριζαν..... ότι είναι, τσου ρε, ο Χριστός....,
----- …..εχ, έστω έτσι, και τα ‘’δαιμόνια’’ των, προφανώς, εγκαστρίμυθων συμφακιριδίων του....,
των συμμαθητών του στην ανωτάτη σχολή "Θεάτρου" του Όρους των ελαιών ή της Άγαρ….,
οδός σατανομπαϊρίων -678...., της Εταιρίας Αριμαναχουραμάσδα και Κουμ Α. Ε....! ----( Ε, όχι και το ομιλόν περιστέρι..... και κόψτε κάτι….. ή την ξεραμένη Ιησούθεν ιμπεριαλοσυκιά, ρε σεις....! )
δαιμόνια που…., βγαίνοντας από τους στό "θέατρο" δαιμονιζομένους….,
χμ, κι αρκουδίζοντας….. στον αέρα….,
/ .....νααααα…., αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε...., βρε κάθε σατανιστόπληκτε....! /
φώναζαν δυνατά..... «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού.....»....!
► Αλλού, βέβαια, ο Ι. ΑΧ έβγαζε δαιμόνια….,
ε…., αποστόμωνε, δηλαδή, όσους, πράγματι, του εξέφεραν διαφωνίες---δαιμόνια....,
που, συνήθως, ό,τι αγγέλιο---σωστή : ’’σωστή’’ θέση..... το χαρακτήριζε δαιμόνιο....!
Μετρητά δαιμόνια....,
---- …..τσου, ρε…., τα μετρούσε κιόλας....! ---ως, λ. χ…., από την πασαλείφτρα του πόρνη Μαρία την Μαγδάλω….. με τον….. κώτσο τον μεγάλο....,
/ …..ωχ…., δεν είναι όλοι ‘’Κώτσοι’’, ρε Ιησούλη....! /
την αδελφή του νεκροφανοφακίρη Λαζάρου….,
που τον διάλεξε, τον Ι. ΑΧ, ως, χμ, καλή μερίδα, ως καλό….. κομμάτι….,
έβγαλε (!;) 7 δαιμόνια, ---- …..α, αυτή, ως πόρνη, ήταν, 7άκις 777, του ερωτικού ιμπεριαλισμού….! ---μάλλον, διά επιθέσεως του ποδός του και με χίλια γλυκόλογα....:
Μάρκος : 16 : 9 και Λουκάς : 8 : 2….!
// .....ε, μόνον επτά δαιμόνια : αντιρρήσεις είχε η πόρνη τροφός του....!
Επτά φορές ‘’τη ζήτησε’’….. κι επτά του είπε όχι….! //
Επίσης…., αλλού…., έβγαζε δαιμόνια
από….. Γαδαρηνούς ανθρώπους…., κατθρώπους σατανοφακίρηδες ή….,
και τα έβαζε, ο φιλόζωος, σε ντόπια γουρούνια, 2.000 γουρούνια, κατά την επιθυμία των δαιμονίων….,
χμ, ως….. συναδελφικό χατίρι....: Ματθαίος : 8 : 28 έως 34….,….. μεγάλο "θαύμα" κι αυτό
και μη δαιμονικότερα….! Α, μήπως συκοφάντησε 2.000 ενάντιούς –του κι απάλλαξε τους άλλουςςς…!;◄
[ Ω, τι ωραία που, καμουφλαζιζέ, δουλεύετε τους αφελείς κι εσείς...., ω επίγονοι του Ι. ΑΧ..... και συνεχιστές
( …..να, και με πιο, "κουφά", δαιμονικότερα...., εχμ, και ‘’πάρτε –τους στον λαιμό –σας’’, αξιοκολαστικώςςς….! )
του έργου τούτης της σατανοκλίκας....! Ννναι, ρε Ι. ΑΧίδια...., μέχρι στο "ανεξόρκιστο" σήμερα....,
που…., μάλιστα…., αν έτσι συνεχιστεί το "πράγμα"…., δεν θα έχει αύριο....! ]
Έτσι…., ο Ιησούλης "θεραπεύει" από πυρετό…., αναμούρες κλημακτηρίου ή άλλες....,
678 βαθμών της κλίμακας σιχτίρ…., την πεθερά του Πέτρου…., που έτρεφε την οικογένειά του με παστά….,
*$ .....α, και, ο Πήτερ, ακόμα, δεν είχε τον "άλλον Παράκλητο" και δεν μπορούσε να την "θεραπεύσει"….,
πρωτοκλασάτος μαθητής του ων….,
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ενώ οι 8άκις ιμπεριάλ 70 δευτεροκλασάτοι...., ευθύς ως τους έχρισε ο Ι. ΑΧ…., "παντοθεράπευσαν"….,
σαφώς, γιατί είχαν ήδη πάρει, πριν, τότε και εν ‘’αγνοία’’ ‘’τους’’,
το πτυχίο σατανοφακιρικής…., της,σικέ, απάτης....!
Όμως, με τον Νέο παράκλητο…., χμ, απόκτησε μέχρι και τα ‘’θαυματικά’’ μάτια
της γοργόνας Μέδουσας…., ωχ, και τη ‘’θαυματική’’ σκιά….! $*
διά επιθέσεως της χειρός του επ’ αυτής και με μια λέξη….,
επίπληξη του δαιμονίου, χα, ’’γονιδίου’’, του πυρετού....!
{ Ο Ιωάννης…., αν και αυτόπτης μάρτυς : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 29….:
«Όταν εβγήκαν από την συναγωγήν,
ήλθαν εις το σπίτι του Σίμωνος και του Ανδρέα μαζί με τον Ιάκωβον και τον (!;) Ιωάννην…..»….,
δεν το αναφέρει, και, αυτό το ‘’θαύμα’’…., χα, μιλώντας σε 3 ο πληθυντικό πρόσωπο ο ‘’απρόσωπος’’….! }
=======================================================================
9 --- 39 )
#39)
Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς.
Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 18 έως 22.
Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 57 έως 62.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και ο Ιησούς του λέγει, / …..του γραμματέως που ήθελε να τον ακολουθήσει….. / «Οι αλεπούδες
έχουν τρύπες και τα πτηνά του ουρανού / …..τί…., κατοικίες….. κι όχι φωλιά…!; / κατοικίες,
( Χμ, οι, ξένες, αλεπούδες…., σαν τον, κατά Ι. Χ «αλεπού», ξένο Ηρώδη τρύπες….. στη γη : χώρα του…..
και τα, ξένα, ‘’πτηνά’’ του ‘’ουρανού’’…., / όχι φωλιά / κατοικία….. στη γη : χώρα του….,
ε, κι άλλα σε πρεσβείες….. οι «θεωροί» : πρέσβεις :…., ενώ ο ντόπιος : γήινος Ι. Χ, χξς΄, ‘’άστεγος’’….! )
ενώ ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γείρη το κεφάλι».

[Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 20.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------#39]

Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει ασταθείς μαθητάς.

Οι ’’αλεπούδες’’ έχουν, ιδιόκτητη, τρυποφωλιά....,
// Α, ω ‘’ορεσίβιε’’, κι οι του χρήστη –σου άδικου μαμωνά πλούσιοι : όρη έχουν «αιώνιες σκηνές»….! //
λέει ο Ι. Χ σε….. «κάποιον», κατά τον Λουκά…., «γραμματέα», κατά τον Ματθαίο….!
Αλλά….. κι οι ‘’ουράνιες’’ ‘’πτηνο’’καρακάξες ποτέ δεν μένουν άστεγες...., αν και δεν χτίζουν ποτέ φωλιά....,
όπως η ασπρόμαυρη ‘’πτηνο’’καρακάξα Βούδ,δ,ας Ι. ΑΧ...., αυτοφτωχούλης μεν….. ετεροπλούσιος δε….,
ο οποίος δεν είχε μόνον αυτήν
που έδειξε…., στην "πρωτο"γνωριμία τους…., στον Ανδρέα και τον, ακατονόμαστο, άλλον....,
που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τους πάσαρε για πρωτομαθητές στον Ιησού….,
χμ, που, τάχα, «αυτός τους διάλεξε»….,
|| Ε, όχι και πως έμενε σε γκαρσονιέρα, αφού «έμειναν μαζί του την ημέραν εκείνην» :
Ιωάννης : 1 : 39…., ααααα, πλην κι αν σε γκαρσονιέρα και….. ’’στριμωχτά’’….! ||
[ …..αυτήν, χμ, που του έχτισαν οι χορηγοί---"εκδότες" του….,
κυρίως, οι βασιλοχρίστες της «μακρυνής χώρας»….,
όταν ήταν, ιδίως, 12 έως 30 ετών…., και του πλήρωναν όλα τα έξοδα….,
και για τις μετακομίσεις του σε εξεξεξωτικές χώρες,
όπως την Αίγυπτο : Άγαρ :….. ή και την Ινδία των σατανοφακίρηδων,….! ]
*** Εχ, κι άστε τους συνηγόρους του, ω "θεο"λογούντες, που, σχετικά με τα εξεξεξωτικά ταξίδια του,
λένε πως δεν μπορούσε να πάει εκεί…., και, στη μακρινή χώρα....,
διότι ήταν φτωχός κι άφραγκος…., χμ, αυτός που "έβρισκε"…., ως σούπερ "διορατικός"….,
χαμένους θησαυρούς...., τάχα…., ώς και χρήματα σε ψάρια της θαλάσσης...., ως μας λένε εδώ....!
Α, και, και, ο Παύλος ήταν φτωχόςςς…., μα, από κρουαζιέρες σε Ασία κι Ευρώπη άλλο τίιιποτα….! ***

81
μα και άλλα προσφερόμενα σπίτια και εξοχικά από αυτούς, τους χορηγούς του...., και….. πλοιάρια….,
ώς και, θεραπευμένεςςςςς του, υπηρέτριες : δορυφόροι του….,
που τον ακολουθούσαν, ωσεί οι Μαινάδες τον Διόνυσο….., μάλιστα, σε πολλές περιοδείες του εκεί....,
συντηρώντας ‘τον με….. χρήματα, τρόφιμα, ρούχα,..... τον ετερότροφο χουζούρη…., χμ, που "θυσιάστηκε"
για τη σωτηρία των ανθρώπων της γ,Γ,ης...., / .....ε, σωθήκαμε, και, τώρα....! / η "ψιλογαζώτρια"....!
=======================================================================
9 --- 40 )
#40)
Το γαλήνεμα της τρικυμίας.
Το γαλήνεμα της τρικυμίας : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 23 έως 27.
Ο Ιησούς Χριστός σταματά την θύελλαν : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 35 έως 41.
Ο Ιησούς Χριστός κατασιγάζει την θύελλαν : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 22 έως 25.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε εσηκώθηκε, / ο Ιησούς / επέπληξε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε μεγάλη γαλήνη.
Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν και έλεγαν, «Τί είδους άνθρωπος είναι αυτός, αφού και οι άνεμοι
και η θάλασσα τον υπακούουν;».
[Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 27.]
----------------------------------------------------------------------------------------------#40)

Το γαλήνεμα της τρικυμίας.

Καλά, ρε ξύπνιοι...., χμ, και..... σιγά μην πιστέψουμε πως τα πιστεύετε, και, αυτά…., ως έτσι γεγονότα....,
--------------------------------------------------------------&&%%%%%&&-----------------------------------------------------♣ …..▪ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
Ο Αχιλλέας θα πει στον Οδυσσέα : «Αν ο κραταιός Ποσειδών μας χαρίσει καλό ταξίδι,
την τρίτη μέρα θα φτάσομε στα καρπερά ακρογιάλια της Φθίας»….!
Οι Έλληνες, σαν έγιναν δύναμη ναυτική και μετέφεραν τον πόλεμο στη θάλασσα,
απόδωσαν στον Ποσειδώνα τις μεγάλες νίκες τους, ιδιαίτερα κατά τους μηδικούς πολέμους.
Του απένειμαν την προσωνυμία «σωτήρ», όταν μια τρικυμία σκόρπισε τον περσικό στόλο….!
Κατά την Αργοναυτική εκστρατεία, αμέσως η τρικυμία σταμάτησε ως διά μαγείας
και η θάλασσα έγινε λάδι, σώζοντας, έτσι, απ’ την τρικυμία, το πλοίο Αργώ των Αργοναυτών
που πήγαιναν να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας….: οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης :
προστάτιδες θεότητες της ναυτιλίας….! Ο Ποσειδών, μάλιστα, θα παραχωρήσει αργότερα
στους Διόσκουρους την εξουσία να γαληνεύουν τη θάλασσα….!
---- …..έτσι κι η Ήρα….: «κατασιγάζει τη μανία των (!;) ανέμων» για χάρη του Ιάσονα….! ---▪ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
Κατά τον Πλούταρχο, ο Ζευς, για να καταστήσει άνετη και ασφαλή
την πορεία του Αλεξάνδρου στην έρημο, έστειλε νερό πόσιμο
και αδιάκοπες βροχές που εξαφάνισαν τον καύσωνα και καθάρισαν την ατμόσφαιρα….:
«εκ Διός ύδωρ πολύ και διαρκείς υετοί γενόμενοι τον τε της δίψης φόβον έλυσαν
και την ξηρότητα κατασβέσαντες της άμμου…..εύπνουν τον αέρα και καθαρώτερον παρέσχον»….:
Πλούταρχος : Αλέξανδρος….,
ως έτσι, πάλι ο Πλούταρχος, λέει πως με την εμφάνιση του Μωυσή, σώρρυ, Αλεξάνδρου,
στα περί διάβασης της στρατιάς του στα στενά της Ερυθράς θάλασσας, σώρρυ, της Παμφυλίας,
η φουρτουνιασμένη θάλασσα, ξαφνικά, γαλήνεψε εντελώς και τα στρατεύματα πέρασαν με άνεση
από την επικίνδυνη στενωπό --- «κρημνώδη και παρερρωγότα»….,….!
▪ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες….: Βούδδας : κατά τη γέννησή του…., πλην άλλων θαυμάτων….,
ποτάμια σταματούν να κυλούν, ο ήλιος στέκεται,….!..... ♣
-----------------------------------------------------------&&%%%%%&&-------------------------------------------------------που…., αν ένας άνθρωπος…., / …..α, οι σατανάδες τί…!; / έστω τοιούτος, ισόθεος….,
μπορεί να επηρεάζει τα καιρικά φαινόμενα,
ως, λ. χ, τρικυμίες, ανέμους κ. λ. π...., τότε, τί θα μπορούσε…., πρεπόχρονα…., να κάνει ο έτσι Θεός...!;
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{ Έι, ούτε ο ίδιος ο όντως Θεός, που άπαξ και διά παντός έθεσε τους φυσικούς νόμους στο Σύμπαν,
μπορεί, κι έτσι, να τα επηρεάσει...., μα μας έδωσε "ένστικτα"…., σατανό"σβηστα" ‘’πια’’….,
για να αυτοπροφυλασσόμαστε...., αλλά και αγγέλους φύλακές μας....,
ω μπουρδολόγοι Ι. ΑΧήδες...., ιδίως, οι σπουδαρχίδηδες εκκλησιάρχες,....! }
Και...., αφού το θέλετε έτσι, ω βρυκόλακες κόλακες του Θεού, έστω....,
το ξαναλέω…., είναι αρχικτήνος ο Θεόςςςςς....,
// Ε…., ενώ είναι παντοδύναμος…., άρα δεν θέλει…., καλυπτόμενος πίσω, χμ, από μυστικό σχέδιο....! //
γιατί..... δεν σώζει τόσο κόσμο από….. σεισμούς, λειψυδρία, τρικυμίες, πλημμύρες, τυφώνες,....!
Έτσι...., και για αυτό και για άλλα...., άει σιχτίρρρρρ κι εσείς κι ο ζουρλοπειραματιστής "Θεός" σας....,
έι…., θεομπαίχτες, λαομπαίχτες και, προπαντός, "θεοκτόνοι"…., σεις οι όπως κρυπτοσατανιστές....!
Εεεεε…., αυτός είναι, ρε, ο ιμπεριάλας Ποσειδών,
σώρρυ, «αυτός που οι άνεμοι / …..οι άνεμοι : επαναστατικές ιδέες…., μα κι οι ενσαρκωτές των…!; /
κι η θάλασσα τον υπακούαν.....»....,
|// Εχ, κι εδώ, η λαο,’’νερο’’,θάλασσα….. κι οι υποκινητές της ‘’άνεμοι’’ : πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’….. ή μη…!; //|
βλάσφημος και "θεοκτόνος"…., μα..... μόνο που..... το ‘’ξόανο’’ ο "Θεός" του..... ο όντως Θεός δεν είναι....!
Και σε ‘’τέτοιους’’ αντιεξουσιαστές, ‘’επαναστάτες’’, | Α, ιστορικά, πόσες ήσαν οι μη σικέ επαναστάσεις…!; |
λέμε….. αντίιιιιο….! Και…., έιιιιι…., επαναστάσεις χαρακτηρίστηκαν και οι….. εξεξεξεγέρσεις….!…..
==============================================================
==============================================================
9 --- 41 έως 9 --- 62 )
9 --- 41 )
#41)
Οι δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί.
Οι δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 28 έως 34.
Ο δαιμονισμένος Γαδαρηνός θεραπεύεται : Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 1 έως 20.
Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γαδαρηνού : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 26 έως 39.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Μακρυά από αυτούς ήτο μία μεγάλη αγέλη από χοίρους, που έβοσκαν. Και οι δαίμονες
τον παρακαλούσαν και έλεγαν, «Εάν μας διώξης, άφησέ μας να πάμε εις την αγέλην
των χοίρων». Και αυτός / ο Ιησούς / τους είπε, «Πηγαίνετε». Αυτοί δε εβγήκαν και επήγαν
εις την αγέλην των χοίρων. Και ολόκληρη η αγέλη κατακρημνίσθηκε εις την θάλασσαν
και εχάθηκε εις τα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και όταν ήλθαν εις την πόλιν, τους τα είπαν όλα
διά τους δαιμονισμένους. Και όλη η πόλις εβγήκε εις συνάντησιν του Ιησού και όταν τον είδαν,
τον παρεκάλεσαν να φύγη από τα σύνορά τους.
[Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 30, 31, 32, 33, 34.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#41)

Οι δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί.

«Δυο» δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί λέει ο αυτόπτης Ματθαίος : 8 : 28....,
/ Ρε Ματθαίε, μπας κι εξέλαβες, κατά λάθος, για 2ο δαιμονισμένο Γαδαρηνό το, εθνικό, αφεντικό τους....! /
«ένας» δαιμονισμένος Γαδαρηνός λέει ο αυτόπτης Μάρκος : 5 : 2
και «κάποιος» λέει ο μη αυτόπτης Λουκάς : 8 : 27….,…..
ωχ, και..... μη τρέχα και μη γύρευε...., που αέρα εμαγείρευε το κρυπτοσατανείο....!
Κι εδώ τα δαιμόνια του, έστω ενός, δαιμονισμένου είναι ομιλούντα…., ’’ντόπιο’’ πράμα, ονόματι «Λεγεών»,
ε, κι «Άβυσος : κατοικία δαιμόνων ή δαιμονίων» : Λουκάς : 8 : 30, 31….!
-$------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------$█ A, Ρωμαίος θαρρείς…., παλιός λεγεωνάριος Λεγεώνος : Συντάγματος Ρωμαίικου στρατού λες….,
χα, που του έβγαλε το, ένα : πολλά, δαιμόνιο της Ρωμαιοφιλίας
και το έστειλε σε δίποδους «αλληγορικούς χοίρους» θαρρείς….!
---- …..μα, παρά τούτο, οι χοίροι παρέμειναν χοίροι…., ε, και αντιρωμαϊστές και αντιεβραϊστές….! ---Ε, που τα δαιμόοοοονια δεν είναι….. μαργαριτάααρια…., να τα πατούν οι χοίροι και να ξεσχίζουν….,
από φόβο, κρυβόμενος αυτός…., αλλά και, και, φόβος και τρόμος, και, των αντιρωμαϊστών….,
που, αν και : οσάκις τον έπιαναν, οι αντιρωμαϊστές, αυτός τους ξέφευγε….,
λες κι είχε ‘’προστάτες’’, που τους φοβούνταν και….!
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Ενήμερος αυτός για την ‘’αντιρωμαϊκή’’ δράση
και τα σχετικά ευθέα ή μη ‘’ανατρεπτικά’’ κηρύγματα : πολεμικά διαγγέλματα του Ι. Χ….,
μα, προπαντός, και στο ότι ήταν στόχος του Ι. Χ….,
που τον είχε προειδοποιήσει : διατάξει, κι αυτός, να μην….,
τσς, «Διότι του έλεγε / …..α, όχι του είπε άπαξ…!; / ο Ιησούς,…..»….!
Χα, αμετάπειστος αυτός…, αν και τον ‘’αλυσό’’δενε/δεναν….,
εξού και πήγε αυτός και τον προϋπάντησε «αμέσως» ως βγήκε απ’ το πλοίο ο Ι. Χ
και ‘’καρφωτός’’ θαρρείς…., ο που γυρνούσε στα….. μνήματα και τα….. βουνά αυτός,
χα, κι είπε «ας πάω και μια λογική βόλτα και στην παραλία»….!
Έτσι, τον αγγέλισε : ομοϊδεατοποίησε,
ήτοι, τον ξεδαιμόνισε : του πήρε τα δαιμόνια, τα ρωμαϊκά, μαργαριταρένια, μυστικά λες….,
χα, τα δαιμόνια που είχε….. «μέσα του» 1
( 1 : Βλ. υποσημ. …..Μάρκος : 5 : 9…., μας υποδεικνύεται….,
όπου….. Λεγεών = Σύνταγμα του Ρωμαϊκού στρατού αριθμούν περί τους 6.000 άνδρες….,
κι αυτό, συνθηματικό : σημείο για τους πολύ’’μυημένους’’ κρυπτοσατανιστές, ή κι άθεους….,
ξου, τις εκάστοτε μοιροπλάστες μας κι αντιστοιχίες τους….,….!
Α, κι οι όποτε σταλτές στον Ι. Χ λεγεώνες ήσαν ‘’ουρανόθεν’’ : απ’ έξω….: Ματθ.: 26 : 53….! )
χμ, ως…., ε, πέμπτος σαλπιγκτής…., άγγελος τιμωρός της Αποκάλυψης του Ιωάννη : 9 : 1….!
Ε, από εδώ : Α. Ι, όψεσθε ανάποδα, μας παραπέμπει ο Ιωάννης εδώ
και σε υποσημείωση του κατά Λουκά : 8 : 31…., όπου άβυσσος = κατοικία των δαιμόνων….,
◘ Ναι, καλέ σεις, χαζοκρυφτούληδες μυημένοι ‘’θεολόγοι’’, κρυπτοσατανιστές μεταφραστές….,
όχι και πως κάνετε τυχαίαιαιαιαια τις….. πονηρές και σατάν….. παραπομπές….,
αφού, στην ίδια σελίδα της Αποκάλυψης, δίπλα -- δίπλα,
ενώ ερμηνεύετε, εκεί, τη λέξη Αββαδών --2-- ως Καταστροφή….,
δεν ερμηνεύετε, εκεί, και τη λέξη άβυσσος --1--….!
Ναι…., και μας παραπέμπετε, κρυπτοκωδικοποιητικά, στο Λουκά : 8 : 31….,
όπου, στο εδ. 31 ανήκουν και η λέξη άβυσσος -- 2 --,
που την ερμηνεύετε, ω μασ ώντες όνοι, ως κατοικία δαιμόνων….,
χα, τα ζοφερά τάρταρα, όπου τους έριξε ο Θεόςςς και τους φυλάγουν άγγελοί του….,
ε, για να συμ’’παίζουν’’ σε ‘’ιστορικό συμβιβασμό’’, κι εδώ….,
και η ‘’λέξη’’ «μέσα του» : «εις αυτόν» στ’ αρχαία, --1--,
απ’ όπου : απ’ το --1-- μας παραπέμπετε στο Μάρκος : 5 : 9….,
όπου και παραβάλλετε το «μέσα του» : το «εις αυτόν» με την στο Μάρκος : 5 : 9 λέξη Λεγεών,
της οποίας την ερμηνεία μας τη δίνετε, κρυπτοκωδικοποιητικά,
ως σύνταγμα του Ρωμαϊκού στρατού αριθμούν περί τους 6.000 άνδρες….!
Και τι μαφιοζιζέ και κωδικιζέ που κάνετε την ‘’Ιστορία’’ ‘’Μυθολογία’’, μα κι αντίστροφα….!
Και…., μήπως…., γι’ αυτό το ‘’θαύμα’’…., κι εδώ κι αυτός….,
δεν αναφέρεται διόλου ο Ιωάννης…., σκόπιμα…!; ◘
χμ…., και για να βεβαιωθούουουμε ότι ο Ι. Χ…., κι οι δικοί του….,
---- …..ως, λ. χ, άλλος προφήτης Ηλίας/Ηλιού, που
«συνέλαβε αυτούς | τους προφήτας του Βάαλ | και, ο Ηλιού,
κατεδίκασεν αυτούς εις τον χείμαρρον Κισών
και εφόνευσε / «διά του ξίφους» / αυτούς εκεί» : Βασιλειών Γ΄ : 18 : 40,….. ---τιμωρούσε…., και, και, μη παραβολικά…., τους εχθρούς του….,
μα και ότι τα περί πόρνης Βαβυλώνος, που, και, τότε ήταν ερείπια,
είναι ‘’στάχτη στα μάτια’’ των Ρωμαίων,….!
Ναι…., κι ας μη μας λένε δα πως αγαπούσε τους εχθρούς του,
που, χμ, παραβολικά, τους εξεξεξαφάνιζε ο κι εδώ ολίγον τι «αρσενικός» αλιεύς….,
ενώ στην Α.Ι…., μα ως πολυ, ή μονο,ενσαρκωμένη ιδέα εκεί…., ε, ως κυνηγός ‘’θηραμάτων’’
«από παν όρος και πάντα λόφον, και από τας σχισμάς των βράχων»….: Ιερεμίας : 16 : 16….,
χα, ως «αρσενικός» και «πολεμιστής» για την αιτία του Γιαχβαλλάχ, ω, του Θεούουου….,
βουρ και πάνω τους….,
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ναι…., όι και σεις οι 2.000 ‘’χοίροι’’…., χμ, αντάρτες των βουνών,
που….. ο ‘’τρελός’’ σπιούνος….. σας παρακολουθούσε….!
Εεεεε, ’’αποκωδικοποιηθείτε’’…., ρε νούμερα Ι. Χ : Ι. Αχήδες…., ρε σεις θύματα μαζί και θύτες….!
Και, ε, υπήρχαν και Ρωμαίοι αντικαισαρικοί :
όχι με τον άρχοντα Καίσαρα, μα με άλλον επίδοξο για άρχοντας : Καίσαρας….,
ως, λ. χ, ο ‘’κολλητός’’ του Π,Φ,αύλου Σενέκας κι ο αδελφός του Σενέκα Γαλλίων
// Χμ, που ‘’κωδικοκλέφτες’’ πρόγονοί τους έρχονταν κι έμεναν στην Ελλάδα από παλαιά….! //
κι οι κλίκες τους….!
Και, αν και ξέρω ότι, κι εδώ, με ειρωνευτήκατε «μέσα σας»…., --- 1….. ‘’το κρατούμενον’’….. --χμ, άντε, ας σας ‘’βοηθήσω’’ κι άλλο….:
* «μέσα του» : Λεγεών = κατάλογος : ’’προγραφή’’ του καταδότη ‘’τρελού’’….,
* μνημεία : μνήματα = φυλακές ζωντανών νεκρών αντιρωμαϊστών….,
όπου είχε πρόσβαση και τους ήξερε….,
* χοίροι = αντάρτες των σχισμών των βουνών….,
αντιρωμαϊστές και αντιεβραϊστές…., αποφυλακισθέντες….,
μα εθνικοί : μη Ρωμαίοι…., ως ήταν εθνικός κι ο/οι ‘’τροφός/φοί’’ τους,
χα, που, αυτοί, έτρωγαν χοιρινό κρέας….!
Ω, να, που τους μετέστρεψε : λογίκευσε ο Ι. Χ, τους λεγεωνάριους,
’’θαυματικά’’ και πεμπταγγελοσαλπιγκτικά….,
χμ, από τερατογιούς του Ποσειδώνα και ‘’διώκτες’’ των ξένων, σε λογικά κούμια…., «προώρως»….,
και ‘’τσάκισαν’’, τελικά κι από κοινού, τους χοίρους….,
τους κοινούς εχθρούς του ‘’τρελού’’ και του Ι. Χ….,
τσς, μιας και ήσαν ετοιμοπόλεμοι…., μην και πάει τζάμπα κι η προετοιμασία τους….,…..
ε, που όχι και πως ήταν 2.000 οι χοίροι, ούτε τόσοι κι οι ‘’λεγεωνοτέτοιοι’’….,
που…., αν τους…., οι Ρωμαίοι, θα….,…..
εχ, και διορθώστε τα ‘’τρελο’’λάθη μου, έι αγγελοπούλια….,
α, και τις παραπλανητικές τους ‘’σάλτσες’’…., που, κι εσείς, πρέπει να αποκωδικοποιήσετε….! █
-$--------------------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------------------$Αυτά, λοιπόν, τα | Α, τα που εμφύτεψε ‘’μαυρομαγικά’’ στους ‘’χοίρους’’….! | δαιμόνια ήσαν απαιτητικά….,
ήτοι, δεν ήθελαν να τα βγάλει ο ‘’συνάδελφός’’ τους Ι. ΑΧ εκτός Ισραήλ....,
κάτι που…., με διαπραγματεύσεις και, ίσωςςς, με ανταλλάγματα...., τους το έκανε...., το χατίρι....,
τα έβαλε σε 2.000 εκεί γουρούνια, που, μετά κι έτσι, κατακρημνίστηκαν στη θάλασσα κι άει στα γκρέμνα....!
[ Βρε σεις…., ω π,Π,ανικοί…., για ποιούς τα έτρεφε αυτός….,
αφού οι, και, εκεί, δεν τα έτρωγαν…., ως «ακάθαρτα»…., κατά το Δευτερονόμιο της Π. Δ…!;
Μήπως ήτο εθνικός : αντιρωμαϊστής κι αντιεβραϊστής, ως και οι, «αλληγορικοί», δίποδοι χοίροι του…!; ]
Και...., φυσικά...., δεν έδωσε, χμ, ο φιλόζωος, αποζημίωση στον «φοβισμένο» φουκαρά χοιροτρόφο....,
που τον παρακαλούσε κι αυτός μαζί με άλλους εκεί…., βοσκούς του και μη, επίσης φοβισμένους....,
να φύγει με την παρέα του έξω από τα….. σύνορά τους...., πράγμα που έκανε….,
μα αφήνοντας πίσω του τον που….. παρίστανε τον ‘’τρελό’’….,
παρόλο που τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του….!
---- Και, βρε σεις, η θεϊκήηηηη τους τρομοκρατία ήταν μη αντιμετωπίσιμη απ’ τους Ρωμαίους….. ή…!; ---======================================================================
9 --- 42 )
#42)
Θεραπεία παραλυτικού.
Θεραπεία παραλυτικού : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 1 έως 8.
Η θεραπεία παραλυτικού : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12.
Η θεραπεία του παραλυτικού : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 17 έως 26.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή της δεξαμενής Βηθεσδά : Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 1 έως 18.
*)

{ * Και δύναμις Κυρίου ήτο μαζί του διά να κάνη / ο Ι.Χ / θεραπείες. [Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 17.] }
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Όταν ο Ιησούς είδε την πίστιν τους, λέγει εις τον παραλυτικόν, «Παιδί μου,
σου συγχωρούνται αι αμαρτίαι». Εκάθοντο δε εκεί μερικοί από τους γραμματείς και εσκέπτοντο
μέσα τους, «Γιατί λέγει αυτός βλασφημίας κατ’ αυτόν τον τρόπον; Ποιός μπορεί να συγχωρή
αμαρτίας παρά μόνον ένας, ο Θεός;». (1)
[Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 5, 6, 7.]
{_{ || Σ’ αυτές / …..τις (!;) πέντε στοές της δεξαμενής Βηθεσδά….. / ήτανε ξαπλωμένος
μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χωλών, παραλυτικών, οι οποίοι επερίμεναν να κινηθή το νερό.
Διότι ένας άγγελος κατέβαινε πότε -- πότε εις την δεξαμενήν και ετάρασσε το νερό.
Εκείνος λοιπόν που έμπαινε πρώτος, μετά την ταραχήν του νερού, εθεραπεύετο
από οιονδήποτε νόσημα και αν υπέφερε. (2)
[Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 3, 4.] ||
* Η ημέρα εκείνη / …..η ημέρα που θεραπεύθηκε ο παράλυτος….. / ήτο Σάββατον.
Γι’ αυτό έλεγαν οι Ιουδαίοι εις τον θεραπευθέντα, «Είναι Σάββατον, (!;) δεν σου επιτρέπεται
να σηκώσης το κρεββάτι σου». (3)
[Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 9, 10.]
* Ύστερα τον ευρήκε ο Ιησούς / …..τον θεραπευθέντα παράλυτο εις τον ναόν….. / και του είπε,
«Ιδές, έγινες υγιής, μη αμαρτάνης πλέον, διά να μη σου συμβή κάτι χειρότερον». (1΄)
[Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 14.]
* Αλλ’ ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Ο Πατέρας μου εργάζεται πάντοτε και εγώ επίσης εργάζομαι».
Διά τούτο εζητούσαν οι Ιουδαίοι ακόμη περισσότερον να τον σκοτώσουν, διότι
όχι μόνον καταργούσε το Σάββατον, αλλά και διότι έλεγε ότι ο Θεός είναι Πατέρας δικός του
και έτσι έκανε τον εαυτόν του ίσον με τον Θεόν. (3΄) [Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 17, 18.] }_}
--------------------------------------------------------------------------------------------------#42)

Θεραπεία παραλυτικού.

1) Ο Ι. Χ "θεραπεύει" τον, φερμένο σηκωτό, "παράλυτο" και του συγχωρεί τις αμαρτίες του....,
κάτι που οι γραμματείς κι οι Φαρισαίοι το θεωρούν βλασφημία…..
και που, κατά αυτούς, μόνο, ο Θεός τις συγχωρεί....!
● Ρε, θεομπαίχτες και, προπαντός, λαομπαίχτες εξομολογητές…., πλην, φορές, και χαφιέδες του Καίσαρα….,
ρε Κάβειροι και, φορές, χαφιέδες τζιτζίκια των ‘’Μουσών’’ του ‘’Μουσαγέτη’’ Απόλλωνα Ιησού….,
----…..χμ…., κι έστω ως θέλετε να το εννοείτε…., χα, κι όχι ως….. κατά Γιαχβέ αμαρτίεςςς….! ---πώς, ελαφρόκαρδα, συγχωρείτε αμαρτίες εξομολογουμένων
// …..που, και, ο Ι. Χ, κι εδώ, αναφέρεται
σε αμαρτίες : ανυπακοές τους τω ‘’θεώ’’ : ’’Μεγάλω Αδελφώ’’ και Κύριό τους, τότε….. //
και τους επαναπαύετε…., | ….. κι όχι πως δεν είναι καλό πράγμα η μετάμοια κι η συγγνώμη….! |
αντί…., ως είναι, μέσα σε ‘’κάθε’’ λογική…., να τους βεβαιώνετε πως ίσες καλές πράξεις και λόγια
σβήνουν…., ε, μόνον εδώ κάτω στη Γη…., ίσες κακές πράξεις και λόγια…!;
Ναι…., να…., οι αμαρτίες…., τα -, στους θετιστές, στους -+….,
’’σβήνουν’’ επίγεια…., μόνον…., κι όχι με συγγνώμες και τέτοια….,
( Ε, η μετάνοια βοηθά στο να ‘’επιστρέψει’’ ο αμαρτωλός…., μα όχι και πως ‘’σβήνει’’ μεγάλες αμαρτίες….! )
--//-- .....χμμμμμ…., ό,τι σας βολεύει..... αυτό και δέχεστε...., έι, Ι. ΑΧήδες, χμ, Ι. Χήδες...!; --//-μα….. με ίσες αντιαμαρτίες…., με ίσα θετικά "λόγια" ή, κυρίως, πράξεις...., με ίσα +...., έστω….,
που οι πράξεις μιλούν ‘’καλύτερα’’ από τα λόγια….!
Ήτοι, με ίσες προσθέσεις + αφαιρούνται---εξουδετερώνονται ίσα -,
κάτι που…., αντίστροφα…., συμβαίνει στους αρνητιστές, στους +-,….!
Ό,τι γράφεται, στην ψυχή...., στη Γη...., στη Γη και ξεγράφεται....,
διαφορετικά…., ξεγράφεται στον Ουρανό σε καθαρτήριο ψυχοσυλλέκτη...., ννναι, κι επώωωωωδυνα….!
Ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο..... ●
Κι αυτό το…., σικέ κι αυτό, ως όλα...., προφητεμένο από προφήτες της Π. Δ "θαύμα"
*$ Ε, όχι πως δεν γίνονται θαύματα...., αλλά….. δυσκολότατα επιδιωκτικά και δύσκολα ανεπαίσθητα....,
ενώ τα αυτοθαύματα, στις υψηλές συχνότητες…., τις θετικότατες ++ στους θεϊστές
και τις αρνητικότατες - - στους σατανιστές…., γίνονται, θείω νόμω….:
θεοπροόριστα λιγότερο δύσκολα έως εύκολα κι ‘’ανεπαίσθητα’’….! $*

86

το έκανε ο Ι. ΑΧ τότε (!;) που «δύναμις Κυρίου ήτο μαζί του διά να κάνη θεραπείες.....»....,
χμ, αφού του έμεινε από τα πολλά, θαυματικά, αγγίιιιιγματα…., καθώς, τότε κι έτσι, του έβγαινε….:
Ιησούς : Λουκάς : 8 : 46 : «Κάποιος με άγγιξε, διότι αισθάνθηκα ότι εβγήκε δύναμις από εμένα»….!
[ Α, ρε, όταν συ δεν είχες, πάντα, τη θαυματουργό δύναμη του Κυρίου…., θα την είχαν οι 12 κ. λ. π…!; ]
…..Ννναι, ο, χμ, πάντα παντοδύναμος…., ο, χμ, αδιακύμαντος και ισόθεος....,
που...., οι τέσσερις ευαγγελιστάδες πολυλένε αλλού...., ’’μπαλωματικά’’ κι αλά Τρέλληνες Μυθολόγους….,
ελεούσε...., όπως κι ο Θεός όποιον κι όποτε θέλει ελεεί...., όποιον κι όποτε ήθελε....,
χμ, δηλαδή, "θαυματοποιούσε", μόνον, όταν είχε έτοιμους τους προκάτ αρρώστους του....,
α...., και το μαγικό ραβδί...., χμ, που τον φόρτιζε με μαγική δύναμη....! / .....εχ, μας μαγέψατε…., ρε....! /
Άλλωστε...., το…., μαγικό και βλάσφημο…., παιδίον είχε , αλά Δία, διακυμάνσεις....,
αφού...., όσον εμεγάλωνε σε ηλικία…., τόσον αυξάνετο και κατά το πνεύμα και κατά το σώμα....,
καταπώς αναφέρει ο Λουκάς : 2 : 40 : «Το δε παιδί / ο Ιησούς / εμεγάλωνε και εδυνάμωνε κατά το πνεύμα,
επειδή εγέμιζε από σοφίαν και η χάρις του Θεού ήτο επάνω του»….!
// Χα, μετά και με «βουτυρόμελο»….. γίγανταςςςςς ο νάνος….! //
Επίσης, πάλι κι έτσι….: «Και ο Ιησούς προώδευε εις σοφίαν και σωματικήν ανάπτυξιν και εύνοιαν
εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων» : Λουκάς : 2 : 52….,
ή, έτσι, ως λέει κι ο Ματθαίος : 12 : 17, 18 : «…..διά να αληθεύση εκείνο, που είπε ο προφήτης Ησαΐας :
/ τάχα, για τον Ι. Χ / Ιδού ο δούλός μου, τον οποίον ( Ρεεεεε…., εδιάαααλεξε…!; ) εδιάλεξα, ο αγαπητός μου,
εις τον οποίον ευαρεστήθηκε η ψυχή μου.
Θα του δώσω το Πνεύμά μου και θα διακηρύξη διακαιοσύνην εις τον εθνικόν κόσμον»….,
φορές δε «και δύναμις Κυρίου ήτο μαζί του διά να κάνη θεραπείες»….: Λουκάς : 5 : 17….,
εξού και αρνούνταν, τάχα, να κάνει θαύαυαυματα σε διάφορα μέρη…., χμ, για την απιστία τους….,
που, μάλλον, εκεί, και, γιατί δεν θα είχε μαζί του, ή δεν θα έβρισκε, σικέ αρρώστους….!
Ε…., ξανατονιστόοοοο…., αφού το θέλετε έεεεετσι….: καλέ σεις, και, ο Ησαΐας Α΄ : 7 : 15, 16…..
μιλά γι’ άλλον Εμμανουήλ…., για τον, άααααφαντο, επίιιιι βασιλέως του Ιούδα, της Ιουδαίας, Άζαχ :
Θεός / προς Άζαχ / : «Βούτυρον και μέλι θα είναι η τροφή του / του Εμμανουήλ /
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 / ω ΄Άζαχ / έντρομος, θα εγκαταλειφθή»….,….!
Να, λοιπόν, τι λέει…., χα, για άλλον ‘’τέτοιον’’ : «διαλεγμένον»…., ο Ησαΐας….,
μόνο που, χξς΄, δεν ξεκαθαρίζει το αν το βούτυρο ήταν φυτικό
ή ζωικό : από γάλα κατσίκας ή τράγου…., ως και το αν το μέλι ήταν από μέλισσα ήμερη ή κηφήνα….!
Ουστ, ’’Θεοκτόνοι’’ Θεομπαίχτες, και, Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες….!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1΄) Το τι ξεφτίλισμα κι εμπαιγμό ασθενών...., ως έτσι κι αλλιώς..... και μη σατανοφακιρικότερα....,
έκτοτε και ώς τα σήμερα...., κάνουν οι σατανοφακίρηδες θρησκέμποροι...., παπάδες, καλόγεροι,
μα….. και, χμ, "ασκητέςςςςς"...., δεν περιγράφεται....!
Φαναταστείτε, λοιπόν, κάποιον άγγελο...., έστω, θεόσταλτο,
---- …..χμ, «πότε -- πότε»…., ε, όποτε γίνονταν ευαρέσκεια από το Θεό, χα, στους ανθρώπους....,
δηλαδή…., όποτε ξεθύμανε από την οργή του ο "Θεόςςςςς"....! ---να κατεβαίνει, ουρανόθεν, εκεί...., ε, σατανοφακίρη απ’ το φακιροόρος των ελαιών...., α, και των συκεών....,
και να κουνά η κουνίστρα τα νερά / Α, μήπως δίποδα ‘’νερά’’ ‘’λιμνούλας’’…!; / της δεξαμενής Βηθεσδά.....
…..και τον εξευτελιστικό πανζουρλισμό των ασθενών τότε...., όπως και σήμερα γίνεται, βεβαίως....,
για να προλάβει…., όποιος...., να μπει πρώτος στα..... βρωμονέρια τους και να θεραπευτεί....!
Και, φυσικά, εδώ...., ο πρώτος ασθενής
*## Να, ως κι αυτός, 1ος, τσς, που ο Ι. Χ «κατάλαβε ότι είχε ήδη πολύν χρόνον εκεί»…..
και «είδε την πίστιν….. του,ς,…..»….:
Ιωάννης : 5 : 6….. περί χωλού στην δεξαμενή….,
αν και οι Μάρκος : 2 : 4 και Λουκάς : 5 : 19…., σε άλλη πόλη κι αλλού….,
λένε πως, τότε, «τον κατέβασαν μπρος στον Ι. Χ από τη στέγη που την άνοιξαν»….,
ενώ ο Ματθαίος τίποτα τέτοια….! ##*
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που έμπαινε ήταν σικέ ασθενής...., όπως και σήμερα..... έεεεετσι....,
ω εύπιστοι χαχόλοι "χριστιανοί"...., αλλά και άλλων "θρησκειών"…., επισήμων και μη, όπου της Γης....,
ω φακιροεμπαιγμένοι από τους γελοίους "γελοιοποιητές", χμ, του Θεού και των αγγέλων...., κυρίως....!
♠ ‘’Αυτολεξεί’’ αντιγραφή των Μ, Μ, Λ….. και….:
▪ Ματθαίος : 9 : 1 : θεραπεία παραλυτικού «εις την δικήν του πόλιν»....,
▪ Μάρκος : 2 : 1 : θεραπεία παραλυτικού «εις την Καπερναούμ»....,
▪ Λουκάς : θεραπεία παραλυτικού κάπου...., αόριστα....,
▪ Ιωάννης : 5 : 1, 2 : θεραπεία ασθενή : παραλύτου
«εις τα Ιεροσόλυμα κοντά εις την πύλη των Προβάτων»....! Μπεεεεε…., ρε λύκε Ι. Χ : Ι. ΑΧ....! ♠
Και..... κατά τον θεόπνευστο, χμ, Ιησού...., τσου ρε....,
/ .....χα, έστω ότι δεν ήταν σικέ παράλυτος…., μα γνήσιος....! /
η επί 38 χρόνια παραλυσία του παραλύτου οφείλεται στις αμαρτίες του…., θεία τιμωρία....,
▀ .....χμ, χμ, χμ…., σε μια από τις προηγούμενες ζωές του....!
Κάλέ….. αλληγοριοπαίχτες…., μπας και είναι….. αλληγορικό το ‘’θαύμα’’….,
μπας, κι εδώ, τον μετέστρεψε τον αμετάπειστο αντιΙ. Χιστή….,
’’ιδεοπαράλυτο’’ : ’’αμαρτωλό’’ και, γι’ αυτό, ’’άρρωστο’’….,
να, κάτι σαν το του Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 12, 13….:
«Διά τούτο ενισχύσατε / οι διαπαιδαγωγούμενοι του Κυρίου / τα άτονα χέρια και τα παράλυτα γόνατα,
και κάνετε ίσιους δρόμους για τα πόδια σας, διά να μην εξαρθρωθή το χωλόν
αλλά μάλλον να θεραπευθή»….,…!;
Και….. μπας και στοιχημάτισαν Ιουδαίοι και Ι. Χ για το αν μπορεί ο Ι. Χ
να τον μεταπείσει, ως και τον/τους δαιμονισμένο/νους Γαδαρηνό/νούς, να τον εκΙ. Χίσει, και…!;
Και….. «έλαβε, κι αυτός ο χωλός, ως οι τυφλοί άφθονα λάφυρα, πλουσίαν λείαν»….:
Ησαΐας : 33 : 23 (24)…!; Και….. μη….. με εμένα…., μα με αυτούς τους….. κωδικιζέ αντιφάσκοντες….,
που…., αν και….. Κυριακοί…., ποτέ, σχεδόν, δεν….. κυριολεκτούν…., και, και, εδώ και μ’ αυτά….! ▄
τις οποίες αυτός τoυ τις συγχώρεσε και, για αυτό…., φαίνεται...., θεραπεύτηκε από την….. παραλυσία....,
ενώ του συνιστά να μην αμαρτάνει πλέον...., τώρα που έγινε….. υγιής....,
για να μη του συμβεί κάτι χειρότερο....! ---- …..τί…., ρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., θα τον ‘’τύφλωνες’’ κωδικιζέ…!; ---Τι βάθος σοφίας...., μη ανθρωπίνης σοφίας....! Ύψος σοφίας, δικής του, δεν βλέπουμε....,
αφού...., εκεί που σπανιότατα βλέπουμε....,
είναι από τα εξ, αποδεικτής, αντιγραφής γραπτών…., χα, κλεπτικής….,
κυρίως, προγενεστέρων του και από άλλους λαούς….,
που τα σφετερίστηκε κατά το δοκούν του, και τους, και με παραπλανητικά ‘’μας’’ "μπαλώματα"....!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3, 3΄) Οι κουτοπόνηροι…., θρησκέμποροι…., Γραμματείς και Φαρισαίοι.....
απαγορεύουν τον "θεραπευθέντα" "παράλυτο" να σηκώσει το κρεββάτι του...., που ήταν Σάββατο....,
|// Ε, τότε, γιατί ανοίξανε την δεξαμενή, ρε Ιωάννη, που μόνο συ, απ’ τους τρεις, προσδιορίζεις τη μέρα…!; //|
γιατί…., κατά τις τριχάσχολες και ηλίθιες επιταγές του, χμ, θεόπνευστου νόμου των "προφητών" τους….,
απαγορεύονταν κι αυτό Σαββατιάτικα...., ως και το να "θαυματοποιούν"....,
γιατί, του λένε...., το της αργίας Σάββατο…., ο νόμος πρόβλεπε.…,
{ …..Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 22, 23….:
εδώ, μετά απ’ αυτό και μετά από καιρό, ο Ιωάννης, ακόμα, το αναφέρει….,
να σε, συνεχιζόμενη και γι’ αυτό, σύγκρουση, πάλι, του Ι. Χ με Ιουδαίους….. και περί Σαββάτου….! }
είναι μόνον για περιτομές---πεοτομές...., ε, και για κάτι..... ψιλοπράγματα…., ως….. τριχασχολίες,....!
[ Τι σοβαρή πεολογία---"θεολογία" που είχαν κι αυτοί...., οι φασίστες ‘’κλώσσες’’ του Καίσαρα....! ]
Επίσης...., παρατηρούν και επιπλήττουν τον Ι. Χ..... που "θαυματοποιεί κατά τα Σάββατα....,
► Έι…., σκόπιμα...., τα πιο πολλά "θαύματα"---φακιροτρίκς
τα κάνει ο Ι. ΑΧ κατά τα Σάββατα...., προσχεδιασμένα….,
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για να τους προκαλεί και να γίνονται φασαρίες..... κι έτσι να γίνεται γνωστός….,
έστω, και με αρνητική, αυτο ή ετερο, ‘’διαφήμιση’’....,
ιδίως..... όταν "ερχόταν" η σικέ ώρα της "σταύρωσής" –του....,
ή και –‘’του"...., αν, φυσικά, ήτο κάποιος σωσίας του : αντικατάστατό του...., πράγμα πιθανό κι αυτό....,
ε, χμ, και, για να μη μου καταλογίζετε αντιφάσεις, έστω, σε μια απ’ τις πολλές πρόβες ‘’σταύρωσης’’….!
Επίσης, όλοι οι….: Ιουδαίοι, Φαρισαίοι, Γραμματείς, ιερατείο….,
δεν ήσαν ομοϊδεάτες…., κι ας ήσαν σε μια κλίκα….,
εξού και ‘’συνέπαιζαν’’…., παρίσταναν τους εχθρούς…., φοβούμενοι, και, τους Ρωμαίους….,
ε, να, και, γι’ αυτό κι οι δικές μου ‘’αντιφάσεις’’…., σαφώς, στις ευαγγελικές ‘’εκδοχές’’ τους….! ◄
κι εκείνος τότε…., ο αγνώστου πατρότητας...., ως επιχείρημα…., τους λέγει πως....,
αφού ο "Πατήρ" του πάντοτε (!;) εργάζεται...., θα πρέπει κι αυτός να εργάζεται...., δηλαδή, να "δουλεύει"....!
// .....ω Ιησούλη…., χουζούρη σατανοκουλτουριάρη...., θα σε καταφάγει ο ζήλος….. για την εργασία.....
και θα μας πάθεις υπερκόπωσις και..... πτωσορχία, σώρρυ, πτωσαρχία....! //
Κι εκείνοι…., τότε πάλι…., όλο και πιο πολύ…., ζητούσαν να τον σκοτώσουν….,
που έκανε τον εαυτό του γιο Του, «Πατέρα όλων»...., Θεού και ισόθεο...., ο πρωτοβλάσφημος....!
([ Α, γιατί όχι, ρε Φαρισαίοι και Γραμματείς.…, που, ιδίως, στα ‘’τρυγικά’’ ‘’«Οσχοφόρια»’’ της Α. Ι,
είναι ίδια η ισοδιϊκή και «Τριτογένεια» Αθηνά….. Σάλπιγξ…!;
Άλλωστε, του το είπε και το…., απερίτμητο….. ως αρσενικό…., πουλί, χμ, περιστέρι....!
Ή, μήπως, δεν έχει τις ιδιότητες….. του ήρωα…!;
Ε, ννναι, βρε…., μόνο σε ένα δεν μοιάζει με τους ήρωες…., να, στην ερωτομανία ο ανέραστοςςςςς….,
μα, αργότερα, ως «αρσενικός» κι αλά Α. Ι, θα τους ξεπεράσει όλους….. και θα .αμάει….! ])
=======================================================================
9 --- 43 )
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Κλήσις του Ματθαίου.
Κλήσις του Ματθαίου : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 9 έως 13.
Η κλήσις του Λευί : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 13 έως 17.
Η κλήσις του Λευί : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 27 έως 32.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, έλεγαν εις τους μαθητάς του, «Γιατί ο διδάσκαλός σας
τρώγει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς;». Όταν το άκουσε ο Ιησούς, είπε,
«Δεν έχουν ανάγκην από ιατρόν οι υγιείς αλλά οι ασθενείς.
( Ρε, παναπαντησάκια σπουδαρχίδη και δημαγωγέ συ, η προληπτική ιατρική δεν είναι αναγκαία…!; )
Πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει, Αγάπην θέλω και όχι θυσίαν.
Διότι δεν ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν δικαίους αλλά αμαρτωλούς».
[Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 11, 12, 13.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#43)

Κλήσις του Ματθαίου.

♠ ‘’Αυτολεξεί’’ αντιγραφή ‘’τους’’ και….:
▪ Ματθαίος : κλήσις του Ματθαίου...., του μετέπειτα επισήμου κι ενός εκ των 12…., μαθητή του Ιησού.....,
// Ματθαίος : 10 : 3 : «Ματθαίος ο τελώνης»…., χμ, ενώ οι Μάρκος και Λουκάς σκέτο Ματθαίος….,
που ο Ιωάννης δεν δίνει, συνοπτικά, τα ονόματα των 12….,….! Α, και τι πλουσιογνωριμίεεες….! //
▪ Μάρκος : κλήσις του Λευί ή Λευίν : υιού του Αλφαίου....,
▪ Λουκάς : κλήσις του Λευίν ή Λευίς....,
χμ, με καταληκτικά κι οι δύο τους, στο Λευί, ν και ς….: λες για να μπερδευτούμε και να μη καταλάβουμε
πως είναι το ίδιο πρόσωπο ο καθήμενος στο τελωνείο….. τελώνης Ματθαίος ή Λευί ή Λευίν ή Λευίς…..
κι ο γευματίσας στο σπίτι του…., χμ, σε ‘’προκάτ’’, από τον Ι. Χ, γεύμα....!
*** .....καλέ, φουστανορασοφόροι –μας, είχαν και χαïδευτικούλια ονόματα....,
ως η Πρίσκιλλα έγινε, μαφιοζιζέ : ιμπεριαλιζέ κι αυτή, απ’ τον Παύλο, η….. Πρίσκα....:
Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 4 : 19 :
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«Χαιρέτησε την Πρίσκαν και τον Ακύλαν…..»…., που μας μαλώνετε σαν αλλάζουμε τα ονόματά μας.…,
ω εγκάθετοι των Εβραίων, κρυπτοεβραίοι κι εβραιόφρονες, εβραιοποιητές, κι έτσι, και, των Ελλήνων….,
ή για το μαφιοζέ μπουρδέ μπερδεύειν…!; ***
// Α, ποιος ήταν ποιος...., άστα και βράστα...., που….. αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε....! // ♠
Οι υποκριτές Φαρισαίοι μαλώνουν τον Ι. Χ, που συντρώγει κι αυτός κι οι μαθητές του
με αμαρτωλούς και τελώνες….,
( Μπα, αυτοί δεν συνέτρωγαν με ‘’τέτοιους’’…., χμ, «χρησιμοποιώντας ορθώς τον άδικο μαμωνά»…!; )
κι ο εξυπνάκιας---φλου παναπαντησάκιας Ιησούλης..... τους απαντά πως…..
αυτό το κάνει ως ο ορθόδοξος, χμ, ιατρός των ψυχών...., για να μετανοήσουν οι ψυχασθενείς....,
οι τελώνες κι οι αμαρτωλοί...., κι έτσι να θεραπευτούν, χμ,..... ενώ, παράλληλα, τους στέλνει….,
τους επικριτές του…., να πάνε να μάθουν το τι σημαίνει το «Αγάπην θέλω και όχι θυσίαν....»....!
♦ Εεεεε, Χριστούλη, παρασιτούλη Τούλη...., εφόσον θεωρούσες τον εαυτόν σου Θεό...., καταλάβαμε....,
εννοούσες...., αντί για θυσία ζώων, πτηνών κ. λ. π…., αλά αιμοβόρο Γιαχβέ, τσς, Θεό….,
να σου κάνουν, πια…., εξεξεξάσκηση στην ορθή : καλή χρήση του «άδικου μαμωνά»…., ‘’αγάπη’’….,
ήτοι…., φιλοξενία….. κατά τις…., κατά Οικουμενική Σύνοδο ‘’οργιαστικές’’…., αγάπες των Εσσαίων….,
μα….. με γεύμα….. νομενκλατούρας Νο 666,888....!
Εχ…., που, μετά από παζάρια και όρους σου, τον ανάγκασες, όταν ήλθες….. στον κόσμο,
να γίνει, από υλικός, πνευματικός,
που ‘’δεν πήγαινε άλλο’’….: Παύλος : « (!;) Αφού πρώτα είπε / ο Ιησούς : Ι. Χ στον Θεόοοοο /
Θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες
ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, αι οποίαι προσφέρονται κατά τον Νόμον,
(!;) κατόπιν είπε / ο Ι. Χ στον Θεόοοοο /, Ιδού ήλθα διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9….,
ε, τότε, που τους παρέγραψε και τα οικονομικά τους χρέη…., ’’του έκατσε’’, του ‘’Θεού’’,
ως κι οι της κλίκας του,..... έεεστω έτσι…., χα, που, ‘’τελικά’’, νέα Κ. Δ : Κ. Μ και με νέο θεό συνήψε….! ♦
Και...., ω θαύμα των θαυμάτων…., αφού ο Τούλης κι οι μαθητές του έφαγαν
από 666,678 μπουκιές ο καθένας...., πλην των 12 κοφινίων επιδορπίου...., | Ε, οι νηστείες είν’ για τους….! |
όλοι μαζί...., αμέσως…., οι αμαρτωλοί και οι τελώνες μετάνοιωσαν κι έγιναν δίκαιοι
και δεν αμάρταιναν πλέον...., οι φορομπήχτες τελώνες,…..
τότε...., μια φορά και δυο καιρούς...., μα και σήμερα..... οι τριχάσχολοι επίγονοί τους : αντιστοιχίες τους....!
=======================================================================
9 --- 44 )
#44)
Νηστεία.
Νηστεία : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 14 έως 17.
Περί νηστείας : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 18 έως 22.
Περί νηστείας : Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 33 έως 39.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθηταί του Ιωάννου και του λέγουν, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι
νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθηταί σου δεν νηστεύουν;». Και ο Ιησούς τους είπε, «Μπορούν
οι καλεσμένοι εις τον γάμον να πενθούν, όσον καιρόν ο γαμβρός είναι μαζί τους; Θα έλθουν όμως
ημέρες, που θα τους πάρουν τον γαμβρόν, και τότε (!;) θα νηστέψουν. Κανείς δεν βάζει μπάλωμα
από καινούργιο ύφασμα σε παληό ένδυμα, διότι το συμπλήρωμα τραβά το ένδυμα και το σχίσιμο
γίνεται χειρότερο.».
[Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 14, 15, 16.]
----------------------------------------------------------------------------------------------#44)

Νηστεία.

Οι μαθητές του, τέως, αρχιπαρανύμφου Ιωάννη του Βαπτιστή..... παραπονιούνται στον νυμφίο Ιησούλη....,
που οι, απασάααααρευτοι τω Ι. Χ, μαθητές αυτού, και, δεν νηστεύουν...., ως κάνουν αυτοί....,
ήτοι, νηστεία και προσευχή….!
------------------------------------------------------###&&&###-------------------------------------------------------◘ …..α, προς τί οι συσχετισμοί, ω Ι. Βάρια...!;
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Όταν πιστεύει κανείς κάτι, "νόμο" ή έθιμο, και το εφαρμόζει...., έστω….,
χα, τί τον νοιάζει, τόσο, για τους άλλους...., που δεν τα εφαρμόζουν.…,
αφού με τις….. άλλες πράξεις του παραδειγματίζει…!;
Άλλωστε, χωρίζουν, πια, τα ‘’τσανάκια’’ τους οι Ι. Β και Ι. Χ….,
ε, κι ως λέγει κι ο Παύλος : Προς Ρωμαίους : 14 : 2,…..4,…..5 :
«….. (!;) Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα,
αλλ’ ο (!;) ασθενής τρώγει λάχανα….. Ποιός είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέτην;
Το αν σταθή ή θα πέση αφορά ( …..τί «κύριον»…!; ‘’Θεόν’’ κύριον…!; ) τον δικόν του κύριον,…..
Ο καθένας ας σχηματίση δικήν του πεποίθησιν»….,….!
Ναι, που τους άλλαξαν τους ‘’κυριο’’ρόλους….:
( Νεφθαλίμ : τέχνασμα ο Ι. Β…., που ήθελαν ξεγελαστικά του λαού, τάχα, κι αβασίλευτη δημοκρατία….! )
άλλος, πια, ο νυμφίος…., ο Ι. Χ…., κι άλλος, πια, το παρανυμφάκι…., ο Ι. Β….!
Ναι…., κι ας…., καθώς ‘’θέλουν’’ κι οι 4 ευαγγελιστές της Κ. Δ αντιστοιχιακά τους και κατά Π. Δ….,
ο Ι. Χ θα κάθονταν δεξιά του βασιλέως ως ιερεύς ή αρχιερεύς….:
[ Α…., εκτός κι αν ήθελαν, κι εδώ, ‘’θεοκρατικό’’ καθεστώς με βασιλιά «υποπόδιο» του Αρχιερέα….! ]
Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 13….: Θεός / προς Ζαχαρία / :
«Ούτος θα φέρη βασιλικά διάσημα, θα κάθηται ως άρχων επί του θρόνου του. Ο δε Ιησούς ο ιερεύς
θα είναι εκ δεξιών του και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων»….!
Ναι…., να…., κι ο ένας : ο Ι. Χ, ω Ι.Βάρια, θα πρέπει να τρώγει μέλι και βούτυρο…..
κι ο άλλος : ο Ι. Β μέλι κι ακρίδες….,
ναι, που άλλο είναι η σκέτη βασιλεία….. κι άλλο η βασιλευόμενη δημοκρατία….,
δηλαδή…., άλλο το του Ι. Χ βάπτισμα εν Πνεύματι, μόνον….,
κι άλλο το του, ‘’Ααρωνικού’’, Ι. Β βάπτισμα εν ύδατι μαζί και Πνεύματι….,
ε, κι άλλο το, ‘’Ααρωνικό’’, βάπτισμα εν ύδατι, μόνον….:
αβασίλευτη δημοκρατία…., ξου, δημαγωγική μάσκα μερικών εδώ….. ‘’Ααρωνικών’’….!
Ννναι…., σκάστε και σπάστε, ω Ι. Βάρια….,
για να φτάσουν έως και σε θεοκρατικό καθεστώς με βασιλοαρχιερέα….,
ω, ναι, και να μη σπάσει και το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
εσωτερικού και μη….!
Ναι, που ως ξέρει ο Ι. Χ, δεν σας συμφέρει ο Παλαιός Νόμος της Π. Διαθήκης και το νερο,λαο,βάπτισμα :
«παληό ένδυμα» ή «παληό ασκί»…., χα, «που τα παλαιά παρήλθαν»….,
παρά σας συμφέρει ο Νέος Νόμος της Κ. Διαθήκης : «καινούργιο ύφασμα» : «καινούργιο κρασί»….,
που «κανείς / …..ε, χα, σόφρων….. / δεν βάζει μπάλωμα από καινούργιο ύφασμα σε παληό ένδυμα,
διότι το συμπλήρωμα τραβά το ένδυμα και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο»….!
| …..εμ, ’’δοκιμασμένη σας’’ συνταγή και, παλαιόθεν, μοιραία σας….. |
Ναι, «ούτε βάζουν καινούργιο κρασί σε παληά ασκιά, διότι τότε σχίζονται τα ασκιά, και το κρασί χύνεται
και τα κρασιά καταστρέφονται, αλλά καινούργιο κρασί βάζουν σε καινούργια ασκιά
και έτσι και τα δυο διατηρούνται»…., ως λέγει ο ραπτο,οινο,λόγος Ι. Χ….,
να, εδώ στην ‘’αυτολεξεί’’ αντιγραφή των 3 : Μ, Μ, Λ….! [ Τί, Νέο Μνημόνο : Κ. Μ : Κ. Δ και νέο θεό…!; ]
Ναι…., ω Ι. Βάρια…., που αυτός, ο Ι. Χ, ξέρει από ‘’βιοχημεία’’…., α, και από βιοχημικό πόλεμο….,
χα, από πρόκληση διατρητικών οξέων και συντήρηση…., χμ, ο συντηρητικός επαναστάαααατηςςς….,…..
ναι…., και θα το ιδείτε στο πρώτο του ‘’θαύμα’’ εν Κανά της Γαλιλαίας…., χξς΄, του «οινοτρόπου»….,
ξου, φακιρέ…., το με κρασομαγιά…., α, ίσως και με το ‘’θαυματικό’’ ξέραμα της άκαρπης συκιάς….!
Μα τι λέω….. για τότε κι αργότερα….. ο ‘’κρασομεθυσμένος’’….!
Να, ρε, τώρα κι αμέσως πιο κάτω και σε, ’’σύγχρονο’’ ‘’θαύμα’’….,
ο Ι. Χ, ’’θεαραπεύει’’…., τσς, με λόγια…., και τις 12 φυλές του Ισραήλ….:
και τη λαϊκιά παλιοδιαθηκική---κλιμακτηριόπαρτη αιμορροούσα επί 12 χρόνια….,
που ξόδεψε, μάταια, πολλά σε πολλούς ανίκανους ιατρούς.…,
ώσπου συνάντησε τον παντο’’θεραπευτή’’ ιατρό Ι. Χ….,
και τη νεοδιαθηκική κι αλλόπιστη Μινυάδα Αρσινόη, σώρρυ, Προίτιδα α΄ ή β΄ ή γ΄,
σώρρυ, τη δωδεκάχρονη παρθένο αρχοντικιά νέα :
την που μπαίνει σε ‘’περίοδο’’---στα ‘’έμμηνα’’…., επώδυνη έως νεκροφάνειας κι αξόδευτη….,
που ο γιατρός είναι, ε, του ‘’εθελοντισμού’’….!
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Ναι, ω 144.000 παρθένοι του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς του θρησκοϊμπεριαλισμού….,
εσωτερικού και μη…, .ή και των δυο….,
ναι, κι έλα, ω κουμ ή κούμι, να σου δώσω ‘’σερβιέττες αυτοκόλλητες’’….,
χα, και, για να μη ‘’μας’’ ‘’ετεροκολλάς’’….! ◘
--------------------------------------------------------------###&&&###-------------------------------------------------------------Κι εκείνος, ο….. γαμολόγος Χριστούλης παρασιτοΤούλης….,
( Α, στη 2η παρ,απ,ουσία του κι ως τράγος και κατά Α. Ι…., ξανά γάμος με την κατσίκα Ιερουσαλήμ….! )
για να τους "ξεφορτωθεί", τους μαθητές του Ιωάννη Βαπτιστή, που "του τη χαλούν" τέτοια πλούσια μάσα,
τους λέγει φλου -- φλου…., πως, δηλαδή...., όσον ο νυμφίος αυτός είναι ανάμεσά τους....,
αυτοί, οι καλεσμένοι στο….. γάμο του μαθητές του....,
θα πρέπει να γλεντούν…., τσου, ρε, γαμαλληλούια…., κι όχι να πενθούν---να νηστεύουν….,
ως θα κάνουν…., «όμως»...., όταν θα χάσουν τον γαμπρό αυτόν....,…..
▌ Χα, τα βλέπουμε, ιδίως, τα μασοΠετρικά, στις Πράξεις Αποστόλων : 10 :…, όπου ο Πέτρος….,
[ …..ο κατά….. Λίνον Παύλον «υποκριτής, αξιοκατάκριτος», και, γι’ αυτό κι έτσι, σε εναντίωσή τους….:
Παύλου : Προς Γαλάτας : 2 : 6 έως 14….! Και πρόσεξε, Παύλε Λίνε, μη σε φονέψει ο Ηρακλής Πήτερ….! ]
αφού «επείνασε», τρώει, τσς, διστακτικά, εν εκστάσει, τσς, και σε συμβολικό, τσς, όραμα
ακάθαρτα μολυσμένα : ειδωλολατρο’’τέτοια’’…., χα, που ο Θεόςςςςς εκαθάρισε γι’ αυτόν....!
{ …..κάλέ, μπας και του τα μαγείρεψε με συνταγή του «Τέλειου Μάγειρου» του Σίμωνα….. Πέτρου…!; }
Ε, που όλα τα ‘’τέτοια’’ τους έτσι τα δικαιολογούν τα μπαγάσικα….,
διπλοσυμβολικά : εδώ, όπου ακάθαρτα, και, οι ειδωλολάτρες…., ως, λ. χ, ο Κορνήλιος, εδώ….,
στους οποίους θα έπρεπε να πάει να κηρύξει τον Ι. Χ….,
μάλιστα, τότε, με τον νέο παράκλητο, χα, που έλαβαν πριν….. στην 678ή, σώρρυ, 50ή….,…..
ε, άει..… και μη μας ‘’ρουφάτε τον….. διαχωροχρόνο’’...., ρε καθάρματα….! ▌
και πως…., λέει ο αρχιμόδιστρος...., «δεν βάζουν μπάλωμα από καινούργιο ύφασμα σε παληό ένδυμα,
αφού το συμπλήρωμα τραβά το ένδυμα και το σχίζει ή γίνεται χειρότερο.»....!
/ Ε, έτσι γίνεται σε σατάν, ωχ, σατέν ύφασμα….! /
[ Εχ, μου είναι αδύνατο το να εξηγήσω, και, τούτη τη, χμ, θεόοοοοπνευστη αλληγορία....,
γιατί εγώ δεν είμαι κρασολόγος μόδιστρος...., ως ο Γαζωραίος Τούλης..... με τα..... "ψιλά γαζιά"....!
Όμως, έχω ράμματα, και, για τη..... γούνα του...., εγώ...., ενώ εσείς, ρε Τουλάρια…., οι "ομότεχνοί" του….,
ράψτε κουστούμι του γαμπρού και νυφικά στις νύφες...., χα, ’’για να σας κοπεί κι η μαγ,κ,ιά’’....! ]
======================================================================
9 --- 45 )
#45)
Η κόρη του Ιαρείου και η αιμορροούσα.
Η κόρη του Ιαρείου και η αιμορροούσα : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 18 έως 26.
Η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης : Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 21 έως 43.
Η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 40 έως 56.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) ▪ Ιάρειος : «Η κόρη μου προ ολίγου (!;) επέθανε, αλλά έλα να βάλης το χέρι σου επάνω της
και θα ζήση».
[Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 18.]
---- …..ρε κωδικοποιητέςςς…., αφού ο Ματθαίος λέει, να, πως πέθανε….,
γιατί δεν βάζετε, κι εδώ, στον τίτλο, «Η ανάστασις»…!;
Και…., ω Ιάρειε…., αφού πέθανε : φυλακίστηκε θανατοποινικά η άτακτη κόρη σου….,
[ …..οι δικαστές της άτακτης | …..τω Γιαχβέ…!; | κόρης του Ιάρειου ήσαν κρυπτογιαχβικοί…!; ]
αλά τις άτακτες και Αντιδιονυσιακές….. Μινυάδα Αρσινόη ή τις 3 Προίτιδες…., τί τον ενοχλείς…!;
Αν είχε, τότε, μέσον ή ανάλογα χρήματα, για αποφυλάκισή της…., θα το έκανε και στον Ι. Β….!
Ή όχι…., βρε Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες…!; Α, εγνώριζε, μάλλον, ο Ι. Χ τους δικαστές της….! ---▪ Ιάρειος : «Το μικρό μου κοριτσάκι βρίσκεται (!;) εις τα τελευταία του. Έλα να βάλης τα χέρια σου
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επάνω της, διά να σωθή και να ζήση».

[Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 23.]

--///-- …..ρε κωδικοποιητές…., αφού ο Μάρκος λέει, να, πως βρίσκεται στα τελευταία του….,
χα, κατά Ι. Χ και στο κατά Μάρκο, «δεν πέθανε», αλλά «κοιμάται»….,
{[ Ε…., συσχετιστικάαααα…., το, κατά Ιεζεκιήλ, ‘’νεκρό’’ : φυλακισμένο Ισραήλ…..
’’κοιμάται εις την κονιορτόν’’ : είναι φυλακισμένο σε υπαίθρια φυλακή…., πια….,
‘’πάει’’ το….. ’’ισόβια ή δις εις, «εξάπαντος», θάνατον’’…., χμ, με ελλάτωση ποινής….,
σχεδόν, αποφυλακιστέο : αναστητέο : ‘’εκταφέο’’ :….. το θανατοποινίτικο Ισραήλ….,
ε, κι έχει ελπίδες…., καθώς το μόλις εμμηνόπαρτο κοράσιον…., να, ανανεώνεται….,
να, σε υποτροπή εφηβείας το….. ’’κλημακτηριόπαρτο’’ Ισραήλ….!
Χαρείτε, ω ’’κοιμισμένοι’’…., οι Ισραηλίτες‘’νεκροί’’ δεν θα ‘’πεθαίνουν’’, πιααααα….! ]}
γιατί βάζετε, κι εδώ, στον τίτλο, «Η ανάστασις»…!, Μήπωςςςςς…!; --///-▪ Συγγενείς του άρχοντος : αρχισυνάγωγου Ιαρείου : «Η θυγατέρα σου (!;) επέθανε.
Γιατί ενοχλείς ακόμη τον διδάσκαλον;». [Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 35.]
[ Χμ, γι’ αυτό το «Η ανάστασις»…., γιατί, εν τω μεταξξξύ, επέθανε : φυλακίστηκε βαρέως….!…..
Ω….. Γ,Χ,Ν,αζωραίοι Μπαλωματήδες συγγενείς…., θα σπάσει το βελονάκι….. στο ψιλό γαζί….! ]
( …..που ήτο (!;) ετοιμοθάνατη….: Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 42….. )
---- …..ρε κωδικοποιητές…., αφού ο Λουκάς λέει, να, πως ήτο ετοιμοθάνατη….,
γιατί βάζετε, κι εδώ, στον τίτλο, «Η ανάστασις»…!;
Μήπωςςςςς…., μπερδέ μπουρδέ…., μπερδέψατε το πνεύμα με την ψυχή…!; Ε…!; ---▪ Ιησούς : «Γιατί ταράσσεσθε και κλαίτε; Το κορίτσι (!;) δεν επέθανε αλλά (!;) κοιμάται».
( Ωχ, ρε «αλληγορικά τετράποδα» ευαγγελιστές : μυθολόγοι…., ‘’νεκρό’’ ή ‘’κοιμώμενο’’ το κουμ άσι…!; )
[Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 39.]
Αλλ’ αυτός /ο Ι. Χ/ αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το χέρι της και εφώναξε, «Κορίτσι, σήκω επάνω».
Και (!;) επέστρεψε (!;) το πνεύμά της, εσηκώθηκε αμέσως, και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγη.
Οι γονείς της (!;) εξεπλάγησαν, αυτός δε τους παρήγγειλε (!;) να μη πουν σε κανένα τι συνέβη.
(1)
{ Α, ω Ιησούλη, κι αν μάθει ο Ιωάννης το που μεσολάβησες, ε, πες πως οι δικαστές –του ήσαν Αντιγιαχβικοί….! }
[Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 54, 55, 56.]
*) Και μια γυναίκα, η οποία έπασχε από αιμορραγίαν επί (!;) δώδεκα χρόνια, αφού επλησίασε από πίσω,
άγγιξε την άκρη του ενδύματός του, διότι έλεγε μέσα της, «Και αν μόνον αγγίξω
το ένδυμά του, θα σωθώ».
{ Ο Ιησούς όμως είπε, «Κάποιος με άγγιξε, διότι αισθάνθηκα
ότι εβγήκε δύναμις από εμένα.».
[Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 46.] }
Ο δε Ιησούς, αφού εγύρισε και την είδε, είπε, «Έχε θάρρος, κόρη μου
η πίστις σου σε έκανε καλά». Και έγινε καλά η γυναίκα από την ώραν εκείνην. (2)
[Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 20, 21, 22.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#45)

Η κόρη του Ιαρείου και η αιμορροούσα.

1) Αν και αυτόπτες μάρτυρες οι Ματθαίος, Μάρκος / …..κι ο μη αυτόπτης Λουκάς….. / …., διαφωνούν….,
ως δείχνεται, και, εδώ....!
( Τέλος πάντων, χμ, ας πούμε πως δεν έγιναν, κι αυτά, μόοονο, εντός των….. κωδικοποιητηρίων….! )
|// …..έι…., ο αδελφός του Ιακώβου Ιωάννης, που πήρε ο Ι. Χ στο σπίτι του Ιαρείου :
Μάρκος : 5 : 37 και Λουκάς : 8 : 51….,
είν’ ο ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν τ’ αναφέρει αυτά τα τουρλού και πολυαντιφατικάαα ‘’δρώμενα’’…!; //|
Πάντως, είτε κοιμόταν..... είτε πέθανε..... το δωδεκαετές κοράσιο---το κουμ…., εχ, το, μάλλον, νεκροφανές....,
η θεατρίνα αρχοντοπούλα---σικέ άρρωστη...., που την ξύπνησε, χμ, το σικέ βασιλόπουλο....,
η κόρη του άρχοντος κι αρχισυναγώγου τους Ιαρείου...., η παράσταση πέτυχε, έστω και συμβολικώςςς….!
Ναι, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη….: Βασιλειών Δ΄ : ’’θαύμα’’ υπό του, ’’κολλητού’’ του Ηλία, Ελισαιέ….:
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η ανάστασις του υιού της ‘’προστατευόμενής’’ του Σουμανίτιδος : Βασιλειών Δ΄ : 4 : 8 -- 36 και 8 : 1 -- 6….,
χμ, ενώ….. για τα 42 παιδιά,
| …..εχμ, από άλλο ‘’κόμμα’’ αυτά»….! |
που του φώναξαν «Φαλακρέ!» και «τα κατηράσθη εν ονόματι του Κυρίου»
και τα έφαγαν οι αρκούδες, χάρηκε και δεν….: Βασιλειών Δ΄ : 2 : 23, 24….!
*** Χξς΄, οι ξύπνιοι της Βιβλικής Εταιρίας…., που τα μεταφράζουν…., κωδικιζέ οι ‘’μυημένοι’’ σατανιστές....,
βλέπε : Βαβελικής Εταιρίας…., βάζουν ως επικεφαλίδα : τίτλο του μο,υ,νόπρακτου επεισοδίου, εδώ,
το «η ανάστασις της κόρης του Ιαρείου»….,
για να νομίσουνε οι αφελείςςςςς…., σε πρώτη ματιά…., χμ, που….. η πρώτη ματιά ‘’μένει’’….,
πως πέθανε και την ανέστησε, ‘’θαυματικώςςςςς’’, ο Τούλης τους....!
…..Εμ, ‘’τέτοια’’ : αναστασιακά έκαναν και οι Ασκληπιάδες και, τελικά, ανεκδοτοποιήθηκαν….,…..
χα, όπως και άλλοι ανάσταιναν…., ως, λ. χ, η Αφροδίτη…., που ανάστησε τον ερωμένο της Άδωνι….,
που ο / ο που μάταια την ποθούσε, συνωμότης κατά του Δία : άμπελου / Ιησούς Απόλλων εσκότωσε,
ε, γιατί δεν ήθελε αυτή να κάνουν….. ιμπεριαλιστικό σεξ…., χα, ούτε και «υπό την συκήν»….,…..
ή ως ο, αναστηθείςςς, κωδικο∙φιλόσοφος Εμπεδοκλής…., που ανάστησε την κυρά του Πανθεία….,….! ***
Και, ενώ ήσαν τόσοι παρόντες εκεί...., κλαίγοντες, θρηνολογούντες και παίζοντες φλογέρα…., χμ,.....
// .....έιιιιι…., δώστε όλα τα, τα -678, βραβεία θεάτρου..... στο θίασο των ‘’θεο’’μαριονετοσκίτσων....! //
και που τους έδιωξε λίγο πριν ξυπνήσει---ξεϋπνώσει---ξελιποθυμήσει την κορασίδα....,
παράγγειλε στους γονείς της…., ο χαζοκρυφτούλης Τούλης…., αυστηρά....,
να μην μάθει κανείς τι συνέβη...., δηλαδή, χμμμμμ, τα σικέ –του κωδικιζέ συμβολο’’θαύματα’’....,
( Α, δεν το καταλάβατε...., βρε συναχωμένα πρόβατα...., που οι λύκοι το κατάλαβαν το ευνόητο...!; )
και τους πρόσταξε να του δώσουν του κουμ, του δωδεκαετούς….!
Του που έγινε έμμηνο κορίτσι, καλέ…., έστω κι έτσι….,
[[ …..α, 12 χρονών κοράσι...., ως 12 και οι φυλές του κλημακτηριόπαρτου "Ισραήλ"....,
ως 12 χρόνια αιμορροούσε η παρακάτω κλημακτηριόπαρτη γυναίκα...., ω κωδικο·αιδοιολόγοι Ι. ΑΧήδες....!
Άντε, μάμε Γιαχβέ…., σαν ‘’γκαστρωθεί’’…., με το καλό να την ξεγεννήσεις…., που η παλιά : γριά δεν….!
Κι είχε ασταθή : μη κανονική περίοδο ή πρόωρη κλημακτήριο….. το 12ετές κουμ άσι…!; Και «παρθένο»…!;
Και….. η 12 Χ 12.000 = 144.000 φορές κλημακτηριόπαρτη αιμορροούσα
είχε την τελευταία της κλημακτήριο…!; Αλλά τι τελευταία…., που της….. υποτροπίαζαν τα έμμηνά της….! ]]
αυτό που ο ’’περιοδο’’λόγος ιατρός Λουκάς, σώρρυ, Τούλης, τελικά, του «επέστρεψε το πνεύμα του»,
ε, το έμμηνο αίμα του…., κι έστω έτσι ως τα θέλουν για ‘’μας’’,….. χα, και για ψυχή, κι εδώ, ουδείς λόγος….!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Ο Τούλης…., στριμωγμένος εδώ από πολύ κόσμο….,
αισθάνεται πως κάποιος του αγγίζει την άκρη του ενδύματός του…., τσς, κάποια, βρε Ι. Χ, κι από πίσω....,
και νιώθοντας πως του..... βγήκε δύναμις...., χμ, που, τότε, την είχε μαζί του…..
κι η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί του, για να κάνει θαύματα….,
/// Α…., από την ξελιγωμένη, "φορητή μπαταρία" του...., καλέ σειςςςςς….!
Και...., αλήθεια...., είναι καλός αγωγός της, ψυχο ή βιο,ενέργειας, ω φωστήρες, το, όποιο, ένδυμα...!; ///
ρωτά…., τότε, ξιππασμένα…., στους εκεί μαθητές του να του πουν ποιος τον άγγιξε....!
Σαφώςςςςς…., ήταν η αιμορρούσα για 12 χρόνια γυναίκα…., χμ, από κλημακτηριοέμμηνα....,
που…., αμέσως έτσι, κι αφού τον πίστεψε...., έγινε καλά...., χμ, της σταμάτησαν τα έμμηνα για τα καλά....!
♣ Ωχ, πάει, ’’θεραπεύθηκε’’ κι η Παλαιά Διαθήκη : η δούλη….,
‘’μάλλον’’, σε….. με επιστροφή πνεύματος….. ‘’μετεμψύχωσή’’ της στη νέα : ελευθέρα….!…..
Πάντως...., εσείς, βρε αρχοντοελεύθερα και ’’παρθενο’’χαχόλια Τουλάρια....,
μα και όλων των φακιροθρησκειών της Γης....,
να προσέχετε μήπως και κανένα, χμ, και γνήσιο, ένδυμα : ζώνη, εσώρουχο,..... Αγίου ή Αγίας τινόςςς....,
είναι φορτισμένο με κακή, αρνητική, ψυχο ή βιο,ενέργεια...., έστω, σε κακιά στιγμή του ή της....,
και φορτιστείτε αντιθαυματικώς, χμ,..... και εμμηνοπαυθείτε ή πάθετε ό,τι άλλο κακό....!
Και, προπαντός, να προσέχετε…., στην ούγια….. και για το γνήσιό τους…., τις ‘’αγιο’’κοκκάλες....,
που σας εκθέτουν οι φακιρο"αγιο"γδύτες κι "αγιο"εμπόροι για θαύμα σας...., το πώς είναι φορτισμένες....!
Ελάτε κατά εδώ...., χμ, να σας δώσω έναν φωτοπολλαπλασιαστή...., ανιχνευτή,
ψυχο ή βιο ή άλλης...., ενέργειας...., για να είστε ασφαλείς και μη σας χάσουμε…., ρε ψυχοπάλαβοι....!
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Βέβαια, και, με, αυτο ή ετερο, υποβολή...., γίνονται, όπου κι αναλόγως, και θαύματα, μικρά ή μεγάλα....! ♣
=======================================================================
9 --- 46 )
#46)
Οι δύο τυφλοί.
Οι δύο τυφλοί : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 27 έως 31.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ιησούς : «Προσέχετε, κανείς να μη το μάθη».
Αυτοί όμως / οι δύο θεραπευθέντες από τον Ι. Χ τυφλοί /
μόλις εβγήκαν, τον διεφήμιζαν εις όλην την χώραν εκείνην. [Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 30, 31.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#46)

Οι δυο τυφλοί.

Και εδώ, ο χαζοκρυφτούλης, χα, θερ απών , σώρρυ, θεράπων ιατρός, Τούλης διατάζει τους, σικέ, τυφλούς
να μη πουν πουθενά ότι αυτός τους έκανε να βλέπουν διά επιθέσεως της χειρός του επί αυτών....,
( …..τί, βρε Ιησούλη…., φοβάσαι τους ‘’τυφλωτές’’ τους…., που εσύ τους ξε’’τύφλωσες’’, αυτούς εδώ…!; )
τσς, ενώ ήσαν κι άλλοι παρόντες τότε κι εκεί...., δηλαδή, να μη φανερώσουν το σικέ του πράγματος....,
[ …..χμμμμμ…., ούτε και τα….. κωδικικά ‘’τυφλικά’’…., που τους τα….. ξανα…..ψιθύρισε στο αυτί…!; ]
που, για τους μεν ‘’κωδικοποιημένους’’ : μυημένους κρυπτο’’τέτοιους’’, γίνεται αλληγορικά….:
έστω, και, πνευματική ξετύφλωση από τις ‘’τυφλώτρες’’ ιδέες τους…., αλλαξοπίστηση….,…..
ενώ, για τους δε μη ‘’κωδικοποιημένους’’ κι αμύητους, τάχα, πραγματικά….!
♦ Ναι, τσς, πραγματικά…., ως / …..ε, έτσι, βρε….! / και στην Παλαιά Διαθήκη….:
«Η διά της χολής του ιχθύος θεραπεία των οφθαλμών του / του πατρός / Τωβίτ»….: Τωβίτ : 11….,
χμ, με ιαματική λάσπη από τον ποταμό Τίγρη την….. «αποστατήσασα» φυλή του Τωβίτ…..
(*( Έιιι, συ, ρε ‘’ματάκια’’ Τειρεσία…., με ιαματική….. λάσπη….. απ’ τον Αχέροντα ξε’’τυφλωνόσουν’’….,
που άλλαζες, κάθε φορά που ‘’τυφλωνόσουν’’, φύλο…., συνολικά….. 7, ιμπεριάλ, φορές…!;
Ννναι, κάλέ…., μάλιστα, την 6η φορά, έκλεψε τον γκόμενο της 6ης γυναίκας του και, ως γυναίκα,
γέννησε τον πρωτότοκό του ‘’τυφλοπόντικα’’…., σε αντίθεση με τους ‘’τέτοιους’’ του Ισραήλ….,
που έτσι και τότε γεννούσαν «δευτερότοκους»….. Ερι’’ουράνιους’’….,
φορές δε και «πρωτότοκους» Ερι’’χθόνιους’’…., οι Έριδες---Σκάνδαλα του Σκανδαλιήλ Ισραήλ…!;
Α, και, οι Ισραηλίτες είχαν τα κωδικοποιητήριά τους σε ποταμούς κι όχι σε πηγές, ως οι Έλληνες….!
Α, και όσοι, αδιάκριτοι : ωτακουστές, άκουγαν : ωσί και φανέρωναν : στόματι τα κωδικικά τους….,
τους ’’κούφαιναν’’ και τους ‘’μούγγαιναν’’….. με….. εκκωφαντικές….. Σειρήνες….. κι εδώ….,
κι όσοι, αδιάκριτοι : ωτακουστές, κρυφάκουγαν : ωσί και δεν φανέρωναν : στόματι τα κωδικικά τους….,
ε, αυτούς, μόνο, τους ‘’κούφαιναν’’….! Και πρόσεχε, ω εξεταζόμενε του Γιαχβέ, που σε σπιουνάρει….! )*)
και, τάχα, πραγματικό για τους μη ‘’αποκωδικοποιημένους’’….,
και…., ως άνω και με κλέψιμο πνευματικών αγαθών….,
αλληγορικά για τους ‘’κωδικοποιημένους’’….!
Ωχ, όλοι τους, για να έχουν τους λαούς τους τυφλούς τω πνεύματι, έκλεπταν ‘’πνευματικά’’ τρικς….,
πλην και που αντάλλαζαν, ’’κοινή συναινέσει’’, λαοτυφλωτικές ιδέες…., α, και…..ενέργειες πλάνης….!
Βρε, για την ευκολία σας, θα σας έφτιαχνα και λεξιλόγιο με λέξεις : κώδικες…., μα είναι χιλιάδες και….! ♦
=====================================================================
9 --- 47 )
#47)
Ο βωβός δαιμονισμένος.
Ο βωβός δαιμονισμένος : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 32 έως 35.
Θεραπεία κωφαλάλου : Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 31 έως 37.
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#47)

Ο βωβός δαιμονισμένος.

Παρόμοια με τα ως άνω...., ο Ι. Χ παραγγέλνει στο θεραπευθέντα, συμβολικώςςς, από αυτόν κωφάλαλο....,
-------------------------%%%%%---------------------● …..του οποίου «κωφού δαιμονισμένου» το δαιμόνιο : ’’γονίδιο’’ της κουφαμάρας έβγαλε....,
παρουσία κόσμου...., λέει ο Ματθαίος : 9 : 32, 33....,
*//* .....ενώ ο Μάρκος : 7 : 33 λέει «κατά μέρος, μακρυά από το πλήθος»….,
μα αυτός μιλά για κωφό και μουγγό : κωφάλαλο..... και μας λέει το πώς….:
χμ, «βάζοντας τα δάκτυλά του εις τα αυτιά του | …..ε, για το ξεκούφαμα….. |
και φτύνοντας κι αγγίζοντας τη γλώσσα του
| …..ε, για το ξεμούγγεμα….. | »…., ναι…., για να τον ‘’φέρει κοντά του’’…., ’’μυστικά’’….,
με….. μαγικά, ως κατά λαϊκή δοξασία…., καθ’ ήν, με σάλια του ή άλλα του κάποιος στον άλλο….,
σε τροφή ή σε νερό ή σε καφέ…., τον ‘’κερδίζει’’….!
Και…., μήπως…., αλά Απόλλωνα και Κασσάνδρα….,
μα για επανάκτηση του δήθεν ‘’ανέκκλητου’’ χαρίσματος
της κωδικοποιητικής : κωδικογραφικής κι αποκωδικοποιητικής : κωδικοσπαστικής ικανότητάς του….,
του επανενεργοποίησε, εξαιρετικά, το εξουδετερωμένο από τους ‘’τυφλωτές’’ –του χάρισμα…!;
Πάντως, ω Ι. Χ, καλώςςς έκανες…., μη και ‘’κολλούσε’’ στους Φαρισαίους και σας ξε’’γύμνωναν’’….! *//*
που, ο κόσμος, απορούσε κι έλεγε πως τέτοια πράγματα δεν εφάνησαν στο "Ισραήλ"….,
όπως ‘’απορούσαν’’ κι οι επίσης δημαγωγοί Φαρισαίοι...., τους οποίους ο Χριστούλης : Τούλης
τόλμησε και ξεπερνούσε στα κωδικοποιημένα καθελογής φακιρικά και "τους έκλεβε το ψωμί"....,
α, ‘’κινδυνεύοντας’’ δε να μην είναι η εκεί επίσημη θρησκεία κι υπηρέτες της «έδρας του Μωυσέως»....,
που τον κατηγορούσαν πως διά του άρχοντος των δαιμόνων Σατανά διώχνει τα δαιμόνια....!
Τέλος πάντων, «κατ’ ιδίαν» ή μη : παρουσία κόσμου, χμ, σημασία έχει ότι, μετά, «μιλούσε ορθά»….,
χα, απόκτησε την κατά Χριστόν ορθοφωνία, ε, κι ορθοδοξία….,
({ …..ναι…., ως θα ‘λεγε κι ο δαμαλο:κωδικο:κλέφτης Ερμής στον που τον είδε με τα κλεμένα ‘’δαμάλια’’….:
«αν είδες, κάνε πως δεν είδες, κι αν άκουσες, κάνε πως δεν άκουσες»….! })
εις πείσμα των ανορθόδοξων Φαρισαίων….,
που έχασαν ακόμα έναν ‘’οπαδό’’ | …..και δη έμπειρο κωδικο’’σπάστη’’….. | και ‘’γελοιοποιήθηκαν’’….,
που επανα∙εισχώρησε στο κόμμα του Ι. Χ…., ’’φανερά’’….,
αν κι αυτός ήθελε ‘’κρυφά’’, να, «για τον φόβο των Ιουδαίων»…., τάχα….! ●
-----------------------%%%%%-------------------να μην το πει σε κανέναν...., αλλά κι αυτός....,
ως κι άλλοι "θεραπευθέντες"...., που….. όσο αυστηρά τους το απαγόρευε..... τόσο αυτοί το διαλαλούσαν….,
το διαλαλούσε : το που τους θεράπευε «από πάσαν νόσον και μαλακίαν : αδυναμίαν»...., ο μαλακίατρος….!
Ννναιαιαι…., κι άλλο που δεν ήθελε ο Ι. ΑΧ…., μα, όχι ‘’αποκαλυπτικά’’…., ω Τουλοεμπαιγμένα χαχόλια....,
χξς΄, και..... Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε...., άααααει....!
================================================================
9 --- 48 )
#48)
Η συμπόνια του Ιησού διά τον κόσμον.
Η συμπόνια του Ιησού διά τον κόσμον : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 36 έως 38 (10 : 1).
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Τότε λέγει / ο Ι. Χ / εις τους μαθητάς του, «Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι.
Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού διά να στείλη εργάτας εις τον θερισμόν του».
Και αφού προσκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του, τους έδωσε εξουσίαν επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα,
να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν.
[Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 37, 38 (10 : 1)]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η συμπόνια του Ιησού διά τον κόσμον.

Βλέποντας ο «Νόμιος» Ιησούς πολλά πρόβατα στο μαντρί του….,
/// …..χμμμμμ…., αφού, πια, άρχισε να προσελκύει πολλούς…., μα δύσπιστους….,
από την απελπισμένη και πειναλέα φτωχολογιά στο νεοσυσταινόμενο κόμμα του..… ///
ο επίδοξος βοσκός : βασιλιάς των "αβασίλευτων" με τους 12 αντιβασιλείς : συμβοσκούς….,
τους λυπήθηκε…., που ήταν σαν πρόβατα χωρίς βοσκό
και που δεν μπορούσε να "τα βγάλει πέρα"…., αυτός μαζί με τους 12....!
Έτσι και για αυτό…., τους είπε, τότε, να παρακαλέσουν το Θεό να τους στείλει "θεριστές"---βοηθούς....,
[ Α, προσοχή…., μη και παρακαλέσουν τον «λιχνιστή Διόνυσο» και σας στείλει «λιχνιστές Σελεινούς»….! ]
και γιατί πλήθαιναν οι επίδοξοι "χριστιανοί"…., «θερισμού πολλού όντος»….,
{[ …..βουρ, για ‘’λάφυρα’’, ω πένητες ‘’μύριοι’’, κι εσείς οι ξένοι : ‘’ουράνιοι’’ ’’λαφυρο’’αγωγοί θεριστές….!
Άντε, από αλιείς, και κυνηγοί…., σώρρυ, θεριστές….! Αλλά….. όχι σώρρυ…., αφού….,
ως και κατά Ιερεμία : 16 : 16…., κι εδώ : στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 14 : 14 έως 20
ο με γέννα κι όχι με ‘’κατάληψη’’ Ι. Χ σε 2η παρ,απ,ουσία διατάζει τον θεριστή άγγελό του….,
δυνατός : χωρίς….. μαλακία : αδυναμία : «κερατούχος»….. και «αρσενικός», πια….,
χα, τον πολεμο·συννεφοκάθιστο άγγελο : θεριστή του…., να θερίσει τον κόσμο : στάχυα….,
χμ, εξού κι η φράση ‘’με θέρισε’’…., κι αυτός τον θερίζει με δρεπάνι κοφτερό….!
Ναι…., άντε και τρυγητές του κόσμου : σταφύλια…., // Τί…., άλλαξαν θεό και δεν τρυγούν σύκα…!; //
ναι, και ρίξτε ‘τα στο πατητήρι : Ληνό του Θυμού του «Όργιου» Διονύσου, σώρρυ, Θεούουου….,
ω, και πατήστε ‘τα να ρεύσει αίμα 678 κυβικών χιλιομέτρων…., ουουου, μαλακισμένοι : αδυνατισμένοι….,
άντε και ‘’καλές ρεύσεις στις ονειρώξεις σας’’…., σώρρυ, καλά κρασιά….! ]}
δίνοντάς τους εξουσία, στους 12…., ως και στους του Νο 888 ιμπεριαλισμού 70 μετά...., ( 7 Χ 10 = 70…!; )
πάνω σε ακάθαρτα πνεύματα και δαιμόνια….,
να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε….. μαλακία : αδυναμία του λαού....,
χμ…., μάλλον, κι αυτοί...., ως κι ο Ι.Χ…., αφήνοντας δύναμη να βγει από μέσα τους....!
*# …..εμ…., παρόλο κι αυτό…., δεν μπορούσαν να κάνουν, και, τέτοια….. οι 12 Κασσάνδρες….,
λες και τους έδωσε εξουσία χωρίς εξουσία…., ε, τζούφιο, τσς, Αγιοπνεύμα ο Απόλλων Ιησούς….,
όμως…., τους έβριζε…., χμ, τους «ανυπόφορούς» του…., ως «άπιστη και διεστραμμένη γενεά»….,
σαν διαπίστωνε ή ομολογούσαν τη σχετική…. μαλακία : αδυναμία τους….. [ : ω Πάπα : Bull : Βόδι, μη και
πολύ bulling:μπούλ/λ/ιγκ:πάπισμα:βοϊδοενόχληση, θα σου φύγουν….! ] ή, άλλοτε, και, για να τους καλμάρει….,
τους έλεγε πως αυτά γίνονται με αυστηρή προσευχή και νηστεία….,
// …..ρε, Ι. Χ…., πλην από μάσα ονείρου…., μήπως τους επέβαλες και νηστεία ‘’εφιάλτη’’…!; //
νηστεία, χμ, που δεν έκαναν…., όσον αυτός, ο νυμφίος Ι. Χ, ήταν μαζί τους….! #*
[[ Γι’ αυτό, τάχα, μετά, διάλεξε, πλην των 12 πρωτοκλασάτων μαθητών του, και 70 δευτεροκλασάτους….,
έμπειρους και "πτυχιούχους" τρικαδόρους...., τους ήδη μες στο μεγάλο "κόλπο"...., φακιρομυημένους….,
τους οποίους…., χρισμένους μαθητές---βοηθούς του, πια....,
έστειλε, δυο -- δυο, στις πόλεις και τα χωριά…., (!;) όπου αυτός επρόκειτο να πάει....,
χμ, για πρακτοροκράχτες ‘’ανιχνευτές’’ και προπαγανδιστές του...., τότε...., ε, και για τεσταδόρους….,
για να του ισιάζουν το ‘’δρόμο’’…., σε ‘’βουνά’’ και σε ‘’κοιλάδες’’, σε ‘’όρη’’ και σε ‘’πεδιάδες΄’’….,
και να τα βρίσκει έτοιμα όλα, ως και προκάτ ασθενείς και μαλακισμένους : αδυνάμους....! ]]
=========================================================
9 --- 49 )
#49)
Τα ονόματα των αποστόλων.
Τα ονόματα των αποστόλων : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 1 έως 6.
Ο Ιησούς Χριστός εκλέγει τους δώδεκα αποστόλους : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 13 έως 19.
Οι δώδεκα απόστολοι : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 13 έως 19.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Αυτούς τους δώδεκα έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε τα εξής, «Προς τους εθνικούς
μη πηγαίνετε (!;) και εις πόλιν των Σαμαρειτών μη μπαίνετε (!;), αλλά πηγαίνετε μάλλον
εις τα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ (!;)».
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 5, 6.]
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Τα ονόματα των αποστόλων.

Ο Ι. Χ διαλέγει…., ανάμεσα από πολλούς, ’’πασαρμένους’’ ή μη….,
12 επισήμους και πρωτοκλασάτους μαθητές....,
( …..12 απ’ τους πολλούς και «εκείνους που αυτός ήθελε»….,
χα, έναν αντιβασιλιά για κάθε ένα βασίλειο του Ισραήλ…., ε, ο Βασιλεύς των βασιλέων….,
ή Βασιλιάς με 12 αντι·βασιλείς σε ένα βασίλειο : «κερατείο»….!
…..Εχ, ρε «υπό την συκήν» Ναθαναήλ, πώς έμεινες έεεεεξω από τη δωδεκάδα….! )
σε μερικούς δε απ’ τους οποίους δίνει, μαφιοζιζέ και ιμπεριαλέ κι αλά Γιαχβέ, άλλα ονόματα....:
ο Σίμων μετονομάζεται σε Πέτρος...., ---- …..χμ, γιατί θα ασχολούνταν με τις….. ’’πέτρες’’…!; ---/_/ Ρε Ματθαίε, σε Κηφάς…., που, από πριν, «ελέγετο Πέτρος» : Ματθαίος : 4 : 18….! /_/
ο Ιάκωβος, υιός του Ζεβεδαίου, και ο Ιωάννης, ο αδελφός του Ιακώβου,
{ Ε, απ’ άλλον μπαμπά κι απ’ την ίδια μάνα….! }
μετονομάζονται σε Βοανεργές...., που σημαίνει γιοί της βροντής…., αλά Ινδιάνικα....,
[ .....χμ, αυτοί, μάλλον, είναι που βροντούσαν, κρυφά, τενεκέδες...., σε "παραστάσεις" του και τους....,
και φαίνονταν στους άλλους, στους θεατές, πως βροντούσε το Άγιο Πνεύμα, ως το της Πεντηκοστής....! ]
ο Σίμων ο Κανανίτης σε Ζηλωτής και ο Λεββαίος σε Θαδδαίος.....!
// Ε, μαφιοζιζέ ιμπεριαλισμός και πολυονόματοι…..
που…., σαν ονόματα αλλάζουν…., ως ιμπεριάλ λεία σε κοιτάζουν….! //
Αυτούς δε, τους 12…., Αρπυοδωδεκάδα των αεριτζήδων και Σφιγγοκομπανία της ‘’αερο’’ομίχλης….,
τους στέλνει ανά δύο....,
μα…., για τότε...., χμ, μόνο, στα χαμένα πρόβατα της γενεάς του "Ισραήλ"…., για προπαγανδιστές του….,
για να διαβλέπουν οι ‘’τεσταδόροι’’ το "πού τραβά το ρεύμα" του….,
μα όχι, ακόμα, στους εθνικούς και την πόλη των Σαμαρειτών....,
έεεεε…., μάλλον, γιατί εκεί..... "δεν περνούσαν" ακόμα τα….. ιμπεριαλιζέ συμβολιστικά τρικς τους....!
► Οι Μάρκος και Ματθαίος ‘’συμφωνούν’’ ως προς τα ονόματα των 12....,
---- …..ο Ιωάννης δεν δίνει μαζεμένα τα ονόματά τους...., παρά λίγων και σκόρπια..... ---ενώ ο Λουκάς συμφωνεί, μόνο, στους 11....,
αντί για τον Λεββαίο---Θαδδαίο : Ματθαίος : 10 : 3…., ή Θαδδαίο : Μάρκος : 3 : 18….,
αναφέρει τον Ιούδα, υιό Ιακώβου τινός / …..α, εκ των 2 αυτών εδώ Ιακώβων…!; / ....: Λουκάς : 6 : 16….!
*** Πράξεις Αποστόλων, κεφ, 1, εδ. 13 : Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, Ανδρέας, Φίλιππος, Θωμάς,
Βαρθολομαίος, Ματθαίος, Ιάκωβος ο του Αλφαίου, Σίμων ο Ζηλωτής, Ιούδας ο του Ιακώβου
και / αντί του Ιούδα του Ισκαριώτη / Ματθίας….!
Έιιιιι…., πού είναι ο Λεββαίος ή Θαδδαίος…!;
Και….. ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ, χμ, ή τον Βαρθολομαίο…!; ***
Τώρα…., βρείτε ‘τα, εσείςςς, το….. αν….. ο «υπό την συκήν» Ναθαναήλ…., που δεν αναφέρεται, κι εδώ….,
είναι ο Βαρθολομαίος, που αναφέρεται πλάι στον Φίλιππο….,
---- …..ε, αφού τον υπολογίσατε στους 12…., γιατί δεν υπολογίζετε, και αυτού,
το….. αποκαλυπτικό απόκρυφο ευαγγέλιο…., χμ, που δεεεεεν σας συμφέρει…!; ---ή αν….. ο Ματθαίος είναι….. ο Ματθαίος σκέτο, ή ο Ματθαίος ο τελώνης
/ …..ως, εδώ, ομολογεί, μόνον, ο Ματθαίος….. /
ή ο Ματθαίος ο Λευί / ν,ς /, κι αυτός, ο του Αλφαίου :
Ματθαίος : 9 : 9 έως 13, Μάρκος : 2 : 13 έως 17, Λουκάς : 5 : 27 έως 32….,…..
|| Ε, σαφώς, το ίδιο πρόσωπο και τελώνης….: άρα, ένα σκαμπό, σώρρυ, μία θέση : βά,ό,θρο κενή….! ||
ή αν….. ο Σίμων ο Κανανίτης είναι ο Σίμων ο Ζηλωτής…., ή…., ή…., ήηηηη….!
Α, βρείτε ‘τα, εσείςςς, και το….. ποιος είναι ο βαθμός συγγενείας μερικών…., εκ των 12….. και όχι μόνον….!
Αχ, χμ, αέρα εμαγείρευε το….. μπουρδομπερδεύον….. κλικοσυγγενολόι….,
και, που, οι 12…., χμ, ως ήσαν, έστω, 12 κι οι φυλές του ‘’Ισραήλ’’…., κάτι σαν τα 12 της οχιάς….,
/ …..κάλέ…., ψψψψψιτ…., 13ος κι αστρίτις ο Π,Φ,αύλος….! /
μπορεί να ήσαν, χμ, 10 ‘’μεγαλο’’δράστες ή και 70 ‘’μικρο’’δράστες ….! Μαφιόοοοοζοι…., έιιιιι….!
Επίσης, ο Ματθαίος αναφέρει τον Ανδρέα ως αδελφό του Πέτρου….,
ενώ ο Μάρκος κι ο Λουκάς σκέτο Ανδρέας….!
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Ρεεεεε…., ποιοί ‘’μας παίζουν τον παπά’’ με ντούμπλε φας παπακαλόγεροοοοο…!; ◄
=======================================================================
9 --- 50 )
#50)
Το κήρυγμα της βασιλείας.
Το κήρυγμα της βασιλείας : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 7 έως 15.
Η αποστολή των δώδεκα : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 7 έως 13.
Η αποστολή των δώδεκα : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 1 έως 6. [Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Καθώς πηγαίνετε, να κηρύττετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών.
Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε.
(!;) Δωρεάν ελάβατε, (!;) δωρεάν δώσατε.». [Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 7, 8.]
«Και εάν κανείς δεν σας δεχθή ούτε ακούση τους λόγους σας, τότε, όταν θα βγήτε από το σπίτι
ή από την πόλιν εκείνην, τινάξατε την σκόνην των ποδιών σας. Αλήθεια σας λέγω, ότι
πιο λίγο θα υποφέρουν τα Σόδομα και τα Γόμορρα κατά την ημέραν της κρίσεως παρά η πόλις εκείνη».
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 14, 15.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#50)

Το κήρυγμα της βασιλείας.

Έτσι, λοιπόν…., Χριστόσταλτοι οι 12...., έκτοτε...., πήγαιναν από χωριό σε χωριό κι από πόλη σε πόλη
και δίδασκαν τη βασιλεία των….. ουρανών...., που τους διαβεβαίωνε από πριν πως πλησιάααααζει....,
χμ, χμ, χμ, μάλιστα, προτούουουουου καν να προλάβουν να τελειώσουν, περιδιαβαίνοντάς ‘τες,
τις πόλεις του "Ισραήλ"....!
[ …..χα, και….. το άλλο : ’’απόκρυφο’’ ιμπεριάλ μέρος του σεναρίου το έκοψε η αυτολογοκρισσσία….,
όπως έκοψε και το περί των προδρόμων τους….: έμποροι, ’’ιεραπόστολοι’’ κ. λ. π….,
κάτι σαν τα τρία προβοκατόρικα Μ…., ως με τους επίδοξους αποικιοκράτες….: Κολόμβο κ. α. λ….! ]
"Ασθενείς" "θεράπευαν", λοιπόν…., "νεκρούς" "ανάσταιναν", "λεπρούς" "καθάριζαν",
τραγιά ξεγεννούσαν, ώωωωω, σώρρυ, αυτό είναι από άλλο σήριαλ...., κ. α. π....., τσου ρε τετράδα….,
εφαρμόζοντας, χμ, πιστά, τις εντολές του Τούλη....: να μη φέρουν ραβδί, μήτε σάκκο, μήτε χρήματα,
δωρεάν να δίνουν, ως δωρεάν παίρνουν…., ναι, χα, ως οι νυν έμμισθοι ρασοτέτοιοι του κάθε ‘’Καίσαρα’’….,
( Α, όσο, και, για αυτό, ας είν’ καλά, και, το ταμείον, έστω, του….. Ιούδα….!
Το ακούτε, ρε έμμισθοι ‘’Μπιχλιμπιδάδες’’ Δεσποτάδες…., χξς΄, ω «αλληγορικά βόδια» Παυλιανιστές…!; )
μήτε δεύτερο πουκάμισο...., μιας και θα τους φιλοξενούσαν παντού δωρεάν….,
χα, αλά μαθητές του Βούδ,δ,α….,
αφού, κατ’ αυτόν, «ο εργάτης έχει δικαίωμα να τρέφεται.....», χμ, καλέ σεις, κι ο "εργάτης"--"δουλευτής"....!
// Ε, όλα εξασφαλισμένα απ’ τους χορηγούς του Ι. Χ : Ι. ΑΧ...., επιδόξους Κυβερνήτες, και, του "Ισραήλ"....! //
Επίσης…., τους συνιστούσε να μένουν, όπου πάνε, σε ένα σπίτι...., χμ, μη τυχόν και τους "μυριστούν"….,
συνιστώντας ‘τους, παράλληλα, να εύχονται---ευλογούν όσους, «άξιους», δέχονταν να τους ακούσουν.....
και η ευχή να μένει σε αυτούς...., τότε κι έτσι….!
Αντιθέτως...., σε όσους δεν τους δέχονταν...., εκεί όπου θα πήγαιναν να τον κηρύξουν....,
έλεγε να τινάζουν σε αυτούς, στα σπίτια τους, τη σκόνη των σανδαλιών τους εις μαρτυρίαν εναντίον τους....,
|// Εμ...., για αυτό είχε, και, οικολογικό πρόβλημα...., από "νέφος" και ‘’νεφέλια’’...., έκτοτε, το "Ισραήλ"....! //|
λέγοντάς ‘τους πως η ευχή που τους έδωσαν, «τους ανάξιους»…., μπαίνοντας στο σπίτι τους....,
να γυρίσει πίσω σε αυτούς…., στους ευχόμενους μαθητές...., και πως θα υποφέρουν
κατά τη μέρα της κρίσης απ’ τον Ι. Χ...., πιότερο απ’ τα Σόδομα και τα Γόμορρα....,
( Εχ, όταν, στην Α. Ι, γίνει σκέτα «αρσενικός» ο «γυναίκανδρος»….. Άγδιστης….! )
πράγμα που λέει, σαν σε, πλάγιο, πολεμικό διάγγελμα---προγραφή περί προλεγόμενων δεινών
απίστων πόλεων, μόνο, Ματθαίος : 11 : 20 ώς 24, έτσι και γι’ αυτόν, σαν τον αρνιούνταν….!
♠ Καλέ Χριστούλη : Τούλη…., και, ο Μάτθαίος, κεφ. 5, εδ. 43 έως 47,
λέει πως άλλα συνιστούσες να κάνουν κι αυτοί :
κάτι για….. αγάπη στον αντίθετο : εχθρό, συγχώρεση, ευλογία κι ευεργεσία στους καταραστές,.....
εκ μέρους των, όπως, θυμάτων προς τους, όπως, θύτες....!
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Τί πράγματα…., "κατάρες", προγραφικοί αλλοιμονισμοί και κουραφέξαλα...., είναι αυτά τώρα.....,
χμ, για το τίποτα….,
και τα χαλάς με το παζαρέ….. "αν μου δώσεις..... θα σου δώσω...., κι αν μου πάρεις..... θα σου πάρω....."…!;
Μια ευχούλα είναι αυτή...., βρε παραμυθατζή της υπερβατικήςςς αγάπηςςς…., και να την παίρνουν πίσω...!;
Και, συν τοις άλλοις…., έτσι…., τους φανατίζεις..... και, πλην τοις άλλοις, τους βάζεις σε κίνδυνο κ. α. π....!
Μωρέ Ρακά Ι. ΑΧ…., αν αποκήρυττες τον εκδικητικό Γιαχβέ…., δε θα σου υποτροπίαζε αυτός, και, τώρα….!
…..Ννναιαιαι…., αλά απορρίμματα….: Βούδδα, Γιαχβέ, Γιαχβίδιο προ:μετα:φήτη, Ιμάμη,…..
που κι αυτοί ‘’τέτοια’’ έλεγαν τότε κι έτσι….! ♠
=======================================================================
9 --- 51 )
#51)
Εντολή διά φρόνησιν και απλότητα.
Εντολή διά φρόνησιν και απλότητα : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 16 έως 25.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Να, εγώ σας αποστέλλω σαν πρόβατα μέσα σε λύκους. Να είσθε λοιπόν φρόνιμοι
σαν τα φίδια και άκακοι όπως τα περιστέρια.».
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 16.]
«Όταν δε σας παραδώσουν, μη φροντίσετε πως ή τι θα μιλήσετε, διότι εκείνην την ώραν
θα σας δοθή το τι θα πήτε. Διότι (!;) δεν είσθε σεις που θα μιλάτε, αλλά (!;) το Πνεύμα του Πατέρα σας
θα μιλή μέσα σας.». (1)
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 19, 20.]
«Σας βεβαιώ, ότι (!;) δεν θα προκάμετε να τελειώσετε τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου
(!;) έλθη ο Υιός του ανθρώπου.». (1΄)
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 23.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#51)

Εντολή διά φρόνησιν και απλότητα.

1) Ως πρόβατα, λοιπόν, τους στέλνει τους 12 ο Ι. Χ…., χμ, εν μέσω λύκων.....
( …..έι…., Σίσυφε Ιησού…., μαρκάρισε τα πρόβατα που σου έδωσε ο Λαέρτης, σώρρυ, ο Γιαχβέ….,
μην και ο Αυτόλυκος τους βάψει τα μαλλιά…., ώστε να μην τα αναγνωρίζετε…., και, τότε, ποίος….! )
και…., και, για αυτό…., τους συνιστά να είναι φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια....,
δηλαδή, ως περιστερόφιδα…., ως +-…., ή, έστω, ως φιδοπερίστερα…., ως -+….,
α, λες και ήσαν - - : φίδια…., εχ, ννναι…., που περιστέρια : ++ δεν ήσαν δα οι μασκο’’τέτοιοι’’…, πια….!
Και τους προλέγει ότι θα έχουν έντονα οικογενειακά προβλήματα, τώρα πια…., ε, ως άεργοι αλήτες....,
( .....εμ…., από άλη---πλάνη..... άλλο τίποτε....! )
* .....χμμμμμ…., για αυτό, άραγε, έκανε πυρετό η πεθερά του Πέτρου….,
που άφησε το γάμο του και πήγε για πουρνάρια : για το γάμο του Ιησούλη...., λ. χ...!; *
ότι θα μαστιγωθούν, ότι θα μισηθούν, ότι θα καταδιωχτούν, ότι θα μαρτυρήσουν....,
εξαιτίας του ονόματος αυτού...., μα και…., για αυτά…., θα σωθούν, τελικά....,…..
/ Εμ…., για να γίνουν, από ψαράδες, βασιλείς : αντιβασιλείς…., θέλει θυσίεςςςςς….,
χα, ως κι ο Ερμής, σώρρυ, ο Δαυίδ, από τσομπάνης, βασιλιάς….! /
ότι θα οδηγηθούν σε δικαστήρια…., οπότε δεν θα πρέπει, τους λέγει,
να φροντίζουν από πριν για το τι θα πουν απολογούμενοι…., | …..και, Λουκάς : 12 : 11, 12….. |
αφού, τότε…., τους διαβεβαιώνει…., το ίδιο το Άγιο Πνεύμα του Θεού
[ …..ε, όχι του Ι. Χ, βρε…!; Άλλο είναι αυτό…!;
Α, αφού άλλο παλιός Παράκλητος….. κι άλλο νέος ‘’τέτοιος’’…., ννναι….! ]
θα μιλεί μέσα τους....!
|// Α, θα "πιάνουν τη γραμμή" του Θεού, τότε, οι 12 «μύστες» κι ο ίδιος ο Θεός θα μιλά διά στόματός τους....! //|
Μα…., παρόλα αυτά…., λέει ο «μυσταγωγός» Ι. Χ…., θα πρέπει να γίνουν δάσκαλοι του κόσμου….,
αλλά….. όχι παραπάνω από αυτόν….,
---- Α, ούτε και με τον νέο Παράκλητο, που τους έταξε, μετά…!; ---δηλαδή, χμ, να μη πουν, οι αστοιχείωτοι, περισσότερα ‘’μυστικά’’ από όσα τους είχε διδάξει....,
ούτε και να κάνουν μεγαλύτερα τρικς από αυτόν…., χμ, μην και "την πατήσουν" και ξεσκεπαστούν όλοι....!
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1΄) Και…., για να τους καθησυχάσει, ο «Βεελζεβούλ» τα «Βεελζεβούλια»….,
τους διαβεβαιώνει πως τα βάσανά τους θα κρατήσουν για πολύ λ ί γ ο χρόνο….,
αφού…., πριιιιιν ακόμα προλάβουν να τελειώσουν…., περιοδεύοντας…., τις πόλεις του "Ισραήλ"…..
κι αφού θα έχει σταυρωθεί κι αναστηθεί...., ---- …..τίιιιι…., πριιιιιν από τον….. Αντίιιιιχριστο…!; ---θα ξαναέεεεελθει εκεί εκ δευτέρουουουουου, αυτός ο Υιός του ανθρώπου,
ο ’’όνομα και μη χωριό’’ κουμ του κατθρώπου.....!
[[ Ματθαίος : 16 : 28 : Ι. Χ : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι
(!;) δεν θα γευθούν τον θάνατον, (!;) έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του»….,
ή Ματθαίος : 26 : 64 : Ι. Χ : «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»…., ή…., ήηηηη….! ]]
▌ Εμ, αλλιώς τα σχεδίαζε κι αυτός...., ε, τη μια Υιός του Θεού και την άλλη Υιός του ανθρώπου….,
ή….. τη μια στον ουρανό και την άλλη στους ουρανούς….,
α, και την άλλη «υψωμένος τώρα επάνω από τους ουρανούς»….,….. ωχχχχχ, κι αλλιώς του ήρθανε....,
μα..... οι Ι. Χήδες…., ε, Ι. Αχήδες…., ακόμα, τον περιμένουν 2.000 χρόνια έκτοτε....,
όσα μαστουρωμένα μαζόχια…., που τα πιστεύουν αυτά, τα φούμαρα---πράσινα άλογα....,
αφού υπάρχουν πολλοί…., οι περισσότεροι...., και όπως βολεμένοι...., που κάνουν πως τα πιστεύουν....!
Ελάτε, ρε Ιησουάρια, στα συγκαλά σας...., σε ‘’μαύρη τρύπα’’ έπεσε ο αναληφθείς τρυπότρυπος Τρυπητής....,
ως κι η αναληφθείσα μαμά του...., η Παναγιά η Τρυπητή....!
Αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε.....
και μην το είδατε καταβαίνον, συννεφόντυτο ή μη, το…..U. F. O...., ε, ούτε και ξαναγεννημένο αλά Α. Ι….! ▌
===============================================================
9 --- 52 )
#52)
«Μη φοβάσθε».
«Μη φοβάσθε» : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 26 έως 36.
Ο Ιησούς Χριστός εφιστά την προσοχήν των μαθητών εις το ζήτημα της υποκρισίας.
Ο Ιησούς Χριστός ενθαρρύνει τους μαθητάς του :
Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 1 έως 3. Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 4 έως 12.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Μη τους φοβάσθε λοιπόν· διότι (!;!;!;!;!;) δεν υπάρχει κανένα σκεπασμένο πράγμα,
που να μη μαθητευθή ή κανένα κρυφό, που να μη γίνη γνωστόν.
Εκείνο που σας λέγω κρυφά, διαλαλήσατέ το φανερά, και εκείνο που ακούτε κρυφά εις το αυτί,
κηρύξατέ το από τις ταράτσες. (1) [Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 26, 27.]
*) «Δεν πωλούνται δύο σπουργίτια για μία πεντάρα; Και όμως ένα από αυτά δεν πέφτει εις την γην,
[ Ε, οι δούλοι : σπουργίτια, κάτι σαν μύγες : πρόσφυγες, τους ‘’επεφταν’’ ‘’ουρανόθεν’’ ως ‘’μάννα’’….! ]
χωρίς την θέλησιν του Πατέρα σας. Ενώ σ’ εσάς και οι τρίχες της κεφαλής είναι όλες μετρημένες.
Μη φοβάσθε λοιπόν· έχετε μεγαλύτερην αξίαν από πολλά σπουργίτια.». (2)
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 29, 30, 31.]
{ «Θα σας υποδείξω δε ποιον πρέπει να φοβηθήτε· να φοβηθήτε εκείνον που έχει εξουσίαν
να σας ρίξη εις την γέενναν· ναι, σας λέγω, αυτόν να φοβηθήτε.». (1΄) [Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 5.] }
*) «Μη νομίσετε πως ήλθα να βάλω ειρήνην εις την γην. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνην αλλά μαχαίρι.
Ήλθα να χωρίσω άνθρωπον από τον πατέρα του και θυγατέρα από την μητέρα της και νύμφην
από την πενθεράν της. Και εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι δικοί του». (3)
[Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 34, 35, 36.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#52)

«Μη φοβάσθε».

1) Συνεχίζοντας τις οδηγίες του ο Ιησούς προς τους 12…., δύσπιστους, πια…., μαθητές του....,
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τους λέει να μη φοβούνται…., ούτε τους άλλους, μα ούτε κι αυτόν….,
που πρέπει, τους τονίζει, να τον βλέπουν καλοπροαίρετα….,
γιατί, τάααααχα, δεν υπάρχει στην υπόθεσή τους κανένα σκεπασμένο πράγμα....!
( Χξς΄, ρε «μυσταγωγέ» –τους…., που, ακόμα, είν’ στα Μικρά Μυστήρια της Άγρας, σώρρυ, της Αλιείας….,
κι όχι στα Μεγάλα Μυστήρια της Αλιείας, σώρρυ, της Άγρας : Κυνηγιού….,
ε, αφού ούτε τα πιο απλά ‘’μυστήρια’’ καταλαβαίνουν τα ‘’στραβάδια’’ οι ‘’Ευμόλπιδες’’ και ‘’Κήρυκες’’….! )
Ότι, δηλαδή, το σχέδιό του είναι, χξς΄, αυτό που ήδη γνωρίζουν….,
---- …..χμ, και ελεγχόμενο από τους χορηγούς τους, τους παρασκηνιακούς επίδοξους θρήσκαρχους
και κράταρχους στο "Ισραήλ" και όχι μόνον....! ---τίποτε το σκεπασμένο…., που δεν θα πρέπει να το μάθουν....,
{ .....ε…., όχι και πως τους τα φανέρωσες, κιόλας,
όλα τα….. σατανοαποκρυφιστικά και μαυρομαγικά κόλπα σου, και τους,
και δη τα περί προκάτ εγκαθεσίας σου….,
επειδή τους άφησες να κάνουν μερικά τρικς---" "θαύματα"...., ω Ιησούλη….,
που "μυρίζεις" Βεελζεβούλη…., από μακριά, στους μη "συναχωμένους"....,
μα, από κοντά, και στους ελαφρώς "συναχωμένους"….! }
ή κανένα κρυφό που να μη γίνει γνωστό και στους άλλους...., όλα, τους λέγει, είναι φανερά σε αυτόν….,
που παίζει με ανοιχτά χαρτιά…. , και, για αυτό, θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι κι ασφαλείς κοντά του….!
------------------------------------------------------$$%%$$----------------------------------------------------------▼ Α, τους έπαιζες, ρε οπορτούνα Ι. Χ : Ι. ΑΧ, τον "παπά" με ντούμπλε φας "παπακαλόγερο".....
και, για αυτό, σου έφευγαν όλοι....!
Μωρέ, και, αυτοί…., μόνο και μόνο, για να κωδικοποιήσουν τη θρησκειομυθολογία τους….,
φτιάχνουν και προκαλούν, στα ‘’γραφεία’’, και ιστορικάαααα γεγονότα…., χα, και προ·μεταφητεύουν….,
και δεν θα τους τα απόκρυβε, κι απ’ αυτούς, ο ’’απόκρυφος’’ ‘’πλανοενεργειούχος’’ κι αρχιγκαβώτρα….!
▪ Μάρκος : 4 : 11, 12, 13 : Και τους έλεγε
/ …..ο Ι. Χ στους 12…., που κι αυτοί δεν καταλάβαιναν τις παραβολές : αινίγματα---παγίδες Σφίγγας….. /
«Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίσετε 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»….!
[[ Ε, χα, μα, παρόλο που «εξηγούσε όλα ιδιαιτέρως εις τους μαθητάς του»….: Μάρκος : 4 : 34….,
ντιπ ντουβάρια ήσαν τα τούβλα…., α, και, μερικοί, ‘’«ασβεστωμένοι τοίχοι»’’….,
χα, προς το παρόννννν, ανάξιοι να περάσουν στο 2ο βαθμό μύησης :
στην «Εποπτεία» των Ελευσίνιων Μυστηρίων της Δημητρούλας --- θεάς του κυνηγιού….,
σώρρυ, στην των Ιεροσολήμιων Μυστηρίων του Ιησούλη --- θεού του κυνηγιού και της αλιείας….,
χα, στο πιο τέλειο μυστήριο, το της «Εποπτείας»….,
όπου κυριαρχεί ένα στάχυ σιταριού «θερισμένο σιωπηλά»….! ]]
▪ Μάρκος : 4 : 26, 27: Και έλεγε, / ο Ιησούς / , ’’Η βασιλεία του Θεού είναι σαν να ρίχνη ένας άνθρωπος
τον σπόρον εις την γην, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν
και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει
κατά τρόπον που και ο ίδιος (!;) δεν ξέρει’’….! [ Α, κισμέτ και τυχαίο…!; Ίτσς ολούρ, μπε….! Μπεεε….! ]
( Ω, να κοιμάστε νυχθημερόν, ε, και ν’ αναπαύεστε εν ειρήνη κι αναμένοντας τη 2η παρ,απ,ουσία του….! ) ▲
----------------------------------------------------------$$%%$$----------------------------------------------------------Και να μη κρύψουν τίποτε από όσα τους λέγει κρυφά στο αυτί…., να τα διαλαλούν από τις ταράτσες….,
[ …..ε, τότε, γιατί «χωρίς παραβολή δεν τους ομιλούσε / στον αγράμματο κόσμο / ,
αλλά εξηγούσε (!;) όλα ιδιαιτέρως εις τους μαθητάς του»….: Μάρκος : 4 : 34…!; ]
όπως και όσα τους είπε σε…., ανανάφερτες εδώ…., κρυφές συναντήσεις τους…., ιδιαιτέρως κι όχι κοινά….,
ως, λ. χ, ιδιαίτερα, σε τρεις στο, κρησφύγετό τους, Όρος των ελαιών κατά την, χμ, μεταμόρφωσή του….!
Τίποτα σε αυτόν…., λέγει ο αμπελόσυκος : θεοσάτανος Ι. Χ στους 12…., να μη φοβούνται οι δύσπιστοι....,
που δεν είναι σατανιστής…., τάζοντάς ‘τους, παράλληλα, πως θα τους βάλει προνομιακά στον Παράδεισο....,
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μα….. από τον Σατανά, αλλά κι από τους δικούς του, που ενεργούν διά αυτού, όλα να τα φοβούνται,
που μπορεί, «ως έχων (!;) εξουσίαν ύστερα από τον φόνον», (!;) να τους ρίξει στο πυρ της Κολάσεως....!
------------------------------&&&&&&&&&&-----------------------------▓ …..συνεργασίες ‘’θεού’’ και ‘’σατανά’’….: ■ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Ιώβ : 1 : 12 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν·
---- …..ε, και ιστορικά κι αναλόγωςςςςς, συνεργάζονται κι οι ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’….! ---/ …..«όταν τα ουράνια όντα ήλθον διά να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου
και μεταξύ αυτών ήλθε και ο (!;!;!;!;!;) Σατανάς»….. /
«Ιδού· όσα έχει / ο Ιώβ / είναι εις την εξουσίαν σου· μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου».
Εξήλθε τότε ο Σατανάς από προσώπου του Κυρίου,….!
▪ Ιώβ : 2 : 6 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «Ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ /·
αλλά (!;) φύλαξε την ζωήν του»….!
▪ Γένεσις : 11 : 7: Θεός / προς αγγέλους του…!; / : «Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν
τοιαύτην (!;) σύγχυσιν εις την γλώσσαν των, (!;) ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….:
Πύργος Βαβέλ : Σύγχυσις….!…..
■ Κοράνι :
▪ Κεφ.Τα Ύψη : Εμείς : Κάναμε Εμείς τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους….!
/ Χμ, και ο Φιδιδίας, σώρρυ, Φιδίας, σώρρυ, Δίας δι·όρισε λαοφύλακα τον Προμηθέα….,
αφού, τελικά, ’’τα βρήκαν’’…., και, μάλλον, ‘’την πάτησε’’ πολύ….: Ελληνική μυθολογία….! /
■ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : 1 : 20 και 2 : 18….:
Παύλος : «…..μεταξύ αυτών / …..των αποστατών εκ του Ι. Χισμού…… / είναι
και ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωσα (!;!;!;!;!;) εις τον Σατανάν,
/ …..χα, οι άγγελοι σε ρεπό….! / διά να παιδαγωγηθούν και να μη βλασφημή»….. και…..
▪ Παύλου : προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7, 8….: «…..μου εδόθηκε ένα αγκάθι εις το σώμα,
ένας (!;) άγγελος (!;) του Σατανά / από τον Κύριο /, διά να με ραπίζη, διά να μην υπερηφανεύωμαι.
Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον γι’ αυτό, διά να φύγη από εμέ»….!
[ Έι, εσείς, καπιτάλ συντρόφια, συνεργάζεστε, και τώρα, με τα κομμουνίστ ‘’τέτοια’’….! Γιες, ντα….! ] ▓
-------------------------------&&&&&&&&&&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Καθησυχάζοντας τους…., χμ, νεοφώτιστους…., 12 μαθητές του ο Ιησούςςς….,
τους λέει να μη φοβούνται…., που ο Θεόςςς, τάχα, έτσι θέλει κι έτσι : διακριτικά τους προσέχει : φυλάγει....,
γιατί αξίζουν περισσότερο από πολλά σπουργίτια….,
κανένα από τα οποία δεν….. πεθαίνει χωρίς τη θέλησή του....,
{ .....Μπα, όταν….. πεθαίνουν, και, τα σπουργίτια, ή "σπουργίτια" : δούλοι, είναι γιατί ο Θεός το θέλει....!
Α, όλα, ρε χαχόλια...., τα κάνει ο, «ποιών και τα καλά και τα κακά» Γιαχβέ Θεόςςςςς...., γιατί το θέλει....,
ως και, μαζί με το Σατανά, τον ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ τους....,
κάτι που..... είναι μες στο μυστικό και δυσνόητο σχέδιο του Θεούουουουου....,
χμ, και, οικονομία Θεού που λένε κι οι..... "χαζο"·"θεο"λογούντες…., οι κρυπτοσατανιστές….,
που…., φυσικά…., όταν λένε Θεός…., εννοούν τον Σατανά…., ε, οι κρυπτοσατανιστές….! }
-------------------------------------------------------%%%%%%%%%%--------------------------------------------------♣ Κισμέτ….:
■ Κοράνι :
▪ Κεφ.Ίμραν : Εμείς : Κανείς δεν πεθαίνει αν δεν το καλέσει ο Αλλάχ.
Το όριο της ζωής κάθε ανθρώπου είναι προδικασμένο….!
▪ Κεφ. Το Νυχτερινό Ταξίδι : Εμείς : Το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου
το έχουμε Εμείς δέσει γύρω από το λαιμό του….!
▪ Κεφ. Ιωνάθαν : Εμείς : Ένα χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί (!;) για κάθε έθνος, όταν έλθει
η ώρα τους, δεν θα καθυστερήσουν ούτε ένα λεπτό, ούτε μπορούν να πάνε πριν από αυτήν….!
▪ Κεφ.Ίμραν : Εμείς : Μην αφήνεις τους άπιστους να νομίζουν πως εμείς μακραίνουμε τις μέρες τους
για δικό τους καλό. Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο για να βουτηχθούν ακόμη πιο βαθιά στην ανομία….!
■ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
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Η ειμαρμένη / …..ε, η μαρμάγκα….! / είναι ο…., θεσπισμένος (!;) από τον ίδιο τον Δία….,
νόμος που διέπει τον κόσμο και που (!;) κι αυτός υπόκειται σε αυτόν….!
([ …..χμμμμμ…., είδε στο ‘’Όνειρό’’ του….. πως βαρέθηκε τη ζωή του…..
και σκότωσε τη Ζωή…., σαν μόνη λύση…., για να μπορέσει, ταυτόχρονα, να πεθάνει κι αυτός….!
Κάλέ…., μήπως ο δημιουργόςςς της 1ης θείαςςς Δυναστείας, ή άλλος ‘’έξω’’, του το όρισε κι αυτό….,
χμ, αυτόν τον φυσικό νόμο της φθοράς…., ρε….. σαμψάρια….. μαρμαγκούλια….,
ή είχε…., κι ο Δίας κι αλά Γιαχβέ….. | Ε, τινές Δίες και Γιαχβέδες….! | ‘’Θεό’’ ‘’θεών’’ : Ειμαρμένη…!; ])
Είναι γνωστό, ότι ο κυρίαρχος του Ολύμπου μάταια προσπάθησε να σώσει
το γιο του από τη Λαοδάμεια Σαρπηδόνα από το θάνατο και τελικά αναγκάστηκε να υποκύψει
σε μια ανώτερη δύναμη, δηλαδή στη δύναμη των Μοιρών….!
■ Αποκάλυψη Ιωάννη : 9 : 15 :
Και ελύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι που είχαν προετοιμασθή δι’ αυτήν την ώραν,
την ημέραν, τον μήνα και το έτος, διά να σκοτώσουν το τρίτον των ανθρώπων….!
■ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών : Βουδδισμός :
Ο Θεός έχει το κάρμα του, υπόκειται στη Σαμσάρα, στο φυσικό νόμο, / τον της φθοράς /
αλλά γεννιέται με την εμφάνιση κάθε νέου κόσμου,
πρώτος από όλα τα όντα, εξαιτίας των πριν καλών του πράξεων….!
Μοιρολατρία των Ζουρβανιστών του Ιράν κ. α. λ….! ♣
-------------------------------------------------%%%%%%%%%%-------------------------------------------------------ενώ σ’ αυτούς...., ως και οι τρίχες της κεφαλής τους είναι μετρημένες από το Θεόοο---ουράαα τους....!
*** Αλήθεια, ρε σατανονάρκισσοι…., ίσα με πόσων «πετεινών του ουρανού», σώρρυ, σπουργιτιών αξία
// Χμ, δούλους---σπουργίτια…., που πουλιόντουσαν πέντε για δυο δεκάρες...., δηλαδή….:
Λουκάς : 12 : 6…., ενώ κατά Ματθαίο : 10 : 29…., που αυτός αγόραζε από αλλού δούλους….,
δυο σπουργίτια : δούλοι για μια πεντάρα….! //
είχαν οι 12...., πόσες δεκάρες άξιζαν οι 12 μαζί...., που ο Θεόςςςςς τους φύλαγε εξεξεξαιρετικά...!; ***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Ακριβώς, ω προκάτ Σατάν·Ιησού, κι "εμείς" δε νομίζουμε πως, έστω, "ήλθες" να βάλεις ειρήνη στη γ,Γ,η….,
μα….. βαμβακόντυτο μαχαίρι και….. κρύα φωτιά...., ως άλλος συννεφόντυτος, και, Δίας….!
Και, κυρίως, πιστεύουμε πως "ήλθες", ω ‘’σπαρτέ’’ του ‘’Αδάμ Κάδμου’’, προωθούμενος εκ των έμπροσθεν
κι εξωθούμενος εκ των όπισθεν...., ιερατειόθεν και καισαρειόθεν….,
να ισχυροποιήσεις…., πλην το ιερατείο…., την κινδυνεύουσα βασιλική εξουσία…., και ως θεσμό….,
επίδοξε βασιλιά : «τράγε» των Ιουδαίων, πρώτα…., και, χξς΄, μετά…., όλων των άλλων λαών της Γ,γ,ης....,
αν, βέβαια, τα σχέδιά σου δεν θα ναυαγούσαν...., να, κατά το όνειρο του, χμ, προγόνου σου Δαυίδ....,
του επιδόξου πανκυβερνήτη της Γης με….. τα 5 άστρα και την πεντάλφα....,
/ Α, πάρε 5 και 3, χμ, σύνολο 8 : το τυχερό ‘’σου’’ νούμερο, ω ‘’1ο’’ Νούμερο εσύ του όντως Διαβόλου....! /
όπως πιστεύουμε και το πως ‘’ήλθες’’….. για να χωρίσεις παιδιά από γονείς τους,
| Ε, για την πολεμοαιτία του «σπάρτη» Καββάλ Γιαχβέ…., ρε εμφυλιο«σπαρτέ» «Ιησού Αδάμ Κάδμε»….! |
νύφες από τις πεθερές τους....,
// Εχ, για γαμβρούς, συνυφάδες και μπατζανάκια..... σε εμφύλιο δεν λέει....! //
που πρέπει, λες, να σε αγαπούν περισσότερο από κάθε τι στη Γ,γ,η..... και να σε ακολουθούν....!
■ Χα, και για να πάνε, και, να καλογερέψουν, μας εξηγούν οι ξύπνιοι ερμηνευτές του λόγου, και, του Ι. Χ….,
να μαντρώνουν κι εξουδετερώνουν "μαστουρέ" στα φασιστοδιοίκητα μοναστήρια τους, δηλαδή,
κυρίως, τα εκάστοτε πιο καλά παιδιά της κοινωνίας με τα πιο θεία "όνειρα"…., τα "ξύπνια" παιδιά….,
που, ιδίως σήμερα...., στενάζουν από τις ηλιθιότητες και τις κάθε βρωμιές που εκεί συναντούν....,
όι…., και….. ’’μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα’’ τα καημένα…., ε, εξαιρέσει των ‘’μούτρων’’….!
Βέβαια…., όποιος υπεραγαπά το Θεό και τους ανθρώπους...., προσφέρεται ολότελα σε αυτόν, κυρίως....,
αυτοθυσιάζεται και ζει για τους άλλους περισσότερο και λιγότερο έως ‘’καθόλου’’ για τον εαυτό του....,
ατομικά...., και όχι οργανωμένα, ιδίως έτσι...., σε κλίκες σατανιστών με μάσκες θεïστή....!
Όχι, δηλαδή, και, έτσι...., σε μοναστήρια---επιχειρήσεις εκκλησιών---στηρίγματα των Καισάρων....,
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// …..φυσικά…., ναι στον ασκητισμό…, μα όχι και στον έτσι : τάχα μοναχισμό…., αναλόγως…., κι ας….! //
όπου παίζονται χοντρά παιχνίδια"....: οικονομικά, πολιτικά..... και, προπαντός, "εθνικιστικά"....,
δίνει, δηλαδή, και το σώμα και την ψυχή του…., ιδίως, στις σιωπηλές προσευχές του…., στο Θεό.....
για να γίνεται, όσον κι όποτε μπορεί να το καταφέρνει...., ενεργούμενό του...., έμμεσα "πάντα"....,
αφού το άμεσα, στη συχνότητα της θεανθρωποποίησης, στην 1Β12----1Β, είναι υπερυπερσπανιότατο….! ■
=======================================================================
9 --- 53 )
#53)
Ο άξιος μαθητής.
Ο άξιος μαθητής : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 37 έως 42. (Κεφ. 11, εδ.1).
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#53)

Ο άξιος μαθητής.

Και….. όλα...., όσα τους λέει...., ο Ι. Χ...., απαιτεί να τα κάνουν πρόθυμα…., για να ‘ναι άξιοι σωτηρίας....,.....
και...., απευθυνόμενος προς μερικούς άλλους εκεί...., τους τονίζει πως…..
όποιος δέχεται τους μαθητές του...., δέχεται κι αυτόν...., μα και τον Θεόοο, χμ, που τον έστειλε στη γη....!.....
/ Ω Ρακά συ…., ω Ι. ΑΧ…., κολυμβήθρα του….. "Σιλωάμ" που σου χρειάζεται κι εσένα….! /
{ * Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 : Κανονικά και μη κανονικά Βουδδιστικά κείμενα :
Βούδδας : «Όποιος βλέπει τον Νόμο (Ντάρμα) βλέπει εμένα,
και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….! }
● ▪ Ιωάννης : 10 : 30 : Ι. Χ : «Εγώ και ο Πατέρας είμεθα ένα»….!
▪ Λουκάς : 11 : 23 : Ι. Χ : «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου / Ψιτ, υπάρχουν κι οι αδιάφοροι….! /
και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει»….!
---- Έτσι : ταύτιση…., και….. όπου δόγμα….. εκεί και, και, Άγιες Τριάδες….:
Συρία, Αίγυπτος, Βραχμανισμός, Χριστιανισμός,….! ---- ●
================================================================
9 --- 54 )
#54)
Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστού.
Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστού : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 2 έως 15.
Ιωάννης ο Βαπτιστής : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 18 έως 30.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ο Ιωάννης, όταν άκουσε εις την φυλακήν διά τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητάς του
και του είπε, «(!;) Συ είσαι εκείνος, ο οποίος πρόκειται να έλθη ή πρέπει να περιμένωμεν άλλον;».
Ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Πηγαίνετε να πήτε εις τον Ιωάννην εκείνα,
που ακούτε και βλέπετε : τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται
και κουφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ακούουν το χαρμόσυνον άγγελμα,
και μακάριος είναι εκείνος, που (!;) δεν θα κλονισθή δι’ εμέ». Αφού δε αυτοί έφυγαν, άρχισε ο Ιησούς
να μιλή εις τα πλήθη διά τον Ιωάννην, «Τί εβγήκατε εις την έρημον να ιδήτε; Ένα καλάμι,
που σαλεύεται από τον αέρα; Όχι; Αλλά τότε τί εβγήκατε να ιδήτε; Άνθρωπον που φορεί μαλακά
φορέματα; Εκείνοι που φορούν μαλακά, βρίσκονται εις τα παλάτια των βασιλέων. Αλλά γιατί εβγήκατε;
Διά να ιδήτε προφήτην; Ναι, σας λέγω, και κάτι (!;) περισσότερον από προφήτην.
( Ε, ναι, βρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ, μεγαλύτερος ο Ι. Β…., μα μόνο αν θα ζούσε…., χμ, στη 2η παρ,απ,ουσία σου….,
και τον έκανες Υπουργό Ερμικών, σώρρυ, Δημοσίων έργων και βόθρων, σώρρυ, περιβάλλοντος….!
Μα, τελικά, δεν…., αφού είχε…., έστω, κι αυτός κι αλά μεγαλόσοφο Χείρωνα…., «ανίατο τραύμα»….,
να, το της αντιβασιλικότητας --- δημοκρατικότητας…., έστω και όσο….. ο «μικρότερος»….,
χα, και, αν και κέρδισε την ‘’ιστορική’’ αθανασία, έχασε, όμως, την ‘’μυθολογική’’ αθανασία και….! )
Αυτός είναι εκείνος, διά τον οποίον είναι γραμμένον, Ιδού εγώ αποστέλλω τον αγγελιαφόρον μου
πριν από σε, ο οποίος θα προετοιμάση τον δρόμον σου εμπρός σου. Σας βεβαιώ, ότι
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μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γυναικών δεν εμφανίσθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννην
τον Βαπτιστήν. Και όμως ο μικρότερος εις την βασιλείαν των ουρανών είναι μεγαλύτερος
από αυτόν.» (1)
[Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.]
*) «Όλοι οι προφήται και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου επροφήτευσαν και, εάν θέλετε
να το παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος έμελλε να έλθη. Εκείνος, που έχει αυτιά
διά να ακούη, ας ακούη». (1΄)
[Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 13, 14, 15.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------#54)

Απορία του Ιωάννου του Βαπτιστού.

1, 1΄) Ο δύσπιστος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ι. Β…., χμ, κλονισμένος τη πίστη προς τον Ιησού....,
όταν άκουσε ---- …..τίιιιι…., τότε μόνον τα άκουσε…!; ---- για τα σημεία και τέρατα που έκανε ο Ιησούς....,
στέλνει…., φυλακισμένος όντας…., δυο δικούς του μαθητές προς αυτόν....,
για να τους πει αν, όντως, αυτός, ο Ετεοκλής, σώρρυ, ο Ιησούς, είναι ο Χριστός που περιμένανε....,
ή αν θα πρέπει να περιμένουν άλλον....!
Δηλαδή…., με τα πραγματικά λόγια…., να του πουν να κάνει κάτι….,
ως ‘’μεγαλοδύναμος’’, ως ων με τις τόσο υψηλές γνωριμίες : ανθρώπους της εξουσίας....,
να βάλει μέσον για να τον βγάλουν από τη φυλακή…., όπου τον έκλεισε ο βασιλιάς Ηρώδης....,
--//-- …..χμ, να τον αναστήσει : αποφυλακίσει τον θανατοποινίτη…., σαφώς, πληρώνοντας αδρά….! --//-γιατί τον κατηγορούσε που πήρε, έκλεψε, για γυναίκα του τη γυναίκα του ζώντος αδελφού του….!
( Ρε Τζων, δεν διάβασες ντιπ τα ‘’τέτοια’’ αίσχη της Π. Δ…!; Ή τα ‘βλεπες, κι εσύ, αλά κωδικικώς…!; )
Κι αυτό…., (!;) παρόλο που τον συμπαθούσε και τον συμβουλεύονταν τον Ι. Β….,
που τον θεωρούσε μεγάλο προφήτη, δίκαιο κι άγιο και τον άκουε ευχαρίστως….: Μάρκος : 6 : 20….,
όπως, π. χ…., να βάλει ως μέσον…., τη φίλη του Ιωάννα, σύζυγο του επιτρόπου του Ηρώδη Χουζά....,
ή πλούσιους και τελώνες…., ή τον βουλευτή Ιωσήφ, τον εξ Αριμαθαίας κρυφό μαθητή του….,
ή τον αρχιερέα Άννα, γνωστό του Ιωάννη…., ή…., ή..… ο ‘’βουνό’’βιος : πλουσιότροφος μαμωνοχρήστης….!
♣ .....Βρε Ιωάννη...., αμφιβάλλεις και ρωτάς αν ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Χριστός σας...!;
Βρε, ξέχασες που….. από την κοιλιά, ακόμα, της μάνας σου…., αγιοπνευματούχος από τότε, κιόλας….,
τον αναγνώρισες τον εξεξεξάδελφό σου Ιησούλη...., σαν κι αυτός ήταν μες στην κοιλιά της μάνας του….,
και κλωτσούσες τάκα -- τάκα κι όλος χαρά….,
να, μόλις συναντήθηκαν οι δυο φακιρομάνες σας, αμέσως : Λουκάς : 1 : 41….,
ή ξέχασες, ω «κλονισμένε δι’ αυτόν», που είδες κι άκουσες, ωσεί Πυθία Φημηνόη, το θεόσταλτο
κι ομιλόν περιστέρι…., που πιστοποιούσε ότι ο Ιησούς είναι, πράγματι, χμ, γιος του Θεού....:
Ματθαίος : 3 : 16, 17….,
ή που άκουσες αυτοπροσώπως τον ίδιο το Θεό να σου λέγει πως….. σε όποιον θα ιδείς
το Πνεύμα να κάθεται πάνω του..... αυτός και θα είναι ο Χριστός....: Ιωάννης :
1 : 33…., εχμμμμμ, που, μετά, «…..και εσύ ο ίδιος δεν τον ήξερες…..» : Ιωάννης : κεφ. 1, εδ. 29 έως 34….,
ναι…., που, ως….. «Προάγων», τον διαφήμιζες…!;
Ή έλεγες ψέματα κι εσύ κι οι 4, παραμυθιαστές μας, αυτοί εδώ οι παραμυθόπληκτοι παραμυθάδες...!;
Α, όχι λεν οι ‘’θεο’’λόγοι…., χμ, απλά, μες στη φυλακή έχασε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος….,
// Ε, όχι, βέβαια, πως δεν συμβαίνει το να χάσει, κι έτσι, την πίστη του κάποιος και ν’ αμφιβάλλει….! //
ναι, ‘’το’’ έχασε, γιατί ήταν σε υπόγεια φυλακή : τάφο και δεν είχε ‘’λήψη’’….,
χμ, κι ήταν κι ο αναμεταδότης : κεραία χαλασμένος….!
Και….. να πρόσεχες…., ω Πολυνείκη, σώρρυ, Ιωάννη…., χμ, και, το νερο,λαο,βάπτισμα….,
που δεν έκανες, ‘’τελικά’’, σκέτο, πνευματο,βασιλο,βάπτισμα, ως ο Ι. Χ….,
α, και να έτρωγες βούτυρο και μέλι κι όχι βούτυρο κι ακρίδες…., || Α, τιμωρία και σ,Σ,τυγερά αυτό…!; ||
που, και, γι’ αυτό, σου πήραν το ρόλο του Ι. Χ…., ( Έιιιιι, και….. ήσουν, μόνο, «υπό ένα δέντρο,…..»…!; )
ε, και γι’ αυτό, όταν σε χαρακτήριζε ο Ι. Χ ‘’αποδιοπομπαίο’’ από τη βασιλεία του, τότε κι εκεί,
«όλος ο κόσμος και οι τελώναι, όταν τον άκουσαν / …..να, τον Ι. Χ, να λέει τα ‘’αποπεμπτικά’’ σου….. / ,
έδωκαν δίκαιο εις τον Θεόν (!;) διότι είχαν βαπτισθή το /Ε, το πριν του….!/ βάπτισμα του Ιωάννου»….! ♣
Κι ο ‘’δίστομος’’ και κόλαξ Ιησούς τότε…., σε μια προσπάθεια να κρύψει την οργή του, και, προς αυτούς….,
που τον προσβάλλουν δημοσία έτσι...., τους λέγει φλου -- φλου…., τους δυο απεσταλμένους του Ι. Β….,
να πάνε και να πουν στον Ιωάννη αυτά του τα "θαύματα" που είδαν και βλέπουν κι αυτοί....,
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ε, σικέ και αλληγορικά κι αυτά….,
/ Λες και ο σύμμαγος του Ιησού Ιωάννης δεν πρόλαβε να τον ιδεί να "θαυματοποιεί" δημοσία ή μη....! /
ήτοι, ότι λεπροί καθαρίζονται…., [ Ωχ, και, οι μακιγιέρ βρήκαν δουλειά…., μα, "δουλευτική", τότε κι εκεί….! ]
παράλυτοι, δαιμονισμένοι, σεληνιασμένοι, χωλοί,….: ασθενείς θεραπεύονται….,
τυφλοί αναβλέπουν…., νεκροί ανασταίνονται….,
*$$ .....α…., γι’ αυτό τόσοι βρυκόλακες στο ‘’Ίσραήλ’’…!;
Κάλέ Ι. Χ…., βάλε ‘’μέσον’’ κι ανάστησέ ‘τον : αποφυλάκισέ ‘τον κι αυτόν….. και….. ξανάλαβέ ‘τον….:
«Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως,
άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι,
διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35….!
Ναι, ρε Ι. Β, γι’ αυτό δεν σε αποφυλάκισε : ανέστησε κι εσένα…., τότε…., μα, χμ, σκόπευε για μετά….,
να, για να έχεις μια….. καλύτερη ανάσταση : αποφυλάκιση….,
ε, στην, συντόμωςςςςς, 2η…., κι ασφαλή σου τότε κι έτσι…., παρ,απ,ουσία του….! $$*
κουφοί ξανακούνε…., [ Ε, μόνο που μας κουφάνατε, ρε μπερδεμπουρδοτετράδα, με τα..... "κουφά" σας....! ]
πτωχοί ακούν το χαρμόσυνο άγγελμα της βασιλείας του Θεού και χορταίνουν…., οι πτωχοί, αέρα...., χμ,..…
( …..εχ, τη δικιά του, τη Δαυίδεια βασιλεία, που λυσσοζητούσε....,
αυτήν που οι βιαστές κι αρνητές του βαπτίσματος του Ι. Β….:
Γραμματείς, Νομικοί, Φαρισαίοι κι οι εγκάθετοι του Καίσαρα την εκβίασαν και του την άρπαξαν….:
«εκάθησαν εις την έδραν του Μωυσέως» : Ματθαίος, κεφ. 23, εδ.2….,
ματαιώνοντας το σχέδιο του Θεού…., χμ, κυρίως, το….. ’’μυστικό’’ δικό –του…., πια….! )
και, τέλος, τους λέει να πουν στον Ι. Β πως μακάριος είν’ όποιος δεν κλονίζεται τη πίστη του προς αυτόν....!
Κι όταν οι δυο μαθητές του Ιωάννη Βαπτιστή : Ι. Β….,
ε, που στα φανερά ντύνονταν με σκληρά ρούχα, μα στα κρυφά με μαλακά….,
έφυγαν άπρακτοι...., που δεν μεσολάβησε...., έτσι ώστε να τον αποφυλακίσει : αναστήσει….,
αυτός…., ο…., και, γι’ αυτό, εκδικητικός…., Ιησούς…., απευθυνόμενος στους εκεί και τότε ακροατές του….,
τους λέγει, "μπαλωματικά", κολακείες για τον Ι. Β..... του στιλ....: Ι. Β =....: περισσότερον από προφήτης,
ο προπομπός του, ο, πρωτόφαντος, μεγαλύτερος από όσους γεννήθηκαν ποτέ...., μα…., παρόλο αυτό….,
χμ, ο μικρότερος εις την βασιλείαν των ουρανών θα είναι μεγαλύτερος από τον Ι. Β, λέει ο Ι. Χ….,
[ Εεεεε…., έτσι : τιμωρία…., για να μάθει ο αποστάτης…., που αμφισβητεί τον θεόσταλτο, τάχα, Ιησού....,
που…., ε, αν θα ζούσε…., σαν θα πετύχαινε το σχέδιό του και θα ‘παιρνε τη βασιλεία απ’ τον Ηρώδη....,
θα τον έκανε, το πολύ -- πολύ, κλητήρα Γ΄...., αντί για Αντιβασιλιά που τον προόριζε....! ]
ο Ηλίας που έμελλε να έρθει….,....!
( .....έιιιιι, το έμαθε, άραγε, αυτό ο Ι. Β…., χμ, που ήταν, χα, μετεμψύχωση του αρχιφονιά Ηλία....,
αν και, κανονικά, ο, έστω, πατέρας του Ζαχαρίας θα έπρεπε να του το πει….,
το ότι, δηλαδή, θα γεννιόταν «με το πνεύμα και την δύναμιν του Ηλία»,
καθώς του ‘ταξε ο άγγελος Γαβριήλ….: Λουκάς : 1 : 17…., / Ε, να έπαιρνε το άρμα –του και….! /
ως έμαθε…., τελικά, και πριν αποκεφαλιστεί….,
και το ποια ήταν η πραγματική, και, μάνα του…., α, και το ποια η ‘’δανεική’’ μάνα του...!; )
♦ Βέβαια...., ο Ιησούς και ο εξάδελφός του Ι. Β…., παλιοί και στενοί συνεργάτες και μαγοσυμμαθητές….,
χμ, γνωστοί μεν, άγνωστοι δε…., δεν "μάλωναν", μόνον αυτοί, γιατί νήστευαν αυτός : ο Ι. Β κι οι μαθητές του….,
ενώ ο Ιησούς κι οι μαθητές του όχι….,
όπως και ως προς άλλα κωδικιζέ ‘’δογματικά’’…., ή και για θέμα συναναστροφών....,
κάτι που φαίνεται, και, εκ τούτου….,
ως φαίνεται και ως προς το θέμα της μοιρασιάς της εξουσίας...., όταν κι αν θα βασιλοποιούνταν ο Ι. Χ….,
|| …..οπότε, αν κι ο μεγαλύτερος γεννηθείς από γυναίκα έως τότε…., λόγω εκθετικής του δυσ,α,πιστίας….,
θα ‘ναι, λέει ο Ι. Χ, μικρότερος κι απ’ τον μικρότερο στη βασιλεία του ουρανού, σώρρυ, των ουρανών….! ||
θέμα για το οποίο μάλωναν συχνά…., κι ας το αναφέρουν, μόνο, για δυο μαλώματα....,
μα μάλωναν και οι μαθητές του Ι. Χ αναμεταξύ τους...., για το ποιος θα είναι τότε μεγαλύτερος..... ή για το.....
ποιος θα ’ναι από τα δεξιά του…., Α΄ αντιβασιλεύς…., ή από τα αριστερά του...., Β΄αντιβασιλεύς....! ♦
=======================================================================
9 --- 55 )
#55)
Παρομοίωσις της «γενεάς αυτής».
Παρομοίωσις της «γενεάς αυτής» : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 16 έως 19.
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Ιωάννης ο Βαπτιστής : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 31 έως 35.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#55)

Παρομοίωσις της «γενεάς αυτής».

Και, αλληγορίστικα, ο τρισάθλιος κι αμφίστομος συμβολοπαίχτης Ι. Χ….,
μετά από τις τζούφιες κολακείες του προς τον Ι. Β….,
τον δύσπιστο και κλονισμένο τη πίστη προς αυτόν...., που…., και αυτός, ο της γενεάς των απίστων….,
δεν χορεύει, πια, όταν τα ‘’παιδιά’’ της αγοράς τού παίζουν, κι αυτουνού : του Ι. Χ, φλογέρα, οι πιστοί του….,
χα, ούτε και κλαίει, όταν τού παίζουν, κι αυτουνού : του Ι. Χ, ‘’μοιρολόγια’’, οι ά,δύσ,πιστοί του….,
[ .....ε, χμ, φτάνει που έκλαψαν, έτσι...., άλλοι εκεί..... τη ‘’νεκρή’’, τσς, κόρη του Ιαρείου....! ]
να, τώρα, ρίχνει "μπηχτές’’, πρωτίστως, για τον Ι. Β και τους μαθητές του....,
και, δευτερευόντως, για τους εκεί….. ά,δύσ,πιστους....,
που….. για μεν τον Ι. Β έλεγαν πως έχει δαιμόνιο…., επειδή δεν έτρωγε και δεν έπινε....,
κατά "προφητεία" "αγγέλου…., πριν ακόμα γεννηθεί....,
|| Χα, οι θαλασσοακρίδες, οι γαρίδες, δεν υπολογίζονταν στο "Ισραήλ" για γεύμα, μα για κολατσιό....! ||
για δε τον Ι. Χ…., που έτρωγε κι έπινε με αμαρτωλούς και τελώνες, και όχι μόνον….,
έλεγαν πως είναι φαγάς και πότης....!
/ Ααααα…., δεν ξέρω αν τρώγανε, κι έτσι…., ή όχι...., μα "εμείς" ‘’δεν τα μασάμε’’, και, αυτά....! /
===========================================================
9 --- 56 )
#56)
Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων.
Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 20 έως 24.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#56)

Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων.

Και…., συνεχίζοντας...., ως απόρριμμα το θρασίμι και, έτσι, κι αλλοιμονιστής των απορριπτόντων ‘τον….,
*$ …..εμ, ως άλλος υστερικός ιμπεριάλ προφήτης, ομιλών διά στόματος του Θεού….,
ε, του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης….,
που όλους τους ‘’τέτοιους’’ –της και κατά το συμφέρον –του τους αποδέχεται και τους αναφέρει,
ιδιοποιώντας τις ‘’προφητείες’’ : ’’προγραφές’’ τους,
αόριστες και μη….,….. ναβί, κλητός, δηλαδή, θεοδιαλεγμένος για εκεί και τότε εγκάθετός του….,
ε, του εκεί και τότε ‘’Μεγάλου Αδελφού’’, Βασιλιά των βασιλέων….,
ενώ οι αντίθετοί του είναι….. του Σατανά : ’’Αντιμεγάλου Αδελφού’’….. με τους διαβόλους του….!
Ννναι…., ω τρισάθλια λαοτζίκια και μη…., που λατρεύετε θεοποιημένους βασιλιάδες…..
με τους πολέμιούς τους ‘’τέτοιους’’ ή άλλους ηγέτες ως Σατανάδες…., φορές δε συμμάχους τους….! $*
κατηγορεί, σαν σε…., σε ήχο….. πλάγιο…., πλάγιο πολεμικό διάγγελμα : προγραφή, μερικές πόλεις….,
ως, λ. χ, την Καπερναούμ ή την Χοραζίν ή τη Βηθσαïδά....,
( Χα, κι εσάς τις 3…., στην Α. Ι…., θα σας ‘’μπολιάσει’’ με διπλό….. ’’πέλεκυ’’…., ο «αρσενικός»….! )
που…., αν και σ’ αυτές έκανε τα περισσότερα "θαύματα"….,
εν τούτοις, δεν τον πίστεψαν και τον απέρριψαν….,
μη προσχωρώντας στο "κόμμα" του….. και μη προπαγανδίζοντάς ‘τον....,
κάτι που θα συνέβαινε, αν τα ‘κανε αυτά αλλού...., ως, λ. χ, στη Σιδώνα και τα / Α, την Άγαρ…!; / Σόδομα....,
πόλεις που θα υποφέρουν, τους λέει, λιγότερο από αυτές κατά την ημέρα της κρίσης από αυτόν....!
{ Ε, τόσα πολλά "θαύματα", που βιομηχανία "θαυμάτων" ήταν ο Ι. Χ, και να μην τον πιστεύουν....,
μα ούτε κι οι πρωτοκλασάτοι μαθητές του....,
σημαίνει πως δεν ήταν όλοι "συναχωμένοι"…., εξού και του έφευγαν…., και γι’ αυτό….,
και καταλάβαιναν---με έρευνα διαπίστωναν το σικέ του "θαύματος"...., ως, μετά, και, του Παύλου….!
Ω σατανοφακίρη Ι. Χ...., μπορεί τα πρόβατα να ‘’μασάνε ταραμά’’...., μα….. τα ερίφια όχι....! }
=======================================================================
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9 --- 57 )
#57)
Ο απλός παιδικός νους.
Ο απλός παιδικός νους : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 25 έως 26.
Ευχαριστία του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 21.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Κατ’ εκείνον τον καιρόν έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και είπε, «Σε δοξάζω Πατέρα, Κύριε
του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέρωσες
σε νήπια. Ναι, Πατέρα, διότι (!;) αυτό ήτο το θέλημά σου.».
[Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 25, 26.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#57)

Ο απλός παιδικός νους.

Τότε, κατ’ εκείνον τον καιρόν....,
( Εχ, όλα αόριστα και μπερδεμένα μας τα λένε...., αλλά….. ας είναι..... τότε, κατ’ εκείνον τον καιρόν….,
που υπήρχε "μεσαιωνικό" σκοτάδι στο ανταριασμένο "Ισραήλ"
κι έλαμπαν, κι έτσι, οι πυγολαμπίδες…., χμ, οι κωλοφωτιές…., Ι. Χήδες....! )
πήρε τον λόγο και είπε | Χμ, απ’ τον τέτοιο στο τέτοιο και προς τους τέτοιους…., ρε φλουφλούλη Ματθαίε...!; |
τα ευχαριστώ του προς τον, εξώγαμο, "Πατέρα" του ‘’Θεό’’ : Big Brother,
που ‘’τα’’ έκρυψε…., διότι έτσι το ήθελε, λέει….,
♠ Να…., κρυφτούλης και γριφάκιας ο ετσίθελος κι ετσίπρακτος "Θεός"...., ως κι ο βλάσφημος Ι. Χ....,
και δε τ’ αφήνετε τα τοιούτα…., ω βλάσφημοι τοιούτοι...., μην και δεν έχετε ξεπληρωμό….!
Και….. μπορεί «ο Θεός να ήταν ένας…., μα ο μεσίτης Ι. Χ δεν ήτο ενός»….:
Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20….!
Ννναι, που είχε δυο παιδαγωγούς…., το ‘’Θεό’’ και το Σατανά’’…., που, φορές, ο ‘’Σατανάς’’,
ήταν και συμπαιδαγωγός του ‘’Θεού’’…., να, τότε που ο Ι. Χ…., ’’ως’’ άλλος Προμηθέας του Δία….,
τον ‘’πνευματοποιούσε’’ τον υλιστή και του έκανε ‘’παζάρια’’ για τα υλικά : θυσίες κ. λ. π, του στιλ….:
«Αφού πρώτα είπε, / ο Ι. Χ στον Θεόοο / Θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και θυσίας
δεν ηθέλησες, ούτε έδειξες ευαρέσκειαν
κατόπιν είπε / ο Ι. Χ στον Θεόοο / , Ιδού ήλθα να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου»….!
Ναιαιαι…., συν·παιδαγωγός ‘’Σατανάς’’…., όπως, λ. χ, του Παύλου, που «ο Κύριος του έδωσε…..
έναν άγγελο του Σατανά, διά να τον ραπίζη, διά να μην υπερηφανεύηται…..»….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7…., λες κι ο ‘’Κύριος’’, ή ‘’άγγελός’’ τις, δεν είχε χρόνο να τον….,
ή, έτσι κι ο Παύλος…., ως «τον Υμέναιο και τον Αλέξανδρο,
τους οποίους παρέδωσε εις τον Σατανάν, διά να παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν»…..:
Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : 1 : 20…., ή…., ή…., ήηηηη….! ♠
από σοφούς κι ευφυείς…., που τόσο τους αντιγράφουν κι ‘’αντιγράφουν’’…., / Ε, ως ‘’συνεργάτες τους’’….! /
όπου τους συμφέρει, δηλαδή…., και ‘’τα’’ εφανέρωσε σε νήπια…., α, σε μυημένα –τους ‘’νήπια’’....!
[[ Αν, πάντως…., μιας και δεν μας εξηγούν οι Ματθαίος και Λουκάς, που μόνο αυτοί το αναφέρουν αυτό….,
εννοεί ο Ι. Χ ως νήπια, και, τους, όσους, ‘’αγράμματους δικηγόρους’’ μαθητές του...., ευστοχεί....,
γιατί….. πετροντουβαρόμυαλοι και αστοιχείωτοι ‘’χαζούληδες’’ ήσαν οι περισσότεροι….,
σχεδόν, αμύητοί…., και, ως προς τα ‘’Σφίγγεια’’ λόγια του...., μα όχι και ως προς τα φακιρικά του….,
οι που τους έπιαναν το χεράκι, τους περισσότερους, κι "έγραφαν" τις επιστολές ‘’τους"….,
ως, λ. χ, ο Σιλουανός τον Πέτρο…., ή και σε μερικούς ‘’προφητάδες’’ της Παλαιάς Διαθήκης….,
«νήπια» με διανοοεκλάμψεις…., οπότε καταλάβαιναν τα μυστήρια…., που οι σοφοί κι ευφυείς όχι....!
Ε, ναι…., ως δεν καταλάβαιναν οι σοφοί, που ο Σολομών ιδιοποιούνταν τα σοφά τους….,
που, αφού τα έκλεβε και τα επεξεργάζονταν κατά το δοκούν του, όι, τότε ‘’τους έδινε και καταλάβαιναν’’….! ]]
=======================================================================
9 --- 58 )
#58)
Η αποστολή του Ιησού Χριστού.
Η αποστολή του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 27 έως 30.
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Ευχαριστία του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 22 έως 24.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) « (!;) 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. Ελάτε σ’ εμέ όλοι σεις, που είσθε κουρασμένοι και φορτωμένοι,
και εγώ θα σας δώσω ανάπαυσιν. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγόν μου και μάθετε από εμέ,
ότι είμαι (!;) πράος και (!;) ταπεινός στην καρδιά και θα βρήτε ανάπαυσιν στις ψυχές σας.
Ο (!;) ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίον μου ελαφρόν».
[Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 27, 28, 29, 30.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------#58)

Η αποστολή του Ιησού Χριστού.

Και...., ιδού το μαύρο παρ·άλογον..... στο αποκορύφωμα της…., ανεξέλεγκτης εδώ...., σχιζοφρένιας....,
να ταυτίζεται απόλυτα με το Θεόοο…., ο Ι. Χ…., χμ, που κανείς δεν τον ξέρει καλά…., παρά ο Θεόςςς....,
που, μόνο, αυτός ξέρει καλά το Θεόοο και Πατέεερα του….,
μα κι εκείνος στον οποίο ο Ι. Χ θέλει να αποκαλύψει...., λέει....,
*** Ρε πολυμυσταγωγούμενε «μυσταγωγέ» Ιησού…., τα ‘λεγες όοολα στους «μύστες» μαθητές σου….,
που τους συνιστούσες να τα διαλαλούν όοολα τα κρυφόλογά σας σ’ όοολους απ’ τις ταράτσες....:
Ματθαίος : 10 : 27…., μιας και τίποτα…., καταπώς λεν οι 4…., δεν είχες κρυφό...., που να μη πρέπει
να μαθητευτεί...., αλλά όοολα φανερά...., ω μυροχρισμένο σκατό και σκότ/’’φάν’’/τασμα του όντως Σατανά…!;
Τους είπες κάτι για τον ‘’εκεί’’ : Αίγυπτο : Αραβία : Άγαρ : Άνω Ιερουσαλήμ και τότε ‘’Μεγάλο Αδελφό’’
και για τον εκεί : Ισραήλ : κάτω Ιερουσαλήμ και τότε εγκάθετό του κρυπτο‘’Κολπάρχη’’…!; ***
το Θεόοο…., χμ, που του τα παρέδωσε όοολααα....!
( Ε, όχι, που ακόμα, δεν σου ‘δωσε και τον «άλλο Παράκλητο» : «δηλαδή, το πνεύμα της αληθείας»….,
που, σαν πας πλάι του, θα τον παρακαλέσεις να τον στείλει στους 12…., χα, για να μη ψεύδονται….,
ναι, ω «μυσταγωγέ», και, των 12…., μα και «μύστη» : μαθητή, και, του «Αρχιμυσταγωγού» ‘’Γιαχβέ’’….! )
/ Α, κι αυτό το βλέπουμε...., μα τη μούντζα που σου έδωσε, τελικά -- τελικά, μας το κρύβουν οι 4....! /
Νά ‘τος να καλεί όλους τους κουρασμένους πλάι του για να τους ξεκουράσει…., ε, με σατάν μαστούρα….,
αφού δεν μπορούσε να τους ξαναχορτάσει με προκάτ ‘’φακιροκόλπο’’….,
| Εμ, κόστιζαν στους φίλους και πλούσιους χορηγούς τους…., τους κρυπτοπραξικοπηματίες…., τα….! |
παρά, τώρα, μόνον, με ακατανόητες κουλτουροπαραβολές…., που δεν τις εννοούσαν….,
αφού ήθελε, η Σφίγγα Ιησούλα, /…..αλά Δαυίδ, Ησαΐα,…../ να μη καταλαβαίνουν, σαν βλέπουν κι ακούν….,
πλην, τάχα, των μαθητών του….,
[ Και τους έλεγε / τους μαθητές του, που κι αυτοί δεν καταλάβαιναν τις παραβολές / , «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»….: Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 11 έως13….! ]
χμ, που, μόοοοονο, σ’ αυτούς δόθηκε το να γνωρίζουν τα ‘’μυστήρια’’…., τα/το του πραξικοπήματος….,
κι αυτό γενικώς κι όχι όλοι….,
( Έι, κουρασμένε απ’ την ξεκούραση, κάλλιο να ξεκούραζες, μετά, τον αγγαρεμένο Σίμωνα Κυρηναίο....,
που καταδέχτηκες, ω βραχο’’Σίσυφε’’ σταυροΙησού, να σηκώσει το (!;) σταυρό (!;) σου γέρος άνθρωπος….,
/ …..αν κι αυτό απαγορεύονταν…., παρά, μόνο, όοοχι σε σένα….. / γυρνώντας απ’ τους αγρούς αυτός....,
μην και βγάλουν κάλο τα απαλά χεράκια σου, ωρέ ‘’ψιλόγαζε δουλευτή"....! )
φορτώνοντάς ‘τους τον απαλό ζυγό του και το απαλό φορτίο του, ο πράοςςς και ταπεινόςςς χουζούρης....!
█ .....ααααα…., από πραότητα και ταπεινότητα...., άλλο τίιιιιποτα....!
Το βλέπουμε...., όλο συγκρούσεις και φαγωμάρες, χμ, Σαββατιάτικα κιόλας...., και λίγα μας φανερώνουν....,
όλο τσιρίδες στις πλατείες και τα προαύλια των ναών κι αλλού ο δαιμονισμένος και αυτο,ετερο,έπαρτος….,
αν κι η Ησαïο"προφητεία" δεν τον ήθελε έτσι….:
Ματθαίος : 12 : 19 : Ησαΐας : «Δεν θα φιλονεική, ούτε θα φωνάζη,
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ούτε θα ακούη κανείς την φωνήν του εις τας πλατείας»….!
♦ Να, «εκτός εαυτού», που έλεγαν τα αδέλφια…., α, κι η μάνα του….,
«σαν βγήκαν να τον πιάσουν» : Μάρκος : 3 : 21….,
που κι αυτοί δεν τον πίστευαν, πια…., παρά, μόνο, ως προς τις ‘’φακιρικές’’ ικανότητές του,
που του προέτρεπαν να πάει και να τις δείξει κι αλλού….,
ώσπου, χμ, κατάλαβαν, ‘’τότε’’, τον κλητό του ρόλο…., όπερ επικίνδυνο, βέβαια….,
εξού και τον απέτρεπαν από μια στιγμή και πέρα….! ♦
Να, για να επιβάλει υστερικά και με λύσσα τις αρρωστημένες, συνηθεστάτως, "θεο"απόψεις του.....
/ .....ε...., ήταν κι αυτό καλός τρόπος ντελαλέ αυτοδιαφήμισης-...., πλην, και, των κραχτών του....! /
και για να πείσει όλους εκεί πως, μόνον, αυτός είναι ο..... και κανένας άλλος...., ο, χμ, ταπεινός....,
όταν παντού τον απέρριπταν και τον αμφισβητούσαν...., ως κι οι 12..... κι οι άμεσα, έστω, συγγενείς του....,
ο που εφαρμόζει, συμβολιστικά, θεατρικά και κατά γράμμα τα περί Χριστού σενάρια "προφητών"....,
αυθαίρετα και μη "ιδιοποιούμενος" αυτά.....
κι αυτός ο προκάτ κι οι συν αυτώ κι εκεί προκάτ…., που ήσαν, όλοι, χορηγούμενοι....! █
=======================================================================
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Η τήρησις του Σαββάτου.
Η τήρησις του Σαββάτου : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 1 έως 8.
Διά την τήρησιν του Σαββάτου : Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 23 έως 28.
Η τήρησις του Σαββάτου : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 1 έως 5.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Ή δεν εδιαβάσατε εις τον νόμον ότι κατά τα Σάββατα οι ιερείς (!;) βεβηλώνουν το Σάββατον
εις τον ναόν και είναι (!;) αθώοι; Σας λέγω δε,
ότι εδώ / (!;) στους αγρούς / είναι κάτι (!;) μεγαλύτερον (!;) από τον ναόν.
Εάν μάλιστα εγνωρίζατε τι σημαίνει, Αγάπην θέλω και όχι θυσίαν, δεν θα καταδικάζατε τους αθώους.
Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος του Σαββάτου.». (1)
[Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 5, 6, 7, 8.]
{ * «Το Σάββατον έγινε διά τον (!;) άνθρωπον και όχι ο άνθρωπος διά το Σάββατον.
Ώστε ο Υιός του (!;) ανθρώπου είναι κύριος του Σαββάτου». (1΄) [Μάρκος, κεφ. 2, εδ. 27, 28.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#59)

Η τήρησις του Σαββάτου.

Τότε...., ένα Σάββατο…., χμμμμμ, το δεύτερο μετά το πρώτο μαφιοζολέει ο Λουκάς....,
/ Εχ, μας κατατόπισες έτσι…., ρε ακριβολόγε ‘’Σφίγγε’’ Λουκ/ανικ/ά....! Μήπως ήταν το πρώτο μετά το δεύτερο...!; /
οι μαθητές του Ιησού βαδίζουν στα χωράφια και κόβουν στάχια και τρώνε....!
Τότε, οι…., χμ, αερότροφοι κι αερόπρακτοι κατά τα Σάββατα…., Φαρισαίοι...., χμ, τα ‘’αερικά’’ τζιτζίκια….,
[ Άει σιχτίρ εις την γέενναν : σκουπιδότοπο, ω τριχάσχολες φασιστροζαλίστρες του απλοïκού κοσμάκη,
μα κι οι, ως κι εσείς, όντες παντού κι όποτε αντιστοιχίες σας...., ιδίως στις ζουρλοεκκλησίες κ. λ. π....! ]
τους επιπλήττουν…., καθώς και αυτό ήταν απαγορευμένο….. από τον τριχάσχολο, χμ, θεόπνευστο, νόμο
των τριχάσχολων και "διυλιζόντων την κάμηλον" "προφητών" τους….. κατά τα Σάββατα.…,
● …..ααααα, που ο αλλόλογος κι αλλόπρακτος τα καταργεί…., χμμμμμ, «πριν γίνουν όλα αυτά» :
τα συντελειακά της 2ης παρ,απ,ουσίας του…., κεραίες και γιώτα του….: Ματθαίος : 5 : 17, 18….!
Βρε Υιέ του ανθρώπου και ιερέα Ι. Χ…., νααααα, για να τους αποστομώσεις….,
πες : φανέρωσέ τους ότι είσαι και Υιός του Θεού, χμ, και «αιώνιος αρχιερεύς
κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….. και δεν ισχύουν, και, αυτά για σένα :
Παύλου : Προς Εβραίους : 7 :…..17….,….. άααααει….!
Μα, αλλού : Ιωάννης : 10 : 35 λέει πως «η γραφή / ο Νόμος / δεν είναι δυνατόν να καταργηθή», χξς΄….!
Εμ, και, γι’ αυτό, κατά το «νόθευση αντί νόθευσης»…., υπήρξαν «πολλοί νοθευτές του λόγου ‘’του’’»….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 2 : 17….! ●
τσου ρε μεταφήτες...., νόμο που πρόσταζε, χμμμμμ....: «Περιτομές τα Σάββατα...., / η εντολή δική σου....,/
τα διδυμιά σου τράβα ‘τα….,/ να "κόψουν" το πουλί σου....!»….,…..
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και συνιστούν στον Τούλη να τους μαλώσει....!
// Σσς, μη μιλάτε, ω 12 θεριστές…., γιατί…., αν αγκανοκατάπιατε...., το άγκανο πάει, έτσι, πιο βαθιά....! //
Κι εκείνος…., ο πολυμήχανος και μπερδέ μπουρδέ παναπαντησάκιας....,
|| .....εμ…., όταν ήθελε να υπερασπιστεί, μόνο, κάποιον δικό του ή τον εαυτό του...., έβρισκε λόγια....! ||
τους τριχολέγει πως…., έτσι...., και ο Δαυίδ με τους φίλους του…., πεινασμένοι όντας...., μπήκαν στο ναό
κι έφαγαν τους άρτους της προθέσεως…., που μόνον οι ιερείς επιτρέπεται να φάγουν....,
[ .....ωχ, τι ανούσιες τριχασχολίες---τύποι λατρείας κι εδώ...., μα και σε όλες τις "θρησκείες" της Γης....,
που σκεπάζουν την ουσία….,
σκόπιμα από πλευράς των, λαοζαλιστρών, θρησκεμπόρων θρήσκαρχων...., ε, για να μη ξεστραβωθεί….,
με τέτοια, κυρίως, ασχολούμενος ο έτσι θρησκόληπτος μαστουροόχλος....! ]
μόνον οι ιερείς...., που, και, κατά τον Ι. Χ…., αν και βεβηλώνουν το Σάββατο εις τον ναόν....,
/ Ωχ…., να τον βεβήλωναν, έστω κι έτσι...., μόνον έτσι τον ναό κ. τ. λ..... ποιος –σας θα έσκαζε....! /
εντούτοις, χμ, παραμένουν αθώοι....!
Έτσι κι οι μαθητές του…., λέει ο «Κύριος του Σαββάτου» Τούλης…., α, ίσως και Δεσποινίδος της Τρίτης….,
που, καλώς, καταργεί…., και ως προς αυτό…., τον παλαιό νόμο...., χμ, αυτόν που θα συμπλήρωνε μόνο....,
είναι αθώοι...., «διότι εδώ στους αγρούς»
--- …..τί…., μόνο «εδώ»...!; --(!;) «είναι κάτι μεγαλύτερον από τον ναόν.....»...., «διότι το Σάββατον έγινε διά τον άνθρωπον.....
και όχι ο άνθρωπος διά το Σάββατον.»....!
/_/ Έιιιιι…., ω δημαγωγέ Ιησούλη…., ψιιιιιτ….: Έξοδος : 31 : 14 : «να φυλάττετε λοιπόν το Σάββατον,
διότι είναι άγιον εις εσάς. Πας βεβηλώνων τούτο να καταδικάζηται (!;) εις θάνατον»….! /_/
*/* Αυτά…., για τις προλήψεις και δυσειδαιμονίες…., που τις συντηρείτε πονηρά και βολευτικά σας....,
ω φαρδόκωλοι και γκαστρόκοιλοι, συνηθεστάτως…., φουστανο, ‘’+’’ ‘αμφιο’ -, φορεμένοι…., Καισαρόμισθοι….,
να τα λέτε, πολλάκις, στις, χμ, "θεούσες"….,
τις λούλες κυράτσες Λόλες, τις νευροσπάστρες, και, των παιδιών τους….,
που αντιστέκονται σ’ αυτές τις τριχασχολίες…., ω οι του «άλαδου Σάββατου» και της ‘’λαδερής’’ Τρίτης….,
για να μη προβληματίζονται περί του αν είναι σωστό το….. να πλένουν ρούχα, να λούζονται,
να πλέκουν, να μη τρώνε….. λαδερά, κρεατικά, γαλακτοκομικά κ. α. λ μη νηστήσιμα, χμ….,
να..... βρωμοεβραιοπλήττονται...., να...., να...., ε, νααααα, ρε σαδιστές και μαζόχια....! */*
▌ Ε…., που ήθελε, ’’αργότερα’’, να τους καταργήσει, ο Ι.Χ τους ναούς, εντελώς….: Ιωάννης : 4 : 20 : 24 :
Λέγει εις αυτήν / την Σαμαρείτισσα / ο Ιησούς, ’’Πίστεψέ με, γυναίκα, ότι (!;) έρχεται ώρα
που (!;) ούτε εις το όρος τούτο (!;) ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα.
--/-- …..ρε, και, σύγχρονοί μου ‘’τέτοιοι’’…., τον Πατριό του ‘’συκε’’ουργό’’ λατρεύετε σε ναούς,…!; --/-Σεις λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε, εμείς λατρεύομεν εκείνο που ξέρομε,
διότι η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους.
// …..«που δεν επικοινωνούσαν με τους Σαμαρείτας»….,
που ούτε νερό έδινε ο ένας στον άλλον….: Ιωάννης : 4 : 9….! //
Αλλ’ (!;) έρχεται ώρα, και μάλιστα ήλθε (!;) ήδη, που οι (!;) αληθινοί προσκυνηταί
θα λατρεύσουν τον Πατέρα (!;) πνευματικά και (!;) αληθινά,
διότι (!;) τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα
και εκείνοι που τον λατρεύουν (!;) πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά»….!
---- Εμ, στάσου, πρώτα να τον κάνεις τον υλικό Γιαχβέ πνευματικόοοοο….. και μετά να μιλάς έτσι….,
χμ, που το είδαμε…., κι αυτό και τα άλλα πνευματικά σας…., ναι, ω σεις που ‘’πουλάτε πνεύμα’’….! ---- ▌
=======================================================================
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Θεραπεία ανθρώπου με ξερό χέρι.
Θεραπεία ανθρώπου με ξερό χέρι : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 9 έως 13.
Η θεραπεία του ανθρώπου με το ξερό χέρι : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 1 έως 6.
Θεραπεία υδρωπικού την ημέραν του Σαββάτου και η τήρησις του Σαββάτου :
θεραπεία κάποιου με ξερό χέρι….: Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 1 έως 6 και Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 6 έως 12.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Θεραπεία ανθρώπου με ξερό χέρι.

Και εδώ..... ο Ιησούς "θεραπεύει"…., χμ, ’’αντίνομα’’…., σκόπιμα και προκλητικά..... Σαββατιάτικα....,
ως και πιο πάνω Σαββατιάτικα...., έναν….. από "θέατρο" : «από αλληγορία»….. κουλοχέρη....,
// …..χα, σε όραμα κι αλά Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14…!; //
στη συναγωγή των Φαρισαίων…., οπότε τους εξοργίζει και μαλώνουν τόσο πολύ «πράα και ταπεινά»….,
που αποφασίζουν μαζί με τους Ηρωδιανούς / τους του ‘’κόμματος’’ του Ηρώδη / να τον εξολοθρεύσουν....!
Έτσι, λοιπόν, αναγκάζεται ο Ι. Χ..... «να βγη εις το….. (!;) βουνό
{ Χμ, ρε αντιβουνικέεε Ι. Χ, είδες που χρειάζονται και τα βουνάαα…., που ‘θελες να τα ισοπεδώσεις…!;
Ναι…., γεω,δια,στρωματωσιακά…., βουνό είναι το βουνό…..
και…., ταξεω,δια,στρωματωσιακά…., το βουνό πλούσιος…., α, ίσως κι επίσημος άρχοντας ο πλούσιος….,
χμ, που έχει και φύλακες, και, για σένα….,
τώρα που συνωμοτούν εναντίον σου Φαρισαίοι και Ηρωδιανοί….! }
(!;) διά να προσευχηθή κατά τας ημέρας εκείνας.....»....,
χμ, γιατί τότε δεν ήταν ακόμα η ώρα, λέει, για να τους παραδοθεί για "σταύρωση".....
( .....ε…., θα ήταν, και, χρονικά, εκτός "προφητο"σεναρίου....!
Άλλωστε, χμ, δεν είχε κάνει, ακόμα, τη δικαιοσύνη να νικήσει....:
Ματθαίος : 12 : 20…., ενώ, όταν "σταυρώθηκε", η δικαιοσύνη, αχ, χμ, είχε, ήηηηηδη, νικήσει....! )
και να επαληθευτούν έτσι οι «ακαταργητές», γραφές---προγραφές---"προφητείες",
που τον ήθελαν σταυρωμένο....!
[[ Ο Λουκάς : 14 : 1 έως 6 αναφέρει…., ’’παράλληλα’’ και με την ‘’ίδια’’ φρασεολογία….,
μα σε….. σπίτι : βουνό….. άρχοντος : βουνού τινός…., τη θεραπεία ενός….. υδρωπικού,
---- Εμ, τόση ώρα που τον είχε μες στην κολυμβήθρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής του, βαπτίζοντάς ‘τον,
μούλιασε από το ‘’αγενές ύδωρ’’…., μα έγινε, από αντιβασιλόφρων ‘’αερ’’ωπικός, ‘’υδρ’’ωπικός….,
αχ, μετά και με τον Ι. Χ, ξανά, βασιλόφρων ‘’αερ’’ωπικός με το ‘’ευγενές αέριο’’ : Πνεύμα….! ---ήτοι, ενός που είχε νεροκύστη…., χμ, πιθανόοον, μεταστραφείς πολυλαϊστής : πολυνεριστής….,
α, να, που ο Ι. Β τον βάφτισε στο ‘’νερό’’ : λαό : δημοκρατία….,
ε, μάααλλον, για να τα εμπεδώσουμε τα ‘’τέτοια’’ του Ι. Χ….! ]]
=======================================================================
9 --- 61 )
#61)
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού.
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 14 έως 21.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Και τον ακολούθησε πολύς κόσμος και τους (!;) εθεράπευσε (!;) όλους, και με αυστηρόν τόνον
τους διέταξε να μη τον φανερώσουν, (!;)
/ Α, οι «αρσενικοί» του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888 δεν φοβούνται…., ούτε στα αστεία –τους….! /
διά να αληθεύση εκείνο, που είπε ο προφήτης Ησαΐας :
(!;) Ιδού ο δούλός μου, τον οποίον εδιάλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον ευαρεστήθηκε η ψυχή μου.
Θα του δώσω το Πνεύμά μου και θα διακηρύξη δικαιοσύνην εις τον εθνικόν κόσμον.
(!;) Δεν θα φιλινεική, (!;) ούτε θα φωνάζη, (!;) ούτε θα ακούη κανείς την φωνήν του εις τας πλατείας.
Καλάμι ραγισμένο δεν θα το σπάση και λυχνάρι που καπνίζει
δεν θα το σβήση, (!;) έως ότου κάνη την δικαιοσύνην να νικήση. Και εις το όνομά του έθνη θα ελπίζουν.
[Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#61)

Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού.

Aαααα…., για αυτό τους διέταζε με αυστηρό τόνο ο χαζοκρυφτούλης Χαζωραίος
τους "θεραπευθέντες" του να μην τον φανερώνουν...., χμ, χμ, για να αληθεύσει η "προφητεία" του Ησαΐα….,
η οποία ήθελε τον αναμενόμενο Μεσσία εκλεκτό κι αγαπητό δούλο του Θεούουου….,
τσς, ρόλο που "ιδιοποιήθηκε" : ανέλαβε/του τον ανέθεσαν να παίξει και, και, αυτός….,
ως / …..μα "ατυχώς" αυτοί….. / κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’, πριν απ’ αυτόν....,
αυτόν που ο Θεός, χμ, κατα την ευαρέσκειά του θα του έδινε το Πνεύμα του....,
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-&&-------------------------------------------------&&&&&-----------------------------------------------%%█ Καλά, βρε Ησαïάρια, δεν ήταν εκ γεννετής θεοπνευματούχος...!;
Τότε τον αγιοπνευμάτισε…., χμ, τον διακύμαντο Δία, σώρρυ, Ιησού…!;
● …..ε, που σταδιακά και παιδιόθεν αποκτούσε….. σοφία, δύναμη….:
Λουκάς : 2 : 40 και 52 : Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού :
«Το δε παιδί εμεγάλωνε και εδυνάμωνε κατά το πνεύμα επειδή εγέμιζε από σοφίαν
και η χάρις του Θεού ήτο επάνω του.»…..
και….. «Και ο Ιησούς προώδευεν εις σοφίαν και σωματικήν ανάπτυξιν
και εύνοιαν εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων»….!
Ναι, να, έτσι, με τόσες….. «βουτυρομελικές» ’’αυξητικές ορμόνες’’ αναπτύσσονταν σωματικά….,
που, έτσι, στην Ιστορία νάνοι της μυθολογίας γίνονται γίγαντες….,
μα κι αντίστροφα…., με ‘’μειωτικές ορμόνες’’…., γίγαντες της Ιστορίας νάνοι, και, της μυθολογίας….!
Και…., ω αντίχριστοι…., να, πλην και εμού…., σας ρωτά και ο Ι. Χ….:
πώς «σεις λέτε εις εκείνον / στον Ι. Χ /, που ο Πατέρας τον (!;) αγίασε και τον έστειλε
εις τον κόσμον, ’’Βλασφημείς’’, επειδή είπα, ‘’Είμαι Υιός του Θεού;’’»….: Ιωάννης : 10 : 36…!;
Να, βρε…., αγιασμένος : εξεξεξαγιασμένος, πια…., μετά από τόσες ‘’εξεξεξετάσεις’’ και τεστ….,
λινόντυτος : μη ρυπαρόντυτος και ικανός να ξεχωρίζει τα Βεελζεβουλικά από τα Γιαχβικά….,
που κι οι δυο τον συνδιαπαιδαγώγησαν…., κι ας τον ‘’κέρδισε’’, ‘’τελικά’’ κι έστω, ο Γιαχβέ….,…..
ω, και, μετά από με παρενέργειες βουτυρομελοφαγία,
χωρίς «μαλακία : αδυναμία», πια…., ε, και τον παρεξεξεξηγήσατε….! ●
Έι, ’’την πατήσατε’’, κι εδώ, με την Παλαιοδιαθηκική σας αντιγραφή….,
που σε ‘’τέτοιον’’, αρχικά ‘’απνεύματο’’, αναφέρεται, η Π. Δ….,
να, στον αρχιερέα Ιησού…., γιο του Ιωσεδέκ : Αγγαίος : 1 : 2 και 2 : 4….!
Στον ρυπαρόντυτο και άνομο, που…., αααααν θα είναι υπάκουος και τηρεί τις εντολές του Κυρίου….,
τόοοοοτε θα του δώσει την εξουσία επί του οίκου του….: Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 10 και Α΄ : 6 : 12, 13….,
ως κι ο Ησαΐας τον θέλει έτσι…., μάλιστα, απνεύματο αρχικά κι ανίκανο
να ξεχωρίζει το κακό απ’ το αγαθό…., που, χμ, γι’ αυτό, μέχρι να το μάθει, θα τρώει βούτυρο και μέλι….:
Ησαΐας Α΄ : 7 : 14, 15, 16 : Δευτέρα προειδοποίησις· το σημείον του Εμμανουήλ….,
έι…., τον Εμμανουήλ…., που, τόοοοοτε και επίιιιι βασιλέως Άζαχ, θα τους έεεεερχονταν….!
Ννναι, για άλλα, τότε, θηρία, πολεμόχαρα και αρχισαδιστικά αναφέρονται….:
όπως πιο πάνω και στο κεφ. 2 : Γέννησις του Ιησού Χριστού αναφέρθηκε….! █
-&&--------------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------------&&για να διακηρύξει δικαιοσύνη στους εθνικούς---ειδωλολάτρες….,
ο, χμ, άσπαστος κι άσβηστος πυρσός «έως ότου κάνει την δικαιοσύνην να νικήση.....»....,
*# .....Έιιιιι, σεις...., ψψψψτ---ψψψψτ...., "την έκαναν ψιτ"…., ιδίως ο Ι. Χ....,
έιιιιι…., η δικαιοσύνη νίκησε…., ο Ι. Χ νίκησε...., ω νικημένοι χαζοόχλοι---έθνη....,
που ακόμα ελπίζετε, όσοι, βρε εμπαιγμένα μαστούρια, πως θα έλθει εκ δευτέεεεερου....!
Μήπως, "την κάνατε ψψψιιιτ"….. ήηηηη...!; #*
που δεν θα φιλονεικεί, δεν θα φωνάζει..... κι ούτε θα ακούει κανείς τη φωνή του στις πλατείες....!
// Α, μείνε ήσυχος, έστω, Ησαïούλη...., έτσι ακριβώς έκανε…., μα οι 4 τον ζήλευαν λίγο πολύ, χμ, και....! //
======================================================================
9 --- 62 )
#62)
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά.
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά :
Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 22 έως 37.
Ο Ιησούς Χριστός αντικρούει την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 20 έως 30.
Ο Ιησούς Χριστός αντικρούει την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 14 έως 23.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Οι δε Φαρισαίοι, όταν άκουσαν αυτά, είπαν, «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά
διά του Βεελζεβούλ, του αρχηγού των δαιμονίων».
( Βρε σειςςς, είναι και δικός σας : «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν» ο «όχι ενός μεσίτης»….,
χμ, ναι…., πλην κι αν εσείς είστε «υπό την γαϊδουραγκαθιάν ή βατσινιάν» του 678 ου ουρανού….!
Ή, μήπως σας πείραξε που ξξξξξέρανε την «άκαρπη συκιά» του συκεουργού Βεελζεβούλ…!; )
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Ο Ιησούς, επειδή ήξερε / …..α, από «ωτακουστές» Σολομώντειους τσαλα·πετεινούς…!; / τας σκέψεις των,
τους είπε, «Κάθε βασίλειον, όταν χωρισθή εις αντιμαχόμενα μέρη, εξαφανίζεται,
και κάθε πόλις ή οικογένεια, που χωρίζεται εις αντιμαχόμενα μέρη, δεν είναι δυνατόν να σταθή.
Και εάν ο Σατανάς διώχνη τον Σατανάν, τότε έχει κομματιασθή ο ίδιος· πώς είναι λοιπόν δυνατόν
να σταθή το βασίλειόν του; Και εάν εγώ διά του Βεελζεβούλ διώχνω τα δαιμόνια,
τότε τα παιδιά σας διά ποίου τα διώχνουν; / Ε, διά του Βάτσινου….! / Διά τούτο αυτοί θα είναι οι κριταί σας.
[ Ρε, κι αυτοί, τα έκαναν : τα παιδιά τους σαν τα μούτρα τους…., για να μη τα έχουν, εχθρούς, κριτές….! ]
Αλλ’ εάν εγώ διά του Πνεύματος του Θεού διώχνω τα δαιμόνια, τότε έφθασε σ’ εσάς η βασιλεία του Θεού.
Ή πώς είναι δυνατόν να μπη κανείς εις το σπίτι του ισχυρού / …..α, του ‘’βουνού’’ ή του ‘’όρους’’…!; /
και να αρπάξη τα σκεύη του / …..ναι, ω «Σκεύος εκλογής»….! / , χωρίς να έχη δέσει πρώτα τον ισχυρόν
και τότε να λεηλατήση το σπίτι του;».
(1)
[Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 24, 25, 26, 27, 28, 29.]
{ Όταν άκουσαν αυτό οι δικοί του, εβγήκαν να τον πιάσουν, διότι έλεγαν
ότι είναι εκτός εαυτού. ( Ε, μα, έτσι, μπήκε, αυτός κι η σκιά του, μες στον Άλλο κι έγιναν, αδιαίρετα, 3….! )
(2) [Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 21.] }
{ Ι. Χ : «Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) όλαι αι αμαρτίαι και (!;) ό,τι δήποτε βλασφημίας εκστομίσουν
οι άνθρωποι (!;) θα τους συγχωρηθούν. Εκείνος όμως, που θα βλασφημήση το Πνεύμα το Άγιον,
δεν έχει ποτέ συγχώρησιν αλλ’ είναι ένοχος αιωνίου κρίσεως» (!;) .
Διότι έλεγαν, «Έχει πνεύμα ακάθαρτον». (1΄)
[Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 28, 29, 30.] }
*) «Όταν ο ισχυρός, καλά ωπλισμένος, φυλάττη την αυλήν του, τότε και τα υπάρχοντά του είναι
σε ασφάλεια. Όταν όμως ένας ισχυρότερος από αυτόν επιτεθή εναντίον του και τον νικήση, τότε
του παίρνει τον οπλισμόν του, εις τον οποίον είχε πεποίθησιν, και μοιράζει τα λάφυρά του.
---- Ε, και, γι’ αυτό, κακώς πήγες σε βουνό : πλούσιο….. και δεν πήγες σε όρος : ζάπλουτο….! ---(!;) Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει». (1΄΄)
[Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 21, 22, 23.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#62)

Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την κατηγορίαν ότι ενεργεί διά του Σατανά.

1---1΄---1΄΄) Όταν ο Ιησούς "θεράπευσε"…., ε, συμβολικά…., έναν, «αλληγορικό», τυφλό μαζί και βωβό….,
οι, «βλάσφημοι», Φαρισαίοι…., [ …..χμ, κι αυτοί, ίσως, είχαν κι άλλα….. κωδικικά…., πλην από κοινά….! ]
βλέποντας να τους κλέβει---"κλέβει" την πελατεία...., ( Ε, χα, που αποκωδικοποιούσαν, τάχα, τα….! )
κι όχι, βέβαια, τους σικέ "ασθενείς" κι "αναπήρους"....,
που και μερικοί από αυτούς, τους Φαρισαίους, "θαυματοποιούσαν"---ξεδαιμόνιζαν---μετέστρεφαν....,
τον κατηγορούν ως ακαθαρτοπνευματούχο….. { ….Ναι, εσείςςς ‘’κάνατε καθαρές κωδικικές ιστορίες’’….! }
κι ότι…., ως εκ τούτου…., ενεργεί διά του Σατανά, του άρχοντος των δαιμόνων….,
♦ Κάλέ, και, εδώ συνεργάζονταν ο, «ισχυρότερος : μεγαλύτερος», Θεός : ’’Μεγάλος Αδελφός’’….,
ε, ώσπου ο Ι. Χ τον έκανε ‘’Πνεύμα’’….,
και ο, έχων «μαλακίαν : αδυναμίαν», Σατανάς : ’’Αντιμεγάλος Αδελφός’’….,
** …..που ο μεν αυτο,ετερο,αποκαλούνταν Θεός κι έλεγε τον δε Σατανά….,
ως και αντίστροφα ο δε τον μεν ….,
| …..έι, φορές υπήρχαν, εκεί, και 2 ‘’σατανάδες’’…., ως και ‘’θεοί’’…., δυο και πλέον….! |
χμ, που, όταν συνεργάζονταν : φανερά ή κρυφά κι ανυποψίαστα,
χα, ήσαν σύθεοι και συν,νεο,δημιουργοί….! **
ε, και δεν θα συνεργάζονταν τα τσιράκια του με τα τσιράκια του…., ως και με αυτούς…!; ♦
άρα…., βλαστημούν, έτσι : «θανάσιμο αμάρτημα», και το Άγιον Πνεύμα….,
κάτι για το οποίον θα είναι εσαεί ασυγχώρητοι, τους λέει ο Ι. Χ….,
ενώ όλα τα άλλα…., πλην αυτού…., συγχωρούνται....! ( Έι, ω Εβραίοι…., οι Φαρισαίοι είχαν 22 βιβλία…!; )
--/-- Εμ, ’’τέτοια’’ άκουγε κι ο Πέτρος κι έκανε, και, τους , πνευματικούς, Ανανιοσαπφειρικούς φόνους του :
Π. Α : 5 : 1 έως 11….! --/-Τότε ο Ιησούς…., προς, χμ, αποστομωτική απάντησή τους…., τους λέγει πως αυτό είναι αδύνατο....,
γιατί...., αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά...., τότε, έχει κομματιαστεί ο ίδιος από μόνος του....,
οπότε, λοιπόν, χμ, ρωτά...., πώς είναι δυνατόν, αυτοπολεμούμενος, να σταθεί το βασίλειό του....,
δηλαδή…., με άλλα λόγια..... οι Σατανιστές δεν έχουν κανέναν να τους βοηθά να "θαυματοποιοιούν"....!
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♠ Έλα στα συγκαλά σου, βρε «αγιασμένε» Χριστούλη : Τούλη....!
Άλλα μας λέει σχετικά με αυτό κι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη....,
ως, κι η Π. Δ…., ήτοι, ότι ο Αντίχριστος : το Θηρίο.....πήρε/του έδωσε δύναμη
απ’ τον...., ε, δίποδο…., Δράκο : Σατανά…., χα, που του έδωσε εξουσία ο Συνεργάτης του Γιαχβέ….,
να θεραπεύσει τη μεγάλη θανάσιμη πληγή του…., "δυναμό"---"γεννήτρια" γαρ κι αυτό....,
ή κι άλλο θηρίο…., έτσι σατανοδύναμο...., που του επετράπη….., χμ, από το Θεόοο Γιαχβέ, ρε σεις….,
να δώσει πνοή στην εικόνα του Αντιχρίστου---Θηρίου…., ώστε και να μιλήσει και να ενεργήσει αυτή....,
ως, ακόμα, και να κατεβάζει από τον ουρανό φωτιά εις την γην εμπρός εις τους ανθρώπους....,
ως και άλλα θηρία έκαναν σημεία και τέρατα μεγάλα....: Α. Ι : κεφ. 13, εδ. 2, 3,.....13, 14, 15,....!
Εεεεε…., έλα στα συγκαλά σου, βρε Τούλη...., που μας παραμυθιάζεις με τα ‘’τυφλο’’’’κουφά’’ σου....,
που κι οι σατανιστές έχουν..... και ψυχο και βιο….. σατανο·ενεργειοδύναμη...., έι πολυαντιφατικέ….:
Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 24….: Ι. Χ : «Διότι θα εμφανισθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται
και θα κάνουν μεγάλα θαύματα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς.»….! ♠
Αντιθέτως δε με τους σατανιστές…., ο θεϊστής αυτός Ι. Χ έχει βοηθό τον ίδιο το Θεό…., ξου ρε….,
μάλιστα δε, που, πρώτα, μπόρεσε και τον ανισχυροποίησε….,
νικώντας ‘τον…., ως ων ισχυρότερος και διά του ‘’Θεού’’….. ο Σίσυφος Τούλης….. απ’ τον Σατανά….,
όπως αυτάρεσκα πολυλέει....,
χμ, αφού, δηλαδή, πρώτα, έδεσε και λεηλάτησε το σπίτι του κι άρπαξε όλα τα σκεύη του....,
χα, πλην από τη χτένα του…., για να χτενίζει τις Γοργόνειες τρίχες του
και να έχει ο Τούλης να τις μαζεύει για μαςςςςς....!
► Ω Χαζωραίε…., έστω, ως τα θέλεις, έτσι : λειτουργικές Σκέψεις : ‘’πνεύματα’’ ο Θεός κι ο Σατανάς….,
που δεν τόλμησες να τους πεις, ευθέως, ότι και τα φακιροπαιδιά τους….,
των φακιροφαρισαίων…., διώχνουν δαιμόνια διά του Βεελζεβούλ---Σατανά….,
παρά, μόνο, τους ‘’το’’ ρώτησες…., ω ‘’σκεψοδιαγνώστη του ζωικού μαγνητισμού’’….,
που ‘ξερες, μόνο, όσα σου "κάρφωναν" οι «ωτακουστές» : «πτερωτά όντα» : «πτηνά» χαφιέδες σου….!
Ναι, κάλέ Χαζωραίε…., Σύμπαν χωρίς Σατανά…., μα με αγγέλους, μόνον….,
ή, έστω, και Σύμπαν με Σατανά ανίσχυρο, τότε....,
συνεπάγεται και Γη χωρίς πολέμους, φόνους και τόσα άλλα δεινά,
που γίνονταν, και, τότε....! Ή όχι...!;
Άλλωστε, ρε χαζοεπιχειρηματάκια Χαζωραίε, κι εσείς οι ίδιοι λέτε, και, εδώ στην Κ. Δ, πως.....
ο Σατανάς μεταμορφώνεται σε άγγελο του φωτός...., α, και σε Θεό…., χμ, Γιαχβέ, Ελ, Κεμώχ,…..
■ .....φυσικά…., αυτό : το μεταμορφωτικό το κάνει σπάνια...., ο όντως Σατανάς….,
ενώ οι μικροδιάτανοί του κι οι νεκροί κάτθρωποί του το κάνουν συχνά ώς σπάνια….. κι αναλόγως....,
όταν ξέρει, με σιγουριά, ότι οι ψυχοενεργειοσυγκυρίες, κυρίως, του το επιτρέπουν....,
σε περιπτώσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσει επικίνδυνους θετιστές....,
κυρίως, υπερθετικού βαθμού και πλέον….,
σαφώς, πονηροπλάνα και υπερσπανιότατα…., γιατί τότε αυτό είναι, μοιραία, πτωσιοφόρο του....! ■
οπότε…., και τότε, μοιραία…., ανεξάρτητα απ’ την πρόθεσή του....,
λίιιιιγο, αυτοκομματιάζεται, και, ‘’θαυματοποιώντας’’....! ◄
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Αλλά και...., πλην των Φαρισαίων, που του έλεγαν ότι έχει ακάθαρτον Πνεύμα...., οι δικοί του….,
επίσης, τότε...., αφού πήγαν εκεί..... για να τον πιάσουν....,
σαν άκουσαν για τις φασαρίες---μαλώματά του....,
μα και, μάλλον, αφού διαπίστωσαν ότι τα θαύματά του ήταν "θαύματα"---τρικς κι οι "ασθενείς" σικέ….,
έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού...., αυτοί…., χμ, που δεν τον πίστευαν….:
Ιωάννης : 7 : 5 : «Διότι ούτε και οι αδελφοί του δεν επίστευαν εις αυτόν»….,
που τον έστειλαν στον "έξω" κόσμο…., τον….. αδελφό τους....,
να τους φανερωθεί και να δείξει και σε αυτούς....,
όπως και, και, σε εκείνους είχε δείξει στο πατρικό τους...., όσα "θαύματα" μπορούσε κι έκανε,
χμ, από μικρόςςςςςς και….. αποκρύφωςςςςς…., που τα απόκρυφα ευαγέλιά τους το επιβεβαιώνουν....!
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♣ Σαφώς…., γι’ αυτό το «εκτός εαυτού».…,
σαν λίγο καιρό, μετά, ξαναπήγαν και τον ζήτησαν η μάνα και τ’ αδέλφια του,
ανησυχούντες, κυρίως, ακούγοντας για τις, επικίνδυνες, φασαρίες του, κυρίως, με τους Φαρισαίους….,
| .....Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 46.....50..... |
ο υστερικά εκδικητικός Ι. Χ τους αρνήθηκε, λέγοντας….,
περιφρονητικά –τους, που τον αμφισβήτησαν, κι έτσι, μπροστά στους Φαρισαίους….,
πως άλλοι του είναι, πια, η μάνα, οι αδελφές και τα αδέλφια του...., «Να»…., οι μαθητές του….!
Αυτό δε οι ‘’θεο’’λογούντες και τυφλώτρες ερμηνευτές της Κ. Δ το ερμηνεύουν αλλιώς….,
τάχα, δηλαδή, πως τους ξένους…., που τον ακολουθούν...., τους αγαπά πιότερο από τους δικούς του....,
εχ, κι ας λένε ό,τι θέλουν...., αφού, εδώ, τους ξεχωρίζει καθαρά ως, ναι, αντιθέους….,
// …..α, οι, μάλλον, ’’πια’’, από άλλο…., ντόπιο : της γης : χώρας τους
ή μη : ουράνιο : εξωτερικόθεν…., «Πατρικό Κόμμα»….! Και….. έχει και Πατριïκό : του Πατριού….!
Ε…., κι αφού ο Υιός είναι και Πατέρας του….. εκτός….. εαυτού του…., έχει και Πατρυικό Κόμμα….! //
με το….: «Εκείνος που θα κάνη το θέλημα του Πατέρα μου,
που είναι (!;) εις τους ουρανούς,
[ Έιιιιι…., ο Πατήρρρρρ…., τώρα…., όχι….. στον ουρανόοοοο….! ]
αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα»….!
Ννναι…., βρε ‘’θεο’’λογούντες…, για το Θεόοο γίνονταν «εκτός εαυτού»….,
όπως θα έλεγε και ο Παύλος : Προς Κορινθίους Β΄ : 5 : 13 : «Εάν υπήρξαμε εκτός εαυτού μας,
το εκάναμε διά τον Θεόν, εάν είμεθα λογικοί αυτό γίνεται διά την δικήν σας ωφέλειαν»….,
ναιαιαι…., έτσι : ομοίως λέει ο παναπαντησάκιας και παντομπαλωτής Π,Φ,αύλος….! ♣
=======================================================================
=======================================================================
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9 --- 63 )
#63)
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα.
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 38 έως 42.
(!;) Προειδοποίησις εναντίον όσων ζητούν σημείον : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 29 έως 32.
[Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#63)

Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα.

Τότε, λοιπόν....,
οι Φαρισαίοι του ζητούν να τους κάνει ένα (!!!!!) θαύμα...., ήτοι, πραγματικό...., που ‘’θαύματά’’ του είδαν….,
[ Χμ, μάλλον, τότε, δεν «ήτο μαζί του δύναμις Κυρίου διά να κάνη θεραπείες»….: Λουκάς : 5 : 17….! ]
κι ο Τούλης, αφού τους (!;) βρίζει ως γεννεά μοιχαλίδα κι οπορτούνα, τους το αρνείται και τους χαζολέγει
πως άλλο θαύμα δε θα τους δοθεί, παρά, μόνο, το θαύμα του ιμπεριάλα Ιωνά...., ε, ‘’ανάσταση’’ Ι. Χ….!
-------------------------------------------------------##$$##---------------------------------------------------▼ …..ο οποίος Ιωνάς έμεινε 3….. σ,Σ,τυγερά….. μερόνυχτα στην κοιλιά μεγάλου ψαριού, του κήτους....,
ήτοι, στο υπόγειο και υγρό κελί της φυλακής….,
{ …..καθώς, πρώτα, «διέταξεν ο Κύριος ιχθύν μέγαν να καταπίη τον Ιωνάν»….: Ιωνάς : 2 : $1…..
και, μετά, πάλι, «ο Κύριος διέταξε τον ιχθύν και εξήμεσε τον Ιωνάν εις την ξηράν» : Ιωνάς : 2 : 11….,
χμ, μη πεθάνει, κιόλας, από έλλειψη αέρα κι απ’ τα πεπτικά υγρά του….. κήτουςςςςς….! }
όπου έμεινε, ο Ιωνάς, ’’Κυριόθεν’’, φυλακισμένος….,
γιατί αρνήθηκε και δεν υπάκουσε, αρχικά, στον Κύριο,
να πάει στη Νινευί και να κηρύξει τα Κυριόθεν ‘’προγραφικά’’ των αντι’’Κυριακών’’ Νινευιτών….,
μα που, τελικά, σαν υπάκουσε στον Κύριο και πήγε στη Νινευί,
βγήκε απ’ τη φυλακή : ξεράστηκε απ’ το….. κήτος….!
[[ …..χα, που, τελικά, ο Κύριος, τον δικαιολόγησε….,
αποκρινόμενος στον παραπονούμενό του κολακογλείφτη Ιωνά….,
για τα ανισόρροπα πειράματα του Γιαχβέ : Θεού : Μεγάλου, Εξεξεξ, Αδερφού στον Ιωνά….,
με την, αυτομειωτική….. Θεός πράμα, ‘’παζαρέ’’ απόκρισή του :
«Μήπως έχεις δίκαιον να οργίζησαι / εναντίον μου / ;»….: Ιωνάς : 4 : 4….! ]]
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---- Χμ, ο «μικρός προφήτης» αυτός…., που….. κατά την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο :
αφορίστρια των Δ, Ε΄ και Στ΄ Ο. Σ….,
κι αυτός, ως κι όλοι οι της Π. Δ «μικροί και μεγάλοι δούλοι του Θεού»….,
κήρυξε με το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος….,
εξού και τον έχει ορίσει ως προστάτη των δυτών….! ---* Παραπομπή απ’ το του Ιωνά : 2 : $1,….. στα εδώ, ως, λ. χ, Ματθαίος : 12 : 40….. και Λουκάς : 11 : 30….:
περί τριημέρου ταφής στην κοιλιά : Άδη : Εξορισιού της γης….,
λεςςςς και υπονοείται, παραπεμπτικάαα, εξορία και | …..σικέ…!; | φυλάκιση του «ασώτου» Ι. Χ….! ▲
------------------------------------------------##$$##---------------------------------------------Μετά δε θα δουν, τους λέει, και το δικό του, το της τριημέρου ταφής του στην κοιλιά της γης
και το της αναστάσεώς του....!
*** .....α, σαν θα τον ξερνούσε, το δύσπεπτο ξέρασμα του Σατανά αυτόν, η γη, χμ, ο ‘’Άδης’’ –τους....!
Με άλλα λόγια : αποκωδικοποιημένα…., είναι σαν να τους λέει….:
«Ε, κι αν με φυλακίσετε, ως επιδιώκετε, θα καταφέρω να αποφυλακιστώ…., ως κι ο Ιωνάς….!»….!
Βρε, δεν πήγαιναν, πάντα, οι Φαρισαίοι στον Ι. Χ….,
αλλά ο Σιλωάμ : σταλτός Ι. Χ σε αυτούς, ’’θεό’’σταλτος…., παραπεμπτικάαααα…., ως κι ο Ιωνάς….! ***
Και τους τονίζει, με ‘’προγραφικές’’ αντιπαραβολές, τότε, πως…., σχετικά με τον Ορφέα και την Ευρυδίκη,
ωχ, σώρρυ, σχετικά με τον εαυτό του…., ως προς την τριήμερο ταφή κι ανάστασή του….,
«εδώ, πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από τον Ιωνά.....»....,
μα..... «και κάτι μεγαλύτερο από τη σοφία του Σολομώντος.....»....!
/ .....εμ, όλους τους αρχισατανοφακίρηδες κι αρχιρουφιάνους είχε πρότυπα....! /
[ Ννναι, χξς΄, είδαν…., το μεγαλύτερο ‘’κρύψιμό’’ του….,
κι αυτόν και μερικούς νεκρούς : φυλακισμένους "αγίους" Εβραίους
να βγαίνουν από τα μνήματα : φυλακές και να περιπατούν επί μέρες στα Ιεροσόλυμα....,
εχ, σαν σε κινηματογραφικές ταινίες αρρωστημένης φαντασίας…., ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες....,
χα, που, και αυτό, δεν το είδε ούτε κι η Ιστορία…., παρά, μόνο, η Μυθολογία –τους : –σας….! ]
==========================================================================
9 --- 64 )
#64)
Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν.
Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 43 έως 45.
Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν : Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 24 έως 28.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Όταν το ακάθαρτον πνεύμα βγη από τον άνθρωπον
// Τί, απ’ τον Υιό του ανθρώπου…!; Ωχ, κι εσείς, δεν εννοώ τον Ι. Χ : Κουμ κατθρώπου….. καθαρού….! //
περνά από ξερούς τόπους και ζητεί ανάπαυσιν, αλλά δεν την βρίσκει.
( Εχχχ…., σάμπως την βρήκαν τα των 2.000 χοίρων ακάθαρτα πνεύματα : δαιμόνια…., που τα….! )
Τότε λέγει, ’’Ας γυρίσω εις το σπίτι μου, από το οποίον έφυγα’’.
[ Α, ‘’κάντε καλά’’ : ‘’κανονίστε’’ σεις οι πλούσιοι, που έχετε τις ψυχές σας σε ‘’φέρετρα’’ ‘’σπίτια’’….,
που εμείς οι φτωχοί έχουμε τις ψυχές μας σε ‘’φάτνες’’ ‘’παράγκες’’….! Ναι, ρε ματσαράγκεςςς….! ]
Και όταν έλθη, το βρίσκει αδειανό και σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε πηγαίνει και παίρνει
μαζί του άλλα (!;) επτά πνεύματα, πονηρότερα από αυτό, και μπαίνουν να κατοικήσουν εκεί
και τότε η τελευταία κατάστασις του ανθρώπου γίνεται χειρότερη από την πρώτην. Το ίδιο θα συμβή
και εις την γενεάν αυτήν την πονηράν».
[Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 43, 44, 45.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------#64)

Ο κίνδυνος από μίαν ατελή βελτίωσιν.

Κανένα, και, ακάθαρτο πνεύμα--δαιμόνιο--αρνητικός εαυτός--αρνητική επιθυμία--αρνητική συνήθεια--....,
άπαξ και σχηματιστεί στην ψυχή, δεν φεύγει από αυτήν, ποτέ...., εδώ….. στη Γη όντας….,
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-----------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------♣ Ε, άλλο είναι, βρε, η…., όποιου βαθμού κι άγραφη πάντα, ως μη έχουσα κύτταρο μνήμης κι αυτή….,
ψυχοενέργεια…., κι ως εκ τούτου ασύνειδη....,
που…., μόλις βγαίνει από την ψυχή...., ποτέ δεν επιστρέφει σε αυτήν....,
μα φεύγει…., οριστικά κι αμετάκλητα…., προς το Θεό…., τελικά, εξωσυμπαντικά...., θείω ορισμώ....!
Αλλά…., μέχρι να φύγει...., επηρεάζει...., συγκεντρωτικά και με άλλες…., τόσον, όσον, αναλόγως….,
τις γήινες, κυρίως, ψυχές...., παίζοντας το ρόλο της, τοπικής, Μοίρας--Τύχης--"Θεού"--"Ζωής"--....!
Να, ‘’κάτι σαν επιστροφή’’…., ‘’ως’’ εδώ, των 7, ισχυρότερων ---ή και μη--- ψυχοïμπεριάλ δαιμονίων….,
μα και, αλλιώς, αγγελίων....,
και, έτσι, ευθυνόμενης για πολλά γήινα...., ιδίως για την ακαταστασία και ασυγκεντρωτότητα
της κάθε ανθρώπινης ψυχής και μη ανθρώπινης "ψυχής"….. και όχι μόνον....!
Και, κι αυτόν, τον σχιζανισόρροπο και δαιμονισμένο Γιαχβέ….,
που σχολειοπαιδιόθεν μας τον μπόλιασαν στις ανυποψίαστες ψυχές μας
και ‘’πάνω’’ του τις έχτισαν…., ε, ποιός θα μας τον εκβάλει εντελώς και για πάντα….,
που, όσο κι αν τον ‘’σκοτώνουμε’’, τόσο υποτροπιάζει
και μας κάνει τόσο ‘’τέτοιους’’ : εικόνα του κι ομοίωσή του…!; ♣
----------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------μα, απλώς, νεκροφαίνεται---λαθροβιοί....,
[ .....όπως, λ. χ, των βρυών…., που ξηραίνονται απουσία υγρασίας….,
μα επανενεργοποιούνται---ανασταίνονται τη παρουσία της υγρασίας στο εγγύς περιβάλλον τους....:
φαινόμενο νεκροφάνειας και "νεκρο"ανάστασης..... ]
θάβεται στο κύτταρο μνήμης της ψυχής...., τόσον, όσον, αναλόγως....,
και…., αν ‘’φύγει’’ : φυλακιστεί…., υποτροπιάζει : βοηθιέται κι ανασταίνεται : αποφυλακίζεται….!
Έτσι, πάλι, βοηθουσών των ψυχοενεργειοσυγκυριών, επαναενεργοποιείται...., τόσον, όσον, αναλόγως....,
ιδίως, σαν κοιτάμε, επίμονα, προς το σατανικότατο -οο, προς το αρνητικότατο...., Σατανά κ. λ. π….,
όπως υποτροπιάζει, επανενεργοποιείται…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,
ιδίως, σαν κοιτάμε, επίμονα, προς το θεïκότατο +οο, προς το θετικότατο...., Θεό κ. λ. π….,
κάθε καθαρό πνεύμα--αγγέλιο--θετικός εαυτός--θετική επιθυμία--θετική συνήθεια--....,
// ....."όλα" μέσα μας πεθαίνουν κι ανασταίνονται...., πάντα...., τόσον, όσον, αναλόγως....! //
πλην στους υπερθετικούς...., όσον είναι υπερθετικοί...., μα, πάντα,αναλόγως....!
( Λ.χ, δαιμόνιο αρνητικότατης θέσης 1Β10΄ υποτροπιάζει, πιθανόν,
σε ψυχή υπερθετικής θέσης 1Β9 και κάτω αυτής….,
ως…., αντίστροφα….,….. αγγέλιο υπερθετικής θέσης 1Β10 υποτροπιάζει
σε ψυχή αρνητικότατης θέσης 1Β9΄ και κάτω αυτής….,
και, λόγω μεγαλύτερης ταχύτητας...., πάντα...., τόσον, όσον, αναλόγως..... )
Δηλαδή...., όσο πιο πολύ υπήρξε κάποιος υπερθετικός, ++, κάλλιστος….,
τόσο πιο δύσκολα υποτροπιάζει το, τέως του, ανάλογο, αρνητικό ή αρνητικότατο….,
κυρίως, σε θετικές θέσεις μνήμης όντας η ψυχή του….,
καταπώς συμβαίνει και με τους αρνητιστές....!
/ .....ιδές σχετικό κεφάλαιο στο 1ο Σιωπολόγιο..... /
*//* Ω ‘’πολυθεϊστή’’ Ι. ΑΧ, μήπως θα ‘πρεπε, ω παντοδύναμοι, να ορίσετε νόμο εσύ κι ο Θεός : πατήρ σου….,
έστω…., αφού το θέλετε έτσι...., χμ, να πηγαίνουν…., αφού βγουν…., τα ακάθαρτα πνεύματα---δαιμόνια,
σε..... σκληρόδερμα γουρούνια, έστω...., που…., σαν θα πνίγονται...., να πνίγονται κι αυτά μαζί τους....,
ώστε, τελικά, να απαλλασσόμαστε απ’ αυτά εσαεί.…, που το δέρμα τους είναι δαιμονιοφυλακιστικόοοοο…!;
Ή δεν το θέλατε…., που θα σας χαλούσε το μυστικό σας σχέδιο.…,
σειςςς Ποσειδώνεια τέρατα, που, αρχαιόθεν, ‘’βάλατε τα καραβάκια να αρμενίζουν σε στραβό γιαλό…..’’….,
χα…., τα ‘’καλουπιάσατε’’…., αφού, πριν, αποκτήηησατε τον….. πνευματικόοο «οριστικό τύπο» σας…!;
Αν ναι…., που ναι…., τότε είστε "τρισ"χειρότεροι απ’ τον άκορμο Σατανά...., είστε εσείς, και, Σατανάς....!…..
Και, σαφώς, είναι αλλιώς τα πράγματα...., ναι, κι όχι ως κι εδώ και στα περί δήθεν…. .Θεού, Σατανά,….!…..
…..Εχχχχχ…., και τι ‘’αυτολεξεί’’ αντιγραφή των Ματθαίου και Λουκά….! *//*
=======================================================================
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9 --- 65 )
#65)
Οι πραγματικοί αδελφοί.
Οι πραγματικοί αδελφοί : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 46 έως 50.
Οι πραγματικοί αδελφοί : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 31 έως 35.
Οι πραγματικοί αδελφοί : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 19 έως 21.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και κάποιος του είπε / του Ι. Χ / , «Να η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν
να σε ιδούν». Αυτός δε απεκρίθη εις εκείνον που του το είπε, «Ποιά είναι η μητέρα μου;
Και ποιοί είναι οι αδελφοί μου; Και άπλωσε το χέρι του επάνω εις τους μαθητάς του και είπε,
«Να η μητέρα μου και οι αδελφοί μου;». Εκείνος που θα κάνη το θέλημα του Πατέρα μου,
που είναι εις τους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα». (!;)
[Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 47, 48, 49, 50.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#65)

Οι πραγματικοί αδελφοί.

Ε, εκείνο το «εκτός εαυτού» : Μάρκος : 3 : 21 των αδελφών του και της μητέρας του....,
το λίγο πριν και ως άνω αναφερθέν….,
χμ, που δεν έκαναν το θέλημα του Πατρός του…., ήτοι, που τον έθιξαν αμφισβητώντας ‘τον, και, έτσι....,
μάλιστα, παρουσία και των πολεμίων του Φαρισαίων...., είναι αξεπλήρωτο...., εκδικητικό Γιαχβίδιο γαρ….,
κι οι σατανιστοκίνητοι "μπαλωτήδες" των γκαφών | Ε, γκαφών των κωδικοποιητών…!; | του Χαζωραίου τους
ας λένε, κι εδώ, ό,τι….. εντός εαυτού –των θέλουν....!
=======================================================================
9 --- 66 )
#66)
Η παραβολή του σπορέως.
Η παραβολή του σπορέως : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 1 έως 9.
Η παραβολή του σπορέως : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 1 έως 9.
Η παραβολή του σπορέως : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 4 έως 8.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και όταν ήτο μόνος, τον ερωτούσαν εκείνοι που ήσαν μαζί του και οι δώδεκα,
σχετικώς με την παραβολήν. Και τους έλεγε, «Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίσετε 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».
{ «Διότι εις εκείνον, που έχει κάτι, θα του δοθή και άλλο και θα περισσέψη
αλλά από όποιον δεν έχει, θα αφαιρεθή και εκείνο που έχει.». [Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 12.] }
Και τους λέγει, «Δεν καταλαβαίνετε την παραβολήν αυτήν
και πώς θα καταλάβετε (!;) όλας τας παραβολάς;».
[Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 10, 11, 12, 13.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 67 )
#67)
Διατί μιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς.
Διατί μιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 10 έως 17.
Η παραβολή του σπορέως : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 10 έως 13.
Η παραβολή του σπορέως : Λουκάς : 8 : 9 έως 10.
[ Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Και εκπληρώνεται εις την περίπτωσίν τους / …..εις την περίπτωσιν εκείνων εις τους οποίους μιλεί ο Ι. Χ
με παραβολές….. / η προφητεία του Ησαΐα, η οποία λέγει : Θα ακούτε καλά αλλά ποτέ
δεν θα καταλαβαίνετε και θα κυττάζετε καλά αλλά ποτέ δεν θα ιδήτε. Διότι έγινε αναίσθητη
η καρδιά του λαού τούτου, και βαρειά ακούουν με τα αυτιά τους και έκλεισαν τα μάτια τους,
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μη τυχόν ιδούν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά
και μετανοήσουν και εγώ τους θεραπεύσω. Αλλά τα δικά σας μάτια είναι ευτυχή διότι βλέπουν,
και τα αυτιά σας διότι ακούουν.
[Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 14, 15, 16.]
------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 68 )
#68)
Ερμηνεία της παραβολής του σπορέως.
Ερμηνεία της παραβολής του σπορέως : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 18 έως 23.
Η παραβολή του σπορέως : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 14 έως 20.
Η παραβολή του σπορέως : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 11 έως 15.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#66. #67. #68) Η παραβολή του σπορέως. Διατί μιλεί ο Ιησούς με παραβολάς.
Ερμηνεία της παραβολής του σπορέως.
Κι ενώ ο κόσμος ήταν πολύς εκεί στην παραλία, τότε…., τόσος που αναγκάστηκε να ανεβεί σε πλοιάριο,
που οι μαθητές του….. του το διέθεταν, και, για αυτό…., άρχισε απ’ αυτό να τους μιλά, μακρόοοθεν,
με παραβολέεες…., χα, αλά τα αινίγματα : ενέδρες της Καδμείας Σφίγγας....!
Μες σε τόση φασαρία τόσου λαού, λοιπόννννν, και σε τόση απόσταση
και χωρίς τα σημερινά τεχνολογικά μέσα....,
ως, λ. χ, μικρόφωνα, μεγάφωνα,..... ο Χαζωραίος τους έλεγε τις σκόπιμα ακατανόητές του παραβολές….,
τους….. ανοήτους, αγράμματους και με μικρή δυνατότητα ως προς το να εννοούν....,
όπως τέτοιοι ήσαν…., δείχνεται---καταλογίζεται Ιησούθεν…., κι οι πρωτοκλασάτοι 12 μαθητές του
και, επιπλέον, ‘’χαζοβιόληδες’’ και….. ‘’πλακατζήδες’’….!
Αυτοί…., οι 12…, που….. ώς και τις πιο απλές κι εύκολες παραβολές δεν εννοούσαν οι, όσοι, βλακόμυαλοι
και που του ζητούσαν να τους τις εξηγήσει...., ---- …..εεε, βασιλοκαπιταλισμόοο, ρεεε….! ---- εξοργίζοντάς ‘τον....!
Χμ, οι πάνσοφοι αλιείς…., μετά κυνηγοί,….. μα..... και που τους κολάκευε....,
λέγοντάς ‘τους πως είναι εξαιρετικά ευτυχείς…., που ακούν και βλέπουν, από αυτόν, τέτοια που.....
ούτε οι μεγαλύτεροι προφήτες δεν αξιώθηκαν να δουν και να ακούσουν....,
ευτυχείς...., που, εξαιρετικά, ξέρουν το….. μυστικό σχέδιο της βασιλείας των ουρανών….,
χμ, της δικής του και επί της γης..… κι όχι, βέβαια, μόνο, του ουρανού : εξωτερικού πέριξ της γης τους….,
ενώ οι άλλοι, οι έξω, όχι ευτυχείς....!
Χα…., αυτοί…., βρε σεις…., που τους δόθηκε, εξαιρετικά, το να γνωρίζουν τα δύσκολα μυστήρια
και νόμιζε, ο ψιτάκιας, πως έτσι, προφορικά, εκπλήρωνε, λόγω, την αποστολή του....!
Προφορικά…., που τα περισσότερα…., πλην των ξένων απόψεων…., ιδίως, των Ελληνικών….,
που τις αφομοίωνε επεξεργαζόμενός ‘τες, πάντα σφετεριζόμενός ‘τες ο ιδεοπλιάτσικας....,
ήταν κείμενα κι απόψεις που του τα έδιναν…., και, αλά Μωάμεθ…., κι οι χορηγοί του…..
κι ανάλογα με το πού και σε ποιους κάθε φορά θα τα έλεγε....,
μα και οι του "εξόριστου και αιρετικού" ιερατείου του "Ισραήλ"....,
ο Ι. Χ…., χμ, που δεν, ’’δεν’’, μπήκε στον κόπο να αφήσει γραπτά, / …..ως….. ο άλλος ‘’Χριστός’’….. /
όνταςςςςς, μάααλιστα, ισόθεοςςς, χα....!
Ή, μήπως, άφησε κι αυτός,
// Ε, αφού τον θέλετε ως υπαρκτόν αυτόν τον ‘’τέτοιο’’….! Έιιιιι, υπαρκτός ως ‘’αυτός’’ --- αυτοί ---….! //
να, λίγα γραπτά [ …..όχι αυτές τις ‘’γραφές’’---‘’προγραφές’’ του….! ] και σχέδιά του….,
|// …..ως, τάχα, κι οι….: Βούδδας, Σωκράτης,….!
Έιιιιι…., κι ο προφορικός λόγος έχει….. «γιώτα και κεραίες»…!; //|
όσο, σωστά και, μοιραία, μη σωστά…., που ‘ν’, λεν, μες στα μυστικά τους σιωνοαρχεία κωδικοποιημένα...!;
----------------------------------------------------%%##%%----------------------------------------------------▓ Ιεζεκιήλ : 12 : $2 (3…..)….: [ Η διά συμβολικών πράξεων προαναγγελία
της αιχμαλωσίας της Ιερουσαλήμ…., προηγηθησομένης της ερήμωσής της….,
χμ, «για να γνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Κύριος»….! ] :
Θεός / προς Ιεζεκιήλ / : «’’υιέ ανθρώπου, κατοικείς εις το μέσον αποστάτου οίκου·
/ …..εις το μέσον της κατηραμένης Χαναανοκατάγωγης Ιερουσαλήμ….: «της απίστου συζύγου»….. /
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έχουν οφθαλμούς διά να βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν,
και έχουν ώτα διά να ακούουν, αλλά δεν ακούουν· διότι είναι οίκος αποστάτης»…..
(3…..) : «’’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’’»…..
|// …..πράγμα που έκανε….: «εξήγαγε τας αποσκευάς του,
ως εάν ήσαν πραγματικαί αποσκευαί δι’ εξορίαν»…., χμ, «συμβολικώς», κι αυτό….! //|
Παραπομπή απ’ το $2 της Π. Δ στο Ματθαίος : 13 : 13, 14 (15) : Ι. Χ :
«Διά τούτο τους μιλώ / στο λαό / με παραβολάς, επειδή ενώ κυττάζουν, όμως δεν βλέπουν
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. Διότι έγινε αναίσθητη
η καρδιά του λαού τούτου,…..»….: Διατί ομιλεί ο Ιησούς Χριστός με παραβολάς….!
** Ρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ, ο Ησαΐας λέει «…..διότι είναι οίκος αποστάτης…..»….,
διαπίστωση, χωρίς συμμετοχή του…., ( …..να, χρησιμοποιεί ενεστώτα….. κι εσύ μέλλοντα….! )
ενώ εσύ και διά του Ματθαίου λες….. «…..εις δε τους έξω όλα γίνονται με παραβολάς / από σένα / ,
ώστε να κοιτάζουν καλά αλλά να μη βλέπουν, και να ακούουν καλά αλλά να μη καταλαβαίνουν,
μη τυχόν μετανοήσουν και συγχωρηθούν αι αμαρτίαι των»….,…..
ννναιαιαι…., συ ο γκαβωτής και κουφαντής τους…., κάλέ κακέ….! ** ▓
---------------------------------------------------%%##%%-----------------------------------------------Και, γιατί…., ω παντογνώστη, χξς΄, κυρίαρχε, Χαζωραίε...., ρε ανίδεε σπορέα,
χμ, που δεεεεεν ξξξξξέρεις, και, τον τρόπο με τον οποίο βλασταίνει
και μεγαλώνει ο σπόρος που σπέρνεις….: Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 26, 27….,
συ…., που έλεγες, πριν, ότι όλα τους τα φανέρωσες, στους 12....,
/ .....χμ, τους ευτυχείς…., που τα μάτια τους βλέπουν και τα αυτιά τους ακούουν....! /
που έπρεπε να τα λένε από τις ταράτσες στους έξω…., χμ, αφού τίποτα δεν είναι κρυφό σε σας,
που να μη πρέπει να μαθητευτεί...., μιας και, τάχα, αυτό ήθελες....,
γιατί…., τώρα…., λες πως στους 12 έχει δοθεί, εξαιρετικά, το να γνωρίζουν ξεκάθαρα
τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού...., χμ, της δικιάς σου γήινης και, τελικά, ονείρωξής σου...!;
// .....κάλέ...., υπάρχουν, και, του Χαζωραίου ‘’μυστικά’’….. κρυμμένα στα σιωνοαρχεία σας...!; //
Στους 12…., που τους δόθηκε κι άλλο…., γιατί είχαν…., και θα περισσέψει....,
● .....δηλαδή, να γίνουν πιο "πονηροί", παλιοσπουδαρχίδες και παλιοθρήσκαρχοι…., ως έγιναν μετά....!
Και….. τί…!; Κουμουνιστικός καπιταλισμός, χμ, ή καπιταλιστικός κουμουνισμός…!;
Εχ, καλέ εσείςςςςς, να, βασιλοχούντα….!
Ωρέ ‘’ψάρια’’…., μην ανησυχείτε…., μπορεί και βασιλευομένη δημοκρατίιιιια….,
μα επιλεκτικά απ’ το δήμο : λαό….: Ματθαίος : 13 : 47, 48, 49….,
χμ, ναι, επιλεκτικά…., που οι αλιείς ψαριών «θα μαζέψουν τα καλά σε αγγεία,
τα δε σάπια θα τα πετάξουν»…., ε, τα κατ’ αυτούς καλά και σάπια….,
τάχα, αυτό, χα, «κατά την συντέλειαν» του κόσμου….!
Ναιαιαι…., και χαρά στα κατ’ αυτούς καλά ψάρια….. κι ουαί στα κατ’ αυτούς σάπια….,
α, μόνο που δεν μας λέει κάτι και για τα άλλα είδη της ξηράς…., σαφώς, του κάμπου….,
που τα ‘’όρη’’ και οι ‘’λόφοι’’ είναι για τα βάθρα και τα υποβάθρα….,
χα, να, όλα τα ως άνω, στη «βασιλεία των ουρανών / …..εχ, στο καθεστώς της βασιλείας τους….! / ,
που μοιάζει με ένα δίχτυ»….! Ξου, μωρή ‘’υδρ’’αράχνη…., χξς΄….! ●
ενώ στους έξω….. όλα γίνονται με παραβολές...., να….: «χωρίς παραβολήν δεν τους εμιλούσε,
μα εξηγούσε (!;) όλα (!;) ιδιαιτέρως εις τους μαθητάς του»….: Μάρκος : 4 : 34…., ο….. καχύποπτοςςςςς….,
[ Δηλαδή, ω Σφίγγα, με γρίφους και παγίδες.…. τα πολεμικά διαγγέλματα : προφητείες, παραβολές,…!; ]
που δεν τους έχει δοθεί / στους έξω /…., γιατί δεν είχαν....,
αλλά, χμ, και που θα τους αφαιρεθεί και εκείνο που έχουν, ήδη....,
ώστε να κυττάζουν καλά, αλλά να μη βλέπουν…., και να ακούν καλά,
| .....χμ, να γίνουν πιο "αθώοι"...., έτσι και με λιγότερη, ως από κλεψιά –τους, κωδικική γνώση….! |
αλλά να μη καταλαβαίνουν...., (!;) μην τυχόν μετανοήσουν και συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους...!;
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Τί, λοιπόν...., βρε μηρυκαστικό ξένων θεωριών...., που δεν είχες να δώσεις…., χμ, ο ισόθεος….,
τουλάχιστον, μια δική σου κοσμοθεωρία...., ω στραβωτή σταυρωτή των όχλων...!;
Ήθελες…., χμ, για να εκπληρωθεί η ανάλογη…., μα για άλλον ‘’τέτοιον’’…., σατανο"προφητεία"
του ιμπεριάλα Ησαïούλη....,
/ .....ε, που κατά το τότε δοκούν σου ιδιοποιείσαι και διαστρεβλώνεις..... /
να είναι, ω αρχισπουδαρχίδη, με ανάπηρα ψυχομάτια και ψυχοαυτιά...., για να είναι πάντα θύματα...!;
Ήθελες, λοιπόν…., τότε…., να μη μετανοήσουν…., ώστε να συγχωρεθούν, παραγραφούν, Κυριόθεν,
οι αμαρτίες : ανομίες : ανυπακοές :….. τους.…, «εξαλειφθούν εις μίαν ημέραν»,
ως θα έλεγε κι ο Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 9….,
// …..όπως, λ. χ, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, και, των Νινευιτών
με την Κυριόθεν αναγκαστική μεσολάβηση του Ιωνά….,
αφού, μάλλον, τους ‘’πρόσεξε’’ πιότερο ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Κύριος και παραμέρισε τη φυλή του….,
χμ, και γι’ αυτό μετάνοιωσε κι αυτός : κι ο Ιωνάς….. //
μήπως και κάποια άλλη φυλή σας…., ή μη Εβραίικη, από «τους έξω»….,
γίνει αυτή…., πάλι ‘’πειραματοζωικά : νεοδημιουργικά : νεοταξικά….,
«χωροφύλακας» της περιοχής τότε κι όχι εσείςςςςς…!;
Φυσικά και ναι...., αλλά αυτά τα διαβλέπουν, μόνον, οι ξύπνιοι σπουδαρχίδηδες…., τα Καισαρίδια....,
ενώ τα θρησκομαστουρωμένα λαουτζίκια, κοπάδια για σφαγή, όχι.... και…., εμ, "καλώς" παθαίνουν....!
Και, σαφώς, οι παραβολές του, ως συνήθως, είναι πλάγιες ‘’προγραφές’’ κι αλιμονισμοί
στους εναντίον του….. αγονόψυχους….. και μακαρισμοί στους με το μέρος του….. γονιμόψυχους….!
==========================================================================
9 --- 69 )
#69)
Η παραβολή των ζιζανίων.
Η παραβολή των ζιζανίων : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 24 έως 30.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Άλλην παραβολήν τους παρουσίασε και τους έλεγε, «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με άνθρωπον,
ο οποίος ( …..α, ο Γιαχβέ…!; ) έσπειρε εις το χωράφι του / …..α, στην ήδη κατοικημένη Εδέμ…!; /
καλόν σπόρον | …..α, τους εποίκους Αδάμ και Εύα : σιτάρι…!; | .
Αλλ’ όταν οι άνθρωποι / …..α, οι ντόπιοι Εδεμίτες…!; / εκοιμώντο,
ήλθε ο εχθρός του [ …..α, ο φιλοαυτόνομος αντιγιαχβέ…., που τον έβαλε να τους επιτηρεί…!; ]
και έσπειρε ζιζάνια | …..τί, έβαλε κι ο εχθρός του Σατανάς εποίκους…!; | ανάμεσα εις το σιτάρι και έφυγε.
Όταν δε εβλάστησε ο σπόρος και έκανε καρπόν, τότε εφάνηκαν και τα ζιζάνια.
---- …..εχ, καλά…., μέχρι τότε, κοιμούνταν όλοι : παντογνώστης Γιαχβέ και γιαχβικοί….. και δεν…!;
Αλλά τί…!; Αφού κι ο ίδιος ο Γιαχβέ «δεν ξέρει τον τρόπο με τον οποίο βλασταίνει και μεγαλώνει
ο σπόρος που σπέρνει» : Ματθ. : 4 : 26, 27….,
ε, λίγη ήταν κι η σκασίλα –τους να ξέρουν, οι γιαχβικοί, για τα ‘’τέτοια’’….!
Ή….. ‘’πλάκα μας κάνετε’’ και…!; Και….. ζιζάνια τα ‘’υβρίδια’’ οι….. ’’μηλίτσες’’, ρε μουσίτσες…!; ---Και ήλθαν οι δούλοι του οικοδεσπότη ( …..α, οι επιτηρητές του κοιμώμενου ‘’επιτηρητή’’…!; )
και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπειρες καλόν σπόρον εις το χωράφι σου; Πώς λοιπόν έχει ζιζάνια;».
Αυτός δε τους είπε, «Εχθρός άνθρωπος το έκανε».
( Ω Γιαχβέ, μήπως ‘’το ‘παιζες’’, και, Δήμητρα…!; Ή ήταν, κι αυτό, ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’ –σας…!; )
Τότε οι δούλοι του είπαν, «Θέλεις να πάμε
να τα μαζέψουμε;».
[ …..α, ως ο Ι. Χ υπέρθεος…., έτσι κι οι άγγελοι….: καλύτεροι απ’ το Θεόοο…!; ]
Αυτός δε είπε, «Όχι, μήπως, όταν μαζέψετε τα ζιζάνια, εκριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι.
*** Ρε Γιαχβέ…., μόνο πρακτοριλίκι τους έμαθες τους δούλους…!; Γεωπονικής ξεβοτάνισμα γιοκ…!;
Ή τιμωρείς τα σιτάρια…., που ‘’αρέστηκαν’’ με τα ζιζάνια : ‘’μηλίτσες’’ «υπό την συκήν»…!;
Ναι, ω Χάχα, ‘’αρέστηκαν’’…., έτσι που…., καθώς έβρεχες συνέχεια στην πάνυγρη γη της Εδέμ….,
θα….. γκιούλιαζαν : μούλιαζαν : μούχλιαζαν : υδρωπικίαζαν…., αν δεν….,
( …..α, δεν εννοώ την άλλη ‘’υδρ’’ωπικία : την ψυχοαρρώστια από δημο,λαο,υδρο,κρατικό «γονίδιο»….! )
ναι, και τα ‘’δέχτηκαν’’ και δεν σε κάλεσαν σε βοήθεια…., να, για να ‘’τους τραβάνε τα υγρά’’,
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ώστε να μη ‘’πιάσουν γκιούλι : μούχλα’’ κι αγονέψουν…., ε, που ουράνιο τόξο δεν έβγαινε, και, τότε,
για να σου θυμίζει τη συμφωνία : διαθήκη : μνημόνιο :….. που ‘’υπόγραψες’’….,
ω συ από μαλάκυνση εγκεφάλου λήσμονα….,
χμ, που κι αλλού και σ’ άλλες, εξεξεξαιρετικά φίλτατές σου, ‘’Εδέμ’’ ‘’έβοσκες’’….,
ναιαιαι, ρε σχιζοπειραματιστή και πολυσάτραπε σχιζάκια Γιαχβέ….! ***
Αφήστε τα να μεγαλώσουν και τα δύο, έως ότου έλθη ο θερισμός,
{ .....ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου,
και οι θερισταί είναι οι άγγελοι. [Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 39.] }
και κατά τον χρόνον του θερισμού θα πω εις τους θεριστάς, «Μαζέψετε πρώτα τα ζιζάνια
και δέσετέ τα σε δεμάτια, διά να τα κάψετε, το δε σιτάρι μαζέψετέ το εις την αποθήκην μου».
[Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
// Ωχ…., ζήσε μήνα θεριστή…., να φας ‘’μηλό’’πιτα….. βραστή….! Χα…., άσ’ ‘τα….. και βράσ’ ‘τα….,
ναι…., βρε ‘’πιστό’’ μαζόχι λαουτζίκι…., που πάντα σε ‘’θερίζουν’’….,
λες κι είσαι συ «υπό τον ληστή»….!….. //
--------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 70 )
#70)
Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι. (παραβολαί.)
Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι (παραβολαί) : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 31 έως 36.
Διδάγματα από το λυχνάρι και τον σπόρον : Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 26 έως 34.
Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 18 έως 21.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη, και δεν τους έλεγε (!;) τίποτε χωρίς παραβολήν,
(( …..κρυμμένα κρύβουν τέρατα….,/ με ‘’φανερές’’ παραβολές….,/
‘’ως τα κλωσσόπουλα οι κλώσσες’’….,/ μην τους φανούν τα ‘’κέρατα’’….,…../
πληρώστε το ‘’παράβολο’’….,/ εχ, εκπληρώστε προλαλιές….,/
«οχλολαοί και εθνογλώσσες»….,/ το απλό….. τούς είναι άβολο….! ))
διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη διά του προφήτου : θα αρχίσω να μιλώ
με παραβολάς και θα πω πράγματα κρυμμένα από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου.
---- …..με γρίφους και αινίγματα….,/ και με….. ’’γλωσσολαλήματα’’….,/
σας άνοιξαν τα μνήματα….,/ προφήτες τραγαγήματα….,/ Σφίγγες Θύτες…., ω θύματα….! ---Τότε άφησε τα πλήθη και ήλθε εις το σπίτι του.
(1) [Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 34, 35.]
{ Και έλεγε, «Η βασιλεία του Θεού είναι σαν να ρίχνη ένας άνθρωπος τον σπόρον
εις την γην, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει
κατά τρόπον που και ο ίδιος (!;) δεν ξέρει.». (2)
[Μάρκος, κεφ. 4, εδ. 26, 27.] }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 71 )
#71)
Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων.
Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 37 έως 43.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 72 )
#72)
Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ (παραβολή).
Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ (παραβολή) : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 44 έως 52.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#69. #70. #71. #72. Η παραβολή των ζιζανίων. Ο σπόρος σιναπιού και το προζύμι. (παραβολαί)
Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων. Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ. (παραβολαί).

124

Δηλαδή, χμ, Χαζωραίε…., όπως στην παραβολή των ζιζανίων...., που, ενώ κοιμούνταν οι άνθρωποι....,
άνθρωπος κακός / : κάτθρωπος…!; / έσπειρε ζιζάνια στο χωράφι με το σιτάρι...., έτσι και ο όντως Θεός....,
μήπως…., χμ, ενώ ‘’εκοιμάτο’’ ο παντοδύναμος αυτός κι οι ολιγοδύναμοι πρωτόπλαστοι....,
του ξέφυγε ο όντως Σατανάς..... κι έκανε ό,τι έκανε…. και δεν ξέρει τι, του, γίνεται…!;
▌ Ω Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., ο όντως Θεός…., από αγάπη για την ελευθερία :
1η αρχή της Δημιουργίας του και, σε πολλά, δευσμευτική του….,
αυτοπεριορίστηκε και….. από παντοδύναμος….. έγινε ολιγοδύναμος…., έως, πολλάκις, κι αδύναμος….,
όχι όπως στα πρόχειρα σύμπαντά Του….. με τα πλάσματά Του μαριονέττες….,
και, και, γι’ αυτό είναι όλα έτσι, ως είναι….!
Και…., αν το α΄ γίνονταν έτσι που το β΄ να είναι αλλιώς…., ή και να μην υπάρχει….,
πολλά και τίποτα δεν θα γίνονταν να γίνουν στην αλυσίδα της, επίσημης, Δημιουργίας Του….!
Εκτός κι αν τα έκανε με ανθρωπική αρχή εσέεεεενα όοοοολα….,
που, χα, όντωςςςςς, όλα έγιναν με σένα και για σένα…., ω Θησέα, σώρρυ, Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ▌
Εμ, έτσι...., όπως τα λες, βρε Ιησούλη, εδώ...., ο Θεόςςς έκανε καλά τη δουλειά του....,
αλλά, κυρίως, οι πρωτόοοπλαστοι φταίνε…., που δεν φύλαγαν.....
και βρήκε έτσι την ευκαιρία ο Σατανάαας να τα αναποδογυρίσει---"ζιζανιώσει" όλα….,
αυτός που, χα, υπέταξε τον κόσμον, τον των πρωτανθρώπων, όχι θεληματικά τους, ως λέγεται αλλού….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 20, 21 : «Διότι η πλάσις υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά,
αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, με την ελπίδα ότι και αυτή η πλάσις θα ελευθερωθή
από την δουλείαν εις την φθοράν, διά να μπη εις την ένδοξην ελευθερίαν των παιδιών του Θεού»….,
εχ, μιας και οι δυο αυτοί…., Γιαχβέ : Θεόςςς και αντιγιαχβέ : Σατανάςςς…..σαδοσυνεργάζονται :
Πύργος Βαβέλ : Συγχύσεως, Ιώβ, παιδαγωγός / συν ‘’θεώ’’ / Ι. Χήδων,….!
Μα….. μόνο που δεν μας λες...., εδώ, το πώς ο κακός άνθρωπος : ο κάτθρωπος / και ο Σατανάςςς /
ξέφυγε από την προσοχή του παντοδύναμου Θεούουου.…!
Αλλά...., ξέχασα...., το μυριολέτε αλλού...., χμ, το πως του επετράπη κι αυτό....,
ρε βλάσφημε κρυπτοσατάνα…., έτσι, δουλειά να μην του λείπει…., α, κι η..... πολυτονία---μη μονοτονία....,
ε, μες στο μυστικό σχέδιό του, όπου ‘’κυρίαρχο’’ ρόλο παίζει ο Σατανάςςς : ενεργούμενο του Θεούουου....!
--------------------------------------------------%%%&&&%%%-----------------------------------------------► Ως δε προς το που θες, κι εσύ, να κολλά η παραβολή αυτή σε σένα,
χμ, που θα ερχόσουν, τ ό τ ε, εκ δευτέρου….,
και στην εκκλησία σου...., στο σχιζοφρενές όνειρό σου...., περιττό να σχολιαστεί...., και αυτό....,
και, αφού αποδείχτηκε….. ονείρωξξξή σου....!
Και, γιατί, ω παντοδύναμε κι ισόθεε αρχιθεριστή : αρχιπρογραφάκια,
δεν έβγαλες και δεν έκαψες τα ζιζάνια, με προσοχή, ως «Αρότριος» : ζιζανιοκτόνος Απόλλων συ,
χμ, ώστε να μην ξεριζωθεί μαζί μ’ αυτά και το σιτάρι....,
στην 1η παρουσία σου...., ε, απουσία σου έτσι...!;
Χα, μήπως, για να έχουν δουλειά, και, οι θεριστές σας άγγελοι
έως τον θερισμό : τέλος του, ’’γνωστού’’ σας, κόσμου…., χα, κι αρχή του δικού σας υποκόσμου
σε….. δική σας, έστω, νέα δημιουργία : χωρο,λαο,ανακατανομή :…!;
Γιατί όχι…., χμ, ω παντογνώστα…., ω νέε παραβολόλογε Βούδδα Ιησού κι έρμαιο του τυχαίου του Τυχαίου….,
που δεν είπες τίποτα απολύτως…., ούτε και με τις παραβολές…., τις, χμ, "προφητευμένες"….,
ω αμφίστομε κωδικομηρυκαστή, κι εσύ, της σαδοσχιζο·Παλαιάς Διαθήκης,
τσς, επί τω ‘’καλυπτοτέρως’’ εξεξεξευμενιστικότερον : εξεξεξευγενιστικότερον…!;
Ννναι, τίποτα το κρυμμένο από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου δεν φανέρωσες....,
παρά μηρυκάσματα απόψεων άλλων...., χα, ω παντογνώστα...., χξς΄, ρε ενεργούμενο του Σατανά….,
«.....που έρριξες τον σπόρον εις την γην, και κοιμάσαι και σηκώνεσαι νύχτα και ημέραν
και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και συ ο ίδιος (!;) δεν ξέρεις.....»....:
Μάρκος : 4 : 26, 27 /…..Ω κάλέ συ…., κι ο όντως Θεός, χμ, έτσι...!; / ...!; ◄
♣ ▪ Ιωήλ : 4 : $13 : (Κρίσις των εθνών) : «’’Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. Εισέλθετε,
// …..«κηρύξατε πόλεμον,….. σεις οι αδύνατοι…., λέγοντες ‘’Είμεθα πολεμιστές’’» : Ιωήλ : 4 : 9, 10….. //
πατήσατε διότι το πατητήριον είναι πλήρες, τα πυθάρια υπερκχυλίζουν,
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επειδή η κακία των / …..των εθνών : εθνικών : ειδωλολατρών : ελληνιστών :….. / είναι μεγάλη!»….!
Παραπομπή από το $13 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος 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….!
▪ Σοφονίας : 1 : $3 : (Απειλαί κατά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ)
// …..φυλές –τους, που, κι αυτές, έγιναν Βααλιστές….. // :
Θεός : « (!;) ’’Θα εξολοθρεύσω ανθρώπους και ζώα, θα εξολοθρεύσω τα πετεινά του ουρανού
και τους ιχθύς της θαλάσσης, θα κάμω τους κακούς να σκοντάψουν,
θα αφανίσω τον άνθρωπον από την επιφάνειαν της γης’’, λόγος του Κυρίου’’»….!
Παραπομπή από το $13 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 13 : 41 :
«Θα αποστείλη δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του
και θα μαζέψουν από το βασίλειόν του | Χμ, στον ουρανό, ένα βασίλειο, μα, στους ουρανούς, πολλά….! |
όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομίαν,
και θα τους ρίξουν εις το καμίνι που καίει»….: Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων….!
** Τι είχες Γιαχβίδιο…..τι είχες πάντα….!
Ε, ασαφείς παραβολές και σαφή μηνύματα…., να, κι ασαφή μνήματα….,
ναι, και οι της Π. Δ και οι της Κ. Δ, με ή χωρίς μάσκα…., ε, και ο νοών νοείτω κι ο ανοών ανοείτω….!
Βρε, να, λουκάνικο με μουστάρδα : σιναποσάλτσα…., άει και καλή χώνεψη, ω Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες….!
Και…., για χωνευτικό…., πάτε στο σπίτι του να σας το δώσει….,
χμ, που, τόοοοοτε, είχε πού την κεφαλήν κλίναι….: Ματθαίος : 13 : 36….:
«Τότε άφησε τα πλήθη και ήλθε (!;) εις το σπίτι του»…., χμ, που το νοίκιαζε ο φτωχός άεργος….! ** ♣
==================================================================
9 --- 73 )
#73)
Εις την Ναζαρέτ αρνούνται τον Χριστόν.
Εις την Ναζαρέτ αρνούνται τον Χριστόν : Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 53 έως 58.
Εις την Ναζαρέτ δυσπιστούν εις τον Ιησούν : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 1 έως 6.
Ο Ιησούς εις την Ναζαρέτ : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 14 έως 30.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Και (!;) δεν μπορούσε εκεί να κάνη κανένα θαύμα παρά μόνον έβαλε τα χέρια
εις ολίγους αρρώστους και τους εθεράπευσε. / Α, εδώ, θεραπεία : μη θαύμα…., χμ, μα, αλλού, είναι θαύμα…!; /
(1) [Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 5.]
*) Και του έδωκαν το βιβλίον του Ησαΐα του προφήτου και αφού το ξετύλιξε ευρήκε το μέρος,
όπου ήτο γραμμένον, Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου, (!;) διότι με έχρισε. Με έστειλε να φέρω
εις τους πτωχούς χαρμόσυνον άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν συντετριμμένην καρδιά,
---- …..έι…., το παζλάρισμα κομματιών σπασμένης καρδιάς = θεραπεία…!; Άααει…., ‘’σπάστε’’….! ---να κηρύξω εις αιχμαλώτους απελευθέρωσιν και εις τους τυφλούς ανάβλεψιν, να ελευθερώσω εκείνους
που πιέζονται, να κηρύξω το έτος της ευνοίας του Κυρίου. (2) [Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 17, 18, 19.]
{ Άρχισε δε να τους λέγη, / ο Ι. Χ / «Σήμερα έχει (!;) εκπληρωθή εις τα αυτιά σας
η γραφή αυτή».
[Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 21.] }
*) «Να είσθε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χήρες την εποχήν του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ,
όταν έκλεισε ο ουρανός επί τρία χρόνια και έξη μήνες, και έγινε μεγάλη πείνα εις όλην την χώρα,
αλλ’ ο Ηλίας δεν εστάλη σε καμμίαν απ’ αυτές αλλά σε μία χήρα εις την Σαρεπτά της Σιδωνίας.
Ήσαν και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχήν του Ελισαίου του προφήτου
[ Α…., ο Ελισαιέ, του Ελισαίου, τον Ελισσαιέ, ω Ulysse : Οδυσσέα, σώρρυ, ω μαφιοζονόματε….! ]
αλλά κανείς απ’ αυτούς δεν εκαθαρίσθηκε παρά ο Νεεμάν ο Σύρος». Και όλοι εις την συναγωγήν
ωργίσθησαν όταν άκουσαν αυτά και εσηκώθηκαν και τον έδιωξαν έξω από την πόλιν
και τον έφεραν έως την κορυφήν του βουνού, επάνω εις το οποίον ήτο κτισμένη η πόλις των,
με σκοπόν να τον ρίξουν εις τον κρημνόν. Αυτός όμως επέρασε διά μέσου αυτών και έφυγε. (3)
[Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
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---------------------------------------------------------------------------------------9 --- 74 )
#74)
Θάνατος Ιωάννου του Βαπτιστού.
Θάνατος Ιωάννου του βαπτιστού : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 1 έως 12.
Ο Θάνατος του Ιωάννου του Βαπτιστού : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 14 έως 29.
Η απορία του Ηρώδη : Λουκάς, κεφ. 9, εδ.7 έως 9.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Η δε Ηρωδιάς έτρεφε μνησικακίαν εναντίον του / του Ιωάννη / και ήθελε να τον σκοτώση
αλλά δεν μπορούσε, διότι ο Ηρώδης (!;) εφοβότανε τον Ιωάννην, (!;) επειδή ήξερε ότι ήτο άνδρας δίκαιος
και άγιος και (!;) τον επροστάτευε. Τον άκουε ευχαρίστως, αλλά όσα άκουε τον έφερναν
εις μεγάλην απορίαν.
[Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 19, 20.]
{ (!;) Κατ’ εκείνον τον καιρόν άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης την φήμην περί του Ιησού και είπε
εις τους αυλικούς του, «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής· αναστήθηκε από τους νεκρούς
και γι’ αυτό αι θαυματουργικαί δυνάμεις ενεργούν δι’ αυτού». (!;) [Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 1, 2.] }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#73. #74)

Εις την Ναζαρέτ αρνούνται τον Χριστόν. Θάνατος Ιωάννου του Βαπτιστού.

1, 3) Ο Ν,Χ,Γ,αζωραίος πάει στο χωριό του τη Ν,Χ,Γ,αζαρέτ
και διδάσκει στην συναγωγή των συντοπιτών του
μιλώντας ‘τους για την…., Ησαïόθεν και, χμ, τάχα, για αυτόν "προφητευμένη"…., βασιλεία των ουρανών....,
| …..χα…., στα όνειρα βασιλεία του ουρανού….. και στα οράματα βασιλεία των ουρανών….! |
την, της ονείρωξής του, βασιλοποίησή του, στη Γη…., έτσι που να εκπλήσσoνται πολλοί "συναχωμένοι"
και να απορούν…., που ακόμα και θαύματα, χμ, γίνονται με τα χέρια του....,
[ …..έι, ρε σεις…., στα παιδικά κι ‘’απόκρυφα’’ ‘’θαύματά’’ του δεν απορούσαν οι συχωριανοί του…!; ]
■ Ο Ματθαίος, κεφ. 13, εδ. 58, λέεεει πως ο Ιησούς «δεν έκανε εκεί / στη Ναζαρέτ / πολλά θαύματα
εξαιτίας της δυσπιστίας των»....,
{ …..για τον Ματθαίο, θαύματα οι θεραπείες…., για τον Μάρκο θεραπείες οι θεραπείες….,….! }
ενώ ο Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 5, λέει πως ο Ιησούς…., που «εξεπλάγη διά την απιστίαν τους»….,
( Εμ, εξεπλάγη…., που είδαν τα παιδικά του ‘’τέτοια’’…., που μας τα κρύβετε, ρε ευαγγελιστάδες….! )
« (!;) δεν μπορούσε εκεί / στη Ναζαρέτ / να κάνη (!;) κανένα θαύμα
[ Ε, μάλλον, τότε, δεν….. «ήτο μαζί του δύναμις Κυρίου διά να κάνη θεραπείες»….: Λουκάς : 5 : 17….,
χμμμμμ, θεραπείες---αλλαξοπιστίες του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888….! ]
παρά μόνον έβαλε τα χέρια εις ολίγους αρρώστους και τους εθεράπευσε»....,
---- Α, χμ, αυτά : οι ‘’θεραπείες’’…., ε, οι αλλαξοπιστίες…., δεν είναι θαύματα…!;
Ε, ναι…., μόνο, στην, ‘’ενημερωμένη’’, Ναζαρέτ δεν είναι θαύματα….,
χμ, και, γι’ αυτό, μάλλον, του έεεεελεγαν οι συμπατριώτες του….:
«Ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτόν σου»….,
| Α, οι σχιζάκηδες ψυχίατροι θέλουν νορμάλ ψυχίατρο για να θεραπευτούν….! |
ωχ, που ήθελε, και, ιδεολογική θεραπεία….! ---αν και του ζητούσαν να κάνει όσα άκουσαν πως έκανε εις την Καπερναούμ....! ■
μα….. για ‘’πρώτη’’ φορά εκεί και δημοσία...., ναι, κι έστω, έτσι…., ως ‘’μας’’ τα….. αντιφάσκουν : αντιλένε….!
Κι αυτό, έστω, για ‘’πρώτη’’ του φορά εκεί και δημοσία…., τσςςςς…., γιατί αλλιώς δεν θα εκπλήσσονταν....,
ώστε να διερωτούνται με δυσπιστία....: «Δεν είναι αυτός ο υιός του ξυλουργού / του Ιωσήφ / ;
Δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας;
Και οι αδελφές του δεν είναι όλες μαζί μας;»….: Ματθαίος : 13 : 55, 56…..και Μάρκος : 6 : 3….!
Κι είναι αυτό κάτι που….. δείχνει…., απερίφραστα….,
πως ο Ν,Χ,Γ,αζωραίος ήταν φευγάτος για χρόνια απ’ τη Ν,Χ,Γ,αζαρέτ…., από τα 12 ώς τα 30 του….,
και που…., όταν πήγαινε εκεί…., μάλλον, πήγαινε..... ή κρυφά ή μεταμφιεσμένος...., χμ, μεταμορφωμένος,
μιας κι ο Ηρώδης….: βασιλιάς ή τετράρχης κατά Ματθαίο : 14 : 9, 1…., βασιλιάς κατά Μάρκο : 6 : 14…..
και τετράρχης κατά Λουκά : 9 : 7….. και 3 : 1…., ---- …..α, τετράρχης = βασιλεύς…!; ----
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/ …..ε, όχι ο σφαγέας των 14.000 νηπίων βασιλιάς Ηρώδης, μα ο (!;) εγγονός του….! /
ακόμα, δεν τον ήξερε, χμ, τον φημισμένο "θαυματοποιό"....,
χμ, ως ήξερε τον «προστατευόμενό» του Ιωάννη….,
«που τοοοοότε πρωτάκουσε / ο Ηρώδης / την φήμην περί του Ιησού.....»....,
ούτε φατσικά..... ούτε ακουστά αυτόν....,
χα, ννναι, κάλέ…., που κι ο Ιωάννης, όταν βάπτισε τον Ι. Χ, τον πρωτογνώρισε….: Ιωάννης : 1 : 31, 33….!
Τον Ι. Χ…., που απ’ τη γέννησή του, τάχα, συντάραξε τον πρόγονό του,
τον παππού του, βασιλιά Ηρώδη….. και τον οποίο Ι. Χ, έστω, τον εκλάμβανε για τον Ι. Β….,
χμ, για μετεμψύχωση : κι εδώ, βλέπε, μεταμφίεση του Ι. Β...., «αναστηθέντα εκ νεκρών»….,
[ …..καλέ σεις…., πότε κιόλας ανεστήθη…!; Μήπως, κι εδώ, το ανάσταση σημαίνει αποφυλάκιση και…!; ]
ενώ άλλοι..... τον εκλάμβαναν για τον Ηλία ή αρχαίο προφήτη….,
/ Χμμμμμ…., πίστευαν και στην μετε,ν,μ,σάρκ,ψύχ,ωση….! /
διά του οποίου Ι. Χ, έλεγε στους αυλικούς του, ενεργούν θαυματουργικές δυνάμεις…., και, του Ι. Β….,
{ Καλέ σεις, μήπως "θαυματοποιούσε" κι ο Ι. Β, συνεχώς, και, στην….. ’’πρώτη του παρουσία’’, χμ.…,
ενώ μας λέτε αλλού : Ιωάννης : 10 : 41 πως «ο Ιωάννης | ο Βαπτιστής | δεν έκανε κανένα θαύμα»…!;
Ναι…., και μήπως, τότε, «δεν πέθανε εξάπαντος» ο Ι. Β…., / Ε, κι ο ‘’φίλος’’ του Ηρώδης ‘’παίζει’’….! /
ως θα έλεγε κι ο Γιαχβέ διά του Ιεζεκιήλ : 3 : 18…!; Ε…!; }
τον οποίο αποκεφάλισε για χατίρι της Ηρωδιάδος…., τον Ι. Β...., που τον εκτιμούσε και τον φοβότανε….,
επειδή ήξερε ότι ήταν δίκαιος κι άγιος….,
*$ Έι, μήπως, όμως, θεωρούσε, σ’ αυτό το ‘’Μαύρο Θέατρό’’ τους, ο Ηρώδης τον Ι. Χ μη δίκαιο και μη άγιο
κι ο Ι. Χ τον έβριζε, και, γι’ αυτό, αλεπού…., να, που ήσαν, φορές, από άλλο κόμμα ο καθένας τους…!;
Ε, να….: Ι. Χ : προς μαθητές του : «Έχετε το νου σας, προσέχετε από το (!;) προζύμι των Φαρισαίων
και από το (!;) προζύμι του Ηρώδη»….: Μάρκος : 8 : 15 και…..Ματθαίος : 16 : 6….!…..
[ Α, το «ουράνιο μάνα» τί προζύμι είχε…!; ] Ω, ο «Άγιος Ηρώδης»…., αυτός ή, έστω, κι ο σφαγέας νηπίων….,
που επί αιώνες εορτάζονταν στη Γαλλία….,
| …..ως και, στη Γαλλία : Φραγγιά, ο Άγιος Πόντιος Πιλάτος….! |
ο 1ος άγιος της χριστιανικής εκκλησίας….: 25 Ιουνίου η εορτή του :
ναός Ποντίου Πιλάτου στην Ιερουσαλήμ, αρχικά, ενώ, μετά, ξεχάστηκε η εορτή του….,
όμως, χμ, με ‘’τέτοιους’’ αντιχρίστους άρχισαν τις….. τρ·αγιοποιήσεις τους….! $*
και τον άκουε ευχαρίστως, μα με απορία..... και, χμ, τον προστάαααατευε....!
►Ε…., τώρα, όμως, ω Ι. Χ, που ξεπαστρεύθηκε ο Ιωάννης…., χμ, λες, ο ‘’παρ’ ολίγο’’ Ηρωδιανός….,
θα έχεις πιότερο ελεύθερο πεδίο δράσης….,
το του Ιωάννη…., χμ, κι ‘’ανενόχλητος’’ θα του κλέψεις, του αντιζήλου σου, κι άλλους οπαδούς….!…..
Και, τότε, λοιπόν…., οι μαθητές του Ι. Β πήραν το σώμα του / …..έι, άψυχο…!; / και το έθαψαν….,
τσς, τον ‘’θαμμένο ζωντανό’’ Γιαχβόθεν και για την ανυπακοή του….!
Ω, ναι…., που…., αν ήταν υπάκουος και βάπτιζε, μετά, μόνον, βασιλοπνεύματι, ως ο Ι. Χ….,
ε, που, δημαγωγικά, βαπτίστηκε και εν ύδατι : δημοκρατία
μαζί και εν πνεύματι : βασιλεία….: βασιλευόμενη δημοκρατία….,
δεν θα του έβαζαν…., χα, στο ‘’κωδικοποιητήριο’’…., ’’τσόντα’’ ‘’περιστέρι’’ : βασιλοπνεύμα….,
εχ…., που στα κωδικοποιητήριά τους όοοοολα γίνονται….,
α…., ώς και η θρησκευτική ‘’μυθολογία’’ τους, να, θρησκευτική ‘’ιστορία’’….!
Ναι…., χμ, αφού…., τότε, έστω…., κι ο Ηρώδης….. υποψιάστηκε ότι «αναστήθηκε από τους νεκρούς
και γι’ αυτό αι θαυματουργικαί δυνάμεις ενεργούν δι’ αυτού / του Ι. Χ / »….: και, Ματθαίος : 14 : 2….! ◄
Και….. / μόνο, κατά τον Λουκά : 4 : 25 έως 27….. / αφού τους είπε προκλητικότατα.…,
σ’ όσους, αμαρτωλούςςςςς, τον απέρριπταν....,
πως μοιάζουν με εκείνους στους οποίους δεν πήγε ο Ηλίας για να τους σώσει από την πείνα....,
η οποία προήλθε σαν δεν έβρεχε…., κατόπιν προσευχής του…., χμ, επί τρισήμισυ χρόνια....,
[ …..εμ, τέτοιος υδραυλικός του Ουρανού….. να μας λείπει….!
Αλλού : Λουκάς : 9 : 54…., προσευχή Ηλία και φωτιά…., στους απορρίπτοντές ‘τον….! ]
παρά πήγε, ο φιλόχηρος, μόνο, στη χήρα Σαρέξιέξιέξι, σώρρυ, Σαρεπτά /:επτάΣαρη ή Σάρ επτη;/ της Σιδωνίας....,
ε, που, μάλλον, πρακτοροφύλακας θα ήταν κι αυτή….,
ως η πόρνη Ραάβ….: Ιακώβου : 2 : 25…., η ‘’τέτοια’’ πρακτοροφύλακας….,…..
ή….. όπως κανείς απ’ τους πολλούς λεπρούς δεν καθαρίστηκε από τη λέπρα....,
παρά, μόνον, ο Νεεμάν ο Σύρος....,
( …..α, έφτιαξαν και το αντίδοτο της λέπρας οι βιοπολεμιστές…!; )
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επί της εποχής του φαλακρού φονιά της Π. Δ "προφήτη" και ‘’κολλητού’’ του Ηλία Ελισαίου....!
| …..α, Ελισαιέ, ω μαφιοζονόματε και ‘’δυσεύρετε’’ Λουκά…., χμ, που, έτσι, κι ο Γιαχβέ, του Γιαχβέου…!; |
// …..Βασιλειών Δ΄ : 5….: ίασις του λεπρού Αραμαίου Ναιμάν….!
Ναι, έιιιιι…., ω ακριβολόοοοογε Λουκά…., όοοοοχι Νεεμάν και Σύρος….,
γιατί, κι έτσι, ο Αραμαίος Ι. Χ θα ‘’σας βγει’’, και, Σύριοςςςςς…., χα, ή και Σείριος….. Γαβ Κύριος….! //
Του Ελισαίου, του οποίου τα πολλαπλασιαστικά ‘’τρικς’’ θα κάνει, κι άλλα, ευθύς παρακάτω,
ε, μια και τυχαίαιαια, εδώ, τον αναφέρει…., τους μόνους αξίους….!
█ .....χμ, αν και….. αλλού λέει, ο Λουκάς, άλλα….: Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 2, 3, 4, 5…:
«Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι επειδή έπαθαν αυτά,
ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους;
Όχι σας λέγω, αλλ’ εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθήτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο.
Ή εκείνοι οι (!;) δέκα οκτώ που έπεσε επάνω τους ο πύργος του Σιλωάμ και τους εσκότωσε,
νομίζετε ότι ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους κατοίκους της Ιερουσαλήμ;
Όχι σας λέγω,…..»....!
▬ Εχ, όπου….. 18, και, προγραφές….: και, Κριταί : 10 : 6 έως 15 :
παράδοση, Γιαχβόθεν, των Ισραηλιτών σε Φιλισταίους
κι Αμμωνίτες και καταδυνάστευσή τους απ’ αυτούς….,
ε, όσα και τα χρόνια, 12 έως 30, που τις μάθαινε ο Ι. Χ….!
Ναι, έτσι…., όποτε ήθελε να ‘’τους’’ πει, ιδίως, τις πλάγιες προγραφές του
στους αντιτασσόμενούς του…., ε, τότε, έπαιρνε, ανάλογα, και δήθεν αρρώστους, χα,
και τους έκανε τα όποια, συμβολικά, ’’θαύματά’’ του….,
’’ως’’, λ. χ, στην επί 18 χρόνια, συμβολικάαααα, κυρτή γυναίκα….: χώρα….! ▬ █
Τότε : αφού τους προκάλεσε...., οργισμένοι οι συντοπίτες του τον έδιωξαν έξω από την Ναζαρέτ….,
φέρνοντάς ‘τον ώς στην κορυφή του βουνού..... με σκοπό να τον ρίξουν στον γκρεμό....!
// Α, τα….. ‘’σιχτίρια’’ αυτά τα αποκρύπτουν οι Ματθαίος και Μάρκος....,
ενώ ο Ιωάννης δεν αναφέρεται διόλου σ’ ‘’όλα’’ αυτά....!
Εμ, τέτοια «εκτός εαυτού του» έβλεπαν οι δικοί του, ως και φασαρίες, και τον ‘’μάζευαν’’…! //
Μα αυτός πέρασε διά μέσου αυτών, / Χμ, αυτός μετεμφιεσμένος ή ο σωσίας του...!; / κι έφυγε απ’ εκεί....,
λέγοντας πως «δεν υπάρχει προφήτης περιφρονημένος,
παρά εις την πατρίδα του….. και / …..νααααα….! / εις το σπίτι του»....: Ματθαίος : 13 : 57….!
/ .....έεεεε, τέτοια κι έτσι που τους έλεγες...., άμεσα…., τι να σου έκαναν, βρε ‘’σπιτωμένε’’ Ιησούλη...!; /
Κι έτσι δεν τον άφησαν, καταπώς λέγει, να κηρύξει το έτος της (!;) ευνοίας του Κυρίου....,
δηλαδή, να αρχίσει να ‘’μετρά αλλιώς ο χρόνος’’ τους...., χμ, κατά Χριστόν και μετά αυτόν....,
κάτι, όμως, που έκαναν…., αφαντάστως, και, του...., οι λυσσασμένοι επίγονοί του....!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Εδώ, λοιπόν…., στη συναγωγή της Ναζαρέτ…., της Χ,Ν,Γ,αζαρέτ....,
κάτι που, κι αυτό, μόνον, ο Λουκάς : 4 : 17 λέει….,
** .....εχχχχχ…., ω ακριβολόοοοογε Λουκά : Λουκ,ανικ,ά….. με τα φτηνά λουκάνικά σου,
Τρέλληνα…., ή κρυπτοεβραίε, χμ, «διά τον φόβον των Ιουδαίων» ή «διά τον λάκκον της φάβας»....! **
πήρε/του δόθηκε ένα βιβλίο του Ησαΐα…..
---- …..έιιιιι…., τόσο Ησαïόπληκτος….. ο Ι. Χ….. ή ο κωδικοποιητής…!; ---και το άνοιξε στη σελίδα που έγραφε για τον αναμενόμενό τους Χριστό….,
/ Έι, ρεεεεε, τον επί….. Άζαχ βουτυρομελοφάγο Μανώλη…!; /
για τον οποίο
[ …..τον Ι. Χ, δηλαδή…., ως τους τονίζει…., που, έτσι, επαληθεύεται η εν λόγω ‘’προφητεία’’, χμ!!!!! ]
έγραφε πως θα είναι….: θεόσταλτος, θεόχριστος, θεοπνευματούχος,
χαρμοσυνοαγγελματοφόρος στους φτωχούς, θεραπευτής συντετριμμένων καρδιών,
κήρυκας απελευθέρωσης στους καταπιεσμένους αιχμαλώτους....,
// Εχ, άλλο τίποτα από τυφλή υποταγή των δούλων προς τους ελέω ‘’Θεού’’ κυρίους των, ω ρε δίποδα....! //
μα και πως θα κάνει να ξαναδούν τυφλοί..… κ. α. λ....!
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{ .....ω, αν εννοεί τους ψυχοτυφλούς…., ο τρισάθλιος συμβολοπαίχτης....,
αυτούς τους παραβολοστράβωσε, τότε, από πρόθεση....,
α, για να μη βλέπουν βλέποντας…., οι Χριστόστραβοι….,
ώστε να μετανοήσουν και τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες : ανομίες : ανυπακοές τω ‘’θεώ’’ του….!
Ναιαιαι…., που, και, κατ’ αυτούς, υπάρχουν και….. «θανάσιμα αμαρτήματα»….,…..
ε…., άααααει…., και οι βραχνοντουντούκες "θεο"λόοοοογοι ας λένε ό,τι θέλουν....! }
===============================================================
9 --- 75 )
#75)
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 13 έως 21.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 35 έως 44.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 10 έως 17.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 1 έως 14.
*) Και αφού διέταξε τον κόσμον να ξαπλώσει στο χορτάρι, επήρε τα πέντε ψωμιά
και τα δύο ψάρια και αφού ύψωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν, τα ευλόγησε, τα έκοψε και έδωκε
εις τους μαθητάς τα ψωμιά, οι δε μαθηταί εις τον κόσμον.
{ * Εμοίρασε και τα δύο ψάρια εις όλους. [Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 41.] }
Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν και εσήκωσαν ό,τι επερίσσεψε από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.
Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν πέντε χιλιάδες περίπου άνδρες εκτός των γυναικών και των παιδιών.
[Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 18, 19, 20, 21.]
{ Όταν είδαν οι άνθρωποι το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν, «Αυτός πραγματικά είναι
ο προφήτης που μέλλει να έλθη εις τον κόσμον».
[Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 14.] }
----------------------------------------------------------------------------------------------------#75)

Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων.

Ο Ν,Χ,Γ,αζωραίος....,
*** .....αφού οι 70, σώρρυ, 12 μαθητές του γύρισαν από όπου τους είχε στείλει πριν….,
για να τον προπαγανδίζουν και να, χμ, θαυματοποιούν....,
και αφού του είπαν για τα σημεία και τέρατα που έκαναν παντού….,
προκαλώντας (!;) φόβο οι θρησκοτρομοκράτες….. ’’π,Π,ανικοί’’…., λέει, μόνο, ο Λουκάς….,
ήτοι, το της επιστροφής τους, τότε….! ***
Πάσχα καιρό, σχεδόν, λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 6 : 4…., και «όταν άρχισε να βραδυάζη»...., χμμμμμ….,
/ Ωχ…., έστω, έτσι…., τα σατανοφακιρικά νύχτα γίνονται..... και νύχτα λάμπουν κι οι κωλοφωτιές....! /
είναι σε έρημο τόπο : μέρος της πόλης Βηθσαϊδά….. λέει ο Λουκάς : 9 : 10....,
«πέραν από τη λίμνη της Γαλιλαίας, δηλαδή, της Τιβεριάδος»….. λέει ο Ιωάννης : 6 : 1….,
ενώ οι Μάρκος : 6 : 35 και Ματθαίος : 14 : 13…., σκέτα…., εις έρημο τόπο : μέρος….,
χωρίς να προσδιορίζουν το πού…., χα, όπου τον ακολούθησαν 5.000 και πλέον πεινασμένοι φτωχοί....!
-%%----------------------------------------------------$$##--------------------------------------------------%%▼ …..5.000….:
| …..χα, που ήθελαν «να τον αρπάξουν, διά να τον κάνουν βασιλέα»….: μόνον, Ιωάννης : 6 : 15….! |
▪ περίπου 5.000 ο Λουκάς : 9 : 14 λέει…., απλά, χωρίς να προσδιορίζει φύλο και ηλικία….,…..
▪ ως κι ο Ιωάννης : 6 : 10, 9 περίπου 5.000….,
που προσδιορίζει στο φύλο και την ‘’ηλικία’’, μόνο, το παιδί….: μάλλον, έφηβος….,
που είχε, κατ’ αυτόν, τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια….,…..
▪ 5.000 άνδρες λέει ο Μάρκος : 6 : 44….,…..
▪ ενώ ο Ματθαίος : 14 : 21 «πέντε χιλιάδες περίπου άνδρες εκτός των γυναικών και των παιδιών»….,
ε, μάααλον, για να μην υποψιαστούμε, ως με τον Μάρκο, ’’από τώρα’’, ότι ετοιμάζονταν για στάση….,
ε, οι 5.000 «παρθένοι» στρατιώτες του Ι. Χ : άνδρες κι έφηβοι….,
αν και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ο «αρσενικός» Ι. Χ είναι, κι αυτός, αρχιστράτηγος….,
με στρατιώτες, ακόμα, και «υπομονετικούς και πιστούς αγίους / ιερείς,….. / »…: Α. Ι : 13 :…..10….! ▲
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♣ Καλά…., ρε ‘’τυφλοσουρτάκηδες ‘’Ι. Χήδες’’ : Ι. Αχήδες….,
δεν εννοείτε τα….. σ,Σ,τυγερά….. κωδικοποιημένα : κρυπτογραφημένα τους…!;
Ενώ ήσαν και οι 12 εκεί….. κι ενώ αλληλοαντιγράφονται, να, έως κι ‘’αυτολεξεί’’….,
γιατί αντιφάσκουν τόοοοοσο φανερά…!;
---- …..ναι, ρε…., μάααλον, Αβρααμικές ‘’πέτρες’’ του Δευκαλίωνα ήσαν….,
που τους ‘’έφαγαν’’, οι «αρσενικοί», σαν….. «αλληγορικά’’….. ψωμιά και ψάρια….!
Εμ…., κι αν, κάααπου, με βρίσκετε να αντιφάσκω…., ε, δεν αντιφάσκω εγώ…., μα αυτοί….! ---Είναι δυνατόν να ήσαν εκεί οι τρεις ευαγγελιστές / …..ο Λουκάς δεν ήταν αυτόπτης….. /
και να θυμούνται τόοοοοσες λεπτομέρειες
και να μη θυμούνται αν ο εκεί κόσμος ήσαν μόνον άνδρες ή άνδρες και γυναικόπαιδα….,
χμ, οι ‘’4’’ ευαγελιστάδεςςςςς…., που ήσαν ‘’444’’ κωδικοποιητέςςςςς….,
που έχουν, μάλιστα, το θράσος να τους εκλαμβάνουμε όλοι…., χάννοι και μη….,
ως αξιόπιστους μάρτυρες των, δήθεν έτσι, ‘’γεγονότων’’ που μας δείχνουν….!
Γεγονόοοοοτων…., που, φορέςςςςς….,
ως με την «άκαρπη συκιά» : Ματθαίος : 21 : 18 έως 22 : γεγονόςςςςς….,
Μάρκος : 11 : 20 έως 26 και 12, 13, 14 : γεγονόςςςςς….,
και Λουκάς : 13 : 6 έως 9 : παραβοληηηη….,
είν’ παραβολές που γίνονται γεγονότα, χμ, ιδίως, σε κωδικοποιητήρια ‘’γραφεία’’…., ε, κι ανάποδα….!
Ε…., ναι…., και που ποιός σωστός δικαστής…., έστω, δικαζόμενοι οι ‘’4’’….,
θα τους έπαιρνε στα σοβαρά και δεν θα τους ‘’ξαπόστελνε’’…!;
Φυσικά…., μπαίνουν και γυναικόπαιδα…., νααααα…., για να μην υποψιαστούν οι ‘’αμύητοι’’
κι ‘’αναποκωδικοποίητοι’’ μη βλέποντες βλέποντας….,
πλην, σαφώς, των ‘’κωδικοποιημένων’’ : ’’μυημένων’’ βλεπόντων βλέποντας….,
ότι σχεδίαζαν στάση : πραξικόπημα : ο ‘’θεο’’εξεταζόμενος : μαχοεξασκούμενος Ι. Χ κι οι δικοί του….!
*## …..ε, και….. σιγά μην ήσαν 666.000…., χα, λες και τους μέτρησαν νυχτιάτικα :
«που η ώρα ήταν περασμένη»….,
που, μέχρι να τους μετρήσουν και τακτοποιήσουν και πάνε να ψωνίσουν κ. λ. π, θα ξημέρωνε και….!
Φυσικά, κι αυτά, είναι επίδειξη της συν ‘’θεώ’’ και ακατονομάστοις «άλλοις» ‘’ετοιμότητάς’’ τους….,
ε, για να βεβαιωθούν οι ‘’Μύριοι’’ ότι υπάρχει….. «από μηχανής : από ‘’βουνού’’ θεός»,
α, και άγγελοι ‘’πρόδρομοι’’….,
μα και για να καταλάβουν οι ‘’πωρωμένοι’’ άνδρεςςς ότι…., ‘’τελικά’’…., με το κέρδισμα της βασιλείας
της γήινης ‘’γης’’ τους [ Έι, όπου ουρανός, Γιαχβέ, ένας, Θεός Πατήρ…!; Α, κι ο Ι. Χ Υ,ι,ιός Θεού…!; ]
και σε ενσωμάτωσή της { Έι, όπου ουρανοί, πολλοί, θεοί πατέρες…!; Α, κι ο Ι. Χ υ,Υ,ιός ανθρώπου…!; }
/ της γης τους : της χώρας τους / στις ‘’ουράνιες’’ ‘’γαίες’’ : εξωχώρες τους σε ένα, ’’θείο’’, Βασίλειο….,
θα λαφυροτρώνε καλύτερα οι ‘’Μύριοι’’ πένητες και λαφυρο’’τέτοιοι’’….! ##* ♣
-%%---------------------------------------------------------$$##------------------------------------------------------%%Τότε κι εκεί…., οι μαθητές του….. του λένε πως κάτι πρέπει να κάνουν για να τους χορτάσουν....,
χα…., δηλαδή, να αγοράσουν ψωμιά ο κόσμος ή αυτοί από τα γύρω χωριά....,
κάτι που, σαφώς, ο Ι. Χ το είχε, ήδη, προετοιμάσει....!
[ Ω «άλλε» μαθητή του Ι. Β και, μετά, μαθητή του Ραββί, ’’1’’, Ι. Χ…., ε -- ε….! ]
Δηλαδή, και στους φουρνάρηδες παράγγειλε πολλά ψωμιά και στους ψαροταβερνιάρηδες πολλά ψάρια....,
χμ…., κι όλα πληρωμένα από τους χορηγούς και μάνατζέρς του...., χμ , κι έστω, έτσι ως τα λένε….!
Ννναι…., κι ας τότε του προτείνουν οι 12 να πάνε αυτοί να αγοράσουν τρόφιμα….,
χμ, για 5.000…., οι φτωχοί της 13άδας…., που, κι αυτοί, κοντά στους άλλους θα φάνε καλά,
που ήσαν νυχτιάτικα στο ερημο’’βούνι’’ Τμώλος, σώρρυ, Σινά….. με 2 ψάρια και 5 ψωμιά….,
χμ, οι «αλιείς μαζί και κυνηγοί»…., α, και με….. έεενα, μόοονο, μαχαίαιαιρι….,
*//* Α, μήπως κι αυτό, τότε κι εκεί, ήτο ως η του Κυρίου Γιαχβέ «μάχαιρα που εμεθύσθη εις τον ουρανόν…..
κι εχόρτασεν από αίμα, υπερεχόρτασεν από λίπος,
από το αίμα των / …..διπόδων, εκεί, Εδωμιτών….. / αμνών και τράγων,
από το πάχος των νεφρών των κριών»….: Ησαΐας Α΄ : 34 : 5, 6…., ναι, ως και «αμνοεριφίων»….,
που, σαν μεθούσε η μάχαιρα του Γιαχβέ κι «άγρια θύμωνε»,
έως και «βρέφη / βαβυλώνια / συντρίβονταν»….: Ησαΐας Α΄ : 13 : 13 έως 16…!;
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Ε, ναι, ο σ,Σ,τυγερός…., που….. ούτε μια φορά ο Ι. Χ δεν κρίνει τα εγκλήματα, και, του σχιζοΓιαχβέ….,
χμ, ννννναι, εδώ, που ήταν….. πιότερο «αρσενικός» και λιγότερο ‘’θηλυκός’’….,
ενώ στην Α. Ι : 12 : 5,….. μόοοοονο, «αρσενικός» και «πολεμιστής»….,
ω, για την ‘’αιτία’’ του, χμ, Γιαχβαλλάχ….! *//*
για να κόβουν….. σ,Σ,τυγερά….. τα Μαλχικά αυτιά, σώρρυ, τα….. ιχθυικά πτερύγια….,
κι εδώ και με τις 5.000 και πιο κάτω και με τις 4.000….,
που, κι εκεί, ο Ματθαίος : 15 : 38 μιλά, πάλι, για άνδρες….: 4.000 πλην τα γυναικόπαιδα….,
μα ο Μάρκος : 8 : 8, σκέτα, 4.000….,
καθώς οι Λουκάς και Ιωάννης δεν αναφέρουν περί αυτού του χορτασμού….!
♦ …..ρε σειςςςςς ‘’4’’…., μήπως ήταν από άλλη νεφελο,πολεμο,’’πρόβα’’….,
πριν από τα τριαντάχρονα του Ι. Χ…., χμ, έστω, αυτού εδώ….,
ναι, και σε ‘’στάση’’ : πραξικόπημα ή μάχη εντάντια στους αντιγιαχβετζήδες….,
και μπουρδομπερδευτήκατε…!;
Γιατί…., έτσι που, και, από την Π. Δ και μετά, πολλοί έπαιξαν αυτόν/τούς τον/τους ρόλο/λους….,
το ‘’σήριαλ’’ ‘’σκηνοθετήθηκε’’ στα ‘’κωδικοποιητήρια’’ πάρα πολλές φορές
και ‘’γυρίστηκε’’ πολλές, λιγότερες, φορές από τις ‘’μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ώσεις’’ Γιαχβέ και Γιαχβιδίων….,
ε, τους ενσαρκωτές των, ενσαρκωτών, ιμπεριάλ Ιδεών Γιαχβέ και Γιαχβιδίων….,
’’σωσιικά’’ και μη….. και σε διάφορες, μάλιστα, ’’διασκευές’’….,
ε, προσαρμοσμένες στα….: ‘’τοπικά’’, ’’ονομαστικά’,….. τους….! ♦
Κι αυτό…., το "κόλπο"….,
[[ …..σαφώς, το Ελισαιίστικο : Βασιλειών Δ΄ : κεφ. 4….:
ο πολλαπλασιασμός του ελαίου της χήρας…., ε, υπό του Ελισαιέ….,
ο πολλαπλασιασμός των άρτων…., υπό του Ελισαιέ….: «είκοσι κριθίνων διά εκατόν ανθρώπους,
εξ ών έμεινε και περίσσευμα, μετά τον χορτασμόν των…..»….! ]]
το ήξερε, μόνον, αυτός / ο Ι. Χ / κι ο Φίλιππος...., ως λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 6 : 6….,
ο Φίλιππος, που, μετά : Π. Α, έκανε τα ‘’ίδια’’….,
και στον οποίο ‘’κολπάκια’’ Φίλιππο…., που του πάσαρε ‘’μαθητές’’ : Ναθαναήλ,….. και μαθητές….,
κι ήξερε πιότερα απ’ άλλους…., λέγει κουτοπόνηρα….: «Από πού θα αγοράσωμε ψωμιά
διά να φάγουν οι άνθρωποι αυτοί;»...., χμ, λόγο που, τάχα, τον είπε ο Ι. Χ για να τον δοκιμάσει....,
χξς΄…., «διότι αυτός / ο Φίλιππος / ήηηηηξερε τι επρόκειτο να κάνη.....»....: Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 5, 6....!
// ▪ Ματθαίος : 14 : 17….: πέντε ψωμιά και δύο ψάρια…., των μαθητών….,
▪ Μάρκος : 6 : 38….: πέντε ψωμιά και δύο ψάρια…., των μαθητών….,
▪ Λουκάς : 9 : 13….: πέντε ψωμιά και δύο ψάρια...., των μαθητών….,
▪ ενώ ο Ιωάννης : 6 : 9….: πέντε, κριθαρένια, ψωμιά και δύο ψάρια…., ενός παιδιού ....! Αέραςςς….! //
Ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος, λοιπόν, αφού ύψωσε τα μάτια του...., ε, αφού είδε
τη Σατανοκατοίκητη Σελήνη, νύχτα γαρ…., [ Α, με τί προζύμι τα ψωμιά…!; Και τα ψάρια ‘’λίμνης’’…!; ]
κάνει το "θαύαυαυμα" του πολλαπλασιασμούουου των 5 ψωμιών και 2 ψαριών....,
εχ, ο τρικάκιας ‘’παραισθησιαστής’’….,….. χα, με….. συντελεστή : Χ….. το 6…., το 7….. και το 8….!
( …..12 Χ 12.000 = 144.000…., 7 Χ 2.000 = 14.000….,…..ε, ω….. ασυντέλεστοι…!; )
Κι όλοι εκεί και τότε απορούν κι ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο προφήτης που έμελλε να έρθει...., κι έφαγαν
{ Εχ, δεν μας λένε το αν έκανε τα / κρίθινα κατά Ιωάννη : 6 : 9 / ψωμιά σιταρένια…..
ή και τις σαρδέλλες γαρίδες....!
Βέβαια…., οι, χξς΄ςςςς, άγραφες λένε πως….. τα 2 ψάρια έγιναν, σε ανάστασή τους, 666 καρχαρίες….,
που έφαγαν τον Ι. Χ...., κι αμέσως ψόφησαν από….. αρχιδαιμονίασιςςςςς….,
χμ, κι έκτοτε ο Ι. Χ αντικαταστάθηκε από τον πιο πειστικό σωσία---αγγελό του....! }
και βαρυστομάχιασαν….!
[ Α, του έδωσε, ως στον Πηλέα, ο Νηρέας το φάρμακο κατά της πείνας….! ]
( .....άαααα, έκανε και το νερό γκαζόζα Νο….. 666.777.888
και ήπιαν όλοι και ξεβαρυστομάχιασαν..… και ρεύονταν πολύ....,
όι, κι είχαν και ξινίλες από το, πολλαπλασιαμένο, καμμένο λάδι της χήρας….. του Ελισαιέ…., ξου….!
Ναι, αλήθεια σας λέγω…., ε, και να μην πολυτηγανίζετε με το ίδιο λάδι…., που θα ‘’σας βγει το λάδι’’….! )
Και περίσσεψαν 12 ---- Ε, όσες είν’ κι οι φυλές του "Ισραήλ" : αποφάγια του Γιαχβέ....! ---- κοφίνια γεμάτα....:
λένε και οι 4….,
/ …..χα, εδώωωωω, στο Νο….. 12….. συμφωνούν….! /

132
τα οποία μάζεψαν κατά διαταγήν του Χαζωραίου....,
ε, κι εδώ, έστω, ως θέλουν να τα εκλαμβάνουμε : ως αληθινά….,
μάλλον, για να τα δώσει ως αποζημίωση στο χοιροτρόφο
που του ‘πνιξε, η γουρουνοπνίχτρα ‘’Γιομ Κιππούρα’’, 2.000 εθνικά γουρούνια : «αλληγορικούς χοίρους»....,
ως τροφή για τα νέα του γουρουνάκια..... και για να μην τον φοβάται πλέον....!
[ Εμ, όταν τα κάνουν αυτά τα τρικς απατηλότητας οι μη "χριστιανοί'’ είναι αγύρτες σατανιστές….,
ενώ…., όταν τα κάνουν, κι έτσι, οι "χριστιανοί"…., είναι θεïστές....,
αμφότεροι, σαφώς, κοπροσατάνες της απάτης....,
που οι περισσότερές τους φασαρίες, ιδίως, φανερά του κόσμου, είναι σικέ και ‘’θεατρικές’’….,
για το ξεγελάν….! ]
▌ Ρε χαχόλια "ματσαράγκες" "χριστιανοί"...., μπας και πήρε ο Θεός..… πέτρες…..
κι έκανε…., αντί για παιδιά στον Αβραάμ...., ψωμιά για τους απογόνους του Αβραάμ...!;
Εμ, αν βλέπαμε να κάνεις κάτι εκ του μη όντος, ως ο Πατήρ σου, τσου….,
ε, θα σε πιστεύαμε όλοι...., ω Χ,Ν,Γ,αζωραίε….,
μα και..... θα σε πιστεύαμε απολύτως -- απολύτως...., αν θα έκανες, πολλάκις, το νερό, και, γάλα....,
ω παντοδύναμε, χμ, "θεοκτόνε"…., να πίνουν τα παιδιά που πέθαιναν και πεθαίνουν της πείνας….!
Τί, λοιπόν, θα σας πείραζε, ω βουτυρομελότροφοι, αν ξοδεύατε κι άλλες θερμίδες,
αφού…., παρόλο που είστε εξεξεξαντλημένων ψυχίδων…., χμ, ως μη….. ψυχροί υλικοί, πια….,
είστε, όμωςςςςς, ανεξάντλητων θερμίδων…., χμ, ως….. θερμοί πνευματικοί, πια…!;
Και…., μήπωςςςςς….. κι αυτό το θαύμα το έκαναν οι κόρες του Άνιου…., στις οποίες ο Απόλλων έδωσε
«το χάρισμα να παράγουν με αφθονία….. | …..πλην από κρασί : «οινοτρόποι» και λάδι : «ελαιοτρόποι»….. |
δημητριακά….. / …..«αρτοτρόποι»….. / »…!; Ε, ω «αρτοτρόπε» και «ιχθυοτρόπε» Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
χα, εξ αντιγραφής σου όοοοολα…., ννναιαιαι, ρε αισχρέ κωδικοπαίχτη Απόλλωνα Ιησούουουουου….! ▌
=======================================================================
9 --- 76 )
#76)
Ο Ιησούς περπατεί επάνω εις την θάλασσαν.
Ο Ιησούς περπατεί επάνω εις την θάλασσαν : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 22 έως 36.
Ο Ιησούς Χριστός περπατεί επάνω εις την θάλασσαν : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 45 έως 52.
Ο Ιησούς αναχωρεί μόνος και περπατεί επάνω εις την λίμνην : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 15 έως 21.
[Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*)
{ Ο Ιησούς, επειδή αντελήφθη ότι επρόκειτο να έλθουν / …..οι 5.000 χορτασμένοι..... /
και να τον αρπάξουν, διά να τον κάνουν βασιλέα, έφυγε πάλιν εις το όρος μόνος. (1)
[Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 15.] }
Κατά την τετάρτην δε νυχτερινήν βάρδια ήλθε εις αυτούς ο Ιησούς (!;) περπατώντας επάνω
εις την (!;) θάλασσαν. Οι μαθηταί, όταν τον είδαν να περπατή επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθηκαν
και έλεγαν ότι είναι (!;) φάντασμα και από τον φόβον τους εφώναξαν. Αμέσως τους εμίλησε ο Ιησούς
και τους είπε, «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι· μη φοβάσθε».
(( Ναι, αυτός, που είναι αυτός, είναι….. κι όχι κάποιος σωσίας του….. ή ο από μηχανής….. Μιχαήλ….!
Ε, ναι, ρε…., είναι….. ο, αλά Τελχίνες, αμφίβιος : ‘’υδρό’’,’’αερό’’,βιος «Δέλφινος Διόνυσος» Ιησούς….,
α, ή ο Βιρακόσα Καββάλ Ιησούς….,
α, ή ο απλός πέλεκυς του Ελισαιέ…., α, ή ο διπλός πέλεκυς του Διονύσου….,
α, ή ο πέλεκυς : Λαβύρινθος του Μίνωα….,
α, ή ο Πρωτεύς…., χμ, που μπορούσε να πολυμεταμορφώνεται…., ως κι ο σωσιούχος Ιησούς….,
ναι, που, κατόπιν παράκλησής του, «ο Ποσειδώνας του έφτιαξε έναν δρόμο πάνω από τη θάλασσα
κι ο Πρωτεύς έφτασε στην Αίγυπτο δίχως να βραχεί»…., χξς΄ςςςς….! ))
Τότε του απεκρίθη ο Πέτρος, «Κύριε, εάν είσαι συ,
τότε δώσέ μου διαταγήν να έλθω σ’ εσέ επάνω εις τα (!;) νερά». Εκείνος δε είπε,
«Έλα». Και όταν ο Πέτρος κατέβηκε από το (!;) πλοιάριον, άρχισε να περπατή επάνω στα νερά,
διά να έλθη εις τον Ιησούν. Αλλ’ επειδή έβλεπε τον (!;) άνεμον δυνατόν εφοβήθηκε, και επειδή άρχισε
να (!;) βυθίζεται, εφώναξε, «Κύριε, σώσέ με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε
και του λέγει, «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες;». Και όταν ανέβηκαν εις το πλοιάριον, έπαυσε ο άνεμος.
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// …..χα, κι ύστερα ‘’μας’’ λένε ότι ήταν επαναστάαατεςςς…., χα, οι δειλοί αντιεπαναστάαατεςςς….!
Αχχχχχ…., έπαυσε κι αυτός ο άνεμος της….. λαο,νερο,θαλασσένιας επανάστασης….,
ναι….. κι άντε πάλι 678η νυχτερινή βάρδια….. σκοποί σε σκοπιά επί σκοπόν…., μην και ξανα….!…..
Βιρακόοοσα…., κόρες του Άνιουουου…., Πρωτέααα…., Απόλλωνααα….,
‘’νερο’’κάθιστη πόρνη Βαβυλώωων…., α, κι εσείς οι ‘’νερο’’,«λαο,οχλο,γλωσσο,εθνο»,κάθιστοι….,…..
ιδού ο «επί των υδάτων πέλεκυς» του Ελισαιέ….! Α, μη κα τον φοβήθηκαν για σ,Σ,τυγερή τιμωρία τους…!; //
Εκείνοι που ήσαν εις το πλοιάριον τον προσκύνησαν και του είπαν,
«Αληθινά είσαι Θεού Υιός».
(2)
[Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#76)

Ο Ιησούς περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν.

1) Ο Ιωάννης : 6 : 15…., μόνον αυτός…., αναφέρει πως το έκπληκτο πλήθος των 5.000….,
που χόρτασε σε τόπο, έστω, της Βηθσαϊδά κατά τον Λουκά : 9 : 10….,
▀ …..εχ, ννναι, κάλέ, αυτό είναι…., που, εδώ, ο Μάρκος : 6 : 45 ‘’το’’ φανερώνει….:
«Και αμέσως ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν εις το πλοιάριον
και να μεταβούν πριν απ’ αυτόν εις το αντικρυνό μέρος προς την Βηθσαϊδά,
έως ότου αυτός διαλύση τον κόσμο»….,
κι ας ευθύς πιο πάνω δεν προσδιορίζει τον τόπο όπου χόρτασαν….!
Επίσης, κι ο Ιωάννης : 6 : 16, 17….,
που το χορτασμό των 5.000 τον τοποθετεί σε τόπο πέραν της λίμνης Τιβεριάδος….,
σε συνέχεια…., λέει πως, τότε και τελικά, έφυγαν μέσω της λίμνης / …..ε, της Τιβεριάδος….! /
στην απέναντί της όχθη…., εις την Καπερναούμ….,…..
ενώ, ο Ματθαίος : 14 : 34…., λέει πως «αφού διέσχισαν την λίμνην, ήλθαν και απεβιβάσθησαν / τελικά /
εις την Γεννησαρέτ»….,…..ωχ, κι αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….! ▄
"θαυματο"χορτασμένο πια, χμ, ήθελε να τον αρπάξει για να τον κάνει βασιλιά του....!
*$$ Άντε καλέ φτωχούλια…., αυτός θα χριστεί, «ωρίμου της ώρας»,
---- …..χα…., αυτός…., παραβολικάαααα…., ενώ εσείς θα πληρώσετε κ,Κ,υριολεκτικά
το παράβολο για το ‘’κλίσμα’’ του, σώρρυ, για το χρίσμα του….! Εμ πώςςςςς….! ---βασιλιάς εις «μακρυνήν χώραν» του ουρανού : εξωτερικού
από τον ουράαανιο, χμ, Κύυυριο…., ως, καμουφλαζιζέ, λέει στην παραβολή των μνων….:
Λουκάς : 19 : 12…., εμ, που πέρασε ο καιρός που ο συντοπίτης τους ‘’θεός’’ Μωυσής
εξεξεξέλεγε και διόριζε «κριτές, βασιλείς, ιερείς και (!;) προφήτες» : Δευτερονόμιο….!
Και, να, πάλι έτσι…., ακόμα κι όταν αυτοί, οι ευαγγελιστάδες,
δρουν και μιλούν σε τρίτο πρόσωπο για το μπουρδομπερδεύειν….,
ε, αλά….. πολυ,αλλο,πρόσωπους προ,μετα,φήτες της Π. Δ….! $$*
Κι αυτό….. ο "αρπαγμένος" Τούλης το αντιλήφτηκε…., ως άλλοτε, που τους λυπούνταν γι’ αυτό….,
το που ήθελαν τα αδέσποτα πρόβατα να τον κάνουν «Νόμιο Απόλλωνα», σώρρυ, βοσκό τους….,
{ Έιιιιι…., πρόβατα ‘’κοπαδιαστά’’…., ε…., λύκοι σαρκοφάγοι….,…..
πρόβατα ‘’ακοπάδιαστα’’…., ε, λύκοι φυτοφάγοι….!
Ω κοπάδια, ζουν και τ’ αδέσποτα και δε πεθαίνουν….! Α, μήπως φταίτε που οι λύκοι είναι σαρκοφάγοι…!; }
παλιό όνειρο και της μαμάς του…., αυτής της Μαρίας εδώ…... κι αυτού του Ιησού εδώ….,
επίδοξης βασιλομήτορος...., που έγινε ονείρωξή τους....,
που, ακόμα κι έστω έτσι ως τα λένε, οι αρχομανείς νηστικοί στέμματα ονειρεύονται κι από τη..... Σελήνη....,
και, γι’ αυτό : για το που ‘θελαν να τον κάνουν βασιλιά τους, έφυγε στο ( συνεισφέρον…!;) ‘’όρος’’ μόνος....,
αφού διέλυσε τον κόσμο κι ανάγκασε τους μαθητές του να φύγουν στην απέναντι όχθη....!
[ …..έι, μήπως ήθελαν…., σαν έμαθαν το κόλπο με τους φουρνάρηδες και ψαροταβερνιάρηδες....,
κι έστω, έτσι ως θέλουν να τα εκλαμβάνουμε…., να τον αρπάξουν τον ‘’αρπαγμένο’’
και να τον κάνουν….. "βασιλόπιττα"---επιδόρπιο...., ρε νάρκισσε Τζοβάνι...!; ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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2) Ε, είναι δήθεν έτσι συμβάν κι αυτό….,
να, για τον Νεφθαλείμ, σώρρυ, Χριστούλη---Τούλη---διαβολοπαπιούλη…..
περιπατούντα, χμ, νυχτιάτικα, στην επιφάνεια της θαλάσσης...., ή της λίμνης….,
χα, ως κι ο «επιπλέων επί των υδάτων πέλεκυς» του Ελισαιέ….: Βασιλειών Δ΄ : 6….,
▬ Χμ, η πόρνη Βαβυλών δεν περιπατούσε πάνω στα νερά : λαούς, όχλοι, έθνη και γλώσσες….:
Αποκάλυψη Ιωάννη : 17 : 15…., αλλά κάθονταν επί αυτών….!
Καλέ…., συμβολοπαίζουν οι συμβαντοπλάστες κωδικοποιητές μες στα γραφεία τους….:
τους…..ε πι·δείχνει, εκπαιδευτικά, ο Ι. Χ ότι μπορεί, τότε,
να περι·πατά πάνω στο λαό : νερά : λαοθάλασσα….,
να ηρεμεί την οργή, και, του : να παύει τον….. επαναναστατικό….. άνεμο….,
ήτοι, να εξεξεξουδετερώνει τους / …..πριν…!; / υποκινητές του κατά των λαο,νερο,κάθιστων
και να επιπλέει…., χμ, ως….. «ο επιπλέον επί των υδάτων πέλεκυς» του Ελισαιέ….:
Βασιλειών Δ΄ : 6….,….. να όπως οι του σήηηηημερα ‘’τέεεεετοιοι’’….!..... ▬
ως άλλος Βιρακόσα : θεός των Ίνκα….,
ή ως άλλος Βούδδας με το μαγικό του σώμα : «σαν να ήταν στέρεη γη»…., ή ως άλλος Πρωτεύς….,….!
● Εδώ, οι Ματθαίος : 14 : 26 και Μάρκος : 6 : 48…., που, συνήθως, ’’γράφουν πακέτο’’….,
// …..Ευαγέλιο του Ματθαίου….: ’’πρωτότυπο’’ των άλλων ευαγγελίων….,
μα….. κι αυτό : το αντιγράφον άλλα κι άλλων….. έχει πρωτότυπο την Π. Δ….,
κάτι που φαίνεται κι απ’ τις τόοοοοσες παραπομπέςςςςς ‘’της’’, και, στην Κ.Δ….,….! //
λένε πως περιπατούσε, ο Ι. Χ, πάνω στη θάλασσα….,
ενώ o Ιωάννης : 6 : 19 πάνω στη λίμνη | …..ε, της Τιβεριάδος….! | ….!
Τελικά…., ήταν σε θάλασσα ή σε λίμνη…., πέρα από την έκτασή της…!;
Εμ, δεν ρούφηξε λίγο νερό ο πνιγόμενος Πέτρος, τότε…., ή άλλος άλλοτε….,
να διαπιστώσει αν ήταν αλμυρό το νερό…., άρα, θάλασσα….,
ή γλυκό…., άρα, λίμνη…., ω νεροφίδες του γλυκού νερού κι εσείς…., εχ, να μας το βεβαιώσει….!
Ννναι…., και να ξέρουμε αν τα ‘’νερά’’ ήσαν πολλά….,
άρα, θάλασσα : λαο,λιμνο,θάλασσα με διασυνδέσεις του εξωτερικού
κι ο υποκινητής άνεμος της λαο,νερο,επανάστασης ήταν….. ξενοκίνητος κι ετεροκίνητος….,
ή ήσαν λίγα…., άρα, λίμνη : λαολίμνη χωρίς διασυνδέσεις του εξωτερικού
κι ο υποκινητής άνεμος της λαο,νερο,επανάστασης ήταν….. ντοπιοκίνητος κι αυτοκίνητος….,….! ●
Μα, έτσι:δήθεν, και για το, επίσης, διαβολοπαπάκι Πήτερ...., που από φόβο βούλιαξε και τον ξεβούλιαξε ο Ι. Χ….,
// Αχ, ω άτυχοι : Άγαδοι : Αζούρβανοι :….. Ανανία, Σαπφείρα κ. α. λ....., που δεν το ‘φαγε καρχαρίας....!
Και…., ω Πήτερ…., ‘’νεοσύλλεκτος’’ της 7ης ημερήσιας βάρδιας ήσουν τότε…..
ή ‘’παλιοσειρά’’ της 777ης νυχτερινής βάρδιας…!; Να…., για να….. φανταστούμε….,
ρε αρρωστημένο φάντασμα : ξέρασμα σκεψαυνανιστικής φαντασίας κωδικοποιητών….,
το τι στρατιωτικό βαθμό θα έχεις στην κατά Αποκάλυψη του Ιωάννη : Α. Ι σύρραξη των ‘’τέτοιων’’
των 678 γεωουρανών πλάι στον….. με άγνωστο όνομα αρχιστράτηγο «αρσενικό» «πολεμιστή»….,
χα, τον ‘’νυν’’ Ι. Χ…., που, όμωςςςςς, είναι….. Ι. ΑΧ….,….. χου--ξου--σου΄ : χξς΄….! //
χμ, ο μυθοπαρμένος ψαράς Πήτερ…., που τον πέρασε….. για φάντασμα....,
ως, κι εδώ, κι οι άλλοι μαθητές του….!
▼ …..α, πίστευε και στα….. φαν τάσματα / : σκοτ τάσματα…!; /….,
♦ …..ως πίστευαν κι άλλοι, και, μετά την, τάχα, ανάστασή του, οι μαθητές---απόστολοί του….:
«Καταληφθέντες δε από τρόμον και φόβον / …..οι απόστολοί του, βλέποντάς ‘τον αναστημέεενο….. / ,
ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα»….: Λουκάς : 24 : 37….,
καθώς, και, παλιά, οι Εβραίοι πίστευαν σε….: φαντάσματα, πνεύματα, πέτρες, δέντρα,….! ♦
και αυτός…., ο, χμ,πάνσοφος βρυκόλακας...., που για να το διαπιστώσει ότι δεν είναι φάντασμα….,
αυτός που λίγα δευτερόλεπτα πριν του μιλούσε…., λέει να του πει «Έλα»….,
λες και…., αν ήτο, έστω έτσι, χμ, έτσι, φάντασμα…., δε θα μπορούσε να τον διατάξει «Έλα» τον κάλο....!
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Ωχ, μωρέ Πέτρο, κι εσύ, ’’τσιμπήσου’’ και πές του να γαληνέψει τη θάλασσα και τον άνεμο,
χμ, που / …..η κάθε λαο,νερο,θάλασσα : ή λίμνη….: ε, αναλόγου ‘’αριθμού’’….. / τον υπάκουαν….,
ως άλλοτε πριν….,
να ησυχάσεις κι εσύ κι εμείς, και, με αυτό το….. φανταστικό / …..α, επαναστατικό…!; / παραμύθι….! ▲
Ο Πέτρος, λοιπόννννν…., να…., που επέπλεε, μετά, τρέχοντας γρήγορα πάνω στα κύματα….,
ωχ, για να τον προσπεράσει κιόλαςςςςς....,
( Όου Πήτερρρ, αφού σας είπε ο Ι. Χ….: μαθητής όχι ανώτερος απ’ τον δάσ κάλο του….!
Και….. οι ‘’κουτάλες’’ σας κάνουν εξάκις θηλυκούς…., μα τα μαχαίρια επτάκις «αρσενικούς»….: Α. Ι….! )
[ Α, για τους…., ανήκοντες στο Πνεύμα του βάρους, ιδίως, Εβραίους…., φελούς : ’’ελαφροκάνταρα’’
δεν ισχύει, και, ο νόμος της βαρύτητας....! ]
πράγμα που το αναφέρει, μόνον, ο παραμυθόπληκτος παραμυθατζής Ματθαίος : 14 : 28 έως 31....,
ενώ ο Μάρκος και ο Ιωάννης…., αν και αλληλοαντιγράφονται, όπου, κι εδώ αυτολεξεί....,
δεν το αναφέρουν καθόλου, το περί Πέτρου…., χμ, μάλλον, συμβολικό παραμύθι του Ματθαίου, μόνον….,
* …..ωχ…., εδώ, ο Ματθαίος μιλά αρχικά για λίμνη, μετά για θάλασσα και μετά, πάλι, για λίμνη….! *
που, αλλιώς, θα το θυμούνταν, και ως εντυπωσιακό…., αν συνέβαινε κι αυτό….,
καθώς ο ακριβολόγος Λουκάς δεν αναφέρει τίποτα απολύτως σχετικά….!
( Χμ, μάλλον, ο μη αυτόπτης μάρτυς Λουκάς
δεν είδε στην ‘’τηλεόρασή’’ του αυτό το επεισόδιο με τις πάπιες….. σε επανάληψη…., ούτε σε πρόβα....! )
Ο Ματθαίος : 14 : 34 κι ο Μάρκος : 6 : 51, πάλι, λένε πως ο Χαζωραίος ανέβηκε, τελικά, στο πλοιάριο....,
μα..... ο Ιωάννης : 6 : 21 λέει…., μόνον αυτός αυτό….,
πως ο….. πολυσωσιούχος….. Ι.Χ δεν πρόλαβε να ανεβεί, ποτέ εδώ, στο πλοιάριο....,
γιατί αμέσως (!;) σταμάτησε ο άνεμος και αυτό έφτασε ( …..τί…., ψυχοκινητικώςςςςς…!; ) στην ξηρά....,
στην οποία…., χμ, αρχικά ή τελικά…., πήγαιναν....!
{ Έτσι…., και το κρυφό ‘’υποβρύχιο’’….,
---- …..ε, όχι, δεν ήταν…., πολυδάπανον γαρ…., ξυλοσανίδες μήκους 25 ή 30 σταδίων....! ---έστω έτσι ως μας τα λένε...., άφαντο μέσα στη νύχτα....,
δηλαδή…., χμ, παραμύθια για γριές…., όπως θα έλεγε και ο Φαύλος Παύλος....!
Κάλέ…., και τι ψυχοκίνηση ο «υπό την συκήν» κορμοκουνιστός….. κι όχι «αρσενικός» : το κουμ άσι....,
ε, με ψυχοδύναμη του Τούλη...., χμ, τι φακιροτρίκ...., σάμπως τα τρικς των σημερινών "ψυχοκινητώννν"….,
ω μεγάλε Ι. ΑΧ, αρχιδιδασ κάλε της αυτοέπαρσης.…! }
Σαν έφτασαν, λοιπόν...., όλοι εκεί στη Γεννησαρέτ / …..ή όπου αλλού θέλουν, έστω….. /,
λέει, μόνον, ο Ματθαίος : 14 : 36….,
οι που τον αναγνώρισαν…., χμ, ομολογούουουσαν πως ο Ι. Χ είναι, στα αλήηηθεια, Υιόςςς του Θεούουου.....
και όσοι έπιαναν την άκρη του ενδύματος του Χαζωραίου "εθεραπεύοντο"....!
// Καλέ σεις, οι του Ι. Χ κομπογιανίτες Δαιμονιηλίτες…., έτσι ως τα λέτε….,
ήταν χώρα αναπήρων και δαιμονισμένων το "Ισραήλ"...., λες κι είχαν δαίμονα Ηλ : Δαιμονιήλ….! //
---- .....χμ, και….. όσες στείρες έπιαναν το ένδυμά του στο εμπρόσθιο ύψος της λεκάνης.....
ή συλλάμβαναν ασπόρως, ως η βασιλομήτωρ μαμά του...., ή πάθαιναν ανεμογκάστρι, ως η Ελίζαμπεθ....,
ή…., ή…., ή…., ως κάνουν και, και, σήμερα οι ακατονόμαστοι αγύρτες του εν λόγω χώρου….! ---Επιπλέον, αναφέρει ο Μάρκος : 6 : 51, 52…., μόνον αυτός αυτό….,
ότι με μεγάλη έκπληξη, χμ, χμ, χμ, εθαύμαζαν / οι 12 / τον Χαζωραίο....,
«διότι δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει με τα ψωμιά, αλλά η καρδιά τους ήτο πωρωμένη»....!
*// .....ααααα…., από πώρωση άλλο τίποτα..… οι 11….,
ναι, που ο Φίλιππος…., μόνον, κατά Ιωάννη : 6 : 6 αυτό…., «ήξερε»….!
Μα δεν πειράζει, ρε Μάρκα Μάρκε...., αρκεί που το κατάλαβαν μετά και με τον αληθινόοο Παράαακλητο....,
ότι ο Ι. Χ ήταν Ι. ΑΧ..... και έγιναν…., ως κι εσύ προπαντός...., σατανίδια...., και, φακίρηδες Α΄....,
υπέρχριστοι σικέ "θαυματοποιοί"...., όταν, δηλαδή, τους έπεσαν οι τσίμπλες από τα μάτια
κι έβλεπαν βλέποντας..... και ξεσυναχώθηκαν…., χμ, και μύριζαν μυρίζοντας...., ξεπωρωμένοι πια....,
κι ας μη το καταλαβαίνουν τα μαστουρωμένα, και, σας χαζοχριστιανάρια….! //*
===========================================================
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9 --- 77 )
#77)
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την επίκρισιν ότι παραβαίνει τας παραδόσεις.
Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την επίκρισιν ότι παραβαίνει τας παραδόσεις : Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 1 έως 20.
Ο Ιησούς Χριστός αποκρίνεται εις τας επικρίσεις ότι παραβαίνει τους τύπους του νόμου :
Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 1 έως 23.
[Λουκάς και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Και αφού προσκάλεσε τον κόσμον τους είπε, «Ακούτε, και καταλάβετε· δεν μολύνει
τον άνθρωπον εκείνο που μπαίνει εις το στόμα, αλλ’ εκείνο που βγαίνει από το στόμα μολύνει
τον άνθρωπον». Τότε προσήλθαν οι μαθηταί και του είπαν, «Ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι,
όταν άκουσαν όσα είπες, εσκανδαλίσθησαν;». Εκείνος δε απεκρίθη, «Κάθε (!;) φυτόν
που δεν εφύτεψεν ο Πατέρας μου ο ουράνιος (!;) θα ξεριζωθή. Αφήστέ τους. Είναι τυφλοί οδηγοί
τυφλών ανθρώπων. Και όταν ένας τυφλός οδηγή άλλον τυφλόν, θα πέσουν και οι δύο σε λάκκο».
Ο Πέτρος τότε έλαβε τον λόγον και του είπε, «Εξήγησέ μας την παραβολήν». Ο δε Ιησούς είπε,
« (!;) Ακόμη και σεις είσθε ανόητοι;».
[Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.]
{_{ Υπάρχουν και άλλαι πολλαί παραδόσεις που κρατούν, ( …..οι Φαρισαίοι / Α, οι μη Φαρισαίοι όχι…!; /
και όλοι οι Ιουδαίοι...., εκτός από το πλύσιμο των χεριών προτού να φάνε..... )
πλύσεις ποτηριών και σκευών και χαλκίνων αντικειμένων και κλινών....!
// …..ναι…., για αποφυγή μολύνσεων…., ναιαιαι…., τάχα, ως και την περιτομή την κάνουν γι’ αυτό….,
ναιαιαι…., κι όχι ως ιμπεριάλ σημάδι…., λένε οι λαογκαβώτρες πεο,αιδοιο,λόγοι, σώρρυ, ‘’θεο’’λόγοι….!
Και, αλλού, την χειλοτομή, ή και την κλειτοριδεκτομή, γι’ αυτό την έκαναν, ρε σειςςςςς…!; //
[Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 4.] }_}
{ Ι. Χ : «Ο Μωυσής είπε, Να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και, Εκείνος
που λέγει κακά εναντίον του πατέρα του ή της μητέρας του, (!;) πρέπει να (!;) θανατώνεται».
[Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 10.] }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#77)

Ο Ιησούς Χριστός απαντά εις την επίκρισιν ότι παραβαίνει τας παραδόσεις.

Οι...., τριχάσχολοι κι αυτοί...., Γραμματείς και Φαρισαίοι…., μη ‘’θεο’’φυτεμένοι και ξερριζωτέοι
και τυφλοί οδηγοί τυφλών, που θα πέσουν όλοι σε λάκκο….,
κατά τον Ι. Χ και σε πολεμικό διάγγελμα : προγραφή, κι εδώ....,
βλέποντας τους μαθητές του να τρώνε με άπλυτα χέρια….,
κάτι που (!;) αντίκειται στην παράδοση των πρεσβυτέρων....,
παρατηρούν τον Ι. Χ γι’ αυτό και τον ρωτούν να τους πει το γιατί....,
χα, οι, τάχα, Ησαϊοπροφήτευτοι αυτοί….!
Κι εκείνος, τότε...., ο φλου παναπαντησάκιας...., τους λέγει…., σκανδαλίζοντάς ‘τους….,
πως κι αυτοί παραβιάζουν, χάριν των παραδόσεών τους, την εντολή του Θεού….,
την δοθείσα διά του Μωυσέως…., που λέγει :
«Εκείνος που λέγει κακά εναντίον του πατέρα του ή της μητέρας του, πρέπει να θανατωθή.»....!
--//-- Ρε σειςςς…., έτσι κι οι κακολογούντες τον «αρχιβασιλιά και την αρχιβασίλισσα των ουρανών» :
τον, κατά Χαναανίτες, Πατέρα όλων των θεών Ελ ( = Θεός ) και τη σύζυγό του Αθιράτ ή Ασεράχ….:
Γέν.: / …..ε, που ο Μωυσήςςςςς έγραψε….! / 46 : 3, 4….!;
Ή, έεετσι, και την μητέρα και «βασίλισσα του….. ουρανού» : Ιερεμίας : 7 : 18….,
που, πάλι κατά Ιερεμία, ‘’γίιιιινεται’’ και «βασίλισσα των….. ουρανών» : Ιερεμίας : 44 (51) : 17, 18…!;
Και, βέβαια, όχι τον Γιαχβέ…., που αυτός είναι, ακόοομα, στον….. ουρανόοοο….,
ναι…., που, μετά κι αν ο Ι. Χ αποφασίσει, θα τον τοποθετήσει, κι αυτόν, στους 678 ουρανούς….,
που ονειρεύονταν : οραματίζονταν να τους κατακτήσει….. ως….. «αρσενικότατος» Ι. ΑΧ : Ι. Χ….! --//-*** Ρε ζουρλοφύλαρχε Μωυσή, είπε τέτοιο πράγμα ο Θεόςςς...., ο πολυβριζάκιας δίποδος σχιζοΓιαχβέ...!;
Τόσο πια αυστηρός ο Θεόςςς…., τσς, κι ο ‘’θεός’’ Μωυσής…., καλέ σεις...., για αυτό...!;
Ρε Γιαχβομωυσούλη, ρε Γιαχβοϊησούλη….,
αν έτσι γίνονταν, τότε, "όλοι" οι γονείς θα ήταν ορφανοί από παιδία και....!
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Κι εσύ που είπες, περιφρονητικά, και, τη μάνα σου…., / : και….. «ω γύναι….!», στον Γάμο εν Κανά….. / ….:
σαν σε ‘’άδειασε’’…., και, ως ασύμφωνή σου, πια, όντας, ’’από άλλο κόμμα’’….,
με το «εκτός εαυτού»…., μάλιστα, μπροστά στους αντιπάλους σου Φαρισαίους…., πλάγια, αντίθεη….:
«Ποιά είναι η μητέρα μου;….. Εκείνος που θα κάνη το θέλημα του Πατέρα μου,
που είναι εις τους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα»….:
Ματθαίος : 12 : 46 έως 50…., τί να σου έκαναν, βάσει αυτού…!;
Ή οι πλάγιες ‘’τέτοιες’’…., που, ‘’ιερο’’διπλωματικά, τις διάλεγες, φορές….,
δεν ισχύουν για τους ‘’τέτοιους’’…., ως θανατικές---φυλακικές τους : …!; ***
Επιπλέον…., τους λέγει ο Ι. Χ.....πως δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που μπαίνει στο στόμα του….,
ήτοι, η τροφή…., που, τελικά, «αποβάλλεται εις το αποχωρητήριο»….,
αλλά εκείνα που βγαίνουν από το στόμα, τα από την καρδιά του προερχόμενα....,
δηλαδή, κάθε κακός λόγος και πράξη….!
// …..εχμ…., παρ·’’ομοιάζουν’’ τα βιοσκατά με τα ψυχοεμετά….! //
---------------------------------------------&&&&&%%%%%---------------------------------------------♠ ▪ Γένεσις : 6 : $5 : «…..μετενόησε / …..ο Θεός Γιαχβέ, λόγω της υπερκακίας τους….. /
διότι έπλασε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη μέχρι του βάθους της καρδίας του»….!
Παραπομπή από το $5 της Π. Δ στο Ματθαίος : 15 : 29 :
«Και όταν έφυγε απ’ εκεί ο Ιησούς, | Έι, παραπεμπτικάαα…., μετανιωμένος, ως ο Γιαχβέ, κι ο Ι. Χ…!; |
ήλθε κοντά εις την λίμνην της Γαλιλαίας
και ανέβηκε εις το (!;) όρος και εκαθότανε εκεί»….: Πολλοί θεραπεύονται….,…..
▪ Γένεσις : 8 : $21 :
«Ότε δε ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν,
// …..την απ’ το ολοκαύτωμα επί του θυσιαστηρίου, των προσφόρων του Νώε,
σφαγίων «καθαρών» ζώων και πτηνών….. //
είπεν εις εαυτόν· ’’ουδέποτε πλέον θα καταραστώ την γην εξαιτίας του ανθρώπου,
και αν ακόμη η σκέψις του ανθρώπου ρέπη προς το κακόν από την νηπιακήν του ηλικίαν
και δεν θα καταστρέψω εκ νέου όλας τας υπάρξεις, όπως ήδη έπραξα’’»….!
Παραπομπή από το $21 της Π. Δ στο Ματθαίος : 15 : 19 : «Από την καρδιά δηλαδή βγαίνουν
σκέψεις πονηραί, φόνοι, μοιχείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπον»….!
|| …..χμμμμμ…., ο υλικός Γιαχβέ ωσφραίνονταν με τη βιομύτη…..
κι ο πνευματικός με την ψυχομύτη….! Ε…., αλλάξτε ‘ τους….. πλανήτη….., τους πλάνους….! ||
▬ …..Ω Ρωμαιο’’φύτευτοι’’ : Ρωμαιοεγκάθετοι γραμματείς και Φαρισαίοι…., αφήστε τους Ρωμαίους
και συνταχτείτε με τον «εις την Αραβίαν : Αίγυπτον» ‘’θεό’’….,
α, και με το εγκαθετοποιητό του ‘’Αραμαίο’’ Ι. Χ….,
ή, τουλάχιστο, κάντε ‘του του ζηλότυπου και λυπημένου, που σας βοήθησε παλιά,
καμιά θυσία ‘’αμελέτητα’’, χμ….,
που, γι’ αυτά : τα ‘’θυσιαστικά’’, όλοι τα κάνετε όλα…., ναι, ρε καθάρματα τετράποδα δίποδα….! ▬ ♠
---------------------------------------------&&&&&%%%%%-------------------------------------------Και…., αν κι ήταν η παραβολή αυτή εύκολη…., του ζήτησε ο πετροντουβαρόμυαλος μύστης Πέτρος
*$ Εμ…., και, για αυτό τον μετονόμασε από Σίμωνα σε Πέτρο...., που κάτι ήξερε....,
|| …..χμ, ή Κηφά…., απ’ το Κηφήνα…., που έκτοτε, είχαν / …..ιδίως οι απόστολοι….. /
(!;) εξουσίαν, και, να μην εργάζονται….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 4, 5, 6….! ||
κι έχτισε, μάλιστα, και την εκκλησία του πάνω σ’ αυτήν την….. πέτρα…..
και, να, πετρόοοοομυαλοι…., μα σαΐνια….! $*
να τους την εξηγήσει ο….. μυσταγωγούμενος….. μυσταγωγός....,
χα, αν και καταλάβαινε, μόνον, τα, δύσκολα, μυστήρια...., σαν του είχε, χμ, δοθεί Ιησούθεν....,
---- Α…., του έδωσε…..ή….. "του την έδωσε"...!; ---εξεξεξοργίζοντας τον Ι. Χ….!
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♦ …..τον…., κατά Ναούμ : 1 : 1, 2…., ζηλότυπο, εκδικητή και τιμωρό των εναντίον του….,
ωσεί Γιαχβέ, Ιησού : Γιαχβίδιο….,
---- …..χμ, ω Γιαχβαλλαχτζήδες, ή ωσεί Αλλάχ και Αλλαχίδιο Μωάμεθ…., ή…., ήηηηη….! ---που…., όσους δεν τον αποδέχονται και τον απορρίπτουν….. τους προγράφει, για τη Μέρα της Κρίσης,
ανθρώπους και πόλεις….: Ματθαίος : 10 : 15 : Σόδομα, Γόμμορα,…..
ή Ματθαίος : 22 : 7 : παραβολή γάμων
και πυρπόληση της πόλης των φονιάδων των προσκλητών του βασιλέως Κυρίου,
που πάντρευε το γιο του και αρνήθηκαν οι κάτοικοι αυτής της πόλης να πάνε σε αυτόν….,
ή ο Ηλίας τη Σαμάρεια, που την έκαψε, σαν τον απέριψε….: Λουκάς : 9 : 54…., ή…., ή…., ή….,
πράγμα που συνέβη, έτσι και τότε, και μ’ όλους, σχεδόν, τους ‘’τέτοιους’’…., όλων των θρησκειών,….! ♦
Τότε κι εξοργισμένος, λοιπόν, τους είπε…., απευθυνόμενος και στους άλλους 11….,
που κι αυτοί έδειξαν το που δεν το καταλάβαιναν κι αυτήν την τόσο απλή παραβολή….,
ρωτώντας ‘τους με απορία : «Ακόμα και σεις είσθε ανόητοι...!;»....!
{ Κατά τον Ματθαίο : 15 : 15 ρώτησε ο «ανόητος» Πέτρος,
ενώ κατά τον Μάρκο : 7 : 16, 17..... ρώτησαν οι «ανόητοι» μαθητές....,
ε, κι ας αλληλοαντιγράφονται, κι εδώ, ’’αυτολεξεί’’….! }
Ο Μάρκος : 7 : 4 δε, μόνον αυτός, μας πληροφορεί..... / Α, θα γίνουμε κι εμείς πάνσοφοι....! / πως.....
στους Γραμματείς και τους Φαρισαίους..... «υπάρχουν και άλλαι πολλαί παραδόσεις που κρατούν,
πλύσεις ποτηριών και σκευών και χαλκίνων αντικειμένων και κλινών.....»....!
[ Ω βρωμόχνωτη και κοριούχα Μάρκα Μάρκε…., δηλαδή, σεις δεν τα πλένατε αυτά.…, ως κι αυτοί....,
τουλάχιστο, τις μέρες πλην Σαββάτου, που το κατάργησε, κι αυτό, ο Ιησούς…!; / Α, ελλείψει νερού…!; /
Καλέ σεις...., όπως πάτε...., αντί να συμπληρώσετε τον «ακαταργητό» Νόμο....,
θα τον εκκενώσετε «εις το αποχωρητήριον»....! Ε…., δεν μας..... εκκενώνετε...., μη σας εμέσουμε....!
Μα κι εσείςςς, ω σατάν ’’επιγονοί’’ τους, δώστε στο Σατάνα δόξα….. και πάρτε απ’ το Θεό λόξα….! ]
=======================================================================
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#78)
Θεραπεία μιας εθνικής κόρης.
Θεραπεία μιας εθνικής κόρης : Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 21 έως 28.
Θεραπεία μιας εθνικής κόρης : Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 24 έως 30.
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και αφού εβγήκε απ’ εκεί ο Ιησούς, ανεχώρησε εις τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος.
Και μια γυναίκα Χαναναία από την περιοχήν εκείνην εβγήκε και εφώναζε, «Ελέησέ με, Κύριε,
υιέ του Δαυίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από (!;) δαιμόνιον».
---- …..αχ, ρε ‘’παρασυρμένο’’, από αντικυριακούς, κουμ…., θα την ‘’κάψεις’’ τη μάνα σου….! ---Αυτός όμως δεν απεκρίθη ούτε λέξιν. Και ήλθαν οι μαθηταί του και του έλεγαν,
«Διώξέ την, διότι φωνάζει από πίσω μας». [ Έιιιιι…., ναι…., διώξτε ‘την…., γιατί θα σας ‘’κάψει’’….! ]
Αυτός απεκρίθη, «Δεν είμαι σταλμένος παρά εις τα πρόβατα τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ».
( Χμ, τώρα κι εδώ, κουμ ο Ιησούλης…., μα, αλλού κι άλλοτε, ατρόμητος «αρσενικός» Πάνας….! )
Αυτή δε αφού τον επλησίασε, τον προσκυνούσε και έλεγε, «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος της απεκρίθη,
«Δεν είναι σωστό να πάρω το (!;) ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα (!;!;!;!;!;) σκυλιά».
{ …..τί…., με ψωμί ξεδαιμόνιζε….. και με φτερά αγγέλιζε….. ο….. ’’εξεξεξορκιστής’’…!; }
Αυτή δε είπε, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώγουν από τα ψίχουλα, που πέφτουν
από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απεκρίθη, «Ω γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστις σου
ας γίνη όπως θέλεις». Και εθεραπεύθηκε η θυγατέρα της από την ώραν εκείνην.
// Ε, όχι, βρε Ματθαίε…., μετά και με ψυχο’’θεραπεία’’ την αλλαξοπίστησε : την εθεράπευσε….,
να, η Δημητρούλα Ιησούλα την έκανε….. Τριπτόλεμη….! //
[Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#78)

Θεραπεία μιας εθνικής κόρης.

Τι σικ παραλληλισμός....! Χαμένα πρόβατα, λοιπόν, οι Εβραίοι….. και σκυλιά οι εθνικοί : ειδωλολάτρες....,
[ …..εθνικοί : αλλού οι κοσμικοί…., αλλού οι μη Εβραίοι…., ιδίως, οι Έλληνες : Ελληνιστές….! ]
κι οι "χριστολόγοι" ας λένε ό,τι θένε, σχετικά, περί τεστ πιστοδοκιμασίας της ειδωλολάτριδος Χαναναίας....!
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Άλλωστε, κι αλλού κι ως προς άλλους, |// Ε, και λίγα ‘’σικ’’ τους μας δείχνουν οι 4....! //| ήτο πολυβριζάκιας....!
Και….. εθνική η Χαναναία….. / …..ααα, του καταραμένου, και, του Νώε….. Χαναάν….: Χανααναία…!; / …!;
► …..ω, και τι, ‘’από απόσταση’’ : έμμεσα : σαν σε ‘’όνειρο’’, ’’θαύμα’’ μεταστροφής
της δαιμονισμένης : άλλων πολιτικών πεποιθήσεων κόρης : κουμ….!
Ε, να, μόνο, για τους Ισραηλίτες…., χμ, ακόμα…., επεδίωκε αλλαγή ‘’καθεστωτικών’’ πραγμάτων….!
Και….. ο Μάρκος : 7 : 24, 25 λέει ότι αυτό έγινε μέσα σε σπίτι…., «Αλλ’ αμέσως…..»….,
όπου μάλιστα πήγε κρυφά, για να μην το μάθει κανείς….,
◘ …..ε, κυνηγημένος κι απ’ τους Φαρισαίους για τα πιο πάνω….,
πλην και του ότι ήταν επικίνδυνες οι εκεί επισκέψεις….!
Ναι, να, και γι’ αυτό συμβούλεψε τους μαθητές του να μη πάνε κι εκεί…., ως και στη Σαμάρεια,…..
ο….. παράξενος ‘’διπλωμάτης’’ κι ‘’ατζαμής’’ πολιτικάντης ‘’δοκιμαστής’’ της «σκύλας εθνικής»….,
που ‘’έφαγε, τελικά, ψίχουλα’’, απ’ το ψωμί / …..α, των παιδιών του «σπιτο»δεσπότη, Μάρκε….! /
των παιδιών λέει ο Μάρκος : 7 : 28…., χμ, η «Συροφοινίκισσα»….,
ενώ ο Ματθαίος : 15 : 27 απ’ το ψωμί των κυρίων
/ …..έι, των κυρίων του «δρόμου», βρε Ματθαίε…!; / λέει…., εμ, που είναι διαφορετικό….,
χα, κι όταν θα τους κάνει ο Ι. Χ πνευματικούς…., θα τρώνε αέρα….. ωσεί….. ‘’τζιτζίκια’’….! ◘
ενώ ο Ματθαίος : 15 : 23 λέει πως έγινε έξω, σε δρόμο της Τύρου και της Σιδώνος….,
όπου βγήκε και τους ακολουθούσε και τον παρακαλούσε τον Ι. Χ…., χμ, η «Χαναναία»….,
μα αυτός δεν της απαντούσε, παρά, μόνο, της απάντησε σαν έφτασαν εκεί στο δρόμο οι μαθητές του
και του είπαν…., εχ, αν και χρειαστή τους…., να τη διώξει, «διότι φώναζε από πίσω τους»….,…..
ωχ…., το ίδιο κάνει…., ναι…., που…..τι….. ’’του δρόμου’’ ‘’τέτοιοι’’….. τι του ‘’σπιτιού’’ ‘’τέτοιοι’’….!
Και…., το εδώ ‘’τέτοιο’’…., είναι προσπάθεια συνεργασίας Χανα,α,ναίας : χώρας : φυλής με αυτούς…!; ◄
================================================================
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Πολλοί θεραπεύονται.
(!;) Πολλοί (!;) θεραπεύονται : Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 29 έως 39.
/ …..θεραπεία ο χορτασμός…!; /
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 1 έως 10. | …..χορτασμός η θεραπεία…!; |
[Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#79)

Πολλοί θεραπεύονται.

Ο Ι. Χ…., εκεί, κοντά σε λίμνη, πάλι….,
[ Α, θεραπεία = συγχώρεση σ,Σ,τυγερών ανομιών…, οπότε 3 αντί 9….. ή, ‘’σπαστά’’, 9 = 5 + 4…., ή…!; ]
της Γαλιλαίας, λέει…., ως προς το πού…., μόνον, ο Ματθαίος : 15 : 29….,
‘’θεραπεύει’’…., συμβολικώςςς κι αλληγορικώςςς…., πολλούς ανόμους….: τυφλούς, βουβούς, χωλούς,…..
τους οποίους τους έριχναν στα πόδια του...., χμ, για να τους κάνει να….. βλέπουν, ακούν, περπατούν,…..
με τα δικά του….. μάτια, αυτιά, πόδια,…..εχ, «καθ’ / ιδεολογικήν / ομοίωσίν» του….!
// Ω, το κομπαρσείο των, συμβολικάαααα, σικέ ασθενών δεν έχει τέλος....,
χμ, αν και είναι "σάλτσα" των τεσσάρων, και, αυτά....! //
Κι όλοι / …..ε, οι ομοϊδεάτες κι οι ‘’ομοϊδεάτες’’ του….! / δοξάζουν, κι εδώ και τώρα, το «Θεό του Ισραήλ»….,
οι επί ( …..9 : 3 = 3….. σ,Σ,τυγερές…!; ) τρεις μέρες ψωμοζήτες νηστικοί…., «οι μη έχοντες να φάγουν»....,
που, και για αυτό, τους εσπλαχνίσθηκε ο Ι. Χ.…. και τους τάïσε...., 4.000….:
4.000 άνδρες…., πλην τα γυναικόπαιδα...., λέει ο Ματθαίος : 15 : 38….,
ενώ ο Μάρκος : 8 : 8…., σκέτα, 4.000….,….. | Τί, εικονικά, μόν’ αυτούς, τους άλλαξε Διαθήκη : Μνημόνιο…!; |
«μη τυχόν και αποκάμουν εις τον δρόμον, φεύγοντες νηστικοί.....»....,
πολλαπλασιάζοντας διά της ευλογίας του…., χμ, ως κι άλλοτε πριν...., (!;) 7 άρτους και λίγα ψαράκια....,
ώστε να περισσέψουν (!;) 7 πλήρη καλάθια....! ( Α, την Ελληνική Μυθολογία είχε πρωτότυπο η Κ.,Π.,Δ…!; )
---- …..τί…., κι αυτός ο ιμπεριαλισμός δεν ήταν του Νο 777….. κι ήταν του Νο 888 ή του Νο 666…!; ---( Ε, οι 4.000 αυτοί θα ήταν πιο νηστικοί απ’ τους 5.000 και πλέον…., α, οι επί τρεις ημέρες νηστικοί….,
αφού…., από πιο πολλά ψάρια και ψωμιά...., τους περίσσεψαν λιγότερα καλάθια αποφάγια....,
εκτός κι αν τα πολλαπλασίασε ο, και, αριθμοφακίρης εδώ με άλλον, πιο ιμπεριάλ, συντελεστή....!
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Χμ, μάλλον, τώρα, δεν θα ήθελε και τα 12 καλάθια, σώρρυ, και τις 12 φυλές
στον, πλιατσικιζέ, ιμπεριάλ λαφυρομοιρασμό…., μα, μόνο, τα επτά καλάθια, σώρρυ, τις 7 φυλές….,
χα…., που οι άλλες 5 θα ήσαν, τώρα, «άσκημα σύκα» , ως «υπό την συκήν»…., «κακαί οπώραι»….! )
Κι οι οι μαθητές του, πάλι...., που είχαν ιδεί πριν, και, το "θαύμα" του πολλαπλασιασμού
των πέντε άρτων και των δυο ψαριών...., δύσπιστοι, χμ, του έλεγαν «πώς είναι δυνατόν
να τους χορτάση κανείς από τόσο πολύ ψωμί που χρειάζονται εκεί στην έρημο..…»….,
*// …..έι, καλέ σεις, κωδικικά «πωρωμένοι» 12 ημίθεοι,
είχαν απεργία οι φουρνάρηδες κι οι ψαροταβερνιάρηδες εκείνη τη μέρα...!;
Άλλωστε…., 5.000 τους χόρτασε πριν…., πάλι σε έρημο τόπο….,
και δεν θα μπορέσει, τώρα, να χορτάσει, χμ, 4.000…!; Α, θέατρο παίζετε, για τους εκεί άλλους, ή…!; //*
"θαύμα", εδώ...., που μόνον οι Ματθαίος και Μάρκος αναφέρουν...., χμ, ίσως γιατί τους έδωσαν
ολόκληρη μερίδα και δεν θύμωσαν....! Κι έτσι και μετά…., αφού τους διέλυσε ο Ι. Χ….,
χμ, μην και τον «αρπάξουν, διά να τον κάνουν βασιλέα τους», κι αυτοί….,
έφυγαν από εκεί και πήγαν….: εις την περιοχήν της Μαγδαλά…., λέει ο Ματθαίος : 15 : 39….,
ενώ ο Μάρκος : 8 : 10…. εις τα μέρη Δαλμανουθά….!
● Α, κι από γ,Γ,εωγραφία δεν ξέρω και πολλά…., σίγουρα…., πλην, σίγουρα, από εξωσυμπαντογραφία….,
που…., ιδίως, απ’ την Κ. Δ : απ’ τον Ι. Χ και μετά…., τα γ,Γ,εωσκάνδαλα οι Εβραίοι
αλλάζουν, σταδιακά κι ‘’απόκρυφα’’ και διά των ανά την Γη ‘’εντέχνως’’ ‘’διεσπαρμένων’’ ‘’λόμπυ’’ τους,
τα σύνορα της γης…., μα και της Γης,….. ε , με κάθε Νούμερου ιμπεριαλισμό : Νο 666, Νο 777, Νο 888,…..
χειραγωγώντας λαούς και κυβερνήσεις τους….,
που…., από ένα σημείο και πέρα κι όπου γ,Γ,ης…., κι αυτοί…., επειδή αποκαλύπτονταν πλέον….,
έπαυσαν να γράφουν θρησκειομυθολογίιιιια….. κι άρχισαν να γράφουν ιστορίιιιια….,
ακωδικοποίητα μεν…., κωδικοποιημένα δε…., ε, ’’εξεξεξευ,μ,γ,ενισμένα’’….! ●
=======================================================================
9 --- 80 )
#80)
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα.
Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 1 έως 4.
Ο Ιησούς Χριστός επικρίνει την τύφλωσιν των μαθητών : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 11 έως 12.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 81 )
#81)
Επιτίμησις της ολιγοπιστίας των μαθητών.
Επιτίμησις της ολιγοπιστίας των μαθητών : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 5 έως 12.
Ο Ιησούς Χριστός επικρίνει την τύφλωσιν των μαθητών : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 13 έως 21.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Και αυτοί / οι μαθητές του Ι. Χ. / εσκέπτοντο μεταξύ τους ότι δεν έχουν ψωμί.
( Ε, ρε, φάτε ’’πέτρες’’ : Αβρααμικές, Δευκαλιονοπυρρικές,….. που, κι αυτές, βορά, ψωμιά είναι….! )
Όταν το αντελήφθη / ο Ι. Χ / τους λέγει, «Γιατί σκέπτεσθε ότι δεν έχετε ψωμί; Ακόμη δεν εννοείτε
και δεν καταλαβαίνετε; (!;) Ακόμη έχετε (!;) πωρωμένη την καρδιά σας; Αν και έχετε μάτια, δεν βλέπετε,
και αν και έχετε αυτιά, δεν ακούτε;
{ …..ρε, Ι. Χ…., μόνο μέσω αυτών των αισθητηρίων οργάνων πωρώνεται η καρδιά…!; }
Δεν θυμάσθε όταν έκοψα τα (!;) πέντε ψωμιά διά τους (!;) πέντε χιλιάδες ανθρώπους,
πόσα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια εσηκώσατε;». Λέγουν εις αυτόν, (!;) «Δώδεκα».
«Όταν δε έκοψα τα ( Τί, τα εδαφοϊμπεριάλ 777…!; ) επτά ψωμιά διά τους (!;) τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους,
*** Ε, 4 οι «παρθένες» κόρες του «σεπτού» Κελεού, ωχ, Φιλίππου στις Πράξεις των 12 Αποστόλων….,
που με, συντελεστή, το 1.000 πολλαπλασιαζόμενες = 4.000 ιμπεριάλ «παρθένοι» της Αποκάλυψης….,
ωχ, αυτοί ήταν 144.000 ‘’τέτοιοι’’….: 12 Χ 12.000 = 144.000….!
Ννναιαιαι…., και 5 τα α των ιμπεριάλ Αβρ,α,άμ και της Σάρ,ρ,ας….: 5 Α…., ε, επί 1.000 = 5.000Α….,
χξς΄, και πάτε να βρείτε και τον όφι του ιμπεριάλα Μωυσή….,
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ή και τον όφι, από μεταμόρφωση της ράβδου του, του αδελφού του Μωυσή Ααρών….,
πολλαπλασιάστε ‘τα επί 1.000….. και, έτσι, θα ‘χετε 1.000 πεντάλφες και 1.000 φίδια να σας ζώνουν….!
Εμ, και διόλου τυχαία τα Νούμερα κι εδώ…., μα που έχει και τυχαία…., για το μπερδεύειν….! ***
πόσα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια εσηκώσατε;». Αυτοί είπαν, (!;) «Επτά».
Και τους είπε, « (!;) Ακόμη δεν καταλαβαίνετε;». [Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 16, 17, 18, 19, 20, 21.]
(***( Α, εμείς, ναι, καταλάβαμε το σ,Σ,τυγερό….! Μα κοφίνια με αποφάγια, τραυματισμένων, ‘’ψαριών’’ δεν…!;
Και, μήπως, ω σατανοκωδικο’’σπάστη’’ κι αριθμοφακίρη Ι. ΑΧ, εννοείς, συνολικά, το σ, Σ,τυγερό Νο 9….,
το της αποχής, και, απ’ τα «τσιμπούσια των ‘’ουράνιων’’ αθανάτων»…., ενώ τη 10 η μέρα συμμετοχή σ’ αυτά
και, ‘’υγιείς’’ πια, ‘’πνευματική’’ τροφή : «νέκταρ κι αμβροσία» σε υλικές τους μάσες οι επίορκοι ‘’άσπονδοι’’…!;
Μήπως….. 5 + 4 = 9…., ε, χιλιάδες….: 5 Χ 1.000 = 5.000….. και 4 Χ 1.000 = 4.000…., ω κωδικοσπάστη…!;
…..Έιιιιι…., και….: Ιωάννης : 4 : 31 έως 38….: «…..Εν τω μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθηταί
και του έλεγαν, ‘’Ραββί, 1, ( 1…!; Α, πάλι, ο ‘’συγκάτοικός’’ του…!; ) φάγε’’. Αυτός δε / ο Ιησούς / τους είπε,
‘’Εγώ έχω φαγητόν να φάγω, το οποίον σεις (!;) δεν ξέρετε’’.
Έλεγαν τότε οι μαθηταί μεταξύ τους, ‘’Μήπως του έφερε κανείς να φάγη;’’. (!;)
Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς, (!;) ‘’Το φαγητόν μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου, που με έστειλε
και να τελειώσω το έργον του. Δεν λέτε, ‘’Τέσσερις μήνες ακόμη και ο θερισμός έρχεται’’;
{ Ε, πέρασαν οι 5 σ,Σ,τυγεροί….. μήνες : ‘’μήνες’’ : έτη…., χμ, συν οι 4 υπολειπόμενοι αυτοί….. = 9….! }
Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμόν.
[ Α, ‘’θα φάτε καλά’’ στα τσιμπούσια των ‘’θεών’’…., ‘’θα θεριστείτε’’….. ωρίμου της σ,Σ,τυγερής ώρας….! ]
(!;) Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπόν διά την ζωήν την αιώνιον,
διά να χαίρουν μαζί και ο σπορεύς και ο θεριστής. (!;) Εδώ η (!;) παροιμία είναι (!;) αληθινή,
(!;) ότι άλλος σπέρνει (!;) και άλλος θερίζει.
Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο, (!;) διά το οποίον δεν εκοπιάσατε·
(!;) άλλοι έχουν κοπιάσει και σεις εμπήκατε εις τον κόπον τους’’…..»….! )***)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#80. #81) Ο Ιησούς Χριστός αρνείται να κάνη θαύμα. Επιτίμησις της ολιγοπιστίας των μαθητών.
Ο ‘’θεο’’εκπαιδευόμενος Τούλης συνιστά τα 12 εκπαιδευόμενά του Τουλάριά του…., μες στο πλοιάριο….,
να προσέχουν απ’ το προζύμι των Φαρισαίων και του Ηρώδη, των Ηρωδιανών….,
ήτοι, απ’ τη μαγιά της διδασκαλία τους….,
( Εχ, ναι, ρε «οινο,ελαιο,αρτο,ιχθυο,τρόπε» Απόλλωνα Σειληνέ Ανιάδα Ιησού….! )
που…., αν και υψηλής : ’’βουνίσιας’’ ποιότητας…., είναι ανίκανη να πολλαπλασιάζει τις φακιρογνώσεις….!
---- Χμ, τί δηλαδή, ‘’άλλο το αερόμελι : μέλι από ξηρό αέρα : μάννα : αιθέρας γνώση’’….: το του Ι. Χ…..
κι άλλο το ‘’δροσό’’μελι : μέλι από υγρό ‘’αέρα’’ : ‘’μάννα’’ : ‘’αιθέρας’’ γνώση….: το των άλλων…!; ---Όμως…., λέει ο τρισάθλιος συμβολοπαίχτης Τούλης...., η δική του ‘’μαγιά’’ είναι ικανή γι’ ‘’αυτό’’….,
που είναι ο…., συμβολικός κι αλληγορικός…., άρτος…., χμ, υψηλής : ‘’ορεινής’’ ποιότητας….:
/ …..α, κι εδώ…., το όρος θεωρείται υψηλότερο του βουνού…., αλληγορικά και μη….. /
«λόγια ζωής αιωνίου»…., τσς, όπως κι η βασιλεία του…., χα, αιώνια, μόνο, σε όνειρο : ονείρωξη….!
*// Ε, οι αλιείς ψαριών με τον αρχιαλιέα τους…., μα που ψαρεύουν κι απ’ τη λαο,νερο,θάλασσα ψαροϊδέες….,
που…., κι ως κυνηγοί θηραμάτων με τον αρχικυνηγό τους….,
θηρεύουν κι απ’ τη λαο,καμπο,θάλασσα, και, ψωμο,πετρο,ϊδέες…., όπως και….. βουνο,ορο,ϊδέες….,
χα, για το….. τουρλού -- τουρλού….. κωδικικό ιδεοτουρλού τους…., αλλά….. Βραχμάνους ιερείς κ. α. λ….!
Και…., προπαντός ο Ι. Χ…., θα έκανε…., συμβολικά κι αλληγορικά…., πολλές συζητήσεις…..
και με τους ‘’5.000’’….. και με τους ‘’4.000’’….,
ε, και…., ως με πιο μυστικό κι ‘’απόκρυφο’’ λογοπροζύμι : λογομαγιά….,
πιο ‘’καμουφλαζιζέ και φακιριζέ τις ’’αυγάτισε’’…., ο πλέον δημαγωγός και ‘’κρυπτο’’οπορτούνας….! //*
Κι οι 12 αυτοί σκέφτονται, συνεχώς τότε, ότι έχουν, μόνον, ένα ψωμί μαζί τους....,
να, σαν να του λένε…., ειρωνικά και "ψιλιασμένοι"…., να κάνει κάτι "πολλαπλασιαστικό" τρικ κι εκεί
και να έχουν κι αυτοί φαγητό...., πλην του γνώστη του "κόλπου" Φιλίππου....!
| Α, το μυαλό τους στο φαγητό οι μη νηστεύοντες Ηρακλείς…., όσο ο νυμφίος Ηρακλής ήταν μαζί τους....! |
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Και αυτό, τότε, εξοργίζει τον Χαζωραίο…., που τους λέει πως έχουν ακόμα πωρωμένη την καρδιά τους....,
αφού…., αν και αυτιούχοι και ομματούχοι…., δεν ακούν και δεν βλέπουν....,
|// Ω Τούλη, οι μυημένοι και νοήμονες αυτοί είναι χειρότεροι απ’ τους "απέξω" αμυήτους κι ανοήτους ή…!; //|
και για αυτό τους επιπλήττει…., λέγοντάς ‘τους....: «Ακόμη δεν καταλαβαίνετε;
Όταν έκοψα τα πέντε ψωμιά διά τις 5.000 και τα επτά διά τις 4.000...., πόσα κοφίνια γεμάτα εσηκώσατε;»....,
ήτοι, χμ, που ακόμα δεν κατάλαβαν το…., σ,Σ,τυγερώς…., συμβολικό τρικ του...., ε, κι έστω ως τα λένε….!
// …..χμ, τη μια φορά, ιμπεριάλ 12 κοφίνια για τις 12 φυλές της του Ισραήλ γης τους…..
και, την άλλη, ιμπεριάλ 7…., μα μόν’ για τις 7 απ’ τις 12…., ή και για τους των 7 ουρανών : εξωχωρών…!; //
------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------█ Κάλέ Ελισαιέ, σώρρυ, Ιησούλη...., τα κομμάτιαζες τα ψωμιά..... και τα κομματάκια πολλαπλασιάζονταν.....
ή πολλαπλασιάζονταν...., χωρίς να τα κόψεις // : κόψεις ή κλεψεις…!; // πριν.…,
ω ‘’πλιάτσικα’’ πνευματικών : τρικικών αγαθών…!;
Και, κι αυτό, ήταν θαύμα από τον ουρανό ή από τη γη…., ήτοι, απ’ το εξωτερικό ή απ’ τη χώρα σας….,
ξένο : Αιγυπτόθεν | …..ή, κυρίωςςςςς, Ελληνόθεν : Απολλωνόθεν : Ανιαόθεν : Σειληνοόθεν :….. | ….,
όπως επί Μωυσή και μάγους τους…., ή ντόπιο….,
ως σου ζήτησαν να πεις
/ Χα, σαν συνδιαγωνιζόσασταν στα….. συμβολικά ‘’θαύματα’’ με σικέ, για….. αυτό, ’’γεγονότα’’….! /
οι Φαρισαίοι κι οι Σαδδουκαίοι, κατά Ματθαίον : 16 : 1…., ή, μόνον, οι Φαρισαίοι, κατά Μάρκον : 8 : 11…!;
Γιατί αυτοί μπορούσαν «να ξέρουν και να διακρίνουν το πρόσωπον του ουρανού»…., μα εμείςςς όχι….!
Και, ψιτ, σιγά την κατατοπιστική των πωρωμένων 12 ‘’τέτοιων’’ σου ερμηνευτική αποκωδικοποίησιςςς….!
Και, ω ‘’μυημένοι’’ μεταφραστές, και, της Κ. Δ….,
με τι Νεφθαλείμ, σώρρυ, τέχνασμα διαχωρίζετε τα κεφάλαιά της….,
εχ…., για το μπουρδομπερδεύειν…., να, και να δυσεννοεί ο αναγνώστης
το….: τι, πού, ποιο, πότε και γιατί γίνεται και κάνει…!; Ουστ, ρε…., «ρυπαροί» κεφαλαιοσκορπιστέςςςςς….!
Και, άλλη φορά…., ω αγράμματα έως ολιγογράμματα μύστες μαθητούλια….,
να διαβάζετε καλά : να τρώτε πολύ χριστόψωμο….,
ή να παίρνετε μαζί σας ψωμί : βιβλία…., ’’δικά σας και μη’’….,
πριν πάτε εκεί που είναι οι εγγράμματοι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι,
μη και σας ‘’στριμώξουν’’…., που ο ‘’ξύπνιος’’ και μυσταγωγός Ι. Χ δεν είστε….!
Ε…., όμως…., αυτό το έκαναν στις Πράξεις τους…., ιδίως ο Παύλος…., λ. χ, στον Άρειο Πάγο….,
πλην και που τους έδιναν βιβλία : τους τάϊζαν ψωμί οι ντόπιοι των μερών όπου πήγαιναν ‘’συστημένα’’….!
Ναι, και σιγά μην ήξεραν, εξαρχής, τα των ντόπιων…., που ούτε κι οι μεγαλύτεροι ‘’σοφοί’’ τους τα ήξεραν….,
τα δικά τους…., πόσον μάλλον και τα των, τόσων, ξένων…., ως οι στις αποστολικές πράξεις απόστολοι….,
χμ, οι «με μηδαμινό προφορικό λόγο» «άπειροι ως ομιλητές»….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 10 : 10 και 9 : 6….,
και «αλλοσύγραφτοι»….: «Σιλουανόγραφου», Πέτρου Α΄ : 5 : 12….,
οι ‘’κριθο / …..κι όχι ‘’σιτοπιτουροθρεμμένοι’’….. / πιτουροθρεμμένοι’’….!
Ννναι…., που ώς κι ο Ι. Χ δεν τους έδινε ‘’άρτον ολικής αλέσεως’’….,
όσον κατείχε ‘’τέτοιον’’ : τον των σιωνοαρχειομυστικών….,
που δεν τους είχε δα και τόση εμπιστοσύνη…., χμ, που ήσαν, μοιραία κι όσοι, και ανεπίδεκτοι μαθήσεως….!
Εμ, και γι’ αυτό τρόμαξε να βρει, συμβολικά, 12…., έστω και ‘’τέτοιους’’….,
[ Α, έναν από κάθε φυλή….. ή έναν για κάθε φυλή…!; ]
που, κι οι 12, ως κάτω, θα του έφευγαν…., μα…., παρόλ’ αυτά : παρόλο που αυτός, έστω, τους διάλεξε….,
τον έτρωγε η υποψία, μην και κανείς τους είναι ‘’διαβολό’’βαλτος…., «σπαρτός»….,
όπως, π. χ, ο / …..χμ, τάχα, αυτός….! / προδότης Ιούδας…., ως πιο κάτω ο Ιωάννης : 6 : 70, 71 λέγει….! █
=======================================================================
9 --- 82 )
#82)
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 13 έως 20.
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 27 έως 29.
Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 18 έως 20.
Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 67 έως 71.
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*)
{ Είπε τότε ο Ιησούς εις τους δώδεκα, «Μήπως και σεις θέλετε (!;) να φύγετε;».
Απεκρίθη τότε ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, σε ποιόν να πάμε; Έχεις λόγια ζωής αιωνίου, και εμείς
έχομε πιστέψει και γνωρίσει ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού».
[Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 67, 68, 69.] }
Ο δε Ιησούς του είπε, «Μακάριος είσαι, Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι άνθρωπος δεν σου το απεκάλυψε αυτό,
αλλ’ ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Και εγώ σου λέγω, Συ είσαι Πέτρος και επάνω εις την πέτραν αυτήν
( Εεεεε…., μετά, όμως, που θα ‘’κάτσουν’’ πάνω….. στις ‘’πέτρες’’ τα ‘’άλλα’’ ‘’αέρια’’…., ‘’έεετσι’’….,
νααα μια….. ‘’οξείδωση’’ οι ‘’πέτρες’’…., χα, πιο….. χαμόπετρες…., να, ‘’αέρια’’….! )
θα οικοδομήσω την εκκλησίαν μου και αι πύλαι του Άδη δεν θα την καταβάλουν.
Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των (!;) ουρανών (!;) και ό,τι δέσης εις την γην,
(!;) θα είναι δεμένο εις τους ουρανούς.
|| Ω συ «επάνω από τους ουρανούς» Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., υπάρχει και Εξωσυμπαντικό ‘’Βασίλειο’’….! ||
Και ό,τι λύσης εις την γην, θα είναι λυμένο εις τους ουρανούς».
Τότε αυστηρώς διέταξε τους μαθητάς του να μη πουν σε κανένα ότι αυτός
είναι ο Χριστός.
[Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 17, 18, 19, 20.]
// …..εχ, ρε χαζοκρυφτούλιακα…., μύριες φορές το διαλάλησες πριν στις πλατείες….,
ναι…., κι οι ‘’ασυνάχωτοι’’ κατάλαβαν που είσαι ο με μάσκα…., έστω, Ι. Χ…., Ι. ΑΧ….,
ναι…., ω….. εσύ…., που δεν είσαι….. εσύ….! //
*) Όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Καισαρείας του Φιλίππου, ερωτούσε τους μαθητάς του,
«Ποιός, λέγουν οι άνθρωποι, ότι είναι (!;) ο Υιός του ανθρώπου;». ( Εχμ, σε πιστεύουν ως λαόφρονα….! )
Αυτοί δε απήντησαν, «Μερικοί λέγουν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, και άλλοι ο Ιερεμίας
ή ένας από τους προφήτας».
[Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 13, 14.]
{ Όταν κάποτε προσευχότανε ιδιαιτέρως, ήσαν μαζί του οι μαθηταί
και τους ερώτησε, «Ποιός λέγει ο κόσμος ότι είμαι;». Αυτοί δε απήντησαν,
«Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, και άλλοι ότι αναστήθηκε ένας από τους αρχαίους
προφήτας».
[Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 18, 19.] }
------------------------------------------------------------------------------------------------------#82)

Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.

Βλέποντας ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος να τον εγκαταλείπουν πολλοί δευτεροκλασάτοι μαθητές του....,
χμ, αφού ξεπωρώθηκε η καρδιά τους….,
| …..κάτι…., μα αλλιώς ξεπώρωση…., που ο Τούλης ήθελε μόνο για τους πρωτοκλασάτους…., χα….! |
χμ, αφού κατάλαβαν τα τρισάθλια και μπουρδομπερδευτικά συμβολοτρίκς του....,
μα και….. τους 12….. δύσπιστους έως άπιστους κι έτοιμους να τον εγκαταλείψουν...., έστω μερικοί....,
τους ρωτά…., ’’κλαψουρίστικα’’, ως ευθύς κάτω....:
«Μήπως και σεις θέλετε να φύγετε;»...., αναφέροντας…., ακατονόμαστα και παράλληλα….,
το που κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει…., χμ, για να τον λυπηθούν…., ναι, κι έστω ως τα λένε….!
/ Έιιι, κι όλα αυτά : τα φυγικά, μόνο, κατά τον Ιωάννη…., που οι άλλοι 3, κι εδώ, δε λεν τίποτα ‘’τέτοιο’’….! /
Τότε, λοιπόν, ο Πέτρος…., ω, σε ρόλο ‘’κλώσσας’’ μετά από ‘’κερατο’’υπονοούμενο του ‘’πετεινού’’ Ι. Χ….,
του ‘πε : «Και σε ποιόν να πάμε; Έχεις λόγια ζωής αιωνίου, | Ω Ναθαναήλ, συ δεν τον ‘’έγλειψες’’, να σε….! |
και εμείς έχομε πιστέψει και γνωρίσει ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού»....!
► Έι, Ιούδα, α, Πήτερ…., που, έστω, 3 χρόνια, τόσο, σουλατσάριζες με τον Ι. Χ, κι εσύ κι οι άλλοι 11….,
|// …..έι…., και, οι χορηγοί σου…., τότε και κατ’ αυτά τα….. 3 χρόνια,
σας συμπλήρωναν το χαμένο απ’ το ψάρεμα εισόδημά σας…!; //|
έι, κάλλιο "δουλευτής" στην ξηρά και καταχορτάτος και δοξασμένος....,
παρά δουλευτής στη θάλασσα και μισοχορτάτος και λοξασμένος…., χμ....!
Εμ, τώρα, κατάλαβες, φαίνεται, τι συμβαίνει με τους ‘’τυφλούς οδηγούς τυφλών’’….,
τώρα…., σαν τον απορρίπτουν….!
Τρία χρόνια, «υιέ του Ιωνά» Πέτρο, στη…., νοερή και υπαίθρια, πια…., φυλακή : ’’τειχωμένο’’ Ισραήλ….:
Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….,
μα, μετά, ως στις Πράξεις των Αποστόλων του Λουκά, σε πραγματική…., έτσι, για ‘’θεία’’ τιμωρία….,
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που τρεις, έστω, φορές αρνήθηκες τον Ι. Χ…., ως πραγματική ήταν η φυλακή : κήτος του Ιωνά
στην τριήμερή του ταφή : φυλάκιση : κύτωση…., κι αυτού για….. σ,Σ,τυγερή….. τιμωρία….,
που, μόνο, σαν υπάκουσε, και, στο Γιαχβέ…., αφού, πριν, ’’τη σκαπούλαρε’’…., αποφυλακίστηκε….!
Ναι…., γι’ αυτό….,
/ Έι, ’’το ‘πιασες’’ το, σχεδόν αποκωδικοποιημένο, υπονοούμενο του Ι. Χ…., κι εσύ, «Ιωνογιέ»…!; /
μην ‘’την….. ξανα…..σκαπουλάρεις’’, κι εσύ…., γιατί το Γιαχβίδιο ο Ι. Χ είναι ζηλότυπος…..
και μαύρο κήτος που σε έφαγε….! ◄
Και, έτσι, ο Χαζωραίος τον μακάρισε και τον ανακήρυξε αμέσως σε εκκλησίαρχό του στη γη
// Εχ, ζηλιάρη Ιωάννη, α, και συ Μάρκε, μα και συ μη αυτόπτη Λουκά…., που δεν το αναφέρετε αυτό….,
παρά, μόνον, ο Ματθαίος, ή, έστω, η κωδικοκλίκα του…., χα, που δεν σας συμφέρει….! //
και πορτιέρη---κλειδούχο του Παραδείσου στον ουρανό, τώρα…., μα, μετά, και στους ουρανούς....,
[ Χαίρε, ’’αόματε’’ ’’διπλομάτη’’ Πέτρε…., που…., με μια τσιριμόνια….,
σε εξουσιοβάθρο…., απ’ το σκαμνί και τα αλώνια…., α, της ισραήλιας γης….,
ναι, άει και πολιτικός στην εξωισραήλια γη : ουρανό, πάν’ σε πολιτικής μπαλκόνια….: Π. Α,….! ]
μάλιστα, τονίζοντάς ‘του πως….. ότι κι αν δέσει και λύσει στη γη
θα είναι δεμένο και λυμένο και στους ουρανούς....!
( Αχ, Πετροσκοτωμένοι, σώρρυ, Πνευματοσκοτωμένοι, Ανανία και Σαπφείρα....,
χα, και στον Ουρανό δεμένοι είστε…., ω κακόμοιρα θύματα της σατανοκαλτσοδέτας Πέτρου κι εσείς,
ω, του διαλογέα ψυχών...., του Αρχιχαφιέ δενολύτη….! )
Επίσης ρωτά τους μαθητές του να του πουν για το τι λέγει ο κόσμος για τον Χριστό….,
ήτοι, γι’ αυτόν..… και ως Υιό ανθρώπου : έστω, λαϊκάντζα :…., [ Ε, ω Ι.Χ, δεν σε πιστεύουν ως βασιλόφρονα….! ]
που, τότε, οι μαθητές του, του λένε πως….. άλλοι λεν πως είναι ο Ηλίας...., άλλοι..... ο Ιερεμίας….,
άλλοι..... ο (!;) Ιωάννης ο….. Βαπτιστής του….,
| Εμ, θα έμοιαζαν τα συνομίληκα εξ∙αδέλφια…., ως κι οι σωσίες τους….! |
άλλοι..... ένας αναστηθείς προφήτης....,
// …..μπα…., και πίστη στη μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση…!; Ή…., έτσι…., και, από….. ταύτιση…!;
Κάλοί του σεις οι της Σαμσάρας του…., είναι ο Πυθαγόρας
με την ψυχή του Αιθαλίδη μετε,ν,μ,σαρκ,ψυχ,ωμένη, και, μέσα του….! //
ενώ ο Πέτρος…., ερωτηθέντες...., λέγει πως είναι ο Υιός του ζωντανού Θεού, ο Χριστός....!
Ννναι, για να τον μακαρίσει και προαγάγει σε ( …..τίιι, ’’Καθολικό’’…!; ) εκκλησιάρχη...., ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος….,
στην, μετά, επίσημη και δωδεκα’’ΰπουργη’’ ‘’κυβέρνησή’’ του…., την, τώρα, σκαιώδη ‘’τέτοια’’….,
ε, προς αντι·ζήλια του «αγαπημένου του μαθητή» Ιωάννη, ιδίως…., που ‘θελε, κι αυτός, πρωτοκαθεδρία….!
[ …..και…., ως πάντα και παντού, ω υποτακτικέ Πήτερ….:
με νίλες στους Κυρίους…../ περνάς στα περιθώρια….,/
ενώ….. με τσιριμόνιες…../ μες της ‘’Αυλής’’ τα όρια….! ]
Έτσι και τότε, τους προστάζει να μη πουν, πουθενά,
πως αυτός είν’ ο Χριστός, ήτοι, Υιός του Θεού : βασιλάντζα :…., / Εεε, θεάνθρωπος : βασιλολαοκράτης….! /
πράγμα που έκαναν πριν στις περιοδείες τους σε πόλεις και χωριά που τους έστελνε….!
Ννναι, νααα, και οι 12 και οι 70…., ε, κι οι άλλοι….. 678 ιμπεριάλ ‘’τέτοιοι’’….,
ενώ, κι αυτός, πολλάκις πριν το διαλαλούσε δημοσία ο χαζοκρυφτούλης…., η στρουθοκαμήλω….,
άλλοτε ως Υιός του ‘’θεού’’ : βασιλάντζα….. κι άλλοτε ως Υιός του ανθρώπου : λαϊκάντζα :….,
α, με αλλιώτικα βαπτίσματα : ύδατι ή πνεύματι ή….. και εν ύδατι και εν Πνεύματι, κάθε φορά κι αναλόγως….,
// …..ωχ, η, έστω, μήτηρ, του, οίδε : ‘’οίδε’’….. το τίνος υιός ήταν….! //
το διαλαλούσαν…., ναι, να, που…., απ’ τη γέννησή του κιόλας…., ως, λ. χ, Συμεών, Άννα του Φανουήλ,…..
και συγκατάνευαν, και, οι 12...., και….. και….. και….!
=======================================================================
9 --- 83 )
#83)
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 21 έως 23.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 30 έως 33.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 21 έως 22.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
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*) Και ο Πέτρος, αφού τον επήρε (!;) ιδιαιτέρως, άρχισε να του μιλή εις σοβαρόν τόνον
και να του λέγη, «Ο Θεός να σου φανή σπλαγχνικός, Κύριε, ώστε να μη σου συμβή τούτο.»
/ …..δηλαδή, να μη σταυρωθή..... /. Αυτός δε εστράφη εις τον Πέτρον και είπε, «Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά
μου είσαι σκάνδαλον, διότι δεν σκέπτεσαι τα αρεστά εις τον Θεόν αλλά τα αρεστά εις τους ανθρώπους».
|// Τί, τώωωρα, άλλα θέλει ο Κύριος του «αμπελώνος»….. κι άλλα ο δεσποινίδος του «συκεώνος»…!; //|
[Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 22, 23.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#83)

Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την ανάστασίν του.

Ο Τούλης προλέγει τα συντόμως μελλούμενα πάθη του στα Ιεροσόλυμα….,
τα από τους πρεσβυτέρους κι αρχιερείς κ. α. λ...., τα πριν από το θάνατο και την ανάστασή του....,
κι ο Πέτρος του εύχεται, τότε, ιδιαιτέεερως…., κι όχι ‘’φραμπαλά’’, πια….,
να τον λυπηθεί ο Θεός…., ώστε να μη του συμβούν αυτά...., ο σταυρικός θάνατος,…..
■ Ε, ω Πέτρε, τώωωρα, που ‘ναι καιρός για νέα, ’’αναστασιακή’’, δημιουργία…., ανθρώπων και χωρών….!
Ναι, μνημονιακό : διαθηκικό….. ’’θεο’’βασιλοχρίσμα….. χωρίς / …..λαού…!; / ‘’σταύρωση’’ ή ’’σταυρό’’….,
*// …..εμ, όπως….. δεν γίνεται….. και άφεση αμαρτιών σας, και, επί των χρόνων της ‘’Π. Δ’’….:
κάρφωμα του χρεωστικού σας εγγράφου εις τον….. σταυρόν….,
υμών των, έι, «νεκρών….. ένεκα των αμαρτιών σας», χμ, τω ‘’Θεώ’’….,
μα….. και «απογύμνωση / διά του σταυρού / και διαπόμπευση των αρχών και των εξουσιών….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 12 έως 15….,
ε, και….. «σταύρωση του παλαιού σας εαυτού με τον Χριστόν»….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 4 : 6….!
Άντε και καλή αποκαθήλωση, ω Ι. Χήδες….,
α, και….. «καλύτερη» ανάσταση, ω «χρεωμένοι» αμαρτωλοί…., ε, και διαπόμπευσή –τους….! //*
έστω, κι «εν αδυναμία»…., όπως ο Ι. Χ, που λέει κι ο Παύλος : Προς Κορινθίους Β΄ : 13 : 4….,
δεν γίνεται….! ■
κάτι που εξοργίζει τον Τούλη…., που λέγει, τότε, στον Πέτρο…., πάλι, ιδιαιτέρωςςςςς….,
τον, ταχυψυχοδιακύμαντο, Πέτρο…., που, λίγο πριν, τον μακάρισε και τον προήγαγε....,
τον, χμ, "θεο"αποκεκαλυμμένο...., ότι τον σκανδαλίζει...., ο, τώωωρα, «σατανόβαλτος» Πέτρος….,
που μιλά σατανάρεστα, πια, κι όχι θεάρεστα, χμ....!
[ Εεεεε…., αφού τους τα έλεγε όλα…., κρυφά ή φανερά….,
γιατί δεν τους είπε και το πως….. το "προφητο",Κυριο,σενάριο….,
που με τόση επιμονή ‘’συρραφο’’εφάρμοζε κατά γράμμα, σχεδόν, όλο....,
θα έπρεπε να γυριστεί….. "ταινία"…!; Και ποία «Παλαιά Διαθήκη» διάβαζε ο καθείς –τους και…!;]
/_/ …..Ως δε προς το πού….: Ιωάννης και Λουκάς….. αόριστα….,
μα….. Ματθαίος : 16 : 13….: «Όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Καισαρείας του Φιλίππου,…..»….,
και….. Μάρκος : 8 : 27….: «Εβγήκε ο Ιησούς και οι μαθηταί του εις τα χωριά της Καισάρειας,
την οποία έκτισε ο Φίλιππος»….!
( …..εχμ, όχι κι ο μπαμπάς Φίλιππος του Μεγαλέξανδρουουου….! )
---- Τί….. «έκτισε» ο Καββάλ Φίλιππος…!; Συναγωγήν…!; Ή, μήπως, την του ‘’προετοίμασε’’ : έκτισε
ο τότε πλούσιος…., μα, μετά και με την ’’ευνουχιστική’’ ‘’αρπαχτή’’, ζάπλουτος και στην Άζωτο…!; ---- /_/
=======================================================================
9 --- 84 )
#84)
Κλήσις προς αυταπάρνησιν.
Κλήσις προς αυταπάρνησιν : Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 24 έως 28.
Κλήσις εις αυταπάρνησιν : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 34 έως 38 και…..κεφ. 9, εδ. 1.
Κλήσις εις αυταπάρνησιν. Χωρίς αυταπάρνησιν δεν μπορεί κανείς να γίνη μαθητής :
Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 23 έως 27. Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 25 έως 35.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
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*) «Διότι μέλλει να έλθη ο Υιός του ανθρώπου μέσα εις την δόξαν του Πατέρα του
μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα ανταμείψη καθένα σύμφωνα με ό,τι έκανε.
(!;) Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν τον θάνατον,
(!;) έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου να (!;) έρχεται εις την βασιλείαν του».
[Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 27, 28.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#84)

Κλήσις προς αυταπάρνησιν.

Ο Χαζωραίος…., βλέποντας τους πρωτοκλασάτους 12 μαθητές του να γίνονται όλο και πιο δύσπιστοι….,
σχεδόν, έτοιμους να του φύγουν μερικοί…., ίσως κι όλοι...., ως και άλλοι πριν....,
♠ Και…., ω Ματθαίε…., γιατί δεν μας λες, κι εσύ, ως ο Μάρκος : 8 : 38 : «Διότι όποιος εντρέπεται
δι’ εμέ και διά τους λόγους μου…..»…..
κι ως ο Λουκάς : 9 : 26 : «Διότι όποιος αισθανθή εντροπήν δι’ εμέ και τους λόγους μου…..»…!;
Μήπως ‘’μας’’ κρύβεις, περισσότερο από τους δυο αυτούς τίποτα ‘’τέτοιο’’ : ’’διπλοπαίγνιδο’’….,
που, όντως, ο «μεσίτης» Ι. Χ, «δεν ήτο ενός, ο Θεός όμως ήτο ένας»….:
Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20….,
χμ, ναι, μα με συμπαιδαγωγό του το ‘’Σατανά’’ κι ‘’αγγέλους’’ του….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7…!;
Να…., κι ο ‘’διπλοπαίγνιδος’’ Π,Φ,αύλος…., όταν τον άφηναν όλοι οι φίλοι του, στην Ασία κι αλλού….,
ως κι ο Τίτος –του…., έλεγε, φυλακισμένος ων, εις τον Τιμόθεον….. Β΄ : 1 : 8….:
«Να μη εντραπής, λοιπόν, την μαρτυρίαν υπέρ του Κυρίου μας,
ούτε εμέ τον φυλακισμένον του,…..»….! ♠
απ’ το νεοσυσταινόμενο και ουρανόθεν : έξωθεν στηριζόμενο "κόμμα" του...., ε, αντιρωμαϊκό….,
ίσως και ‘’αντιρωμαϊκό’’…., που…., και, στη Ρώμη υπήρχαν αντικαισαριστές : με, και, άλλον Καίσαρα…..
και καισαριστές : με, και, αυτόν τον Καίσαρα….,…..
[ Οι Μάρκος : 8 : 34 και Λουκάς : 14 : 25 αναφέρουν πως τα έλεγε αυτά
προς όλους εκεί, πλήθος και μαθητές του….,
ενώ ο Ματθαίος : 16 : 24 προς τους μαθητές του, μόνο,..... ]
τους λέγει πως….. όποιος θέλει, ελεύθερα κι αβίαστα, τον ακολουθεί....,
αλλά, τότε, θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, τη ζωή και τα υπάρχοντά του….,
να επωμιστεί το σταυρό των δυσκολιών του με αυτόν έργου….,
επιμελητέου κι οργανωτέου ως σε χτίσιμο πύργου ή ως σε πόλεμο βασιλέως…., ε, ο πολεμοδιαγγέλτης….,
οπότε, έτσι, θα κερδίσουν τη ζωή και την ψυχή τους….,
αυταπαρνούμενοι την εύκολη προσωπική ζωή τους…., να γίνουν άλας αλμυρό...., τα αφαλατωμένα....!
{ Αυτά, βέβαια, ισχύουν….. και για τους, όπως, όντως σατανιστές και για τους, όπως, όντως θεïστές....,
μόνο που σε αυτούς, στους, όπως, όντως σατανιστές, δεν χρειάζεται πολλή αυταπάρνηση....,
ως τους, όπως, όντως θεïστές....,
παρά…., κυρίως…., ησυχία κι ηρεμία….. για αυτοσυγκέντρωση κι ανάλογή –τους ‘’τηλεπικοινωνία’’….! }
Και…., για να τους ισχυροποιήσει την λίγη πίστη τους προς αυτόν...., χμ, ή και να τους "φοβερίσει"....,
τους λέγει : τάζει πως…., αφού πεθάνει κι αναστηθεί…., θα ‘ρθει εκ δευτέρου, σε 2 η παρουσία του στη γη….,
στην βασιλεία του…., μαζί με τους αγγέλους του και την δόξαν του Πατέρα του....,
στην οποία βασιλεία του…., ο πολεμοδιαγγέλτηςςςςς….,
«θα έχει πολλούς άνδρες, περισσότερους από τους άλλους βασιλείς»….,
// .....α, και μαζί με τη λόξα της επίδοξης βασιλομήτορος μαμάκας του...., βεβαίως, χμ....,
χα, της «υπερμάχου στρατηγού» των 144.000 ‘’«παρθένων»’’ στρατιωτών….! //
και πως, τότε, θα ανταμείψει τον καθένα αναλογικά :
σύμφωνα με τα έργα του : την προσφορά του στο "κόμμα" του…., εχμ, αλά «Αποκάλυψη Ιωάννου»….!
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Κι αυτό….. θα γίνει σύντομα…., αφού…., καταπώς τους βεβαιώωωνει….,
[ ……χμ, «πριν προλάβουν να τελειώσουν / …..περιοδεύοντάς ‘τες….. / τις πόλεις του Ισραήλ….,
έως ότου έλθη / …..σε 2η παρουσία….. / ο (!;) Υιός του ανθρώπου»….: Ματθαίος : 10 : 23….! ]
μερικοίοιοι απ’ τους παρόοοντες εκείειει θα ζουουουν ακόοομα...., { Αμ, δε…., ούτε κι ως Υιός του Θεού….! }
ως το αναφέρει, ’’αυτολεξεί’’, και, ο Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 27….!
♣ Τι εμπαιγμός μεγαλομανή κι αρχομανή δικτατορίσκου....!
Πού ‘ναι ‘τος, ρε σεις άσκαστοι προïστάμενοι...., που ακόμα, τάχα, τον περιμένετε σε δεύτερη παρουσία,
ως καταληπτόοοοομενο, τον αναληφθεεέντα, απ’ τη Βηθανία….: Λουκάς : 24 : 50….,
ή, πάλι, με γέεεεεννα….: Α. Ι : 12 : 5…., χα, «παιδί αρσενικό….,
---- Ωωωωω…., κωδικιζέ αντιδιαστολή με γυναίκανδρο : ανδρόγυνο…!; ---εκείνος που μέλλει να ποιμάνη όλα τα έθνη (!;) με σιδερένια ράβδον»….,
μάλιστα, χα, σε αιώνιά του και πάγγαια εξουσία….. ωσεί Πάνας…!;
|| Εχ, μέσω, κυρίως, των θρησκειών, παναιώνιο και πάγγαιο το, ’’κοσμικοκληρικό’’, σατανοκράτος….! ||
Ή μήπως ήλθε, τ ό τ ε, και μας το κρύβουν οι σατανιστοκίνητες ιστορικές πόρνες της διανόησης, χμ...!;
Ή η επί 40 μερόνυχτα, μετα’’θανάτια’’, παρουσία του ήταν η 2η…..
και η στην Α. Ι παρ,απ,ουσία του / θα / είναι η 3η του ‘’τέτοια’’…!;
Ή μήπως σκάλωσε σε κανένα άστρο..... πάλιν ερχόμενος..... και με τα διαστημόπλοιά σας τον ψάχνετε...!;
Ή, αλί σας, μη κι έπεσε σε, πλην του φωτός εξαϋλώτρια, ‘’μαύρη τρύπα’’ του διαστήματος ο τρυπότρυπος...!;
Χα, ’’πλάκα έχετε και πλάκα μας σπάτε’’...., αλλά….. καιρός είναι να "σπάστε" κι από δω....,
στον αγύριστο…., ρε φασιστογυριστρούλες του Διαβόλου, ρε θρησκειοβολεμένοι εμπαίχτες...., ουστ….! ♣
==========================================================================
9 --- 85 )
#85)
Η Μεταμόρφωσις.
Η Μεταμόρφωσις : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 1 έως 13.
Η Μεταμόρφωσις : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 2 έως 13.
Η Μεταμόρφωσις : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 28 έως 36.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) (!;) Ύστερα (!;) από έξη ημέρες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην,
τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σ’ ένα ψηλό βουνό / …..α, της….. Βηθανίας…!; / ιδιαιτέρως.
( Ε, τα ‘’βουνά’’ : οι πλούσιοι σε βουνά κατοικούν…., χμ, για να ξεχωρίζουν απ’ τους χαμόβιους….! )
Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπόν του όπως ο ήλιος,
{[ Α, ‘’έτσι’’ : μεταμφιεστικά…., πολλοί λάμπουν….. από χαρά…..
και….. μεταμορφώνονται….: ‘’ ‘’αερο’’ ‘’μορφώνονται’’ ’’….. και ‘’αερομορφώνονται’’….,
έχουν τις λαμπερές ιδιότητες του ‘’αέρος’’, αφ’ ενός….,
και, αφ’ ετέρου κι αλλάζοντας περιβάλλον, γίνονται, από υγρασιακά ‘’αέρια’’, ξηρά ‘’αέρια’’….!
Ναι, ρε….. ’’φυτό’’….. Ι. ΑΧ : Ι. Χ…., άντε και στην Άζωτο….,
από πλούσιος : βουνό, ζάπλουτος : όρος, και, με κλαιψιμαίικα….!
Και, για περισσότερα ‘’τέτοια’’…., τα του μεταμορφωνόμενου μεταμορφωτή Απόλλωνα Ιησού….,
απευθυνθείτε στον ‘’«Επιτράγιο»’’ ποιητή των μεταμορφώσεων καρναβάλ καββάλ Ο,Α,βίδιο….! ]}
τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως.
[ Εχ, η λάμψη του ‘’βουνικού’’ χρήματος αντανακλά σε πρόσωπα και ρούχα….! ]
Και εμφανίσθηκαν εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνωμιλούσαν μαζί του.
// .....«και μιλούσαν διά τον θάνατόν του, ο οποίος έμελλε να πραγματοποιηθή
εις την Ιερουσαλήμ.» : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 31….. //
( Εμ, να μην υπάρχει…., προπαντός, τώρα κι εδώ…., μετε,ν,μ,σάρκ,ψύχ,ωση των ιδεών Μ και Η…!; )
Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνωμεν εδώ.
Εάν θέλης, ας κάνωμεν εδώ τρεις σκηνές, μίαν για σένα, μίαν διά τον Μωυσήν και μίαν διά τον Ηλίαν».
{ …..ε, και, και, ο Πέτρος…., πλην στα φαντάσματα…., πίστευε, και, στη μετε,ν,μ,σάρκ,ψύχ,ωση….! }
Ενώ αυτός ακόμη εμιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε
// …..ε, όχι και σύννεφο…., μα ‘’αέρας’’ μαζί με ‘’ομίχλη’’….: ‘’αερ’’’’ομίχλη’’…., ίσως και ‘’νεφέλια’’….! //
και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε :
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( Έιιι…., υπερθετικά, σκασμός…., υπερθετική, ‘’Σιωπή’’…., ρε ’’Σειρήνεςςς’’ των ‘’στενών της Γάζας’’….! )
Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε.
* …..ωχ, ’’γέμισμα’’…., ‘’άδειασμα’’….,….. ’’άδειασμα’’…., ‘’γέμισμα’’….,….. μας ξεκουφάνατε, ρε ζα….! *
Και όταν άκουσαν οι μαθηταί, έπεσαν με το πρόσωπόν τους εις την γην και εφοβήθηκαν πολύ.
Και ο Ιησούς αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και είπε, «Σηκωθήτε και μη φοβάσθε».
Όταν δε εσήκωσαν τα μάτια τους δεν είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησούν.
Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε, «Μη πήτε σε κανένα το (!;!;!;!;!;) όραμα,
|_| Φτουουου…., γαμώ ‘το…., ‘’την πάτησα’’, και, με τους σωσίεςςς των Μεσσιώννν….!
Αέρα : πορδ·όραμα εμαγείρεψε κι όχι πραγματικό ‘’αέρα’’ : συμβολικά πραγματικό ‘’αέρινο’’ ‘’συμβάν’’….!
Ναι…., σύυυυυγχρονο και βαθύ όραμα των 3 μαθητών του…., χα, ομοιοσυχνοτητούχων….,
χμμμμμ, που….. είχαν πέσει σε βαθύ ύπνο….: Λουκάς : 9 : 32,….! |_|
έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ των νεκρών».
---- Εμ, κάνε κι άλλα ‘’τέτοια’’….. κι όχι ισόβια : θανατοποινικά σε φυλακή…., μα ‘’στήσιμο στον τοίχο’’….,
ρε ‘’ασβεστωμένε τοίχε’’…., ναι, κι αλί στους ‘’χορηγούς’’ σου…., που, θα πρέπει τότε κι έτσι,
να ξαναγυρίσουν ‘’ταινία’’ το σήριαλ…., χα, με άλλον ‘’τέτοιον’’….. ως πρωταγωνιστή….! ---[Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#85)

Η Μεταμόρφωσις.

«Ύστερα από από έξι ημέρες»...., λένε οι Ματθαίος : 17 : 1 και Μάρκος : 9 : 2,
[ …..έιιιιι…., 6….: συζήτηση οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666…..
ή 8….: συζήτητηση ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…!; ]
ενώ ο Λουκάς : 9 : 28 λέει...., διορθωτικά κι εδώ…., ακριβολόγος γαρ, χμ….,
(!;) «οχτώ περίπου ημέρες» (!;) ύστερα απ’ τα λόγια αυτά....,
( Ρε ‘’γονιμοήμερα’’ περιοδεύοντα κούμ ια…., ‘’θα χάσετε τις….. περιοδικές….. μέρες σας’’ και….!
Εχ, της πνευματικής συνουσίας το ‘’συλληπτό’’ ‘’έμβρυο’’ εννοώ…., να, αλληγορικά….! )
χμ, τα πιο πάνω ‘’ανυπάκουα’’ και ‘’φυγικά’’ λόγια τους….,….. έγινε το..... "Ανάστα η Δεσποινίς Κούμ"….!
Και….. ο….. αυτόπτηςςςςς Ιωάννης…., χμ, «ο αδερφός του Ιακώβου»…., δεν λέει
/ …..α, ρε Τζων, γιατί όχι τίιιιιποτα γι’ αυτό το τόοοοοσο εντυπωσιακό….. «όοοοοραμα»…!; /
τίιιιιποτε το Μεταμορφωτικό, χα, σε….. ακατονόμαστο όρος...., || …..ε, ως τα θέλουν….: όρος το όρος….! ||
ε, χμ, σε….. κάποιο απ’ τα όρη….. Σινά....!
---- …..τσς, ή μήπως σε σπίτι ζάπλουτου άρχοντα : όρους…., / παρόντος και δίποδου ‘’σύννεφου’’ /
παρουσία των δυο….. επιβλητικών ‘’μετεμψυχώσεων’’, μετ·εμψυχωτών τους, Μωυσή και Ηλία…! ---Ο Χαζωραίος, λοιπόν…., χμ, φορώντας το μαγικό : το της ενσαρκώσεως στη γη μας σώμα του Βούδδα,…..
|/ Χα, ίσως και το του….. Απόλλωνα…., του μεταμορφωνόμενου σε πυρ : φως….: Φοίβος Απόλλων….! /|
μεταμορφώνεται, ιδιαιτέρως, στο βουνό, μπροστά στους τρεις…., που είδαν τη δ,λ,όξα του....,
( Α, ρε Ι. ΑΧ, σιγά μη ‘’φας’’, στη….. Λεοντική….. αλλομορφία σου, και, τα αμφισβητούντα σε αδέλφια σου….! )
όταν έγινε το πρόσωπο του Τούλη λαμπερό σαν ήλιος και τα ενδύματά του άσπρα σαν φως....,
τόσο άσπρα λέει ο Μάρκος : 9 : 3...., που κανείς βαφέας στη γη δεν μπορούσε να λευκάνει....!
*// .....έ, όμως…., το φωσφορούχο….. απορρυπαντικό της πλύστρας του Μαγδάλως το μπορούσε....,
ναι, ως μετά την ‘’ανάστασή’’ ‘’του’’ της παρουσιάστηκε, ‘’παρενθετικά’’, και «υπό άλλην μορφήν»….:
Μάρκος : 16 : 12…., χα, ναι…., αγγελική : σωσιική….,
χμ, της Μαγδάλως…., που «διάλεξε την καλή μερίδα» κι ήξερε καλά να ‘’τρίβει το πιπέρι’’,
σώρρυ, να πλενοτρίβει τα ρούχα του Φοίβου Ι. Χ…., ναι, και δε μας χέ…., που θα μας ‘’δουλέ…..’’….,….! //*
Τότε κι εκεί..... εμφανίστηκαν ο Μωυσής κι ο Ηλίας...., που συνομιλούσαν με τον Χαζωραίο
για τα μελλούμενα πάθη του στα Ιεροσύλυμα σε λίγο....! ( Ε, και στα ‘’«οράματα»’’ συζητούν οι ‘’τέτοιοι’’….! )
Και ο Πέτρος…., που, τάχα, τα πίστεψε αυτά….,
[ Ρε σεις οι 3...., ξέρατε τη μορφή τους.…. ή σας συστήθηκαν διά ποδαψίας οι 2 φακιροπράκτορες...!; ]
τα καρναβαλίστικα των σατανοφακίρηδων, έστω, του Όρους των Ελαιών....,
πρότεινε στον Τούλη…., μάλλον, ειρωνικά...., χμ, ’’εις αστείον τόνον’’….,
ε, που κατάλαβε ότι ήσαν έγκορμοι οι….. ’’οραματικοί’’…., τάχα, τρομαγμένος και μη ξέροντας τι έλεγε....,
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*$ Ε, από το υπνωτικό ήταν, καλέ σειςςςςς...., καθώς….. ο Λουκάς : 9 : 32 λέει, μόνον αυτός, πως….,
λίγο πριν του παρουσιαστούν του Ι. Χ οι 2….,
έπεσαν ---- …..οι….. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης….. ---- σε βαθύ ύπνο….,
μα που ξύπνησαν λίγο πριν φύγουν οι 2, ‘’θεό’’σταλτοι, έγκορμοι πράκτορες….: Μωυσής και Ηλίας….,
ε, ενσαρκωτές, ‘’σωσίες’’, των ιδεών….. Μωυσής και Ηλίας….,
ενώ οι Ματθαίος και Μάρκος δεν λεν τίιιιιποτα για ύπνο….! Ε, καλό και βαθύ ύπνο…., ω Ι. Χούλια….! $*
να κάνουν τρεις σκηνές για να μένουν εκεί...., μία για τον καθένα….!
|| .....χμ, για τουαλέττα ουδείς λόγος....! Και…., ω Πέτρε…., εδώ αρέστηκες στις ανέσεις
κι έτρωγες ‘’τέτοιες’’, συμβολικέςςς κι ‘’οράματι’’, μάσες «ακαθάρτων» στου πλούσιου Κορνήλιου…!; ||
Όμως, ο Τούλης δεν πρόλαβε να του απαντήσει...., γιατί, αμέσως τότε, ένα φωτεινό σύννεφο τους σκέπασε
και μια φωνή από το μαντείο του Άμμωνος Διός, σώρρυ, από τον ουρανό, χμ,
(_( …..ε, μάλλον, εκεί στον συνοριακό ουράνιο θόλο : ουρανό…., χμ, της Βηθανίας….,
από όπου κι αναλήφτηκε στον ουρανό : φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό….,
ε, με τα φτερά της Γοργούς….. και ωσεί Ηρακλής….. ή με το φτερωτό άρμα του Τριπτόλεμου…..
ή ωσεί Γλαύκος : Γλαύκη…., χμ, που, κι αυτός και μεταθανάτια, παρουσιάστηκε στο Μενέλαο κ. α. λ….,
ως, λ. χ, στους Αργοναύτες…., όπου έλαβε, μάλιστα, μέρος στη ναυπήγηση του πλοίου τους Αργώ….!
Ννναιαιαι…., ο Γλαύκος -- Γλαύκη…., που, κι αυτός, «απελπισμένος που δεν μπορούσε ν’ αποδείξει
στους δύσπιστους τη νέα του υπόσταση | την της αθανασίας κι αιώνιας νεότητας : ‘’παρθενίας’’ | ,
ρίχτηκε στ’ αβυσσαλέα νερά και πνίγηκε»….!
Εχ, ναι, Πέτρε κ. α. λ…., και μην τον….. πιλατεύετε τον μη «αρσενικό» : γυναίκανδρο -- αντρόγυνο….!
…..Και….. πόσες φορές άλλαξαν τα σύνορά τους οι….. νομαδικά ‘’κινούμενες άμμοι : θίνες’’…!;
Και….. έκανε ο Ι. Χ…., κρυφά των 3 κι ενώ αυτοί κοιμούνταν βαθιά…., πρόβα….. ‘’ανάληψης’’ τότε…!; )_)
τους διαβεβαίωνε πως ο Μέγας Αλέξανδρος, σώρρυ, ο Πάνας, σώρρυ, ο Ιησούς,
κάλέεε, είν’ (!;) ο Υιός του Θεού…., πια…., χμ, ο, πριν, Υιός του ανθρώπου…., [ Ε, είχαν και φόβο θεούουου….! ]
που θα πρέεεπει όλοι να τον υπακούουουν…., ( Ε, ναι, αφού ‘’το’’ επιβεβαιώνουν τα Τμώλεια βουνά….! )
ενώ, μετά, ο Ι. Χ τους αποκαλύπτει…., ερωτόμενος περί Ηλία απ’ τους τρεις μαθητές του….,
ότι ο Ηλίας ήδη ήλθε και δεν τον ανεγνώρισαν…., // Ε, είχαν και ορο,βουνο,προφητο,συννεφο,…..φοβία….! //
δηλαδή, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής : Ι. Β…., εξηγεί, μόνον, ο Ματθαίος : 17 : 12, 13….!
[ Α, τώρα πια κι έτσι, και, φοβισμένοι, δεν θα του φύγουν....,
ω συννεφο,’’πολεμο’’,πληγμένοι Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες….,
και θα ομολογήσουν πως αυτός είναι ο Χριστός
οι λίγο πριν κατσαδιασμένοι απ’ αυτόν, μαζί με άλλους μαθητές,
για την ολιγοπιστία τους σ’ αυτόν και τον Πατέρα του….! ]
Και…., όταν συνήλθαν…., είδαν, μόνον, τον Ν,Χ,αζωραίο….,
καμαρωτό -- καμαρωτό...., χα, ως χαμαιλέοντα γητευτό….,
αφού οι….. μεσολαβητές θηριοδαμαστές φακιροπράκτορες Μωυσήςςς και Ηλίαςςς εξεξεξαφανίστηκαν, χμ….,
που τους διέταξε να μη το πουν αυτό / …..χμ, «το….. όραμα», λέει, μόνο, ο Ματθαίος : 17 : 9….. / πουθενά
μέχρι την, σε λίγο, δευτέρα παρουσία του…., ε, νααααα, απουσία του….,
// …..ε, μα, κι αυτός, ως Ιδέα Ι. Χ, ναι…., σε πολυαιώνια παρουσία….! //
οπότε θα τα αποκαθιστούσε όλα...., χμ, χμ, χμ…., όπως και, να, τα αποκατέστησε...., ρε, τσουουουουου....!
---------------------------------------------$$$$$-----------------------------------------------█ …..Πέτρος….: «Ραββί, 1, καλόν είναι να μείνωμεν εδώ· ας κάνωμεν τρεις σκηνές, μίαν για σένα,
μίαν διά τον Μωυσήν και μίαν διά τον Ηλίαν …..
| …..χμ, κάτι σαν Ι. Β : Ιωάννης Βαπτιστής…., μα σε ‘’μετεμψύχωση’’….. | » ….: Μάρκος : 9 : 5….:
---- …..ο, έστω, Μάρκος : 9 : 5 αφήνει το Ραββί αμετάφραστο…..
και οι/ο μεταφραστές/στής μας παραπέεεμπουν….,
χα, κωδικιζέεε και….. ’’μυστικά : αποκρυφιστικά’’…., στο Ιωάννης : 1 : 38….! ---1….: ξανάαααα, παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38 και….: Ανδρέας / αδελφός του Πέτρου /
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και κάποιος ακατονόμαστος…., ε, ο εδώ ‘’καρναβαλο’’Μωυσής….,….: μαθητές, τότε, του Ι. Β….:
«Ραββί, (το οποίον μεθερμηνευόμενον σημαίνει Διδάσκαλε) πού μένεις;»…..
και 39 : Αυτός τους απαντά, «Ελάτε να ιδήτε». [ Ε, είδαν και πού έμενε και πού έκλανε η άστεγη αλεπού….! ]
Ήλθαν λοιπόν και είδαν πού μένει και έμειναν μαζί του την ημέραν εκείνην….!
*// Α…., λες κι ήσαν συγκάτοικοι, ’’τότε’’, οι 3….: Μωυσήςςςςς, Ι. Χ και Ηλίαςςςςς – Ι. Β…., τότε….,
χξς΄, τα 3 ‘’καρναβάλια’’’…., ναι, κι ο αδελφός του Πέτρου Ανδρέας όλο και κάτι θα του είπε του Πέτρου
περί του….. Μωυσήηηηη…., τότε….,
ε, και γι’ αυτό, εδώ και στη Μεταμόρφωση…., ο Πέτρος είναι έτσι και είρων….,
χα, κι ο νοήσας….. νοήσας….! //* █
=======================================================================
9 --- 86 )
#86)
Θεραπεία ενός σεληνιαζομένου παιδιού.
Θεραπεία ενός σεληνιαζομένου παιδιού : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 14 έως 21.
Θεραπεία δαιμονισμένου παιδιού : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 14 έως 29.
Η θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 37 έως 42.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε ήλθαν οι μαθηταί εις τον Ιησούν ιδιαιτέρως και του είπαν,
«Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλωμε;». / …..το δαιμόνιον..... /. Ο δε Ιησούς τους είπε,
«Εξ αιτίας της απιστίας σας. Σας βεβαιώ, εάν έχετε πίστιν σαν τον σπόρο του σιναπιού θα πήτε
εις το βουνό αυτό, ’’Μετατοπίσου απ’ εδώ εκεί’’, και θα μετατοπισθή και τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατον.
(Τούτο δε το γένος δεν βγαίνει παρά με προσευχήν και νηστείαν)». [Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 19, 20, 21.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#86)

Θεραπεία ενός σεληνιαζόμενου παιδιού.

Ο Χαζωραίος…., μετά...., λάμπων ακόοοοομα, χμ, «από το μεγαλείο του Θεού»....,
( Ααααα…., ακάλυπτος ο σε ‘’καυστική’’ πρόβα ανάληψης πριν…., χωρίς το κάλυμμα του Μωυσή….,
που κάηκε, ’’έτσι’’ : βιοπειραματικά, απ’ τον Γιαχβέ στο όρος Σινά….,
αφού δεν κάηκε, κι αυτός, απ’ το ‘’πειραματικό’’ φωτεινό πολεμοσύννεφο…., το ‘’μεταμορφωτικό’’….! )
εκθαμβώνει τους μαθητές του και τον κόσμο..... και "θεραπεύει" κάποιο….. σεληνιαζόμενο παιδί…..
και πληγμένο από πνεύμα άλαλο και κωφό….: ’’δαιμονισμένο’’.…! [ Εμ, δεν είχαν λόγο οι δημοκράτες….! ]
--//-- …..εχ…., τους ‘’άκουσε’’ ο ‘’ωτακουστής’’ ‘’δικός τους’’ σε πολύ απόρρητα ‘’τέτοια’’….,
που…., σαν φανέρωσε σε άλλους τα κωδικικά τους ‘’απόκρυφα’’ -- μυστικά….,
δεν ξαναείδε ούτε και τα ‘’ακίνδυνα’’ ‘’τέτοια’’ τους….,
παρά, ‘’οπισθιακά’’ : διαζυγιακά, τα….. ’’μπροστινά’’ ’’τέτοια’’ τους….!
Ναι…., και, για….. σ,Σ,τυγερή….. τιμωρία, τον έβαλαν…., αναγκαστικά, που θα ‘λεγε κι ο Παύλος….,
να παίζει, συμβολικά κι όσο, το ρόλο του….. κωφάλαλου….! --//-*# Χα, ο καθένας απ’ τους 3 ευαγγελιστάδες λέει τα δικά του....: Ματθαίος : 17 : 15 : σεληνιασμό….,
Μάρκος : 9 : 17 (25) : πνεύμα άλαλο ( ή και κωφό )….. / Τί, είχε το ‘’γονίδιο’’ : ιό της Δημοκρατίας…!; /
και Λουκάς : 9 : 39 : πνεύμα….,
έστω, ανάλογα με τις πληροφορίες, ή τον κωδικιζέ σκοπό του, περί του ‘’άτακτου’’ παιδίου….! #*
Αυτό…., που έπεφτε με αφρούς κάτω...., ---- …..τί…., σε ‘’Ιερά Εξεξεξέτασή’’ του από τους Ι. Χήδες’’…!; ---// Χμ, και πολύ θεατρίνος το μπαγάσικο…., πιότερο απ’ τους σημερινούς "τέτοιους" σικέ....! //
αυτό που οι μαθητές του Τούλη…., παρόλο που προσπάθησαν...., δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν....,
αν και πολύ πριν τους έδωσε εξουσία να ξεδαιμονίζουν και να θεραπεύουν αρρώστους, ααα, κι ασθενείς….!
( …..εξουσία….: ε, μπρος σε ‘’θεό’’σταλτους, ως και μπρος σε μασονόσταλτους, πολλοί επαν‘’υγειαίνουν’’….! )
[[ …..χξς΄…., μα…., μετά από το ‘’θάνατο’’ : εξαφάνιση του Ι. Χ από εκεί και μακριά….,
λόγω αποτυχίας ή ανυπακοής ή τέλους θετού ρόλου του….,
να, και με τον Νέο Παράκλητο : το Πνεύμα της αληθείας….,
// …..ε, μάλλον, γιατί, τότε, αυτός θα εννούνταν σαν αντρικεία μορφή, κόρακα….,
που ο παλιός ήταν Πνεύμα ψεύδους….,
χμ, καθώς, πριν, το εννοούσαν σαν γυναικεία μορφή, περιστεράς….! //
τρικς και φακιρικά να ιδείτε οι απόστολοι…., χα, αποστολικέςςς πράξξξεις….! ]]
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Αυτό...., που…., μόλις το "θεράπευσε"---το απάλλαξε από τον σικέ ρόλο του..... ο Τούλης....,
το άλαλον και κωφό πνεύμα του...., βγαίνοντας από το παιδί…., φώναζε δυνατά....!
----------------------------------------------------------##$$%%&&----------------------------------------------◘ Εεε…., το να φωνάζουν τα μη άλαλα και μη κωφά πνεύματα---δαιμόνια...., ωχ, "πάει κι έρχεται"....,
αλλά….. το να φωνάζουν και τα άλαλα και κωφά..... "ούτε πάει..... ούτε έρχεται"....!
Σαφώςςς…., και, παιδιά ‘’στρατολογούσε’’ και ξεδαιμόνιζε : ομοϊδεατοποιούσε ο δημαγωγόςςς….,
χμ, και, αλά Ιησούλα Δημητρούλα τον ‘’άσεπτο’’ γιο του «σεπτού» Κελεού η Δημητρούλα Ιησούλα….!
Ναι…., ως αυτό εδώ το ασταθές θρησκοπολιτικοϊδεολογικά…., / Ε, ως τα λένε, ή κι όχι, οι ‘’4’’ ….! /
τη μια ‘’σεληνοτρόπιο’’….. την άλλη ‘’ηλιοτρόπιο’’….,
// Χμμμμμ…., όλοι τους…., κι οι μεν κι οι δε…., κι εδώ…., είναι όντως σεληνοτρόπια….! //
αυτό που ο ‘’φωτιο,πνευματο,βαπτισμένος’’ πατήρ του το ‘’έφερε’’ στον Ι. Χ
(!;) «να του ρίξη μια ματιά» : Λουκάς : 9 : 9 : 38….,
που, μάλλον, φανέρωσε ‘’μυστικά’’ τους, και, σε αντιπάλους τους….,
αυτό που οι μαθητές του, πριν, δεν κατάφεραν να του το σταθεροποιήσουν πολιτικοϊδεολογικά….!
Ννναι, έιιιιι, «πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό»….:
Ματθαίος : 17 : 15….. και Μάρκος : 9 : 21, 22…., μόνον…., που ο Λουκάς δεν λέει τίποτα τέτοια….,
χμ, που φτάνει να καταλάβουν το κωδικικό του πράγματος οι….. κρυπτοκαββαλο’’τέτοιοι’’….,
χμ, φορές λαϊστής και με τον ιό της Δημοκρατίας : βάπτισμα σε νερό
και φορές βασιλόφρων και με τον ‘’ιό’’ της Βασιλείας : βάπτισμα σε φωτιά : βασιλο·πνεύμα….,
μάλιστα, με ‘’σχιζο’’πείσμα : «με αφρίσματα, οδοντοτριξίματα και ξερός / …..χμ, ’’κάθετος’’….. / »….,
α, κατά Μάρκον, «παιδιόθεν τρέλα : πείσμα του»….,
που, όμως, ο Ι. Χ την/το διώχνει ‘’σπαρακτικά’’ του ( Α, ευτυχώς, που ο ερχόμενος Γιαχβέ τζιζ θα σε….! )
και το σώζει, διότι «ήλθε βέβαια ο Υιός του ανθρώπου να σώση το απολλωλός» : Ματθ.: 18 : 11….,
ο που δεν το βάπτισε, ως ο Ι. Β, εν ύδατι : λαώ…., μα, στο δικό του βάπτισμα, εν Πνεύματι….! ◘
---------------------------------------------------------##$$%%&&----------------------------------------------------Οι μαθητές του Χαζωραίου τον ρωτούν «ιδιαιτέρως» να τους πει
το γιατί δεν μπόρεσαν να το "θεραπεύσουν"…..
/_/ Έι, καλέ 12 άπιστοι στο μεγαλείο του ‘’θεού’’….. κι ως κι εκ τούτου αδύναμοι να ‘’θαυματοποιείτε’’….,
στημένα είναι τα πράγματα….,
για να ανεβεί το πεσμένο όνομα του ‘’Τούλιο’’ Τούλη μπρος στη μοιχαλίδα γενεά….:
μαθητών του τινών και λαού….,
που, κι αυτή η γενεά, ιδέα ‘’δεν’’ είχε για το ‘’μεγαλάδελφο’’ «Μεγάλο Κόλπο» τους….!
Άλλωστε, τζούφια εξουσία σας έδωσε, ρε σχιζοδωδεκάδα του Σατανά….,
μα, μετά, με τον νέο Παράκλητο, εχχχχχ, πλήρη εξεξεξουσία….! /_/
κι αυτός τους μαλώνει…, δήθεν, θιγμένος τότε...., και τους λέγει πως είναι γενεά άπιστη και διεστραμμένη….,
που δεν μπορεί, πια, να τους ανέχεται…., αφού λίγο καιρό ακόμα θα είναι μαζί τους….,
και γι’ αυτό : για την απιστία στον Δυνατό, Μεγάλο, Γιαχβέ τους...., δεν μπόρεσαν να βγάλουν απ’ το παιδί
το δαιμόνιο αυτού του γένους, χμ…., που, μόνον, με προσευχήηη και νηστείειεια βγαίνει....,
/ Ε, και με συχνή ‘’σταύρωση’’…., μνημονιακή : διαθηκική…., που αναγκαστική ‘’νηστεία’’ σημαίνει….! /
{{ Ω, μην τους μαλώνεις…., βρε νυμφίε…., χα, τους δυσκολοφακιρομύητους….!
Όταν θα πεθάνεις, χμ, από θέατρο και χηρέψουν τα νυμφίδιά σου...., | Εχ, τα είειειειειειδαμε και....! |
ως πιστοί και νεοπαρακλητούχοι και με την, χξς΄, 678όμπουκη νηστεία τους…., όλα θα τους είν’ δυνατά....!
Και το με νηστεία | Α, ούτε λίγα ροδόσπυρα του Άδη κι αλά Περσεφόνη…!; | και προσευχή ξεδαιμόνισμα….,
που ο Μάρκος : 9 : 29 κι ο Λουκάς : 9 : 42 αναφέρουν….,
οι πιο κωδικομεταφραστές το ‘’τσοντάρουν’’ μες σε, ως συνήθως, παρένθεση : Ματθαίος : 17 : 21….! }}
μα, αν έχουν πίστη, όλα θα τους είναι δυνατά,
ώς και να μετατοπίζουν διά του λόγου τους βουνά απ’ τη θέση τους....!
♦ Εμ, τέτοια άκουσε ο Μωάμεθ και πήγε το ’’σκληροτράχηλο’’ ’’βουνό’’ : Άρχοντας σε αυτόν….,
αφού αυτός δεν πήγε σε αυτό...., και προκάλεσε, και, γεωγραφική ανωμαλία στην περιοχή....!
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Ωρέ…., μη φοβάστε…., εννοεί, ο Ι. Χ, πως…., υπό προϋποθέσεις, που τίιιιιποτα απροϋπόθετο….,
όχι μόνο παιδιά : μικρούς ηλικία τε και τάξει…., εδώ, μάλλον, κατωτέρα : καμπίσια τάξη….,
μα και, αντιγιαχβικούς, μεγάλους….: βουνά : άρχοντες : αρχές κι εξουσίες….,
ε, και κατά το ‘’υμνικό’’ όνειρο της μαμάς του….,
ή θα τους μετατοπίζουν : διώχνουν :….. ή θα τους «διαπομπεύουν δημοσία, σύροντές ‘τους
εις την θριαμβευτικήν πομπήν τους»….,
ως, για τον Ι. Χ, λέει ο Παύλος : Προς Κολοσσαείς : 2 : 15….,
ε, «επειδή είναι δημιουργήματα, θα μετακινηθούν, διά να παραμείνουν εκείνα,
που δεν είναι δυνατόν να σαλευθούν….., (29) διότι ο Θεός μας είναι (!;) φωτιά που κατακαίει»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 27 (29)….!….. Χα…., τζιζζζζζ…., ω Τζίζζζζζ ους….! ♦
[ Τσς…., αυτό το άλαλον και βωβό πνεύμα---δαιμόνιο το έστειλε ο Χαζωραίος, κυρίως, στην Ελλάδα....,
της οποίας το…., ε, ίδιας φακιρογεύσης…., λάλον ύδωρ του μαντείου της Δωδώνης,
μαζί και οι φακιροΠελειάδες του, βουβάθηκε έκτοτε....,…..
ναι…., κι ευτυχώς για τον κόσμο όλο της Γης…., που, κι αυτοί : συνεργάτες τους, αν…., ’’τέτοιοι/οια’’ θα….! ]
=======================================================================
9 --- 87 )
#87)
Ο Ιησούς και πάλιν προλέγει τον θάνατόν του.
Ο Ιησούς και πάλιν προλέγει τον θάνατόν του : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 22 έως 23.
Δεύτερη πρόρρησις του θανάτου του : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 30 έως 32.
Δευτέρα πρόρρησις του Ιησού Χριστού περί του θανάτου του : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 43 έως 45.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#87)

Ο Ιησούς και πάλιν προλέγει τον θάνατόν του.

Καλά, καλά...., ρε ‘’πρήχτη’’…., σε πιστέψαμε, κάλέ μεγάλε…., μεγάλε μεταφήτη των "προφητών"....,
καταλάβαμε τα καλυμμένα σου αυτά λόγια περί σταύρωσης ( Α, σταυρό : + ή | …!; ) ή κι ανάστασής σου….,
που…., έτσι καλυμμένα ως ήταν...., χμ, διά να μην αντιληφτούν τη σημασία τους....,
καθώς μας λένε οι Μάρκος : 9 : 32 και Λουκάς : 9 : 45....,
/ …..ο Ματθαίος δεν λέει τίποτα περί ακατανόητου και καλυμμένου…., ννναι, και τσου ρε σεις….! /
δεν τα καταλάβαιναν οι 12 χαχόλοι σου….,
//*// .....έι, καλέ σεις, οι 11, ώς κι ο χαζούλης Πήτερ το κατάλαβε, χα, την πρώτη φορά που σας το είπε.....
κι εύχονταν, ο «σατανόβαλτος και σατανάρεστος», να μην του συμβούν του Τούλη αυτά....,
ε, μάλλον, γιατί αυτού του εξεξεξήγησε, «ιδιαιτέρως» ότι….. άλλο είναι σταύρωση ενός…..
κι άλλο ‘’σταύρωση’’ ενός…., να, χμ, συμβολικώς κι αλληγορικώς….:
«Διότι εάν ενωθήκαμε μαζί του
| …..χξς΄, με τον ομιλούντα 678 ιμπεριάλ γλώσσες Ι. Χ….. |
σε έναν θάνατον σαν τον δικόν του, τότε θα ενωθούμε μαζί του σε μια ανάστασι σαν την δική του,
/ (4) «σε μια νέα ζωή»…., εχμ, με νέα ‘’ανθρωποπλασία’’….. / διότι γνωρίζομεν ότι ο παλαιός εαυτός μας
εσταυρώθηκε με τον Χριστόν,…..»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 6 : (4) 5, 6….! //*//
{ .....α…., ή, τάχα, δεν ήξεραν, όσο και τα βασικά, το "προφητο"σενάριο, και, τα περί τούτων….,
ως ο Φίλονος, σώρρυ, Φίλιππος….,
αυτό που…., μόλις "πέθανε" ο Τούλης…., το χρησιμοποιούσαν…., σε σηριαλικές πραξοσυνέχειες….,
στους προφορικούς τους λόγους, σαφώς, "απέξω κι ανακατωτά"...!;
Αλλά, ξέχασα....! Τους είχε δοθεί, τότε κι αφού πέρασαν κι από άλλα τεστ, ο νέος Παράκλητος,
που ώς και ξένες γλώσσες, χμ, άνευ διδασ κάλου, έμαθαν σε μια στιγμή, και, οι 12 τζούφιοι κάλοι....! }
που φοβούνταν
| Γιατί, ρε…., φοβούνταν μην τους διώξουν, οι "άλλοι", απ’ το "Κόμμα" του και χάσουν τη λουφομάσα…!; |
να σε ρωτήσουν, οι, τάχα, ανόητοι ως προς αυτά τα διόλου καλυμμένα...., για το τι εννοούσες....,
αν και ο Ματθαίος : 1 7: 23 λέει πως λυπήθηκαν πολύ....,
πράγμα που σημαίνει, ω μάρκα Μάρκο και λουκάνικο Λουκά....,
πως εννόησαν τα, ξεκάθαρα, λόγια του Χαζωραίου...., που….. αλλιώς..... δεν θα λυπούνταν....!
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[ Ρε άει σιχτίρ, και σεις οι 4 ευαγγελιστάδες, που μιλάτε σε 3ο πρόσωπο…., λες, οι κωδικοποιητές σας….,
αχ, για να μας μπουρδομπερδεύετε και να μην καταλαβαίνουμε ποιοι ήσαν ποιοι….. και ποιοι ήσαν πού....,
μα και για να κρύβεστε έτσι, ω τριχολόγοι…., και οι 12 οχιές….. και ο 13ος σας αστρίτης….,
που απευθύνεστε σε χάννους....! ]
=======================================================================
=======================================================================
9 --- 88 έως 9 --- 117 )
9 --- 88 )
#88)
Ο Ιησούς πληρώνει τον φόρον.
Ο Ιησούς πληρώνει τον φόρον : Ματθαίος, κεφ. 17, εδ. 24 έως 27.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Όταν έφθασαν εις την Καπερναούμ, ήλθαν εις τον Πέτρον εκείνοι που εισέπρατταν
τα δίδραχμα, και είπαν, «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα;». Λέγει, «Ναι».
Και όταν ήλθε εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και του είπε, «Τί φρονείς, Σίμων; Οι βασιλείς
της γης από ποιούς παίρνουν δασμούς ή φόρον; Από τα παιδιά τους ή από τους ξένους;».
Ο Πέτρος του λέγει, «Από τους ξένους». Είπε εις αυτόν ο Ιησούς, «Επομένως τα παιδιά είναι
ελεύθερα. Αλλά διά να μη τους σκανδαλίσωμεν, πήγαινε εις την θάλασσαν, ρίξε το αγκίστρι
και πάρε το πρώτο ψάρι, που θα ανεβή· άνοιξε το στόμα του και θα βρης ένα τετράδραχμον.
Πάρε το και δώσε τούς το για μένα και για σένα».
[Ματθαίος, κεφ. 24, 25, 26, 27.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#88)

Ο Ιησούς πληρώνει τον φόρον.

Έστω έτσι….. και ο Ι. Χ…., με τηλεδιαίσθηση, χμ, με εξεξεξαίσθηση….,
διαβλέπει ένα τετράδραχμο στο στόμα ενός ψαριού....,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------♣ Εεεεε, αφού δεν πρόλαβε να πάει στο στομάχι του....,
χμ, πρόλαβε η "ακτινοσκόπα" και διείδε και την αξία του….,
τετράδραχμο...., χμ, ίσως διείδε και την….. κεφαλήν του Καίσαρος....!
Καλέ σεις, ποιός προκάτ δίποδος άγγελοςςςςς ήταν μες στη….. θάλασσα
κι έβαλε….. στο αγκίστρι του Πέτρου….. το ψάρι…!;
Άντε, καλέ, ψέμα του Ματθαίου είναι κι αυτό…., που, μόνον, αυτός το αναφέρει….!
Να…., ’’κάποιος’’ απ’ τους εισπράκτορες διδράχμων του ένεψε του Ι. Χ πως το εκεί νερό,λαό,ψαρο….,
ε, χμ, ίσως ’’πλούσιος’’ φτωχός : αφρόψαρο της λαϊκής τάξης…., είχε, μόνον, ένα τετράδραχμο….,
χα, τα ρέστα που του ‘δωσε…., σαν πλήρωσε κι αυτός : το ψάρι…., προφανώς, αφηρημένος χάννος….,
ε, και ‘’του το σούφρωσε’’ ο ‘’σουφρωτής’’ Πήτερ…., ο «ιδιαιτέρως» Χριστο’’μιλημένος’’, και, γι’ αυτό….!
Χα…., «ιδιαιτέρως»…., που….. όποιος Χριστοϋπακούει….. μαθαίνει, και, να Χριστο‘’φακιροβλέπει’’….,
όπως ‘’σούφρωσε’’ κι ο Φίλιππος απ’ τον ευνούχο γενικό ταμία κι αξιωματικό
της βασιλίσσης της Κανδάκης τα….. 666άδραχμα….,
---- Εχ, όποιος, από όλους εδώ, Φίλιππος….. και το ‘’ίδιο’’ κάνει….! ---χξς΄, και τον βάπτισε εν ύδατι : φτώχευσε τον τέως εν βασιλισσοπνεύματι βαπτισμένο : πλούσιο….,
ε, κι άλλαξαν κοινωνικοοικονομική τάξη….: ο μεν ταμίας έγινε φτωχός και ‘’λαϊκός’’, πια….,
ο δε Φίλιππος Κυριοπνευματοαρπαγμένος, ’’μυστικά’’, πλούσιος και ‘’πνευματικός’’
και, φλουτ, μεμιάς, στην Άζωτο / Ε, υπεραστικό προάστιο ήτο κι η εβραίικη Άζωτος….! / ‘’φτασμένος’’….,
χμ, και μην τον ξαναείδε….: Π. Α : 8 : 26 έως 40….,….!
…..Ω, κι αυτό, το του Ι. Χ, για επαλήθευση, λες, της ‘’υμνικής’’ φράσης
της ‘’πορτοφολοοραματίστριας’’ μαμάς του Ι. Χ :
«…..και ανθρώπους πλουσίους τους έδιωξε αδειανούς»….: Λουκάς : 1 : 53….! ♣
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------μας λέει ο Ματθαίος : 17 : 27…., που, μόοοοονον, αυτός το αναφέρει αυτό το, τσς, "μεντιουμικό"….,
αν και οι άλλοι ήσαν εκεί, «στο δρόμο» και τα έβλεπαν και τα σχολίαζαν αυτά….!
Ναι, αυτά….. κι όχι τα περί ‘’ανωτερότητάς’’ τους : ανωτατωποίησής τους στη βασιλεία του Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
όπως, ευθύς ως κάτω και στην Καπερναούμ, λέει, μόνον, ο Μάρκος : 9 : 33….,

154
για να μας δείξει πως, τάχα, ο Ι. Χ είχε, και, την ικανότητα να ανακαλύπτει, και, χαμένους θησαυρούς....,
ως ‘’μπορούν’’ κι οι σαταναγύρτες "μέντιουμ", και, της σήμερον…., χα, με τα ‘’στημένα’’ τους τα σατανίδια….,
που οι Ι. ΑΧήδες τους κατηγορούν…., καλώς…., πως είναι απατεώνες….,
μα…., όταν αυτοί, χμ, οι χαρισματικοί "άγιοί" τους, τα κάνουν αυτά τα σικέ….,
χα, οι του «ψαρικού ηλεκτρισμού», σώρρυ, οι του «ζωικού μαγνητισμού»…., είναι….. αληθινοί….!
[ Φυσικά, ‘’αμφότεροι’’, κρυφά συνάδελφοι, κρυπτοσατανιστές, που υποκρίνονται τέλεια πως μαλώνουν,
ενώ είναι…., έστω κι από άλλο μετερίζι…., του ιδίου και «Μεγάλου Κόλπου»…., του της λαοπλάνησης….,
χα, που είναι μοιρασμένοι οι ρόλοι τους....,….! Και...., ρε σεις...., ποίος σκανδαλίζει ποίον...!; ]
*// .....και βέβαια..... είναι δυνατόν, μα υπερυπερυπερδύσκολο, να διαβλέψει κάποιος, και, κάτι τέτοιο....,
σαφώς, με την ‘’ενείκονη’’ φανέρωση απ’ τους "ομόαιμούς" –του άνω….,
μα ποίος μπορεί να το αποκωδικοποιήσει…., μάλιστα αμέσως...., έστω ότι του το αποκάλυψαν...!; //*
Και λέγει, πάλι ο μυθάς Ματθαίος : 17 : 27, πως, από πριν κιόλας, ήξερε ο Ι. Χ
πως το ψάρι με το τετράδραχμο
( Ναι, βρε Ι. Χ, ‘’ψάρια’’ της λαοθάλασσας να ‘’ξαφρίζεις’’…., ε, ως ‘’ακίνδυνοι’’ κι ανυπεράσπιστοι….,
που…., αν ‘’ξαφρίσεις’’…., αντιγιαχβικά, κυρίως…., ‘’φίδια’’ της ορεινής : υψηλής κοινωνίας….,
θα σε ζώσουν τα φίδια και θα σε ‘’κοινωνήσουν υψηλά’’ με σιχτίρ πνευματική φωτιά….! )
θα ‘ταν το 1ο / Α, 1ο απ’ το πλήθος…!; / ψάρι που θ’ ανέβαινε στο νερό της θάλασσας...., ε, για να μας δείξει
πως...., εκτός του ότι διάβαζε τη σκέψη των ανθρώπων...., διάβαζε και τη σκέψη….,
ή και πρόβλεπε, ή και προκαλούσε, τις ενέργειές τους...., των ψαριών, των πουλιών, των ζώων....,
ίσως…., χμ, και των..... κωλοβακτηριδίων….,
ή και για να μας δείξει πως ο γιαλαντζί ‘’μέντιουμ’’ Ι. Χ μπορούσε και τηλεκατεύθυνε τα έμβια αυτά....!
Και, έτσι : γνωρίζοντάς ‘τα ο άδραχμοςςς Χαζωραίος, είπε στον Πέτρο να ρίξει αγκίστρι και να το πιάσει....,
παίρνοντας το τετράδραχμο...., το οποίο έδωσαν, μετά...., ως φόρο---‘’διόδια’’...., στους διδραχμολήπτες….,
χα, για να μην τους σκανδαλίσουν τους δασμολήπτες του βασιλιά….,
που παίρνει τους δασμούς και τους φόρους….,
λέει ο φορολόγος Ξενοφών, σώρρυ, ο φορολόγος Ι. Χ…., απ’ τους δούλους των αποικιών τους : «ξένους»
*** Ω…., τι Χριστο’’δουλοφροσύνη’’ ο επαναστάτηςςς ελευθερωτήςςς των δούλων…., ω, ξου….!
Ναι, βρε, τους απάλλαζαν, και, οι Ι.Χήδες εξεξεξάρχοντες τους ξένους : υπηκόους
από τους φόρους…., αφού, όμως, πριν, τους….. ‘’υιοθετούσαν’’ :
τους έκαναν….. απο·παίδιά τους, χμ, εξεξεξαναγκαστικώςςςςς….! ***
κι όχι απ’ τους ελευθέρους της χώρας τους : «παιδιά τους»….!
{[ Ρε σεις...., Παύλε, Πέτρε και οι λοιπές δόλιες θησαυρομαζώχτρες, μετά, από τις εκκλησίες των εθνικών
και μεταφορείς αυτών των θησαυρών στον πεινώντα "Ισραήλ"...., πώς και ο νέος Παράκλητος....,
αυτός που σας έστειλε μετά την ανάληψψψή του ο Τούλης…., χμ, για να γίνετε ανώτεροί του....,
δεν σας έκανε έτσι θησαυροανακαλυπτές….,
και να βρίσκατε όλους τους θαμμένους στη γη θησαυρούς της Γης….,
που...., έτσι…., και, πουλώντας ‘τους στους πλούσιους συλλέκτες της Γης....,
με τα χρήματά τους, να αγοράζατε και τρόφιμα,
και, για όλους τους πεινάλες και ζήτουλες ‘’Μύριους’’ Εβραίους,….. ή και χρηματοανακαλυπτές…!; ]}
=======================================================================
9 --- 89 )
#89)
Μάθημα ταπεινοφροσύνης.
Μάθημα ταπεινοφροσύνης : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 1 έως 5.
Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης και ανοχής : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 33 έως 41.
Ταπεινοφροσύνη και ανοχή : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 46 έως 50.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και ήλθαν εις την Καπερναούμ. Και όταν ήτανε στο σπίτι, τους ερώτησε, «Τί συζητούσατε
εις τον δρόμον;». Αυτοί δε εσιωπούσαν, διότι είχαν συζητήσει αναμεταξύ τους εις τον δρόμον,
ποιος είναι ο μεγαλύτερος.
[Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 33, 34.]
{ Εκείνην την ώραν ήλθαν οι μαθηταί εις τον Ιησούν και του είπαν, «Ποιός άραγε
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θα είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών;». [Ματθαίος, κεφ. 18, εδ.1.] }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#89)

Μάθημα ταπεινοφροσύνης.

Οι 12 σπουδαρχίδηδες του Χαζωραίου…., μιας και τους διαβεβαίωσε πως ο καιρός
της δευτέρας του παρ,απ,ουσίας και της βασιλοποίησής του πλησιάζει...., που, μάλλον, το πίστεψαν....,
"μυρίζονται τη λαδωμένη κουτάλα του «ελαιοτρόπου» Ελισσαιέ Ιησού" και αρχίζουν να μαλώνουν….,
χμ, ρωτώντας ο ένας τον άλλον γύρω από το ποιος…..
είναι…. κατά Μάρκον : 9 : 34 και κατά Λουκάν : 9 : 46….. πιο μεγάλος, τότε,
ή ποιος….. θα είναι….. κατά Ματθαίον : 18 : 1….. πιο μεγαλυτερόβαθμος μετά και στη βασιλεία του Ι. Χ....!
Έτσι, κι αυτό, το κατάλαβε ο, χμ, σκεψοδιαγνώστης, Ι. Χ…., λένε οι Μάρκος : 9 : 33 και Λουκάς : 9 : 47….,
ενώ ο Ματθαίος : 18 : 1 λέει πως οι 12 ρώτησαν τον Ι. Χ
για το ποιος….. θα είναι ‘’τέτοιος’’ στη βασιλεία του…., χμ, των ουρανών…., μάλλον, και, των….. επτά….,
που τους επέπληξε , τότε, και τους πρόσταξε να μετανοήσουν και να είναι ταπεινόφρονες….,
σάμπως το….. ’’στρατευμένο’’ και υπάκουό –του παιδί…., που τους το δείχνει τότε κι εκεί….,
*$ …..εχ…., μάλλον, μας το δείχνει, μετά, μόνον, ο Μάρκος : 14 : 51, 52….,
τον άγγελο εξ ουρανού : ‘’ξένο δάκτυλο’’ : ‘’ουράνιο’’ πράκτορα
και, εν γνώσει του Ι. Χ, «θεωρό : επιτηρητή του Ι. Χ…., ( Ε, αυτόν τον Ι. Χ και σε αυτό το ‘’έργο’’….! )
που τον στήριζε τον ‘’λυγίζοντα’’ η ‘’αδελφοαγγέλα’’, έστω, στο όρος των ελαιών….,
τότε κι εκεί που συνέλαβαν τον ανυποψίαστο / …..έστω, ως τα θέλουν να τα πιστέψουμε….. / Ι. Χ….!
---- …..εεεεεε…., είπατε…., αλλά όχι κι έτσι…., ρε τεκνίον….! ---Να, τον ολόγυμνο : ολό’’γυμνο’’ νέο, μα….. ζωσμένο με ‘’ζώνη’’ της Ιππολύτης, σώρρυ, με σενδόνι….,
που…., σαν προσπάθησαν να τον συλλάβουν οι ψάχνοντες, για σύλληψη, τον Ι. Χ….,
το τράβηξαν και τον ξεγύμνωσαν…., μα τους ξέφυγε η ’’τραβιόλα’’ Ιάμβη, σώρρυ, το ‘’τέτοιο’’ παιδί….,
που…., αν το έπιανε, κάποτε, ο Ι. Χ….. θα ‘’του τα έψαλλε’’ ‘’ιαμβικά’’, σώρρυ, ‘’τοιούτικα’’….,
αυτόν τον νέο…., που παρίστανε τον δικό τους…., ως δήθεν ολο’’ντυμένος’’….,
αλλά αποκάλυπτε, Ιαμβικά, τα όσο και κατά δυνατόν τους ‘’ντυμένα’’ κωδικομυστικά τους….,
χμ, του που έκρυβε τη ‘’γύμνια’’ του με ‘’σεντόνι’’….,
ε, σκόπιμα αδιαφανές αυτό…., που, αν ήταν διαφανές, θα τον ‘’μυρίζονταν’’ όλοι και….,….! $*
για να μπουν στη βασιλεία –του με ανάλογο πόστο εξεξεξουσίας....!
♦ Χμ, ναι…., πάντα και παντού….,
[ …..α, όπου…., αρχαιόθεν και ‘’ουρανό’’θεν, κυρίως…., τζάκια….. ’’ευγενών’’ ‘’αερίων’’….,
να, σόι σορολόι οι ’’Μελ χεσε δέκιοι’’, σώρρυ, ‘’Μελχισεδέκιοι’’ γόνοι του Εξουσιοδέντρου….,
μυημένων, όπου, στα εξωτερικά : όπου, στους ‘’ουρανούς’’….,
να, καθελογής ‘’αέρια’’…., άξια, μόνον, περδικών : εντερικών αερίων….,
άξιοι κατά τον όντως Σατανά κι άνάξιοι κατά τον όντως Θεό….,
ε, ας πούμε….. σχεδόν όλοι…., που σπάνια τους ξεφεύγει και κανένας κακός καλός : -+….,
που…., αν καλός….. καλός : κάλλιστος : ++…., αλί σ’ αυτόν και στη χώρα του τότε….,
ναι, ‘’τέτοιοι’’, και πριν και μετά από κάθε «τράγο» βασιλιά, ‘’ουρανό’’θεν εγκάθετο ή μη….! ]
σεμνά και ταπεινά….,
σεμνά….. κι όχι σαν την….. χαζοβιόλα ‘’αποκρυφο’’δείχτρα Ιάμβη κ. α. λ ‘’τέτοιες’’ άσεμνα….,
μη μυστικοπαθείς και μυστικοαποκαλύπτριες…., ούτε καν λίγο μπουστοδείξιμο κι αλά Ήβη….,
που, τότε και στο κόμμα και σε αντικατάσταση έχουν θέση ώς και οι, Γανυμη’’δούλες’’, αδελφέςςς….,
και ταπεινά : φρόνιμα ως όφις : όχι κραυγαλέα :
όχι σαν τους φανερά μεγαλομανείς 12 ‘’τέτοιους’’ εδώ….!….. ♦
Στην ερώτηση δε του Ιωάννη...., που…., αν κι αυτόπτης και φερόμενος ως ερωτών….,
δεν το αναφέρει διόλου…., ως κι ο Ματθαίος αυτό…., ήτοι, αν έκανε καλά που εμπόδισαν οι 12 κάποιον….,
που δεν τους ακολουθούσε...., πιθανώς, προπαγανδιστής του παναπαντησάκια Ι. Χ και εν αγνοία τους....,
να βγάζει δαιμόνια στο όνομα του Ιησού...., ο Ι. Χ τους λέγει ότι δεν έκαναν καλά…., διότι, τους λέγει,
εκείνος που δεν είναι εναντίον τους είναι με το μέρος τους....,
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ε…., που….. κι αν ακόμα το μαρτυρήσει το σικέ του ‘’θαύματος’’ ο ως άνω κάποιος ‘’ξεδαιμονιστής’’…..
αυτοί θα έχουν ήδη φύγει απ’ την Καπερναούμ….. και δεν «θα μπορέση γρήγορα να τον κακολογήση»….!
/ Κάλέ Χαζωραίε...., υπάρχουν κι οι ουδέτεροι, οι αδιάφοροι...., οι ‘’γράφοντές’’ σας....! /
========================================================================
9 --- 90 )
#90)
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους.
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 6 έως 11.
Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους : Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 42 έως 50.
Λόγοι του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 1 έως 10.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Αλλοίμονον εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα. (!;) Είναι βέβαια ανάγκη να έλθουν τα σκάνδαλα.
Αλλ’ αλλοίμονον εις τον άνθρωπον, διά του οποίου έρχεται το σκάνδαλον». [Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 7.]
*) «Προσέχετε να μη περιφρονήσετε κανένα από τους μικρούς τούτους.
[[ Ε, αυτά, μικρά κι αλλοεθνή παιδιά από τα εξωτερικά : ουρανούς…., που οι γονείς τους, τότε….,
‘’μυημένοι’’ κι αυτοί…., τα πήραν μαζί τους στις….. διακοπές τους στη γη : χώρα του Ισραήλ….,
χα, να ιδούν, ζωντανά, ένα μέρος από τα ‘’γυρίσματα’’ αυτού του σχιζοσήριαλ….,
ως και τις πρόβες….! Ναι, και διόλου παράξενο η….. ’’στρατολόγησή’’ τους….,
που, και τότε, ‘’στρατολογούσαν’’….. έως και ’’καμικάζι’’ αυτοκτονίας….!
Ναι, και….. ‘’τέτοια’’ : ‘’καμικάζι’’….. όχι αυτά…., μα τα ‘’μαστουρωμένα’’ λαο,νερο,παίδια….! ]]
Διότι σας λέγω, ότι οι άγγελοί τους, εις τους ουρανούς,
βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατέρα μου που είναι
εις τους ουρανούς. (Ήλθε βέβαια ο Υιός του ανθρώπου να σώση το απολωλός)». (1)
[Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 10, 11.]
*) Ι. Χ : « (!;) Ποιός από σας που έχει ένα δούλον διά να οργώνη το χωράφι ή να βόσκη τα πρόβατα,
θα του ειπή, όταν επιστρέψη από το χωράφι εις το σπίτι, «Έλα αμέσως και κάθησε να φας»;
Δεν θα του πη μάλλον, «Ετοίμασε τι θα φάω και ζώσου την ποδιά να με υπηρετήσης ώς πού να φάω
και να πιω και ύστερα θα φας εσύ και θα πιης»; Μήπως θα είναι ευγνώμων εις τον δούλον
εκείνον, επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε; Δεν νομίζω. Έτσι και σεις, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν
διαταχθή, να λέτε, «Είμεθα ανάξιοι (!;) δούλοι· εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνωμε». (!;!;!;!;!;) (2)
[Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 7, 8, 9, 10.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#90)

Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους.

1) Ο Χαζωραίος αλλοιμονίζει τον κόσμο για τα σκάνδαλα….,
που, βέβαια, είναι, χμ, ανάγκη, λέει, να έρθουν….,
// …..ε…., με αναπαραγωγή του κακού διαιωνίζεται η εξεξεξουσία….,
χα, που…., αν δεν ‘’άναβε φωτιές’’…., δεν θα είχε και, χρειαστούς της, ’’πυροσβέστες’’….! //
μα πιο πολύ αλλοιμονίζει τους σκανδαλοφόρους....!
---- …..α, τους εναντίους του/τους σκανδαλοφόρους….! ---►.....χμ…., τσου…., ρε σεις…., είναι αναγκαία τα σκάνδαλα….,
ω καλέ σεις σκανδαλιζόμενοι...., για να ολοκληρωθεί το μυστικό σχέδιο του "Θεού"....,
όπως λέγει/γουν….. πολλάκις κι αλλού....,
|| Εμ, και σήμερα, και, και, τα σκάνδαλα της τρομοκρατίας είναι αναγκαία για τους θεϊστέςςςςς….,
ναι, που, και, γι’ αυτό τα προκαλούν οι ίδιοι….,
που εξεξεξυπηρετείται, έτσι, το ‘’μυστικό’’ –τους σχέδιο….! ||
και…., τότε κι έτσι…., και πάντα κατά το ζουρλομυαλό του....,
να είναι δυνατό να φανερωθεί η δόξα αυτού και του Υιού του Ιησού....,
ήτοι, η λόξα του όντως Σατανά και της κουμ του Ιησού Αντιχρίστου, επίδοξου Πανδικτάτορα της Γης….!
Και..... γιατί, βρε Τούλη, αλλοιμονίζεις τους φέροντες τα σκάνδαλα....,
τους, άλλωστε, θεόβαλτους διεστραμμένους κυβερνήτες και τα επίσης τέτοια τσιράκια τους....,
όλοι σκανδαλοφόροι...., που, απεναντίας, χα, συντελούν
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στο να συντομευθούν οι μέρες της οργής του "Θεού",
α, και να πατήσεις τα ώριμα σταφύλια…., τα μες στο πατητήρι της οργής του…., γρηγορόοοτερα....,
οπότε θα πιεις και γρηγορότερα κρασί και θα λες πιο ζουρλομεθυσμένα γλωσσολαλιακά.…,
χξς΄, ως ο Ιησούς Διόνυσος…., που, μονάχα, ως μεθυσμένος μπορούσε να προφητεύει…!;
Ννναι…., και, γι’ αυτό αγιοποίησαν οι Ι. Χήδες σκανδαλιστικά ‘’μούτρα’’ σαν τον Ηρώδη, τον Πιλάτο,…..
τάχα, χμ, «ως συντελεστές του μυστικού σας σχεδίου»….! ◄
Και ακόμα πιο πολύ αλλοιμονίζει εκείνους που σκανδαλίζουν μικρά παιδιά....,
/_/ …..α, η αλλαξοπίστηση νέων τους…., σαφώς, ’’θεο’’’’καλυμμένων’’….,
από κάποιον ‘’άλλο’’ προπαγανδιστή ισοδυναμεί
με ρίξιμό του στη φωτιά, όπου…., λέει, παρενθετικά, δις, έστω, ο Μάρκος : 9 : 44, 46….,
«το σκουλήκι του δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει»….!
Και, ω Ι. Χ, «ένα τέτοιο παιδί», όμωςςς, ‘’σου την έφερε’’….. ’’τοιούτικα’’…., μετά και συν άλλοις….! /_/
των οποίων οι ‘’άγγελοι’’ βλέπουν πάντα το πρόσωπο του Πατέρα του Ιησού, που ‘ν’ στους ‘’ουρανούς’’....!
------------------------------------------------------**********--------------------------------------------------------♠ Ναι, ρε Χαζωραίε...., κι έστω όπως το θέλουν οι ‘’τέτοιοι’’….,
κάθε άνθρωπος έχει, ουρά του, κι από έναν άγγελο....,
λες και…., μεγαλοδυναμότεροι όντες…., ως το παραδέχεστε κιόλας...., δεν μπορούν να φυλάγουν
ο καθείς τους πιότερους από έναν ανθρώπους...., ε, κι οι όντως άγγελοι…., που, γι’ αυτό, είναι έτσι….!
● Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
Κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, κάθε άνθρωπος έχει την Κήρα του….,
---- Έρις και δαιμονικά πνεύματα : οι κυριότερες δορυφόροι του θεού του πολέμου Άρη….! ---παρούσα από τη γέννησή του ώς το θάνατό του….! ●
◘ Κοράνι :
▪ Κεφ. Ο Νυχτερινός Επισκέπτης : Εμείς : Κάθε ένας έχει φύλακες αγγέλους
μπροστά του και πίσω του, που τον παρακολουθούν κατά διαταγή του Αλλάχ….!
▪ Κεφ. Τα Ύψη : Εμείς : Κάναμε Εμείς τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους….! ◘ ….. ♠
--------------------------------------------------------**********---------------------------------------------------------Τονίζει δε πως αυτοί, οι άααααγγελοι, θα τους τιμωρήσουν τους παιδοσκανδαλιστές....,
αλλά όμως τώρα...., λέει ο Ιησούλης...., «ήλθε, βέβαια, ο Υιός του ανθρώπου να σώση το απολωλός.»....,
φράση ‘’τσόντα’’ στο κατά Ματθαίον : 18 : 11….,
ε, για να το συνδέσει/σουν με την αμέσως κάτω παραβολή του χαμένου προβάτου….:
Ματθαίος : 18 : 12 έως 14…., ε, και για να δείξουν ότι ‘’μας συνδέουν’’…., χα, ως κι εμείςςς αυτούςςς….,
καθώς, αντιθέτως, ο Λουκάς : 15 : 1 έως 7 : Το χαμένο προβατο…..
’’τη συνδέει’’ με τους αμαρτωλούς με τους οποίους συνέτρωγε….,
κι ως απάντηση, μάλιστα, στους, γι’ αυτό, κατηγόρους του Φαρισαίους και γραμματείς….!
*// Βέβαια…., έι, ω κουμ ή κούμι του κατθρώπου…., χξς΄, σώθηκε κι αυτό το χαμένο....,
---- Χα, ναι…., αυτό το ‘’τέτοιο’’ βρέθηκε…., μα από άλλους, από τους που σε βρήκαν….,
ε, κι έγινες εσύ, ο Λολός, «απολωλώς» : χαμένος….. ώς κι από την….. Ιστορία….! ---χα, το της ‘’σκόρπιας’’ κι ‘’ασύνδετης’’ επαναστατικήςςςςς ιδεολογίας….,
που εσύ, πια, καπηλεύεσαι ως ‘’συνδετήρας’’ αρχηγός….! //*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Τι παραλληλισμός.....
[ …..χμ, ο δούλος του ‘’θεού’’ ο Ι. Χ διατάζει τους δούλους του μαθητές….:
δούλος διατάζει δούλο…., ρε, άει στον μ,π,ούλο….! ]
και τι φασιστικές απόψεις περί τυφλής υποταγής των δούλων προς τα αφεντικά τους....,
ναι…., μα παραβολικάαα…., χα, κάτι σαν τα παραπεμπτικάαα εκ της Π. Δ στην Κ. Δ….,
ε, που ακόμα δεν έγινε «αρσενικός» για να μιλά…., έστω και φασιστικά…., σταράτα και στα ίσια….!
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‘’Σαφώςςςςςς’’…., και, κατά τον Χαζωραίο….,
▌ .....χξς΄…., ως και οι με αμφίστομη ρομφαία φασιστοεπίγονοί του….,
που….. όχι μόνο δεν καυτηριάζουν τη δουλεία….,
που…., άλλωστε…., πολλοί από αυτούς…., νααααα, κι εδώ….,
είχαν…., βολευτικά τους…., δούλους και υπηρέτες….,
μα…., αντίθετα…., διδάσκουν κι αυτοί την τυφλή υποταγή τους στους αφέντες τους….,
ως, τάχα, Θεάρεστο...., ακόμα και στους πιο διεστραμμέεεεενους….!
Ρε δουλοκράτη Ι. Χ…., χμ, για να καταλάβουν κι εσένα περισσότερο….,
μα και το καπιταλίστ ‘’κρυπτο’’φασιστικό καθεστώςςςςς που επαγγέλεσαι….,
άει, ’’ρίξε’’ ‘τους, τώρα κι εδώ, και την παραβολή των εργατών του αμπελώνος :
Ματθαίος : 20 : 1 έως 16….,
όπου οι πολυ,καυσονο,εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα από τους ολιγο,σκιο,εργαζόμενους….,
χα, κατά το κέφι του αμπελουργού αφεντικού τους…., χα, «που είχε το δικαίωμα να κάνη ό,τι ήθελε
εις την (!;) περιουσίαν του»….,…..
α, κι εκείνο το, επίσης ‘’παραβολικό’’ σου, ω ’’παιδαγωγέ’’….: Λουκάς : 12 : 47, 48….:
«Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του και δεν ετοίμασε
ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ.
---- Ε, κατά ‘’ανάλογη’’ παροιμία του Σολομώντα…., ως ευθύς πιο κάτω αναφέρω….! ---Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον»….! ▌
αυτό το αφεντικό…., δεν θα πρέπει να αισθάνεται άσχημα ή να ‘ναι ευγνώμον απέναντι στον δούλο του….,
όταν…., ήδη εξαντλημένος αυτός από τις δουλειές...., τον εξαντλεί πιότερο με τα κάθε λογής βίτσια του....,
που θα πρέπει να λέει…., ως ο κάθε "χριστιανός", χμ, απέναντι στον "Χριστό"….,
έι, ω δουλοποιημένοι διά του Ι.Χ…., «είμεθα (!;) ανάξιοι δούλοι· εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνωμε»….,
λόγια που, μόνον, ο μη αυτόπτης μάρτυς και πιο ‘’Καισαρο’’ντουντούκα Λουκάς βάζει στο στόμα του Ι. Χ....!
*// Τ’ ακούτε, ω άξιοι σαδιστοαφέντες, τι λέει ο δικός σας.…, διά του Λουκά : 17 : 7 έως 10, μόνον…!;
Σεις, ανάξιοι μαζοχοδούλοι…., τ’ ακούτε τι λέει ο κρυπτοεχθρός σας...!;
Εμ, πώς να άλλαζαν τα πράγματα σε βάρος των αφεντάδων.....
με τέτοιο θρησκειακό οπιοόπλο στα χέρια τους….,
το υπό αριθμόν 1 οπιοόπλο εξουδετέρωσης των εξουσιασμένων τους...!;
Α…., και πώς τα σατανόσκυλα ‘’Καίσαρες’’ θα τους έκαναν "Ιδρυτές" "θρησκειών"....,
αν θα τους ήταν επικίνδυνοι και μη βολικοί –τους...!; //*
-%--------------------------------------------------------%%%----------------------------------------------------------%▓
▪ Κοράνι :
Κεφ. Οι Έλληνες : Εμείς : Ακούστε αυτή τη σύγκριση που λαμβάνετε από τις ίδιες τις ζωές σας. Μοιράζονται
οι σκλάβοι σας μαζί σας με ίσους όρους τα πλούτη σας που σας έχουμε Εμείς δώσει; Τους φοβάστε εσείς
όπως φοβάστε ο ένας τον άλλο; Έτσι κάνουμε σαφείς τις αποκαλύψεις Μας σε ανθρώπους με φρόνηση….!
▪ Το βιβλίον των παροιμιών του Σολομώντος : 29 : 19 :
«Ο δούλος δεν δύναται να διορθωθή με λόγους· κατανοεί μεν, αλλά δεν υπακούει»….!
▪ Παλαιά Διαθήκη :
Ησαΐας : Α΄ : 31 : 8 : Καταστροφή της Ασσυρίας :
( …..καθ’ υπόδειξη και προτροπή του Γιαχβέ, κι εδώ….: προφητεία---πολεμικό διάγγελμα….. )
«Τότε η Ασσυρία θα πέση με ρομφαίαν, όχι ανθρώπου·
/ Α, με αμφίστομη ρομφαία ‘’θεανθρώπου : σατανοκατθρώπου’’ : Υιού ‘’Θεού’’ κι όχι Υιού ανθρώπου….! /
ρομφαία όχι ανθρώπου θα καταφάγη αυτήν.
[ Ε, αφού το λέει δις το όχι ανθρώπου, είναι «καθ’ όλα αποφασισμένο υπό του Θεού…..»….! ]
Θα φεύγη προ της ρομφαίας και οι νεναίαι της θα περιέλθουν εις σκληράν δουλείαν»….!
▪ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
…..Υπάρχουν, όμως, προσθέτει ο Πλάτων, και χειρότερες συνέπειες από τη γενίκευση
των δημοκρατικών ελευθεριών. Οι δούλοι και οι δούλες θα απολαμβάνουν τις ελευθερίες
των αφεντικών τους : «οι εωνημένοι και αι εωνημέναι μηδέν ήττον ελεύθεροι ώσι των πριαμένων»….:
Πλάτων : Πολιτεία, 563 c—d….!
|/ Έτσι και χειρότερα, σχετικά, κι οι : Αριστοτέλης, Ξενοφών, Ισοκράτης, Ευριπίδης, Στράβων κ. α. λ….! /|
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▪ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες….: Το καθεστώς αυτό…., το που οι της κάστας των Σούντρας δούλευαν για τις άλλες τρεις κάστες
και ανέχονταν ως φυσική την δουλεία τους, που δεν μπορούσαν να την αποτινάξουν με κανένα τρόπο,
οριζόταν ως κώδικας ‘’Μανού’’ (1) : ο προσβάλλων, σοβαρά, Σούντρα έναν Βραχμάνο καιγόταν ζωντανός,
ο προσβάλλων Σούντρα ένα ιερό πρόσωπο καιγόταν στη γλώσσα
ή του έβαζαν ένα πυρωμένο σίδερο στο στόμα,
ως, και, έτσι, κι όποιος τολμούσε να υποδείξη σε έναν Βραχμάνο
τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του….!
** …..(1) : εφαρμόζονταν στις Ινδίες μέχρι το 1860,
ακόμα και σε περιοχές που ανήκαν στην | …..ω, την πολιτισμένη…!; | αγγλική αυτοκρατορία….! ** ▓
=======================================================================
9 --- 91 )
#91)
Η παραβολή του χαμένου προβάτου.
Η παραβολή του χαμένου προβάτου : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 12 έως 14.
Το χαμένο πρόβατο.....Η χαμένη δραχμή : Λουκάς, κεφ. 15, εδ. 1 έως 7...., 8 έως 10.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#91)

Η παραβολή του χαμένου προβάτου.

Και, βέβαια…., κι αυτή η, σωστή, παραβολή του χαμένου προβάτου….,
που ο Ι. Χ λέει στους Φαρισαίους…., χα, σαν τον κατηγορούν αυτοί που συντρώγει με τους αμαρτωλούς….,
/ Ε, σωστή, και, ως προς τα όντως….: Θεό, αγγέλους και νεκρούς τους….! /
[ …..ή η…., σωστή, μα γελοία…., της χαμένης δραχμής...., η, μόνον, κατά Λουκά : 15 : 8 έως 10….! ]
ισχύει, ‘’κάλλιστα’’, και για τους σατανιστές....,
οπότε και για κάθε αρνητιζόμενο---σατανιζόμενο...., χμ, ’’τράγο’’…., χαίρονται οι διάτανοι κι ο Σατανάς....,
που, έτσι και με τη μετάνοιά του, ενδυναμώνεται το κράτος τους στη Γη....!
{ Έιιιιι, κουμ...., γειτόνισσες…., χμ, βρήκα την..... παλιά δεκάρα της..... Σατανίστριας....,
χμ…., τον με, μάσκα Χριστού, Ιησού...., που είναι…., άμασκος, όμως...., ο Ιησούς Αντίχριστος....!
Κοιτάξτε…., ρε στραβόγνωμες---λοξόδοξες…., χμ, ορθόδοξεςςςς : Παυλικές…., τα κέρατά του.....
και "σπάστε"…., ρε μαστουρωμένες χαχόλες κυρούλες…., μα και κυρούληδες…., εσείς οι δήθεν....! }
==========================================================================
9 --- 92 )
#92)
Πώς να φερώμεθα προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει.
Πώς να φερώμεθα προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 15 έως 18.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «…..εάν δε και την εκκλησίαν δεν ακούση, / ο αμαρτήσας αδελφός /
( …..ω Ιησού, αυτός δεν είναι, παραβολικάαααα, «χαμένο πρόβατο…!; )
τότε να τον θεωρής ως εθνικόν ή τελώνην».
[Ματθαίος : κεφ. 18, εδ. 17.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#92)

Πώς να φερώμεθα προς εκείνους που έχουν αμαρτήσει.

Όταν δυο συγκρουόμενοι δεν "τα βρίσκουν", τελικά…., λέει ο ρατσιστήςςςςς Ι. Χ….,
να παραπεμφθεί ο φταίων στην εκκλησία....,
| …..εμ…., αν ανήκουν στην ίδια εκκλησία : κόμμα…., γενικά, ομοφρονούντες….,
που, κι εδώ, και, ο Ι. Χ μιλά για κατά ‘’θεό’’ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ τους αμαρτίες….! |
που...., αν δεν την ακούσει...., θα πρέπει να θεωρηθεί ως τελώνης ή εθνικός και να περιφρονηθεί....,
/ …..ωωω…., ’’τέτοια’’ άποψη είχε ο Χριστούληςςςςς περί τελωνών κι εθνικών : ειδωλολατρών…!; /

160
ως ακριβώς (!;) πρέπει να περιφρονούνται οι εθνικοί και οι τελώνες από τους χριστιανούς....,
εχ, μα…., αν είν’ πλούσιοι και ‘’μετανοημένοι’’, και, τελώνες : χορηγοί : δωρητές τους…., ως ο Ζακχαίος….,
α, τότε, είναι αλλιώςςςςς….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------▀ Ε, καλά...., αν δεν μπορούμε να αγαπηθούμε…., προκειμένου να μισηθούμε…., κάλλιο η αδιαφορία....,
αν και αυτό..... δεν καλύπτει το θέμα...., όταν συνεχίζεται η ενόχληση....,
μα..... το να περιφρονεί κανείς κάποιον...., ως εδώ λέει, πλάγια, ο ρατσιστήςςςςς Τούλης..…
και χειρότερα και στα ίσια αλλού άλλοι....,
μόνο και μόνο επειδή ανήκει σε άλλο "θρησκευτικό" δόγμα...., αυτό είναι αισχρός θρησκορατσισμός....!
* Χα…., και πώς θα γίνετε…., ωχ…., μία, αγία και καθολική εκκλησία…., μωρέ "δουλευτές"….,
όταν ο θρήσκαρχός σας λέει "τοιαύτα" αντιδιασταλτικά….,
ενώ, αλλού, ως αμφίστομος : διπλόλογος, λέει άλλα : αντιρατσιστικά και ‘’μπαλωματικά’’…., ε…!; *
Φυσικά...., έτσι που κάθε περίπτωση συγκρουμένων..... είναι ιδιάζουσα και πολύπλοκη....,
είναι δυσκολότατο να δεοντολογήσει έτσι ο οποιοσδήποτε...., καλύπτοντας, κι εδώ, όλο το "φάσμα"….,
με ελλειπή, μοιραίως, λόγια...., ως κι ο Τούλης….,
χμ, που έχει την απαίτηση να τα έχουν ως ‘’τυφλοσούρτη’’, και, οι "αρχισυνάγωγοί" του....,
και, για αυτό...., βρε Γ,Χ,Ν,αζωραίε…., είναι απαραίτητα, και, τα κρατικά δικαστήρια....!
Χα, «τα ανθρώπινα δικαστήρια»….: Παύλος : Προς Κορινθίους Α΄ : 4 : 3….,
ως πλέον αρμόδια...., ως ειδικοί...., και, σε τέτοιες περιπτώσεις....,
δικαστήρια, τα «εθνικά», που ο Π,Φ,αύλος, ιδίως, συνιστά να τ’ αποφεύγουν και να κρίνονται από αγίους....:
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 6 : 1 έως 4….,
αφού, χμ, έβαλε τους "θεο"πνευματούχους του δικαστές να λύνουν και να δένουν στη γη....,
που….. ό,τι λύνουν και δένουν αυτοί και στη γη : χώρα τους.....
παραμένει, έτσι, και στον / …..ε, στον εκ των 7…., όπου και ανήκαν….. / ουρανό : εξωχώρα τους....,
χμ, λες και οι χαφιεδοφάκελοι των φακελωμένων –τους…., που έστελναν στο εξωτερικό : ουρανό….,
ήσαν, πάντα, ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν στους στη χώρα τους ‘’προγραφικούς’’ «καταλόγους» τους….!
…..Ω υπερλυνοδέτρα ή υπερδενολύτρα Χαζωραία,
που, χμ, και την ‘’κρίση’’ του όντως Θεού, έτσι, δένεις, ρε ναρκισσοκάλε....! ▄
=======================================================================
9 --- 93 )
#93)
Συμπροσευχή.
Συμπροσευχή : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 19 έως 20.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Επίσης σας λέγω, ότι εάν δύο από σας, εις την γην, συμφωνήσουν να ζητήσουν οιονδήποτε πράγμα,
θα τους γίνη από τον Πατέρα μου τον επουράνιον. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις
συγκεντρωμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά τους».
( Ε, κι αυτό, ραββινικό…., χξς΄, για να δικαιολογήσουν τα έμμισθα ωράριά τους οι ‘’άεργοι’’ «μισθωτοί»….! )
[Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 19, 20.]
------------------------------------------------------------------------------------------#93)

Συμπροσευχή.

Έτσι…., συνηθεστάτως…., που είναι, σχεδόν, όλοι οι γήινοι
σε θετικοαρνητικές, +-…., ή αρνητικοθετικές, -+…., θέσεις μνήμης η ψυχή τους....,
// …..πλην της, ‘’εμποδίστριας’’, τοπικής τους κι έτσι : συνηθεστάτως ψυχοενέργειας….,
που θα πρέπει, τότε, να υπερβληθεί….! //
έτσι, συνηθεστάτως, αλληλοεξουδετερώνονται σε συμπροσευχή...., τη βοηθεία άλλων παραγόντων….,
εμποδιστικών σε αυτοσυγκέντρωση κ. λ. π...., ως θόρυβοι, κινήσεις κ. α. λ....,
και, σπανιοτάτως, αλληλοενώνονται...., ώστε έτσι να….. "ομοσυχνοτητοτιστούν"....,
σαν σε ψυχοενεργειακό ψυχοκύκλωμα…., και, καταπώς ‘’το’’ θέλουν’’ κι οι εδώ….,
υπερθετικά, ++, στους θετιστές..... και υπερ(υπο)αρνητικά, - -, στους αρνητιστές....,
και, τότε, να συναντηθούν με τους "ομολόγους" τους, τους άνω, σαν σε ψυχοενεργειακό ψυχοκύκλωμα….!

161

Γιατί...., εδώ...., δεν πρόκειται για βαρύτατο, λ. χ, αντικείμενο που χρειάζονται πολλοί…..
για να το μετακινήσουν με χέρια ή άλλως....,
μα….. για, "ψυχοκυκλωματική", τηλεεπικοινωνία και, "κυκλωματική", ψυχοενέργεια---Πνεύμα....!
Άλλωστε, οι άγγελοι κι οι διάτανοι, μα κι οι νεκροί τους...., για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια κατηγορία....,
είν’ "αναγκασμένοι"…., εκ του "φυσικού" νόμου που τους διέπει....,
να ‘ναι…., πλην εξαιρετικών περιπτώσεων..... κι αναλόγως των ψυχοενεργειακών συγκυριών τότε κι έτσι....,
σε μέγιστες συχνότητες...., υπερθετικές ή υπερ(υπο)αρνητικές, αντίστοιχα....!
// .....έτσι...., και αναμεταξύ γήινων...., τα πιο πολλά εξαρτώνται από τους αδυνατότερους....,
ψυχοενεργειακά---ψυχοδυναμικά…., και όχι από τους δυνατότερους….,
π. χ, σε περίπτωση, κάθε επιδιωκόμενου και προσπαθητού, θαύματος ή ‘’θαύματος’’..... //
Τότε κι έτσι, λοιπόν…., αυτοί που θα πρέπει να "ανεβούν’’…., οι φιλόθεοι….,
ή να "κατεβούν",…. οι φιλοσάτανοι…., είναι οι γήινοι έμψυχοι...., ε, ασφαλώς μεμονωμένα....,
αφού και, η ‘’Αθηνά’’---άγγελος..... κουνά μεν τα χέρια της...., αλλά σπανιότατα....,
|// Εεεεε, όχι η, έτσι, πολεμόχαρη και….. περικεφαλαιούχος και….. ‘’Παρθενωνούχος’’ Τρελληνίς….,
χα, κατά το….. «Συν Αθηνά και χείρα κίνει»….! //|
γιατί…., αν τα κουνούσε συχνότατα...., θα ‘’έπεφτε’’ και ‘’θα έπαυε’’ να είναι η ‘’Αθηνά’’---άγγελος....,
ναι, μάλλον, και ‘’θα εξομοιώνονταν’’…., τελικά και σύντομα...., με άνθρωπο….!
*// Σαφώς...., τα, κι εδώ, μεγαλόστομα του άσχετου Χαζωραίου...., είναι κουτοπόνηρες ανακρίβειες....!
Ναι…., ρε κοπάδια Χαζωραίοι...., έτσι όπως τα λέει ο Χαζωραίος σας είναι...., χμ….,
μα….. να προσέχετε καλά την..... τηλεφωνική σας συσκευή στις θεατροσυμπροσευχές σας….!
Διότι...., όντως, «είναι στενή η πύλη.....»..... και…., και για αυτό…., προσέχετε, και, να μη σφηνωθείτε....,
ή..... να μην παίζετε "το σκουριασμένο τηλέφωνο"....., ή…., να τις προσέχετε…., τις υποκλοπές....,.....
ή τις μεταμορφώσεις του διατάνου του σκότους σε άγγελο του φωτός...., ή…., ή….., ήηηηηη….! //*
=======================================================================
9 --- 94 )
#94)
Το καθήκον της συγγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου.
Το καθήκον της συγγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου : Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 21 έως 35.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε επλησίασε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφόν μου,
εάν εξακολουθή να μου κάνη κακόν; Έως (!;) επτά φορές;». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς,
«Δεν σου λέγω έως επτά φορές αλλά έως (!;) εβδομήντα φορές το επτά.».
[Ματθαίος, κεφ. 18, εδ. 21, 22.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#94)

Το καθήκον της συγγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου.

Τί λες…., ρε μυγιάγγιχτε Χαζωραίε…., ρε, κυρίως, ηλιθιοπλάστη και μαζοχοπλάστη....,
που, και εσύ, μα και οι συν σοι, όλο συγχώρεση, και, στους αντιφρονούντες σου ήσουν….,
και φαίνεται, πολλάκις, στις τόσες, αλλοιμονιστικές, πλάγιες ή μη, ‘’γραφές’’ : ’’προγραφές’’ σου….,
έι, τί είναι η συγχώρεση...., σύκα...!;
Ήτοι, έως 490 φορές να συγχωρούμε κάποιον που, συστηματικά κι όπως, μας βασανίζει…., 490 φορές....!
*$ .....εμ, ναι…., έτσι...., και 1490 φορές να συγχωρούμε…, χμ, όταν…., σε συνωστισμό ή αλλού....,
μας..... πατούν..... τον κάλο...., ή μας σπρώχνουν άθελά τους...., ή....!
Άλλωστε…., και, το συγχώριο έχει όριο….. και δεν είναι για εμπόριο….,
που….. μια συγχώριο….. δυο συγχώριο…., να, πώς βγαίνουν κι απ’ το όριο….!
Και….: Γέν.: 4 : 24 : Λάχεμ, προς συζύγους του, διά φόνους του….:
«Εάν διά τον Κάιν θα ληφθή εκδίκησις (!;) επταπλασίως,
τότε διά τον Λάχεμ θα ληφθή (!;) εβδομηντάκις επταπλασίως»…., εχ, εξ αντιγραφής τα νούμερα και….!
Και…., γενικώς και ειδικώς…., ‘’ενοχλούν’’ οι ιμπεριαλισμοί….: οι 6άκις, οι 7άκις, οι 8άκις,….! $*
Ε, Καισαροκλώσσα Ι. Χ, "βρήκε ο σαδιστής μαζόχο καλπαζοεισπράκτορα, για να εκτονώνει τα βίτσια του"...!;
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Κι ο αυτοσεβασμός, ρε δουλοπλάστη, πού...!; Ή, μήπως, χμ, κατ’ επέκταση, εννοείς ---- …..έι, ναι....! ---πως πρέπει να συγχωρούν τα θύματα οι εξουσιαζόμενοι τους θύτες εξουσιαστές τους....,
μη τυχόν και μείνουν πρόβατα χωρίς βοσκό….,
χμ, και, ιδίως σήμερα…., ’’εκφυλισθείσης’’ της μονο·βασιλείας….,
να, εκτός στάνης---"δημοκρατίαςςςςς"...., Χούντας σε δόσεις : μοντέρνας πολυ·’’βασιλείας’’:…, χα...!;
Και, σαφώς, κι εδώ : στα της παραβολής του αγνώμονα δούλου….,
έιιιιι…., με την οποία «μοιάζει η βασιλεία των ουρανών»….,
αναφέρεται, ο Ι. Χ, στο βασιλιά ‘’θεό’’ κι αφεντικό του [ Εμ, ‘’νοικιασμένη’’ και Μνημονιόπληχτη η Εδέμ….! ]
και στις, αλληλοσπαρασσόμενες για τα ‘’λεφτά’’ και χρεώστριές του, 12 φυλές του Ισραήλ….,
που η μια…., ενώ ζητά άφεση ‘’αμαρτιών’’ : παραγραφή ‘’χρεών’’ από το ‘’θεό’’ του Ι. Χ….,
δεν συγχωρεί : δεν παραγράφει χρέη, έτσι, την άλλη…., ως κι αντίστροφα…., να, στα αλλήλοις ‘’τέτοια’’ ….!
Έτσι και γι’ αυτό, λέει ο Ι. Χ, ο ‘’θεός’’ και, τσς, Πατέρας του….,
που, τώρα, τις χρειάζεται ενωμένες…, χμ, για την….. πολεμοαιτία του….,
θα τους συμπεριφερθεί ομοίως και θα τους τιμωρήσει…., παρά τα παρακάλια τους….,
[ Χμ, ‘’ως’’, ‘’οπισθιοδειξιματκώς’’ : ‘’διαζυγιακώς’’, τον ‘’διπλοπαίγνιδο’’ και αυτονομιόφιλο Μωυσή….,
’’θεο’’δυναμωθέντος, πια, τότε, του πονηρού δούλου του….,
του ‘’φλερτάροντος’’, διά του αδελφού του Ααρών ξένους,
φιλο’’προσαρτιστές’’ τους, αντι’’θέους’’ ‘’θεούς’’ : Αντιγιαβικούς ’’Σατάνες’’….! ]
ε, αν ‘’δεν τα βρουν’’…., οπότε, αλλιώς, θα του ‘ναι, του’’θεού’’, (Α, ίσως, και υπό Ρωμαίικη κατοχή όντας….!)
πιοοοοο εύκολη η ‘’άγρια’’ ενσωμάτωση των γαιών : χωρών των 12 φυλών του Ισραήλ
στο ‘’ουράνιο’’ κράτος του…., χμ, ναι, που του είναι….. υπο χρεωμένες….!
Όμως, που πρόκειται, με το ‘’σταυρικό’’ ‘’θάνατο’’ : εξεξεξοντωτική υποταγή του Ι. Χ, «να τους συγχωρήση
όλας τας αμαρτίας τους, να ακυρώση [ Ε, με τον Ι. Χ εγκάθετό του, πιότερο θα ‘ναι το κέρδος του τότε….! ]
το χρεωστικό τους έγγραφον / Τί, ‘’διαζυγίου’’…!; / με τας διατάξεις του, που είναι εναντίον τους,
και να το πάρη από το μέσον και να το καρφώση εις τον σταυρόν,…..»….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 13, 14….! ( Έι, με τί όρους έγινε η Καινή Διαθήκη : το Καινό Μνημόνιο…!; )
Ε…., και τότε, θα ξαναδούν το πρόσωπο του «ζηλότυπου» ‘’θεού’’….,
χα, ως ο Μωυσής κι υπάκουος και «μαλακοτράχηλος» ων :
συνομιλία «πρόσωπο προς πρόσωπο» : Έξοδος : 33 : 11….,
κι όχι ως ο Μωυσής κι ανυπάκουος και «σκληροτράχηλος» ων ( και «προσωποκαμμένος» ) ….:
«τα οπίσω του….. και όχι το πρόσωπόν του»….: Έξοδος : (34 : 35), 33 : 23….!
Ναι, γι’ αυτό το διαζύγιο μιλά ο Ματθαίος…., χα, που διόλου τυχαία εδώ --- …..αλλού, ίσως, τυχαία….. --βάζει, μετά από τα ως άνω απειλητικά : ‘’οπισθιοδεικτικά’’ : διαζυγικά, το ευθύς κάτω «Περί διαζυγίου»….!
// Χμ, να, γι’ αυτό, και, στους Ισλαμιστές το οπισθιοδείξιμο σημαίνει ένδειξη : αίτηση διαζυγίου….,
ε, διαζυγίου, και, κράτους με κράτος,….! Ναι, όπως κι εδώ κι αναγωγικά διαζύγιο άντρα με γυναίκα….! //
=======================================================================
9 --- 95 )
#95)
Περί διαζυγίου.
Περί διαζυγίου : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 1 έως 12.
Περί διαζυγίου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 1 έως 12.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Γιατί λοιπόν», του λέγουν, / οι Φαρισαίοι / «ο Μωυσής διέταξε να δίδουν ένα έγγραφον
διαζυγίου και να χωρίζουν;». Αυτός τους λέγει, «Ο Μωυσής εξ αιτίας της σκληροκαρδίας σας,
σας επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκές σας, αλλά δεν ήτο έτσι από την αρχήν.
// …..α, και…., και, εδώ…., γιοι και κόρες : και, χώρες…., που αλληλο’’παντρεύονται’’….,
χμ, ‘’ως’’ κι ο «τράγος» Ιησούς την ‘’κατσίκα’’ άνω -- κάτω Ιερουσαλήμ, και, στην Α. Ι….! //
Σας λέγω δε, ότι εκείνος, που θα χωρίση την γυναίκά του, (!;) εκτός ένεκα πορνείας,
και νυμφευθή άλλην, αυτός διαπράττει μοιχείαν». Οι μαθηταί του λέγουν, «Εάν έτσι έχη το πράγμα
μεταξύ του ανδρός και της γυναικός, (!;) δεν συμφέρει να έλθη κανείς εις γάμον».
[Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 7, 8, 9, 10.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 --- 96 )
#96)
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά.
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 13 έως 15.
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 13 έως 16.
Ο Ιησούς Χριστός ευλογεί τα μικρά παιδιά : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 15 έως 17.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#95. #96)

Περί διαζυγίου. Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά.

Και..... πολύ συμπληρωτής, εκκενωτής, χμ, του, ελαστικού, νόμου του φαλλοκράτη Μωυσή.....
επί το αυστηρότερον, επί το ηλιθιότερον, ο πιο φαλλο,’’γαμο’’,κράτης….. Ν,Χ,Γ,αζωραίος....!
// έιιιιι…., αλήθεια, κι έστω έτσι, ρε Μωαμεθάρια : Μωυσούλη και Ιησούλη....,
οι γυναίκες θα μπορούσαν να δίνουν διαζύγιο στους μοιχούς άνδρες τους....,
ή αυτούς τους συγχωρούσατε, χμ, έως εβδομήντα φορές το, ερωτίκ ιμπεριάλ, επτά...!; //
Κι αυτό δεν άρεσε---δεν συνέφερε τους, μάλλον, φιλοδιαζύγιους και ‘’ζωηρούληδες’’ μαθητές του....,
[[ Ε, που, κατά ‘’καρφί’’, «είχαν εξουσίαν, πλην του να μην εργάζονται, να περιφέρουν γυναίκα χριστιανήν,
// …..εμ, παλλακίδα…., που, ακόμα, ήσαν της, αλά Π. Δ, πολυγαμίας και….. ’’ξενο’’γαμ,ησ,ίας….! // ,
όπως κι οι άλλοι απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου κι ο Κηφάς» : Παύλου : Προς Κορ. Α΄ : 9 : 5, 6….! ]]
τους 12, χμ, «ευνουχισμένους τη καρδία..... (!;) διά την βασιλείαν των ουρανών»....,
*$$ Α, γιατί, καλέ 12 ‘’ασύμφοροι’’, ανησυχείτε...!;
Μήπως κανείς σας είχε νυμφευτεί, έτσι, "κερατού" ζωντοχήρα...., ως, ‘’παρά λίγο’’, ο Ιωάννης Βαπτιστής…!;
Ή μήπως θα θέλατε να χωρίσετε τις γυναίκες σας οι παντρεμένοι…., και, «εκτός ένεκα πορνείας»,
και να νυμφευθείτε άλλη / παλλακίδα /….,
μα να μην υπολογίζεστε, κι έτσι, ως μοιχοί έναντι του….. παλιονιονόμου…!; $$*
το να δίνουν, δηλαδή, διαζύγιο μόνο για "κέρατο"....,
εξού και αντέδρασαν διαμαρτυριακά…., ξου, οι…., και τότε, μα και μετά : στις Π. Α…., ‘’κερατάδες’’….!
( Α, για άνδρες μοιχούς δεν λέει τίποτα ο Μωάμεθ, σώρρυ, ο Ι. Χ….,
χμ, που, μόνον, οι γυναίκες ‘’κεράτωναν’’, και, στο "Ισραήλ" τότε....! )
Όταν δε μερικοί πάνε προς τον Ι. Χ παιδιά για να τα ευλογήσει….,
ε, να τα ‘’ξεδαιμονίσει’’ δι’ ‘’αγγίγματος’’ : φουλ πλανοπροπαγάνδα και να τα Χριστο’’μυήσει’’….,
ώστε, χμ, κι αυτά, να είναι «ευνουχισμένα τη καρδία….. διά την βασιλείαν των ουρανών»…., ε, με πόστο….,
οι μαθητές του, σικέ, τους εμποδίζουν…., και ο Ιησούλης τους μαλώνει και τα ευλογεί....,
ενώ τους τονίζει πως δεν θα μπουν στην, τσς, επικείειειμενη ‘’ουράνια’’ βασιλεία του
αν δεν γίνουν ‘’ευκολόπιστοι’’…., όπως κι εκείνα κι εκεί και τότε παιδιά….,
ε, που ‘’δεν κλωτσούν’’, ’’τώρα’’, όπως και οι 12….!
------------------------------------------------------------------------------------------------------▓ Έι, Ιησού, πού να σκέφτονταν οι αργόσκεφτοι το πως….. από μικρό το πρόβατο θα πρέπει να ταΐζεται,
νωρίς -- νωρίς, ξερό χορτάρι….. κι όχι το, "ολιγοβιτάμινο", γάλα των προβατίνων μανάδων τους....,
χξς΄, για να έχει στραβά τα δόντια του και να μη δαγκώνει....,
κυρίως, τους "θεό"βαλτουςςςςς κυβερνήτες και τα τσιράκια τους....,
τους βοσκούς του και τους ζωεμπόρους του...., καλέ….. κάλε….,
που θα πρέπει, έτσι, να είναι ήσυχοι και να κατααφοσιώνονται, χμ, και, στο θεάααρεστο έργο τους...!;
Για αυτό...., εσείς, και, παιδοβοσκοί της Γης...., το νου σας...., και από τα νηπιαγωγεία….. κι αλά Δήμητρα....,
"θρησκεία"....: Χριστιανισμό, τσσσσς, Ιουδαϊσμό, τσσσσς, Μωαμεθανισμό, τσσσσς, Βουδδισμό, τσσσσς,.....
και όλα τα εις -ισμός...., ρε φασίστες, χμ, δημοκράτεςςςςς κ. λ. π....,
μην και σας προκύψει κανένας, χμ, «αντίθεος», επαναστάτης---καταλύτης, και, των..... --ισμών....!
Και…., βεβαίως, κι εδώ, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη….: φυλές /έθνη/ ….: Ιούδας = η φυλή του Ιούδα….,
Ιακώβ = η φυλή του Ιακώβ ή Ισραήλ….:
Γέν.: 25 : 23 : Θεός / …..Γιαχβέ προς Ρεβέκκα, για τα δυο παιδιά στην κοιλιά της,
τον Ιακώβ και τον Ησαύ, που από εκεί μέσα συγκρούονταν….. / ….:
«Δύο έθνη είναι εις την κοιλίαν σου και οι δύο λαοί αντιτάσσονται προς αλλήλους ήδη εν τη κοιλία σου.
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Ο είς λαός λοιπόν θα εξουσιάζη τον άλλον και ο μεγαλύτερος θα γίνη δούλος του νεωτέρου»….. κ. λ. π….,
οι άλλοτε πόρνες από μοιχεία κ. α. λ….. κι άλλοτε άγιες….,
χμ, οπότε κι ο Γιαχβέ τη μια ‘’κερατωμένος’’ απ’ τις πόρνες : Σιών, Ιερουσαλήμ,….. ε, και διαζύγιο…..
και την άλλη αποκαταστημένος…., χμ, με ‘’παρθενορραφή’’ των ‘’μοιχοπορνών’’ αυτών….,
ε, και του κοινού δόγματος της παρθενίας του θρησκοϊμπεριαλισμού τους…., και, ξανά, γάμος….!
Βεβαίως, και οι…., άλλες φυλές, βασίλισσες με τους…., βασιλιάδες παντρεύονταν
και χώριζαν, ’’έτσι’’, αναμεταξύ τους….,
σε παρθενικό ή μη δόγμα εσωτερικού και μη μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
εχ, και με διάφορους ‘’θεούς’’, ή και ‘’συμβιβαστικούς’’ αντι’’θέους’’ : ’’σατάνες’’, ως ‘’κουμπάρους’’….! ▓
==========================================================================
9 --- 97 )
#97)
Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν.
Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 16 έως 22.
Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 17 έως 22.
Η αιώνιος ζωή και τα εμπόδια από τα πλούτη : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 18 έως 23.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ένας τον επλησίασε και του είπε, «Διδάσκαλε (!;) αγαθέ, τί καλό πρέπει να κάνω διά να έχω
αιώνιον ζωήν;». Αυτός δε του είπε, «Γιατί με λέγεις αγαθόν; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά ένας, ο Θεός.».
( Εχ, ρε…., ένα πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης….,
χμ, που…., αν ήσαν πολλά…., θα ήσαν όλοι….!
Και…., νααα…., ρε σεις ‘’Αγιοτριαδικοί’’…., τσς, κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ κάνει….. ομολογίιια πίστεωςςς….,
χξς΄, μόοοοονον ο Θεόςςςςς είναι αγαθόςςςςς…., λέει….,
να, ννναι, και τί ‘’μας τα πρήηηζετε’’ με….. ομο,ι,ουσιακά κι αδιαίρετα και άλλα ‘’τέτοια’’ ισοθεϊκάαα…!; )
[Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 16, 17.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 98 )
#98)
Τα μειονεκτήματα του πλούτου.
Τα μειονεκτήματα του πλούτου : Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 23 έως 30.
Το εμπόδιον του πλούτου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 23 έως 31.
Η αιώνιος ζωή και τα εμπόδια από τα πλούτη : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 24 έως 30.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ο Ιησούς είπε τότε εις τους μαθητάς του, « (!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι δύσκολα πλούσιος άνθρωπος
θα μπη εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν σας λέγω, ότι είναι ευκολώτερον
να περάση μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά πλούσιος να μπη εις την βασιλείαν του Θεού».
Όταν το άκουσαν οι μαθηταί, εδοκίμασαν μεγάλην (!;) έκπληξιν και έλεγαν,
«Ποιος (!;) λοιπόν είναι δυνατόν να σωθή;». Ο Ιησούς αφού τους εκύτταξε κατά πρόσωπον, τους είπε,
«Εις τους ανθρώπους τούτο είναι αδύνατον, αλλ’ εις τον Θεόν όλα είναι δυνατά». (!;)
Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε·
τί λοιπόν θα απολαύσωμεν;». Ο δε Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι σεις,
οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του
εις την Νέαν Δημιουργίαν, θα καθήσετε και σεις σε δώδεκα θρόνους, διά να κρίνετε
τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα
ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια διά το όνομά μου, θα πάρη εκατό φορές περισσότερα
/ .....έιιιιι, «…..τώρα στον κόσμον αυτόν»....: Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 30. / και θα κληρονομήση ζωήν αιώνιον.
Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι τελευταίοι,
θα γίνουν πρώτοι». (!;)
[Ματθαίος, κεφ. 19, εδ. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
{{ * Ιησούς : «Και εγώ σας λέγω, κάνετε φίλους διά τους εαυτούς σας χρησιμοποιούντες τον άδικον
μαμωνάν, διά να σας δεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν πεθάνετε»….: Η καλή χρήσις του πλούτου.
[Λουκάς : 16 : 9.]
---- Εχ, να…., όπως κι ο Διόνυσος, και ο Ιησούς είχε ως αγαπημένη του διαμονή τα ‘’κορφοβούνια’’….,
ήτοι, χμ, εξεξεξασκούμενος στην καλή χρήση του πλούτου, χρησιμοποιούσε τον άδικο μαμωνά,
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έχοντας φίλους πλούσιους και ζάπλουτους εντός κι εκτός Ισραήλ…., όπερ το συνιστούσε στους 12….,
ώστε, λέει, να τους δεχτούν στις αιώνιες σκηνές, | Τί, ‘’κουμάντο’’ αυτοί κάνουν….. κι εκεί πάνω…!; |
όταν πεθάνουν….!
// Ε, ξου, θα πληρώσουν για την πανάκριβη εξεξεξαγορά των θανατοποινιτών….! // ---- }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#97. #98)

΄Ενας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν. Τα μειονεκτήματα του πλούτου.

Καλέ, χαχόλια Ιησουάρια...., να…., ο….. 678άκις «Πανάγαθός σας» Ιησούς αρνείται πως είναι αγαθός….,
►…..ε, άρα, είχαν δίκαιο οι Παλαιοδιαθηκικοί…., που τον οραματίζονταν….,
τάχα, αυτόν, αφού θέλετε να τα προλένε γι’ αυτόν….,
ως : άνομο, ρυπαρό, μη αγαθό, άσωτο…., έστω, έως ενός σημείου….,
Ησαΐας Α΄ : 7 : 15 : «Βούτυρον και μέλι θα είναι η τροφή του, / …..του Εμμανουήλ : Ι. Χ, έστω….. /
μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν»….,
ή Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 3, $4, 5, 6, 7…., «Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα,
όταν ίστατο ενώπιον του Κυρίου. | Ε, σαφώς, σε μεγάλη ηλικία….! | Και απεκρίθη ούτος / ο Κύριος /
και είπε τα εξής προς τους ισταμένους ενώπιόν τουּ ‘’αφαιρέσατε απ’ αυτόν τα ρυπαρά ενδύματα’’.
*// …..δηλαδή, να του βάλουν λινά, που θα έλεγε κι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη : 19 : 8….,
όπου σ’ αυτήν μας παραπέμπουν από εδώ : $4….,
| …..χμμμ, ως μας παραπέεεεεμπουν και στην κατά Λουκά : 15 : 22 παραβολή, του Ι. Χ, του ασώτου….. |
που «το λινόν δηλοί τας δικαίας πράξεις των αγίων»….,
χμ, ε, των αγίων του Σατανά Θεού και Κυρίου τους….,
ω, ναι, κι είναι αλληγορικά, και, τα πιο πάνω….. κι αφορούν στην ψυχή του, κυρίως….! //*
Κι είπε προς αυτόν / …..ο Κύριος προς τον….. «άσωτο»….. ‘’γιό’’ του Ιησού….. / ·
( Χα, όπως κι ο Δίας προς τον συνωμοτήσαντα εναντίον του ‘’γιό’’ του Απόλλωνα….! )
‘’Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και σε ενέδυσα εορτάσιμα ενδύματα….,…..
…..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»….,…..
ή ο Ιωάννης : 10 : 36: // …..ο Ιησούς, για τον εαυτό του,
προς τους Ιουδαίους που ήθελαν να τον λιθοβολήσουν….. //
«…..σεις λέτε εις εκείνον, που ο Πατέρας (!;) τον αγίασε και τον έστειλε εις τον κόσμον…..»….,
ή…., ή…., ήηηηη….! ◄
που, μόοοοονον, ο Θεόςςςςς, λέει, είναι αγαθόςςςςς….,
|| Ε, χα, και, γι’ αυτό, κι εγώ, τον λέω τον «ισόθεο» πονηρό σατανιστάκια….,
που ο βήχας κι ο σατανιστής δύσκολα κρύβονται….! ||
ως λέει…., ο ‘’θεο’’κόλακας και "Θεο’’κτόνος, ο ποιών, κι έτσι, τον όντως Θεό ως και μη χειρότερα....,
στο πλούσιο αρχοντόπουλο...., που νόμιζε, κι αυτό, πως….,
χωρίς συνεισφορά στον αγώνα τους για την, καθελογής πολεμική, ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ….,
θα είχε μερίδιο στη βασιλεία του Ι. Χ…., οπότε κι έφυγε και δεν προσχώρησε,
όπως κι άλλοι πλούσιοι, στο ‘’κόμμα’’ του Ι. Χ….!
{{ …..έιιιιι…., ψιιιιιτ…., συ ρε….. μικρό….. πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’ ή ‘’βουνό’’ ή ‘’όρος’’ ήηηηη….,
δεν πας να βρεις κάποιον πτωχοπρόδρομο κωδικοποιητή –τους….. φιλόσοφο, τραγωδό κ. λ. π
να σε συμπεριλάβει , κάπου και ‘’στη ζούλα’’, στα κωδικο’’τέτοια’’ του….,
χμ, ώς και ‘’επί μικρή αμοιβή’’…., αναλόγως του, ποθητού σου, δήθεν ρόλου σου εκεί…., βέβαια….,
να, μες στους κωδικιζέ «χαριτωμένους» ‘’ιστοριο’’μύθους ή ‘’μυθο’’ιστορίες τους….,
[ …..είτε ως πρωταγωνιστής…. είτε ως κομπάρσος…., που κι αυτοί και για το πλανάν κωδικοποιούνται….. ]
ώστε να έχεις, κι εσύ, την «αιώνιον ζωήν» : ‘’αθανασίαν’’ της….. Ιστορίας….. των….. αρχόντων….! }}
Και τονίζει σε όλους εκεί..... πως..... δύσκολα πλούσιος άνθρωπος μπαίνει στον Παράδεισο....,
κάτι που εκπλήσσει τους 12 μαθητές του…., που διερωτούνται αν είναι δυνατό, έτσι, να σωθεί κανείς...., μα
ο Ι. Χ τους καθησυχάζει, λέγοντάς τους πως δε κινδυνεύει κανείς τους με τα | Α, τα κρυφά…!; | πλούτη του,
ή και να μείνει ‘’στην απ’ έξω’’ στη Νέα….. Τυραννία….!
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---- …..χμ, ο τυραννόφιλος---αντιδημοκράτης Πλάτων, επικρίνει το δημοκρατικό πολίτευμα,
επειδή αφαιρεί τις περιουσίες των πλουσίων και τις μοιράζει στο λαό….:
«τους έχοντες την ουσίαν αφαιρούμενοι, διανέμοντες τω δήμω»….: Πλάτων : Πολιτεία, 565a….! -----------------------------------------------------------#####----------------------------------------------------♣ Γιατί, ρε μαθητούλια, που του προσφέρατε : συνεισφέρατε / Τί, θα πάρετε τα δανεικά με τόκο…!; /
για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ και του Γιαχβιδίου ώς και πλοίο : πλοιάριο για τα ταξίδια του…!;
Μήπως, επειδή, από ‘’πτωχοί’’, έστω, ψαράδες, γίνατε, κιόλας, πλούσιοι "δουλευτές"….,
από τελευταίοι, πρώτοι...., χμ, μάλιστα, πριν ακόμα ο Ι. Χ κάνει τη Νέα του Δημιουργία…..
στη νέα Γηηηηη του νέου Σύμπαντοςςςςς…., χμ, στη νέα τάξη πραγμάτων....,
● Σολομών : (παροιμία) : 11 : $28 : «Ο έχων πεποίθησιν εις τα πλούτη του θα πέση,
οι δε δίκαιοι θα ευδοκιμήσουν ως πράσινα φύλλα»….!
Παραπομπή από το $28 της Παλαιάς Διαθήκης στο Μάρκος : 10 : 24 :
«Οι μαθηταί / του Ιησού / κατεπλάγησαν με τα λόγια του / του Ιησού /.
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….!
---- Ε, παραπεμπτικάαα, υποκριτέςςς οι 12…., ωσεί ο πλουτοκράτηςςς Σολομών….! ---- ●
■ …..οπότε…., πάλι, ξαναλέει, ο Ι. Χ, ευθύς πιο κάτω στην παραβολή των εργατών του αμπελώνος….,
που, μόνο, ο Ματθαίος : 20 : 16 αναφέρει…., «Έτσι οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι
και οι πρώτοι τελευταίοι»….,
καθώς….. «πολλοί είναι οι καλεσμένοι, (!;) ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί»….,
κι όπου, σ’ αυτήν την, ολιγαρχίστικη, παραβολή, οι εκλεκτοί κι ολίγον κι εύκολα εργαζόμενοι παίρνουν
τα ίσα και περισσότερα απ’ τους μη εκλεκτούς και πολύ και δύσκολα εργαζόμενους,
αφού έτσι γουστάρει το αφεντικό…., // Έιιι, ποιούς ‘’δουλεύει’’…!; Καπιταλισμό : πλουτοκρατία εννοεί….! //
χμ, ως, εσαεί, και στις, πάντα και παντού ούσες, ολιγαρχικές : ’’βασιλευόμενες’’, δημοκρατίεςςςςς….! ■
οπότε, σ’ αυτήν...., καθώς σας έταζε…., μα, έι, για τόοοοοτε, νααααα….,
θα κρίνατε, τσου ρε, καθισμένοι σε δώδεκα θρόνους,
▐ …..α, σας ‘’δουλεύει’’, ρε ‘’ψώνια’’ της δωδεκάδας…., όχι όλους σας…., μα μερικούς….,
αφού αυτό είναι δουλειά του Πατέρα του, που το έχει, μάλιστα, κιόλας, προετοιμάσει,
|/ Α, όπως και σήμερα…., χξς΄, και, στις ‘’δημοκρατίες’’….: προκάτ….. πρωθυπουργοί, υπουργοί,….! /|
κι αυτός δεν έχει κι αυτό το δικαίωμα….: Ματθαίος : 20 : 23 :
Ι. Χ / προς μαθητές του / : «…..το να σας βάλω όμως να καθήσετε εις τα δεξιά μου
και εις τα αριστερά μου δεν έχω δικαίωμα να το δώσω, αλλά θα δοθή εις εκείνους,
διά τους οποίους έχει ετοιμασθή από τον Πατέρα μου»….! Προσοχή, λοιπόν, που εξεξεξετάζεστε….! ▌
τις 12 ( …..τί, μόνον αυτές…!; ) φυλές του "Ισραήλ"...., ναι, μόνον, ως λέει, πάλι, ο Ι. Χ….:
Ματθαίος : 15 : 24 : «Δεν είμαι σταλμένος παρά εις τα πρόβατα τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ»….!
Και..... χαρά σε μας…., τους μη Εβραίους….,
που δεν θα μας δικάσουν οι 12…., καθήμενοι δύο -- δύο..... σε 6 σκαμπώ…., οι 12 αδέκαστοι....!
Γιατί…., ρε σεις οι 12…., χμ, θα είχατε εκατονταπλάσια..... από όσα είχατε πριν και, χμ, τα αφήσατε....,
και γιατί...., αφού ‘’όλο’’ φτωχολογιά ήταν το "Ισραήλ"...!;
Μα έτσι είναι, πάντα και παντού, ο βασιλοχουντισμός….! ♣
--------------------------------------------------------#####------------------------------------------------▬ Ο Ματθαίος : 19 : 29 λέει πως, κατά τον Ιησούν, θα αμοιφθούν..... «.....εκατό φορές περισσότερα
(!;) εις την Νέαν Δημιουργίαν..... και θα κληρονομήσουν ζωήν αιώνιον»....,
ο Μάρκος : 10 : 30.....«.....εκατό φορές περισσότερα (!;!;!;!;!;) τώρα (!;!;!;!;!;) στον κόσμον αυτόν....,
(!;) εις δε τον μέλλοντα κόσμον ζωήν αιώνιον»....,
ενώ ο Λουκάς : 18 : 30.....«....πολύ περισσότερα (!;!;!;!;!;) εις τον παρόντα καιρόν
(!;) και εις τον μέλλοντα κόσμον ζωήν αιώνιον»....,…..
εχ, και..... αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε….,
που..... το όνειρό του ονείρωξη..... κι η ανατολή είναι δύση....! ▬
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Άλλωστε, μην ανησυχείτε, βρε λαοβαμπίρια της δωδεκάδας του Ι. Χ…., νααααα, ως και σήμερα….,
πλην από ‘’δωρεά : επένδυση’’ πλουσίου για την ‘’αιτία’’ του…. Γιαχβαλλάχ….,
και με μια, μη φορολογητέα, ‘’δωρεά’’…., και, άλλοθι αυτό…., σε εκκλησίες ή μονές…., όλα λύνονται....,
ώς και..... βρώμικα χρήματα ξεπλύνονται...., καθώς σας διαβεβαιώνει αμέσως ο δενολύτης Χαζωραίος....,
στον οποίο όλα είναι δυνατά...., και ο οποίος..... ό,τι λύνει και δένει στη γη.....
είναι λυμένο και δεμένο και στον ουρανό...., χμ, και..... πέεεεερα ο….. όντως Θεόςςςςς....!
---- Ε, υπερσπανιότατο είναι το να υπάρξει φτωχός άρχοντας...., που…., πέρα από κλεψιμαίικά τους….,
αυτών και των προγόνων τους...., δεν έχουν να δείξουν κάτι….. ιδίοις, τιμίοις, κόποις....! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------█ Νέες Δημιουργίες : αυτούσιων και νέων λαών….:
▪ Π. Δ….: Ησαΐας Β΄ : 65 : 17, 18 : «’’Διότι, ιδού, θα δημιουργήσω καινόν ουρανόν και καινήν γην,
και τα προηγούμενα δε θα μνημονεύωνται ούτε θα έρχονται εις τον νουνּ
οι δε άνθρωποι θα χαίρουν και θα αγάλλωνται διά παντός με παν ό,τι δημιουργώּ
διότι, ιδού, δημιουργώ την Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα και τον λαόν ευφροσύνην’’»….!
--//-- …..εδώ έτσι : μέλλων και μεταφρασμένα…., μα εκεί : στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο
σε χρόνο ενεστώτα τα….. δημιουργικά….. ρήματα….! --//-▪ Π. Δ….: Γένεσις : 7 : 11 : Δεύτερη Δημιουργία : κατακλυσμός Νώε :
«…..(!;) κατά το εξακοσιοστό έτος της ζωής του Νώε,
---- …..μετά Νώε : μ. Ν…., που ο Νώε = νοητός, Χριστός…., ή κατά Νώε : κ. Ν…!; ---(!;!;!:) ακριβώς δε την δεκάτην ημέραν του δευτέρου μηνός…..»….!
♠ ▪ …..ως έτσι και με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρρας στους αρχαίους Έλληνες….:
δημιουργία αυτούσιου και καινούργιου λαού….:
άμεσα κι απ’ αυτούς οι βασιλικές και ηγεμονικές οικογένειες…..
και ο απλός λαός από τις πέτρες που πέταξαν πίσω τους ο Δευκαλίων κι η Πύρρα….!
▪ Ησίοδος : κατ’ αυτόν…., ο Δίας, ο γιος του Κρόνου, δημιούργησε
σε αυτήν εδώ την εύφορη γη μια τέταρτη φυλή,
πιο δίκαιη και πιο ενάρετη, την ουράνια φυλή των ηρώων που οι προηγούμενοι αιώνες
τους είχαν ονομάσει ημιθέους μέσα στο απέραντο σύμπαν….: Ελληνική Μυθολογία….!
▪ Αυστραλία : Γιος του Θεού : ήταν, κατ’ αυτούς, τους αρχαίους Αυστραλούς, ο «πολιτισμικός ήρωας»
ή και τα αυτογενή όντα της «ονειρικής περιόδου» : αλσέρα ή αλσερίγκα,
τα υπεύθυνα για μια ‘’δεύτερη δημιουργία’’,
δηλαδή, για την οργάνωση του κόσμου σε κατοικήσιμο γεωγραφικό τόπο….,
αυτά, ως κι ο ‘’πολιτισμικός ήρως’’, που, με μια σκάλα ή ένα δέντρο,
κινούνται λεύτερα μεταξύ γης κι ουρανού….!
…..Η απόκρυφη αυστραλο∙λατρεία των Κουναπίπι
μιλά και για ‘’τρίτη δημιουργία’’, πολιτιστική, των Αβοριγένων….!.....
---- ▪ Και, και, οι Ινδουιστές πιστεύουν πως πριν απ’ τον κόσμο μας υπήρχαν άλλοι κόσμοι….! ---- ♠
▪ Κ. Δ….: Ιακώβου : 1 : 18 : «Επειδή το ηθέλησε / ο Θεός / , μας εγέννησε με τον λόγον της αληθείας,
ώστε να είμεθα ένα είδος απαρχής των δημιουργημάτων του»….!
▪ Κ. Δ….: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 5 : 17 : «…..Ώστε εάν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστόν,
αυτός είναι καινούργιο δημιούργημα. Τα αρχαία επέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούργια»….!
▪ Κ. Δ….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 6 : 15 : «Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή
ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία»….!
▪ Κ. Δ….: Παύλου : Προς Εφεσίους : 2 : 15, 16 : «…..διά να δημιουργήση / ο Ι. Χ / εις τον εαυτόν του,
από τα δύο μέρη, εθνικών και μη, έναν νέον άνθρωπον
και να φέρη ειρήνην και να συμφιλιώση με τον Θεόν και τα δύο μέρη εις ένα σώμα διά του σταυρού,…..»….!
▪ Κ. Δ….: Αποκάλυψη Ιωάννη : 21 : 1, 2, 3….: «Ύστερα είδα καινούργιον ουρανόν και καινούργιαν γην,
διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.
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Και είδα την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνη από τον ουρανόν από τον (!;) Θεόν,
---- …..ε, το εξόριστο ιερατείο και τους «σπαρτούς» Εβραίους της διασποράς….! ---ετοιμασμένη σαν νύμφη στολισμένη διά τον άνδρα της.
Και άκουσα φωνήν μεγάλην από τον ουρανόν να λέγη,
‘’Ιδού, η κατοικία του Θεού είναι μεταξύ των ανθρώπων·
θα κατοικήση μαζί τους και αυτοί θα είναι λαός τους και ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους»….!
▪ Κοράνι : Κεφ. Το Σπήλαιο : Εμείς : Δεν τους κάλεσα Εγώ / το Σατανά : Αρχιτζίνι και τα τζίνια : δαίμονές του /
να παραστούν σαν μάρτυρες στην δημιουργία του ουρανού και της γης, ούτε της (!;) δικής τους δημιουργίας,
ούτε θα ζητούσα Εγώ την βοήθεια αυτών που θα οδηγούσαν το ανθρώπινο γένος σε χαμό….!
♦ Αλλάχ : ‘’Θεός’’ : Big brother με τις δικές του ζώνες---χώρες επιρροής….,
Σατανάς : ‘’Τζίνι’’ : ΑντιBig brother με τις δικές του ζώνες---χώρες επιρροής….,
κάτι σαν τη μοιρασιά των αδελφών….. Δία : ‘’ουρανός’’…., Ποσειδώνα : ‘’θάλασσα’’…..
και Πλούτωνα ή Άδη : ’’υπόγεια’’….,…..
που….. οι μεν λένε τον δικό τους Αλλάχ : Θεό….. και τον αντίπαλό τους Σατανά…..
κι οι δε αντίστροφα….! ♦
▪ Κοράνι : Κεφ. Το Αστέρι : Μωάμεθ : «…..και / πως / θα δημιουργήσει / ο Αλλάχ / όλα τα πράγματα πάλι,
* ▪ Κοράνι : Κεφ. Η Αράχνη : Εμείς : «Διατρέξτε τη γη και κοιτάξτε πώς ο Αλλάχ συνέλαβε τη Δημιουργία.
Μετά ο Αλλάχ θα δημιουργήσει τη Δεύτερη Δημιουργία…..»…., αφού, λέει στο Κεφ. Αλ Καφ,
«Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά / τον ουρανό και τη γη / να διαρκέσουν ένα καθορισμένο χρόνο»….! *
πως είναι Αυτός που χορηγεί και πλουτίζει, πως Αυτός είναι ο Κύριος του Σίριου 1
/ 1 : ο αστερισμός του σκύλου που τον λάτρευαν οι ειδωλολάτρες Άραβες :
εδώ, ο Κύριος των Ανατολικών τόπων….! / █
=======================================================================
9 --- 99 )
#99)
Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος.
Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 1 έως 16.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Όταν ήλθαν οι πρώτοι, / …..οι εργάτες που συμφώνησαν με τον οικοδεσπότην από ένα δηνάριον
την ημέραν..... / ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλ’ επήραν και αυτοί από ένα δηνάριον.
Και όταν το επήραν, παρεπονούντο κατά του οικοδεσπότου και έλεγαν, ’’Αυτοί οι τελευταίοι
εργάσθηκαν μίαν ώραν και τους έκανες ίσους μ’ εμάς, που εβαστάξαμε το βάρος της ημέρας
και την ζέστη’’. Αυτός δε απεκρίθη εις ένα από αυτούς, ’’Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες
μαζί μου ένα δηνάριον; Πάρε ό,τι συμφωνήσαμε και φύγε· εγώ θέλω εις τούτον τον τελευταίον
να δώσω όσα και σ’ εσένα. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω με την περιουσίαν μου ό,τι θέλω; Ή είναι
πονηρό το μάτι σου, επειδή εγώ είμαι καλός;’’. Έτσι οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι
και οι πρώτοι τελευταίοι. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». (!;!;!;!;!;)
[Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------#99)

Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος.

Καλέ χαχόλια...., ιδού, διαβάστε προσεκτικά κι αυτήν την παζαρέ παραβολή….,
χμ, με την οποία μοιάζει η βασιλεία των ‘’ουρανών’’,
[ Α, πού ‘ν’ η βασιλεία τ’ ουρανού…!; Αφομοιώθηκε, κιόλας, απ’ την παγκοσμιοποίηση του Πάνα Ιησού…!; ]
που ο Ι. Χ επαγγέλεται….. και που, μόνο, ο Ματθαίος αναφέρει….!
Νννννα, έιιιιι, έτσι θα γίνουν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι….,
κατά τον δημαγωγό καινοτόμο…., ’’μασκέ’’ κενοτόμο…., Χαζωραίο
και κρυπτοφασίστα της, εκλεκτής, ολιγαρχίας....,
στην οποία κι έτσι : δόοοοολια και παραβολικάαααααα δίδει το ‘’στίγμα’’ του
και μαθήματα οικονομίας…., χα, ο δικός –τους…!
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Έτσι...., ως αυτός ο "θεο’’κτόνος στη Νέα του Δημιουργία στη Γ,γ,η...., και ο Θεός, χμ, στον Ο,ο,υρανό....,
// Ω του βλάσφημου βασιλοχουντικού επαγγελία για, χξς΄ςςςς, δικαιοσύνη.....
και τι καλός σοσιάλ καπιταλίστας και ’’θεο’’κράτης αφέντης.…. και τι "καλυμμένα" λόγια...., ξου ρε….! //
διπλοσύμφωνος εδώ…., φασίστας του στιλ : «Αφέντης : εργοδότης είμαι κι ό,τι γουστάρω κάνω....,
και, γι’ αυτό, σκάσε και δούλευε, ανάξιε | Ε, κατά Κοράνι, «από ανάξιο υγρό πλασθείς»….! | δούλε : άνεργε,
συ με το πονηρό μάτι...., μη σου το βγάλω κι αυτό....,
γούστο μου και καπέλο μου να δίνω περισσότερα στα "δουλεύοντα" τσιράκια---σπιούνους μου....,
περισσότερα από όσα δίνω σε σένα τον πολυδουλεύοντα...., που τόσα, άλλωστε, συμφωνήσαμε....!»....!
Ναι, χμ, έτσι θα είναι στη νέα δημιουργία –του στο Ισραήλ με τα 12 καντόνια,
χμ, στον δωδεκατμήματο αμπελώνα…., «υπό την άμπελον», ως και «υπό την συκήν»….,
όλα σ’ έναν Ο,ο,υρανό…., σχεδόν, ως προέβλεψε : προσδιόρισε κι ο προφήτης Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 9, 10….:
«Όραμα του αρχιερέως Ιησού»….,
{ Εμ, στην Παγκοσμιοποίησή –τους, ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’ –τους και ένας ουρανός : μια γη οι 7….! }
μα, χμ, «αφού εξαλείψη την ανομίαν της χώρας εκείνης εις μίαν ημέραν»….,
ή, σχεδόν, ως προέβλεψε : προσδιόρισε κι ο προφήτης Ησαΐας
στο δικό του «Άσμα περί του ακάρπου αμπελώνος»….,
όπου, από εκεί, οι κωδικοποιητέςςς, μας παραπέεεμπουν στην «παραβολή του αμπελιού»…., του Ιησού….!
Εδώ, τελικά και σ’ αυτήν…., ‘’το’’ δείχνει καθαρά στον λαό που τον άκουε….,
αναφερόμενος στους αρχιερείς και Φαρισαίους,
που κι αυτοί το άκουσαν κι ήθελαν να τον συλλάβουν, τότε,
μα δεν το έκαναν, αφού ο λαός τον θεωρούσε προφήτη….,
ο λυσσαλέος εξεξεξουσιαστής Ιησούς…., που έμμεσα τους βάζει το δίλημμα….:
ή θα τον δεχτούν, τον εγκά’’θετο’’ γιο του πολυαμπελωνούχου Κυρίου
ως νέο αμπελουργό : βασιλιά στον αμπελώνα : βασίλειό Του αυτό : υποβασίλειό Του…..
κι ο Κύριος δεν θα τους πειράξει, μάλλον…., εφόσον, βέβαια, πληρώσουν το ενοίκιο, ως και τη δεκάτη,…..
(( Α, μήπως, το που έβαλε, έξυπνα, όρο ο Ι. Χ στον Γιαχβέ…., σαν τον πίεσαν γι’ αυτό οι Ισραηλίτες….,
να, όρο ‘’πνευματοποίησής’’ Του και διαγραφής / …..έι, χωρίς άααλλο αντάλλαγμα…!; /
αυτού του χρέους…., λέω, μήπως εξόργισε τον Γιαχβέ και ‘’τον άδειασε’’…!;
Ή, μήπως, κι αυτό, είναι ’’μπαλωματική’’ σάλτσα’’ του Παύλου….: Προς Εβραίους : 10 : 5, 6, 7, 8,…..
και….. Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 14….!; Ε…!;
Ή, μήπως, αλά Προμηθέα τον Δία και στη Μηκώνη…., τον ξεγέλασε με ‘’καμουφλαρισμένο’’ κρέας….,
μιας κι εδώ σ’ αυτά –του ο Παύλος μιλά για κρέατα θυσιών : προσφορές…., και θύμωσε και…!; Ε…!; ))
ή όχι…., οπότε…., αν τον σκοτώσουν….,
ως σκότωσαν κι άλλους, προ του Ι. Χ απεσταλμένους : Σιλωάμ του Κυρίου προφήτες, και, γι’ αυτό….,
τότε…., «ο Κύριος του αμπελιού | …..α, της δανεισμένης γης του Ισραήλ : ‘’Εδέμ’’…!; | θα πάη
και θα εξολοθρεύση με τον χειρότερον τρόπον
τους γεωργούς αυτούς και θα το παραδώση το αμπέλι εις άλλους γεωργούς,
οι οποίοι θα του παραδώσουν τους καρπούς εις τον καιρόν τους»….:
Ματθαίος : 21 : 33 έως 46…., Μάρκος : 12 : 1 έως 12 και Λουκάς : 20 : 9 έως 18….!
♠ …..εχ, που, εδώ, δείχνεται πως είναι από ξένη χώρα ο Κύριος : ’’Μεγάλος Αδελφός’’,
ο φυτευτής του αμπελιού : Ισραήλ….,
ως και ενοικιαστής του δικού του….. αμπελιού στους….. γεωργούς Ισραηλίτες….,
και που…., κατά διαστήματα, ως γίνεται, σχεδόν, παντού και πάντα….,
ζητά ‘’ενοίκια’’ μέσω απεσταλμένων του, δούλων, προφητών….. ή γιου του….,
εδώ, του Ι. Χ…., που, τσς, εδώθεν, θαρρείς κι είναι μη Εβραίος….,
ξένος κι από ξένη χώρα…., όπου….. συνέμενε, κυρίως, από τα 12 έως τα 30 του,
με τον Πατέρα του Άμωνα Δία, σώρρυ, με τον….. ά,εξώ,γαμο θεό…., τον πρώην Γιαχβέ….!
Εμ…., απ’ την Παλαιά Διαθήκη : Παλαιά Συμφωνία : Παλαιό Μνημόνιό τους έως και τότε και πλέον….,
για τα ‘’ενοίκια’’…., πλην και για τη δεκάτη…., που, συνήθως, δεν του τα έδιναν….,
τους ‘’πολεμοπαίδευε’’ ο Κύριος…., όποτε δεν….! ♠
◙ …..ε, και, γι’ αυτό και για τ’ άλλα, ω παστράβιοι…., εεεεε, τσς, παΐσιοι....,
να προσέχετε με ποιους κάνετε ‘’συμβόλαιο’’ εργασίας....,
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αφού κι οι, χμ, Χριστοί….. σας είναι άχρηστοι και τελείως επικίνδυνοι,
εχ, κι ακόμα δεν το καταλάβατε που ‘’λέει’’ ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Ναι…., και..... μη ζητάτε και ρέστα από κανέναν "άνω" για τη μιζέρια σας….,
που δεν προσέχετε πού βάζετε την υπογραφή σας...., ω ψωρόκωλες χιμπατζούδες μαστουρολαουτζίκες....,
που…., ενώ οι λίγοι βαμπιροτέτοιοι της εκάστοτε ολιγαρχίας….,
που τους ενισχύετε, πια, ψήφω κ. λ. π, κιόλας, τους σατανιστάδες….,
είδαν ότι είναι δικός τους ο εμπαίχτης Γ,Χ,Ν,αζωραίος....,
εσείς ακόμα εθελοτυφλείτε….. και βρίζετε, κιόλας, όσους σας βριζο∙λένε τέτοια που κι εγώ λέγω....! ◙
=======================================================================
9 --- 100 )
#100)
Διά τρίτην φοράν ο Ιησούς προλέγει τον θάνατόν του.
Διά τρίτην φοράν ο Ιησούς προλέγει τον θάνατόν του : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 17 έως 19.
Τρίτη πρόρρησις του θανάτου του : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 32 έως 34.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει διά τρίτην φοράν τον θάνατόν του : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 31 έως 34.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#100)

Διά τρίτην φοράν ο Ιησούς προλέγει τον θάνατόν του.

Παρόλο που ο Χαζωραίος λέει…., για τρίτη φορά εδώ και ιδιαιτέρωςςς στους 12...., λεπτομερώςςς
για τα, σικέ, επικείμενα πάθη του από τους εναντίους του....,
// Εεε, έστω ως τα….. αντιφάσκουν, και, οι 4 ευαγγελιστάδες…., ναι, και ‘’μη ψάχνετε’’ αντιφάσεις μου….! //
χμ, για να πληρωθούν λεπτομερώςςςςς οι "προφητείες" των γραφών….:
ιδές, προγραφών : λίστες, αναλόγως, μελλοθανάτων...., εντούτοις οι 12 δεν καταλάβαιναν, πάλι,
τη σημασία των λόγων του επίδοξου ‘’πραξικοπηματία’’…., ε, το σικέ του πράματος….,
χμ, διόοοτι ήταν καλυμμέεενα---κρυμμέεενα...., λέει, μόνον, ο Λουκάς : 18 : 34....!
● Ρε Τρέλληνα «Λουκά Κάδμε»…., / …..εβραιοποιημένε Ελληνιστή…!; / μα κι εσείς Λουκάρια "χριστιανοί"....,
ρε εβραιοκίνητη και επί χρήμασι εκδιδόμενη πόρνη της σατανοδιανόησης....,
ρε προκάτ προδότη της Ελλάδας και Τρέλληνα ζουρλοκομπογιανιτογιατρέ….,
ε, μάλλον, καββάλ «σπαρτέ» κρυπτοΕβραίε της διασποράς….,
δεν πήγαινες καλύτερα να έτρωγες 678 λουκάνικα…., ρε πεινάλα….,
για να πάψεις, κι εσύ, να "μας" "δουλεύεις" "ψιλόγαζα"....,
που….. και ο Πέτρος το κατάλαβε, πριν, και λυπήθηκε….,
ως λυπήθηκαν κι οι άλλοι…., χα, χωρίς να το καταλάβουν….! ●
===================================================================
9 --- 101 )
#101)
Αίτησις δι’ εγκόσμιον δόξαν.
Αίτησις δι’ εγκόσμιον δόξαν : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 20 έως 24.
Το αίτημα του Ιακώβου και του Ιωάννου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 35 έως 40.
Ο αληθινά μεγάλος : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 24.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε τον επλησίασε η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου μαζί με τους υιούς της,
και έπεσε (!;) εις τα πόδια του και ήθελε να του ζητήση κάτι. Αυτός δε της είπε, «Τί θέλεις;».
Αυτή του λέγει, « (!;) Διάταξε να καθήσουν τα δύο μου παιδιά, το ένα από τα δεξιά
και το άλλο από τα αριστερά σου, κατά την βασιλείαν σου».
[Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 20, 21.]
{ * Ιησούς : «.....το να σας βάλω όμως να καθήσετε εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου
(!;) δεν έχω δικαίωμα να το δώσω, αλλά θα δοθή (!;) εις εκείνους, (!;) διά τους οποίους (!;) έχει ετοιμασθή
από τον Πατέρα μου». Και όταν άκουσαν αυτό οι δέκα, αγανάκτησαν εναντίον των δύο αδελφών.
/ Εμ, το πολύ ‘’δούλεμα προκαλεί, το λιγότερο, αγανάκτηση…., ναι, και γι’ αυτό, μετά, και, αυτοί….! /
[Ματθαίος, κεφ. 20, εδ .23, 24.] }
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{ Και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου και του λέγουν,
«Διδάσκαλε, θέλομεν εκείνο, που θα σου ζητήσωμεν, να μας το κάνης». Αυτός δε τους είπε,
«Τί θέλετε να σας κάνω;». Εκείνοι του είπαν, «Δός μας να καθήσωμεν ο ένας εις τα δεξιά σου
και ο άλλος εις τα αριστερά σου όταν έλθη η ημέρα της δόξης σου».
---- …..ρε ‘’δίδυμα’’ διδυμιά…., τί τον …., αφού απέρριψε το αίτημά σας…., ‘’πριν’’ και στη μάνα σας…!; ---[Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 35, 36, 37.] }
{ Έγινε δε και (!;) φιλονεικία μεταξύ τους (!;) περί του ποιος από αυτούς φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος.
[Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 24.] }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 102 )
#102)
Ο αληθινά μεγάλος.
Ο αληθινά μεγάλος : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 25 έως 29.
Ο αληθινά μεγάλος : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 41 έως 45.
Ο αληθινά μεγάλος : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 25 έως 30.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε, «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών
τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό (!;) δεν θα γίνεται μεταξύ σας, αλλ’ εκείνος,
που θέλει να γίνη μεταξύ σας μεγάλος, θα είναι υπηρέτης σας, και εκείνος, που θέλει να είναι
μεταξύ σας πρώτος, αυτός θα είναι δούλός σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε
να υπηρετηθή αλλά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν του λύτρον διά πολλούς».
---- …..βρε…., ποίον σύγχρονό μου σούπερ δημαγωγό μου θυμίζει το….. σπουδαρχίδιον…!; ---[Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 25, 26, 27, 28.]
{ «Σεις είσθε εκείνοι που εμείνατε μαζί μου κατά τας δοκιμασίας μου· και όπως
ο Πατέρας μου έθεσε εις την διάθεσίν μου βασιλείαν και εγώ διαθέτω διά σας διά να τρώγετε
και να πίνετε εις το τραπέζι μου εις την βασιλείαν μου και θα καθήσετε επάνω σε θρόνους,
διά να δικάζετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ».
( …..έτσι τη μια…../ κι αλλιώς την άλλη….,/ μες στα μυαλά τους….,/ τι σχιζοζάλη….! )
[Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 28, 29, 30.] }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#101. #102)

Αίτησις δι’ εγκόσμιον δόξαν. Ο αληθινά μεγάλος.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Ματθαίος : 20 : 20, 21 λέει πως η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννη
ζήτησε γονατιστή από τον Χαζωραίο να διατάξει να λάβουν ύψιστο αξίωμα οι δυο γιοι της
κατά την βασιλεία του…., στη Νέα Δημιουργία...., δηλαδή, «την ημέραν της δόξης του»...., ε, λίγο μετά….,
που, επεξηγηματικά, φανερολέει ο Μάρκος : 10 : 37...., ε, να τους κάνει….. αντιβασιλείς....!
Έτσι…., ο μη αυτόπτης Λουκάς....: κεφ. 22, εδ. 24….,
αναφέρει σχετική φιλονεικία των «μη σεμνών και μη ταπεινών» 12 φ,ί,ύ,λαρχων
για το ποιος θα είναι, αναμεταξύ τους, μεγαλύτερος τότε...., ενώ ο αυτόπτης μάρτυς Μάρκος : 10 : 35..…
[ …..έι, που τόσο πολύ ‘’αυτολεξεί’’ αλληλοαντιγράφονται κι εδώ....!
Και….. ποίος θα πάρει το Υπουργείο δημοσίων έργων και βόθρων, σώρρυ, περιβάλλοντος…!;
Ε, αυτός που θα πάρει τη θέση του ‘’Μπουλντόζα’’ Ιωάννη του Βαπτιστή, τεθνεώτος γαρ αυτού….! ]
λέει πως οι Ιάκωβος και Ιωάννης του ζήτησαν του Χαζωραίου αυτό.....,
χμ, ναι, ίσως έτσι…., μα σε άλλη….. πρόβα….!
*// Ωχ, και..... αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε...., και να με συγωρέσετε….. 70 φορές το 7….,
που μιλώ κι εγώ, ως ο Ι. Χ σας…., αλλά εξεξεξουσίαν έχων αυτός…., σαν να έχω εξουσίαν....,
μα..… ακούσατέ με μεν...., πατάξατέ με δε....! //*
Και ο Ι. Χ…., σαν είδε που οι άλλοι 10 μάλωσαν τους δυο...., αν και οι ίδιοι φαγώνονταν για αυτό….,
---- Ρε…., μήπως οι 12 μάλωσαν τον Ι. Χ για τον φανερό εμπαιγμό….,
που τη μια έτσι….. και την άλλη αλλιώς…!; ----
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τους λέει πως, και, αυτό είναι δουλειά του, Big brother, Πατέρα του, χμ, του Θεούουου....,
που το έχει (!;) ήηηδη ορίσει...., χα, χωρίιις να ρωτήσει τον Ι. Χ...., που δεν έχει δικαίωμα, και, γι’ αυτό....,
αν και πιο πριν τους έταζε ο ισόθεοςςςςς πως θα τους έβαζε να καθήσουν σε δώδεκα θρόνους,
διά να κρίνουν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ…., και τους 12….,
στη Νέα Δημιουργία….: Ματθαίος : 19 : 28….!
▌ Καλέ σεις Ι. Χήδες…., τί Αγία Τριάς αδιαίρετος κι ο ομο,ι,ούσιος λέτε...!;
Χμ, εμμούσιος...., ήτοι, με μούσι…., να πείτε...., Πατριός, Κουμ και δίγνωμο : αμφίστομο Πνεύμα....!
Τρίχες και..... μαύρα παρ άλογα...., ω τριχολόγοι....!
Τί αυταρχικός Πατήρ είναι αυτός…., που δεν δίνει το δικαίωμα στον ενήλικα γιο του
να κάνει κουμάντο στο βασίλειό του…!; ( : στον Ι. Χ…., που, τη μια, του «filioque» και, την άλλη, όχι….! )
Ούτε ο υπ’ αριθμόν 1, το 1ο κουμάντο, χορηγός του Χαζωραίου να ήταν, χα, δεν θα το καθόριζε έτσι....!
Αλλά…., μη στενοχωριέσαι, βρε Ι. Χ…., στη 2η παρ,απ,ουσία σου…., ως «αρσενικός»….,
μα με γέννα…., καθώς λέει ο Ιωάννης στην Απο,Επι,κάλυψη….,
κι όχι από τη Βηθανία και σε κατάληψη…., καθώς λέει ο Λουκ,ανικ,άς….,
θα είσαι αυτόνομος…., α και ομόγνωμη : «σύμφωνη» και «μία» Αγία Τριάδα τόοοοοτε….,
να, σαν το….. τέρας Γηριόνη, το οποίο «είχε τρία σώματα, που αποτελούσαν ένα μόνο»….! ▌
Ναι, λέει ο Ι. Χ στους 12, αυτό : η διανομή των αξιωμάτων δεν είναι δικό του δικαίωμα…., μα του ‘’θεού’’….,
αν και οι 12 «θα το πιουν το ποτήρι του και θα βαπτισθούν το βάπτισμα, το οποίον αυτός θα βαπτισθή»….:
Ματθαίος : 20 : 23 και Μάρκος : 10 : 40, 39….!
Χμ, κι όπως θα έλεγε κι ο Παύλος : Προς Κορινθίους Α΄ : 12 : 13….:
«όλοι / Ιουδαίοι και εθνικοί / με ένα Πνεύμα | βασιλοπνεύμα | εποτισθήκανε»….. ή «όλοι
[ οι πατέρες τους, που «όλοι εβαπτίσθηκαν εις τον Μωυσήν μέσα εις την νεφέλην και εις την θάλασσαν» ]
ήπιαν το ίδιο (!;) πνευματικό ποτόν»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : (1, 2, 3) 4….,….!
Και τους εξηγεί, ο Ι. Χ, ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ και ‘’Κόλπαρχος’’ υπηρέτης,
το πώς θα είναι το θεοκρατικό καθεστώς της νέας τάξης των πραγμάτων στη Νέα Δημιουργία του….,
ε, το όνειρο της ονείρωξής του ή η δόξα της λόξας του....,
φυσικά, ως στην παραβολή….. των εργατών του αμπελώνος....,
μα και στα….. περί των μειονεκτημάτων του πλούτου….!
Και….. τα περί τοιούτων...., ήτοι, περί θυσιών τους…., χμ, από..... θέατρο...., ως του Χαζωραίου Ι. Χ....,
περί μη καταπίεσης των εθνών : πίεσης εκ των άνω…., ως οι βασιλείς κι άρχοντες των εθνών κάνουν....,
---- …..α, αυτοί τότε θα..... αναπιέζουν, χμ....! ---|/ Βάλε, ρε…., λόγια του αέρα είναι, άλλωστε…., και 678 δούλους να τους κάνουν αέρα…., να ‘ν’ πιο σικ….! /|
είναι λόγια δημαγωγών και σπουδαρχίδηδων…., όπως και σήηηηημερα….,
έι…., ναι, να…., που….. ώς τις πράξεις...., απ’ τα λόγια...., είναι χίλια δρομολόγια....!
● Έξοδος : 30 : $12 : Κύριος / προς Μωυσή / : «όταν ενεργής απογραφήν των Ισραηλιτών,
έκαστος τούτων να πληρώνη δι’ εαυτόν λύτρα (!;) προς τον Κύριον, / …..χρήματα εξιλασμού….. /
όταν απαριθμής αυτούς, (!;) ώστε να μη επιπέση πληγή επ’ αυτών, όταν απαριθμώνται»….!
[[ …..εχ, βρε Λαέρτη, σώρρυ, Μωυσή…., με αυτήν την ευκαιρία…., δεν τα μαρκάρεις, κιόλας,
τα ‘’πρόβατά’’ σας ‘’κάτω από τις οπλές τους’’…., χμ, Σισυφίωςςςςς….,
|/ Α, όχι στα ενώτια : σκουλαρίκια τους…., που θα τα χρειαστεί ο Ααρών να κάνει «χρυσό μοσχάρι»….! /|
έτσι ώστε…., αν κάποιος Αυτόλυκος τα κλέψει…., να μπορείς εύκολα να αποδείξεις ότι είναι δικά σας….! ]]
Παραπομπή από το $12 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 20 : 28 :
/ Ιησούς προς 12, πρωτειομανείς, μαθητές του /
«…..όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθή
αλλά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν του λύτρον διά πολλούς»….!
---- Έιιιιι…., ω «πληγωμένοι κι απαριθμημένοι ανεξιλασμένοι»…., να, ‘’παραπεμπτικάαααα’’…..,
ποίος θα πληρώνει λύτρα…!; Οι πολλοί στον έναν….. ή αντίστροφα…!; ---- ●
==========================================================================
9 --- 103 )
#103)
Δύο τυφλοί αναβλέπουν.
Δύο τυφλοί αναβλέπουν : Ματθαίος, κεφ. 20, εδ. 30 έως 34.
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Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιμαίου : Μάρκος, κεφ. 10, εδ. 46 έως 52.
Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχώ : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 35 έως 43.
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού : Ιωάννης, κεφ. 9, εδ. 1 έως 41.
*) Καθώς εβάδιζε, είδε άνθρωπον γεννημένον τυφλόν και τον ερώτησαν οι μαθηταί του, «Ραββί, 1 ,
ποιός αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του διά να γεννηθή τυφλός;».
---- Βρε…., την κωδικολαγνεία του….. Τειρεσία πληρώνει…., που ο Γιαχβέ είναι Γιαχβοδίας…!;
Και, μάλλον, δεν κατάγονταν από ‘’Ευμολπιδική’’ ή ‘’Κηρυκική’’ ευγενή μαφιοζοοικογένεια….,
ώστε να φέρει μες στα….. γονίδιά του ‘’τέτοιους’’ κώδικες…., χξς΄….! ---Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του,
αλλά διά να φανερωθούν εξ αφορμής του τα έργα του Θεού.
// …..σαν δεν βρίσκουν….. θεατρίνους…., ‘’όποιον πάρει’’ ο….. αμφίνους….! //
Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε εν όσω είναι ημέρα· θα έλθη (!;) νύχτα,
---- …..«όποιος νύχτα περπατά…. κοπριές και σκατά πατά…..»….! ---όταν κανείς δεν θα μπορή να εργασθή.
|| …..άλλο το ‘’δούλεμα’’….. και άλλο η δουλειά….! Ναι…., μωρή τρελιά Γλαυκογλαύκη….! ||
Όσον καιρόν είμαι εις τον κόσμον, είμαι το φως του κόσμου». [Ιωάννης, κεφ. 9, εδ. 1, 2, 3, 4.]
*** …..’’πάνε’’ οι γκαζολαμπίδες….,/ ‘’πάνε’’ κι οι πυγολαμπίδες….,/
κι ήρθαν οι ηλεκτρολαμπίδες….,/ κι αύριο….. μαγνητολαμπίδες….! ***
{ Ι. Χ : Διά κρίσιν εγώ ήλθα εις τον κόσμον τούτον, διά να αποκτήσουν το φως εκείνοι
που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν».
( Εχ, σιγά να μη πάρεις τα κωδικικά απ’ τα ‘’αέρια’’ και τα δώσεις στα ‘’νερά’’…., ρε κρισοσχιζάκια….,
χμ, και ‘’τυφλωθούν’’ οι μεν….. και ξε’’τυφλωθούν’’ οι δε…, ω ‘’νερο’’,λαο,εμπαίχτη…..! )
[Ιωάννης, κεφ. 9, εδ. 38, 39.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------#103)

Δύο τυφλοί αναβλέπουν.

Τι ακριβής…., σχεδόν, αυτολεξεί…., αλληλοαντιγραφή…., διαλόγων, κυρίως, μα και αφηγήσεων....,
των χαζοκρυφτούληδων Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά....,
αλλά....: ο Ματθαίος : 20 : 30 λέει πως ήσαν 2 οι τυφλοί, κάπου....,
ενώ ο Μάρκος : 10 : 46….. 1 τυφλός, ο γιος του Τιμαίου Βαρτίμαιος, στην Ιεριχώ….,
ως κι ο Λουκάς : 18 : 35….. 1 τυφλός, στην Ιεριχώ...., / Μ, Μ, Λ : του ζητήθηκε του Ι. Χ η ξετύφλωση….! /
ενώ ο Ιωάννης : 9 : 1….. 1, εκ γεννετής, τυφλός, ’’κάπου’’...., μα πιο αναλυτικά....!
Μάλιστα δε, αυτός, ο τυφλός, η κόρη του Πριάμου Κασσάνδρα, σώρρυ, ο γιος του Τιμαίου Βαρτίμαιος….,
μετά απ’ το…., πρωτοφανές, κατά τους Ιουδαίους…., ξετύφλωμα του εκ γενετής τυφλού…., "θαύμα"….,
με σάλιο του Απόλλωνα, σώρρυ, του Ι. Χ και χώμα…., της ανάβλεψής του / ή ‘’του’’ /….,
λέει, μόνο, ο Ιωάννης : 9 : 6, 8, 9….,
// Α, βαφτίζοντας το σκοτάδι φως…., ε, και, ‘’βλέποντας με τα μάτια του Ι. Χ, πια…..’’, βασιλόφρων κι ο….! //
άλλαξε, φαίνεται, τόσο πολύ που..... άλλοι από τους γείτονές του έλεγαν πως αυτός είναι αυτός....,
και άλλοι..... έλεγαν πως αυτός είναι κάποιος που του μοιάζει του τυφλού γείτονά τους....!
♠ Εχ, του άλλαξε τα φώτα...., μα και, καρναβαλιζέ, τη φάτσα...., ο μεταμορφωνόμενος μεταμορφωτής....,
ήτοι, ο μεταμφιεζόμενος μεταμφιεστής....,
ή, χμ, του άλλαξε άγγελο : σωσία…., χα, του, κατά τους εκεί Ιουδαίους, Μαθητή του....,
ναι…., που δεν έχουν σωσία μόνον οι πρωταγωνιστές…., αλλά κι οι κομπάρσοι….!
1….: χμ, δεν γίνεται…., ως αλλού και, και, ως προς άλλα…., μετάφραση της λέξης Ραββί εδώ….,
μα….. από εδώ, γίνεται, κωδικικιζέ, παραπομπή
στο Ιωάννης : 1 : 38, όπου οι δυο ’’πασαρόμενοι’’ στον Ι. Χ μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή :
ο Ανδρέας, ο αδελφός τους Σίμωνος Πέτρου, και ένας, ακατανόμαστος, άλλος ρωτούν τον Ι. Χ :
«Ραββί, ( το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει, Διδάσκαλε ) πού μένεις;»….!
Χμ, που, ‘’αποκωδικιζέ : αποκωδικοποιημένα’’,
‘’κρυφο’’δηλώνεται ότι αυτός…., εδώ ή κι αλλού…., είναι ο, τάχα, τυφλός γιος του Τιμαίου Βαρτίμαιος….,
ε, που έπαιζε πολλούς….. σωσιορόλους…., που πολλοί είχαν σωσίες….,
α, και οι μες στη δωδεκάδα του…., και….! Και….. μήπως ο Τίμαίος φορούσε….. άτιμα ράσα…!;
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Και…., αν, έστω, δεν ήταν αυτός : ο Τίμαίος ή ο γιος του….,
μήπως ήταν….. άλλος ρασο’’τέτοιος’’ : ραβ,β,ίνος…!; ♠
Κι αυτό : το ‘’θαύμα’’ εξόργιζε τους Ιουδαίους…., που τον χαρακτήρισαν «μαθητή εκείνου»….,
|// …..του Ι. Χ, χμ, του Ι. Β, ρε, Νικόδημος ο κρυφός μαθητής του, ή ο ακατονόμαστος «ένας άλλος»…!; //|
λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 9 : 16…., που "θαυματοποιούσε" ο Χαζωραίος, πάλι, Σάββατο μέρα….,
«αυτός ο αμαρτωλός...., που δεν τηρεί το Σάββατον…..
και δεν ξέρουν γι’ αυτόν / …..οι εδώ Ιουδαίοι : Ιωάννης : 9 : 29….. / από πού είναι…..
και ποιος Θεός | …..τί…., όχι ο του Μωυσή Θεός…!; | του εμίλησε.....»....!
*# Ω χυδαίοι Ιουδαίοι / Φαρισαίοι / , να ρωτούσατε τη μαμά του να σας έλεγε από πού είναι….,
μα κι από ποιον....!
Ρε, απ’ τον Κύριο : αμπελουργό κι ενοικιαστή του αμπελιού : Ισραήλ, της ξένης χώρας, χα, ίσωςςς….!
Και…., έιιιιι…., χμ, κάλλιο να «είσαστε τυφλοί και να μην είχατε αμαρτίαν»….,
παρά να «λέτε, ’’Βλέπομεν’’ κι η αμαρτία σας να σας μένει»…. : Ιωάννης : 9 : 41….!
Ναι…., και….. ξετυφλωθείτε : ομοϊδεατοποιηθείτε τω Ι. Χ….! #*
Σχετικά δε με τον τυφλό...., λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 9 : 2, 3....,
οι 12 προβληματικοί, ω, σώρρυ, οι 12 προβληματισμένοι….,
ρώτησαν τον Χαζωραίο να τους πει..... αν αυτός αμάρτησε.....
// Ω, πότε κιόλας, ρε «κοιλιόθεν θεοδιαλεγμένα» ντουβάρια…., που ήταν εκ γεννετής τυφλός...!; //
ή οι γονείς του…., ώστε να γεννηθεί τυφλός....,
εκδοχές που απέρριψε ο Ι. Χ...., λέγοντας πως….. (!;) γεννήθηκε τυφλός....,
«διά να φανερωθούν εξ αφορμής του / …..ως και μ’ όλα τα σικέ του Ι. Χ ‘’τέτοια’’….. / τα έργα του Θεού»....!
♦ Ααα…., καλά που μας το είπες…., ρε Ιωάννη…., κι αυτό…., ω θεόοοπνευστε...., χμ….,
γιατί..... δεν θα το ξέραμε...., ρε δικηγόρε του Διαβόλου και βλάσφημε "θεοκτόνε"....,
το που δεν θα μπορούσε, αλλιώς ο παντοδύναμοςςς Θεόςςς Γιαχβέ να φανερώσει τα έργα τ,Τ,ου....,
// .....α, κάλέ συ…., προς….. δ,λ,όξαν….. υμώνννν....! //
παρά, ’’μονάχα’’, εξ αφορμής των ανθρωπίνων δεινοπαθημάτων...., που «όλα α,Α,υτός τα προκαλεί»….,
γιατί, χμ, όπως η δύναμη του Ιησού φανερώνεται τελεία στις ανθρώπινες αδυναμίες :
Παύλου : Κορινθ. Β΄ : 12 : 9….,
έτσι…., κι ο Θεόςςς...., κι εξ αφορμής των ανθρωπίνων δεινών, δείχνει την δύναμη και τα έργα τ,Τ,ου....!
Έτσι είναι, ρε χαζοχριστιανοί...., κατά το..... «για να σου δείξω πως μπορώ να σε σβήσω....,
θα πρέπει να σε κάψω πριν…..»....! Εμ, πώς αλλιώς...!;
Χμ, "να σε κάψω, Γιάννη…., να σ’ αλείψω μύξα..... και να σου γειάνει το κάψιμο....!".....,…..
εχ, και..... κάηκε κι ο Θεόςςς...., μα κι εμείς...., και…., από αυτόν που ήλθε να βάλει φωτιά στη γ,Γ,η....! ♦
Γι’ αυτό, λέει ο Χαζωραίος, ήλθε…., τσς, ο θεόσταλτοςςςςς….,
ως φως του κόσμου…., που εξαιτίας του έλαμπε, τότε….,
για να εργάζεται αυτά....,
---- .....ε, χμ, μας..... "εργάζεσαι"…., βρε ‘’Μεγαλάδελφο’’ κουμ άσι....! ---γιατί….. θα έλθει νύχτα...., λέει…., οπότε κανείς δεν θα μπορεί να εργάζεται.....
{ Μπα, λες να γίνονταν πόλεμος και να νικούσε ο Σατανάς : Αντικύριος…..
και φοβούνταν, και ο Ι. Χ, κι ‘’άλλη’’ ‘’κατοχή’’…!; }
και, ως τότε, θα πρέπει…., που για κρίση ήλθε στον κόσμο....,
/ …..χμ…., για να πάθει κρίση ο κόσμος....., πλην του υπόκοσμου....! /
να αποκτήσουν το φως τους εκείνοι που δεν βλέπουν....,
[ Ρε, και για να τυφλωθούν εκείνοι που βλέπουν...., ώστε να μη σωθούν, ως αυτοί, φορές, θεν και λεν….! ]
λέει ο Ιησούλης...., ο τρισάθλιος συμβολοπαίχτης βρωμοεβραίος Χ,Γ,Ν,αζωραίος....!
==============================================================
9 --- 104 )
#104)
Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα.
Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 1 έως 11.
Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 1 έως 11.
Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 28 έως 40.
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Η θριαμβευτική είσοδος εις τα Ιεροσόλυμα : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 12 έως 19.
*) Όταν επλησίασαν εις τα Ιεροσόλυμα και ήλθαν εις την Βηθφαγή, εις το όρος των Ελαιών,
τότε ο Ιησούς έστειλε δύο από τους μαθητάς, και τους είπε, «Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό
και (!;) αμέσως θα βρήτε όνον δεμένην και ένα πουλάρι μαζί της.
*// .....«και αμέσως μόλις μπήτε θα βρήτε ένα πουλάρι δεμένο, εις το οποίον κανείς άνθρωπος ακόμη
δεν εκάθησε.». [ Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 2 και Λουκάς : 19 : 30. ] //*
Αφού την λύσετε, φέρετέ την σ’ εμέ.
Και εάν κανείς σας πη τίποτε, πέστε του, ’’Ο Κύριος τα έχει ανάγκην· και (!;) αμέσως θα τα στείλη’’.
Τούτο δε έγινε (!;) διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη διά του προφήτου : Να πήτε
εις την θυγατέραν Σιών, Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε (!;) ταπεινά και καθισμένος
επάνω σ’ ένα πουλάρι, που είναι γέννημα ενός υποζυγίου ζώου.».
(1)
[Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 1, 2, 3, 4, 5.]
{ Και εκείνοι που εβάδιζαν εμπρός και εκείνοι που ακολουθούσαν, εφώναζαν,
Ωσαννά· ευλογημένος εκείνος, που έρχεται (!;) εις το όνομα (!;) του Κυρίου. Ευλογημένη ας είναι
η ερχόμενη βασιλεία εις το όνομα του Κυρίου του πατέρα μας Δαυίδ, Ωσαννά εν τοις υψίστοις. (2)
[Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 9, 10.] }
----------------------------------------------------------------------------------------------------#104)

Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα.

1) Τί ακριβής και ενέμμονη εφαρμογή του ιμπεριάλ "προφητο"σεναρίου του Ζαχαρία....,
απ’ όπου…., εδώ : στη θριαμβευτική είσοδο του Ι. Χ στα Ιεροσόλυμα και στο, σχετικό, περί όνου….,
μας παραπέεεεεμπουν οι ‘’αποκωδικοποιητέςςςςς’’ της Π. Δ….!
♣ Ζαχαρίας : Β΄ : (Ο Μεσσίας και το κράτος του) : 9 : 9 (10)…..13, 14, 15 : «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών!
Αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ! ---- Α, οι άλλες κόρες : χώρες : φυλές δε θα είχαν‘’αυτόν’’ βασιλιά…!; ---(!;) Ιδού ο βασιλεύς σου (!;) έρχηται προς σε· ούτος είναι δίκαιος και νικητής,
ταπεινός και επιβαίνων επί πώλου, επί όνου νεαρού.»….,
[ …..ε, κι ο γαϊδουροκάβαλος καββάλ Ιησούς Διόνυσος «εμφανίζονταν ως υπερασπιστής των αδυνάτων
και εναντίον εκείνων που τους καταπίεζαν»…., μα αυτός τους….. αναπίεζε, και, γεωιμπεριαλιστικώς….! ]
που, εκτός του ότι θα καταστρέψει τα άρματα του Εφραίμ και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ….,
λέει εδώ, (10), ο Ζαχαρίας….,
θα εξεγείρει τους υιούς της Σιών εναντίον, και, των σφενδονιτών τέκνων των Ελλήνων….,
χμ, λες, των Φιλισταίων…., και όλων των εκεί και όπου Γης επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου….,
που, βεβαίως, πολλοί τους φέρθηκαν βάρβαρα…., ιδίως, ο Αντίοχος ο Επιφανής….,
και των οποίων Ελλήνων « (!;) θα πίουν το αίμά των ως οίνον
και θα γεμίσουν (από αίμα) ως σπονδεία…..»….!
// Ω Ζαχαριάρια, νααααα, και….. «Θρήνος διά τον εκκεντηθέντα Μεσσίαν» :
τον βασιλιά και Μεσσία τους….. Ζοροβάβελ….! //
Άραγε…., κι ο ιμπεριάλας Μίθρας, σώρρυ, Διόνυσος…., που, κι αυτός…., ως κι ο Κρίσνα,
έκανε το τελευταίο του ταξίδι με γάιδαρο…., έκανε ‘’μυστικό δείπνο’’…!;
Ε, ναι…., κι Αγριόνια μυστήρια ο όργιος άγριος Ζαγρεύς…., και κοινωνία με ωμό αίμα ταύρου….,
χμ, για την μετά τον θάνατό τους, των πιστών του, αναγνώριση….,….!
Και….. πώς δεν λιθοβόλησαν τον Ιησού…., που μπήκε στην Αγία πόλη με / …..δίποδο…!; / γάιδαρο….,
πράγμα που ήταν, τότε, απαγορευμένο…., ως και με κάθε άλλο τετράποδο…!;
Χμ, στην Π. Δ αρσενικός, νεαρός, γάιδαρος….. και στην Κ. Δ….. θηλυκός….. ή πουλάρι….,
απροσδιόριστου γένους….! Α, δεεεεεν ξέρω…., χα, που μπερδεύω τον πώλο με τον κώλο….,
ννναι…., και τα «αλληγορικά τετράποδα» με τα πραγματικά δίποδα….! ♣
Μέχρι κι αυτό το πλάνο, χμ, έστω, το ‘’γύρισε ταινία’’...., λοιπόννννν….,
ο πλάνος "προφητο"λάγνος και άααααστοχος "ιδιοποιητής", κι αυτός, των εβραίικων "προφητειών....,
με τις οποίες τους μπόλιαζαν τα μυαλά…., χα, με το σχιζοόνειρο : ονείρωξη
της παναιώνιας και πάγγαιας βασιλείας του Δαυίδ…., που ήθελε / κι ο Ι. Χ / και….. ανανέβατο πουλάρι....,
*$* Έι…., καλέ σεις γαïδουρολόγοι...., το πουλάρι ήταν μόνο και δεμένο ή με τη μάνα του...!;
Και….. η μάνα του έπαιζε στην παράσταση...., γιατί ο….. Ματθαίος : 21 : 2….. τη μνημονεύει,
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---- …..ρε, μπας και τον τοποθέτησε ‘’αποκρυφα’’ ο Ματθαίος, μετά θάνατο, ανάμεσα στ’ άστρα….,
ως ο Διόνυσος τον δικό του γάιδαρο, που του είχε χρησιμέψει για υποζύγιο
και τον είχε, μάλιστα, προικίσει (!;) με ανθρώπινη φωνή…., χμ, τον εξαρχής δίποδο…!; ---ενώ ο Μάρκος κι ο Λουκάς όχι…!;
Κατά τον, και, τότε κι εκεί, όμως, νόμο, απαγορεύονταν να πατούν
την ιερή γη των Ιερουσολύμων, και, γαϊδούρια….,
πράγμα, που δεν το ήξεραν οι μετέπειτα νομογνώστεςςςςς ‘’κωδικοποιητές’’ | …..α, κι ο Ι.Χ…!; |
και, γι’ αυτό, το αναφέρουν….,
ως, έτσι, νομοανίδεοι, και με άλλα νομο’’τέτοια’’ τους εκεί και τότε…., ε, και πολλά ετεροχρονισμένα….!
Ή όχι…!; Αλλά….. πώς αλλιώς θα έδειχνε, ο δημαγωγός Φ,ί,ύ,λαρχος, την ταπεινόοοτητά του….,
ε, και την ‘’ταπεινή’’ καταγωγή του….,
που…., αν ήταν αριστοκράτης…., θα πήγαινε, αλά Ποσειδώνα, επάνω σε άλογο….! *$*
«που είναι γέννημα ενός υποζυγίου ζώου» κατά την "προφητείαν"....!
[[ .....τίιιιι…., το πουλάρι..... ή ο καθήμενος επί αυτού...!;
Α, και πόσο αυθόοοοορμητα, «αμέσως» και ’’συνθηματικά’’ έδωσαν το πουλάρι οι ιδιοκτήτες του
στους, γι’ αυτό, απεσταλμένους : σιλωάμ ‘’«θεωρούς»’’ του Ι.Χ δυο μαθητές –του….!
Και οι….: Μ, Μ, Λ….. λένε πως με κλαδιά δέντρων έστρωναν το δρόμο του Ι. Χ….,
ουδέν περί βαΐων…., ενώ ο….. Ιωάννης : 12 : 12….. μιλά για κλαδιά φοινίκων….!
Τελικά, εορτή των βαΐων ή των φοινίκων ή….,
που εκεί υπήρχαν φοίνικες…., ενώ στην Ευρώπη κ. λ. π όχι…., και…!; ]]
Και πάλι...., λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 12 : 16....,
παρόλο που τους είπε, ο Ι. Χ, αυτά...., και, τα πουλαρίστικα....,
οι 12 δεν τα κατάλαβαν…., χμ, γιατί ήσαν (!;) καλυμμένα….,
● …..ωχ, καλά, κανείς από τους 12 δεν διάβασε Παλαιά Διαθήκη και προφήτες….,
ώστε να ξέρει και να καταλάβει…!;
Ή το ήξεραν…., το ότι γράφτηκε για άλλον, χμ, Ιησού Μεσσία….,
αφού ήξεραν κάμποσα…., λ. χ, και, κατά Ιωάννη : 2 : 17 :
«Οι μαθηταί του / του Ι. Χ / εθυμήθηκαν ότι είναι γραμμένον,
Ο ζήλος διά τον οίκον σου θα με καταφάγη»…!;
Μα…., και να καταλάβαιναν...., τι θα καταλάβαιναν….,
που λόγος και πράξεις τους ‘’ταλιμπανιζέ’’ καλυμμένα….,
ω πιστοί του κάθε παραλόγου κι απραγματοποίητού…., έιιιιι…., και, εσείς’’Ι. Χήδες’’.…! ●
και…., μόνο, σαν δοξάστηκε ο Χαζωραίος...., χμ, τότε θυμήθηκαν ότι, και, αυτά ήταν γραμμένα γι’ αυτόν….!
/ …..α…., όταν φεύγει η γάτα...., τότε, και χορεύουν και θυμούνται τα ποντίκια....! /
( .....έι…., μια μεταφητεία μετείπε πως..... στην εκ δευτέρου παρουσία του ο Χαζωραίος.....
θα ‘ναι ανεβασμένος σε πανάκριβη και εξεξεξακύλινδρη λιμουζίνα Αρχιεπισκόπου ή Πατριάρχη....! )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Ο κόσμος...., επειδή ήξερε τον Ν,Χ,Γ,αζωραίο….,
χμ, ως αναστητή του Λαζάρου…., λέει, εδώ, μόνον, ο Ιωάννης, αυτό….,
που μόλις είχε κατεβεί, ο Ι. Χ, από το όρος των ελαιών....,
ε, το εκτροφείο σατανοφακίρηδων...., μα και κρυσφήγετο καταδιωκόμενων της κλίκας του Ι. Χ και του Ι. Β....,
χαζοφώναζε…., μαζί με τους της κλίκας του Λαζάρου…., που ήξεραν πως τον ανέεεεεστησε….,
και μαζί άλλους κράχτες---μπροστάρηδες….,
χμ, τους μελλοαυλικούς στη βασιλεία του Ι. Χ...., σάμπως σε Τρελληνικές βουλευτικές εκλογές....,
συνθήματα υπέρ του Ιησού...., έτσι που «εσείονταν η πόλις»....,
κρυφορωτώντας, χμ, μάλιστα, οι μπροστάρηδες στους ακολούθους τους : «Ποιός είναι αυτός;»....!
/ .....ουστ…., μπροστά πηγαίνουν οι αρχοί….. και πίσω τα χαïβάνια....! /
Κι εκείνοι, τότε κι "έτσι", χα, αυθόρμητα, απαντούσαν.....
«Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς, ο οποίος κατάγεται από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.....»....,
λες και για να επιβεβαιώσουν ότι αυτός είναι….. κι όχι σωσίας του....!
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▼ Καλά, βρε ‘’μιμητικά ζα’’ χορηγοί των θεατρικών παραστάσεων του Χαζωραίου....,
τι θα σας στοίχιζε…., που τόσα ξοδέψατε για τον Ι. Χ και το κομπαρσείο του....,
να πληρώνατε κι έναν στιχοπλόκο….. να σας έγραφε ένα νέο άσμα….,
λίγο σικ για την περίστασιςςςςς..... κι ομοιοκατάληκτο σλόγκαν….,
ως, λ. χ,….: «Δεν είμαστε καλά...., δεν έχουμε μυαλό....,
που θέλουμε, οι κόμπαρσοι, φακίρη αρχηγό....!»....,
μιας και ο αρχηγομανής Χαζωραίος της αρχηγομανούς φυλής του Ιούδα ήθελε βασιλοποίηση....,
αντί να φωνάζουν : «Ευλογημένη ας είναι η ερχόμενη βασιλεία
εις το όνομα του Κυρίου του Πατέρα μας Δαυίδ»....!
Και μήπως οι μπροστάρηδές τους είν’ ο Ίακχος των προς τιμή της Δήμητρας Ελευσίνιων Μυστηρίων,
«ένα είδος πνεύματος, που ηγείτο της ακολουθίας των μυστών και ήταν επιφορτισμένος
να οδηγεί το πλήθος των πιστών και με τον πυρσό στο χέρι να δίνει το σύνθημα
των χορών και των τραγουδιών»…., χμ, πνεύμα επιμεριστό και ενσαρκωτό σε δίποδα…!; ▲
Και ο Χαζωραίος, τότε…., ακούγοντας τα συνθήματα των οπαδών του "κόμματός" του....,
καμάρωνε για τους ύμνους τους...., εξοργίζοντας, και, τους Φαρισαίους....,
που του είπαν, τότε, να τους επιπλήξει και να σωπάσουν.....
και στους οποίους απάντησε πως...., αν αυτοί σιωπήσουν...., θα φωνάξουν οι πέτρες....!
/ …..τί…., βρε…., της αστικής τάξης ήταν οι κράχτες του ‘’ωσσανατζήδες’’….. κι όχι….. ’’πέτρες’’…!; /
{ Ναι...., αφού μιλούν οι γάιδαροι και τα περιστέρια, μιλούν κι οι πέτρες...., ως οι πέτρες που του έριχναν,
και, οι συγχωριανοί του...., σφυρίζοντας ήχους...., σάμπως, χμ, λαλούντα….. αγριοπερίστερα : 18ούρες....! }
===============================================================
9 --- 105 )
#105)
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 12 έως 17.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 15 έως 19.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 45 έως 48.
Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν : Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 13 έως 25.
*) Και όταν εμπήκε ο Ιησούς εις τον ναόν του Θεού, έδιωξε έξω όλους εκείνους,
που επωλούσαν και αγόραζαν εις τον ναόν και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών
και τα καθίσματα εκείνων, που επωλούσαν τα περιστέρια. Και τους είπε, «Είναι γραμμένον,
Ο οίκός (!;) μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, σεις όμως τον εκάνατε φωληά ληστών». (1)
[Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 12, 13.]
{ Οι μαθηταί του εθυμήθηκαν ότι είναι γραμμένον,
Ο ζήλος διά τον οίκόν σου θα με καταφάγη. (1΄) [Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 17. }
…..Ο Ιησούς όμως δεν εμπιστεύετο τον εαυτόν του εις αυτούς, / στους πιστεύσαντες σε αυτόν /
επειδή (!;) τους ήξερε (!;) όλους και (!;) δεν είχε ανάγκην να του πη κανείς (!;) τίποτε διά τους ανθρώπους,
(!;) διότι ο ίδιος ήξερε τι ήτανε μέσα εις τον άνθρωπον. (2) [Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 24, 25.] }
|| Α, πού έβρισκε τον ανάλογο χρόνο…., ώστε να διαβάσει περί όλων των….. ’’φακελωμένων’’ τους…!; ||
*) Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα (!;) θαύματα τα οποία έκανε, και τα παιδιά
να φωνάζουν εις τον ναόν και να λέγουν, «Ωσαννά εις τον υιόν του Δαυίδ», αγανάκτησαν
και του είπαν, «Ακούς τί αυτοί λέγουν;», ο δε Ιησούς τους λέγει, «Ναι. Ποτέ δεν εδιαβάσατε, ότι
από το στόμα των νηπίων και εκείνων που θηλάζουν έκανες τέλειον ύμνον;». (3)
(( Αγκού…., αγκού…., εεεεεε…., αγγούουουρια…., ρεεεεε….!
Και…., έιιιιι…., αλληγορικάαααα και κωδικιζέεεεε για τα εδώ μιλώ….,
που δεν βρίσκω, κι εδώ…., τσς, ως κι οι παλιοδιαθηκικοί…., άλλα λόγια….. για να….. ευστοχήσω….! ))
[Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 15, 16.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#105)

Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν.

1, 1΄) Ο Χαζωραίος διώχνει με μαστίγιο,
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[ …..ε, σκόπιμα, τότε…., επειδή πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων….: μόνον, Ιωάννης : 2 : 13….,
κι ήθελε, τότε, ’’πρεπόοοοοχρονα’’, να ‘’σταυρωθεί’’….! ]
/ Μπα…., και, με….. φραγγέλιο επιβάλλεται το Βαγγέλιο...!; /
από το ναό...., που φιλοδοξούσε να τον πάρει και να τον δώσει στο ‘’δικό του’’, εξόριστο, ιερατείο....,
σαν θα έκανε τη δικιά του τουρλού -- τουρλού, χμ, θρησκεία επίσημη θρησκεία, και, του "Ισραήλ"….,
τους εκεί αγοραπωλητές...., που έκαναν έτσι τον οίκο προσευχής.....οίκο εμπορίου και ζωεμπορίου….!
Ναι, στο δικό του ιερατείο…., κι ας έλεγε στη Σαμαρίτισσα…., ξεγελαστικά και σ’ αυτήν,
που πολλοί σιχαίνονταν το ιερατείο, καθώς, κι εκεί, ‘’φαγώνονταν’’ αναμεταξύ τους και με το Κράτος….,
πως σε λίιιιιγο ο Θεός θα λατρεύεται, μόοοοονο, αληθινά και πνευματικά : εσωτερικά,
που Πνεύμα είναι ο Θεός κι έτσι το θέλει…., ( Μπα, τί, τέλος της θεοποίησης των υλικών βασιλιάδων…!; )
και πουθενά αλλού….: όρος της Σαμάρειας ή όρος της Ιουδαίας….: μόνον, Ιωάννης : 4 : 21 έως 24….!
-%----------------------------------------------&&&&&---------------------------------------------%► Εχ, πού ‘σαι σήμερα, Κάλέ μεγάααλε ...., κι εσύ κι οι άλλοι άλλων θρησκειών...., οι θρήσκαρχοι....,
να ιδείς το τι εμπόριο...., πλην του θρησκεμπορίου...., γίνεται σε μοναστήρια κι εκκλησίες....:
κοκκάλων, εικόνων, μπιχλιμπιδιών, ρούχων "αγίων", μεγαλοκτημάτων : εκκλησιαστικής περιουσίας,.....
και, απ’ τους, χμ, ορθοδόξους παστράβιούς σου….,
τους διαχειριστές του φαρδοταμείου των Ιουδών σου….,
μα….. και σουβενίρς και άλλων χειροποιήτωννννν από αυτούςςςςς….!
Να, αυτά…., που…., για να τα πουλήσουν...., ως, δήθεν εξαιρετικά…., θετικοενεργειούχα…., χμ,
τα προπαγανδίζουν…., λέγοντας πως είναι ευλογημένα αυτά....,
αφού τα έκαναν…., έτσι και τέτοια…., καλόγεροι και καλόγριες προσευχόμενοι….,
ενώ τα άλλα, του εξωεμπορίου, των μη προσευχόμενων εργατών, χμ, είναι αρνητικοενεργειούχα....,
καταπώς λένε πολλάκις στα εμπορεύσιμα "αγιολόγιά’’ τους.…,
μα, να, που τα περισσότερά τους είναι, ως ‘’ατέλειωτα’’, του εμπορίου και τα πασάρουν για δικά τους…!;
Και στάσου, «πρώτα», ρε Μεγ κάλε Ι.Χ---Ι.ΑΧ, να δεχτεί τον όρο σου….,
που αηδίαζε, πια, κι ο εκεί κόσμος με τα αιμοβόρικά του….,
να γίνει/να τον κάνεις, από υλικός και με σφαγιοθυσίες, πνευματικός ο Γιαχβέ
και με την πνευματική : συμβολική θυσία σου….,
ε, και, «κατόπιν», κάνε το θέλημά του….: Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9….!
Και, βρε ‘’θεατρίνε’’ Ι. ΑΧ : σχιζοΙ. Χ, τους αργυραμοιβούς και τους πωλητές άλλων πραγμάτων
τους μαστίιιιιγωσες και τους αναποδογύρισες τα παζαροτραπέζια….,
αλλά και τους πωλητές περιστεριών…!;
( …..βρε σεις…., τα πρόβατα, τα βόδια,….. πώς τα έβγαλε ο σχιζάκιας…!; Με μαστίγιο…!;
Γιατί τα περιστέρια, απλά, είπε στους πωλητές τους να τα «σηκώσουν» αυτοί….: Ιωάννης : 2 : 15, 16….! )
Ε, δεν μπορούσαν όλοι να βρίσκουν εύκολα ζεύγος τρυγονιών ή περιστεριών,
για να τα προσφέρουν στον στα Ιεροσόλυμα, πάααλι, ναό του Κυρίιιιιου,
«σύμφωνα προς εκείνο που λέγει ο νόμος του Κυρίου :
ότι Κάθε (!;) αρσενικό || …..α, τα θηλυκά τί ανοίγουν…!; Πάτραν…!; || που ανοίγει μήτραν,
πρέπει να θεωρηθή αφιερωμένον εις τον Κύριον
---και να προσφέρουν θυσίαν / τρυγονιών ή περιστεριών / »….,
χμ, στη συμπλήρωση των ημερών του καθαρισμού των αρσενικών παιδιών τους….,
κατά το Νόμο του Μωυσή…., ως έκανε και με σένα, τότε, η….. ανοικτόμητρη μαμά σου….,
ρε «αρσενικέ»….,
|*| Έιιιιι, το ακούς, Ιωάννη της Απο/Επι/κάλυψης…., «αρσενικός» και στην 1η του παρ,απ,ουσία….! |*|
μα, χα, εσαεί παρθένα…., ε, κι έτσι…., και για τελευταία σας, χξς΄, φορά….:
εξού και το….. αειπάρθενόν της / …..και του….. /….,
ε, μητρανοιξία : ’’σπάσιμο’’ της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλιστικού σας….:
Λουκάς : 2 : 22, 23, 24….! ◄
-%------------------------------------------------------&&&&&--------------------------------------------------%Και…., τότε κι έτσι…., βλέποντας οι 12 όχιές τον, χμ, 13ο τους, αστρίτη Χαζωραίο....,
λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 2 : 17…., θυμήθηκαν...., αχ, επιτέλους…., το "προφητικό"….,
το που "προφήτευε για τον Χριστό…., «Ο ζήλος διά τον οίκον σου θα με καταφάγη»…..
και κατάλαβαν ότι είναι γραμμένο για τον Ι. Χ...., χξς΄, ναι, κάλέ σεις καταλαβαίνοντες Χαζωραίοι....!
-------------------------------------------------------------------------------------
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2) Πω -- πω...., ο Χαζωραίος ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων…., όλων ανεξαιρέτως.....,
και δεν είχε ανάγκη να του πει κανείς τίποτε για τους άλλους....,
/ …..χα, ‘’έτσι’’ : ‘’φακελιζέ’’ κι ο τύραννος Ιέρων….! /
μα…., παρόλο αυτό...., δεν εμπιστευότανε τον εαυτό του στους άλλους....,
[ …..τί…., όλοι οι ‘’φακελωμένοι’’ ‘’πιστοί’’ ήσαν, από μη βουτυρομελοφαγιά, «άνομοι τω Κυρίω»…!; ]
ε, ως ιμπεριάλ μυστικοπαθήςςςςς Εβραίος….,
ακόμα και σε όσους είδαν και πίστεψαν, και, στα "θαύματά" του....!
{ Ααααα, γιατί...., αφού είχε, έγκαιρα, εξασφαλισμένο τον "προφητευμένο" προδότη του....,
χμ, ’’ο σκεψοδιαγνώστης, του ζωικού, κατθρώπινου, μαγνητισμού.....
κι όχι του ανθρώπινου ηλεκτρισμού’’...., ε, έστω ως τα λένε κι εδώ….. σ’ αυτό/τά το/τα σήριαλ….! }
Κι όταν οι έμποροι του ναού…., λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 2 : 18 ώς 22….,
ζήτησαν απ’ τον….. / …..γιο του….. τέκτονα….. Ιωσήφ…!; / Ι. Χ σημείο της θεότητάς του….,
οπότε…., χα, μόνον, έτσι…., θα είχε, έστω, δικαίωμα να το κάνει, και, αυτό....,
και, το να τους βγάζει έξω απ’ τον ναό....,
| Μπα, γιατί, δηλαδή, ένας θεωμένος, θεανθρωπισθείς, να κάνει, οπωσδήποτε, ‘’τέτοια’’ ανελεύθερα…!; |
ο Χαζωραίος τους αποστόμωσε…., χμ, λέγοντάς τους πως μπορεί να γκρεμίσει τον ναό
και σε 3 μέρες να τον ξαναχτίσει….,
// Ε, οι ‘’πεθαίνοντες’’ στα 33 –τους είν’ αρχι·τέκτονες : αρχιμασόνοι, του ‘’ανώτερου’’ όλων, 33 ου βαθμού….! //
εννοώντας την τριήμερο ταφή του και, μετά, την ανάστασή του....,
κάτι που το κατάλαβαν, τσς, όταν συνέβη/σαν : ταφή κι ανάσταση μετά...., οι 12....,
λένε οι τριχολόγοι αφηγητές....!
---- …..ε…., πλην από τα με σταυρορίξιμο κατά τα….. Θεο,α,φάνεια νερά…., που, έτσι, αγιάζονται….,
αγιάστηκαν κι οι φυλακές…., που κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ φυλακίστηκε : ενταφιάστηκε…., να…., ναοίοιοι….! ---Τότε, μόνο, λοιπόν, τον κατάλαβαν...., χμ, κι αυτόν τον καλυμμένο λόγο...., τον του "προφητο"σεναρίου....,
που…., σαφώς, αρχικά, πριν από το τέλος της αναπαράστασης…., συνέταξαν άλλοι : εγγράμματοι αυτοί....,
πλην των τεσσάρων ‘’αστοιχείωτων’’, οι οποίοι το επεξεργάστηκαν, μετά,
επιβεβαιώνοντάς ‘το...., χμ, έστω έτσι….,
σενάριο, το οποίο χιλιομπαλώθηκε κατά το δοκούν αυτών, τελικά, και ανεξέλεγκτά τους,
και δόθηκε και στους άλλους…., έτσι, χιλιομπαλωμένο και επανακωδικοποιημένο….,
μετά από δύυυυυο, περίπου, αιώνες....!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Εεεεε…., αφού τόσο πολύ τους ενδιέφερε, και, τους Φαρισαίους
το αν ήταν, όντως, χα, ο νηπιόθεν και τέλεια υμνημένος Χαζωραίος απόγονος του Δαυίδ....,
σαν άκουσαν τα παιδιά να τον υμνούν με τα λόγια....: «Ωσσανά εις τον υιόν του Δαυίδ.»....,
γιατί…., ερωτώμενος σχετικά με την δαυιδική καταγωγή του ο Χαζωραίος Ι. Χ....,
δεν τους παρέπεμψε στο γενεαλογικό του δέντρο...., χμ, να δουν ότι είναι, και, «προγνωστικού σημείου»….,
αυτό που μας παρουσιάζουν, μόνον, οι….. Ματθαίος : 1 : 1 έως 17 και Λουκάς : 3 : 23 έως 38.....
και που τον θέλει/θέλουν απόγονο του βασιλιά Δαυίδ....,
αφού...., προπαντός...., αυτοί είχαν…., έστω έτσι...., χμ, "αρχεία"...., και, ως "παρακράτος" εκεί….,
και έτσι να τους έκλεινε / …..ή να το αυτοέκλειναν….. / μια και καλή το στόμα και να ησυχάσουν όλοι....,
μα κι εμείς απ’ τις 4 ’’τετοιο’’πρήχτρες...!; Χα, μήπως γιατί ο εδώ Ιησούς ‘’δεν είχε ιδέα’’, και, περί αυτού…!;
=======================================================================
9 --- 106 )
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Η άκαρπη συκιά.
Η άκαρπη συκιά : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 18 έως 22.
Η άκαρπη συκιά. Η δύναμις της πίστεως : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 12 έως 14.
Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 20 έως 26.
Η (!;!;!;!;!;) παραβολή της άκαρπης συκιάς : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 6 έως 9.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) (!;) Το πρωί, όταν επέστρεψε εις την πόλιν, επείνασε.
---- …..ε…., αφού….. «υπό την άμπελον» ‘’έτρωγε αέρα κοπανιστό’’….,
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ας ‘’φάει αέρα ακοπάνιστο’’, τώρα, και….. «υπό την συκήν» ο κωδικομανής κωδικολόγος….!
Ωχ, και πολύ αχόρταγος ο νηστειάρης…., που τόσα….. σύκα έφαγε στη γιορτή του Διονύσου….! ---Και όταν είδε μια συκιά εις τον δρόμον,
// Α, απόμερο δρόμο και γνωστή τους δίποδη «αλληγορική συκιά»…., ρε, η ’’βαμπίρ’’ ‘’κληματαριά’’…!; //
ήλθε πλησίον της αλλά δεν ευρήκε εις αυτήν παρά μόνον φύλλα, και της λέγει, «Ποτέ πλέον
να μη γίνη καρπός από σε». Και εξεράθηκε αμέσως η συκιά.
{[ Χμ, ως στα‘’απόκρυφα’’ ξέρανε : αγονοποίησε τον γιο του Άννα…., ε, με κλωτσιά στα διδυμιά….,
κάτι που φάνηκε μετά από χρόνια…., σαν δεν γκάστρωνε την κυρά του….,
παρόλο που «έχυνε μέσα»…., καταπώς θα έλεγε κι ο Αυνάν Μωυσής….!
Σαφώς…., αυτής εδώ της ‘’συκιάς’’…., όχι έτσι και τότε διαπίστωση….,
μα…., να…., επειδή όλη τη νύχτα δεν είχε στύση….. και δεν μπορούσε να….. την κυρά του….,
κάτι που θα το έμαθαν και μας το λένε οι εδώ ‘’4’’ ‘’τέτοιοι’’….. συμβολικά κι αλληγορικά….,
ε…., και ποίος ξέρει να μας πει….. αν, τελικά, «έδωσε απογόνους στην κυρά του»…!; ]}
Και όταν είδαν οι μαθηταί, (!;) εθαύμασαν και έλεγαν,
«Πώς (!;!;!;!;!;) αμέσως εξεράθηκε η συκιά».
[[ …..χμμμμμ…., πρώτα είπε η χωρίς άλλες συκιές δίπλα της συκιά στο κλήμα με τα 12 σταφύλια….:
«Θα σας .αμήσω όλους….!»…., μετά του έδωσε ο Ι. Χ κλωτσιά στην τριμελή ‘’οικογένειά του’’…..
και…., αφού του είπαν, τότε….: «Άντε, τώρα, .άμησε, αν ‘’το’’μπορείς….!»…., που δεν μπορούσε….,
που δεν του συκώνονταν, σώρρυ, σηκώνονταν….. το….. τριτογένειο μονογενές του….,
τότε, διαπίστωσαν : συμπαίραναν ότι ’’ξεράθηκε’’…., ναι, και σιγά να μην έγινε ‘’αδελφικό’’ ’’σύκο’’….,
χα…., που ‘’τους τη φύλαγε’’ ο υπό συκήν αυτός….. και….! ]]
Ο Ιησούς τους απεκρίθη,
«(!;)Αλήθεια σας λέγω, εάν έχετε πίστιν και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνον το (!;) θαύμα της συκιάς θα κάνετε,
αλλά και αν πήτε εις το βουνό τούτο, ’’Σήκω και πήγαινε εις την θάλασσαν’’, θα γίνη.
** …..α, ευτυχώς που δεν το πίστεψαν, κι αυτό το Θαύαυαυμα…., που, αλλιώς, γεωμεταμόρφωση….! **
Και όλα, όσα ζητήσετε εις την προσευχήν, εάν πιστεύετε, θα τα λάβετε».
[Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 18, 19, 20, 21, 22.]
*) (!;!;!;!;!;) Το πρωί καθώς επερνούσαν από κοντά είδαν την συκιά ξεραμένη από την ρίζαν.
|| …..ε, αν ‘’τις μαζεύουν’’ οι συκιέςςς πρωί…., σώρρυ, αν τις μαζεύουν τις συκιές πρωί….,
είν’ γουρσουζιά…., της πέφτουν φύλλα…., μα και σύκα….,
ναι…., κατά κουλού -- μουνού δυσαγγέλιον του….. Λουκ,ανίκ,ανου,ά….! ||
Και εθυμήθηκε
ο Πέτρος και του λέγει, «Ραββί, 1, / 1 : παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38 : Ραββί : Διδάσκαλε / κύτταξε,
η συκιά που καταράσθηκες, έχει ξεραθή».
[Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 20, 21.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#106)

Η άκαρπη συκιά.

Ο Ματθαίος : 21 : 19 λέει πως «εξεράθηκε (!;) αμέσωςςςςς η συκιά»....,
θαύαυαυμα, θαυμασθέν απ’ τους 12, το λέει ο Ι. Χ….,
ωχ, διά της κατάρας του Ελισαιέ, σώρρυ, του Ηλία, σώρρυ, του Απόλλωνα, ω, σώρρυ, του Ι. Χ….,
μα ο Μάρκος : 11 : 20 λέει πως « (!;) το πρωίιιιι καθώς επερνούσαν από κοντά
είδαν τη συκιά ξεραμένη από την ρίζαν»….,
πράγμα που ο Πέτρος του την έδειξε…., ε, τη συκιά που καταράστηκε….!
▌ Ω, μάλλον, υπ’ αυτήν την….. έμφυλλη μεν άκαρπη δε….. συκιά
δεν τους πήγαινε, πια, | …..ε, ωσεί τραβεστί ιμπεριαλισμόςςςςς….! | να προσκαλεί ο είς τον άλλον….,
ως θα ‘λεγε, συνθηματικά : κωδικοποιημένα, κι ο προφήτης Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 10 : «’’Την ημέραν εκείνην’’,
/ που ο Κύριος : Big brother «θα εξαλείψη την ανομίαν της χώρας…..» / λόγος του Κυρίου των δυνάμεων,
‘’θα προσκαλήτε ο εις τον άλλον υπό την άμπελον και υπό την συκήν’’»….,
ε, και θα φύτευαν άλλη, καμουφλαζιζέ ιμπεριάλ, καρπο·ιδεο·φόρο….!
Α, κι αφού άμπελος : αμπελών είναι η Ιερουσαλήμ….,
μήπως και αλλιώς αλληγορικά….. κι η εδώ συκιά ήταν κανένας ‘’μαχαλάς’’ πλησίον του αμπελώνος…..
και τον ‘’ξέρανε’’ : τον έκανε μη ‘’γόνιμο’’….. ο / …..α, εδώ, «αρσενικός» πολεμιστής…!; / Ι. Χ….,
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ως…., έτσι, ‘’αποκρύφως’’ και παιδί ων ο Ι. Χ….. κι ακόοομα μη χρισθείς Χριστός, παρά Ιησούς….,
κάποιο παιδάκι…., το του Άννα….,
κάτι που ‘’φαίνεται’’ στην ανάλογη παραβολήηηηη του Λουκά…., που πιο κάτω επαναλαμβάνω….! ▌
Και αναφέρει, επίσης, πως η συκιά...., στην οποία δεν εβρήκε σύκα
ο πεινασμένος : λυσσοεξουσιομανής Χαζωραίος και που την καταράστηκε....,
δεν είχε σύκα...., «διότι δεν ήτο ο καιρός των σύκων»....!
( Έιιιιι…., υπονοείται κωδικική μπλόφα –του…., που….. άνοιξη αρχίζουν κι οι πόλεμοι….! )
Ναι, χμ, άλλαξε τα παλιά ιμπεριάλ συκόλογα με νέα ‘’τέτοια’’….,
που τα παλιά δεν απέδιδαν….. ‘’λαφυρο’’καρπούς….,
ως ‘‘άλλαξε’’ την ιμπεριάλ Παλαιά Διαθήκη με την, επίσης, ιμπεριάλ Καινή Διαθήκη,
μα επί το εξευμενιστικότερον,
που, άλλωστε, δεν ήτο καιρός για συγκομιδή σταφυλιών και σύκων της οργής…., ούτε και για θερισμό….!
--------------------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------------♣ Αχ, υπομονή, ρε Ι. Χ, που οι συκιές..... δεν καρπίζουν..… προτού να ‘’ανθίσουν’’….,
χμ, πριν από τον καιρό των σύκων….,
---- …..ο Ματθαίος…., παρά, μόνον, ο Μάρκος : 11 : 13…., δεν λέει τίποτα επί αυτού….,
επί του ότι δεν ήτο καιρός καρποφορίας των συκεών…., μη κι εκλάβουμε τον Ι. Χ για βλάκα….!
…..Άντε, βρε κι εσείς….! Νόμισε ότι είναι στην ουράνια Ιερουσαλήμ του το κερατούχο Αρνίον…..
και, νααα, πέρασε τη συκιά για….. το δέντρο της ζωής….,
αυτό που καρποφορεί κάθε μήνα, 12 φορές ετησίως, / Χμ, κάθε φυλή και μια ‘’συγκομιδή’’….! /
χα, κι ας εκεί δεν υπάρχει κανένα ανάθεμα και καμιά κατάρα….,
ως λέει ο Ιωάννης στο κεφ. 22 και στα εδάφια 2 και 3
της Απο…., Επι ή Συν…., κάλυψήςςς τουουου….! ---εκτός κι αν τη διέταζες να κάνει σύκα, θαυματικά, βρε….! Α, ννναι, αυτό να έκανες…., ω οι κωλό γε….,
ώστε να μη σε….. κι ο ιδιοκτήτης της…., ως ο χοιροτρόφος των 2.000 γουρουνιών που τα….,
ε…., συ, χμ, που θερίζεις εκεί, όπου δεν έσπειρες και μαζεύεις εκεί, όπου δεν εσκόρπισες….:
Ματθ. : 25 : 24 και Λουκάς : 19 : 22….!
( Εχ, νααααα, ρε , δεν είναι όλα κισμέτ….! )
Ναιαιαι…., όπως, και, έκανες στην Κανά, χμ, το νερό..... κρασί...., ρε «οινοτρόπε»….,
αυτό…., ακόμα κι αν ήτο στείρα…., αφού, μάλιστα, και, η στείρα Ελισσάβετ γέννησε…., χμ, Γιάννη....,
ή κι η Σάρα…., χμ, μόλις….. της έβαλαν, τσς, ιμπεριαλιστικά ένα ρ κι έγινε Σάρρα….!
Και…., έστω έτσι ως μας τα παρουσιάζουν...., είχες καυστικά ούρα ή άλας συκεωξεραντικό….,
έι ‘’εκδικητικέ’’ κι ανάγωγε Λόρδε των Ιουδαίων με τη….. λόρδα σου...!;
Αν την έκοβες, τουλάχιστον, για ζέσταμα, δεν θα σε κακολογούσα κι εγώ….!
Μήπως, λοιπόν, την κατούρησες, πολύ πριν….,
/ …..συ που, για να πετύχεις τα βρωμερά ιμπεριάλ σχέδιά σου, συνεργάζεσαι ώς και με το….. ‘’Σύκο’’….! /
και, μετά και στημένα, τη βρήκατε ξηραμένη…., ρε κακέ οι κωλό γε….!
Γιατί…., οι νηστήσιμεςςςςς μάσες σε σπίτια τελωνών και πλουσίων κάνουν τα ούρα καυστικά….!
Και, άραγε, η συκιά | …..χμ, άλλοι λεν δαμασκηνιά….! | κάτ’ απ’ την οποία φωτίστηκε ο Βούδ,δ,ας
ήταν, κι αυτή, ιμπεριαλοσυκιά…!;
Ή η….. «ιερή» συκιά του συκοστάφυλου Διόνυσου ήταν, κι αυτή, ιμπεριαλοσυκιά…!;
Ή η συκιά απ’ όπου κρεμάστηκε «σα νυχτερίδα» ο Οδυσσέας…., «κατ’ άλλο», ‘’μπαλωματικό’’, μύθο….,
για να σωθεί από τη Χάρυβδι…., ήταν, κι αυτή, ιμπεριαλοσυκιά…!;
Ε, ω ‘’πολύδενδρε’’ Ιησούλη, στα δύσκολα της αμπέλου, είναι χρειαστές, λένε, κι οι συκιές….! ♣
---------------------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------------------Αντιθέτωςςς…., ο Λουκάς : 13 : 6 ώς 9 λέει πως ο Χαζωραίος…., ο όντως διπλόλογος και διπλόπραχτος….,
μάλλον, σκεπτόμενος, ο Λουκάς, και, την ως άνω κι έτσι παρεξήγηση….,
κι οι ‘’Ι. Χήδες’’ ας τα μπαλώνουν…., χμμμμμ….,
είπε μια παραβολή...., την της άκαρπης συκιάς...., ε, συμβολιστικά…., ε, σαν σε ‘’προγραφή’’….,
που…., κι αυτήν...., οι εδώ τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες, και, "ευαγγελιστάδες"..... την κάνουν..... γεγονός....,
προσαρμοσμένο στον, χξς΄, ‘’θαυματοποιό’’ Ι. Χ....,….. μα που…., κι ως παραβολή…., το ίδιο κάνει….!
Έτσι….. κι άλλοι…., όπως και με το όραμα των ξηρών οστών του Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 (12),
που το δείχνουν ως….. θαύαυαυμα του…., οστά που είναι όλος ο οίκος του Ισραήλ,
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που λέγει…., λένε οι ζωντανοί νεκροί του διαρκώς…., απευθυνόμενος στον εκεί Κύριο : Big Brother….:
’’τα οστά μας εξηράνθησαν και η ελπίς μας εχάθη’’…..», όραμα συμβολικό….:
«αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους»…., ναι, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου τ’ ουρανού--εξουσίας….:
(12) : «Ιδού, θα ανοίξω τους τάφους σας (!;) και θα σας αναστήσω (!;) από τους τάφους σας, λαέ μου, και
θα σας φέρω εις την (Α, ‘’εξουσίαν’’…!;) γην του Ισραήλ»….! Ε, να, «αλληγορικοί….. νεκροί, τάφοι,…..»….!
Έιιιιι, χξς΄ςςςς, κρυφοεννοούν ’’τέτοια’’ θαύματα ανάστασης νεκρών ζώντων….:
αποφυλάκισης : απελευθέρωσης φυλακισμένων ‘’αιχμαλώτων’’ σε ανοιχτές φυλακές : «εν τη κονιορτώ»….,
αλυσσοδεμένων σε παλούκια…., κυρίως, στις αυλές των φυλακών…., και για πταίσματα και μη ισοβιτών….,
σε αντίθεση με τους σε κλειστές φυλακές : τάφους νεκρούς….. νεκρούς…., ισοβίτες ή θανατοποινίτες….!
Ννναι…., που όλα τους, εδώ κι αυτών των τρισάθλιων συμβολισμοπαιχτών, είναι αλληγορικά ‘’θαύματα’’….,
χωλών, τυφλών, ασθενών : αμαρτωλών τω Γιαχβέ κ. λ. π…., εχ, που σπάνια κυριολεκτούν οι Κυριακοί….,
που κι αυτές οι έννοιες έχουν ‘’τέτοια’’ : μαφιοζιζέ αλληγορική σημασία…., ως, λ. χ….:
Ησαΐας Α΄ : 33 : 23, 24….: Κύριος Θεός/Γιαχβέ για την Σιών, Ιερουσαλήμ….: (Υπόσχεσις σωτηρίας) :
«…..Τότε οι τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν.
Ουδείς των κατοικούντων εκεί θα λέγη ‘’είμαι ασθενής’’,
διότι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν των αμαρτιών των»….!
-%%-----------------------------------------------------%%%--------------------------------------------------%%█ …..ο Ιωάννης δεν λέει απολύτως τίποτα το σχετικό…., αν κι ήσαν και οι δώδεκα, τάχα, παρόντες….,
ενώ ο μη αυτόπτης Λουκάς : 13 : 6 έως 9 το λέει, νααααα, ως παραβολή….,
κατά την οποία κάποιος πάει σε αμπέλι κάποιου αμπελουργού, που είχε μια συκιά στο αμπέλι του,
και, θέλοντας να κόψει σύκα, δεν ευρήκε….! [ Εμ, ιστορικά, υπήρξε ‘’αμπελώνας’’ χωρίς ‘’συκιά’’…!; ]
[ Ε, λέει, πια, ο Ι. Χ στον Γιαχβέ για τον Σατανά…., πως άκαρπος είναι ο ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’ τους….,
ήτοι, του Γιαχβέ και του Σατανά…., που ο Σατανάς δε συνεισφέρει, πια, για την πολεμοαιτία του Γιαχβέ….! ]
Έτσι, λοιπόν, λέει στον αμπελουργό, «Τρία χρόνια τώρα
{ Χμ, όσα, ως πιο πάνω, θα ήσαν τα χρόνια
που θα ξαναέφτιαχνε το ναό της Ιερουσαλήμ που θα τον γκρέμιζε….,
ή όσα ήταν ο Ιησούς εκεί, από τα 30 έως τα 33 του….,….! }
έρχομαι και ζητώ καρπόν στη συκιά αυτή και δε βρίσκω· κόψε την· διατί να αχρηστεύη και την γην;»….,
---- …..εχ, χορήγησε, λοιπόν, ρε Σατανά στον Ι. Χ…., γιατί ο Γιαχβέ θα βρει άλλον Σατανά
και θα πάθεις τα του….. Τμώλου Ιώβ….! ---κι εκείνος, ο αμπελουργός, του απεκρίθη, [Α, τι περιποίηση αυτός ο ‘’θεός’’ σ’ αυτόν τον ‘’σατανά’’ του….!]
«Κύριε, άφησέ την και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω γύρω της
και βάλω κοπριά, και εάν κάνη καρπόν, έχει καλώς· άλλως θα την κόψης εις το μέλλον»….!
Ναι, καλέ σεις, κοπριολόγοι, έτσι : ως ‘’προγραφολέει’’ ο κοπρίτης Ι. Χ να κάνετε της ακάρπου συκιάς :
του «βδελυρού» ’’μαχαλά’’ της Ιερουσαλήμ…., χμ, που, κι αυτή και αιώνες προ Ι. Χ,
διετέεεεελεσε «άκαρπος αμπελών»…., πλην και «άπιστος σύζυγος»….: Ιεζεκιήλ : 16 : 1 έως 4….,
οπότε ο Κύριοςςςςς έλεγε στον….. Ιεζεκιήλ : 15 : 4….:
«…..Όχι! Ρίπτεται / …..το ξύλο : η άκαρπος άμπελος : η Ιερουσαλήμ….. /
εις την πυράν ως καύσιμος ύλη»…., εχ, και κάααααηκε….,
χμ, αφού ήταν….. «αναπότρεπτος η καταστροφή και η ερήμωσή της»….!.....
Ω, έτσι να κάνετε και «με την αποστολή των τεσσάρων θανατηφόρων κρίσεων του Κυρίου Γιαχβέ….,
ήτοι, με….: ξίφος, πείνα, άγρια θηρία και λοιμό»….: Ιεζεκιήλ : 14 : 21….!
Εχ, ρε Λουκά…., δεν τους ‘’έρριπτες’’ το όραμα των δύο καλάθων σύκων….,
χμ, το ένα με τα κακά : τιμωρητέα ‘’σύκα’’
και το άλλο με τα καλά : ευεργετέα, ως «εκλεκτότατα», ‘’σύκα’’ του Ιερεμία : 24 : 1….,
να, για να καταλάβαιναν μια και καλή οι ‘’αντίπαλοι’’ του Ι. Χ τις προθέσεις του….,
του ‘’συκό’’λαγνου και ιμπεριάλ πεινάλα Ι. Χ και των επίσης ‘’τέτοιων’’ ‘’εξεξεξωθητών’’ του….! █
-%%------------------------------------------------%%%----------------------------------------------------%%Και..... αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε..…, χα, πλην οι πνευματικοί κι αερότροφοι ‘’τζίτζικες’’….!
*[[ Ρε σεις Ι. Χήδες, έι, χμ, μήπως…., έτσι : καββαλιζέ:μαφιοζιζέ:συνθηματιζέ που…., πάλι κι εδώ….,
γίνεται παραπομπή, απ’ το Μάρκος : 11 : 21, στο Ιωάννης 1 : 38….,
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όπου εξηγείται η λέξη Ραββί : διδάσκαλε…., ’’φράση’’ που είπε για τον Ι. Χ….,
εκείνος ο, σε ρόλο από μηχανής θεού ή Μιχαήλ, ακατονόμαστος μαθητής του Ι. Β….,
λέω, χμ, μήπως, αυτός, πάλι κι εδώ, συμμετείχε στα ‘’τέτοια’’ : ’’συκιώτικα’’…!; ]]*
==========================================================================
9 --- 107 )
#107)
Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται.
Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 23 έως 27.
Αμφισβητείται η εξουσία του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 11, εδ. 27 έως 33.
Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 1 έως 8.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#107)

Η εξουσία του Ιησού Χριστού αμφισβητείται.

Επιτέλους...., να μια φορά που δεν απαντά…., ερωτηθείς «με ποια εξουσία τα κάνει αυτά»….,
ο παναπαντησάκιας…., στους
*{ …..‘’στριμωγμένους’’ –του με αναπάντητό τους ερώτημά του….:
περί του από πού θεωρούσαν πως ήταν το βάπτισμα του Ι. Β….,
[ Ε, ήταν….. ή….. απ’ τον πρόγονό του, έστω, φιλοδημοκράτη, Ααρών….: γήινο : ντόπιο…..
ή….. απ’ τον αρχαιοέλληνα φιλοδημοκράτη Περικλή….: ουράνιο : ξένο….,
χμ, ή απ’ τον Υιό του/των ανθρώπου/πων Ιησού : γεωουράνιο…., σαν βάπιζε, και, με ‘’νερό’’….! ]
ήτοι, απ’ τον….. ουρανό ή απ’ τους….. ανθρώπους…., (!;)
ξενόφερτο : ουράνιο ή ντόπιο : γήινο….,….!
…..Χα…., εξωγήινοι….. κάτθρωποι και γήινοι….. άνθρωποι…., λεςςςςς….! }*
αρχιερείς και πρεσβυτέρους…..
κι από τους οποίους έκλεβε οπαδούς και τους έβαζε στο νεοσυσταινόμενο "κόμμα" του.….
και που ‘’ξεσυναχώθηκαν’’ και ‘’μυρίστηκαν’’ το εγκαθετό’’ του Ι. Χ,
ενώ άλλοι, μερικοί, απ’ αυτούς ήσαν ήδη στο ‘’ιερό κόλπο’’….!
Και….. τι ‘’αυτολεξεί’’ αλληλοαντιγραφή, και, εδώ…., χμ, και τι ‘’αντιγραφικό’’ ‘’κρυφτούλι’’….!
==========================================================
9 --- 108 )
#108)
Η παραβολή των δύο υιών.
Η παραβολή των δύο υιών : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 28 έως 32.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 109 )
#109)
Η παραβολή του αμπελιού.
Η παραβολή του αμπελιού : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 33 έως 46.
Η παραβολή του αμπελιού : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 1 έως 12.
Η παραβολή του αμπελιού : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 9 έως 18.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 110 )
#110)
Η παραβολή των γάμων.
Η παραβολή των γάμων : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 1 έως 15.
Η παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνον : Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 15 έως 24.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και ο βασιλεύς εκείνος, / …..του οποίου τους δούλους---προσκλητές
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κακοποίησαν και σκότωσαν οι καλεσμένοι στο γάμο του υιού του..... /
όταν το άκουσε, ωργίσθηκε και έστειλε τον στρατόν του
και εξωλόθρευσε τους φονιάδες εκείνους και έκαψε την πόλιν τους. [Ματθαίος, κεφ. 22, εδ.7.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#108. #109. #110) Η παραβολή των δύο υιών. Η παραβολή του αμπελιού. Η παραβολή των γάμων.
Όσον αφορά στην παραβολή των δύο υιών...., που, μόνον, ο Ματθαίος αναφέρει…., α, κι έστω έτσι….,
ούτε η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει κάποιος….,
μα ούτε κι η πίστη στα λόγια κάποιου, δήθεν, Μεσσία...., αφού….. «ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης»….,
προκαθορίζει το αν αυτός θα πάει, μεταθανάτια, στον Παράδεισο ή στην Κόλαση....,
αλλά….. το ευθύς επιθανάτιο και τελικό άθροισμα της ψυχοενέργειάς του....,
απόρροια των αισθημάτων και των πράξεών του στην έγκορμη ζωή του στη Γη...., ε, ναι, για τα όντως….!
Αν, όμως, εννοεί...., έστω, ως βασιλεία των ουρανών...., τη δικιά του, χμ, Νέα Δημιουργία.....
και την, αμέεεεεσως τότε, βασιλεία του Χαζωραίου...., όνειρο που έγινε ονείρωξη....,
εχ…., και, αυτό..... ας σας το αναλύσουν οι ψυχοναρκώτρες σας χαζο"θεο"λογούντες Ι. ΑΧήδες....!
Όμως…., η παραβολή αυτή…., είναι, χμ, συνέχεια των προηγούμενων εγκαθέτων…., των, έιιιιι, δυο, εδώ,
{[ Βρε, μπας κι ο Ι. Β κι ο Ι. Χ ήσαν ομόπατροι κι αλλόμητροι αδελφοί κι όχι εξάδερφοι…!;
Βρε, μπας κι ο μήνες μεγαλύτερος Ι. Β ήταν ο «’’πρωτότοκος’’ μεταξύ πολλών αδελφών»….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….,
κι ο μήνες μικρότερος Ι. Χ ‘’δευτερότοκος’’….,
αλλά, μετά, αφού υπάκουσε εντελώς τω πολυ,νοθο,τέκνω Κυρίω….,
χρίστηκε, στα ‘’καλλιστεία’’ εγκαθέτων στο Ισραήλ…., έστω και , αρχικά και ‘’ζόρικος’’, ‘’ακάρπως’’,
«με έλαιον αγαλλιάσεως αυτός μάλλον παρά οι φίλοι του»….: Παύλος : Προς Εβραίους : 1 : 9…!;
Μα, έτσι ή αλλιώς, ω μπουρδομπερδευτές ευαγγελιστάδες, και οι δύο τους έμειναν ‘’άγαμοι’’….,
’’δεν ενυμφεύθηκαν την, άνω ή κάτω, Ιερουσαλήμ’’….! ]}
(!;) γιων αμπελουργού τινός…., χμ, του Κυρίου Γιαχβέ…., που τους έστειλε να εργαστούν στο αμπέλι….,
ε, το….. «της ακάρπου αμπελώνος : Ιερουσαλήμ»…., να δουλέψουν….,
κι ο ένας / …..ο ζόρικος Ι. Χ και βαπτίζων, μόνον, εν βασιλοπνεύματι….! / είπε ότι ‘’δεν’’ θα πήγαινε….,
μα πήγε κι «έκανε το θέλημά του πατέρα του»….: Ματθαίος : 21 : 31….,
[ …..εμ…., μάλλον, όταν έβαζε όρους, ως, λ. χ, περί πνευματικής κι όχι υλικής θυσίας….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 6 έως 9….:
«…..πρώτα / ο ‘’θεός’’ / δεν ηθέλησε εναίμακτον θυσίαν σφαγίων…..
και κατόπιν | ο Ι. Χ | είπε, Ιδού ήλθα διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου»….!
Ρε, σαφώς, κι αυτή η παραβολή είναι ως απάντηση για το που του έκλεψε του Ι. Β το ρόλο ο Ι. Χ….! ]
κι ο άλλος / ο Ι. Β / είπε ότι ‘’θα’’ πήγαινε και δεν πήγε / Ε, ως βαπτίζων, όχι, μόνο, εν βασιλοπνεύματι….! /
και δεν «έκανε το θέλημα του πατέρα του»….: Ματθαίος : 21 : 31….,….. εεεεε…!;
*$ Και…..μήπως το αντάλλαγμα των Ιεροσολυμιτών κ. α. λ για την παραγραφή του χρέους τους στον Γιαχβέ
ήταν παροχή….. κωδικικών ‘’μυστικών’’ για διατήρηση και διαιώνιση της κάθε κρατικής εξουσίας
και, μηλική ή συκική, πολεμική και βιοπολεμική τεχνογνωσία…., κάτι που γίνονταν πάντα και παντού…!;
Μήπως σας ζητούσε ο Γιαχβέ το με τους 5 κύκλους σήμα των Ολυμπιακών αγώνων…., που σας έδωσε,
από όρο συμφωνία σας, ο Μεγαλέξανδρος, για να τον αφήσετε να περάσει, εξαιρετικά, αμαχητί από κει…!;
Και, αν ναι κι όσο αποκωδικοποιημένο, είχατε, τότε, ανεβασμένους κάθετα τους κύκλους : ψυχοD. N. A…!; $*
Ε, ναι…., χμ, και γι’ αυτόοοοο…., αν και…., ’’τέτοιος’’…., «ο μικρότερος εις την βασιλείαν των ουρανών
// …..χμ, έστω…., θα ήταν…., εάν δεν ‘’ξεπαστρεύονταν’’ ο Ι. Β, με την ανοχή του Ι. Χ….. //
είναι μεγαλύτερος από αυτόν / τον Ι. Β / »….: Ματθαίος : 11 : 11….,
ως είναι/θα ήσαν, κατά Ι. Χ, εδώ, οι πιστέψαντες τελώνες και πόρνες….: Ματθαίος : 21 : 31….!
Ε, ναι…., κι ο μπουρδομπερδευτής, έστω, Ματθαίος ας ‘’μας τα μασά’’ παραπλανητικά ‘’μας’’….!
Πάντως…., ’’έμμεσα’’…., στην παραβολή του αμπελιού…., τους φοβερίζει όλους εκεί….:
τους 12 μαθητές του και, ιδίως, τους αρχιερείς και Φαρισαίους…., για τους οποίους την είπε, προπαντός….,
που, σα το κατάλαβαν, θέλησαν, πιότερο πια, να σκοτώσουν το σχιζοφαντασμένο Γιαχβο’’εξεταζόμενο’’….!
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Ότι, δηλαδή, μπορεί, αν δεν τον ακολουθήσουν,
να βρει άλλους : αλλοεθνείς γεωργούς και ενοικιαστές του αμπελιού : Ισραήλ : Ιερουσαλήμ,…..
του εύφορου Ισραήλ : Ιερουσαλήμ,….. που το θεωρούν, ακόμα….,
παρά τη Ρωμαιο,Καισαρο,κατοχή…., ενοικιαζόμενο κτήμα τους
οι ‘’μετε,ν,μ,ψυχ,σαρκ,ώσεις’’ των παλαιοδιαθηκικών
Γιαχβέ και Γιαχβιδίου Ιησού Χριστού ή Εμμανουήλ Χριστού…., καθώς, μάλιστα, διεκδικεί,
ο «εις ξένην χώραν» φυγών μετά από την ενοικίαση Γιαχβέ, το μερίδιό του απ’ τους καρπούς….!
Ήτοι…., ως και στην Παλαιά Διαθήκη : Παλαιό Μνημόνιο : Παλαιό Σύμφωνο ενοικίασης της εύφορης γης
του υπό Ρωμαιοκατοχή, τώρα, Ισραήλ…., την δεκάτην και τις προσφορές….,
ε, κι ας δώσουν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»….,
αρκεί να πάρει κι ο Γιαχβέ, που δεν τολμά το αποδυναμωμένο θρασίμι να τα ζητήσει απ’ τους Ρωμαίους….!
Γι’ αυτό δε…., αφού πριν έστειλε τους ‘’εισπράκτορες’’ δούλους του για να τα πάρουν….,
τους οποίους δούλους του, μάλιστα, ξεπάστρεψαν….,
στέλνει, έπειτα, τον γιο του, τον Ι .Χ, που κι αυτόν τον σκοτώνουν, «για να είναι η κληρονομιά δική τους»….,
οπότε…., ληξάσης, μάλλον, της Ρωμαιοκατοχής….,
φέρεται να πάει εκεί στο Ισραήλ ο ίδιος με το στρατό του
και να τους εξολοθρεύει «με τον χειρότερον τρόπον»…., χα, παραβολικά : ‘’ονειρευτικά’’ : προφητευτικά….!
Έτσι, τους λέει, ‘’προγραφικά’’, ο Ι. Χ στην ίδια παραβολή….,
που οι 3 : Μ, Μ, Λ, παραθέτουν σε ‘’αυτολεξεί’’ αντιγραφή….:
«Διά τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού
και θα δοθή εις έθνος, το οποίον θα αποφέρη τους καρπούς της,…..» : Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 43….!
[[ Τα ίδια, βέβαια, με την παραβολή του αμπελιού ισχύουν και ως προς την παραβολή των γάμων....,
την του γάμου του Ι. Χ με την Ιερουσαλήμ…., που…., εφόσον, ‘’τελικά’’, δεν έγιναν….,
θα ξαναπροσπαθήσουν μετά και με πολέμους…., α, μ’ άλλη : αλλοονόματη ενσάρκωση της ιδέας Ι. Χ….,
ως δείχνεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 19 : 1 έως 10 :
Νίκη εις τον ουρανόν και ο γάμος του Αρνίου….! ]]
Όσον αφορά δε, πάλι, στην παραβολή του αμπελιού....,
να, ο….. Δείμος : Φόβος : Παν…..Χαζωραίος φέρεται να προλέγει ‘’προγραφικά’’ πως.....
όποιος πολέμιός της πέσει πάνω στην πέτρα---εκκλησία του.....
θα συντριβεί και θα γίνει κομμάτια...., ποικιλοτρόπως....,..... κάτι που, χμ, φόβισε τα εκεί πλήθη....!
*[[ …..χμ, πάντα και παντού τα ίδια έλεγαν,και λένε, οι ‘’θεο’’‘’τέτοιοι’’ στους απορρίπτοντές τους….,
σε ανυπότακτούς τους πολίτες και σε χώρες…., ιδίως, σαν ήθελαν οι Κύριοι με τους γιους ή ‘’γιους’’ τους
να προκαλέσουν τις με ‘’προγραφές’’ Νέες Δημιουργίες τους….!
Καλέ σεις χαϊβάν Εβραίοι, χρειάζεται ο Παύλος να έρθει και να σας πει….:
«αυτός είναι η πνευματική πέτρα, που ακολουθούσε τους πατέρες σας,
σαν πέρασαν την θάλασσαν / την ερυθρά /, απ’ την οποία έπιναν πνευματικό ποτόν»….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 4…., οπότε, έτσι, να τον δεχτείτε…!; ]]*
Ε, έτσι και σήμερα….., όταν κάποιος πολεμά την εκκλησία του και τυχαίνει, τότε ή μετά, να σκοτωθεί
ή αρρωστήσει ή ό,τι άλλο...., βλέπουμε τους "χαζοχριστιανούς" να αναφωνούν ηλιθιοδεστάτως.....
πως ο Θεόςςςςς τον τιμώρησε...., όπως δείχνεται και στην Κ. Δ εδώ....,
μα και...., προπαντός…., στα "σαλτσωμένα" ναρκισσιστικά "αγιο"λόγιά τους....!
Επίσης…., όσον αφορά στην παραβολή των γάμων….,
|| Χμ, παραβολική βασιλοτυραννία κι ολιγαρχία πλουσίων αλά Ι. Χ….,
που, εν ανάγκη, την κάνουν ‘’μεικτή με δημοκρατία’’ :
«καλών και κακών», «φτωχών» και πλουσίων τους….! ||
[** Στο κατά Λουκά ο βασιλιάς είναι κάποιος…..
κι ο, χμ, ματωμένος γάμος του Ματθαίου είναι….. ’’αναίμακτο’’ δείπνο….!
Επίσης, στον κατά Ματθαίο γάμο υπάρχουν πολλοί προσκαλούντες δούλοι,
που, οι πρώτοι, σκοτώνονται…., μα στο κατά Λουκά γεύμα ένας κι αφόνευτος….,
ε, για να δείχνεται, αρχικά τουλάχιστο, το μέγεθος και το ποιόν των αναλόγων προτιμήσεων….! **]
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να, ο βασιλιάς πατέρας του βασιλόπουλου νυμφίου….., χμ, του κερατούχου Αρνίου κατά την Α. Ι….,
προσκαλεί μέσω των δούλων του εκλεκτούς....,
όμως, μη δούλους, μη φτωχούς, χμ, «ανάξιους»….,
μα….. «άξιους» πλούσιους…., και δεν πηγαίνουν---δεν συνεισφέρουν για την πολεμική αιτία του Γιαχβέ….,
*** …..χμ, αν και τους βεβαιώνει πως είναι ‘’ανοικτός ο δρόμος’’ και «όλα είναι έτοιμα,
σαν οι ταύροι και τα μανάρια έχουν σφαγή»…., χα, ναι, ’’πάει’’ η «άκαρπη συκιά του αμπελιού»….:
ο ‘’τέτοιος’’ ‘’μαχαλάς’’ : παράρτημα της Ιερουσαλήμ….!
Ναι, ω ιστορικοί, και ξαναρίξτε καμιά ματιά στην «κατ’ εκείνον τον καιρόν» ιστορία τους,
μπας και δείτε τη συμμετοχή των αιματόλαγνων αυτών, αλά Α. Ι, |/ Α, και ποιόν λαό….. γάμ,ό,ησε…!; /|
και τη ‘’θεία’’ οργή πατρός κι υιού και τις ‘’εξεξεξαγωγές’’ οφθαλμών κι οδόντων ‘’ακάρπου συκιάς’’….! ***
δικαιολογούμενοι ποικίλως…., οι που σκότωσαν τους δούλους---προσκλητές του…., οι «ανάξιοι», πια….,
οπότε, ο βασιλιάς έστειλε, τελικά, στρατό και τους εξολόθρευσε κι έκαψε την πόλη τους….!
{* Α, καμουφλαζιζέ ιμπεριαλιζέ, και αθώους έκαψε εδώ....,
---- …..εμ…., ‘’καίγοντας το δάσος….., είναι ευκολότερη η….. οικοπεδοποίησή του’’….! ---καίγοντας, το ‘’άεργο’’ Γιαχβίδιο, και το ξερό---αθώο μαζί με το χλωρό, έστω, ένοχο....,
ο, χμ, καλός βασιλιάς...., ως, τάχα και παραβολικάαα, και ο όντως Θεόςςςςς,
χμ, τιμωρεί τους πολέμιους των ‘’Χριστιανών"....! Ουουουουου….! *}
Έτσι και μετά, λοιπόν, ο ίδιος ο Γιαχβέ…., Αλλάχ λες…., διέταξε τους δούλους του
να καλέσουν στο γάμο του γιου του όσους βρουν...., ωωωωω…., «κακούς και καλούς»….,
έστω και τέως αντιπάλους του και, έτσι και μ’ αυτόν, αντιβασιλικούς….,
([ Βρε εχθροί του Ι. Χ, να, σας συγχωρεί…., αρκεί να πετύχει, οπωσδήποτε, τον τράγιο σκοπό του….,
α, που ο σκοπός τραγιάζει τα μέσα…., ναι, που δεν είναι προσωπολήπτηςςςςς…., / Εμ, τώρα, δεννν….! /
ως ευθύς πιο κάτω λέγεται….: Ματθαίος : 22 : 16…., Μάρκος : 12 : 14….. και Λουκάς : 20 : 21….! ])
«πτωχούς και ανάπηρους και (!;) χωλούς και (!;) τυφλούς» : Λουκάς : 14 : 21....!
Χμ…., ρεζέρβα αυτοί…., βρήκαν "αξία" οι ‘’Μύριοι’’ λαφυρο,λειο,’’τέτοιοι’’ και βασιλόφρονες, πια....:
«τυφλοί πήραν άφθονα λάφυρα και χωλοί πλούσια λεία»….: Ησαΐας : 33 : 23 (24)….,
ω, «ευτυχείς που θα καθήσουν στο τραπέζι της βασιλείας του Θεού»….: Λουκάς : 14 : 15….!
[ Ρε σεις βαμπίρια, το μενού περιλαμβάνει και….. σάρκες βασιλέων, στρατηγών, στρατιωτών,…..
αλά Αποκάλυψη Ιωάννη : 19 : 18…!; ]
Και…., όσον αφορά και σ’ αυτήν την παραβολή…., τι να πει κανείς....,
/ Εχ, τα πολεμοστρατόπαιδα είναι για τα φτωχόπαιδα….,….! /
παρά, χμ, να, το ‘’υπερβατικόοοοο’’ του Ι. Χ «αγαπάτε τους εχθρούς σας»….,
ήτοι…., κατ’ αυτόν κι ευθέως…., αγαπάτε ‘τους, μισώντας ‘τους…., και μισείτε ‘τους, σκοτώνοντάς ‘τους….,
ε, από αγάπη…., και, σςςςςς, γαμαλληλούια….!
Εμ, ναι…., όπως κι από αγάπη…., «υπάρχοντος χώρου και γεύματος»….,
ανάγκασε κι άλλους να πάνε στο γάμο…., α, πλην των αρνητών του πλουσίων,
που δεν συνεισέφεραν για τη γιαχβική ‘’γαμο’’,πολεμο,αιτία….: μόνο, Λουκάς : 21 : 22, 23, 24….!
Μα κάποιον φτωχό...., λέει, μόνο, ο γαμολόγος Ματθαίος : 11, 12, 13....,
που δεν είχε επίσημο ένδυμα βασιλογάμου....,
|| Έι, όλοι οι άλλοι / …..και οι «αναγκασμένοι»….. / ….: φτωχοί, ανάπηροι,…..
είχαν επίσημο, γνήσια βασιλοφρονικό, ένδυμα…!; ||
η ‘’κοκέττα’’ βασιλιάς..... διέταξε τους υπηρέτες του να τον βγάλουν έξω χειροπόδαρα δεμένο….,
που «έμεινε βουβός»….,
( Ε, όχι και να έχουν όλοι πρόσβαση σε όλα τα….. ’’γαμο’’κωδικικά τους….!
Και…., αν ‘’μιλιά’’ : ‘’μη βουβαμάρα’’…., να μια συμβολική βουβαμάρα ο….. μη πλούσιος….! )
---- …..χμ, εδώ, δεν ισχύει ο βασιλικός Νόμος του Κρόνου, σώρρυ, του Γιαχβέ….,
που, μόνον, οι Μωυσήδες άντεχαν να τον βλέπουν…., μα και να τον ακούν….,
και να μη πεθαίνουν τότε…., ενώ τα λαοτζίκια όχι….: Έξοδος : 20 : 19,…..21 : 19….!
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Ω, ναι…., γιατί, ‘’τώρα πια’’, δεν είναι υλικός, μα….. πνευματικόςςςςς….,…..
κι ίσως και γι’ αυτό να χρειάστηκε να πει η θανατόφθαλμη Μέδουσα να τον ρίξουν στα τάρταρα….! ---και να τον ρίξουν στο σκοτάδι…., χμ, ’’ολιγαρχικά’’, πάλι,
«διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί»....!
*[[ .....α, γι’ αυτό πηγαίνουν σικ ντυμένοι οι εθιμοτυπικοίοιοιοιοι Ι. ΑΧήδες σε γάμους κ. λ. π....,
χμ, ως, έτσι πάλι, δεν πηγαίνουν, κατά Εβραίικο έθιμο, σε γάμο….. οι νιόνυμφοι….,
καθώς κι εδώ δεν πηγαίνει ένας….. νιόνυμφος….:
Λουκάς : 14 : 20 : «Ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι’ αυτό δεν μπορώ να έλθω
/ …..στο γάμο του βασιλογιού….. / »…., χμ, ’’θεωρητός’’ ως «δικαιολογημένος»….! ]]*
Όσον αφορά, λοιπόν, και, σε αυτήν/τές την/τις παραβολή/λές...., τη δειπνική ή τη γαμική….,
είναι φασιστικής νοοτροπίας..... και βλάσφημη/μες---θεομειωτική/κές---….,
που παρουσιάζει/ζουν, παραβολικάαααα, έναν, τάχα τον όντως, Θεό φονιά….,
μάλιστα κι έστω, για….. δειπνοαφορμή και γαμοαιτία....!
[* Αχ, κάλέ Χαζωραίε...., δεν θα έρθω στον γάμο σου...., μα θα σου στείλω δώρο 678 ‘’κουκουνάρες’’....,
γιατί έχω μεν ‘’επίσημο’’ ένδυμα...., μα ανεπίσημο σώβρακο.....
κι εσύ…., που ερευνάς τα έξω και τα έσω…., θα το καταλάβεις....,
ως κι ο ‘’Μεγαλοκουμ άσιος’’ Πατήρ σου...., ω, συ Ι. Χ, ποιμένα με τη σιδερένια ράβδο….!
Και...., προκειμένου να με φάνε, και παραβολικάαααα, τα σκοτάδια, κι εμένα….,
ας με φάνε τα φώτα...., ννννναι, ω τέως «ρυπαρόντυτε» Ι. ΑΧ : Ι. Χ….! *]
==========================================================================
9 --- 111 )
#111)
Περί καταβολής φόρου.
Περί καταβολής φόρου : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 16 έως 22.
Περί καταβολής δασμού εις τον Καίσαρα : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 13 έως 17.
Περί καταβολής φόρου : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 19 έως 26.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) …..και, Ηρωδιανοί προς Ι. Χ….: «Πές μας λοιπόν, τί φρονείς;
Επιτρέπεται να δίνωμεν φόρον εις τον Καίσαρα ή όχι;».
Επειδή ο Ιησούς κατάλαβε την πονηρίαν των, τους είπε, «Γιατί με πειράζετε, υποκριταί;
Δείξατέ μου το νόμισμα του φόρου». Αυτοί δε του έφεραν ένα δηνάριον. Και τους λέγει, «Τίνος
είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή;». Αυτοί του λέγουν, «Του Καίσαρος». Τότε τους λέγει,
«Δώστε λοιπόν εις τον Καίσαρα όσα οφείλονται εις τον Καίσαρα
( Ω Ι. Χ, όσα ζητεί….. κι αδιαμαρτύρητα…!; Υπερβολική δεν είναι η φορολόγηση, ιδίως, των φτωχών…!; )
και εις τον Θεόν όσα οφείλονται εις τον Θεόν». Και όταν άκουσαν αυτό, εθαύμασαν
/ …..οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί : φιλοκαισαρική μερίδα τους….. / και τον άφησαν και έφυγαν.
[Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 17, 18, 19, 20, 21, 22.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#111)

Περί καταβολής φόρου.

Ο Χαζωραίος...., αν και του δίνεται…., εδώ : συνέχεια, κυρίως, της παραβολής του αμπελιού…., η ευκαιρία
να καυτηριάσει το άδικο και ληστρικό φορολογικό σύστημα του Καίσαρα….,
που τσάκιζε, κυρίως, τα κατώτερα στρώματα του λαού....,
με το "έτσι θέλω"...., και ως Ρωμαιοκρατούμενο όντας το "Ισραήλ"....,
όταν τον ρωτούν…., πειραχτικά---δοκιμαστικά---παγιδευτικά του….,
οι Καισαρόφιλοι Φαρισαίοι και Ηρωδιανοί.....
αν επιτρέπεται---είναι σωστό να δίνονται φόροι στον Καίσαρα...., όχι μόνον δεν το καυτηριάζει....,
μα...., εφόσον το επίσημο νόμισμά τους το δηνάριο,
που του το έδειξαν, φέρει την κεφαλή του Καίσαρα....,
τους λέει να δίνεται ό,τι οφείλεται...., «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.....»....!
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Κι αυτήηηηη η απάντησή του έκανε τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς :
τσιράαααακια του εγκαθέτου του Καίσαρα Ηρώδη να τον θαυμάααααζουν….,
χμ, έτσι…., που «δεν λαμβάνει / …..ο Ι. Χ, ως κι ο Γιαχβέ….. / υπ’ όψιν του το πρόσωπον των ανθρώπων :
δεν είναι προσωπολήπτης» : και, Ματθαίος : 22 : 16….!
Ε, που συγχωρεί και καλεί στο ‘’ματωμένο’’ ‘’γάμο’’ του γιου του….,
όμως, μετά από το….. πλούσιο….. ‘’φτύσιμο’’ των «ανάξιων», έτσι, εκλεκτών καλεσμένων του….,
όλους…., «κακούς και καλούς»….: απροσωπόληπτα….,…..
αν και γι’ άλλα, ασύμφορα και διάφωνά τους : των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, σύλληψή του και....!
* …..α, και τι, πάλι, ’’αυτολεξεί’’ αντιγραφή των Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά….!
Και, βεβαίως, οι σωστοί πολίτες δίνουν φόρους, για να λειτουργεί το Κράτος,
κι αγωνίζονται, αναίμακτα, για τη βελτίωση
του φορολογικού συστήματος επί το λιγότερον άδικον έως και δίκαιον….,….! *
---------------------------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------------------► Ε, τί άλλο θα έλεγε η, και, κρυπτο’’καισάρω’’ πολυπαίγνιδη κλώσσα ο Ι. Χ...., ως κι οι δικοί του...!;
Γιαχβο’’εξετάσεις’’ έδινε το καημένο…., χμ, και, σε ‘’καλλιστεία’’ Γιαχβοεγκαθέτου/θέτων στο Ισραήλ….,
χμ, λεςςςςς και δούλευε το, ‘’πειραματόζωο’’, σε δυο, ‘’πειραματιστές’’, κυρίους, συγχρόνως….,
ο ζόρικος «μεσίτης που δεν ήτο ενός», έστω, κατά ‘’στρατηγική’’ του….!
Σαφώς, λοιπόν, και, σ’ αυτή την αντιδιαστολή…., στα εδώ και σε συνέχεια της ως άνω παραβολής
του ενοικιαζόμενου αμπελιού…., όπου ο Γιαχβέ ισχυρίζεται ότι το νοίκιασε….,
’’παλαιοδιαθηκηκόθεν’’ κι ως ‘’νομάδα’’ όντας οι Ισραηλίτες….,
στους, πια, υπό Ρωμαιο,Καισαρο,κατοχή Ισραηλίτες…., και ζητά τη δεκάτη
/ …..χμ, και το από παλιά εξωτερικό χρέος τους….! /
και τις προσφορές που του αναλογούν, έστω κι έτσι : υπό κατοχήν….,
να, εδώ, ο Ι. Χ αντιδιαστέλλει τον ‘’καταλήπτη’’ του εύφορου αμπελιού : Ισραήλ : Ιερουσαλήμ,….. Καίσαρα
με τον, τάχα όντως Θεό, Αρχιβασιλιά Γιαχβέ…., ε, ’’μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωσή του….!
Αλλάαααα….. ο όντως Θεός δεν καίγεται για δεκάτες και προσφορές σφαγίων : φόρους αλά Γιαχβέ….,
μα ούτε και για το αυθαίρετο ιερατείο, τάχα, του….,
οι οποίοι…., κατά τον Ι. Χ, ως υπηρέτες του πνευματικού : μη υλικού, τάχα, Θεού….,
θα πρέπει να ζουν ‘’πνευματικώς’’….,
ε, να τρώνε, βέβαια, έστω και ως υπάλληλοι του Καίσαρα….!
Όμωςςςςς…., όχι και….. ό,τι λαχταρούν να θέλουν οι ρασο’’τέτοιοι’’….. να το θέλει κι ο, τάχα, όντως Θεός
ως προσφορολιγούρης….: τρυγόνια, περιστέρια,….: Λουκάς : 2 : 22, 23, 24…..
και σφαγιολιγούρης, που «ωσφραίνεται την ευχάριστον οσμήν
/ …..των καθαρών πτηνών, που ο Νώε του θυσίασε….. / …..»
και, σαν τρώει και ξελιγουριάζει, να τάζει, ψευδώς, πως
«ουδέποτε πλέον θα καταρασθή την γην / τους /….. και δεν θα καταστρέψη εκ νέου όλας τας υπάρξεις,
όπως ήδη έπραξε / …..χμ, ως και, και, Ιωαννοαποκαλυπτικά….. / …..»….: Γένεσις : 8 : 20, 21….,…..
ή να απατάται, χμ, από την «άπιστο σύζυγό του, και, Ιερουσαλήμ ο ‘’πολύγαμος’’»….,
οπότε , χα, είναι μη ευμενής ο φορο’’κερατωμένος’’ κι «αμετάβλητος» προς τις «απίστους συζύγους του»….:
Γιαχβέ….:
*[[ …..χμ, προς «ατελή» : «μεταβλητό» λαό, υιούς του Ιακώβ, που «από την εποχή των πατέρων τους
απομακρύνονται από τον / …..και, φορο,δεκατο,μπήχτη….. / νόμον και δεν τον τηρούν»….,
που, όμως, «αν επιστρέψουν | …..και, αν του δώσουν τη δεκάτη και τις προσφορές : φόρο….. |
θα επιστρέψη / ο παζαρτζής / προς αυτούς»….! ]]*
«Σεις όμως με απατάτε! Αλλά λέγετε· ’’εις τί σε ηπατήσαμεν;’’.
’’Εις την δεκάτην και τας προσφοράς. Η κατάρα σας βαρύνει, διότι με απατάτε,
σεις ολόκληρον το έθνος’’…..»….: Μαλαχίας : 3 : 6 έως 10 :
«Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού»….,
ή…., ή…., ήηηηη…., ε, κι άει σιχτίρρρρρ, ρε ’’θεοκτόνοι’’….! ◄
█ Ξενοφών : κατ’ αυτόν οι υπήκοοι πρέπει να πληρώνουν φόρους.
Ο μονάρχης θα προσπαθήσει να τους καταστήσει φτωχούς, αποστερώντας τους από τα μέσα
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που θα μπορούσαν να βλάψουν την εξουσία του….:
«βουλόμενος αυτούς ως αμηχανωτάτους είναι, όπως ότι ταπεινότατοι και ευκαθεκτότατοι είεν»….:
Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Ζ΄, 5, 69….,…..
ή η δεκάτη : μέρος σοδειάς στους ιερείς του ναού των τριών Χαρίτων
από τους καλλιεργητές της Βοιωτίας….,…..
ή η πεμπτάτη : το 1/5 της λαοσοδειάς του Ιωσήφειου νόμου
στον Φαραώ, χμ, εξαιρουμένων των με ιδιόκτητη γη, ‘’ευπροσάρμοστων’’, ιερέων της Αιγύπτου ….,…..
ή…., ή…., ήηηηη….!
| Ε…., παντού και πάντα, σχεδόν, με ή για….. ’’δεκάτες’’ αποδεκατίζονται οι λαοί από τους….! | █
=======================================================================
9 --- 112 )
#112)
Περί αναστάσεως.
Περί αναστάσεως : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 23 έως 33.
Περί αναστάσεως : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 18 έως 27.
Περί αναστάσεως : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 27 έως 40.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Σαδδουκαίοι : «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.
Ήσαν λοιπόν σ’ εμάς (!;) επτά αδελφοί…..
/ …..που παντρεύονταν τη νύφη τους, και δεν τεκνοποιούσε / ». [Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 24, 25.]
{ Σαδδουκαίοι : «Κατά την ανάστασιν λοιπόν, εις ποιόν από τους επτά θα ανήκη η γυναίκα;
Διότι όλοι την είχαν γυναίκα / …..αφού χήρευε συνεχώς….. / ».
[Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 28.] }
*) Απεκρίθη ο Ιησούς, «Πλανάσθε, επειδή δεν γνωρίζετε τας γραφάς ούτε την δύναμιν του Θεού.
Διότι κατά την ανάστασιν ούτε (!;) νυμφεύονται ούτε (!;) παντρεύονται, αλλ’ είναι όπως οι άγγελοι
εις τον ουρανόν. Όσον αφορά δε την ανάστασιν των νεκρών, δεν εδιαβάσατε εκείνο,
το οποίον σας είπε ο Θεός, Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ;
Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών αλλά ζώντων».
( …..τί…., ως κατά Αριστοτέλη, ζώντων = πεπαιδευμένων…., αλά Σαδδουκκαίους….,
και νεκρών = απαιδεύτων…., αλά άλλους….,…..
ή ζώντων = υποταγμένων τω Γιαχβέ…., αλά άγγελον : επίσκοπον της Α. Ι : 3 : 1….:
«…..όνομα έχεις ότι ζης, είσαι όμως νεκρός»….,…!; )
Και όταν τα πλήθη άκουσαν αυτά, (!;) εξεπλάγησαν διά την διδασκαλίαν του.
[Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 29, 30, 31, 32, 33.]
{ Ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, το έκανε γνωστόν και ο Μωυσής εις το μέρος περί της βάτου,…..
( Ε, χμ, κι ο Γιαχβέ….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….! ) [Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 37,…..] }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 113 )
#113)
Περί της μεγαλυτέρας εντολής.
Περί της μεγαλυτέρας εντολής : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 34 έως 40.
Περί της μεγαλυτέρας εντολής : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 28 έως 34.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Και ο Ιησούς, επειδή είδε ότι συνετά απεκρίθη / ένας γραμματεύς /, του είπε, «Δεν είσαι μακρυά
από την βασιλείαν του Θεού». Και κανείς πλέον δεν ετολμούσε να τον ερωτήση.
[Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 34.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#112. #113)

Περί αναστάσεως. Περί της μεγαλυτέρας εντολής.

Κι εδώ, περί αναστάσεως, οι Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς αλληλοαντιγράφονται, σχεδόν, αυτολεξεί….!
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Εχ…., και…., αφού τα είπε έτσι, και, ο αναστασιολόγος : αποφυλακισιολόγος Μωυσής….,
τί να προσθέσει κανείς…,
αν και, κι αυτό, το είπε, ως όλοι της Παλαιάς Διαθήκης, για τότε τους ή για λίγο μετά τους ‘’νεκρούς’’….,
ναι, κι αυτός, αλληγορικώς, ως ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 ώς 14 : Όραμα των ξηρών οστών·
αναβίωσις του / Τάφου : Φυλακής / Ισραήλ ως έθνους | νεκρών : φυλακισμένων | …!;
Α…., μόνον, το
*// …..χα, και φανταστείτε ‘το κι αυτό…., το περί ής ο λόγος χήρας : χώρας τους….. στείρας….,
ναι, που και στους 6 κουνιάδους κι άνδρες της, σαν χήρευε, δεν τους έδινε απόγονο….,
ε, κι ο Αυνάν αυνάν….! Α, κι έκτοτε, που η σκεψαυνανία βαφτίστηκε σοφία, μιλιούνια οι σκεψαυνάνες….! //*
«σκεψο·Αυνανίας το κεφάλαιον πρόσχετε» να προσθέσει….!
Κι ο που δε δίνει απογόνους στη χήρα του αδελφού του…., /Τί, ο ιμπεριαλισμός –τους ήτο υποχρεωτικός…!;/
ως ο Αυνάν…., που….. (!;) «έχυνε το σπέρμα του έξω», παρακούοντας την εντολή του πατέρα του Ιούδα….,
δεν έδωσε απογόνους // Τί, για να έχει να της ‘’παίζει’’ κι ο Βασιλιάς Γιαχβέ, ρε….. σκεψαυνάνες…!; //
στην άτεκνη γυναίκα του αδελφού του Ηρ : εγγονού του Ιακώβ….,
ε, τότε κι έτσι…., Κυριόθεν δολοφονητέος και δολοφονηθείς είναι κι αυτός…., ως ο Ηρ….,
χα, επειδή του ήταν δυσάρεστος, ο Ηρ….: Γένεσις : 38 : 8, 9, 10….,
απ’ όπου γίνεται παραπομπήηηηη στο εδώ : Ματθαίος : 22 : 24….!
Ως δε προς την ανάσταση των νεκρών….,
-#-----------------------------------------------------------$$$----------------------------------------------------------#▓ …..που…., έστω, ο Ι. Χ….,
*[ …...χξς΄, ομιλών…., πια…., όχι για επίγειο ουρανό : εξωτερικό της γης : χώρας τους,
μα για επουράνιο ουρανό και Πατέρα---Πνεύμα…., ήτοι, άκορμο….,
χμ, λες και του ‘’πέθανε’’ ο γεω’’ουράνιος’’ Κύριός του,
’’τότε’’ : πριν αυτοί ‘’μας’’ μπερδέψουν τα γεγονότα,
και έμεινε ‘’ορφανός’’ κι απροστάτευτος ο Ιησούλης, α, από ανυπακοή ‘’αδειασμένος’’ Κυριόθεν….,
που, και, γι’ αυτό, πια, τον….. ο μεν…. .και τον….. ο δε….! ]*
αντιδιαστέλλει την ανάσταση των νεκρών….: αποφυλάκιση των φυλακισμένων σε πραγματική φυλακή
/…..νεκροί νεκροί….. κι όχι ζωντανοί νεκροί…../
από την ανάσταση : αναγέννηση των ζωντανών….: ελευθεροποίηση απ’ τους Ρωμαίους των ζωντανών,
μα νεκρών : φυλακισμένων….:
αποφυλάκισή τους |…..των ζωντανών : ζωντανών νεκρών : φυλακισμένων σε υπαίθρια φυλακή…..| ….!
Ναι…., που, και τότε, όλο το Ισραήλ, έτσι, ήταν σαν μια υπαίθρια φυλακή….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….:
Ι. Χ….: / προς Σαδδουκαίους /
«…..Διότι κατά την ανάστασιν ούτε νυμφεύονται
| …..γαμούσι στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο : οι άνδρες νυμφεύονται….. |
ούτε παντρεύονται,
// …..εκγαμίζονται στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο : οι γυναίκες υ·παντρεύονται,
αντί του γαμπρεύονται…., ε, αντροκράτεςςςςς….! //
αλλ’ είναι όπως οι άγγελοι εις τον ουρανόν. [ Α, πτωτικοί άγγελοι σας γάμησαν και γιγαντωθήκατε….! ]
■ Ε, πνευματικά πράματα…., πλάι στον Θεό : Κύριο : Πνεύμα….,
που από ‘’ψηλά’’…., ωσεί Δίαςςςςς με το οριστικόοοοο του τύπο…., εποπτεύει το λαό –του….,
άκορμος, πια…., ως, μόνον, Πνεύμα : Ψυχή…., ’’κατά την Καινή τους Διαθήκη’’….,
όπως, έτσι, και σε άλλες χώρες οι βασιλιάδες…., λ. χ, στην Αίγυπτο….:
ανάληψη του νικητή του θανάτου βασιλιά,
εγκατάστασή του…., μα, εδώ, έγκορμα…., σε ουράνιο θρόνο και βασίλευση του λαού του εσαεί,
ε, κι εδώ, κάπως, ’’μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ωτικά’’….! ■
Όσον αφορά δε εις την ανάστασιν των νεκρών, δεν εδιαβάσατε εκείνο,
το οποίον σας είπε ο Θεός, Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ;
Δεν είναι ο Θεός, / Ε, ’’εκεί’’, ζον δίποδο….! / Θεός νεκρών αλλά ζώντων.» : Ματθαίος : 22 : 30 ώς 32….!
Και…., ω ζωντανοί νεκροί…., «θάψτε τους δικούς σας νεκρούς»….: Ματθαίος : 8 : 22…..
κι αφήστε τους νεκρούς σας / …..τους νεκρούς νεκρούς : τους σε πραγματική φυλακή….. / νεκρούς….,
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χα, μπας κι επιτύχουν μια άλλη και καλύτερη ανάσταση….,
ως λέγει ο Παύλος : Προς Εβραίους : 11 : 35….: «Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των
/ …..έι, φυλακισμένες γυναίκες δεν υπήρχαν…., για να τις λάβουν οι άνδρες τους…!; /
δι’ αναστάσεως, άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι,
διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»….!
Και…., κάλέ…., ε, πρώτα, δεσποινίδε και, μετά, Κύριε…., ‘’θεέ’’…., μαφιόζε με τα πολλά ονόματα….:
Ελ (Θεός)….: Γένεσις : 46 : 3….. ή Γιαχβέ (ο Ων, ο Κύριος)….: Έξοδος : 6 : 3….,…..
πότε και πόσες φορές και πώς τους συστήθηκες…., αφού….:
ο μαφιόζος Χαλδαίος Αβράμ ή Αβραάμ ή Αμπιράμ ή πάτερ Ομάρ….. είχε θεό του τον Τεράχ….,
ο Αραμαίος Ισαάκ είχε τους ‘’θεούς’’ των πλουσίων Ελωχείμ…..
κι ο Σημίτης Ιακώβ είχε τον Αδονάη (Άδωνι)….,…!;
Α, και θα ζητούσα και συγγνώμη, ω πουριτανοί κι υποκριτές αστοί Ι. Χήδες….,
χμ, οι που λέτε το μουνί αιδοίο και την πούτσα πέος….,
| …..ναι, να, γι’ αυτό, άλλο το γαμήσι μας….. κι άλλο η συνουσία σας….! |
για τις βωμολοχίες εμού του χωριάτη….,
μα τα πρότυπά σας, ιδίως τα ‘’παλιοδιαθηκικά’’, να κάτι….. κερατογαμήσια, νταβατζιλίκια, αιμομειξίες,…..
ννναι, ρε, κι άει σιχτίρρρ κι εσείς κι η πλανο’’σάλτσα’’ του Ι. Χ….. και ουστ από ‘’κει’’….. να πάτε να….!
Ω, και προσοχή στους αγγέεεεελους του Γιαχβοουρανού….,
χμ, που, κατά Ι. Χ, δεν νυμφεύονται ούτε παντρεύονται….,
ιδίως, εσείς οι «ευειδείς» θυγατέρες των ανθρώπων…., μην και….. γιγαντο’’πιάσετε’’…., ε, αλά Π. Δ….!
Ναιαιαι, κι άστε, και, τον Πλάνο και μπουρδομπερδευτή Ι. Χ….,
γιατί υποτροπιάζει μέσα τους ο ‘’μπολιαστής’’ και «χύνων μέσα» Αντιαυνάνας άγγελος
της Π. Διαθήκης : Γένεσις : 6 : 4 : Κατά τα ημέρας δε εκείνας / …..πριν απ’ τον κατακλυσμό του Νώε….. / ,
καθώς και μετά ταύτας, έζησαν επί της γης γίγαντες, οι οποίοι
|/ …..έι, επί Νώε : μετά από τον κατακλυσμό, ξαναέγιναν νάνοι Κηδαλίονες, σώρρυ, γίγαντες….,
αφού γιγαντομινιατούρες είναι οι ‘’όνομα και μη χωριό’’…!; /|
εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού / …..άγγελοι : Γέν.: 6 : 1….. /
όταν ούτοι συνευρέθησαν με τας θυγατέρας των (!;) ανθρώπων»….,
[[ …..ε, να…., υιοί ανθρώπων οι εντός γης : χώρας Ισραήλ…., εσωγήινοι….,
και οι εκτός ουρανού : χώρας έξω Ισραήλ και έδρα του Γιαχβέ…., υιοί θεού…., εξωγήινοι….,
εξού, και, ο Ι. Χ….. τη μια υιός θεού….. και την άλλη υιός ανθρώπου ή ανθρώπων….,
ε, από μάνα υιός ανθρώπου….. κι από μπαμπά υιός θεού….,
χα, κάτι σαν το….. από μπαμπά ρινώκερω κι από μάνα τίγρη….. βγήκε ζέμπρα….! ]]
χα, αφού οι του ουρανού : εξωτερικού τους ‘’τέτοιες’’ ήσαν θυγατέρες κατθρώπων….,
ε, κι ο ‘’ουράνιος ‘’θεός’’ Σατάν Κάτθρωπος….!
Αλλά και τους μεταπαλιοδιαθηκικούς ‘’τέτοιους’’ να προσέχετε…., χα, τους αγγέλους : επισκόπους :….,
να…., ως, λ. χ, τους ιμπεριάλ 7 στην Ασία της Απο,συν,επι,κάλυψης του Ιωάννη ‘’τέτοιους’’….,
που ήσαν, αυτοί κι ακόμα, σαρκικοί : μη πνευματικοί και νυμφευμένοι…., ω, και ’’παλλακιδευμένοι’’….!
Μα και τους πνευματικούς : μη σαρκικούς ‘’τέτοιους’’ να προσέχετε….,
όι…., που αυτοί, αν και δε «γαμούσι» : νυμφεύονται, γκαστρώνουν ‘’πνευματικώς’’ και ‘’μυστηρίως’’….,
ε, στα….. ’’πνευματικά’’ και ‘’μυστικά’’ τους….. γαμήηηηησια της «σεπτής ψυχοηδονής»….,
ννναι, κι άει και ξαναδείτε και τα ανάποδα ίιιιισια….!
Βρε σεις…., μήπως «βρίσκεσθε εις μεγάλην πλάνην;»….,
που ρωτά, εδώ, κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….: Μάρκος : 12 : 27…!; ▓
-#----------------------------------------------------------$$$------------------------------------------------------#ε…., όταν βρεθεί κάποιος να δώσει πειστική θεωρία περί….. Θεού, ψυχής κ. λ. π…..,
{ …..α, κάτι που σήμερα είναι εύκολο,
και, γιατί έχει αποκωδικοποιηθεί, και, μέσω της τεχνολογίας, αρκετό μέρος της σοφίας του Θεού….! }
τότε, θα πιστέψουν όλοι και για τη μετά θάνατο ζωή…., ε, μόνο, της ψυχής…., με το ‘’ονειρικό’’ της σώμα….,
άρα…., και, έτσι, ανασταίνονται μέσα τους, και, οι νεκροί τους….!
Κι αν «οι ελέω Θεού» Αρχοί φιλοτημηθούν να κάνουν τη Γη παραδεισένια….,
ώστε να ζουν όλοι ζώντας….. κι όχι πεθαίνοντας….,
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και τους πείσουν ότι υπάρχει….. πραγματική….. ζωή….. πριν από το θάνατο….,
ε…., θα πιστέψουν και, και, ότι υπάρχει ζωή, και, μετά τον θάνατο….,….!
Επίσης…., όσον αφορά στα περί της, όντως, μεγαλυτέρας, εδώ κι όχι ‘’έτσι’’, εντολής….,
ήτοι, περί της….. ολόψυχης….. αυτοπροσφοράς στον όντως Θεό…., ε, όχι και σε….. Γιαχβαλλαχδίες….,
και, αυτό αφήστε ‘το, ’’μόνο’’, για τους εκτός κόσμου ασκητές….. και τους εντός κόσμου εν Θεώ σαλούς….!
Αυτή δε, λέει Γιαχβοϋποταγμένος ο Ι. Χ…., απαντώντας, σχετικά, σε γραμματέα ή νομικό, χμ….,
είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή…., ενώ, λέει, τσς, ο εχθράγαπος,
[ …..βλέπε : εχθρόμισος…., που αυτοί, χμ, ήταν….. μακριά του….. και, μόνον, όταν τους ‘’πλησίαζε’’,
διέταζε να τους σφάζουν, ’’παραβολικά’’, μπροστά του, το θρασίμι Ι. Χ,
που «δεν ήθελαν να είναι βασιλεύς τους»….: Λουκάς : 19 : 27….. ]
υπάρχει και η δεύτερη μεγάλη που λέει….: «Να αγαπήσης τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου»….,
( Κάλέ, εδώ, και, σχέση : επικοινωνία….. του φωτός των πιστών σας με το σκοτάδι των απίστων σας….,
του Χριστού και του Βελίαλ…., του πιστού με τον άπιστο…., του ναού του Θεού και των ειδώλων….,
της δικαιοσύνης με την ανομίαν….,…..
σε αντίθεση με αυτά που λέει, και, ο ομοπνεύματός σου, ω Ι. Χ, Παύλος….:
Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 14, 15, 16…!;
Ή, ω Ι. Χ, μήπως, αλλοπνεύματός σου ο Π,Φ,αύλος…., που άλλος ο «νέος τους Παράκλητος» τότε…!; )
δυο, εντολές από τις οποίες «εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήται»….,
χμ, ναι, οι από Γιαχβο,νομο,υποταγή κι αγάπη φονιάδες προφήτες…., α, και, όλοι, εθνοπροδόοοτεςςς….!
Όμωςςςςς…., εδώ…., ο μεν Ματθαίος : 22 : 35 και στο ευαγγέλιό του….,
που οι άλλοι τρεις ευαγγελιστάδες ‘’το χρησιμοποιούν ως πρωτότυπο’’….,
να, για να ‘’του μπαλώνουν’’ μέχρι και τις αντιφάσεις του….. ή για να προσθέτουν νέα κι άλλων κωδικικά….,
λέει ότι ένας νομικός…., σε συνέχεια των ‘’καρπεραμπελικών’’ και φορολογικών : δεκατο,θυσιο,λογικών….,
ρώτησε πειρακτικά τον Γιαχβοφοροεισπράκτορα Ι. Χ….,
χμ, που «αποστόμωσε τους Σαδδουκαίους»…., ε, μάλλον, ’’συγκριτικά’’ τους….,…..
ο δε Μάρκος : 12 : 28, που κι εδώ αντιγράφει το Ματθαίο, λέει πως
ένας γραμματεύς ρώτησε τον Ι. Χ περί των 2 ως άνω εντολών….!
Κι αυτό…., χωρίς διόλου πειρακτική διάθεση…., έτσι, για να μη φανεί
ότι δεν ήταν ειρωνεία, και, η διαπίστωσή του / του γραμματέα / ,
ήτοι, ότι οι 2 αυτές εντολές αξίζουν πιότερο απ’ τα ολοκαυτώματα και τις δεκατοθυσίες….,
εχ, που όλα γι’ αυτά γίνονταν….,
ναιαιαι, και για να φανεί ότι ο Ι. Χ τον ομογνωμοποίησε / τον γραμματέα / , τουλάχιστο, ως προς αυτό….!
Η διαπίστωσή –του δε αυτή…., κατά τον Ι. Χ….,
«δεν είναι / …..ως δεν είναι κι ο γραμματέας….. / μακρυά από τη βασιλεία του Θεού»….,
|| …..που, για να την κερδίσουν οι Ισραηλίτες, απαιτεί ο Γιαχβέ, διά του Γιαχβιδίου του Ι. Χ,
να κάνουν όλα τα ως άνω….! ||
πράγμα : η βασιλεία που είναι,
[ …..χμ, αφού δεν αποκλείει εδώ τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες των Ισραηλιτών προς τον Γιαχβέ….,
σαν, ακόμα, δεν έγινε / δεν τον έκανε ο Ι. Χ / ο Γιαχβέ πνευματικός : μη υλικός….! ]
ακόμα, υπό διαπραγμάτευση απ’ τον ‘’ασκούμενο’’ Γιαχβαπεσταλμένο Ι.Χ με τους Ισραηλίτες….:
μόνο, Μάρκος : 12 : 32, 33, 34….!
==========================================================================
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Περί του Μεσσίου.
Περί του Μεσσίου : Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 41 έως 46.
Ο Χριστός υιός του Δαυίδ : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 35 έως 37.
Είναι ο Ιησούς Χριστός υιός του Δαυίδ; : Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 41 έως 44.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ενώ δε ήσαν μαζεμένοι οι Φαρισαίοι, τους ερώτησε ο Ιησούς, «Τί φρονείτε διά τον Χριστόν;
Ποίου είναι υιός;». Λέγουν εις αυτόν, «Του Δαυίδ». Αυτός τους λέγει, «Πώς λοιπόν ο Δαυίδ,
εμπνευσμένος από το Πνεύμα, / …..τον 3ο Κύριο, της Αγίας Τριάδος….. /
τον ονομάζει Κύριον | …..τον Χριστό : τον 2ο Κύριο, της Αγίας Τριάδος….. |
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και λέγει, Είπε ο Κύριος / …..ο Γιαχβέ : ο 1ος Κύριος, της Αγίας Τριάδος….. / εις τον Κύριόν μου
/ …..τον Χριστό : τον 2ο Κύριο, της Αγίας Τριάδος….. / ,
Κάθησε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου;
Εάν λοιπόν ο Δαυίδ τον ονομάζη Κύριον, πώς είναι δυνατόν να είναι υιός του;».
*[ …..εεε…., μετά, που τον πρόδωσε και τον ‘’σαβαχθάνισε’’ : εγκατάλειψε, ως αποπαίδι του,
τον ωνόμαζε Δεσποινίδο…., / Ναι, ο αφέντης του και Κύρης του…., ο με τις ‘’μαύρες’’ Κήρες του….! /
ννναι, αποσιαμαιοποιήθηκαν και….. νααααα μια μονάς δυάς….:
1, 3 : 1/2 κι άλλη μονάς δυάς…., 2, 3 : 1/2 η Αγία Τριάς : 1, 2, 3 : 3/3 : 1….,
ναι…., και το Πνεύμα από μισό : 1/2…., ω σχιζο’’σχισμένοι’’…., χμ….! ]*
Και κανείς δεν ήτο εις θέσιν να του αποκριθή ένα λόγον, ούτε ετόλμησε κανείς
από εκείνην την ημέραν να τον ερωτήση πλέον.
[Ματθαίος, κεφ. 22, εδ. 41, 42, 43, 44, 45, 46.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#114)

Περί του Μεσσίου.

Με φλου -- φλου, λοιπόν, γρίφους ο Ι. Χ αποστομώνει τους Φαρισαίους…., πάλι, στο ναό….,
που δεν τον ξαναενόχλησαν τον….. ‘’καημένο’’…., αφού είδαν τα ‘’γλωσσολαλίστικά’’ του περί Δαυίδ….!
▓ _▓ Εμ…., στο γριφώδες κερατο"Ισραήλ"..... με τα κόλπα των κόλπων τους....,
ποιός ξέρει..... το ποιος ήταν ποιου.…, που, κεi και τότε, έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τον μπαμπά…!;
Χμ, μόνο, τσς, ο Ι. Χ κι ο Ι. Β το ήηηηηξεραν...., δηλαδή, ο Ι. Χ το ποιος ήταν ο μπαμπάς του….,
// Ε, ο τρισυπόστατος εαυτός του,
’’αυθύπαρκτος’’ λες μπαμπάς μαζί και γιος σε μια Σκέψη : Πνεύμα….: Ζουρβάν,….! //
και ο….. δανεικός γιος Ι. Β το ποιοι ήταν οι γονείς του....,
ε, αν δεν ήταν, κιόλας, αδέλφια απ’ τον «έχοντα δυο γιους : Σιλωάμ στο Ισραήλ» Γιαχβέ….,
ως ‘’φαίνεται’’ στην παραβολή των δύο υιών, που αναφέρει, μόνον, ο Ματθαίος : 21 : 28 έως 32….!
Και…., καλέ σεις…., πλην από θεάνθρωπο…., έχει και σατανοκάτθρωπο…!;
Και…., πλην από πραγματικές μητέρες…., είχε, εκεί στο Ισραήλ και τότε, και δανεικές μητέρες…!;
Και….. όσο ο Δαυίδ είχε αιώνια εξουσία…., κατά υπόσχεση του υλικού Γιαχβέ….,
άλλο τόσο κι ο Ι. Χ ήταν Δαυιδικής καταγωγής….,
ω, και με αιώνια εξουσία κι αυτός, ο Ι. Χ, κατά υπόσχεση του πνευματικού Γιαχβέ,…..
που, όμωςςςςς, μόνο, ως Πνεύμα : Νο 666 και Νο 888, κι όχι 777, ιμπεριάλ ιδέα Ι. Χ, ήταν αιώνια,
έστω, και με ‘’νεκροφάνειες’’ και ‘’νεκραναστάσεις’’….!
Βέβαια, κι εδώ, στην Κ. Δ, φορές, όπου Κύριος….. εννοείται το Πνεύμα….,
κάτι που κι ο Παύλος επισημαίνει….,
α…., και στον θρησκευτικό ιμπεριαλισμό, καλυμμένο ή μη…., οι τρεις Κύριοι : Τρ,αγία Τρ,αγ,ιάς :
δόγμα υποταγής των όπου κι όποτε εγκαθέτων -- εκκλησίας και Κράτους, και, τους
στον όπου κι όποτε ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : Κύριο : Θεό : θεοποιημένο αρχιβασιλιά :….,
σαφώς, ’’εσαεί’’, διατηρώντας το Πνεύμα :
[ Α, το Πνεύμα, στο filioque, είναι ‘’συνδετήρας’’ –τους…!; ]
Κύριο της υποταγής στον ουρανό -- εξωτερικό ‘’Μεγάλο αδελφό’’….,….!
Είναι δε, εδώ κι έτσι, η Τρ,αγία Τρ,αγ,ιάς…., ως εξής Κύριοι….,
σαφώς, κι οι 3, ’’μετεμψυχ,σαρκ,ούμενοι’’, αναλόγως….,….:
1ος Κύριος :
ο Θεός : ο, όπου κι όποτε, ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : Αρχιβασιλιάς : Γιαχβέ….,
έγκορμος εν ζωή στη….. γεω ‘’γη’’…., / ….. πάντα, υλικός….., ναι, και, ως πνευματικός…., τάχα, άϋλος….! /
κι άκορμος, ως κι έγκορμος ‘’αναληφθείς’’ : φυγαδευθείς, ’’μεταθανάτια’’, στον….. γεω ‘’ουρανό’’….,
…..χμ, αφού….. ο 1ος Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων
χρίζει πράγματι βασιλείς, και, επί της Σιών….,
που προτρέπει στους εκλεγμένους «οσίους» του ανά χώρα : 2 ους Κυρίους
να του ζητήσουν / …..ως ο Άμμων Δίας της Λιβύης στον Μεγάλο Αλέξανδρο, λ. χ….. /
να τους δώσει κληρονομιά τα έθνη και ιδιοκτησία τους τα πέρατα της γης….,
να τα κυβερνούν με σιδηρά ράβδο και να τα συντρίβουν ως αγγεία κεραμέως….,
που διατάζει τους, κυρίως, πλησίον του διαλεγμένους κι όπου εγκαθέτους του βασιλείς
να υποτάσσονται σ’ αυτόν…., με σύνεση, φόβο και τρόμο….,….!
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// Ψαλμός του Σολομώντος : ΟΘ΄ή 71 (72) : 10, 11 : «οι βασιλείς της Θαρσείς
και των παραλίων να φέρουν εις αυτόν / …..τον Σολομώντα, λέει, τάχα, ο Θεός….. / 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»….! //
Αλλά…., αν αλλιώς : ανυπότακτοι…., θα εξαφθεί ταχέως και θα τους αφανίσει από την οδόν….:
Ψαλμοί (Αγνώστου) Β΄ή 2 : 5 έως 12….,
που, όμως, παίζει το παιχνίδι του…., παζαρέ και ‘’ανταποδοτικά’’….,
αφού, έτσι, και δεν πολυκοπιάζει και πολυξοδεύεται σε….. χρήμα, στρατιώτες κ. λ. π και ‘’τα αρπάζει’’….,
σαν….. τη μια τους βοηθά και τους σώζει απ’ τους εχθρούς τους,
ως….. καθαρόντυτους, σύννομους και υπάκοούς του….,
οπότε του ψάλλουν κι υμνούν τη δύναμή του, ως, λ. χ, ο Δαυίδ, εδώ,
που του έταζε αιώνια βασιλεία του οίκου του….,
και την άλλη δεν τους βοηθά και νικούνται, ως….. ρυπαρόντυτους, άνομους και ανυπάκοούς του….!
## …..ή τους απορίπτει, τους διασπά και οργισμένος στρέφεται εναντίον τους….:
Ψαλμός (Δαυίδ) ΝΘ΄ή 59 (60) : 3….,
ακυρώνει τις διαθήκες : συμφωνίες μαζί τους…., χμ, ο πιστός…., δεν τους υποστηρίζει στις μάχες,
υψώνοντας την δεξιάν των εχθρών τους και ευφραίνοντάς ‘τους για την ήττα των εκλεγμένων
και χρισμένων του με το αγιόλαδό του / …..αλά Ι. Χ «με έλαιον αγαλλιάσεως αυτόν μάλλον
παρά τους φίλους του»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….. /….:
Ψαλμός (Αιθάν Εζραχίτη) 88 (89) : 37 έως 47…! ##
Κι αυτοί…., τότε κι έτσι, ως άλλος Δαυίδ ή Ιησούς….,
ή….. κραυγάζουν το «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες; Διατί δεν σπεύδεις να με βοηθήσης
ευθύς ως ακούσης τους λόγους των στεναγμών μου;»….: Ψαλμός (Δαυίδ) 21 (22) : 2….,
( Α, εμένα, πάντως, απ’ τη στιγμή που ‘’δυναμώθηκα’’, με άφησε ‘’μόνο’’, για να νικήσω ‘’μόνος’’ και….! )
αλλά και : «Κύριε, Θεέ της εκδικήσεως, Θεέ της εκδικήσεως, εμφανίσου!»….:
Ψαλμός (Δαυίδ) 93 (94) : 1….,….. ή…., ή…., ήηηηη….,…..
ναι, νααα, καλέ σεις…., και ποιος Κύριος και πώς είπε….. σε ποιον ‘’τέτοιον’’ : ’’δεξιοκάθιστον’’ και τι….!
2ος Κύριος :
ο θεοποιημένος βασιλιάς, εγκάθετος, όπου κι όποτε, σύγχρονός του ή και μη….,…..
χμ, διαλεχτός του : γεννημένος του μια μέρα, χμ, που ήταν/είναι νύχτα : σήμερον….:
’’υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα»….: Ψαλμός (Αγνώστου) Β΄ ή 2 : 7….,….!
3ος Κύριος :
το Πνεύμα :
● …..χμ, δεσποινίς ή κυρία, που το θεωρούσαν με γυναικεία μορφή, λευκής περιστεράς, αρχικά….,
ε, χα, και, μετά, με αντρικεία μορφή…., α, μάλλον, μαυροντυμένου κόρακα…., εξού και….. Κύριος….!
Και, έεεεετσι, πιστεύω πως θα λύσετε τον γρίφο του Ιησούλη….,
χμμμμμ, ως προς το ποίος Κύριος είναι ο Δεσποινίδος….,
ποίος Κύριοςςς είναι ο Κύριοςςςςς….,
ποία Δεσποινίδα : κουμ : κούμι είναι, σε αποκριές εν πολέμω, Κυριόντυτη και κουμ άσι….,
ε, ποίος νταβατζής βασιλιάς και ποίος ή ποία ή ποίον παιδίον ή κουμ εκδίδεται θρησκοϊμπεριαλιστικά
και πουλά το λαό ‘’του’’…., όντας εν εξουσία ή μη….,…..
και, και, σήμερον ‘’θεο’’,ανα,γεννημένος/νη/νον…., και….!
Και…., ω θεο,λαο,μπαίχτες…., κι εσείς θρησκειο’’τέτοια’’ λαούλια κι εμπαιζόμενα πειραματόζωά τους….,
ως παίζουν οι ως άνω αυτοί…., παίξτε κι εσείς κι άλλο….. κι άει στα γκρέμνα…., όσοι ‘’τέτοιοι’’….,
ε, Κυριακά ή Δεσποινιδικά…..ήηηηη….! ●
κυρίως, η, ενωτική του 1ου και 2ου Κυρίου, Ιδέα του, καλυμμένου ή μη, θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! ▓_▓
==========================================================================
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Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους.
Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους : Ματθαίος, κεφ. 23, εδ. 1 έως 36.
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Ποίοι οι γραμματείς : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 38 έως 40.
Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Κατάκρισις των γραμματέων :
Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 37 έως 54. Λουκάς, κεφ. 20, εδ. 45 έως 47.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Τότε ο Ιησούς εμίλησε εις τα πλήθη και εις τους μαθητάς του και είπε, « (!;) Εις την έδραν
του Μωυσέως (!;) εκάθησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. (!;) Όλα λοιπόν όσα σας πουν να τηρήσετε,
τηρήσατέ τα,
// Ε, τότε, αφού….. όλα να τα τηρήσουν…., τί λες και ξελές και τους ‘’τα πρήζεις’’…!;
Α, κι όχι και πλήρη υπακοή και σε όλα…., επειδή αυτοί…., που κι εσείς, φορές, δεν υπακούατε και….! //
αλλά μη κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους. Διότι λέγουν και δεν κάνουν.
Δένουν φορτία βαρειά και δυσβάστακτα και τα βάζουν εις τους ώμους των ανθρώπων, ( Ο Γιαχβέ τίιιιι…!; )
αλλ’ αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τους τα έργα τα κάνουν,
διά να φανούν εις τους ανθρώπους.».
[Ματθαίος, κεφ. 23, εδ. 1, 2, 3, 4, 5.]
{{ Όταν ετελείωσε, ένας (!;!;!;!;!;) Φαρισαίος τον παρεκάλεσε να γευματίση εις το σπίτι του,
και όταν εμπήκε μέσα εκάθησε εις το τραπέζι. Ο Φαρισαίος εξεπλάγη, όταν είδε ότι δεν επλύθηκε
πριν από το φαγητόν. Αλλ’ο Κύριος του είπε, «Σεις οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το εξωτερικόν
του ποτηριού και του πιάτου, αλλά μέσα σας είσθε γεμάτοι αρπαγήν και πονηρίαν, Ανόητοι!.....».
[Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 37, 38, 39, 40.]
«Αλλοίμονον σ’ εσάς, / νομικοί / που χτίζετε τους τάφους των προφητών, ενώ οι πατέρες σας
τους εσκότωσαν. Άρα μαρτυρείτε και επιδοκιμάζετε τα έργα των πατέρων σας, διότι αυτοί μεν
τους εσκότωσαν, σεις δε χτίζετε τους τάφους των. Διά τούτο και η σοφία του Θεού είπε,
"Θα στείλω εις αυτούς προφήτας και αποστόλους και θα σκοτώσουν και θα καταδιώξουν
μερικούς απ’ αυτούς", διά να ζητηθή από την γενεάν αυτήν η τιμωρία διά το αίμα
όλων των προφητών που έχει χυθή από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου, από το αίμα του Άβελ
έως τον καιρόν του Ζαχαρία, ο οποίος εσκοτώθηκε μεταξύ του θυσιαστηρίου και του ναού.
Ναι, σας διαβεβαιώ, (!;) θα ζητηθή η τιμωρία από την γενεάν αυτήν».
[Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 47, 48, 49, 50, 51.]
«Αλλοίμονον σ’ εσάς νομικοί, διότι αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως· || …..της κωδικικής γνώσης…!; ||
δεν εμπήκατε σεις οι ίδιοι αλλά και εκείνους που έμπαιναν τους εμποδίσατε». [Λουκάς, κεφ. 11, εδ. 52] }}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#115)

Ο Ιησούς Χριστός κατακρίνει τους γραμματείς και Φαρισαίους.

Στους…., με ύβρεις…., αλλοιμονισμούς του αυτούς προς γραμματείς και Φαρισαίους....,
χμ, ο εχθράγαποςςςςς και άβριζοςςςςς….,
▼ Ω, τους απορημένους που δεν έπλυνε τα χέρια του, πριν φάει,
σε σπίτι κάποιου Φαρισαίου, λέει, μόνο, ο Λουκάς…., [ Α, παντού δικτυωμένος ο μη ενός μεσίτης….! ]
ε, σκόπιμα και σε προσυνενόηση σικέ με τον ακατονόμαστο Φαρισαίο,
τσς, για να εκπληρωθούν οι ‘’σταυρο’’γραφές….,
χμ, και, για αφορμή καυγά…., κάτι που κι οι Φαρισαίοι ήθελαν να προκληθεί….,
στο σπίτι του οποίου Φαρισαίου έτρωγε…., χμ, και τον ‘’έφτυνε’’,
κι αυτόν / …..μα σικέ….. / και | …..όντως….. | τους ομοίους του…., χμ, ο Ραββί, 1....!
1 : Ματθαίος : 23 : 7 : Έτσι, κι εδώ, γίνεται παραπομπήηηηη στο Ιωάννης 1 : 38…., ξανάαααα….,
χμ, για να μάααααθουμε, ξανάαααα, τη σημασία του Ραββί….,
όπου…..
οι δυο ‘’πασαρόμενοι’’ απ’ τον Ιωάννη Βαπτιστή και μαθητές του στον Ι. Χ και για μαθητές του….:
ο Ανδρέας, αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, και ένας, σκόπιμα : κωδικιζέ ακατονόμαστος άλλος….,
ρωτούν τον Ι. Χ….: «Ραββί, (το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει, Διδάσκαλε) πού μένεις;»…..
κι ο Ι. Χ τους έδειξε το πού…., τότε, χμ, που «ήτο η ώρα δέκα περίπου»,
και έμειναν εκεί / …..ε, στο σπίτι….! / μαζί του εκείνην την ημέραν….,…..
λες και ‘’θέλουν’’ να ξαναϋποψιαστούουουμε το κωδικικό του πράγματοςςςςς….,
χμ, ότι ο εδώ Φαρισαίος και προσκλητής του Ι .Χ
είναι ο πολύρολος κι ακατανόμαστος, Ιωαννόθεν, σωσιούχος μαθητής του Ι. Β….,
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που…., μάλλον, γι’ αυτό, το σικέ…., δεν τον επιπλήττει ή διώχνει….,
ενώ τον καταβρίζει, κι αυτόν….! Ε…!; ▲
ο Χαζωραίοςςςςς…., τους κατακρίνει για την υποκρισία τους,
(!;) για την εκμετάλλευση του λαού απ’ αυτούς και τους συνεργάτες τους άρχοντες…., τους αργόσχολους....,
για την μεγαλομανία τους...., για την φιλοπρωτοκαθεδρία τους....,
που τρώνε τις περιουσίες των χηρών και κάνουν υποκριτικά και για πρόφαση μακρές προσευχές....,
που φορούν μεγάλα φυλαχτά και μακρυά ενδύματα για να φαίνονται....,
χμ, που..... "είναι από έξω κούκλες...., μα από μέσα πανούκλες....."….,…..
ε, χμ, κι αντιστοιχίστε τους, και, με τους νυν ‘’τέτοιους’’ –σας…., και, Ι. Χήδες....!
Επίσης…., τους κατακρίνει τα «φίδια και γενεά εχιδνών,…..» ο πολυβριζάκιας με σικ βρισιές….,
χμμμμμ, για να μη πληρωθεί η προφητεία του Ησαΐα,
που δεν τον ήθελε ‘’τέτοιον’’ : «φιλόνεικον, φωνάζοντα εις τας πλατείας,…..»….: Ματθαίος : 12 : 19….,
για την τυπολατρεία τους...., που σκεπάζει την αλήθεια...., χμ, σαν, και, την Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη….,
για τον φιλοκαισαρισμό τους...., που κάθισαν στην έδρα του Μωυσέως και καταπατούν τον όρκο τους....,
// .....εμ, για την "κουτάλα"---έδρα του Μωυσέως….. γίνονταν όλα αυτά τα μαλώματα….,
ως γίνονται και τ ώ ρ α απ’ τις….. αντιστοιχίες τους…., νααα…., τους….. ομοïδεάτες διαπλεκόμενους....! //
για την προφητοκτονία κι αποστολοκτονία τους....,
κάτι που η γενεά εκείνη…., τότε κι εκεί, χμ, κατά την Σοφία του Θεού, του ζηλότυπου εκδικητικού Γιαχβέ,
τους λέει, το ζηλότυπο κι εκδικητικό Γιαχβίδιο ο Ιησούλης…., πρόκειται να πληρώσει….,
το….. απαρχής χυμένο, προγονόθεν τους, αίμα τους….,…..
αφού, πιο κάτω, λέει, για τους Ιουδαίους,….: «…..διότι ημέραι εκδικήσεως θα είναι αυταί,
διά να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα»….: Λουκάς : 21 : 22…., ε, σύντομα….,…..
[ Ω εσείς, μη θλίβεστε τόσο…., που…., γι’ αυτό : για το που συντελέσατε να εκπληρωθούν οι γραφές….,
ίσως και να σας αγιοποιήσουν, μεταθανάτια κι ομαδικά…., ως, ατομικά, τους….:
Ηρώδη, Πόντιο Πιλάτο, Λογγίνο,….! ]
ως τους αλλοιμονίζει : ’’προγράφει’’ για την σπουδαρχία τους ο εχθράγαποςςς…., μα και για άλλα πολλά....!
♣ Ζαχαρίας Α΄ : 1 : $1 (2, $3) : (Κλήσις εις μετάνοιαν) :
«Τον όγδοον μήνα του δευτέρου έτους του Δαρείου
εγένετο ο εξής λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην Ζαχαρίαν, υιόν του Βαραχίου, υιού του Αδδώ
(2) ‘’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…., ε, ‘’προγραφική’’…., απ’ το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 23 : 35 : Ι. Χ :
/// …..προς γραμματείς και Φαρισαίους…, που θα σκοτώσουν ή σταυρώσουν ή μαστιγώσουν
ή καταδιώξουν τους προφήτες, τους σοφούς και τους γραμματείς,
που ο Ιησούς, «ιδού», θα στείλει προς αυτούς…., οπότε, έτσι και γι’ αυτό, θα τιμωρηθούν….. ///
«…..διά να έλθη επάνω σας κάθε αθώον αίμα, που εχύθηκε εις την γην,
από το αίμα του Άβελ του δικαίου
/ Τί…!; Πώς ξέρει ότι οι γραμματείς κι οι Φαρισαίοι ήσαν απόγονοι του αδίκου Κάιν…!; /
έως το αίμα του Ζαχαρίου, υιού του Βαραχίου,
τον οποίον εσκοτώσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου»….!
…..Επίσης, από το εδώ $3 της Π. Δ γίνεται παραπομπή και στο Λουκάς : 15 : 20 :
«Και εσηκώθηκε και ήλθε εις τον πατέρα του. Ενώ δε ήτο ακόμα μακρυά, τον είδε ο πατέρας του και
τον σπλαχνίσθηκε και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχηλόν του και τον κατεφίλησε»….: Ο άσωτος υιός….!
---- Χμ, δίλημμα Ι. Χ….: «Ή μου επιστρέφετε ως….. άσωτοι υιοί….. και με δέχεστε…..
ή ‘’προγραφές’’ σας και…..»….! ---- ♣
Και, τελικά, τον αποκαλούν σατανιστή….. κι ο «ζηλότυπος κι εκδικητικός» Ι. Χ….,
παρόλο που διαφωνεί σε πολλά…., τάχα, κάθετα, με….. αυτούς…., τους γραμματείς και Φαρισαίους….,
συνιστά σε όλους τους άλλους εκεί…., ο νομοταγής, τάχα : στα προγραφικά τώρα λόγια, επαναστάτηςςς….,
να τηρούν, όλα, όσα τους λέγουν αυτοί να τηρούν….,
μα όχι και τις πράξεις τους…., ο διπλόγλωσσος και πολλάκις αντιφατικός….!
[ .....χμ, σαν να "φωτογραφίζει"…., ναι, προφητικά…., τους εκάστοτε αγγέλους---επισκόπους του....,
φυσικά, κι όλων των άλλων θρησκευμάτων…., που τέτοιοι και χειρότεροι ήσαν κι είναι οι περισσότεροι....! ]
=====================================================================
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9 --- 116 )
#116)
Ο Ιησούς Χριστός θρηνεί την τύχην της Ιερουσαλήμ.
Ο Ιησούς Χριστός θρηνεί την τύχην της Ιερουσαλήμ : Ματθαίος, κεφ. 23, εδ. 37 έως 39.
Θρήνος διά την Ιερουσαλήμ. Θρήνος του Ιησού Χριστού διά την Ιερουσαλήμ :
Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 34 έως 35. Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 41 έως 44.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτας και λιθοβολείς τους απεσταλμένους σ’ εσέ.
Πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η όρνιθα τα μικρά της
κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν το θέλατε.
( Εμ, ω Ι. Χ, κι αυτοί ξξξέρουν πως….. άλλο είναι η κότα : άμπελος….. κι άλλο η φραγκόκοτα : συκή….,
ναι…., και, γι’ αυτό, μάλλον, θα μάθουν τι είναι κι ο πετεινός…., α, και τι είναι κι ο φραγκοπετεινός….,
αν κι εσύ, ο φαλλοκράτης πετεινός, θες, μόνο, την κότα….. ’’μηλο’’λήπτρα Εύα….. κι όχι τον Αδάμ….,
άρα, κατ’ εσέ, μάλλον, δεν υπάρχει….. φραγκοπετεινός….! )
Να, εγκαταλείπεται έρημο το σπίτι σας.
// Ω, μη θλίιιιιβεσαι…., πάλι, θα τους υποτροπιάσει ο….. νομαδισμός….. και, πάλι, θα συνηθίσουν….! //
Διότι σας λέγω, ότι από τώρα και εις το εξής δεν θα με ιδήτε έως ότου πήτε, Ευλογημένος
ας είναι εκείνος, που έρχεται εις το όνομα Κυρίου».
[Ματθαίος, κεφ. 23, εδ. 37, 38, 39.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#116)

Ο Ιησούς Χριστός θρηνεί την τύχην της Ιερουσαλήμ.

Η Χαζωραία κλώσσα κλαίει για την Ιερουσαλήμ...., ρε, την κάτω ‘’τέτοια’’…., την πόρνη, ακόμα, της Π. Δ….,
μα..... μόνο και μόνο που δεν γίνεται το δικό του…., το να εγκαθιδρύσει στο "Ισραήλ"
το δικό του θρησκευτικοπολιτικό καθεστώς και να γίνει αυτός βασιλιάς των Ιουδαίων
ώστε, τότε κι έτσι, ’’Θεού’’ θέλοντος, οι 12 μαθητές του να γίνουν….. αντιβασιλείς, υπουργοί κ. λ. π....,
ενώ οι 70 μαθητές του και οι άλλοι..... επίσημο ιερατείο του "Ισραήλ"….. στην έδρα του Μωυσέως....!
Και θρηνεί…., μα στα ψέματα...., την Ιερουσαλήμ....,
αφού δεν τον ήθελε έτσι : βασιλιά της...., η προφητοκτόνοςςς κι αποστολοκτόνος---θεοσταλτοκτόνοςςς....,
της οποίας τα παιδιά θέλει να τα βάλει…., ως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της, λέει....,
υπό την προστασία του...., κάτι που του το αρνείται....,
γιατί, λέει, μόνο, ο Λουκάς : 19 : 42, «δεν ξέρει κατά την ημέραν της αυτήν
τι είναι ωφέλιμον διά την ειρήνην της»….,
---- …..χμ, ξέρουν, μωρή υλική κλώσσα Γιαχβέ…., και, αυτά τα κλωσσόπουλα….,
που, ’’παλιοδιαθηκικά’’, τους έβαζες κάτω απ’ τα φτερά σου
και….. ή τα έσκαζες…., ως ‘’Πνεύμα βάρους’’…., ή τα ‘’ξεπουπούλιαζες’’…., ήηηηη….! ---ενώ, πάλι, τους βάζει, ’’έμμεσα’’, το δίλλημα….: «…..ή με δέχεστε….. ή προγραφές σας…..»….!
( …..έι…., άντε, λοιπόν, ω κλωσσόπουλά του, και τους,….: κ και ο….: κο…., τ και α….: τα….,
όλο μαζί…., τίιι…!; Κότα…!; Ε…., λάθος…., ορνίθα…., βρε κουτορνίθια…., / …..ή στυμφαλίς όρνις…!; /
αφελώς ή κουτοπόνηρα ‘’θεοκτόνα’’ εσείςςςςς….! )
Έτσι και, γι’ αυτό...., τους αφήνει όλους έρμους κι απροστάτευτους
και τους λέει πως δεν θα τον ιδούν, πλέον, «έως ότου έλθη ο καιρός που θα πουν :
‘’Ευλογημένος ας είναι εκείνος, που έρχεται εις το όνομα Κυρίου’’.....»..…
[ .....α, και, γι’ αυτό δεν ήλθε εκ δευτέρου...., χμ, γιατί δεν του είπαν τα Ωσαννά....!
Μα πάλι...., αν του ‘λεγαν, τότε, τα Ωσαννά...., πώς θα εκπληρώνονταν, ακριβώςςς, οι "προφητείεςςς"...!; ]
και πως…., έτσι και γι’ αυτό : που τον αρνούνται ως σωτήρα τους….,
θα τη στριμώχνουν από παντού οι εχθροί της….,
καταστρέφοντας κι αυτήν και τα παιδιά της...., τους λέει ο Χαζωραίος....,
«διότι δεν αντελήφθη τον χρόνον της επισκέψεώς της»....,
δηλαδή, χμ, τον χρόνο της Ιησούθεν σωτηρίας της...., η Ιερουσαλήμ….!
============================================================
9 --- 117 )
#117) Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος :

198
Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 1 έως 31.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος :
Μάρκος, κεφ. 13, εδ. 1 έως 27.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ και την συντέλειαν του αιώνος.
Η έλευσις της βασιλείας : Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 5 έως 28. Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 20 έως 37.
[Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ο Ιησούς εβγήκε από τον ναόν, και έφυγε. Τότε ήλθαν οι μαθηταί του να του δείξουν τα κτίρια του ναού.
Ο δε Ιησούς τους είπε, «Βλέπετε όλα αυτά; (!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα μείνη εδώ
πέτρα επάνω σε πέτρα, που να μη γκρεμισθή». Ενώ δε καθότανε εις το όρος των Ελαιών,
---- …..ε, είχε πολλά ‘’βουνά’’ : πλούσιους κατοικούντα σε βουνά….. η ζάπλουτη ‘’Άζωτος’’….! ---ήλθαν εις αυτόν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά
και ποιό είναι το σημείον της ελεύσεώς σου και της συντελείας του κόσμου;».
(1)
[Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 1, 2, 3.]
«Και θα κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο της βασιλείας εις όλην την οικουμένην,
προς μαρτυρίαν εις όλα τα έθνη και τότε θα έλθη το τέλος. Όταν λοιπόν ιδήτε το βδέλυγμα
της ερημώσεως, διά το οποίον εμίλησε ο Δανιήλ ο προφήτης, να στέκεται εις τον άγιον τόπον
----ο αναγνώστης (!;) ας εννοήση---- τότε εκείνοι, που είναι εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν
προς τα βουνά,.....».
[Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 14, 15, 16.]
«Προσεύχεσθε να μη γίνη η φυγή σας κατά τον χειμώνα ή κατά το Σάββατον.
Διότι θα έλθη τότε θλίψις τόσο μεγάλη, που δεν έγινε από την αρχήν του κόσμου μέχρι σήμερα
και ούτε θα γίνη. Και εάν δεν (!;) εσυντομεύοντο αι ημέραι εκείναι, κανείς άνθρωπος δεν θα εσώζετο,
αλλά προς χάριν των εκλεκτών θα συντομευθούν αι ημέραι εκείναι.». [Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 20, 21, 22.]
/*$$$*/ «Θα πέσουν / οι Ιουδαίοι / εν στόματι μαχαίρας, θα οδηγηθούν αιχμάλωτοι εις όλα τα έθνη
και η Ιερουσαλήμ θα καταπατήται από εθνικούς, (!;) έως ότου συμπληρωθούν οι χρόνοι των εθνικών.».
[Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 24.]
«.....διότι ημέραι (!;) εκδικήσεως θα είναι αυταί, (!;) διά να εκπληρωθούν (!;) όλα τα γραμμένα.».
[Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 22.]
«Θα λιποθυμούν άνθρωποι από τον φόβον τους
---- …..εμ, πάντα, οι Πάνες έφερναν….. πανικό…., ως οι Τρόμοι : Δείμοι της Π. Δ….. τρόμον….! ---και την αναμονήν των επερχομένων εις τον κόσμον,
διότι αι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν.». [Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 26.]
«Όταν αρχίσουν να γίνωνται αυτά, τότε κυττάξτε προς τα πάνω και σηκώστε τα κεφάλια σας,
διότι (!;) πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.».
[Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 28.] /*$$$*/
«Διότι όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολήν και φαίνεται έως την δύσιν, έτσι θα είναι
και η έλευσις του Υιού του ανθρώπου.
--/-- …..ε, μας το εξεξεξήγησε ο Ιωάννης ο Απο,Επι,καλυπτής….,
χμ, εν ‘’νεφέλαις’’ και ‘’νεφελίοις’’ : ‘’νεφελο’’,’’αερο’’,ομίχλη…., ρε ανταριασμένο ‘’πολεμικό αέριο’’….! --/-Όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευθούν οι αετοί.».
[Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 27, 28.]
«Και τότε θα φανή εις τον ουρανόν το σημείον του Υιού του ανθρώπου και τότε θα θρηνήσουν
όλαι /…..οι 12…!;/ αι φυλαί της γης, και θα ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα
του ουρανού με πολλήν δύναμιν και δόξαν. Και θα στείλη τους αγγέλους του με μεγάλην σάλπιγγα
και θα συναθροίσουν τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους,
από το ένα άκρον των ουρανών έως το άλλο άκρον.».
|/ Αχ, βρε πιστοί του, πώς σας πάει, πυξ--λαξ, από ουρανό σε ουρανούς κ. ο. κ ο πανέξυπνος ‘’βλαξ’’….! /|
(2) [Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 30, 31.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#117) Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος.
1) Κάλέ σεις...., ανούσιοι "χριστιανοί"...., μήπως, και, αυτός ο Χαζωραίος ήταν εναντίον των ναών....,
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των προκλητικά πολυτίμων...., όπως και σήμερα...., προπάντων....,
μιας κι έλεγε, προκλητικά, στους Φαρισαίους πως «εδώ / στους αγρούς /
είναι κάτι μεγαλύτερον από τον ναόν.....»....: Ματθαίος : 12 : 6…!;
Ή ως στη Σαμαρείτισσα, περί λατρείας του Θεού, μόνον, πνευματικά, πια, έκτοτε….,
καθώς της είπε πως « (!;) έρχεται ώρα, και μάλιστα (!;) ήλθε (!;) ήδη, / Ναι…., ήδη, ρε σπουδαρχίδη….! /
που οι αληθινοί προσκυνηται θα λατρεύσουν τον Πατέρα (!;) πνευματικά
και (!;) αληθινά, (!;) διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν.
Ο Θεός | Α, ο νέος ή ο ανα νέος…!; | είναι Πνεύμα
και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά»….: Ιωάννης : 4 : 23, 24…!;
Ή εννούσε ότι…., χμ, γρήγορα και με την ‘’συντέλεια του αιώνος’’ :
καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους εθνικούς….,
θα καταστραφεί κι αυτός ο ναός….. τους….,
ενώ τα περί βιοκορμιού : ναού του κ. λ. π είναι λόγια, και, του δικού σας ‘’αέρα’’...!;
● Εμ, ω Θεέ : Κύριε : ’’Μεγάλε Αδελφέ :…, που τον ‘’αρνείσαι’’ τον ζόρικο Ι. Χ….,
ε, να, το, και, κατά Ιωάννη, εκδικητικό Γιαχβίδιο
σε….. εξεξ’’εξαϋλώωωωωνει’’…., έμμεσα, χμ, ’’αποκαλυπτικά’’, προειδοποιώωωωωντας σε πως…..
ή θα τον….. ή θα σε….. και….. πρώτα θα σβήσεις το χρέος τους σε σένα….. και μετά αυτοί θα….,
όπως έκανε, μετά, και, ο Παύλος, φορές και σε ανάλογές του στιγμές…., ονειροξιακώςςςςς….!
Ναι, εξού κι ο όρος που σου βάζει….: «Αφού πρώωωτα είπε / ο Ι. Χ στο Θεό / , Θυσίαν και προσφοράν
και ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες ούτε έδειξες ευαρέσκειαν,
αι οποίαι προσφέρονται κατά τον νόμον, κατόοοπιν είπε / …..λέει ο Παύλος για Ιησού και Γιαχβέ….. / ,
Ιδού ήλθα να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9….!
Χμ, ναι…., που, ωςςςςς Δαυιδοκατάγωγοςςςςς, ήξερε το που…..
άλλα / καλά / έλεγες του Δαυίδ….. κι άλλα / κακά / του έκανες….,
ρε οπορτούνα και σχιζοπειραματιστή Γιαχβέ---‘’Γιαχβέ’’…., ρε πολεμοκάπηλε με τις στημένες μάχες….:
«Ωμίλησες / Κύριε / κάποτε εν οράσει εις τον πιστόν σου / τον Δαυίδ / και είπες·
’’Εύρον Δαυίδ τον δούλόν μου, έχρισα αυτόν με το άγιον έλαιόν μου,…..
ο εχθρός δεν θα καταβάλη αυτόν,….. διότι εγώ θα συντρίψω τους εχθρούς του…..’’…..
συ όμως….. ηκύρωσες την διαθήκην με τον δούλόν σου, εβεβήλωσες το διάδημά του εις το χώμα…..
κατήντησε παίγνιον των γειτόνων του. Ύψωσες την δεξιάν των εχθρών του,
ηύφρανες πάντας τους πολεμίους αυτού.
Εστρέβλωσες μάλιστα την αιχμήν του ξίφους του και δεν τον υποστήριξες εις την μάχην.
Έθεσες τέρμα εις την δόξαν του και έρριψες τον θρόνον του κατά γης…..»….:
Ψαλμός ΠΗ΄ή 88 (89) : 20 έως 47 : Μασκίλ του Αιθάν του Εζραχίτου….! ●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Όταν θα κηρυχτεί το ευαγγέλιο του Χαζωραίου…., ρε ούουουουου...., σε όλη την οικουμένη....,
τότε, λέει ο Χαζωραίος…., ερωτηθείς, ιδιαιτέρως από τους μαθητές του…., σχετικά....,
θα έλθει το τέλος του αιώνος...., όταν, δηλαδή, θα ιδούν το βδέλυγμα της ερημώσεως…., τον Αντίχριστο….,
χμ, που "προφητεύτηκε" από τον Δανιήλ....,
♠ Δανιήλ : 7 : 11 : «Παρετήρουν / …..ο Δανιήλ εις το προφητικό του….. πορδ όραμα….. / έως ότου
---- λόγω των μεγάλων λόγων τους οποίους ελάλησε το κέρας | …..ε, «ο βασιλεύς»….. | ---το θηρίον εφονεύθη και το σώμα του κατεστράφη
και εδόθη να καή εις το πυρ»…., χμ, ως, αντιγραφικά του, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 19 : 20….,
μόνο που εκεί : στην Α. Ι «ερρίφθησαν και οι δύο
/ …..το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης, πιασθέντες…., ω χαζοκισμετάκηδεςςςςς….! /
εις την λίμνην της φωτιάς που έκαιε με θειάφι»….!
Μα, χμ, και, αυτός : ο Δανιήλ προφητεύει για άλλοτε και για άλλους έτσι….:
«Τέσσαρας Πέρσας βασιλείς / …..ε, «4 κέρατα»….. / και Αλέξανδρον τον Μέγα,…..»,
χα, «Αποκάλυψις περί των μελλόντων να συμβούν
κατά την προ της μεσσιακής εποχής περίοδον»…., ε…., ε, λίγο προ Μ. Α ο Ι. Χ : Ε. Χ :….! ♠
οπότε.....θα γίνει πρωτοφανής θλίψη…., λόγω των επερχόμενων δεινών....,
που τους συνιστά να προσεύχονται να μη γίνουν χειμώνα ή Σάββατο....!
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*[[ Α, γιατί, κάλέ Υστερικούλη...!; Το χειμώνα το καταλαβαίνουμε…., μα το, φαρισαίικο, Σάββατο..... τί...!;
Χμ…., μη και γίνει της..... ιμπεριάλ πεόκοψης, σώρρυ, της ιμπεριάλ περιτομής...!;
Ε, γιατί τα Σάββατα της αργίας και ‘’παν’’απραξίας,
δεν αντιδρούσαν, ακόμα κι αν έμπαιναν εχθροί στην πόλη τους….! ]]*
Οι Ιουδαίοι δε, τότε, θα αιχμαλωτιστούν απ’ τους εθνικούς έως ορισμένου…., χμ, θεόθεν…., χρόνου....,
μα που, (!;) χάριν των εκλεκτών, θα (!;) συντομευτούν οι ημέρες εκείνες...., ώστε να σωθούν πολλοί....,
● Μπα...., μπορεί ο όντωςςςςς Θεός…., έστω κι έτσι…., να "συντομεύει" το χρόνο...!;
Τότε γιατί δεν τον "συντομεύει" μια και καλή...., ο, έτσι, σαδιστοπειραματιστής....,
έστω και τώρα…., να μη δεινοπαθούμε άλλο...!; Γιατί...!; Δεν υπάρχουν εκλεκτά τσανάκια, πια…!;
Μωρέ, και, αυτά είναι προγραφές του Γιαχβέ, που ο Ι. Χ τις ξέρει και τους τις λέει,
αφού τον απορρίπτουν οι Εβραίοι, οπότε κι αλλάζουν, πια, τα σχέδιά τους…., ε, και τα κωδικικά τους….!
Ήτοι…., ενώ σκόπευαν : σχεδίαζαν να τα κάνουν αργότερα…., ‘’τα κάνουν’’ έτσι, τώρα, συντομευτικά….,
χμ, τάχα, κι ως ξεσκλάβωμα από τους κατοχείς τους Ρωμαίους και τους εγκαθέτους τους
στο Ισραήλ Εβραίους….! Να, σχέδια για νέα τάξη των εκεί και τότε πραγμάτων….:
// Ω Εβραίοι, μήπως πρέπει, τώρα και εικονικά, να ξανα’’δικαστεί’’ ο Ι. Χ για εσχάτη προδοσία ‘’σας’’…!; //
νέα δημιουργία του Γιαχβέ σε ουρανό με τα άστρα του :
στις εκτός Ισραήλ χώρες βασιλιάδων μαζί κι αρχι·επισκόπων : άστρων….:
Α. Ι : 1 : 20 : άστρα οι άγγελοι : επίσκοποι…., χα, που θα πέσουν ως «κακά σύκα»….! ●
οι άνθρωποι θα λιποθυμούν από τον φόβο τους…., διότι οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν....,
/// Χμ, ο ‘’ουρανός’’ θα φταρνιστεί..... κι η ‘’γη’’ θα ζαλιστεί..... και..... άει..... φταρνίσου, ωρέ Ιμπεριάλα....! ///
ως κι άλλα πολλά τους λέει πως θα συμβούν τότε….,
μέχρι και εμφάνιση μεγαλοθαυματοποιών ψευδοχριστών…., ναι, χξς΄, ρε εξεξεξαφανισμένε αληθοχριστέ….!
► Ιωήλ : 3 : $3 : (Ουράνια φαινόμενα προμηνύοντα την ημέραν του Κυρίου)
[ …..χμ, μιλά για την 1η παρουσία του της Π. Δ Κυρίου…., ε, ενός άλλου ‘’τέτοιου’’….! ] :
«Θα κάμω θαυμαστά σημεία εις τον ουρανόν και επί της γης, αίμα και πυρ και στήλας καπνού
/ …..μεταβολή του ήλιου σε σκότος και της σελήνης σε αίμα….,….. / »….!
Παραπομπή από το $3 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 24 : 29 :
Ι. Χ / …..χμ, μιλά για τη 2η παρουσία –του…., ε, χξς΄, που 3η δεν….. / :
«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 ( Ω Ι. Χ, οι ουρανοί άθιχτοι…!; )
και αι ουράνιαι δυνάμεις θα σαλευθούν»….:
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….! ◄
Και….. «όλα αυτά είναι ανάγκη, πρέπει, να γίνουν»...., χμ, για να εκπληρωθούν οι γραφές, λέει....,
[[ .....ρε, μπας και γίνονται όλα αυτά δεσμευτικά του όντως Θεού….,
χμ, μόνο και μόνο γιατί οι διεθνώς συνωμοτούντες Εβραίοι "προφήτες" τα "προφήτευσαν"...!;
Εεεεε, ναι, ρε αμφισβητίες του Μεγάλου....! Πού ξέρετε εσείς από μυστικά σχέδια, χξς΄, του Θεού...!;
Άλλωστε…., μπορεί αυτός ο ανύπαρκτος να μη ‘’μπήκε’’ στην υπαρκτή Ιστορία….,
αλλ’ όμως και ω του Θαύματος η υπαρκτή Ιστορία ‘’μπήκε’’ σ’ αυτόν τον ανύπαρκτο….. και….! ]]
ως, λ. χ, πόλεμοι, επαναστάσεις, επιδημίες, σεισμοί, παρουσίες μεγαλοθαυματουργών ψευδοπροφητών,
"προφητο"κτονίες, λιμοί, πλεονασμός ανομιών,....!
-----------------------------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------------------♦ ▪ Ιεζεκιήλ : 7 : $2….: [ (!;) Εγγύς η καταστροφή….: της χώρας του Ισραήλ : χώρας του Ιούδα,….. ] :
Κύριος / προς Ιεζεκιήλ / : «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’’»….:
«καταδίκη και ανταπόδοση δι’ όλα τα βδελύγματά τους….,
έκχυση της οργής του έως εξαντλήσεως του θυμού του….,
πάταξή τους…., χωρίς….. λύπη, έλεος,….!»….!
Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 24 : 6, 13, 14….:
«Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμας περί πολέμων.
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Προσέχετε να μη φοβηθήτε· διότι είναι ανάγκη όλα να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα 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 προλέγει την καταστροφήν του ναού και την συντέλειαν του αιώνος….!
▪ Δανιήλ : 12 : $1 :
( Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις / αποφυλάκισις / των νεκρών | φυλακισμένων | )
Θεός / προς Δανιήλ / : «’’Κατά τον χρόνον εκείνον θα εγερθή Μιχαήλ, ο αρχάγγελος,
[ …..η Ιδέα Μιχαήλ αρχάγγελος….. ενσαρκούμενη
στον από μηχανής θεό…., εξόριστο στον ‘’ουρανό’’ : εξωτερικό : Αραβία : Αίγυπτο, όπου κι ο Γιαχβέ….,
στον αρχιεπίσκοπο---ιερατείο….: άγγελο : επίσκοπο….: Α. Ι : 1 : 20….! ]
ο οποίος ίσταται φρουρός του λαού σου, και θα έρθη καιρός θλίψεως τοιαύτης,
η οποία ουδέποτε εγένετο αφότου υπάρχει έθνος
αλλά κατά τον χρόνον εκείνον ο λαός σου θα σωθή / ω Δανιήλ / , ως και πας άνθρωπος
του οποίου το όνομα είναι γραμμένον εις την βίβλον / Ε, στον ’’φάκελο’’….! / »….!
{ …..χμ, με τα κανονικά λόγια….: «Σας έχουμε ‘’φακελωμένους’’….. και σε’’ουράνιο’’ ‘’φάκελο’’
και σε ‘’γήινο’’ ‘’φάκελο’’….. και δεν ‘’τη γλιτώνετε’’…., ω Ιουδαίοι κ. λ. π….!»….. }
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος 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….! ♦
--------------------------------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------------------Τότε…., χμ, αορίστως…., «που θα είναι ημέραι (!;) εκδικήσεως»…., λοιπόν....,
σαν αρχίσουν να γίνονται αυτά....,
■ Έι, και πότε δεν γίνονταν, ρε Φλουφλούλη αοριστολόγε...., πλην, χμ, της πτώσης των….. άααστρων...!;
Βέβαια και / : λέγεται δε έτσι κι εδώ κι από μένα, όπως οι χαζοχριστιανοί το πιστεύουν : ‘’πιστεύουν’’….. /
σαφώς…., εννοούν ως άστρα, ιδίως, τους αντικυρίους :
σατανάδες και δαίμονές τους βασιλείς μαζί κι αρχιερείς : άστρα,…..
πολιτικές εξουσίες…., ή μαζί και θρησκευτικές…., όποτε κι όπου ανυπάκουές τους ξένες ή δικές τους….,
καθώς άστρα είναι κι οι επίσκοποι : άγγελοι εκκλησιών---εξουσίες….:
«οι (!;) επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των (!;) επτά εκκλησιών» της Μικράς Ασίας….:
Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 20….,
ε, για τους οποίους / …..τους ιμπεριάλ 7 ‘’τέτοιους’’ στις ιμπεριάλ 7 ‘’τέτοιες’’….. /
ο Ιωάννης ο Απο,Επι,καλυπτής εκφράζεται με τα χειρότερα λόγια και τους κάνει….. πεφτάστρα….! ■
συνιστά στους 12...., που τους διαβεβαιώνει ότι δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα από τα κεφάλια τους
/ .....χμ, κι από τις..... άπλυτες μασχάλες τους, βρε….. άπλυτε Χαζωραίε...!; /
και γι’ αυτό να μη φοβούνται αυτοί...., αφού «αξίζουν περισσότερο από πολλά σπουργίτια / δούλους / »....,
χμ, χμ, χμ, τ ό τ ε και α υ τ ο ί…., να κυττάξουν προς τα πάνω και να σηκώσουν τα κεφάλια τους….,
{ Εμ, και, γι’ αυτό στραβοπατήσατε στη Γη…., κυττάζοντας στον Ουρανό για το φάντασμα---U. F. O....! }
διότι, τότε κι έτσι, πλησιάζει η απολύτρωσή τους...., διότι τότε θα έλθει με δόξα εκ δευτέρου...., ξαφνικά....,
ως η αστραπή…., με πολλή δύναμη…., πάνω στα σύννεφα….,
| .....α, πάει αυτός…., τα καβάλησε….. τα….. πολεμοσύννεφα...., χα, τ ό τ ε και εκ δευτέεερουουου….! |
και με πολλούς αγγέεεεελους συνοδεία…., που θα μαζέψουν τους εκλεκτούς της γης....!
/ .....εχ, χαρά σας, ω εκλεκτά μαζώματα "χριστιανοί"..... κι αλί σε κάθε μη "χριστιανό"....! /
Και…., τ ό τ ε...., αφού παρέλθουν τα παλιά...., ο Χαζωραίος θα κάνει τη Νέα του Δημιουργίααααα....,
χα, που την είειειδαμε στην Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη και φρίιιξαμε….!
// Α…., και τι, ’’αυτολεξεί’’, αλληλοαντιγραφή των 3….: Μ, Μ, Λ,….! //
[ …..Φαντάσου φανταστική φαντασία φανταζόμενη φανταστικώς φανταστικά φαντάσματα....!
Και μη χειρότερα..... ο σχιζοφρενής φαντασιοπαρμένος,
ο, κι αυτός, πολεμοσυννεφοκαβαλάρης εμπαίχτης σας....! ]
=====================================================================
=====================================================================
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9 --- 118 έως 9 --- 139 / + 9 --- 180 ) / )
9 --- 118 )
#118)
Ανάγκη εγρηγόρσεως.
Ανάγκη εγρηγόρσεως : Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 32 έως 44.
Ανάγκη εγρηγόρσεως : Μάρκος, κεφ. 13, εδ. 28 έως 37.
Ανάγκη εγρηγόρσεως. Η ανάγκη εγρηγόρσεως και ο πιστός οικονόμος :
Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 29 έως 38. Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 35 έως 40.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) « (!;) Από την συκιά να καταλάβετε την παραβολήν. (!;) Όταν ο κλάδος της γίνη ήδη απαλός
και βλαστήσουν τα φύλλα, (!;) καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι και σεις,
όταν ιδήτε όλα αυτά, να γνωρίζετε ότι είναι πλησίον, εις την πόρτα. (!;) Αλήθεια σας λέγω,
ότι (!;) δεν θα περάση η γενεά (!;) αυτή, (!;) πριν γίνουν (!;) όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν,
οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν.
[ Ε, αυτό και μέχρι σήμερα, έχει μια δόση αλήθειας….! Το κατάφεραν, άλλοι, θαυματικώςςςςς….! ]
Διά την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, (!;) κανείς δεν ξέρει τίποτε
ούτε οι άγγελοι των ουρανών / …..«ούουουουουτε ο Υιός»....: Μάρκος, κεφ. 13, εδ. 32….. /
παρά (!;) μόνον ο Πατέρας μου». ( …..τί, ο εν ουρανοίς….. ή ο εν ουρανώ…., ω, και, ‘’διπλόπατρε’’…!; )
[Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 32, 33, 34, 35, 36.]
{ «Ξέρετε όμως τούτο : ότι (!;) εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα την νύχτα
θα ερχότανε ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Διά τούτο
και σεις να είσθε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε, θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου.».
[Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 43, 44.]
«Αγρυπνείτε λοιπόν, προσευχόμενοι πάντοτε διά να καταξιωθήτε να αποφύγετε όλα αυτά
που μέλλουν να γίνουν και να σταθήτε (!;) εμπρός εις τον Υιόν του ανθρώπου».
[Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 36.] }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 119 )
#119)
Η παραβολή του φρονίμου και του κακού δούλου.
Η παραβολή του φρονίμου και του κακού δούλου : Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 45 έως 51.
Η ανάγκη εγρηγόρσεως και ο πιστός οικονόμος : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 41 έως 48.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 120 )
#120)
Η παραβολή των δέκα παρθένων.
Η παραβολή των δέκα παρθένων : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 1 έως 13.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 121 )
#121)
Η παραβολή των ταλάντων.
Η παραβολή των ταλάντων : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 14 έως 30.
Η παραβολή των μνων : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 11 έως 27.
[Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ενώ άκουαν αυτά, τους είπε και μίαν παραβολήν, / …...ο Ι. Χ στους μαθητές του….. /
διότι ήτο κοντά εις την Ιερουσαλήμ και αυτοί (!;) ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού
μέλλει να φανερωθή (!;) αμέσως.
[Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 11.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 --- 122 )
#122)
Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως.
Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως : Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 31 έως 46.
[Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) «Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου με όλην του την δόξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του,
τότε θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του και θα μαζευθούν ενώπιόν του (!;) όλα τα έθνη
και θα χωρίση τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια,
και θα τοποθετήση τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια πρός τα αριστερά του.».
[Ματθαίος, κεφ. 25, εδ. 31, 32, 33.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#118. #119. #120. #121. #122)
Ανάγκη εγρηγόρσεως.
Η παραβολή του φρονίμου και του κακού δούλου. Η παραβολή των δέκα παρθένων.
Η παραβολή των ταλάντων. Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως.
Συνεχίζοντας ο αρχιεμπαίχτης και υποχείριο του Γιαχβέ φλουφλούλης «Νόμιος Απόλλων», ωχ, Χαζωραίος
τις φλου -- φλου, αοριστολογικές εξηγήσεις του
περί της συντελείας του αιώνος και της δευτέρας παρουσίας του...., χμ, λίγο μετά, τόοοοοτε, ξου, ννννναι….,
οπότε…., όντας σε Θρόνο…., θα χωρίσει, δεξιά του και συγκυβερνήτες του...., τα, καλά, πρόβατα.....
και, αριστερά του και «στην αιώνια φωτιά…., που ‘χει ετοιμάσει για το διάβολο και τους (!;) αγγέλους του….,
/ …..τον Αντί’’θεο’’ : ΑντιΓιαχβέ και τους αγγέλους : επισκόπους : ιερατείο του….. / », τα, κακά, κατσίκια....,
{ .....ε, όταν ξυπνήσετε…., χμ, να βγάλετε τις τσίμπλες από τα μάτια σας....,
όσοι, και, Ι. Χήδες περιμένετε, ακόμα, να έλθει ο σχιζοφρενής Χαζωραίος σε 2 η παρ,απ,ουσία....! }
*[ .....τσίου -- τσίου, βρε Χαζωραίε...., είμαι πουλί..... και πες μου πού θα σου καθίσω...!;
…..Τίιιιι…!; Α, στον κόλπο σου έχεις ακόμα τον αγαπημένο σου Ιωάννη....,
άρα...., πάνω στα κέρατά σου...., ω Αρνίον με τα ιμπεριάλ 7 κέρατα....,
χμ, για να σου τα βγάλω μαζί με το τραγοκεφάλι σου, ρε τέλειε κρυπτοσατάνα....! ]*
βεβαιώνει τους 12 πως..... όλα αυτά…., τα ως άνω...., θα γίνουν συντομόοοοοτατα....,
πριιιιιν παρέλθει η γενεά –τττττους…., // Αχ, 20 και πλέον ματωμένοι αιώνες..... "μια γενιά"...., αλί μας....! //
αφού, μάλιστα…., ως τους διαβεβαίωσε, σχετικά, λίγο πριν....,
μερικοί από τους 12 θα ζζζζζουν ακόοοοομα τόοοοοτε….!
Και έως τότε...., έως την δεύτερη παρουσίιιιια του…., χμ, «αφού πέσουν όλα τα άστρα.....»
και πλάσει τη Νέα Δημιουργία του…., χμ, όχι σε 6 ιμπεριάλ μέρες...., μα σε 678 ιμπεριάλ δευτερόλεπτα....,
όοοοολα θα παρέλθουν...., αλλά ο λόγος του όχι...., λέει….!
Και…., παρόλο που δεν είχαν γίνει αυτά τότε, τάχα, που πλησίαζαν την Ιερουσαλήμ….,
οι 12 πετρόμυαλοι και βιαστικοί φ,ί,ύ,λαρχοι
«ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού μέλλει να φανερωθή αμέσως»….,
χα, ευθύς τότε….: Λουκάς : 19 : 11…., εχμ, "μυριζόμενοι Κουτάλα"….!
Ως δε προς την ακριβή ημέρα αυτή της δεύτερης παρουσίαςςςςς του....,
τους λέει ο Ι.Χ…., κανείειειειεις απολύτως δεν ξέρει...., παρά μόοοοονον ο Θεός....,
// …..έι, κάλέ…., ο που ρίχνει σπόρο : ’’ουράνια’’ βασιλεία
και δεν ξέρει με ποιον τρόπο βλασταίνει και μεγαλώνει….: Μάρκος : 4 : 26, 27….! //
χμ, ούτε ο ‘’θεριστής’’ Χαζωραίος...., που..... «…..όοοοολα του τα παρέδωσε ο Θεός»
και βλέπει…., ω, ο ισότιμος και ισόθεος…., όσα κι ό,τι βλέπει κι αυτόςςςςς....!
[// Ε…., ω Ι. Χήδες…., προσευχηθείτε, και, ως προς αυτό….,
γιατί μπορεί ο ανισόρροπος Θεός σας, ως Γιαχβέ ων,
να αλλάξει γνώμη και να σας προειδοποιήσει…., χμ, όπως προειδοποίησε τον ανίδεο, ακόμα, Νώε…..
ή τον Λωτ…., οπότε και έβρεξε ο Θεόςςςςς φωτιά και θειάφι…., καθώς λέει, εδώ, ο Ι. Χ….! //]
Και…., για να τους βοηθήηηηησει να καταλάααααβουν το περίιιιιπου,
αφού τους είπε πριν τα σχετικά σημεία…., τους λέει….. απ’ τη….. συκιά
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*// …..α, ποιά συκιά, βρε «ανόητε»…!; Αυτήν που καταράστηκες και ξεράθηκε….,
αυτήν που πήγες να μαζέψεις σύκα και δεν είχε,
που δεν ήταν καιρός των σύκων : Μάρκος : 11 : 20, 21, 13 και δεν το ήξερεςςςςς….,
α, έτσι ως μας τα λένε…., μα διάφορα : ως γεγονός ή ως παραβολή…., οι εδώ ‘’4’’, που ‘ταν ‘’444’’…!; //*
να καταλάβουν τα παραβολικά του αυτά, χμ, οι «ανόητοι»...., ( Τί, στη ‘’συκιά’’ θα συμβούν τα ως άνω…!; )
όπως…., δηλαδή…., όταν βλαστάνει και καταλαβαίνουν ότι έρχεται το καλοκαίρι....,
♠ Εχ, τα λες εσύ, και, αυτά…., ρε Χάχα Ι.Χ, χμ, που έψαχνες να βρεις σύκα,
ενώ «δεν ήτο ο καιρός των σύκων» : Μάρκος : 11 : 13…!;
Δεν πας να ρωτήσεις, σχετικά, τον Βούδ,δ,α,
που, κι αυτός, κάτω από μια συκιά εξεξεξασκήθηκε κι έγινε Φωτισμένοςςς….,
ο θρησκο,κρυπτο,ιμπεριάλ και μόλις νιόγεννος ιμπεριάλ ‘’επταβήματος προς βορράν’’….,…..
ως άλλος, έτσι, πολυβήματος, Ερμής…., ή τον συκοστάφυλο Διόνυσο…., ή…., ήηηηη….! ♠
έτσι και…., όταν δουν να γίνονται όσα σχετικά τους προανέφερε...., να ξέρουν ότι ήλθε το τέλος....!
Τότε, χμ, τους λέει, θα ξανάρθει, για να χωρίσει τα καλά σύκα / …..α, πρόβατα…!; /
από τα άσχημα / …..α, κατσίκια…!; / σύκα…!
[ Έι, συκολόγε Ιησού…., απ’ την ίδια συκιά τα καλά και τα κακά σύκα…!; Ή έχει καλές και κακές συκιές…!;
Α, ννναι…., έχει και, αγκαθωτές, φραγγοσυκιές…., χα, με αγκαθωτά φραγγόσυκα…., μωρή σουρβιά….! ]
Ναι, ω Ρακά…., ως ο Κύριος στο ‘’όραμα’’ του Ιερεμία….,
όπου ο τότε Κύριος Γιαχβέ έδειξε στον Ιερεμία 2 καλάθια σύκα….,
το ένα με καλά, εκλεκτότατα, σύκα…., ήτοι, τους εξόριστους, και από τον Ναβουχοδονόσορα, του Ιούδα,
τους οποίους έστειλε (!;) ο Κύριος εκεί στη χώρα των Χαλδαίων εξορία, ως ανυπάκουούς του….,
μα που, μετά, θα τους ευνοούσε, προσβλέποντάς τους με φιλικούς οφθαλμούς,
αφού, υπάκουοί του, πια, «θα επιστρέψουν εις αυτόν με όλην την καρδίαν των»….,
και το άλλο με άσχημα σύκα…., ήτοι, τον Σεδεκία, βασιλιά της χώρας του Ιούδα, τους άρχοντές του
και το υπόλοιπο της Ιερουσαλήμ, το εναπομείναν, τότε, σε αυτήν…., ως και τους διαμένοντες στην Αίγυπτο,
που θα τους τιμωρούσε ο Κύριος Γιαχβέ με….. ξίφος, πείνα, λοιμό,…..
έως….. ολικού αφανισμού των…., πράγματα που έκανε….: Ιερεμίας : 24 : 1….!
Ε, έτσι, ’’προγραφικά’’ κι ολίγον τι, χμ, ’’αποκωδικοποιημένα’’ να τους τα λες….,
ω Τζερεμοτζέρεμι Τζίζους…., για να σ’ εννοούν….!
-------------------------------------------------%%%$$%%%---------------------------------------------------█ Δανιήλ : 12 : (1), $2 :
(Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις / αποφυλάκισις / των νεκρών / φυλακισμένων / )
Θεός / προς Δανιήλ / : «’’Κατά τον χρόνον εκείνον θα εγερθή Μιχαήλ, ο αρχάγγελος,
|/ …..ε, το εξόριστο στο εξωτερικό : ουρανό : Αραβία : Αίγυπτο, όπου είναι ο Γιαχβέ, ιερατείο….:
«ο από μηχανής θεός»….! /|
ο οποίος ίσταται φρουρός του λαού σου και θα έρθη καιρός θλίψεως τοιαύτης,
η οποία ουδέποτε εγένετο αφότου υπάρχει έθνος
αλλά κατά τον χρόνον εκείνον ο λαός σου θα σωθή / ω Δανιήλ /,
ως και πας άνθρωπος του οποίου το όνομα είναι γραμμένον εις την βίβλον / …..’’φάκελον’’….. / »….,
«’’Και πολλοί (!;) εξ εκείνων οι οποίοι (!;) κοιμώνται (!;) εις τον κονιορτόν της γης θα εγερθούν,
---- …..α, τότε, θα τολμήσετε να τους βγάλετε τις αλυσσίδες και να τους ξεπαλουκώσετε
τους στην ύπαιθρο φυλακισμένους : κοιμώμενους…., ρε Ρωμαιόδουλοι…., που, τώρα, τζιζ….!
Κοιμώμενος εις την κονιορτόν της γης = ‘’άταφος’’ ‘’νεκρός’’…., μα και άταφος νεκρός….! ---// Γιούρια, βρε αποφυλακισμένοι…., ’’ξυπνείστε’’, ’’ξεσκονιστείτε’’ και βουρ….! //
άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον, άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….!
*[ Ε, τους μεν : αμετανόητους φυλακισμένους εύγε, χμ, και «μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35…., τους δε μετανιωμένους, πιθανόν και προδότες, φυλακισμένους
γιούχα και διαγραφή απ’ το ‘’κόμμα’’….,
ε, που έστι «βίβλος» : ’’φάκελλος’’ προσωπικών δεδομένων….! ]*
Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος : 25 : 46 :
Ι. Χ : «Και αυτοί / οι άδικοι / θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον,
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( Όι, βρε άδικοι…., να, θα είστε ισοβίτες, θανατοποινίτες,…..χμ, στον….. Άδη του….. Πλούτωνα….! )
οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον….: Η ημέρα της μελλούσης κρίσεως….!
[ …..βρε, μακαρισμένοι δίκαιοι…., ποίος σας διαβεβαίωσε ότι ζουν αιώνια στα ‘’νησιά των Μακάρων’’…!; ]
Επίσης, γίνεται παραπομπή από αυτό, το Δανιήλ : 12 : $2 της Παλαιάς Διαθήκης
στο Ιωάννης : 5 : 28, 29 : Ι. Χ : «Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό,
διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία / …..ε, στις φυλακές….. /
θα ακούσουν την φωνήν του | …..του Θεούουου Πατέεερα….. |
και θα βγουν έξω // …..ε, θα αποφυλακιστούν : ζωντανέψουν : ελευθερωθούν :….. // ,
εκείνοι μεν που έκαναν το καλό |/ …..ε, οι αμετανόητοι εκεί μέσα νεκροί : φυλακισμένοι τους….. /|
θα αναστηθούν / …..ε, θα αποφυλακιστούν….. / διά ζωήν | …..ε, ελευθερίαν….. | ,
εκείνοι δε που έκαναν το κακό // …..ε, οι μετανιωμένοι κει μέσα ‘’νεκροί’’…., μάλλον, προδότες τους….. //
θ’ αναστηθούν / …..ε, θ’ αποφυλακιστούν….. / διά καταδίκην | …..ε, σκλαβιάν της Φυλακής….. | »….:
Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την (!;) εξάρτησίν του από τον Πατέρα….!
// Α, κρυφτείτε, ω πεθαμένοι, θα σας πεθάνουν….! Να περιμένετε μία άλλη, καλύτερη, ανάσταση….! // █
---------------------------------------------%%%$$%%%---------------------------------------------Τους συνιστά δε να είναι σε εγρήγορση…., πιστοί δούλοι….,
οπότε ανταμοιφτοί/φτέοι με μεγάλα πόστα στην εξουσία του….,
και….. οι ξέροντες και μη ποιήσαντες το θέλημά του θα δαρούν πολύ….,
// …..έιιιιι…., «θα τους σχίση στα δύο» : Ματθαίος : 24 : 51….. //
ενώ οι μη ξέροντές ‘το και ποιήσαντες πράγματα άξια τιμωρίας θα δαρούν λίγο….: Λουκάς : 12 : 47, 48….!
Ναι…., για να μη πάθουν, κολαστικά, όσα κι ως έπαθαν οι 5 μωρές, τιμωρητές/τέες παρθένες
της σχετικής παραβολής, που δεν έμειναν πιστές….,
ε, στο δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού τους….,
κι έμειναν εκτός της βασιλείας….,
σε αντίθεση με τις φρόνιμες, ατιμωρητές/τέες, παρθένες…., λες, ‘’χώρες’’ κι οι ‘’δυο’’ κι εδώ….,
που έμειναν πιστές….,
ε, στο δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού τους….,
και μπήηηηηκαν στη βασιλεία….,…..
[ Ω, κάλέ, όλο με τους ιμπεριάλ φασίστες της ολιγαρχίας παρομοιάζει τον εαυτό του και το Θεόοοοο....! ]
ή, έτσι πάλι, οι της παραβολής των ταλάντων---μνων….!
Στην παραβολή, λοιπόν, των ταλάντων….: Ματθαίος : 25 : 24….,
ως, έτσι, και στην των μνων….: Λουκάς : 19 : 22….,
ο Ι. Χ…., χμ, ’’παραβολικά’’…., είναι, καθ’ ομολογίαν, του σκληρός αφέντης
απέναντι στους ‘’ανάξιους’’ δούλους του….,
θερίζων εκεί που δεν σπέρνει και μαζεύων εκεί που δεν σκόρπισε….,….!
---- Χα, σάμπως, από την, ξένη, άκαρπη ‘’συκιά’’, που την ‘’ξέρανε’’, δεν πήγε να κόψει ‘’σύκα’’…!; ---Ναι, να…., κι είναι υπέρρρρρ της τοκογλυφίαςςςςς….:
Κύριος,
// …..που, πριν φύγει ταξίδι στο εξωτερικό, έδωσε τάλαντα, σε δούλους του,
να τα εμπορευτούν, ώστε, επιστρέφοντας, να τα πάρει πίσω μαζί με τα κέρδη….. //
προς «άθλιο» δούλο του….:
«Έπρεπε λοιπόν / ω «άθλιε» δούλε / να βάλεις τα χρήματά μου εις τους τραπεζίτας
και εγώ, όταν θα επέστρεφα, θα τα έπαιρνα πίσω με τόκον»….:
Ματθαίος : 24 : 27…., ως, έτσι, και στην των μνων….: Λουκάς : 19 : 23….!
[ Εμ, σκληρέ αφέντη Ι. Χ, δεν τον προεκπαίδευσες να κάμει, ως συ, καλή χρήση του άδικου μαμωνά….! ]
Αντιθέτως…., στην…., αντίστοιχή της : της των ταλάντων…., παραβολή των μνων ο Ι. Χ είναι «κάποιος
από ευγενή καταγωγήν, που επήγε σε μακρινή χώρα
/// Ε, στην Αραβία : Αίγυπτο….,
που….. χρίζουν παπάδες οι Δεσποτάδες….. και οι Αρχιβασιλιάδες βασιλιάδες….! ///
διά να λάβη διά τον εαυτόν του βασιλικήν εξουσίαν και ύστερα να επιστρέψη»….: Λουκάς : 19 : 12….,
αν και «οι συμπολίται του τον εμισούσαν….. και δεν τον ήθελαν
να γίνει αυτός βασιλεύς τους»….: Λουκάς : 19 : 14….,
χμ, που, πράγματι, επιστρέφει ως βασιλεύς…..
και διατάζει «να του φέρουν εκεί μπροστά του τους εχθρούς του,
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που δεν ήθελαν να είναι βασιλιάς τους, και να τους σφάξουν…..»….: Λουκάς : 19 : 27….,
χμ, ο που δίδασκε….: «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,
να ευεργετήτε εκείνους που σας μισούν» : Λουκάς : 6 : 27…., ννναι, το, πια κι έτσι, θρασίμι….!
( Έι, ω αντίχριστοι…., αφού, κι εδώ, ο Ιησούς ταυτίζεται με ‘’τέτοιον’’…., φανταστείτε τι σας περιμένει….! )
Και...., για να καλύψει την τέλεια σχετική άγνοιά του...., χμ, ο Παντογνώστης Οικοδεσπότηςςςςς....,
*$$ …..Ι. Χ : ο προωθούμενος Χριστός : ‘’γιος’’ : και, ’’πνευματικό’’ ιμπεριαλοπαίδι
του εκεί και τότε Big brother : Κυρίου : Θεού :….,….
…..Ι. Χ : ο προωθούμενος Αντίχριστος : ’’γιος’’ : και, ’’πνευματικό’’ ιμπεριαλοπαίδι
του εκεί και τότε Antibig brother : Δεσποινίδου : Σατανά….: « υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….,
’’διπλοπαίγνιδος’’…., ε, που «ο μεσίτης // Ι. Χ : Ι. ΑΧ // δεν είναι ενός,
ο Θεός όμως είναι ένας» : Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20….,
χμ, που οι μεν λένε τους δε ‘’τέτοιους’’….. κι οι δε τους μεν αντι’’τέτοιους’’…., ως κι αντίστροφα….! $$*
τους ξανασυνιστά να αγρυπνούν συνεχώς....,
τους λέει πως..... οι οικοδεσπότες αυτοί, μάλλον, δεν ξέρουν το ποια ώρα θα έλθει ο κλέφτης Αντίχριστος....,
δηλαδή…., όσο ξέρει ο κλέφτης ότι ο οικοδεσπότης, ή κι οι δούλοι του, αργυπνά συνεχώς….,
αποκλείεται, ο κλέφτης, να πάει να τον κλέψει....!
[ Ααααα…., γι’ αυτό δεν ήλθε ο Αντίχριστος ακόμα...., γιατί αγρυπνείτε συνεχώς, ω οικοδεσπότες....,…..
μα...., σκεφτείτε..... μήπως το παρακάνατε..... και σαμποτάρετε, άθελά σας,
χμ, το μυστικό σχέδιο του Θεού...., ε, τσου ρε, και του Χαζωραίου….! Μήπως ‘’το πιάσατε’’ λάθος...!; ]
// Ο Ματθαίος τα λέει αλλιώς : μη βασιλικά στην παραβολή των ταλάντων.....
κι ο Λουκάς αλλιώς : βασιλικά στην παραβολή των μνων....! //
==================================================================
9 --- 123 )
#123)
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού.
Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 1 έως 5.
Συνωμοσία προς θανάτωσιν του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 1 έως 2.
[Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#123)

Συνωμοσία κατά του Ιησού Χριστού.

Ο Χαζωραίος λέει στους 12 ‘’χάννους’’ -- χάννους του πως….. σε (!;) δυο μέρες από τότε
είναι η εορτή του Πάσχα : μετάβασης απ’ τη σκλαβιά στην ελευθερία….. και των αζύμων έκεί
** Α, ήτοι, εορτή του Χάσκα...., που χάσκουν οι χάννοι..... και των ενζύμων---κ,ο,ω,λοβακτηριδίων....! **
και τους πληροφορεί πως θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους δικούς του….,
που θα τον συλλάβουν με δόλο...., για σταύρωσή του....!
[[ Εχ, επιτέλους…., ω κουρασμένε από την "εργασία"---"δούλεμα" Ιησούλη....,
θα απαλλαχτείς από το "θέατρο" και θα ξεκουραστείς....!
’’Μία και μία σου μείνανε’’..... και..... απολύεσαι....!
Καλός πολίτης, λοιπόν...., ρε σατανιστοστρατευμένε…., και..... σκάσε και "σπάσε"....,
για να αρχίσουν οι 12 κι ο Παύλος σου, χμ, την..... ’’2η’’ Πράξη..... αυτού του σατανοσήριαλ....! ]]
======================================================================
9 --- 124 )
#124)
Ο Ιησούς Χριστός μυρώνεται εις Βηθανίαν.
Ο Ιησούς Χριστός μυρώνεται εις Βηθανίαν : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 6 έως 13.
Ο Ιησούς μυρώνεται εις Βηθανίαν : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 3 έως 9.
Η μύρωσις των ποδιών του Ιησού και η παραβολή των δύο χρεοφειλετών : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 36 έως 50.
Η Μαρία μυρώνει τον Ιησούν εις Βηθανίαν : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 1 έως 11.
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*) Λέγει τότε ένας από τους μαθητάς του, ο Ιούδας, ο υιός του Σίμωνος ο Ισκαριώτης,
(!;) εκείνος που θα τον παρέδιδε, «Γιατί δεν επουλήθηκε αυτό το μύρον για τριακόσια δηνάρια
και δεν εδόθηκε εις τους πτωχούς;». Αυτό το είπε (!;) όχι από ενδιαφέρον διά τους πτωχούς,
αλλά διότι ήτο (!;) κλέπτης και είχε το ταμείον και αφαιρούσε εκείνα που έβαζαν μέσα.
(( Χξς΄, ω Ρακά Ιωάννη, τότε…., αφού ξέρατε ότι έκλεβε…., τί τον είχατε, ακόμη, ως ταμία σας τον Ερμή…!;
Μήπως…., ως παραφουσκωμένο αυτό : το ταμείον…., για να μη ‘’σκάσει’’…!; ))
[Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 4, 5, 6.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 125 )
#125)
Η προδοσία του Ιούδα.
Η προδοσία του Ιούδα : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 14 έως 16
Η προδοσία του Ιούδα : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 10 έως 11.
Η προδοσία του Ιούδα : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 1 έως 6.
[Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Εμπήκε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν, που ωνομάζετο Ισκαριώτης και ήτο ένας
από τους δώδεκα και επήγε και συνεζήτησε με τους αρχιερείς και τους αξιωματικούς του ναού
το πώς θα τους τον παραδώση.
[Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 3, 4.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#124. #125)

Ο Ιησούς Χριστός μυρώνεται εις Βηθανίαν. Η προδοσία του Ιούδα.

Ο Χαζωραίος…., 6 [ Χμμμ…., 6, 2, 8,...!; 666 ή 888….. ή 2 Χ 333 = 666 και 2 Χ 444 = 888…!; ] μέρες
πριν από το Πάσχα : εορτή των αζύμων….:
/ …..«η εορτή των αζύμων, η οποία ονομάζεται Πάσχα…..»….: Λουκάς : 22 : 1….. /
μόνον, ως προς το πότε….: 6 ημέρες, Ιωάννης : 12 : 1….,
βρίσκεται στη Βηθανία…., στο σπίτι του Σίμωνος του λεπρού...., λεν οι Ματθαίος : 26 : 6, Μάρκος : 14 : 3….!
(* Ο Λουκάς : 7 : 37 λέει στο σπίτι Φαρισαίου τινός….,
όχι του Σίμωνος…., ούτε λεπρού, ούτε σε ποια πόλη….,
ναι, όχι στο σπίτι της πόρνης Μαρίας Μαγδαληνής…., χμ, λες, που γι’ αυτό τα : κάποια, μία,….! *)
Αντιθέτως…., ο Ιωάννης : 12 : 1 λέει πως η μύρωσή του έγινε
στο, έστω, σπίτι του, χμ, αναστηθέντος από αυτόν Λαζάρου....,
που, για να τον ιδούν, πήγαν εκεί και στο σπίτι του…., σε γεύμα….: Λουκάς : 7 : 36…..
ή σε δείπνο….: Ιωάννης : 12 : 2….,
|/ …..εμ, ίσως, για να ‘’τους βγουν’’ οι μέρες, από τότε έως τη ‘’σταύρωσή’’ του….,
που, έτσι ή αλλιώς, δδδδδεν ‘’τους βγαίνουν’’….! /|
που του παράθεσαν οι αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία…., στη Βηθανία....!
// .....έιιιιι…., τελικά...., πού....; Μα...., φυσικά...., εκεί που έκανε την πάπια η….. αλεπού....!
Και σε γεύμα ή σε δείπνο…!; Εχ, να, για να υπολογίσουμε τις….. 6 μέρες έως τη ‘’σταύρωση’’ κ .λ. π….! //
Κάποια, μία, γυναίκα...., κατά τους Ματθαίο : 26 : 7 και Μάρκο : 14 : 3....,
μια αμαρτωλή και κλαίουσα γυναίκα...., κατά τον Λουκά : 7 : 37...., η Μαρία...., κατά τον Ιωάννη : 12 : 3....,
τέλος πάντων…., μια γυναίκα, λοιπόν…., μυρώνει τον Χαζωραίο….,
---- Ο Ματθαίος : 26 : 7 κι ο Μάρκος : 14 : 3 λένε στο κεφάλι του….,
ενώ ο Λουκάς : 7 : 38 κι ο Ιωάννης : 12 : 3 στα πόδια του….! ---με πανάκριβο μύρο νάρδου, αξίας 300 δηναρίων λέει, μόνον, ο Μάρκος : 14 : 5,
κάτι που εξοργίζει μερικούς....,
που θα μπορούσαν τα χρήματα του μύρου, σαν θα το πουλούσαν, να τα δώσουν για τους φτωχούς....,
που, διάφοροι, τον επιπλήττουν κιόλας....:
μαθητές : Ματθαίος : 26 : 8…., μερικοί απ’ τους παρόντες : Μάρκος : 14 : 4….!
--*-- Ω Ι. Χ…., μήπως ζήλεψες τον Βούδδα, που φέρεται να λέει….: «Αρωματιζόμουνα
// …..ως μικρός και χαϊδεμένος, οπότε ζούσε ευτυχισμένος σε τρία παλάτια με αυλητρίδες….. //
μόνο με σάνταλο από την Μπεναρές»…!;
Α…., ω Ι. Χ, ω Ι. ΑΧ…., ‘’την έκανες και ψιτ και Βούδδας και Μέγας Αλέξανδρος και…..’’….!
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Ή μήπως ήθελες κι εσύ να γίνει, πια κι έτσι, κι η Βηθανία μυρωμένη….,
όπως….. η «μυρωμένη Ελευσίνα», ο «μυρωμένος Όλυμπος»,…!;
Αλλά….. με τι άλλο, πλην από μύρο : βασιλιά των αρωμάτων, να τον έλουζε η Μαριομαγδάλω
τον….. βασιλιά των ζώων λέοντα, σώρρυ, τον βασιλιά και Λέοντα της φυλής του Ιούδα…!; --*-Αντίθετα, ο Λουκάς : 7 : 39 λέει πως ο οικοδεσπότης Φαρισαίος τον επέπληξε άλεξα κι από μέσα του….,
ε, μάλλον με ανάλογο ‘’μορφασμό’’….,
/[ …..έι…., όχι γιατί τους ξόδευε πολλά τους χορηγούς του και βοηθούς του ο Ι. Χ,…..
εχ, αυτά τα χρήματα που είχαν, μαζί με άλλα, και, για την ανάκτηση του θρόνου του Δαυίδ….,
α, και για την ανάκτηση «της έδρας του Μωυσέως»…!; ]/
για το που άφησε μια πόρνη να τον μυρώσει….!
Και, μετά, αφού της συγχώρεσε τις αμαρτίες της για αυτό,
οι συγκαθήμενοί του…., μάλλον, οι εκτός της δωδεκάδας του…., τον επιπλήττουν,
που συγχωρεί αμαρτίες….,
ενώ ο Ιωάννης : 12 : 5 λέει πως ο Ιούδας εξοργίστηκε με την προκλητική αυτή μύρωση του Χαζωραίου….,
κάτι που ο Ιωάννης μας εξηγεί, χμ, πως ο Ιούδας το έκανε αυτό..…
όχι γιατί, λυπήθηκε τους φτωχούς….,
στους οποίους, αφού πουλιούνταν, θα μπορούσαν να δοθούν τα δηνάρια….,
αλλά γιατί ήταν ταμίας τους..... και έλπιζε να τα καρπωθεί αυτά τα εν λόγω, κι έτσι, χρήματα....!
● Κάλέ…., είχαν και ταμείο…., αν και, κατά τον Χαζωραίο, χμ, «δεν έπρεπε»....!
Μήπως, βρε Ιωάννη…., που, μόνο, εσύ από τους τέσσερίς σας λες
πως ο, «κλέφτης», Ιούδας επέπληξε τον Ι. Χ….,
έκανες εσύ, ή άλλος συμπαθής σου, την, προκάτ, ‘’δουλειά’’….,
έστω, έτσι ως τα ‘’λέτε’’ και σε….. αυτόν τον Χριστό….,
και για αυτό λες και ξαναλές πως ήσουν ο πλέον αγαπημένος του Ι. Χ….,
για να ‘’μας’’ προκαταλάβεις….,
μάλιστα, σε συνδυασμό, και, με το ότι ήσουν ‘’κολλητός’’ του αρχιερέα, όπου παρεδόθη….!
Μήπως…., φορές…., βρε…., ζηλιάρη κι εσύ, και, για τα πόστα….,
που, ενώ ήσουν παρών, μιλάς σε 3ο πρόσωπο…., «ο άλλος» ήσουν εσύ και δεν ‘’μας’’ το λες….,
ως ούτε και οι άλλοι τρεις ευαγγελιστάδες, και, αυτό…., ω, κι εσύ, κρυφτούλιακα….! ●
Και..... ο παναπαντησάκιας Χαζωραίος τους εξηγεί, τότε,
{[[ Α, ‘’ζητά και ρέστα’’ αντί άλλων, χμ, ο φτωχόλυπος και ‘’εαυτούλης’’…., χα, σώστης των φτωχών….,
που οι ---- …..ή ο….. ---- επιπλήττοντές ‘τον, λέει, θα τους έχουν πάντοτε μαζί τους, τους φτωχούς,
μα αυτόν όχι….: και, Ιωάννης : 12 : 8….!
Εμ…., και, με τέτοια καμώματα…., πώς να σε παραδέχονταν και πίστευαν, και, οι φτωχοί….,
που τους χόρτασες, χα, μια, ή δυο, φορά, με ‘’θαύμα’’
και πολλές φορές με λόγια ανοχής και υποταγής…!;
Κι άραγε, αυτό, ήτο το μόνο ‘’μύρωμά’’ του…., | Έι, Βούδδα, ωχ, Ιησού, έτσι σου ‘φευγαν μαθητές…!; |
έτσι που κρύβουν πολλά οι 4…., που άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος, ενώ άλλος –τους τίποτα…!; ]]}
πως η γυναίκα έκανε μια καλή πράξη για εκείνον….,
[// .....έεεεε…., αν δεν έπλυνες και το σώμα σου, Ιησούλη…., όπως δεν έπλυνες και τα χέρια σου....,
έτσι που θα βρωμοκοπούσες...., καλή πράξη έκανε η πόρνη Μαρία η Μαγδάλω....,
που..... «διάλεξε..... εσένα..... την καλή μερίδα.....»….,
όπως ‘’μισο’’είπες αλλού για αυτήν....: Λουκάς : 10 : 42….,
γιατί...., στις κρεβατοκάμαρες...., μα και στα σαλόνια πλουσίων…., ω ορθο,καλο,χρήστη του μαμωνά….,
τα καλά παλικάρια πρέπει να μοσχοβολούν...., κι ας είναι..... κακά---πόρνες τα κορίτσια....! //]
ενώ οι άλλοι όχι...., έτσι...., πράξη που έκανε, προκαταβολικά, η γυναίκα για τον ενταφιασμό του....!
/*/ …..χξς΄ςςςς…., μήπως δεν το χρησιμοποίησαν όλο το πανάκριβο μύρο…..
και το υπόλοιπο το πούλησαν για να εξαγοράσουν το δικαίωμα του ενταφιασμού του Ι.Χ….,
---- …..μα και να μη είναι υποχρεωμένοι, πια, σε κανέναν…., ‘’τώρα’’ που ‘ναι φιλοαυτόνομοι….! ---που οι σταυρωμένοι δεν θάβονταν, παρά, μόνο, με εξαγορά της ταφής τους |/ Α, στη γέεννα ποιοί…!; /|
κι όλα αυτά εδώ είναι για το μπουρδέ μπερδεύειν ‘’σάλτσα’’….,
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που ο καθείς τους τα λέει όπως βολεύεται…!; /*/
Μα, έτσι, λέει ο Ι. Χ, θα περάσει στο ευαγγέλιό του προς μνήμη της η Μαγδάλω…., ε, και προς δόξα της….,
και που…., έτσι και προς δυσαρέσκεια μερικών εκεί, και, για το που ξανασυγχωρούσε αμαρτίες….,
της συγχώρεσε, και, τις πορνοαμαρτίες της ο ευγενικός ιππότης…., χμ, ’’καβαλάρης’’ που λένε....,
αφού, άλλωστε, τους λέει, κολακευμένος, πως τους φτωχούς θα τους έχουν πάντα μαζί τους, χξς΄,
μα αυτόν όχι....!
--------------------------------------------------------##$$##-------------------------------------------------------▓ Σαφώς...., ο Χαζωραίος..... δεν είχε ακόμα αποκαλύψει το ποιος θα είναι ο, δήθεν, προδότης του….,
ρόλο "προφητευμένο" από "προφήτες" : σεναριογράφους τους…., / Α, ο Ιούδας ήτο φιλοδημοκρατικός…!; /
όπως και του Ιησού, «σύμφωνα προς το ωρισμένον»….,
καταπώς λέει, και για τους δυο, κι ο Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 22….,
και, μάλλον, που κανένας από τους 12 δεν ήθελε να αναλάβει αυτόν τον, προκάτ, ρόλο....,
και, για να μην περάσει στο ‘’Ευαγγέλιο του Χ,Γ,Ν,αζωραίου’’ έτσι…., άδοξα....!
Όμως…., τώρα που, έστω, ο Ιούδας πρόσβαλε δημοσία τον Χαζωραίο ως προκλητικό επιδειξία....,
---- …..ο Ματθαίος : 26 : 13 και σε άμεση συνέχεια με τη μύρωση
λέει πως «τότε» επήγε και τον πρόδωσε….! ---‘’τώρα’’ βρήκε ο Χαζωραίος την ευκαιρία να του "αναθέσει" τον ‘’προφητευμένο’’ ρόλο του προδότη του....,
‘’τώρα’’ που μπήκε ο "Σατανάς" σ’ αυτόν, κατά τον Λουκά : 22 : 3, ( Α, ο Ιούδας ήταν με τον Ι. Β….!; )
’’ευθύς’’ με την ως άνω σύγκρουσή του με τον Ι Χ, [ Α, ο Ιούδας ήτο υπέρ του βαπτίσματος, και, ‘‘ύδατι’’…!; ]
και που κατηγορούνταν ως κλέφτης του κοινού ταμείου τους, ιδίως, από τον Ιωάννη : 12 : 12 : 6….!
‘’Έτσι και τότε’’, πήγε στους αρχιερείς και τους γραμματείς, που σχεδίαζαν να τον θανατώσουν με δόλο,
και τους τον πρόδωσε, καταδίδοντάς ‘τον έναντι, 30, αργυρίων…., κι έτσι χαροποιώντας τους....,
αν, τελικά, τον "πρόδωσε" ο Ιούδας….,
που, βέβαια, ’’όλα’’, κι αυτά, είναι σικέ και προ,ή και μετα,κατασκευασμένα....!
Τι ατζαμίδικο χαζοκρυφτούλι---θέατρο του παραλόγου....,
που κάθε μέρα ήταν εκεί κοντά τους και μάλωναν....,
οπότε δεν χρειάζονταν να τους τον καταδώσει κανείς....,
[ Χμμμμμ…., μήπως γιατί, και, ο Ι. Χ είχε….. σωσίεςςςςς….. και…!; ]
που, άλλωστε, είχαν όλες τις δυνατότητες παρακολούθησής του….,
μα, σαφώς, "έγινε", έστω, έτσι : μπερδέ μπουρδέ, σε εφαρμογή του/των, προκάτ, σατανοσεναρίου/ρίων....!
Και, επιπλέον, γιατί τιμώρησαν, μόνον, τον Ιησού
κι όχι και κάποιον ή όλους από τους της δωδεκάδας…., τότε….,
ως φυσικό…., αφού όλοι τους ήσαν ‘’επικίνδυνοι’’ και διεκδηκητές του κλεμμένου θρόνου του Δαυίδ…!; ▓
==========================================================================
9 --- 126 )
#126)
Το τελευταίον δείπνον.
Το τελευταίον δείπνον : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 17 έως 30.
Το τελευταίον δείπνον : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 12 έως 26.
Προετοιμασία διά το τελευταίον δείπνον. Το τελευταίον δείπνον :
Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 7 έως 13. Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 14 έως 23.
Ο Ιησούς Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών. Ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει εκείνον
που θα τον παρέδιδε : Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 1 έως 20. Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 21 έως 30.
*) Κατά την πρώτην ημέραν της εορτής των αζύμων, ήλθαν οι μαθηταί εις τον Ιησούν
και του είπαν, «Πού θέλεις να σου ετοιμάσωμεν να φάγης το πάσχα;».
Εκείνος δε είπε, «Πηγαίνετε εις την πόλιν προς τον (!;) τάδε και πέστε του, ’’Ο διδάσκαλος λέγει,
ο καιρός μου (!;) πλησιάζει, ( Ε, αφού ήταν, κι αυτός, «ωρισμένος»…., μάλλον, ο Ι. Χ τον πλησίασε….! )
θα εορτάσω κοντά σου το πάσχα μαζί με τους μαθητάς μου’’». Και έκαναν
οι μαθηταί του όπως τους διέταξε ο Ιησούς.
(1) [Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 17, 18, 19.]
{ Την πρώτην ημέραν της εορτής των αζύμων, όταν εθυσίαζαν τον πασχαλινόν αμνόν,
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του λέγουν οι μαθηταί του, «Πού θέλεις να πάμε να ετοιμάσωμεν διά να φάγης το πάσχα;».
Και στέλλει δύο από τους μαθητάς του και τους λέγει, «Πηγαίνετε εις την πόλιν
και (!;) θα σας συναντήση (!;) ένας, που θα κρατή (!;) μια στάμνα με νερό. Ακολουθήστέ τον.
Και όπου αυτός μπη να πήτε εις τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος ερωτά, ’’Πού είναι το κατάλυμά μου,
όπου θα φάγω το πάσχα μαζί με τους μαθητάς μου;’’ και αυτός θα σας δείξη ένα μεγάλο ανώγι
(!;) στρωμένο, (!;) έτοιμο, εκεί ετοιμάστε μας». (Χα, ‘’όλα’’ ‘’κισμετιζέ’’ προκάτ….. κι ‘’ουδέν’’ αυθόρμητο….!)
(1΄) [Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 12, 13, 14, 15.] }
*) «Και ο μεν Υιός του ανθρώπου πηγαίνει καθώς είναι γραμμένον δι’ αυτόν, αλλοίμονον όμως
εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται.
Θα ήτο καλύτερα διά τον άνθρωπον εκείνον, εάν δεν είχε γεννηθή».
[Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 24.]
{ «Αλλά σας λέγω, ότι από τώρα και εις το εξής δεν θα πιω από τον καρπόν τούτον
της αμπέλου / της Ιερουσαλήμ / έως την ημέραν εκείνην, που θα το πίνω μαζί σας καινούργιο
(!;) εις την βασιλείαν του Πατέρα μου». Και αφού ανέπεμψαν ύμνον, εβγήκαν εις το όρος των Ελαιών.». (2)
[Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 29, 30.] }
*) Ι. Χ : «Δεν ομιλώ για σας όλους· εγώ ξέρω ποιους διάλεξα, αλλά (!;) διά να εκπληρωθή η γραφή,
Εκείνος που τρώγει μαζί μου ψωμί, εσήκωσε την πτέρναν εναντίον μου. Από τώρα σας τα λέγω,
πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Χριστός.». (!;) (3)
[Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 17, 18, 19.]
*) Και όταν αυτός το επήρε, / …..ο Ιούδας, το βουτηγμένο ψωμί….. / (!;) τότε εμπήκε μέσα του ο Σατανάς.
Του λέγει τότε ο Ιησούς, «Εκείνο που έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Από τους καθισμένους
εις το τραπέζι κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε με αυτό· μερικοί ενόμιζαν ότι, επειδή ο Ιούδας
είχε το ταμείον, του είπε ο Ιησούς, «Αγόρασε εκείνα που έχομεν ανάγκην διά την εορτήν»,
ή να δώση κάτι εις τους πτωχούς. Εκείνος επήρε το ψωμί και εβγήκε αμέσως έξω· ήταν νύχτα. (3΄)
[Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 27, 28, 29, 30.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#126)

Το τελευταίον δείπνον.

1. 1΄) Οι μαθητές του Χαζωραίου τον ρωτούν πού θέλει να του ετοιμάσουν να φάει μαζί τους το πάσχα….,
/ …..οπότε θυσίαζαν τον πασχαλινό αμνό..: Μάρκος : 14 : 12….. /
λέγουν οι Ματθαίος : 26 : 17 και Μάρκος : 14 : 12….,
[ Ω, από αναμνηστικές ειδωλολατρικέςςς χαζοσυνήθειες άλλο τίποτε τότε κι εκεί….,
μα και σήμερα "παντού".....! ]
κι ο Χαζωραίος τους λέγει να πάνε, απευθείας…., λέει, μόνον, ο Ματθαίος : 26 : 18….,
χμ, στον τάδε : τέτοιο και στο τέτοιο μέρος για τον μυστικό δείπνο....,
*[ .....α, και πολύ τοιούτικα μας τα λέγει, και, ο Ματθαίος...., χμ, περί μυστικούουουουου δείπνου....!
Κάλέ σεις…., πείτε σε ποιον «τάδε» έφαγε το τελευταίο του δείπνο…., χμ, να δοξαστεί κι αυτός….,
---- …..εμ, δοξάστηκε…., που, αλλού και σε….. άλλο ρόλο, αναφέρεται το όνομά του….. ---ε, που του έδινε, και αυτός, το σπίτι του….. κι είχε….. πού την κεφαλήν κλίναι….!
Πείτε…., ως, και, οι βουδδιστές : αντιστοιχίες σας ‘’τέτοιοι’’ κατονομάζουν τον σιδηρουργό Κούντα….,
τον του τέως νηστευτή Βούδδα, που «ήξερε να εκτιμάει την αξία ενός καλοετοιμασμένου γεύματος»….,
ο οποίος….. εκεί και στο σπίτι του Κούντα έφαγε…., ε, μάλλον, στο τελευταίο του ‘’μυστικό δείπνο’’….,
γεύμα νεαρού αγριόχοιρου και πέθανε, τελικά, χα, από….. ’’βαρυστομαχιά’’ ο γκαστρόκοιλος….! ]*
μιας κι ήξερε πως ο καιρός του πλησίαζε, για να μεταβεί απ’ τον κόσμο τούτο προς τον Πατέρα του, χμ….,
ενώ, έμμεσα, ο Λουκάς : 22 : 7, 8 λέει πως ο Ι.Χ τους είπε….,
μα, αρχικά, μη ερωτηθείς…., να πάνε στην πόλη….,
όπου θα βρουν έναν δούλο με μια στάμνα με νερό....,
λέγουν, μόνον, οι Μάρκος : 14 : 13 και Λουκάς : 22 : 10….,
/ .....να, πάλι, και πολύ "κουφό" συνθηματικό..... σε στημένο πλάνο....! /
που αυτόν να ακολουθήσουν ώς το σπίτι του αφεντικού του….,
ο οποίος, ήηηηηδη, τους έστρωσε το μέρος : ανώγι.…,
λέγουν, μόνον, οι Μάρκος : 14 : 14 και Λουκάς : 22 : 12….!
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 3. 3΄) Στο, χξς΄, μυστικό δείπνο ο Ιούδας βουτά το ψωμί του στο πιάτο....!
Τότε, ο Χαζωραίος βουτά κι αυτός μαζί του το ψωμί του στο ίδιο πιάτο....,
λέγουν, μόνον, οι Ματθαίος : 26 : 23 και Μάρκος : 14 : 20….,
ενώ ο Λουκάς δεν λέει απολύτως τίποτα τέτοιο…..
κι ο Ιωάννης : 13 : 26 λέει πως, μόνον, ο Ιησούς βούτηξε το ψωμί….,
αλλοιμονίζοντάς ‘τον...., ’’άμεσα’’ και προειδοποιητικά αυτόν….,
μα και τους άλλους…., δύσπιστους έως άπιστους κι ύποπτους πια…., 11 έμμεσα….. και, και, για άλλα….!
---------------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------------▌ .....κάλέ Ι. Χ, ίσα -- ίσα...., που..... πώς αλλιώς θα εκπληρώνονταν, χμ, οι γραφές...!;
Α…., κι εξ αντιγραφής…., χμ, πώς και, το ‘’κοινωνιακό’’ του κατά Ι. Χ Μίθρα….:
«λάβετε, φάγετε….,…..»…., να, στο ‘’μυστήριο της θείας κοινωνίας : μετάληψης’’ των Ι. Χήδων….!
Σχετικά, και, με αυτό το αντιγραφικό, χμ, οι παναπαντησάκηδες Ι. Χήδες θεολογίσκοι
λένε πως ο Σατανάς έβαλε, πριν από αιώνες, τη φράση αυτή στο στόμα του Μίθρα,
---- Τί…., και τα εξ αντιγραφής απ’ τις άλλες ‘’θρησκείες’’ : μυθολογίες σχετικά, και, με τον Ι. Χ γεγονότα
ήσαν, κι αυτά Σατανόθεν κανονισμένα…!; ---χμ, για να μειώσει το κύρος του Ιησού τους….! Ουστ…., ξου…., χξς΄ςςςςς….!
Εχ, ννναιαιαι…., και οι πιστοί του Διόνυσου, μυούμενοι, «επιζητούσαν να επικοινωνήσουν
με το θεό Διόνυσο με διάφορες τελετουργίες, που κυριότερη είταν η ωμοφαγία….,
δηλαδή να κομματιάζουν ζωντανά // …..ε, και, δίποδα «αλληγορικά ζώα»….. // ζώα
και να τρώγουν το κρέας τους ωμό….!
Οι μύστες τρώγοντας από αυτό το κρέας
|/ …..συνήθως, από τον σφαγιασθέντα ταύρο και αγαπημένο ζώο του Διόνυσου….. /| πίστευαν πως
αφομοίωναν τη σάρκα του ίδιου του θεού κι έρχονταν έτσι σε απόλυτη επικοινωνία μαζί του»….,
εχ, τα ‘’αφομοιωμένα’’ και καββάλ κανιβάλ ζόμπι…., που, έτσι και «μετά το θάνατό τους,
τους αναγνώριζε ο Διόνυσος Ζαγρεύς…..»….,
α, κι αυτό, Σατανόθεν κανονισμένο και για μείωση του κύρους του Ι. ΑΧ, σώρρυ, Ι. Χ…., χξς΄….! ▌
♣ .....ο Ιωάννης…., κεφ. 13, εδ. 26 και 27….,
λέει πως, μόνο, ο Χαζωραίος βούτηξε ψωμί σε πιάτο και του το έδωσε, του Ιούδα....,
για να καταλάβουν οι 11 πως αυτός θα είναι ο προδότης του....,
λέγοντάς του : «.....εκείνο που έχεις να κάνης κάνε το γρήγορα.....»....,
και που μόλις το πήρε..... τότε εμπήκε ο Σατανάς εις αυτόν..... / Χμ, με υποβολή ή άλλως…!; /
κι αμέσως έφυγε από εκεί για να τον προδώσει....!
♦ Ο ‘’πρωτότυπος’’ Ματθαίος : 26 : 13 λέει πως…., μετά απ’ τη σύγκρουσή τους στη Βηθανία
στο σπίτι, κατά Ματθαίο : 26 : 6 και Μάρκο : 14 : 3, του Σίμωνος / …..α, του Ισκαριώτη…!; /….,
κατά Λουκά : 7 : 37, Φαρισαίου τινός…., χμ, οπότε, τόοοτε, ήδη, μπήκε ο Σατανάς μέσα του….,
πήγε και τον πρόδωσε, χμ, τον, έι, φανερό "πραξικοπηματία"....!
Ννναι, κι όχι μετά από αυτό το, έι, μυστικό δείπνο....,
θέλοντας να μη φανεί πως ο Ιούδας, έστω, έκανε ό,τι έκανε ‘’καθ’ υποβολή’’, και, του Ι. Χ….!
Μήπως, ρε Ματθαίε, ‘’μυρίστηκες’’ πως εκεί…., στο σπίτι του Σίμωνος….,
κάποιος από τους εκεί….. σικάτους και ‘’συκάτους’’ : «υπό την συκήν» αντίχριστος
‘’παρέσυρε’’, ‘’νεύματι και συκάτω πνεύματι’’, τον επιπλήττοντά του για τη μύρωση και…!; ♦ ♣
------------------------------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------------------Και νά ‘τος ο Ι. Χ, ήδη, ξεβράκωτοςςςςς
{[ Τί…., δεν τους έκανε, ως ζωσμένος με την μασονιζέ ιμπεριάλ ζώνη της Ιππολύτης, σώρρυ, με πετσέτα,
αποκάλυψη όλων των ιμπεριάλ ‘’αποκρύφων’’ του…!; Ωχ, βρε, των ιμπεριάλ κωδικικών του, εννοώ….,
κάτι που θα έκανε αν ήταν εντελώς γυμνός…., ακάλυπτος….,
οπότε θα έβλεπαν τον βασιλιά ‘’γυμνό’’ : αποκωδικοποιημένο : λόγω τε και πράξεσι….! ]}
και με μια πετσέτα ζωσμένος στη μέση..... και με τον..... αγαπημένο του μαθητή….,
τον Ιωάννη…., καθήμενο στον..... κόοοοολπο του....,
/*/ Εμ, όχι τον μες στο κόλπο του πολλαπλασιασμού των άρτων : πετρών : πολεμιστών Φίλιππο, πια….,
μα σένα, ρε Ιωάννη, έβαλε στον ‘’γυμνό’’ κόλπο του : εσύ πρόσβαση : από ‘’κοντά’’ στα ‘’απόκρυφα’’….,
που, μάλλον, ο Φίλιππος ‘’του έκατσε’’ μεν κωδικιζέ…., ‘’του τα σήκωσε’’ δε κωδικιζέ….! /*/
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αφού λίγο πριν τους έπλυνε, γυμνός, τα πόδια….,
κάτι που, μόνον, ο Ιωάννης : 13 : 4, 23 το αναφέρει….!
◘ …..α, οι Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς δεν λένε τίποτα
για το περί πλυσίματος των ποδιών των 12 από τον Ι. Χ….,
παρά, μόνο, ο Ιωάννης…., που, σε αντίθεση με τους τρεις άνω,
δεν λέει τίποτα και για την ‘’κοινωνία’’ των 12 απ’ τον Ι. Χ….!
Αλλά…., ως προς το κρασί της κοινωνίας…., το από την άμπελον / της Ιερουσαλήμ / ….,
λένε, μόνον, οι Ματθαίος : 26 : 29, 30 και Μάρκος : 14 : 25….,
ο Ι. Χ λέει πως….. «δεν θα πιη από τον καρπόν τούτον της αμπέλου
|/ …..από αυτό το Ιερουσαλημίτικο κρασί…., τσς, κατά τη Δευτέρα….. παρ,απ,ουσία του….. /|
έως την ημέραν εκείνην, που θα το πίνει μαζί τους / …..μαζί με τους 12, 11….. / καινούργιο
[ Τί…., θα ξεριζώσει το αμπέλι : Ιερουσαλήμ
και θα ξανασπείρει καινούργια κλήματα, για καινούργιο κρασί…..
ή θα πίνει, ’’τέτοιο’’, απ’ το εξωτερικό : ουρανό και την άνω : ουράνια : έξωθεν Ισραήλ Ιερουσαλήμ…!;
Ρε, χξς΄, μπας και τα Ιερουσαλημίτικα κρασιά είναι καλύτερα απ’ τα Αιγυπτιακά ‘’τέτοια’’…!;…..
Και, ω Διόνυσε Ιησού, μας επιτρέπεις να σε κεράσουμε ένα ‘’σφηνάκι’’ κρασί του Ιησού Διόνυσου…!; ]
εις την βασιλείαν του Πατέρα του»…., χμ, πράγμα που, ποτέεεεε, δεν συνέβη….,
αφού ούτε καν ‘’μουσταλευριά’’ δεν συνέφαγαν, ποτέ και πουθενά….,
ε, και το όνειρο : όραμα έμεινε ονείρωξη….! ◘
Ποδοπλυσία για παραδειγματισμό τους : για να κάνουν το ίδιο κι αυτοί ως υπηρέτεςςς των πιστών τους....,
χμ, κάτι σαν το του Βούδδα….: «Ω μοναχοί : Εκείνος που θα επιθυμούσε να με φροντίση,
ας φροντίση τον άρρωστο συνάδερφό του»…., κάτι σαν τον Μίθρα…., κάτι σαν τον….,….!
---------------------------------------------------&&&&&%%%%%----------------------------------------------------*▬* …..φυσικά…., το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών του , έχει, κι εδώ, αλληγορικό νόημα….,
|| …..χμ, κάτι σαν το νερό του ποταμού Στύγας….. και τον «Νόμο της Στύγας» των επιόρκων….! ||
το της κάθαρσης κι εξαγνισμού και της συγχώρεσης αμαρτιών---λαθών…., ως και σ’ άλλες θρησκείες….,
ήτοι, κάτι σαν συγχώρεση : διαγραφή των λαθών τους…., ε, που, φορές παραστρατούσαν
και δεν βάδιζαν τον σωστό δρόμο…., τον υποδεικνυόμενο από αυτόν…., αυτόν που «είναι η οδός»….!
Σαφώς, εκεί μέσα, πλην απ’ αυτό : βύθιση των ποδιών τους σε λεκάνη ή σκούπισμα με υγρή πετσέτα,
δε θα μπορούσε να τους κάνει, πάλι, συμβολικά, ολόσωμη βύθιση στο νερό, κάτι σαν ‘’αναβάπτιση’’….,
χμ, που, άλλωστε ήταν, και από έθιμό τους, της ‘’αλουσίας’’ αυτοί….!
Όμως…., όπως και για ό,τι και να τους το έκανε…., το νερό, πια κι εδώ, αλλάζει λίγο τη σημασία του….,
καθώς….,
/// Α, ’’μετά’’ και που ‘’δεν έπιασε’’ αυτό και ‘’την έφαγαν’’ κι ήθελαν ν’ αλλάξουν Βασιλιά--‘’Θεό’’….,
ναι, ν’ αλλάξουν ‘’ουρανό’’…., που γι’ αυτό φλερτάρουν και με άλλους, εκ των 7, ‘’ουρανούς’’
και, από ‘’ουρανό’’ που μιλούσαν κι οι εδώ, αρχίζουν να μιλούν ‘’δειλά -- δειλά’’ για ‘’ουρανούς’’….! ///
θα αλλάξει και τη σημασία της κι η λέξη Πνεύμα….:
αντιδιαστολή του Παλαιού κι από άλλον / του Γιαχβέ / Βασιλιά : ‘’Θεό’’ Παράκλητου
με τον Νέο κι από άλλον / …!; / Βασιλιά : ‘’Θεό’’ Παράκλητο : «δηλαδή, το Πνεύμα της αληθείας»….,
κάτι σαν….. Καινή Καινή Διαθήκη…., ναι, κι ας μας τα αντιλένε : αντιφάσκουν μπερδέ μπουρδέ….,
που, έτσι : αντιδιασταλτικά, ο Παλαιός είναι, πια και κατά τον Ι. Χ «δηλαδή, Πνεύμα του ψεύδους»….!
Ναι…., που πολλές φορές τους διέψευσε τους ‘’ακαταστάλλακτους’’ κι αλαφιασμένους απατηλά….,
εξού κι ο όρος που έβαλε κι ο Ι. Χ στον Γιαχβέ,
τότε, σε νέα συμφωνία : διαθήκη : μνημόνιο ( Αντιμνημόνιο…!; ) και σε συνέχεια άλλων με τον Γιαχβέ….,
ήτοι, τον όρο της πνευματοποίησης του Γιαχβέ
στα περί, υλικών, προσφορών τους σ’ αυτόν και δεκάτης….,
που αποδεκάτιζαν κι εξαντλούσαν τον λαό -- νερά…., όρο, που, τάχα, τον δέχτηκε ο Γιαχβέ….!
Ναι…., ως σήμερα και με έτσι και ‘’τέτοιους’’ πολιτικούς…., αλλαγή Βασιλιά--‘’Θεού’’….,
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που να τους επιτρέπει να εκμεταλλεύονται τον κάθε εθνικό τους πλούτο όσο αποκλειστικά : αυτόνομα
και οι τυχόν κι έτσι προσφορές τους σ’ αυτόν--Αυτόν να ‘ναι ανάλογες με την βοήθειά τ,Τ,ου σ’ αυτούς….,
λ. χ, δόση τεχνογνωσίας…., πολεμικής, τεχνολογικής κ. α. λ….,
αλλά και όσο αυτόνομη : αποκλειστική από τον όσο εξαρτημένο τ,Τ,ου ντόπιο άρχοντα χρήση
του δικού τους εργατικού δυναμικού, που το χρησιμοποιούσε α,Α,υτός με εποικιστική νοοτροπία….,
( …..φορές δε και αλληλοδανείζονταν οι θεοποιημένοι βασιλιάδες ξένους εργάτες και πολεμιστές….. )
κυρίως, έξω γης : χώρας τους και στον ‘’ουρανό’’ : χώρα τ,Τ,ου….,
μα και σ’ άλλες γαίες : σατραπείες του…., π. χ, για διάνοιξη δρόμων, κτίσιμο μεγαλόπρεπων κτιρίων,…..
πράγμα που τους έκανε να αγανακτούν τότε και να προκαλούν εξεγέρσεις εναντίον τους….,….!
Έτσι, λοιπόν, και επανερχόμενοι στο περί αλλαγής, κι εδώ, της σημασίας της λέξης νερό….,
αυτό…., ως, ‘’πάλι’’, πνευματικοί---βασιλόφρονες ο Ι. Χ με τους 12….,
θα ‘χει, ‘’πάλι’’, τη σημασία του λαού…., μα….. όχι όποιου κι όποιου λαού : νερού…., που…..
άλλο είν’ το νερό της θάλασσας…., άλλο της λίμνης…., άλλο της πηγής…., άλλο του ποταμιού κ.λ. π….,
αφού κι εδώ στο Ισραήλ γίνεται το της Ινδίας ταξικό τουρλού με τις πάμπολλες κάτω τάξεις : κάστες….,
χμ, ‘’αγενή ύδατα’’ αυτά….. και σε αντιδιαστολή με τα ‘’ευγενή ύδατα’’….!
Βέβαια…., κι εδώ…., στο κατεχόμενο, και, τώρα Ισραήλ….,
που είναι και ομοπολύφυλο κι από δικές τους φυλές : πολύλαο…..
και αλλοπολύφυλο κι από άλλες και ξένες φυλές : πολύοχλο…., γίνονται, κι αυτά, αντιδιασταλτικά….,
κάτι που φαίνεται απ’ την, ‘’πονηρή’’ και δυσδιάκριτη, αντιδιαστολή,
που ‘’αποκωδικοποιητικά’’ κάνει σχετικά με τα νερά : ‘’νερά’’ ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη….: 17 : 15….:
«Τα νερά που είδες / ω Ιωάννη / , όπου κάθεται η πόρνη / Βαβυλών / ,
είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»…., [ …..α, κανονικά….: «λαό : έθνος, όχλος : ‘’γλώσσα’’»…!; ]
δηλαδή, λαός σε αντιδιαστολή με τον όχλο….,
οι εκεί ντόπιοι λαϊκοί σε αντιδιαστολή με τους εκεί ξένους λαϊκούς….,
που οι μεν πρώτοι είναι λαός : έθνος με εθνική γλώσσα….. οι δε δεύτεροι όχλος με ‘’γλώσσα’’….!….. *▬*
---------------------------------------------------------&&&&&%%%%%-------------------------------------------Κι όλα αυτά : τα Ιουδικά...., έγιναν…., εφαρμόστηκαν έτσι…., χα, για να εκπληρωθεί, τους λέει, η γραφή….,
που πρόλεγε : «.....εκείνος που τρώγει μαζί μου ψωμί, εσήκωσε την πτέρναν εναντίον μου.....»....,
χμ, και...., «πριν γίνη»...., «.....ώστε να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο Χριστός»....,
λέγει, μόνο, ο Ιωάννης : 13 : 18, 19….,
----- .....Ω, τι σκηνοθεσία..... και τι ηθοποιία....! ----ενώ μερικοί από τους μαθητές του δεν κατάλαβαν τι εννοούσε....,
καθώς μερικοί άλλοι ενόμισαν ότι τον έστειλε να πάει για να αγοράσει τα αναγκαία για τη γιορτή.....
ή για να δώσει κάτι στους πτωχούς....!
( Χμ, αυτοί, οι φτωχοί, μπορεί να μην έβλεπαν βλέποντας….,
μα άκουαν, και, για τα πανάκριβα μυρώματά του....,
ναι, και άκουγαν….. και συμπλήρωναν…., λόγοις τε και πρέξεσι….! )
Και…., πάλι…., κι εδώ…., μόνον, κατά Ματθαίον : 26 : 25….,
ο Ι. Χ προσφωνείται, από τον Ιούδα εδώ, «Ραββί» : 1….,
και, κωδικιζέ : κρυπτογραφικά, δεν μεταφράζεται στο κάτω μέρος της εδώ σελίδας, ως αλλού και με άλλα,
μα γίνεται, αξιοπρόσεκτη, παραπομπή στο, αξιοπρόσεκτο, Ιωάννης : 1 : 38,….. όπου ο Ι. Χ δείχνει….,
ερωτώμενος από τους, ‘’πασαρόμενους’’, δυο, ‘’μάλλον’’, μαθητές του Ι. Β….,
τον αδελφό του Σίμωνος Πέτρου Ανδρέα και κάποιον άλλον ακατονόμαστο….,
το σπίτι που έμενε…., λες και πρόκειται, χα, για το ίδιο με αυτό : και, το του μυστικού δείπνου σπίτι
και το ίδιο ‘’ακατονόμαστο’’ πρόσωπο….!
==========================================================================
9 --- 127 )
#127)
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον διασκορπισμόν των μαθητών.
Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον διασκορπισμόν των μαθητών : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 31 έως 35.
Ο Ιησούς προλέγει ότι θα τον απαρνηθούν οι μαθηταί : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 27 έως 31.
Προλέγεται η άρνησις του Πέτρου : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 31 έως 38.
Προλέγεται η άρνησις του Πέτρου : Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 36 έως 38.
*) Τότε τους λέγει ο Ιησούς, «Θα κλονισθή (!;) όλων σας η εμπιστοσύνη σ’ εμέ κατά την νύχτα αυτήν,
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διότι είναι (!;) γραμμένον, Θα κτυπήσω τον ποιμένα και θα διασκορπισθούν τα πρόβατα του ποιμνίου.
Και αφού αναστηθώ, θα πάω πριν από σας εις την Γαλιλαίαν». (1) [Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 31, 32.]
*) Τότε τους είπε, / ο Ι. Χ στους μαθητές του / «Αλλά τώρα εκείνος που έχει βαλάντιον, ας το πάρη,
ομοίως και τον σάκκον, και εκείνος που δεν έχει μαχαίρι ας πωλήση τα ενδύματά του
και (!;) ας αγοράση. ( …..χμ, άρα, έτσι και ‘’τελικά’’, τουλάχιστον 12 μαχαίρια είχαν έκτοτε….! )
Διότι σας λέγω, ότι (!;) πρέπει να εκπληρωθή εις (!;) εμέ και τούτο που είναι γραμμένον :
Και συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ανόμων· και έτσι όσα αφορούν (!;) εμέ λαμβάνουν τέλος».
Εκείνοι του είπαν, «Κύριε, να, υπάρχουν δύο μαχαίρια εδώ». Αυτός δε είπε, «Φθάνει πια». (2)
[Λουκάς,κεφ.22,εδ.36,37,38.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#127)

Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον διασκορπισμόν των μαθητών.

1) Κάνε ‘τα όλα, ρε Ι. Χ σατανάριο...., χμ, για το σενάριο...., μαριονέττα των σεναριογράφων "προφητών"....!
Μόνο που δεν μας λες, ωρέ Χαζωραίε, το ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε, άξιε : ανάξιε τραγοβοσκέ....,
σένα και τα 12 κριάρια σου...., ήτοι, αν ο χτυπητής ήταν ο Κύριός σου ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ και Θεός σου....,
ε…., όχι ο όντως ένας κι αληθινός…., που γρι δεν ήξερες περί αυτού…., ω σχιζοκισμετάκια πολύ’’θεϊστή’’….,
γιατί..... ο όντως Θεός δεν σεναριογραφεί, ’’πια’’, ούτε έτσι και μοιρολατρικά : κισμετολογικά....!
▀ Ζαχαρίας Β΄ : 13 : $7 : (Οι / !; / ανάξιοι ποιμένες) : Κύριος / προς Ζαχαρία / :
«’’Ξίφος, εγέρθητι κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός (!;!;!;!;!;) του συνεταίρου μου’’,
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»….!
♦ Κάλέ άααααξιε αρχιερέα Μελ χεσε δέκ Ι.Χ…., για ανάξιο ‘’τέτοιον’’ ποιμένα προβάτων
μιλά, εδώ, ο Ζαχαρίας…., ως κι ο Ιερεμίας : 23 : 1, 2…., ναι, να, και για σ,Σ,τυγερή τιμωρία του….!
Εμ, τα πραξικοπηματικά μαχαίρια οδηγούν σε τάφους : φυλακές νεκρών : φυλακισμένων….,
που, μετά, αποφυλακίζονται : ζωοποιούνται : ανασταίνονται έναντι μεγάλης κι ανάλογης αμοιβής….,
ε, ναι, βρε Ι. Χ, και, μετά, πήγαινε και στην….. παπαγαλιλαία….!
Ρε, μήπως ‘’σε άδειασε’’, με….. σ,Σ,τυγερή πάταξη, ο Γιαχβέ για ανυπακοή….:
«απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο» κ. α. λ….. και δεν μας το λένε, και, οι 4….. 444…!; ♦ ▄
-------------------------------------------------------------------------------------------2) Αυτά...., περί, χμ, δύο μαχαιριών κ. λ. π....,
[ Ο, ‘’ελαφρώς’’ «αρσενικός», Ι. Χ τους συνιστά να αγοράσουν όλοι μαχαίρια : Λουκάς : 22 : 38, 36….,
χμ, αν και θα μπορούσε να καλέσει από τον ουρανό : από το εξωτερικό…., ως τους τονίζει….,
12 αγγελολεγεώνεςςς….: Ματθαίος : 26 : 53…., ε, που οι ‘’θεοί’’ αλληλοδανείζονταν στρατιώτες….! ]
μόνον, ο μη αυτόπτης μάρτυρας δημοσιογράφος Λουκάς : 22 : 36, 38 τα αναφέρει....,
// .....οι άλλοι τα αποκρύπτουν σκόπιμα...., για να μη παρεξηγηθούν....,
χμ, αν και, από πριν, φαίνεται το ιμπεριαλιζέ πολεμικό του….. πράματος….! //
χμ, για να εκπληρωθεί η σχετική "προφητεία" περί τέτοιας ανομίας του Χαζωραίου....,
χμ, μάλλον, για να πετύχει το..... πραξικόπημα....!
Ε, και..... πολλά μαχαίρια, βαμβακόντυτα και μη, μας κρύβει, κι αυτός….,
που μας φανερώνει μόνο δυο...., χαζοκρυφτούλικα και….. πα,Λουκ,ανικ,ίστικα....!
Και….. σε ποιόν ‘’προσευχήθηκε’’ ο Ι. Χ για τον Πέτρο….,
[ …..α, που, για τον Ι .Χ, λέει, ο Πέτρος, θα πήγαινε «και σε φυλακή και σε θάνατο»….!
Ο Ιωάννης : 13 : 36 λέγει πως ο Ι. Χ είπε, τότε, στον Πέτρο….: «Όπου πηγαίνω εγώ, δεν μπορείς τώρα
να με ακολουθήσεις, ύστερα όμως θα με ακολουθήσης»….,
λες και, και, ο Πέτρος…., χα, μα, αυτό, πολύ μετά….! ]
χμ, λες και δεν ήθελε να ‘’τον παίξει’’, αυτός, ο τρισαρνητής του Ι. Χ….,
ήτοι, να παίξει τον ρόλο του προδότη του…., χα, ’’θεού’’ μη θέλοντος…!;
Και γιατί δεν εισακούσθηκε ο Ι. Χ….. και τον αρνήθηκε ο Πέτρος…., έστω, μόνον, αυτός….:
μόνο, Λουκάς : 22 : 32 [33]…!;
==========================================================================
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#128)
Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή.
Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 36 έως 46.
Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 32 έως 42.
Γεθσημανή : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 39 έως 46.
Προσευχή του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 17, εδ. 1 έως 26.
*) Τότε τους λέγει, / …..ο Ι. Χ στους μαθητές του….. / «Είναι λυπημένη η ψυχή μου μέχρι θανάτου.
Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». Και αφού επροχώρησε ολίγον,
έπεσε με το πρόσωπον εις την γην και προσευχότανε και έλεγε,
«Πατέρα μου, εάν είναι δυνατόν, ας αποφύγω το ποτήρι αυτό. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ,
αλλ’ όπως θέλεις συ». (1) [Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 38, 39.]
{ * Εμφανίσθηκε δε εις αυτόν (!;) άγγελος (!;) από τον ουρανόν, ο οποίος τον ενίσχυε. (1΄)
[Λουκάς, κεφ. 22, εδ.43.] }
{ Πάλιν διά / Ε…., αφού «δις»…., είναι «καθ’ όλα αποφασισμένος…..»….! / δευτέραν φοράν
αφού επροχώρησε, προσευχήθηκε και είπε,
«Πατέρα μου, εάν δεν είναι δυνατόν να αποφύγω το ποτήρι αυτό χωρίς να το πιω,
ας γίνη το θέλημά σου».
(1΄΄) [Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 42.] }
---- …..ωωωχχχ…., αφού έτσι : «δις»…., σας πιστέψαμε ότι σταυρώθηκε αυτός κι όχι σωσίας του….! ---*) Ι. Χ : «Εγώ γι’ αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για εκείνους
που (!;) μου έδωκες, επειδή είναι (!;) δικοί σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου
είναι δικά μου, και έχω δοξασθή δι’ αυτών».
(2)
[Ιωάννης, κεφ. 17, εδ. 9, 10.]
{ «Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους με την δύναμιν του ονόματός σου που (!;) μου έδωκες,
( …..εμ…., η ‘’υιοθεσία’’ συνεπάγεται και, και, αλλαγή ονόματος….! )
διά να είναι ένα (!;) όπως είμεθα εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους εις τον κόσμον, εγώ τους εφύλαττα
(!;) με την δύναμιν του ονόματός σου ·εκείνους που μου έδωκες τους εφύλαξα και κανένας
απ’ αυτούς δεν εχάθηκε (!;) παρά ο υιός της απωλείας, (!;) διά να εκπληρωθή η γραφή». (2΄)
[Ιωάννης, κεφ. 17, εδ. 11, 12.] }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#128)

Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσημανή.

1. 1΄. 1΄΄) Ο Χαζωραίος…., αισθανόμενος ότι ‘’εκπλήηηηηρωσε’’ την αποστολή του
κι ότι οι 12 κατάλαβαν όσα ήθελε….,
// Εχ…., με ‘’τέτοια’’ ‘’γύμνια’’ σου, έστω, και ‘’πετσετο’’καλυμμένη…., τί άλλο…., ω Αθηνά κι Αράχνη…!; //
προσεύχεται, στη Γεθσημανή....,
*// Έστω εκεί…., που άλλοι λένε στη Γεθσημανή : Ματθαίος : 26 : 36 και Μάρκος : 14 : 32….,
άλλος στο όρος των Ελαιών : Λουκάς : 22 : 39….,
όπου, αμέσως τότε κι εκεί και «ενώ ακόμη μιλούσε», συλλαμβάνεται….:
Ματθαίος : 26 : (46) 47…., Μάρκος : 14 : 43….. και Λουκάς : 22 : 47….,
κι άλλος αόριστα πού…., μα, μετά, συλλαμβάνεται
στον κήπο του χειμάρρου των Κέδρων….: Ιωάννης : 18 : 1….! Αέεεεερααααα….! //*
κλονισμένος τη πίστη στο ‘’Θεό’’ και μη πιστεύοντας στην επιτυχία των πραξικοπηματικών σκοπών τους….,
αφού ήθελε και δεν ήθελε να παίξει το ρόλο του ώς το τέλος...., χμ, μη τυχόν και τον σκοτώσουν αληθινά....,
---- …..χμ, «απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο…..»….! ---πεσμένος στη γη και με λύπη κι αγωνία....,
αφού πριν έβαλε τους 11 νυσταγμένους μαθητές του να φυλάνε τσίλιες….,
μα αυτοί κοιμόντουσαν, χμ, από λύπη…., ενώ θα έπρεπε να είναι ξύπνιοι....!
[ Ο Ματθαίος κι ο Μάρκος λένε, σε ‘’αυτολεξεί’’ αντιγραφή,
πως ο Ι. Χ διέκοψε 3 φορές την προσευχή του....,
έχοντας πολύ κοντά του, σε απόσταση πετροβολιάς, και τσιλιαδόρους του
τους….. Πέτρο, Ιάκωβο κι Ιωάννη....,
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ενώ ο Λουκάς κι ο Ιωάννης λένε πως προσευχήθηκε άπαξ
και χωρίς διακοπές και χωρίς τσιλιαδόρους....! Αέεεεερααααα….! ]
Και, τότε, ένας….. άγγελος…., λέει, μόνον, ο μη αυτόπτης Λουκάς τον ενίσχυε….,
ε, ’’Μεγαλαδελφό’’,’’θεό’’,‘’σταλτος’’…., χμ, δηλαδή, ένας ‘’θεο’’πράκτορας τον διαβεβαίωνε
πως όλα βαίνουν καλώς και πως το πραξικόπημα θα πετύχει....,
ε, που γι’ αυτόν πήγε εκεί κρυφά και κατ’ ιδίαν….!
Ναι, και τα των προσευχών είναι οι διάλογοι, μόνο, των δύο….,
ενώ τα περί προσευχής στο ‘’θεό’’ είναι, προσαρμοσμένες ‘’σαλτσοειδώς’’,
οι ήδη παρμένες αποφάσεις του ‘’θεού’’….!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 2΄) Ο Ιωάννης, μόνον αυτός…., χμ, λες κι είχε, καλύτερο, μαγνητόφωνο....,
αναφέρει μια μακροσκελή προσευχή του Ι. Χ…., χωρίς να αναφέρει τη δυσφορία του Χαζωραίου....,
μα ούτε και τα περί επίπληξης των κοιμισμένων, σώρρυ, κοιμώμενων μαθητών του από αυτόν....!
Σ’ αυτήν δε την προσευχή, παρακαλεί το Θεό του…., παζαριζέ…., «να τον δοξάση, διά να τον δοξάση»….,
νααααα, που τον δοξάζει για την εξουσία που έδωσε εξαιρετικά,
μόνο, σ’ αυτόν απ’ όλους τους γήινους…., ε, συνυποψηφίους του Ισραηλίτες….,
να φυλάγει τους 11 μαθητές του…., πρώωωτα αυτούς και μετάαα όλους τους άλλους….,
ώστε να μη πάθουν τίποτε..... τώρα που θα τους αφήσει αφύλακτους….!
[[ Κάλέ Ι. Χ, θα έχουν, οι….. Τρόμοι : Δείμοι, «τη (!;) δύναμη του ονόματος του Θεού», πάλι,
να τους φυλάγει….: Ιωάννης : 17 : 12…., χμ, ως….. εξώκοσμους : ’’ουράνιους’’….! Ή όχι…!;
Και ’’δεν πιάνει’’, πια κι εκεί, ρε, το π,Π,ανικό όνομά σας…., ως, έστω, πριν….,
που μ’ αυτό ασκούσατε πίεση στους αντίθετούς σας και «υπό συκήν» ή υπό άλλο τι….! Αλλάξτε ‘το….! ]]
Να μη χαθεί, δηλαδή, κανείς τους…., όοοοοπως γράφει η ανάλογη "προφητεία"....,
παρά μόνον ο υιός της απωλείας…., δηλαδή, ο Σατανάς….,
χμμμμμ, ο οποίοςςςςς χάθηκεεεεε…., έτσι κι εξαιτίας τουουουουου....!
Επίσης, παρακαλεί το Θεό του να είναι σε ομόνοια…., χμ, ένα πράγμα, ως κι αυτοί οι δυο….,
// Χμ, ως, κατά Ζαχαρία Α΄ : 6 : 13, κι ο Ι. Χ με τον Ι. Β «εν ομοφωνία»…., ννναι, και το είδαμε….! //
χμ, ένα….. Πράμα ο Χαζωραίος κι ο αποστολέας του Θεόςςςςς….,
που τον αγάπησε, λέει, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος..... κ. α. π....!
|| Βρε, πριν απ’ τη δημιουργία του Ισραήλ συνέλαβε ο Γιαχβέ κι αυτή την ενσαρκωτή ιδέα : Χριστός…!; ||
{/ Σαφώς, όλα αυτά, κι έστω έτσι, τα λέει σκόπιμα φωναχτά…., και, για να τα ακούσουν
κι οι δύσπιστοι και φοβισμένοι μαθητές του....,
μα, προπαντός ο εκεί και τότε ενισχυτής του άγγελος : πράκτορας του Κυρίιιιιου….,
που, σαφώς, δεν ήταν και τόσο καλό παιδάκι…., αν και «βουτυρομελοφάγος»….,
και, ακόμα, δεν ‘’τον άδειασε’’, μάλλον,….. ε, έστω, ως αντι∙λέγονται κι αυτά….. κι εδώ….! /}
======================================================================
9 --- 129 )
#129)
Σύλληψις του Ιησού Χριστού.
Σύλληψις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 47 έως 56.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 43 έως 52.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 47 έως 53.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 1 έως 11.
*) Και ένας από αυτούς / …..ο «ωτοκλούστης» : αυτιοκόφτης Σίμων ο Πέτρος το αυτί του Μάλχου....:
Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 10, 11….. / εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως
και του απέκοψε το δεξί αυτί. Τότε ο Ιησούς είπε, «Αφήστε τα πράγματα έως εδώ».
Και άγγιξε το αυτί του δούλου ( …..ο δούλος / του Άννα / ωνομάζετο Μάλχος : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 11….. )
και τον εθεράπευσε. (1) [Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 50, 51.]
---- …..ω «ωτακουστή» Μάλχε…., φανέρωσες πουθενά όσα, κρυφά, άκουσες…!;
Αχ, κι αν το ξανακάνεις, θα σου κόψει ο Πήτερ και το άλλο σου αυτί….. ή «θα σε σχίση στα δύο»….! ----
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{ * «Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου
και να βάλη αμέσως εις την διάθεσίν μου περισσότερες από (!;) δώδεκα λεγεώνες αγγέλων;
(!;) Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν αι γραφαί που λέγουν ότι (!;) έτσι (!;) πρέπει να γίνη;». (1΄)
[Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 53, 54.]
// « (!;) Όλα δε αυτά έγιναν (!;) διά να εκπληρωθούν αι γραφαί των προφητών».
Τότε όλοι οι μαθηταί τον άφησαν και έφυγαν. (1΄΄) [Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 56.] // }
{ * Ο Καïάφας ήτο εκείνος που συνεβούλευσε τους Ιουδαίους ότι (!;) συμφέρει
να (!;) πεθάνη ένας άνθρωπος χάριν του λαού. (2) [Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 14.] }
( Ε, ως ζωντανός, δεν κατάφερε τίποτα, μα, ως νεκρός και σκοτωμένος, και δη ηρωοποιημένος έτσι, ναι….! )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 130 )
#130)
Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως.
Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 57 έως 68.
Ο Ιησούς Χριστός δικάζεται ενώπιον του αρχιερέως : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 53 έως 65.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των αρχιερέων. Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 66 έως 71.
Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 12 έως 14.
*) «Αλλά σας λέγω, ότι (!;) από τώρα θα ιδήτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά
της Δυνάμεως και (!;) να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού». [Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 64.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#129. #130)

Σύλληψις του Ιησού Χριστού. Η δίκη του Ιησού Χριστού ενώπιον του αρχιερέως.

1. 1΄. 1΄΄) Ενώ, λοιπόν, ήσαν μαζεμένοι εκεί….,
χμ, στη Γεθσημανή ή στο όρος των Ελαιών ή στον κήπο του χειμάρρου των Κέδρων ήηηηη….,
για πρώτη, έεεεεστω, φορά οπλισμένοι…., σαφώς…., για το….. ’’φανερό’’ πραξικόπημά τους….,
ο Ιούδας…., μαζί με στρατιώτες, αρχιερείς και άλλους…., πάει και φιλά τον Χαζωραίο στο μέτωπο....,
σημάδι---σύνθημα…., για να καταλάβουν οι άλλοι ότι όντως αυτός είναι ο Ιησούς....,
// Χμ, αφού, σίγουρα, ήξεραν περί σωσιών του Ι. Χ...., για να είναι βέβαιοι....,
μην και είναι ο….. ‘’ακατονόμαστος’’ του Ι. Β….. ή «άλλος»….! //
[[ Τα περί…., εκατέρωθεν ‘’σικέ’’…., συνθηματικού κατα·φιλιού....,
που οι Ματθαίος : 26 : 49 και Μάρκος : 14 : 45 το λένε….,
ενώ ο Λουκάς : 22 : 47, 48 δεν το ξεκαθαρίζει….,
που, μάλλον, δεν τον άφησε ο Ι. Χ, σαν προσπάθησε να τον φιλήσει….,
ο Ιωάννης τα αποσιωπά εντελώς και λέει πως ο Ιησούς μόοοοονος του φανερώθηκε....,
ενώ, πάλι, τα περί θεραπείας : ’’θαύμα’’ του αυτιού του δούλου Μάλχου,
μόνον, ο μη αυτόπτης Λουκάς τα αναφέρει....! ]]
οπότε και τον συλλαμβάνουν....!
♠ Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης : Βήλος---Μαρντούκ και Ιησούς :
…..χμ, χμ, χμ…., ακριβώς, όπως και με τον προοοοο Χριστού Βαβυλώνιο θεό Βήλο---Μαρντούκ….:
σύλληψη, ανάκριση του Βήλου κ. τ. λ…., δυο κακούργοι, που ο ένας απολύεται…., κ. τ. λ….,
κατάβαση του Βήλου στον Άδη…., ανάστασή του κ. τ. λ….!
Ακριβώς ίδια και ‘’παράλληλα’’…., ώς και σε λεπτομέρειες…., που κι αυτές αντιγράφονται, χμ….,
μόνο που στην περίπτωση του Βήλου, την ώρα που πέθανε, δεν άνοιξαν μνήματα : φυλακές….,
ώστε να βγουν νεκραναστημένοι : αποφυλακισμένοι : ζωοποιημένοι νεκροί : φυλακισμένοι….,
κάτι, όμως, που, τάχα, συνέβη στην ανάλογη περίπτωση ---- Ε, παντού και πάντα κωδικικά….! ---κάποιου Σουμέριου θεού ονόματι Ταμμούζ, χμ, που από εκεί, μάλλον, το αντιγράφουν κι αυτό….! ♠
Εκεί και τότε, λοιπόν…., ο Ιησούς….,
/ …..που λέει, δικαζόμενος, πως θα ξανάρθει σε 2η παρουσία
με πολεμο·σύννεφα εκ του ουρανού : εξωτερικού….. /
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σταματά την αντίδραση των μαθητών του
στο κόψιμο του, θεραπευθέντος Ιησούθεν, αυτιού του δούλου του αρχιερέως Άννα από τον Πέτρο....,
του δούλου, που, μόνον, ο Ιωάννης : 18 : 10 τον κατονομάζει…., του Μάλχου….!
--/-- …..βρε, μήπως ο Μάλχος ήταν και….. ωτακουστήςςς
και κρυφάκουσε τη συνομιλία του Ι. Χ με τον ενισχυτή του‘’άγγελο’’ και τους ‘’κάρφωσε’’ και…!;
Και….. ο Ιωάννης τί σχέση είχε, και, με τον Μάλχο…., ως κι ο Μάλχος με τον ‘’γυμνό’’ νέο…!; --/-Εχ…., τον κατονομάζει ο Ιωάννης για να δοξαστεί…., αφού αυτός ήταν ο «γνωστός εις τον αρχιερέα»….,
χμ, ο Ιωάννης, που πήγε τον Πέτρο στον Άννα για να δικαιολογηθεί,
προτού να συρθεί, για το αυτιοκόψιμο του Μάλχου, σε δίκη….,
ε, και που…., αφού τον «έμπασε από την πόρτα»…., δικαιολογήθηκε…., παρουσία, και, του Ι. Χ….,
χμ, κι απαλλάχτηκε….. και ξαναβγήκε έξω…., τσς, για να ζεσταθεί….: Ιωάννης : 18 : 15, 16….!
Ναι…., ο Ιωάννης, χμ, που…., καθώς, μόνο, αυτός, μας το λέει….,
ήξερε, και, ότι είχε, ο Άννας, γαμπρό του τον Καϊάφα….,
μα και το ότι ο Καϊάφας…., λες κι ήταν, ’’πια’’, στο «Μεγάλο Κόλπο»…., «ήταν εκείνος που συνεβούλευε
τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος χάριν του λαού»….: Ιωάννης : 18 : 13, 14….!
[ …..αλλά και το ποιος έκοψε το αυτί του Μάλχου, κι αυτό, μόνον, ο Ιωάννης : 18 : 10 το λέει….,
πως ήταν ο Πέτρος…., χμ, αυτός που τόσο ζήλευε…., ενώ οι άλλοι 3 ευαγγελιστάδες το λεν αόριστα….! ]
Και, ο Ι. Χ, τότε, τους λέγει να μη κάνουν τίποτε άλλο...., γιατί...., αν θα το ήθελε....,
θα παρακαλούσε ο σχιζοφαντασμένος τον Πατέρα του,
χμ, να του στείλει για ενίσχυση 12 λεγεώνες αγγέλων....,
// Α, ναι, 12…., όσες ακριβώς του είπε ο «άγγελος από τον ουρανόν,
ο οποίος τον ενίσχυε»….: Λουκάς : 22 : 43….! //
οπότε…., έτσι και με….. κρυφή ειρωνεία, μάλλον…., τον άφησαν μόνο του κι έφυγαν....,
αχ…., χμ…., αφού απέτυχε, πια κι έτσι, το πραξικόπημα....,
ε, για τώρα, κατά το ‘’μυστικό’’ σχέδιό τους….!
Έτσι, τώρα πια, εκείνο που του απέμεινε του Ιησού….., που, πάντα, «ήξερε όλα όσα θα συμβούν»….,
( …..εχ, πάση θυσία : με λύσσα εφαρμόζουν τα δοκιμασμένα ‘’προφητο’’σενάρια….,
εμ, αφού παρέχουν, ως δοκιμασμένα, και ‘’ασφάλεια’’ και ‘’εγγύηση’’ της επιτυχίας των σκοπών τους….! )
ήτο να παίξει το ρόλο του ώς το τέλος...., που….. όπως τους συμφέρει μας τα παρουσιάζουν κι εξηγούν….,
κάτι που, φυσικά, δεν το περίμεναν...., μιας κι άλλα ήταν τα σχέδιά τους...., ’’αποτυχημένα’’ πια….!
Κι όλα αυτά...., έτσι...., χμ, για να εκπληρωθούν οι γραφές και να φανεί έτσι....,
τότε, που…., κατά τον Ιησού…., ήταν η ώρα του σκότους και των υιών του….,
οι οποίοι, φυσικά, έβλεπαν ότι εφαρμόζει ο Ιησούς κατά γράμμα το "προφητο"σενάριο"….,…..
και, και, αυτό..... μόνο και μόνο για να μην υποψιαστούν,
τσς, τα περί, ‘’απροφήτευτου’’, πραξικοπήματός τους....!
-$--------------------------------------------------------$$$-------------------------------------------------------$▌Ααααα…., ναιαιαι…., κάλέ…., μα δεν εκπληρώνεται : εφαρμόζεται η Ρωμαϊκή νομοθεσία….,
που, και αυτή, αγνοείται σκόπιμα….,
ή την αλλάζουν σκόπιμα οι ‘’4’’ ‘’τέτοιοι’’, που ήσαν ‘’444’’ ‘’’’τέτοιοι’’’’….!
Ννναι…., που κατ’ αυτήν και τότε…., απαγορεύονταν, και, κάθε σύλληψη τη νύχτα,
ιδίως, την παραμονή του Πάσχα…, ως και το δέσιμο των χεριών των συλλαμβανόμενων….,
ως και η ταφή των εσταυρωμένων…., που, κι εδώ, στερούνταν του δικαιώματος της ταφής….,
καθώς ή τους έκαιγαν επιτόπου ή τους έριχναν για καύση σε ομαδικό τάφο : γέεννα : σκουπιδότοπο…..
ή τους έτρωγαν, άταφους κι αλά αρχαιοέλληνες, τα όρνεα….,
ενώ, πάλι, απαγορεύονταν και η αποκαθήλωση….,
που γίνονταν, όμως, κι αυτή, μόνο με μεγάλη αμοιβή….. κ. α. π….! ▌
◘ Ο Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 51 και 52…., που μόνον αυτός το αναφέρει αυτό….,
λέει ---- …..α, γιατί άραγε…!; ---- πως κάποιος νέος, ολόγυμνος και ζωσμένος με σεντόνι,
ακολουθούσε τον Χαζωραίο….,
χα, λες, ως….. ’’δισυπόστατος’’….. ‘’άγγελος που τον ενίσχυσε’’….,
που, σαν προσπάθησαν να τον συλλάβουν / Α, ποίοι…!; / , τους ξέφυγε, μένοντας ολόγυμνος….,
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αφήνοντας να αιωρούνται…., παρεξηγηματικά τους...., σεξουαλικά υπονοούμενα....,
χμ, ως και με τον εξαιρετικά αγαπημένο μαθητή του Ι. Χ, χα, τον Ιωάννη,
που κάθονταν ‘’γυμνόςςς’’ στον κόοολπο του γυμνούουου Ι. Χ και γερμένος στο στήηηθος του….,
να, κατά τον ‘’μυστικό’’ δείπνο….: Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 23 και 25….!
Ρε…., ε, μήπως το γυμνός…., κι εδώ…., μα και στον ‘’Μυστικό δείπνο’’ ο ‘’γυμνός’’ Ιησούς….,
έχει τη ‘’μυστική’’ σημασία που έχει και στην Π. Διαθήκη με Νώε κ. α. λ….,…..
/ …..ή, προπαντός, στην αρχαία Ελλάδα με….. Ιάμβη, Ήβη, Άγγελο,….. Αθηνά, Αράχνη κ. α. λ….. /
να, γυμνή αλήθεια : αποκάλυψη του κωδικικού του θέματος : ‘’αποκρύφων’’ μυστικών σχεδίων….,
και πρόκειται για τον ενισχυτή του Ι. Χ άααγγελο του Κυρίου και κωδικογνώστη…., επίορκο λες…!;
Χα…., κι εδώ κι αλά Π. Δ με τις πορνοτσόντες της…., γι’ αυτό μας βάζουν….. ‘’πορνο’’‘’τσόντες’’….,
για να μη διαβλέπουμε τα κρυφά κωδικικά τους…., που είναι, μόνο, για τους μυημένους τους….!
Ναι…., και, μήπως, κι αυτός ο νέος/το παιδί τον πρόδωσε : αποκάλυψε : ξε’’γύμνωσε’’ τον Ι. Χ….,
αυτός ο νέος : παιδί…., που ο Ι. Χ έβαλε, ‘’πριν’’, στο μέσο των 12 αλληλοεριζόντων μαθητών….,
ε, αλληλοεριζόντων για τα….. «μεγαλύτερα» ‘’πόστα’’….,
( Λουκάς : 9 : 48…., ενώ ο Ματθαίος δεν το αναφέρει αυτό με το παιδί και τα γι’ αυτό λόγια του Ι. Χ….. )
συνιστώντας ‘τους να είναι ως κι αυτός/αυτό ταπεινόφρονες….,
χμ, ‘’τέτοιοι’’…., ως «ένα τέτοιο παιδί»….: Μάρκος : 9 : 37, 38…., που, ‘’τελικά’’ του βγήκε
πολύ…..’’τέτοιο’’ : ‘’τοιούτικο’’…., ναι, κι έστω ως θέλουν να τα πιστεύουμε….!
Γιατί, αλλιώς : αποκωδικοποιητικά, σούπερ κωδικικός χαμός….. και στο ίσωμα και στο ανίσωμα….,
‘’τέτοιος’’ : ‘’τοιούτος’’ που ούτε ο ‘’σεναριογράφος’’ Σποροσπορέας : «Σπαρτοσπάρτης» ξέρει….,
ναι…., αφού, κατά παραβολή του Ι. Χ ούτε κι αυτός ξέρει τον τρόπο με τον οποίο
βλασταίνει και μεγαλώνει ο σπόρος που σπέρνει….: Ματθ.: 4 : 26, 27….!
Πάντως…., αν έτσι…., στη 2η παρ,απ,ουσία του ο Ι. Χ θα ξαναέλθει, χμ, όχι από τη Βηθανία….,
μα θα ξαναγεννηθεί, αρσενικόςςςςς, λέει, ο, έτσι και για ‘’τέτοια’’ παρεξηγησιακάαααα, Ιωάννης….:
Α. Ι : 12 : 5….! ◘
-$------------------------------------------------------$$$--------------------------------------------------------$Και…., κι εδώ : στα περί συνθηματικού φιλιού του Ιούδα…., ο Ιούδας προσφωνεί τον Ι. Χ «Ραββί» : 1….:
μόνον, Ματθαίος : 26 : 49 και Μάρκος : 14 : 45….,
και δεν μεταφράζεται, ως αλλού, μα γίνεται, κωδικιζέ : κρυπτογραφική, παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38….,
όπου ο Ι. Χ δείχνει το σπίτι που έμενε στους που το ζήτησαν να το ιδούν
Ανδρέα και έναν άλλον ακατονόμαστο…., ‘’μάλλον’’, μαθητές του Ι. Β….,
λες και θέλουν, πάλι, να μας κάνουν να υποψιαστούουουμε
ότι ο πολύρολος αυτός και ‘’σκιά’’ τους κι ‘’από μηχανής θεός’’ Μιχήλ συμμετέχει και στα εδώ….!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Στο "μεγάλο κόλπο", και, ο θεατρίνος αρχιερεύς του έτους εκείνου Καïάφας….,
γαμπρός του αρχιερέως Άννα…., του γνωστού του Ιωάννη…., εχ, και του Καϊάφα….,
--------------------------------------------------##########----------------------------------------------♣ …..του Καϊάφα, που συμβούλευε
// …..«προφητεύων» : Ιωάννης : 11 : 51, ως Ναβί : κλητός : προφήτης…., ε, και το εννοήσαμε, ω Τζων….! //
τους Ιουδαίους κι άλλους πως συμφέρει να πεθάνει ένας τους…., για χάρη του λαού τους....,
σαν οι αρχιερείς κι οι Φαρισαίοι….,
χμ, που κατά τον Καϊάφα «δεν καταλάβαιναν τίποτε / το ‘’σχετικό’’ / »….,
του χαζοέλεγαν του Καϊάφα….: «Τί να κάνωμεν; επειδή αυτός ο άνθρωπος κάνει (!;) πολλά θαύματα.
[ …..εμ, και ποιος δεν ‘’φοβάται’’ τους που λένε και πράττουν τόσο ‘’αποκρύφως’’ και κωδικικώς….! ]
Εάν τον αφήσωμεν έτσι, όλοι θα πιστέψουν σ’ αυτόν και θα έλθουν οι Ρωμαίοι
και θα μας πάρουν και τον τόπον και τον λαόν» : Ιωάννης : 11 : 47, 48….,
χα, λες και δεν ήσαν υπό Ρωμαϊκή κατοχή….,
ε, που, μάλλον, εννοεί πλήρη κατοχή και με εγκαθέτους Ρωμαίους και όχι Εβραίους….!
Οπότε…., από τότε, λέει, μόνον, ο Ιωάννης : 11 : 53, 54, 55…., «από εκείνην την ημέραν
απεφάσισαν από κοινού |/ …..Τί…., οι Φαρισαίοι κι οι αρχιερείς….. με τον Καϊάφα…!; /|
να τον θανατώσουν / τον Ι. Χ / »….!
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Ε, χμ, και…., πριν…., «Γι’ αυτό ο Ιησούς
δεν περπατούσε πλέον φανερά μεταξύ των Ιουδαίων αλλ’ έφυγε απ’ εκεί και ήλθεν εις την χώραν
που είναι κοντά εις την έρημον, εις πόλιν που ωνομάζετο Εφραΐμ,
και εκεί διέμενε μαζί με τους μαθητάς του. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων…..»….!
Ναιαιαι…., και, τότε : «Έξξξξξη ημέρες πριν από το Πάσχα
ήλθε ο Ιησούς εις την Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος…..»…., στο σπίτι του οποίου και εδείπνησε
και μυρώθηκε από την αδελφή του Μαρία….: Ιωάννης : 12 : 1, 2….!
Σαφώς…., ο Ιωάννης το τοποθετεί αυτό αμέσως : σε συνέχεια
μετά απ’ την ‘’ανάσταση’’ του Λαζάρου απ’ τον Ι. Χ….:
Ιωάννης : 11 : 1 έως 46…., που, έτσι, αφού πήγαν και το είπαν οι Ιουδαίοι στους Φαρισαίους….:
Ιωάννης : 11 : 46….,
ε, «Τότε» συνεκάλεσαν το ως άνω συνέδριο με τον Καϊάφα και τους αρχιερείς….: Ιωάννης : 11 : 47….!
Ννναι…., μα….. οι άλλοι ευαγγελιστές…., απ’ την ‘’ανάσταση’’ του Λαζάρου και μετά έως το Πάσχα….,
τον παρουσιάζουν, και, εδώ : στα Ιεροσόλυμα….. κι όχι, μόνο, στην Εφραΐμ….,…..
ωχ, κι από ‘’απόκρυφες’’ αντιφάσεις άλλο τίποτα….,
μπουρδέ---μπερδέ σχιζο’’σαλάτα’’…., ε, και με ‘’σάλτσα’’…! ♣
-------------------------------------------------##########------------------------------------------------στον οποίο Καïάφα, τελικά, οδηγείται..... και ανακρίνεται..... και παραδίνεται για σταύρωση....,
ως βλάσφημος, τάχα, προς τον όντωςςς Θεόοο...., ο μελλοσυννεφοπαρμένος....,…..
ναι, καλέ σειςςςςς…., για να εκπληρωθούν οι σχετικές γραφές….! { Ι. Χ : Δούρειος ίππος ή Ιφιγένεια...!; }
Και….. ο Ματθαίος δεν λέει εδώ…., ως ούτε κι αλλού και πιο κάτω….,
ότι πήγαν τον Ι. Χ, πρώτα, στον πεθερό του Άννα….,
παρά, κατευθείαν, στον Καϊάφα….: Ματθαίος : 26 : 57…., όπως ούτε κι ο Μάρκος…., εδώ ή πιο κάτω….,
που, απλά, λέει «Και έφεραν τον Ιησού εις τον αρχιερέα»….: Μάρκος : 14 : 53….,
---- …..μάλλον, εννοεί τον Άννα…., σαν δείχνει τον Πέτρο να ζεσταίνεται σε υπαίθρια φωτιά….:
Μάρκος : 14 : 54….,
αφού και κατά Ιωάννη : 18 : 25 ο Πέτρος ζεσταίνεται έτσι έξω από το ανάκτορο του Άννα….,
πλην κι αν….. άναβε, αλά Παύλο, παντού, χμ, φωτιές….. σε πολλές….. ’’πρόβες’’….! ---ως κι ο Λουκάς : 22 : 66…., μα…., αυτός…., «εις το συνέδριο των….:
γραμματέων, αρχιερέων και πρεσβυτέρων»….!
Και, μόνον, ο Ιωάννης, δις, αναφέρει ότι, πρώτα, πήγαν τον Ι. Χ στον αρχιερέα Άννα….:
Ιωάννης : 18 : 13 και 18 : 24…., ε, για να ‘’το’’ καταλάβουν, μόνο, οι ‘’κωδικο’’γνώστες….,
χμ, το….. σικέ του πράγματος και το ‘’συμμετοχικό’’ τινών….,
ε, και, μάλλον, ανάλογα με το πού τον θέλει ο καθείς ‘’φυλαγμένον’’…., στην Εφραίμ ή στα Ιεροσόλυμα….!
Έτσι, λοιπόν, εδώ στη δίκη του, ο Ι. Χ…., που αυτοαποκαλείται «Υιός του ανθρώπου»,
‘’ντόπιος’’ κι εσωγήινος : εσωισραήλιος…., λεςςς και δεν ήξεραν ότι είναι, «σπαρτός», ξένος ‘’δάκτυλος’’….,
ενώ οι δικαστές του το εκλαμβάνουν ως «Υιός του Θεού»….: Λουκάς : 22 : 69, 70….,
χα, ήτοι, ‘’ξένος’’ κι εξωγήινος : εξωισραήλιος : ουράνιος : «σπαρτός» :….,
τους προειδοποιεί…., ’’άμεσα’’ και με κωδικιζέ ορολογίες
που, προφανώς, ήξεραν την ‘’καλυμμένη’’ σημασία τους κι οι δικαστές….,
πως «από τώρα θα ιδήτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της Δυνάμεως και να έρχεται
επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού»….: Ματθαίος : 26 : 64…., Μάρκος : 14 : 62 και Λουκάς : 22 : 69….,
/ …..ο Λουκάς δεν λέει το περί….. πολεμοσυννεφοκάβαλου Ι. Χ….. / ….,
ενώ ο Ιωάννης δεν αναφέρει…., εδώ, μα ούτε κι αλλού…., τους σχετικούς αυτούς διαλόγους….!
♦ : πάλι…., κι εδώ : Ματθαίος : 26 : 49 και Μάρκος : 14 : 45, όπου ο Ιούδας χαιρετά και φιλά τον Ι. Χ….,
δεν γίνεται μετάφραση του Ραββί, 1,
μα κωδικική, πάλι, παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38, όπου ο Ι. Χ δείχνει το σπίτι που έμενε
στον Ανδρέα και τον….. «άλλον»….!
Εχ, λες και θέλουν, κωδικιζέ, να δείξουν ότι δεν ήταν ο «αντίχριστος» για το «μύρωμα» Ιούδας
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ο ‘’δείξας’’ τον Ι. Χ, μα «άλλος» : σωσίας του…., ( Α, μήπως κι ο Ιούδας κρεμάστηκε αλληγορικά…!; )
που κάποιος θα έπρεπε να ‘’παίξει’’ κι αυτόν τον ρόλο στο σήριαλ αυτό….,
χμ, για να περάσει στην ‘’Ιστορία’’ ως ‘’τέτοιος’’….!
Γιατί…., και ως προ τον θάνατό του…., τα λένε αλλιώς….: Λουκάς : Π. Α : 1 : 18, 19 : Πέτρος….:
«…..έπεσε πρηνής, άνοιξε η κοιλιά του και εχύθησαν όλα τα σπλάχνα του»….,
/ …..όπερ «έγινε γνωστόν εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ»….! /
ενώ, μόνος απ’ τους άλλους 2 : Μάρκο και Ιωάννη, ο Ματθαίος : 27 : 5 λέει πως «εκρεμάσθηκε»….! ♦
====================================================================
9 --- 131 )
#131)
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν.
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν : Ματθαίος, κεφ. 26, εδ. 69 έως 75.
Ο Πέτρος αρνείται τον Ιησούν Χριστόν : Μάρκος, κεφ. 14, εδ. 66 έως 72.
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν : Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 54 έως 65.
Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 15 έως 27.
*) Ακολούθησε δε τον Ιησούν ο Σίμων ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο μαθητής εκείνος
ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και εμπήκε μαζί με τον Ιησούν εις το ανάκτορον του αρχιερέως.
Αλλ’ ο Πέτρος στεκότανε έξω κοντά στην πόρτα. Εβγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο οποίος
ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, και είπεν εις την θυρωρόν και έμπασε τον Πέτρον.
[Ιωάννης, κεφ. 15, 16.]
( Ω Ιωάννη…., μην το λες δις το «ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα»…., γιατί θα σε παρεξηγήσουμε….! )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#131)

Ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν.

Ο Πέτρος…., με τη μεσολάβηση του «άλλου μαθητή»...., γνωστού του Αρχιερέως Άννα,
μας ‘’αποκαλύπτει’’, μόνον, ο Ιωάννης : 18 : 15…., ήτοι, αποκαλυπτικά, με τη μεσολάβηση του Ιωάννη….,
μπαίνει, μετά τον Ι. Χ, στο ανάκτορο του αρχιερέα Άννα, που ‘’δικάζει’’ τον Ιησού....,
*// …..χμ, μάλλον, του πριν γραμματέως και μετά αρχιερέως Άννα…., / …..του «υπό, την, συκήν»…!; /
που…., κατά το απόκρυφο ευαγγέλιο του Θωμά Ισραηλίτου Φιλοσόφου : Γ΄ : 1, 2, 3….,
παιδάκι ων ο Ι. Χ…., ’’ξέρανε’’ : ’’στείρωσε’’ τον γιο του,
|/ Εμ, με κλωτσιά στα….. διδυμιά του γιου του…., χα, που κλωτσούσε, και, ‘’κοιλιόθεν’’ ο Ι. Χ….! /|
που σκόρπισε τα νερά, που, όντας παιδάκι, ο Ι. Χ μάζευε….! //*
απολογείται για το κόψιμο του αυτιού του δούλου του αρχιερέως Άννα
κι απαλλάσεται, μάλλον…., ε, και ξαναβγαίνει έξω στην αυλή….!
-%$------------------------------------------------------%%%$$$----------------------------------------------------$%■ Εχ, καταπές ‘τα μας, κάλέ Τζοβάνι…., μη ντρέπεσαι…., για τις υψηλέςςςςς γνωριμίες σου και σας....!
Και….. πώς, κάλέ, δεν τον συνέλαβαν, αμέσως, τον, μόλις, αυτιοκόφτη…!;
Α, χμ, μεσολάβησε, και, γι’ αυτό κι εκεί, ο Ιωάννης…., χα, ίσως κι ο Μάλχος….,
ε, ίσως και γιατί το θεράααπευσε ο Ι. Χ…., ως λέει, μόνον, ο Λουκάς : 22 : 51….!
---- …..τί, εδώ, θεραπεία = κάλυψη για το σικέ ή μη ‘’κάρφωμα’’ μυστικών του Ι. Χ…!; ---Ε, χμ, για να επαληθευτεί η υπόσχεση του Ι. Χ, κατά τον ‘’μυστικό’’ δείπνο,
ότι κανείς τους δεν θα πάθαινε τίποτε….!…..
Και….. γιατί ο Ματθαίος : 26 : 75 κι ο Μάρκος : 14 : 72 κι ο Λουκάς : 22 : 62
λένε πως, τελικά, έκλαψε ο Πέτρος μετά την τρίτη άρνησή του….,
οπότε, τότε, θυμήθηκε
▌…..▪ στην….. τρίτη του άρνηση, λέει ο Ματθαίος : 26 : 75 πως θυμήθηκε το λόγο του Ι. Χ….,
αναφέροντας….. ένα λάλημα….. του πετεινού και στην….. τρίτη άρνηση του Πέτρου….,…..
▪ στην….. τρίτη άρνηση του Πέτρου και με το….. δεύτερο λάλημα….. του πετεινού….,
καθώς στη….. δεύτερη άρνησή του δεν λάλησε ούτε….. ένας πετεινός, ως στην πρώτη,
ούτε….. ο πετεινός, ως στην….. τρίτη…., αναφέρει ο Μάρκος : 14 : 72, 68, 71….,
λέει πως τα θυμήθηκε αυτά τα λόγια του Ι. Χ…., αφού αυτός λέει αλλιώς τη ρήση του Ι. Χ….:
«Πριν λαλήση δυο φορές ο πετεινός, θα με απαρνηθής τρεις φορές»….,…..
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▪ ενώ κατά….. Λουκά : 22 : 60…. μια και μοναδική φορά λαλεί….. ο πετεινός
και στην….. τρίτη άρνηση του Πέτρου….,…..
▪ καθώς, πάλι, ο Ιωάννης : 18 : 17 μιλά, εδώ, για….. μια άρνηση του Πέτρου
και για….. κανένα λάλημα….. «ενός ή του» πετεινού….,
---- …..αλλού….: Ιωάννης : 18 : 25 δεύτερη άρνηση και κανένα λάλημα…..
και Ιωάννης : 18 : 26 τρίτη άρνηση και λάλημα….! ---ε, που ο Ιωάννης ήταν παρών….. και δεν χρειάζονταν….. δίποδους ‘’σπιούνους’’….. πετεινούς….,
χα, που….. όπου «ένας» ‘’πετεινός’’….. άγνωστός τους…., έστω….,
ννναι…., κι όπου «ο» ‘’πετεινός’’….. γνωστός τους…., έστω….!
Ξου…., ως και οι….. «τσαλα·πετεινοί» : ’’σπιούνοι’’ πράκτορες του Σολομώντα….,
που λέει : ‘’λέει’’ κι ο Μωάμεθ….!….. Κίκιρίκουουουουου….! ▌
τα λόγια του Ιησού….: «Πριν ο πετεινός λαλήση, θα με απαρνηθής τρεις φορές»….,
ενώ ο Ιωάννης δεν λέει τίποτα τέτοιο περί κλάματος του Πέτρου
και περί συνάντησης, εκεί έξω και τότε, με τον Ι. Χ….,
που, μόνον, ο Λουκάς την αναφέρει την για εκεί έξω και τότε συνάντηση….,
ως δεν λέει και περί ενθύμησης του λόγου του Ι. Χ περί άρνησής του απ’ τον Πέτρο…!;
[ Ο Λουκάς : 22 : 61 λέει πως τα θυμήθηκε
όταν ο Ι. Χ, βγαίνοντας, γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο, χμ, κατά πρόσωπο….! ]
Χμ, οι τρεις πρώτοι του δίνουν το ελαφρυντικό της μετάνοιας του Πέτρου….,
( …..Αχ, βρε Πέτρε, πώς ‘’σου πάει’’ ο ρόλος του προδότη…., που τον ‘’φορτώσατε’’ στον Ιούδα….! )
κι ο, αντίζηλός του, και, για τα πόστα, Ιωάννης όχι….,
κι ας ο Ιωάννης υπερασπίζεται, εδώ, τον Πέτρο….!
Και, χα, πόσες φορές και πότε ελάλησεν ο….. δίποδος ‘’σπιούνος’’….. αλέκτωρ….. Κίκιρίκουουου…!;
Α, κι ο κάθε τσαλαπετεινός : τσαλαλέκτωρ του Σολομώντα ήταν, ξου, άλαλος σπιουνοπράκτορας…!; ■
-%$-------------------------------------------------------&&&$$$-----------------------------------------------------$%Εκεί, λοιπόν, ο Πέτρος….. ερωτάται….. τρεις φορές κι αρνείται ότι είν’ γνωστός του Ιησού….. τρεις φορές....:
▪ Ματθαίος : 26 : 69, 71, 73 : 1η φορά από μια υπηρέτρια, 2η φορά από άλλη υπηρέτρια,
3η φορά από εκεί στεκούμενους...., χμ, που του καταλογίζουν του Πέτρου Γαλιλαίικη προφορά….,…..
▪ Μάρκος : 14 : 66, 69, 70 : 1η φορά από μια υπηρέτρια, 2η φορά απ’ την ίδια υπηρέτρια,
3η φορά από εκεί στεκούμενους….,…..
▪ Λουκάς : 22 : 56, 58, 59 : 1η φορά από μια υπηρέτρια, 2η φορά από έναν άλλον,
3η φορά από κάποιον άλλον….,…..
▪ Ιωάννης : 18 : 17, 25, 26 : 1η φορά από μια δούλη, θυρωρό του Άννα, 2η φορά από εκεί στεκούμενους,
3η φορά από έναν δούλο, συγγενή του Μάλχου…., του οποίου, ωτακουστή, το αυτί έκοψε ο Πέτρος....!
[ Αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε...., έιιιιι….! ]
==========================================================================
9 --- 132 )
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Πιλάτος, Βαραββάς και Ιησούς.
Πιλάτος, Βαραββάς και Ιησούς : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 13 έως 25.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου : Ματθαίος : 27 : 15 έως 26.
Ο Χριστός προ του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου : Μάρκος : 15 : 6 έως 15.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου, Ρωμαίου ηγεμόνος : Ιωάννης : 18 : 39 έως 40.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 134 )
#134)

Ο Ιησούς Χριστός παραδίδεται εις τον Ρωμαίον ηγεμόνα Πιλάτον :
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου.
Ο Ιησούς Χριστός παραδίδεται εις τον Ρωμαίον ηγεμόνα Πιλάτον :
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου :
Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 1 έως 2. Ματθαίος, κεφ. 27, εδ.11 έως 14.
Ο Χριστός προ του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 1 έως 5.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των αρχιερέων. Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου :
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Λουκάς, κεφ. 22, εδ. 66 έως 71. Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 1 έως 5.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου, του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ο Πιλάτος ενδίδει
εις τους Ιουδαίους : Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 28 έως 38. Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 1 έως 16.
*) Από τον Καïάφαν έφεραν τον Ιησούν εις το κυβερνείον. Ήτο τότε πρωί. Αυτοί οι ίδιοι
δεν εμπήκαν εις το κυβερνείον (!;) διά να μη μολυνθούν, αλλά να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα.
[Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 28.]
( Χμμμ…., μήπως για να μη μολυνθείτε, έτσι και γι’ αυτό, δεν τα θέλατε και τα κρατικά δικαστήρια…!; )
*) Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η δική μου βασιλεία δεν είναι από τον κόσμον τούτον.
---- Εμ…., πέρασε, πια, ο καιρός που κι ο ‘’θεός’’ Μωυσής έχριζε βασιλείς….! ---Εάν η βασιλεία μου ήτο από τον κόσμον τούτον, οι υπηρέται μου θα ηγωνίζοντο
(/ Ε, με ‘’πισινή’’ ‘’ουράνιο’’ βασιλοχρίστη, ασφάλεια….. και αχρείαστοι είν’ οι ντόπιοι υπερασπιστές….! /)
διά να μη παραδοθώ εις τους Ιουδαίους, η βασιλεία όμως η δική μου δεν είναι απ’ εδώ».
[Ιωάννης, κεφ. 18, εδ. 36.]
{ Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν θα είχες καμμίαν εξουσίαν εναντίον μου, (!;) εάν δεν (!;) σου είχε
δοθή (!;!;!;!;!;) άνωθεν. Διά τούτο εκείνος που με παρέδωκε σ’ εσέ έχει μεγαλύτερην αμαρτίαν».
(!;) Δι’ αυτόν τον λόγον εζητούσε ο // Α, ο μες στο ‘’κόλπο’’…!; // Πιλάτος να τον απολύση. Οι Ιουδαίοι όμως
έκραζαν, «Εάν απολύσης αυτόν, δεν είσαι (!;) φίλος του Καίσαρος. Όποιος κάνει τον εαυτόν του βασιλέα
αντιτίθεται προς τον Καίσαρα».
[Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 11, 12.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#132. #134) Πιλάτος, Βαραββάς και Ιησούς. Ο Ιησούς παραδίδεται
εις τον Ρωμαίον ηγεμόνα Πιλάτον : Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Πιλάτου.
Ο εγκάθετος του Καίσαρα Ρωμαίος ηγεμών Πιλάτος….,
*$* …..που είχε εξουσία εναντίον του Ι. Χ….,
του, πια, ‘’τριπλού’’ Ι. Χ : ‘’υπό άμπελον, υπό συκήν και υπό φραγκοάμπελον ή υπό φραγκοσυκήν’’….,
|| …..ως, μετά, και, ο Παύλος….: αντικαισαρικός μεν, καισαρικός δε…., ε, άλλου, επίδοξου, Καίσαρα….! ||
μόνο και μόνο επειδή του είχε δοθεί άνωθεν : και, «απ’ εκεί»….,
ουρανόθεν : εξωτερικόθεν : ’’Μεγαλαδελφόθεν’’ : αντιΚαισαρόθεν : ’’θεόθεν’’ : Ρωμαιόθεν :….. ….,
/ …..’’Σατανάς’’ για τους ‘’Ι. Χήδες’’ ο Καίσαρ….. /
ήτοι, εξουσία να ανακρίνει τον Ιησού….! Ναι, τον με «βασιλεία όχι απ’ εκεί» Ι. Χ….,
χμ, και εκ του….. άλλου….. ουρανού : εξωτερικού….. και μάλιστα από «μακρυνή χώρα» : Αίγυπτο….,
ως κι ο στην παραβολή των μνων έξωθεν βασιλοχρισμένος «σκληρός» ευγενής….:
Λουκάς : 9 : 11 ως 27….! *$*
δικάζει τον Ι. Χ…., χμ, μαστιγώνοντάς ‘τον…., ε, ’’θεατρικά’’,
που ήσαν, πια, και οι 2 ομόσκοποι συμπρωταγωνιστές….!
● Χα, μάλλον, και, γι’ αυτό ήταν ο Πιλάτος ο 1ος που τον αγιοποίησαν
και του έχτισαν ναό οι Ι. Χήδες…., ως, ναό, και, στον Ηρώδη,….!
Όχι, ρε σεις τυφλοσούρτηδες Ι. Χήδες, δεν τον αγιοποίησαν γι’ αυτό,
λένε οι παναπαντησάκηδες Ι .Χήδες θεολογίσκοι,
μα….. γιατί ‘’βοήθησε’’ στο να επαληθευθούν ανάλογες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης τους….,
ως αγιοποίησαν, έτσι και γι’ αυτό, και τον Ηρώδη….,
ε, όποιον από τους δυο Ηρώδηδες…., που το ίδιο κάνει….!
Α….., χμ, αγιοποίησαν τον Πιλάτο…., αφού…., κατά τον Ι. Χ….,
«εκείνος / ο Ιούδας / που τον παρέδωσε / τον Ι. Χ /
σ’ αυτόν / στον Πιλάτο / έχει μεγαλύτερην αμαρτίαν»….: Ιωάννης : 19 : 11….,
ε, και που, κολακευμένος γι’ αυτό, ζητούσε / απ’ τους κατηγόρους του Ιουδαίους /
να τον απολύσει : Ιωάννης : 19 : 12….! ●
Τελικά…., για χάρη των κατηγόρων του…., αν και δεν του βρήκε
καμία βάση για κατηγορία κι άξιο θανάτου...., [ Ε, άξιο ισοβίου και εις θάνατον φυλάκιση : ενταφιασμό….! ]
// …..και παρόλο που η γυναίκα του τον απότρεπε, έντυπτη, από αυτό….: μόνο, Ματθαίος : 27 : 19….. //
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χμ, και με την πίεση των….. φιλοκαισαρικών Ιουδαίων, προπαντός….,
*# Α, που του τόνιζαν | οι Ιουδαίοι | πως «εάν απολύση αυτόν / τον Ι. Χ / , δεν είναι φίλος του Καίσαρα.
|| Εμ , ήταν…!; Ααααα…., ίσως ξέρει….. ο Γαμαλιήλ, ο Σενέκας, ο Παύλος, ο Γαλλίων : ‘’Φραγγίων’’,….! ||
Όποιος κάνει τον εαυτόν του βασιλέα αντιτίθεται προς τον Καίσαρα»….: Ιωάννης : 19 : 12….!
Οι Ιουδαίοι, που έλεγαν του Πιλάτου πως, σύμφωνα με το νόμο τους,
ως αυτοανακηρυχθείς Υιός του Θεού,
θα έπρεπε να πεθάνει….: Ιωάννης : 19 : 7…., ενώ, μάλλον, κατά το Ρωμαϊκό νόμο,
νααααα, «δεν τους επετρέπετο να θανατώσουν κανέναν…..»….: Ιωάννης : 18 : 31….,
ε, χμμμμμ, και βάσει ποιού, επιτρέποντος, νόμου τον σταύρωσαν….. πάσχα καιρό, μάλιστα….! #*
τον παραδίδει για σταύρωση στον όχλο....: Ιωάννης : 18 : 38 και Ιωάννης : 19 : 16….!
Χα…, έιιιιι…., να, Παρασκευή του Πάσχα και…., έιιιιι…., ώρα περίπου….. έεεεεκτη…., ε, απογευματινή….,
μα αφού, πριν, οι Ιουδαίοι διάλεξαν…., ως το μπορούσαν κατά, ξένο, έθιμο : συνήθεια κι όποιον ήθελαν….,
αντί τον, «γνωστό τους» : Ματθαίος : 27 : 16, ληστή Βαραββά :
στασιαστή με άλλους στασιαστές στη φυλακή για φόνο….,
να σταυρώσουν τον «κακοποιό : ταραξία κι ανατρεπτικό στοιχείο» Ι. Χ….,
μάλλον, όχι ‘’ομοϊδεάτη’’ του Βαραββά….!
---- …..Ιώσηπος….: ληστές = ζηλωτές….. ---Αυτόν τον όχλο…., ήτοι, τον Καισαροβολεμένο όχλο….,
που κατηγορούσε τον Ι. Χ ότι διέστρεφε τον υπόλοιπο όχλο….,
προτρέποντάς ‘του, τάχα, χμ, να μην δίνουν φόρο στον Καίσαρα....,
( …..εεεεε…., ως αμφίστομος, άλλα καισαροφοροδοτικά έλεγε στην κάθε φορά….! )
όπως, επίσης, και για αυτοïσοθεοποίησή του....,
μα και ως επίδοξο βασιλιά του "Ισραήλ"....: Λουκάς : 23 : 2.....!
[[ Βρε Ι. Χήδες, πού ‘ναι οι τόοοσοι, χμ, θεραπευθέντες Ιησούθεν….. για να τον συμπαρασταθούν...!;
Μήπως κι αυτοί…., ως κι οι ‘’11’’…., που δεν έμπαιναν στο μολυσμένο κυβερνείο του Πιλάτου....,
για να μη μολυνθούν…., χμ, ώστε να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα....,
ξου, δεν πλησίαζαν τους μολυσμένους του κυβερνείου γι’ αυτό...!; ]]
/*/ .....ω, και τι επιχείρημα...., το που λέει πως…., αν η εξουσία του ήταν απ’ τον κόσμο εκείνον….,
οι υπηρέτες του, / …..έι, και οι ‘’11’’…!; / χμ, θα αγωνίζονταν
για να μη παραδοθεί στους Ιουδαίους....: μόνον, Ιωάννης : 18 : 36….! ( Α, τόση σιγουριά για τον έξω….! )
Ρε Χαζωραίε…., σιγά τα ωά....! Το χάσατε το "παιχνίδι" και, και, γι’ αυτό, συνέχισε το χαζοσήριαλ....! /*/
--------------------------------------------------------&&&&&---------------------------------------------------------█ …..εεεεε…., και….. ως προς το….. τι και πού και με ποια σειρά συμβαίνουν, κι αυτά,
και ποιος ρωτά ποιον και τι απαντά….,
εμ, γίνεται το….. «φύγε να μην ιδείς κι ακούσεις»…., χμ, που….. και θα ‘’τυφλωθείς’’ και θα ‘’κουφαθείς’’….,
αλλά….. όλο και θα βρεθεί ένας μικρός Αλέξανδρος να λύσει, και, τον Εβραίικο ‘’γόρδιο Δεσμό’’….!
Πάντως, πιο αξιοπρόσεκτο είναι…., πέρα απ’ την κουτοπόνηρη κεφαλαιοποίηση των κι εδώ δρώμενων….,
το που οι Ιουδαίοι αναφέρουν στον Πιλάτο ότι ο Ι. Χ άρχισε τη δράση του από τη Γαλιλαία
κι έφτασε έως την Ιερουσαλήμ….: μόνον, Λουκάς : 22 : 5….,
που, γι’ αυτό, τον αποπέμπει στον Ηρώδη…., για να τον ξανεπιστρέψει σ’ αυτόν….,
πράγμα που τους μπερδεύει….. ‘’χρονικά’’…., ως θα δούμε ευθύς πιο κάτω….!
Έτσι και τότε, λοιπόν…., σαν το άκουσε αυτό ο Πιλάτος και βεβαιώθηκε ότι είναι Γαλιλαίος….,
τον στέλνει στον Ηρώδη…., ως ούσα η Γαλιλαία υπό την εξουσίαν του….,
χμ, που χάρηκε πολύ / ο Ηρώδης / που τον γνώρισε….,
μιας και πολύ το ήθελε αυτό….. κι έστελνε, μάλιστα, προ καιρού, δικούς του στον Ι. Χ
για να πάει, ο Ι. Χ σ’ αυτόν, και να τον γνωρίσει….!
Μα ο Ι. Χ δεν πήγαινε και τον αποκαλούσε «αλεπού»…., και που, εδώ και τώρα….,
αφού, πάλι, ο Ι. Χ τον περιφρόνησε με το να μην του απαντά ερωτόμενος απ’ αυτόν διάφορες ερωτήσεις….,
τον ξευτιλίζει και τον εμπαίζει…., φορώντας του έναν λαμπρό μανδύα….,
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*// Ε, ’’βγάζοντας το άχτι’’ του για το «αλεπού»…., ναι, που, ιδίως, γι’ αυτό χάρηκε, τότε, ο Ηρώδης….,
να, για την ευκαιρία που του έδωσε ο Πιλάτος…., μα και γι’ αυτόν, τον Πιλάτο, ευκαιρία….,
εχ, δίνοντας εξετάσεις και στους άλλους επόπτες του Καίσαρα…., εξού και, μάλλον, σικέ….! //*
[ …..οι….. Ιωάννης : 19 : 2, Ματθαίος : 27 : 28 και Μάρκος : 15 : 17, σε αντί,θε,φα,ση με τον Λουκά,
λένε πως οι στρατιώτες του Πιλάτου φόρεσαν του Ι. Χ κόκκινο μανδύα….,
ναι, οι ενδυματολόγοι…., χα, που τα άλλα εφφέ άλλοι τα έκαναν….! ]
και τον ξαναστέλνει στον Πιλάτο…., αφού δεν τον βρήκε ένοχο κατηγορίας….,
ξαναλέει, μόνον, ο Λουκάς : 23 : 15….!
Α…., τότε…., οπότε «ο Ηρώδης και ο Πιλάτος έγιναν (!;) φίλοι μεταξύ τους,
καθώς προηγουμένως ήσαν εις έχθραν // …..χμ, για το ‘’προξενειό’’ έγιναν φίλοι, από εχθροί, ήηη…!; // »….:
μόνον, Λουκάς : 23 : (5) 6 έως 12….,
που οι….. Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης δεν λένε τίποτα τέτοιο….!
Ναι…., μόνον, ο Λουκάς το λέει…., ως, πάλι, μόνον, ο Λουκάς : 13 : 31 έως 33 λέει πως ο Ηρώδης
καραδοκούσε, τότε, να τον σκοτώσει…..
κι έτσι και γι’ αυτό οι μαθητές του, περιοδεύοντες στην επικράτειά του,
του συνιστούσαν, πληροφορηθέντες ‘το, να φύγει από εκεί…., μα ο Ι. Χ τον έστελνε βρισιές : «αλεπού»…..
και, ξου, του διεμήνυε πως «είναι (!;) αδύνατον να θανατωθή προφήτης
/\\ …..τί…., προφήτης….. κι όχι θεογιόςςς…!; Και βάσει ποίου Νόμου αυτό…!; Ρωμαίικου Νόμου…!; //\
έξω από την Ιερουσαλήμ»….! ( Έι, ποιός άλλος, μη προφήτης, θανατώθηκε έξω από την Ιερουσαλήμ…!; )
---- Α, και, γι’ αυτό…., ενώ θα μπορούσε ‘’αμέσως’’ να τον συλλάβει με τόσους πράκτορες,
όντας στα όρια επιρροής του…., δεννν….! Μα….. πώς αλλιώς θα εκπληρώνονταν οι προφητείες…!; ---- █
==========================================================================
9 --- 133 )
#133)
Το τέλος του Ιούδα.
Το τέλος του Ιούδα : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 3 έως 10.
[ Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά. Λουκάς, στις Π. Α, κεφ. 1, εδ. 18, 19….. ]
*) Και αφού επέταξε τα (!;) αργύρια εις τον ναόν, ανεχώρησε και επήγε και εκρεμάσθηκε.
Οι αρχιερείς επήραν τα αργύρια και είπαν, «Δεν επιτρέπεται να τα βάλωμε εις το ταμείον
του ναού, διότι είναι το αντίτιμον αίματος». Ύστερα δε από σύσκεψιν, αγόρασαν με αυτά
το χωράφι του κεραμέως, διά να θάβουν τους ξένους.
Διά τούτο ωνομάσθηκε το χωράφι εκείνο, «Χωράφι αίματος
// : Ακελδαμά κατά τον Λουκά : 1 : 19, χμ, απ’ το αίμα του Ιούδα κι όχι του Ι. Χ….. // », έως σήμερα.
(!;) Τότε εκπληρώθηκε εκείνο, που ελέχθη διά του Ιερεμίου του προφήτου,
Και επήραν τα (!;) τριάντα αργύρια, το αντίτιμον εκείνου που εξετέθη εις εκτίμησιν,
και του οποίου την τιμήν ώρισαν μερικοί από τους Ισραηλίτας.
Και έδωκαν αυτά διά το χωράφι του κεραμέως, καθώς με διέταξε ο Κύριος.
[Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 5, 6, 7, 8, 9, 10.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#133)

Το τέλος του Ιούδα.

Μετανοιωμένος ο Ιούδας που πρόδωσε τον Ιησού…., λέει, μόνον, ο Ματθαίος….,
«όταν είδε ότι κατεδικάσθη» ο Ιησούς….,
// Ε, κι έτσι, μας πείσατε, ω Γιούδες…., χμ, ννναι, αυτός ‘’σταυρώθηκε’’….. κι όχι σωσίας του….! //
επιστρέφει τα….. (!;) 30 αργύρια στους αρχιερείς και πάει και κρεμιέται....!
♠ …..αλλού…., στις του Λουκά Πράξεις των Αποστόλων : Π. Α…., μας τα λέει αλλιώς…., ο Λουκάς….,
ουδέν, και, περί απαγχονισμού....: Λουκάς : Π. Α, κεφ. κεφ. 1, εδ. 18, 19….: Πέτρος :
«Ο άνθρωπος αυτός / ο Ιούδας / με τα χρήματα της αδικίας απέκτησε ένα χωράφι
αλλά (!;) έπεσε (!;) πρηνής άνοιξε η κοιλιά του και εχύθηκαν όλα τα σπλάχνα του.
Αυτό έγινε (!;) γνωστόν εις (!;) όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ,
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ώστε ωνομάσθη το χωράφι εκείνο εις την δικήν τους γλώσσαν Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος»….!
Και, ω Λουκά, πότε κιόλας πρόλαβε κι αγόρασε χωράφι με τα αργύρια της αδικίας,
που δεν μας λες πόσα ήταν…!;
Και….. ποιόν να πιστέψουμε…., βρε Λουκά…!; Εσένα ή τον Ματθαίο…., που λέει άααααλλα….,
/[ …..ενώ, χμ, συ, ω Λουκά, λες πως, ‘’αυτό’’, ήταν εις όλους γνωστόν εις την Ιερουσαλήμ….. ]/
πως, δηλαδή, οι αρχιερείςςςςς αγόρασαν τον αγρό του κεραμέως….,
με τα….. πεταμένα σε αυτούς από τον Ιούδα αργύρια μες στο ναό….,
{* …..στου οποίου ναού το ταμείο δεν τα έβαλαν…., ως ανεπίτρεπτο…., που ‘ταν αντίτιμο αίματος….,
ναι…., ενώ τις….. ’’αναίμακτες’’ δωρεές των λαοβαμπιριών πλουσίων τις έβαζαν….,
ως, και, σήμερα, οι ‘’τέτοιοι’’, χμ, οι, έτσι, ξεπλύστρες βρώμικου χρήματος,
που κατάντησαν τους ναούς ‘’τέτοια’’ ‘’πλυντήρια’’….! *}
χμ, για να εκπληρωθεί η γραφή του ζουρλοΙερεμία…., χμ, καθώς τον διέταξε / τον Ιερεμία / ο Κύριος…!;
Άει στα…., ρε δεσποινίδε Λουκά με τα….. λουκάνικά σου...!; ♠
Κι οι αρχιερείς αγοράζουν με αυτά τον "προφητευμένο" αγρό του Κεραμέως για νεκροταφείο των ξένων….,
/// Ρε χαζοχριστιανάρια, τι θαυματική "προφητεία"...., μα και τι, ακριβώςςς, θαυματική επαλήθευσή της....! ///
για να εκπληρωθεί, χμ, η σχετική "προφητεία" του αρχισεναριογράφου Τζέρεμι, ω, Ιερεμία....,
αυτού του μεγίστου, χμ, "προφήτου"...., που (!;) διείδε μέχρι και τον αριθμό των αργυρίων, των….. 30….!
Ο, νοερά, υποβολέας Ιερεμίας…., ο χαζοχαρούμενος Χριστολόγος...., που όλες του τις "προφητείες",
λέγει, του τις διέταξε ο Θεός...., χμ, προφανώς, σε αγγελοφερμένο τηλεγράφημα....,
αλλά, χα, δεν μας φανερώνει και το πως του είπε ο Θεόςςςςς…., τσου ρε....,
να φραχτεί ο αγρός του Κεραμέως με 678 παλούκια, έτσι που να μοιάζει με τον Κεραμεικό των Αθηνών….!
Άει στα παλούκια, κι εσύ, ρε τζερεμέ Τζέρεμι....!
( Α…., και, ως προς τον αριθμό 30…., μήπως το ‘πε, αλλιώς, ο Ζαχαρίας : Β΄ : 11 : 12 για τον εαυτό του….,
σχετικά με αμοιβή του από ιερατικές : ποιμενικές υπηρεσίες….: «τριάντα αργυροί σίκλοι»…!; )
==========================================================================
9 ) 135 )
#135)
Η σταύρωσις του Χριστού.
Η σταύρωσις του Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 27 έως 44.
Η σταύρωσις του Χριστού. Οι στρατιώται εμπαίζουν τον Χριστόν : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 21 έως 32.
Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 16 έως 20.
Η σταύρωσις του Χριστού : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 26 έως 43.
Η σταύρωσις του Χριστού : Ιωάννης, κεφ.19, εδ. 17 έως 24.
*) Και αγγαρεύουν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίον, ο οποίος εδιάβαινε απ’ εκεί καθώς ερχότανε
από το χωράφι, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, (!;) διά να βαστάξη τον σταυρόν του.
[Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 21.
*) Και μαζί με αυτόν σταυρώνουν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά του.
(Και (!;) εκπληρώθηκε η γραφή η οποία λέγει, Και συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ανόμων.). (1΄)
[Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 27, 28.]
{ «Και εμείς / οι ληστές / μεν δικαίως, διότι απολαμβάνομεν άξια εκείνων που εκάναμε,
ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακόν». Και είπε εις τον Ιησούν, «Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης
εις την βασιλείαν σου». Και ο Ιησούς του είπε, «Αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου
εις τον παράδεισον». (2)
[Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 41, 42, 43.] }
{ Είπαν λοιπόν μεταξύ τους / οι στρατιώται / «Ας μη τον σχίσωμε / τον χιτώνα του Ι. Χ. /
αλλ’ ας βάλωμε δι’ αυτόν κλήρον τίνος θα πέση» ---- (!;) διά να εκπληρωθή η γραφή που λέγει,
Εμοίρασαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους και διά τον ιμματισμόν μου έρριξαν κλήρον. (3)
[Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 24.] }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#135)

Η σταύρωσις του Χριστού.

(1)
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1) Ε…., πιο κουρασμένος είναι, τώρα εδώ, ο….. βραχοΣίσυφος….. σταυροΙ. Χ
/ Χα…., τρίχρονα και κουραστικά σηριαλογυρίσματα , σε ‘’εξετάσεις’’, ήταν αυτά....! /
από τον επιστρέφοντα από τους αγρούς Σίμωνα Κυρηναίο....,
πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου…., ‘’εξηγεί’’, μόνον, ο Μάρκος : 15 : 21….!
[ …..ε, αυτούς τους μνημονεύει …., εις αιώνιαν δόξαν τους….,
ε, που, στις άλλες ‘’πρόβες’’ τους, ήσαν ‘’κομπάρσοι’’….! ]
*// .....ο Ιωάννης : 19 : 17, 18, μόνον αυτός, δεν αναφέρει τον Σίμωνα Κυρηναίο....,
μα λέει πως ο Ι. Χ σήκωνε το σταυρό του ώς το τέεεεελος...., μέχρι τον Γολγοθά : Κρανίου τόπο….,
ε, χμ, μάλλον γιατί, μόνον, αυτός ήξερε πως, και, αυτό :
το να σηκώσει άλλος το σταυρό του σταυρωτέου απαγορεύονταννννν….!
Βρε…., πλην τούτου…., μήπως έγιναν και πρόβες και, μπερδεμένοι, μας μπουρδομπερδεύουν…!;
Και….. ο καθένας από τους 4 λέει….. ό,τι έγραφε η επιγραφή του σταυρού….,
χμ, ’’ίδια’’ μεν, ’’άλλα : τρίγλωσσα’’ δε….!
Εμ, και, γι’ αυτό, πολύ αργότερα, ο Μέγαςςς κι Άγιοςςς Κωνσταντίνος κι η Αγίιια μαμά του Ελένη….,
βρήκαν, τάχα, όλα τα σχετικά συμπράγκαλα…., χα, πλην αυτής της επιγραφής….! //*
Και, γι’ αυτό, χμ, δέχτηκε να τον αγγαρέψουν να φορτωθεί το σταυρό του Ιησού στον Γολγοθά....,
---- …..χξς΄ςςςς, κάλέ, ήτο εν αδυναμία / «εν μαλακία» / το κουρασμένο από την ξεκούραση….,
ναι…., κι έτσι «εσταυρώθηκε εν αδυναμία»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 13 : 4….,
χα, λες και ήταν ‘’αδειασθείς’’ : ’’σαβαχθανισθείς’’ : εγκαταλειφθείς από τον ‘’θεό’’….! ---ενώ ο Ι. Χ συμβούλευε κλαίουσές ‘τον τινές Μελεαγρίδες, σώρρυ, γυναίκες συνοδούς του
να κλαίνε για τα παιδιά τους κι όχι γι’ αυτόν....!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1΄) Κι έτσι τον σταύρωσαν μεταξύ δύο ανόμων ληστών….,
χμ, τρεις η ώρα / …..χξς΄ςςςς…., και 666 δευτερόλεπτα….. / λέει, μόνον, ο Μάρκος : 15 : 25….,
κι έτσι εκπληρώθηκε η σχετική γραφή...., λέει ο Μάρκος : 15 : 28....,
μάλλον, οι κωδικοποιητές, που είναι σε αγκύλες αυτό….,
ενώ ο Λουκάς : κεφ. 22, εδ. 37 λέει πως άλλοτε….,
σαν είπε τους μαθητές του ο Χαζωραίος να αγοράσουν μαχαίρια…., εκπληρώθηκε η γραφή αυτή....,
ε, που, και, στις ’’πρόοοοοβες’’ τους, τις επαλήθευαν πολλάκις, σωσιικώς ή μη….!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Ω ζουρλέ Ι. Χ...., αν χωρούσε "μέσον" κι εκεί...., ε, στον….. όντως….. παράδεισο.…, τον του Ήλιου….,
---- …..έι…., όπως δεν χωράει ‘’μέσον’’ και στην….. όντως….. κόλαση….., την της Σελήνης….,….! ---και έτσι…., με μια συγγνώμη...., να σβήνουν όλες οι αμαρτίες...., ως εδώ....: ληστείες μετά φόνου κ. λ. π....,
τότε κι έτσι...., ώς κι ο όντως Σατανάς και οι διάτανοί του θα συγχωρούνταν....,
μα κι οι ψυχές των νεκρών κατθρώπων….,….. εμμμ, και προς τί όλα…., τότε και τώρα…!;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Κάλέ Ιωάννη...., τί επαληθευτικό του διαμοιρασμού…., μόνο, συ…., μας λες….: Ιωάννης : 19 : 24…!;
Τόσο πολύ επαληθεύθηκε κι αυτή η "προφητεία"….,
η περί διαμοιρασμού των ιματίων του Ι. Χ απ’ τους στρατιώτες….,
ξου, ρε…., και, του μη διαμοιρασθέντος, ως μονοκόματα και χωρίς ραφή, υφαντού….: Ιωάννης : 19 : 23…!;
// Χμ, έι…., απ’ αυτόν τον μονοΰφαντο χιτώνα έχουν κομμάτι ή κλωστές του οι ‘’τέτοιοι’’ και σας τον…!; //
Α, χα, εννοούν, οι άλλοι 3, διαμοιρασμό των….: σανδαλιών, του σωβράκου, του σκούφου,
των καλτσών, των καλτσοδετών,….. ουστ, ρε καλτσοδέτες του όντως Διαβόλου….!
Ναι…., οι στρατιώτες…., χμ, που του έδωσαν, λίγο πριν ξεψυχήσει….. ξύδι….. λένε και οι τέσσερις….:
Ματθαίος : 27 : 48…., Μάρκος : 15 : 36…., Λουκάς : 26 : 36….. και Ιωάννης : 19 : 29….!
♦ …..Οι Ματθαίος : 39 έως 44 και Μάρκος : 15 : 29 έως 32 (16 έως 20)
λένε πως…., πλην των στρατιωτών…., που ενέπαιζαν, συν αρχιερεύσι και γραμματεύσι, τον Ι. Χ….,
τον ενέπαιζαν κι οι 2 ληστές, που σταυρώθηκαν μαζί του…., χμ, τον….. πιλάτευαν τον….. Γλαύκο Ι. Χ….,
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ενώ ο Λουκάς : 23 : 39, 40 λέει πως μόνον ο ένας τον ενέπαιζε…., καθώς ο άλλος όχι….,
ε, και γι’ αυτό του έταξε ο Ι. Χ, μόνο σε αυτόν…., αφού, όμως, του το ζήτησε….,
ότι θα τον πάρει μαζί του στον παράδεισο….: Λουκάς : 23 : 43, 42….,
ο δε Ιωάννης δεν λέει τίποτα τέτοια…., ούτε για τα των δυο ληστών ούτε για εμπαιγμό στρατιωτών….! ♦
Όμως, πριν σταυρωθεί λένε οι Ματθαίος και Μάρκος, του έδωσαν κρασί ανακατεμένο με χολή
/ ήσσωπο : πικροχόρταρο /…., κατά τον Ματθαίο : 27 : 34….,
ή κρασί αρωματικό / …..ε, η νεκροφανειοφόρος ουσία είναι, και, αρωματική….! / με σμύρνα….,
κατά τον Μάρκο : 15 : 23….,
που δεν το δέχθηκε….,
( …..ο Ματθαίος : 27 : 34 λέει ότι το έγεψε και δεν το δέχτηκε,
ενώ ο Μάρκος : 15 : 23 λέει πως δεν το γεύτηκε, ούτε το πήρε….. )
ο Ι. Χ…., / …..τάχα, αυτός…., χμ, ο σωσίας του…., μάλλον….. / λένε κι οι δυο τους….,
καθώς οι Λουκάς και # Ιωάννης δεν λεν τίποτα περί του μείγματος….,
ε, για να μη μας προϊδεάσουν κι αυτοί…., που τέτοιο μείγμα εξαλείφει τους πόνους….,
ε, κι όταν είναι νεκροφανειαφορικά αρωματικό, χμ, τότε κι έτσι, ’’νεκρός’’ ο ζων.…!
*$ …..Ιωάννης #….: ο Ιωάννης : 19 : 39 λέει : «Ήλθε επίσης
/ …..μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας, Παρασκευή βράδυ….. /
κι ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει νύχτα (!;) την πρώτη φορά στον Ιησού,
κι έφερε μίγμα από σμύρνα και αλόη, περίπου (!;) εκατό λίτρες»….,
ε, τόσο πολύ μείγμα, ρε ανακατεμένε Ιωάννη, που θες να σε πιστέψουμε….,
χα, για να μην υποψιαστούμε τα περί αναισθητικότητας και νεκροφάνειας….!
Και…., μήπως άλλη φορά και πριν….,
να, την πρώτη φορά που πήγε ο Νικόδημος στον, έστω, Ιησού….,
του ‘δωσε το ’’θαυματικό’’ μείγμα…, ε, σε δόσεις…!; Ανακατέψτε, ρεεε…., μη σας κατανέψω…., ρεεε….!
Α, και μήπωςςςςς το μείγμα του Νικόδημου ήταν σαν το μείγμα λαδιού και πολύτιμων χυμών : αλοιφή,
που η θεά Αφροδίτη έδωσε στον Ιάσονα και «είχε την ιδιότητα να κάνει το σώμα του Ιάσονα
απρόσβλητο από τον πόνο»…!; Ε…!; $*
Κι είναι να απορεί κανείς, χμ, για το πώς δεν πίστεψαν, ανάλογα, πολλοί στον Ι. Χισμό...., εκεί και τότε….,
με τόσες επαληθεύσεις δε...., εχμ, που, μάλλον, πρόκειται περί απίστων, βλεπόντων, μα μη βλεπόντων.…!
Έτσι, λοιπόν, και….. ’’χρονικά’’…., έχουμε και λέμε….:
Κατά τον Ιωάννη…., παραδίνεται η Ιφιγένεια, σώρρυ, ο Ι. Χ από τον Πιλάτο στους Ιουδαίους….:
«Ήτο η ημέρα της Παρασκευής του Πάσχα, ώρα δε περίπου έκτη,….. / …..ε, απογευματινή….. / »….,
οπότε, τότε, «τους τον παρέδωκε διά να σταυρωθή»….: Ιωάννης : 19 : 14, 15, 16….!
Να, κι αμέσως : «άρον -- άρον», τον πάνε στον Γολγοθά, όπου τον σταυρώνουν….: Ιωάννης : 19 : 17, 18
και ‘’ξεψυχά’’ : «παραδίδει το πνεύμα»….: Ιωάννης : 19 : 30….,
όντας, ακόμα, «Παρασκευή»….: Ιωάννης : 19 : 3….,
μα δεν λέει, τίποτα, περί ώρας ‘’ξεψυχίσματος’’ : «παράδοσης του πνεύματός» του….!
Επίσης…., λέει ο Ιωάννης πως θάφτηκε την Παρασκευή….: «Εκεί λοιπόν / στο μνήμα του εκεί κήπου /
έβαλαν τον Ιησούν εξαιτίας της ημέρας της Παρασκευής των Ιουδαίων
| …..χμ, γι’ αυτό ή για να τα κάνουν κρυφά…!; |
και διότι το μνημείον / μνήμα / ήτο κοντά (!;) »….: Ιωάννης : 19 : 42….,
εξού και…., «Επειδή ήτο η ημέρα της Παρασκευής και διά να μη μείνουν τα σώματα /των 3/ εις τον σταυρόν
κατά το Σάββατον ---διότι ήτο μεγάλη η ημέρα εκείνη του Σαββάτου…..»….,
τότε / Παρασκευή /, τον αποκαθήλωσαν, και, τον Ιησού
και τον έθαψαν….: Ιωάννης : 19 : 31….! / Α, τους 2 ληστές….. τί, πού…!; Στη γέεννα : σκουπιδότοπο…!; /
Κατά τον Ματθαίο…., «Κατά την ενάτην δε περίπου ώραν / …..ε, της Παρασκευής….. /
εφώναξεν ο Ιησούς με δυνατήν φωνή, και είπε, ‘’Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανί’’»…..
και…., αφού, «αμέσως», τον ‘’ποτίζουν’’ : του βρέχουν τα χείλη με, σε σφουγγάρι, ξύδι….,
«αφήνει το πνεύμά του»….: Ματθαίος : 27 : 46, 47, 48, 49, 50….!
Και….. «την επομένην ημέραν, μετά την Παρασκευήν,
/ …..ε, το Σάββατο και μετά την αποκαθήλωση και ταφή της Παρασκευής….. /
οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ήλθαν όλοι μαζί εις τον Πιλάτον…..»….,
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( …..για «να δώση διαταγή να ασφαλισθή ο τάφος / του Ι. Χ / …..»….: Ματθαίος : 27 : 62, 64….. )
χμ, ενώ, λίγο πιο πάνω, λέει…., σε συνέχεια του ‘’ξεψυχίσματος’’ : «παράδοσης του πνεύματός» του….:
«Όταν εβράδυασε, ήλθε / …..στον τόπο της σταύρωσης του Ι. Χ….. / ένας πλούσιος από την Αριμαθαίαν,
ονομαζόμενος Ιωσήφ,…..»…., ο που παίρνει το σώμα του / …..ζητώντας ‘το, πριν, από τον Πιλάτο….. /
[ ….ε, τσς, με μεγάλη αμοιβή…., που….. τους σταυρωμένους δεν τους έθαβαν, πλην με μεγάλη αμοιβή….! ]
και το θάβει σε, ήδη, δικό του, αμεταχείριστο τάφο….: Ματθαίος : 27 : 57, 58, 59, 60….!
Έτσι, και ο Μάρκος : 15 : 42, 43 τοποθετεί, χρονικά, την αποκαθήλωση του Ι. Χ το βράδυ της Παρασκευής
και λέει : «Όταν είχε πλέον βραδυάσει, επειδή ήτο Παρασκευή, (!;) δηλαδή η ημέρα πριν από το Σάββατον,
ήλθε ο Ιωσήφ, ο από Αριμαθαίας, ο οποίος ήτο (!;) σημαίνων βουλευτής…..»….!
Μα…., αν πιστέψουμε τον Ιωάννη και τον Ματθαίο….,
να, καταδείχνεται…., ως και με τον Λουκά : 23 : 50 έως 54….,
η σταύρωση, έστω, του Ι. Χ έγινε την Παρασκευή το βράδυ….,
πράγμα που σημαίνει ότι…., έτσι ως μας τα λέει εδώ ο Μάρκος…., έγινε την Πέμπτη….,
// …..μάλιστα δε την τοποθετεί στις 3 η ώρα : «΄Ητο δε η τρίτη ώρα όταν τον εσταύρωσαν
| …..έστω, τον Ι.Χ….. κι όχι έναν απ’ τους σωσίες του….. | » : Μάρκος : 15 : 25….! //
όπως και το ‘’ξεψύχισμα’’ : «παράδοση του πνεύματός» του…., που το τοποθετεί στις εννιά το βράδυ….:
Μάρκος : 15 : 34 έως 37…., κι αυτός….,
ως κι οι….: Ματθαίος : 27 : 46 έως 50 και Λουκάς : 23 : 44 έως 46…., μα, αυτοί οι δυο, την Παρασκευή….!
---- Ο Ιωάννης δεν αναφέρεται στην ώρα του ξεψυχίσματος….! ---Ναι…., και ο Λουκάς : 23 : 50 έως 54 τοποθετεί τη σταύρωση την Παρασκευή το απόγευμα προς βράδυ….,
αφού λέει….: «Υπήρχε κάποιος, ονομαζόμενος Ιωσήφ,….. και αφού το κατέβασε / το σώμα του Ι. Χ /,
το ετύλιξε σε σινδόνι και το έβαλε σε λαξευμένο μνήμα, εις το οποίον κανείς ποτέ δεν είχε ενταφιασθή.
Και ήτο ημέρα της Παρασκευής και επλησίαζε το Σάββατον»….!
Επομένως…., αν λάβουμε υπόψιν μας και το ότι ο Πιλάτος έστειλε τον Ι. Χ στον Ηρώδη…..
κι αυτός, μετά, τον ξαναεπιστρέφει σ’ αυτόν….,
κάτι που συνεπάγεται, λόγω των μεγάλων αποστάσεων και πεζή ή με κάρο,
ότι μεσολάβησαν ημέρες γι’ αυτό….,
χμ, που, γι’ αυτό, έστω, οι….: Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης το αποσιωπούν εντελώς :
το περί Ηρώδη και Ι. Χ….. και (!;) το αναφέρει, μόνον, ο Λουκάς : 23 : 6 έως 12 (15)….!
Ή, επίσης, κι αν λάβουμε υπόψιν μας και το ότι η μύρωση του Ι. Χ από την Μαρία,
σε γεύμα : μεσημέρι κατά Λουκά ή σε δείπνο : βράδυ κατά Ιωάννη στο σπίτι της στη, συνοριακή, Βηθανία
έγινε «έξη μέρες πριν από το Πάσχα»….: Ιωάννης : 12 : 1, 2….,
που απέχει πολύ από τα Ιεροσόλυμα…., και, έκτοτε, μεσολάβησαν….:
ο «Μυστικός Δείπνος», η Γεθσημανή
/ …..ή και, μακρινός, κήπος των Κέδρων, μόνον, κατά Ιωάννη….. / κ. λ. π…..,
συν την παραπομπή του Ι. Χ, μακριά, στον Ηρώδη και, μετά, πάλι, επιστροφή στα Ιεροσόλυμα κ. λ. π….,
εεεεε…., αν δεν είχαν απεργία οι αεροπορικές εταιρείες….,
χμ, μόνο, έτσι, θα ‘’σας έβγαιναν’’ κι οι μέρες κι οι νύχτες….!
Εχ, ούτε κι η παραμονή του Ι. Χ / …..ως και του Ιωνά η ‘’τέτοια’’….. / σε τάφο ήτο, οπωσδήποτε, τριήμερη….,
αφού…..
είτε Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή…., έστω, κατά Μάρκον….,
είτε Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο…., κατά τους άλλους τρεις…., οπότε ετάφη, έστω, ο Ι. Χ….,
ο Ι. Χ…., και κατά τους τέσσερις…., πριν από την Κυριακή το πρωί…., ήταν ήδη ‘’αναστηθείς’’….:
Ματθαίος : 28 : 1, Λουκάς : 24 : 1, Ιωάννης : 20 : 1….!
/ …..ο Μάρκος : 16 : 2 λέει «πολύ πρωί,….. αφού είχε ανατείλει ο ήλιος»….. /….,
Ναι, ξου, έτσι οι ‘’ομοπνεύματοι’’, που, εντέχνως : νεφθαλειμίως, ‘’πουλούν πνεύμα’’ σατανικότατο….,
οι σατανόπνευστοι….!
Εμ…., ψεματομπουρδέ…., για το μπερδέ…., άει ‘’μπαλωματέ’’…., που αντιφασκέ….! Ρε ουστ….!
=============================================================================
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Θάνατος του Χριστού : Ματθαίος, κεφ.27, εδ. 45 έως 56.
Θάνατος του Χριστού : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 33 έως 41.
Θάνατος του Χριστού : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 44 έως 49.
Η σταύρωσις του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 25 έως 30.
*) Από την έκτην ώραν έγινε σκοτάδι εις όλην την γην μέχρι της ενάτης ώρας. Κατά την ενάτην
δε περίπου ώραν εφώναξεν ο Ιησούς με δυνατή φωνή, και είπε, «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;»,
το οποίον σημαίνει : Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες; (1) [Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 45, 46.]
*) Αλλ’ ο Ιησούς, αφού εφώναξε (!;) ακόμη μία φορά με δυνατή φωνή, άφησε το πνεύμά του.
Και αμέσως το καταπέτασμα του ναού εσχίσθηκε σε δύο κομμάτια από επάνω έως κάτω, και η γη
εσείσθηκε και οι βράχοι εσχίσθησαν και τα μνήματα άνοιξαν
και πολλά (!;) σώματα των πεθαμένων αγίων αναστήθηκαν.
(// …..χμ…., ξου…., ναός = τάφος…., τάφος = φυλακή…., μα και παρα,κατα,πέτασμα = φυλακή….,
ε, κι αναστήθηκαν : αποφυλακίστηκαν, «σώματι», οι, τ ά χ α, ισοβίτες και εις θάνατον νεκροί :
ελαφροποινίτες : σώματα φυλακισμένοι κι άααααγιοι ραβίνοι….. σε προκάτ τους ώρα….,….! //)
Και όταν εβγήκαν από τα μνήματα μετά την ανάστασίν του, ήλθαν
εις την αγίαν πόλιν και (!;) παρουσιάσθησαν σε πολλούς. Όταν δε ο εκατόνταρχος και εκείνοι
που εφύλατταν μαζί του τον Ιησούν, είδαν τον σεισμόν και όσα συνέβησαν, εφοβήθηκαν πολύ
και έλεγαν, «Αλήθεια, αυτός ήτο Υιός του Θεού». Ήσαν εκεί και γυναίκες πολλές,
που παρακολουθούσαν από μακρυά, και είχαν ακολουθήσει τον Ιησούν από την Γαλιλαίαν
και τον υπηρετούσαν. Μεταξύ αυτών ήτο η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου
και του Ιωσή, και η μητέρα των υιών Ζεβεδαίου. (1΄) [Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.]
*) Ύστερα, επειδή εγνώριζε ο Ιησούς ότι όλα έχουν ήδη εκτελεσθή, διά να εκπληρωθή σε όλα
η γραφή, λέγει, «Διψώ». (2)
[Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 28.]
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1. 1΄. 2) Από, χξς΄, τις 6 έως τις 9 το απόγευμα έγινε σκοτάδι εκεί....,
// Χμ, απ’ τις 3 η ώρα ήτο σταυρωμένος ο Ι. Χ λέει ο Μάρκος : 15 : 25…., που είχε χειμερινή ώρα….,
6 ώρες σε ‘’σταυρό’’….! //
[ Ε, κόλπα αλά Κολόμβο σε "προκάτ" ώρα, ώρα έκλειψης ηλίου...., και γι’ αυτό, μάλλον, ο Χαζωραίος
καθυστερούσε την τελευταία σηριαλοπράξη...., που, σαφώς, αν πετύχαινε το πραξικόπημά τους....,
δεν θα παίζονταν---αναπαρασταίνονταν κι οι σχετικές "προφητείες"....! ]
τόσο πολύ, που ο ήλιος δεν φαίνονταν....!
Τότε…., με την, χμ, σχίστρα, εκπνοή του Ι. Χ…., χμ, στις 9 το βράδυ….,
♠ Ο Ματθαίος : 27 : 50, 51, 52, 53, 54 λέει πως…., «αμέσως» ως εξέπνευσε στις 9….,
σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού εις δύο, μα κι οι βράχοι,
άνοιξαν μνήματα κι αναστήθηκαν πολλά σώματα πεθαμένων, έγινε σεισμός,…..
ενώ Μάρκος : 15 : 37, 38 λέει, μόνο, για σχίσιμο του καταπετάσματος του ναού εις δύο
και τίποτε άλλο….,…..
ο δε Λουκάς : 23 : 45, 46 τα λέει ανάποδα : πρώτα σχίστηκε το παραπέτασμα / όχι καταπέτασμα /
του ναού εις το μέσον και τότε παρέδωσε το πνεύμα του : ’’ξεψύχισε’’….. και τίποτε άλλο….! ♠
σχίστηκε το καταπέτασμα ή, χμ, παραπέτασμα του ναού εις το μέσον….!

/ Χα, παλιοναός θα ήταν....! /

-----------------------------------------------------------%%##$$--------------------------------------------------------▌ .....ο Ιωάννης δεν λέει απολύτως τίποτα, και, ’’τέτοια’’…., λες και δεν είδε όλο το σήριαλ....,
παρά λέει…., χμ, ο εξαιρετικά αγαπημένος του Ι. Χ….,
ότι εκεί «κοντά στο σταυρό του Ιησού»…., μάλιστα, κάτω από το σταυρό του Ι. Χ….,
ναι, κάτω…., αφού συνομίλησε / ο Ι. Χ /, λίγο πριν ξεψυχήσει, με τη μάνα του τη Μαρία….,
που την παρέδωσε ως μάνα στον αγαπημένο του μαθητή και αυτόν σ’ αυτήν ως γιο….,
που, έκτοτε, την πήρε σπίτι του…., χμμμ, λες και δεν είχε σπίτι και άλλα παιδιά κ. λ. π….,
// …..ε, τον Ιωάννη, που, ενώ μιλά : ευαγγελίζεται ο ίδιος, ‘’ντρέπεται’’ να το πει, και, εδώ….! //
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---- …..αν και, ως προς αυτό, οι άλλοι τρεις τις θέλουν να ίστανται….. μακριά….! ---εκεί, λοιπόν, μα «μακρυά», ήταν, πλην του Ιωάννη και της Μαρίας, και άλλες γυναίκες….,
που, πλην του Λουκά, οι άλλοι τρεις κατονομάζουν μερικές και διάφορα….,…..
εεεεε…., αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….!
Έτσι….:
▪ Κατά Ιωάννη : 19 : 25 (26)….: « (!;) Κοντά εις τον σταυρόν του Ιησού εστέκοντο η μητέρα του
και (!;) η αδελφή της μητέρας του, η (!;) Μαρία η σύζυγος του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή»….,
όπως στέκονταν, εκεί κοντά στο σταυρό, κι ο Ιωάννης….,…..
▪ Κατά Μάρκον : 15 : 40….: «Ήσαν δε και μερικές γυναίκες, που παρατηρούσαν (!;) από μακρυά,
μεταξύ των οποίων ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή
και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου του νεωτέρου και του Ιωσή και η Σαλώμη»….,…..
|/ …..μπα, η μάνα του Ιησού….. και του νεωτέρου : δευτερότοκου Ιακώβου….. και του Ιωσή…!; /|
▪ Κατά Ματθαίον : 27 : 56….: «Μεταξύ αυτών / των γυναικών, «που παρακολουθούσαν από μακρυά» /
ήτο η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή,
και η μητέρα των υιών Ζεβεδαίου»….!
---- Έιιιιι…., οι….. «κοντά» καββαλο‘’μυημένοι’’ εννόησαν τα….. τεκνικά της Μαρίας του Ιησού….!
Εσείςςςς οι….. «μακρυά»….. όχι…!; ---- ▌
-----------------------------------------------------------%%##$$----------------------------------------------------------Και τότε κι έτσι…., επειδή (!;) εγνώριζε ο Ιησούς ότι (!;) όλα έχουν ήδη εκτελεστεί….,
διά να (!;) εκπληρωθεί η γραφή…., λέγει, «Διψώ»...., πεθαίνοντας με απορία....,
τάχα…., γιατί τον εγκατέλειψε ο Θεός, χμ,....! / Ε…., για να εκπληρωθούν, και, οι….. άγραφες, ρε Τούλη....! /
--------------------------------------------------------------&&&&&-------------------------------------------------------------● …..▪ Ο Ματθαίος : 27 : 46 λέει πως φώναξε «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;»….,…..
*// Εμ, γιατί ήσουν ‘’άταχτο’’ παιδί…., χξς΄, ως κι ο πρόγονός σου Δαυίδ : Ψαλμός ΚΑ΄ή 21 (22) : 2,
που κι ο ίδιος το ίδιο κραύγαζε προς τον Γιαχβέ : ’’θεό’’….: «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες;
Διατί δεν σπεύδεις να με βοηθήσης…!;»…., μα αυτός ο ίδιος….. κι όχι ο σωσίας του…., και….! //*
▪ ο Μάρκος : 15 : 34 «Ελωί, Ελωί, λαμά σαβαχθανί;»….,…..
▪ ενώ ο Λουκάς : 23 : 46 λέει πως ο μη απορημένος : μη διαμαρτυρόμενος Ι. Χ φώναξε άλλα….:
«Πατέρα, εις τα χέρια σου παραδίδω το πνεύμά μου»….!
([ …..βρε σεις…., μπας και φώναξε, ο ‘’διπλοπαίγνιδος’’, Ελωχείμ---θεοί….. κι όχι Γιαχβέ---Θεέ…!;
Ή ήταν, ο «μαμωνοχρήστης», και, σαν τους της «άσωτης» φυλής του Τωβίτ νεφθαλείμ : τέχνασμα
και θυσίαζε, και, σε….. Βάαλ, Ελ, Ελωί, Ελωχείμ,….. χμ, «ο μεσίτης που δεν ήτο ενός…..» :
Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20…!; ])
Τελικά…., χα…., πολλά, και, εξ αυτών είναι, και, θέμα….. σκηνογραφικής αντίληψης….! ●
▼ Ψαλμός ΚΑ΄ ή 21 (22) : $2 : Δαυίδ : «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες; Διατί δεν σπεύδεις
να με βοηθήσης ευθύς ως ακούσης τους λόγους των στεναγμών μου;»….!
Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ματθαίος 27 : 46 :
«Κατά την ενάτην δε περίπου ώραν εφώναξε ο Ιησούς με δυνατή φωνή, και είπε,
’’Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;’’, το οποίον σημαίνει :
Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες;»….! Θάνατος του Χριστού….! ▲
---------------------------------------------------------------&&&&&-----------------------------------------------------------Κι όσοι εκεί είδαν το θέαμα αυτό..... / .....α, υπερθέαμα, κάλέ....! /
χτυπούσαν με τύψεις τα στήθη τους μετανοιωμένοι..... και πίστεψαν στον Ιησού....!
Ξανατονιστό δε το ότι ο παραμυθόπληκτος παραμυθάς Ματθαίος : 27 : 52, 53…., μόνον αυτός....,
αναφέρει πως…., «αμέσως» μόλις ο Ν,Χ,Γ,αζωραίος εξέπνευσε....,
άνοιξαν τα μνήματα / …..ε, οι φυλακές….. / και πολλά (!;) σώματα πεθαμένων αγίων
/ …..ε, φυλακισμένων, τάχα, θανατοποινιτών ρασοφόρων….! Οι….. ψυχές…!; /
[ .....α, μόνον των….. φυλακισμένων ζώντων αγίων..... καρναβαλοσατανοφακίρηδων…., ρέεεεε...!; ]
βγήκαν έξω αναστημένα / απελευθερωθέντα / και πήγαν…., χμ, μετά την ανάαασταση του Ν,Χ,αζωραίου….,
----------------------------------------------%%%%%%%%%%---------------------------------------------------♣ Α, και μετά πού πήγαν…!; Αναλήφτηκαν : φυγαδεύτηκαν στον ουρανό : εξωτερικό….,
χμ, κι έστω έτσι : ως όντως γεγονότα αυτά….,
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ωχ, να, για να φυλαχτούμε.…! Και….. γιατί, μόνο, μερικοί από τους άγιους ρασο’’τέτοιους’’…!;
Χα…., οι άλλοι νεκροί : φυλακισμένοι τί…!; Δεν δέχτηκαν…., από ανασφάλεια, έτσι και τότε…!;
Δεν είχαν γυναίκες να τους λάβουν δι’ αναστάσεως : αποφυλακίσεως….,
ή για να πετύχουν μίαν άλλην καλυτέραν / …..ε, ασφαλεστέραν….. / ανάστασιν : αποφυλάκισιν….,
ως λέει, σχετικά και ‘’κωδικιζέ’’ : ’’κρυπτογραφιζέ’’, ο Παύλος : Προς Εβραίους : 11 : 35….:
«Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως / δι’ αποφυλακίσεως / ,
άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι,
διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»…!;
Ννναι…., καθώς, κατά τον Ιωνά, σώρρυ, Ιησού, κι οι ζώντες ανασταίνονται….,
που είναι άλλο απ’ την, ξου, νεκρανάσταση….:
Ματθαίος : 22 : 30, 31, 32 : Ι. Χ : «Διότι κατά την ανάστασιν ούτε νυμφεύονται : γαμούσιν
ούτε παντρεύονται : εκγαμίζονται, αλλ’ είναι όπως οι άγγελοι εις τον ουρανόν.
---- …..ωχ…., σπάσε πλάκα να….. ευνούχιζαν, κι εδώ : στον ‘’ουρανό’’, τους αγγέλους….! ---Όσον αφορά δε εις την ανάστασιν των νεκρών, δεν εδιαβάσατε εκείνο,
το οποίον σας είπε ο Θεός, Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ;
Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών αλλά ζώντων»….!
Ε, ναι, που νεκροί είν’ οι του Ισραήλ : Φυλακής….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….. και ζώντες οι έξω του….,
ναι, χα, μα που, μετά…., αν…., με την αποκατάσταση : απελευθέρωση του Ισραήλ….,
Θεός, πια, και των τέως νεκρών….,…..ε, κι άντε και….. γαμαλληλούια ή και εκγαμαλληλούια….! ♣
----------------------------------------------%%%%%%%%%%------------------------------------------------στην, χμ, αγία πόλη και παρουσιάστηκαν σε πολλούς...., χα, αυτοπροσώπως και όχι….. ‘’σωσιϊκά’’….!
/| Εδώ, η ταινία τρόμου σε σινεμά υπονόμου…., με βρυκόλακες πια…., είν’ ακατάλληλη για ενήλικες....! |/
Βοήθειααααα…., οι "χριστιανοί"….!
♦ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
Βούδδας :
…..μόλις πέθανε ο Βούδδας, συνέβησαν υπερφυσικά φαινόμενα…., κι αυτό, σημάδι αποκαλυπτικό
ενός βασιλέα του κόσμου…., ως, λ. χ, βίαιος σεισμός, ηχήσανε τα τύμπανα των θεών,
/ Ε, συμμετείχαν, τυμπανιστικά, οι θεοποιημένοι βασιλιάδες και γνωστοί του στο θάνατο και μακρόθεν….! /
κάψιμο του σώματός του, που, όταν κάηκε, μια πηγή με ουράνια προέλευση
έσβησε τη φωτιά της πυράς…., ή ωσεί κι ο Ηρακλής…., ή…., ήηηηη….! ♦
========================================================================
9 --- 137 )
#137)
Ενταφιασμός του Χριστού.
Ενταφιασμός του Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 57 έως 66.
Ενταφιασμός του Χριστού : Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 42 έως 47.
Ενταφιασμός του Χριστού : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 50 έως 56.
Το κέντημα με την λόγχην και ο ενταφιασμός : Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 31 έως 42.
*) Όταν εβράδυασε, ήλθε ένας πλούσιος από την Αριμαθαίαν,
// …..«ο οποίος ήτο σημαίνων βουλευτής
που επερίμενε και αυτός την βασιλείαν του Θεού». [Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 43] //
ονομαζόμενος Ιωσήφ, που (!;) είχε και αυτός γίνει μαθητής του Ιησού.
Αυτός επήγε εις τον Πιλάτον και εζήτησε το σώμα του Ιησού
και ο Πιλάτος διέταξε να του δοθή. Ο Ιωσήφ έλαβε το σώμα, το ετύλιξε
εις ένα καθαρό σινδόνι και το έβαλε εις το δικό του καινούργιο μνήμα, το οποίον είχε σκαλίσει
εις τον βράχον· κατόπιν εκύλισε ένα μεγάλον λίθον εις την πόρτα του μνήματος και έφυγε. (1)
[Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 57, 58, 59, 60.]
*) Ο Πιλάτος (!;) εξεπλάγη όταν άκουσε
// …..από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας…., που..... ήταν μαθητής του Ιησού….,
μα κρυφός….. διά τον φόβο των Ιουδαίων…., ε, μην και τον κάνουν, έτσι, αποσυνάγωγο,.....
[Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 38.] ….. //
ότι είχε ήδη πεθάνει. Και εκάλεσε τον εκατόνταρχον και τον ερώτησε εάν είχε (!;) ήδη πεθάνει
(!;) προ πολλού. (2)
[Μάρκος, κεφ. 15, εδ. 44.]
( Τί, ο ίδιος ή ένας από τους σωσίες του…!; Και πόσοι Χριστοί τους σταυρώθηκαν σε πρόβες ή μη…!; )
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*) Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώται και του μεν πρώτου / ληστή / συνέτριψαν τα σκέλη
ως και του άλλου που είχε σταυρωθή μαζί του. (!;) Αλλ’ όταν ήλθαν εις τον Ιησούν, είδαν
ότι είχε (!;) ήδη πεθάνει και (!;) δεν συνέτριψαν τα σκέλη του,
|| Εμ, και τους σωσίες –τους προσέχουν οι μυημένοι, κι αγιοποιημένοι, Λογγίνοι, σώρρυ, στρατιώτες….! ||
αλλ’ ένας από τους στρατιώτας εκέντησε με την λόγχην την πλευράν του
και αμέσως εβγήκε αίμα και νερό.
( Ε, έτσι συμβαίνει στις νεκροφάνειες….. από σχετικό….. μείγμα….! )
---- Εκείνος που το είδε έχει δώσει μαρτυρίαν (!;) γι’ αυτό και είναι αληθινή η μαρτυρία του,
και ξέρει ότι λέγει την αλήθεια διά να πιστέψετε και σεις ----.
Διότι αυτά έγιναν (!;) διά να εκπληρωθή η γραφή,
Κόκκαλό του (!;) δεν θα συντριβή, // Α, αυτό κι αν θα το εφάρμοζαν…., ρε επαληθευθέντα πρρροφήτη….! //
και πάλιν, άλλη γραφή λέγει, Θα ατενίσουν εκείνον που εκέντησαν. (3)
[Ιωάννης, κεφ. 19, εδ. 32, 33, 34, 35, 36, 37.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#137)

Ενταφιασμός του Χριστού.

1) Χμ, βλέπεις, ω Ι. Χ, που χρειάζεσαι, κι ‘’εσύ’’, τους πλούσιους…., έως και "νεκρός" εσύ ο ετερότροφος….,
μα κι οι πλούσιοι χρειάζονται τέτοιο μέσον : μεσίτη σαν κι εσένα, μαρή λυνοδέτρα….,
χμ, για να μπουν στον παράααααδεισο…., σαφώς, και με δωρεές τους….,
οπως κι ο Ιωσήφ, ο ‘’επενδύων’’ πλούσιος βουλευτής εξ Αριμαθαίας, ο κρυφός μαθητής σου….,
που σου είχε, κιόλας, χμ, έτοιμο κι αχρησιμοποίητο, τον δικό του, τάφο...., ννναι, κι έστω ως τα λένε εδώ….,
| Χμ, ο που πλήρωσε για την….. ταφή σου….. και, προπαντός, για την πολυδάπανη….. ’’εκταφή’’ σου….! |
ως και, και, «ο….. άλλος» : ο πλούσιος Νικόδημος, που, μόνο, ο Ιωάννης τον ονοματίζει….,
χμ, μάλλον, φίλος του, και, για να τον δοξάσει….,
που σου άλειψε με 100 λίτρα μίγματος αλόης και σμύρνας...., ω πολυπλουσιοπολέμιε, χμ, χμ, χμ....!
/ Ε, αν πλυνόσουν, συ «ρυπαρέ» Χαζωραίε που παρίστανες τον απλό, θα χρειάζονταν 100 γραμμάρια....! /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Καλά, ρε ‘’διπλοπαίγνιδε’’ θεατρίνε Πιλάτε…., χα, πόσον καιρό ήθελες να ζήσει ένας σταυρωμένος
[ …..χμ, «ήδη»…., έζησε, έστω, 6 ώρες : 3 έως 9…., ναι, ναι…., χμ, και 666 δευτερόλεπτα….! ]
και απορούσες που πέθανε γρήγορα..... και, μάλιστα, χαζορωτάς αν είχε πεθάνει προ πολλού...!;
/ Αυτό, μόνον, ο Μάρκος : 15 : 44 το λέει….! /
Κάλέ, μας κάνεις να υποψιαστούμε ότι υποψιαζζζόσουνα κι εσύ
τα περί σωσιών του Χαζωραίου ή τα περί σικέ σταύρωσης....! Ήηηηη…!;…..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Αμάν...., και τι επαλήθευση της σχετικής "προφητείας" περί μη συντριβής των κοκκάλων του Ι. Χ….,
χα, που «είδαν / οι σκελοθραύστες στρατιώτες / ότι είχε ήδη πεθάνει»….,
---- Α, ενώ των 2 ληστών ναι…., «συνέτριψαν τα σκέλη τους»…., χα, μάλλον, που είχαν πεθάνει….! ---ε, που δεν θα άφηναν οι ξύπνιοι σκηνοθέτες να γίνει τέτοιο λάθος…., εξαιρετικά...., ούτε και για σωσία….!
Και…., για να μη υποψιαστούμε τα περί σικέ και νεκροφάνειας και σωσία
και δεν πιστέψουμε τα φούμαρά τους...., ο αυτόπτης χαζοΙωάννης : 19 : 32, 33, 34, μόνον αυτός,
μας πληροφορεί πως ένας στρατιώτης…., σαφώς, ορισμένος κομπάρσος και μες στο κόλπο τους....,
για να διαπιστώσει ότι ο Χαζωραίος είναι νεκρός, χμ…., τον εκέντησε με τη λόγχη του στην πλευρά
κι έσταξε αίμα και νερό : «μαρτυρία αληθινή…., διά να πιστέψουμε κι εμείς»…., λέει ο Ιωάννης : 19 : 35….!
Ε, αλίμονο, ω Τζώνυ, σε πιστεύουμε…., που ’’έβλεπες βλέποντας’’…., ρε ’’ανοιχτομάτη’’ ‘’ματοκλείστη’’….!
/*/ …..έι, και…., αυτό : περί, ανωνύμου, στρατιώτη λογχιστή, μόνον, ο Ιωάννης το αναφέρει….!
Όμως, ξου, χμ, σ’ ‘’απόκρυφο’’ μύθο, τάχα, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος Λογγίνος τον εκέντησε, γι’αυτό….,
εξού και τον αγιοποίησαν…., ως τους….: Πιλάτο, Ηρώδη,…..
ε, κι όποια Απόκρυφα τους βολεύουν τα δέχονται….! /*/
► Α, υγρά πλευρίτιδα έπαθε κι έσταζε νερό κι αίμα, που σήκωσε ώς το τέλος, υδρωμένος, το σταυρό,
ή ήταν το νεκροφανειαφόρο….. νερό που…!;
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Και….. από πού κι ώς πού τρεις, ολόκληρες, ημέρες
([ …..τί….. τρεις…!; Γιατί….. Κυριακή
και «μόλις» χαράματα κατά τον Ματθαίο : 28 : 1…..
ή «πριν ακόμα χαράξη» κατά τον Λουκά : 24 : 1…..
ή «πολύ πρωί, αφού είχε ανατείλει ο ήλιος» κατά τον Μάρκο : 16 : 2…..
ή «ενώ ήτανε ακόμη σκοτάδι» κατά τον Ιωάννη : 20 : 1
πήγαν οι 2 γυναίκες, που ήσαν 666, εκεί….! ])
στον τάφο….,
/// Ε, στη φυλακή ο γνήσιος Ι. Χ, ως θανατοποινίτισσα ‘’ψυχή’’ προς Άδη κι αλά Άγγελο της Ήρας….,
ενώ ο σωσίας του…!;
Έι, κι οι όσες κι όπου υπάρχουν, λίγες, αντιφάσεις μου…., μα μη αντιφάσεις…., είναι μοιραίες….,
που είναι από τις αντιφάσεις –τους….! Εχμ, να έχετε να με ‘’πολεμήσετε’’, Ω Ι. Χήδεςςςςς….! ///
χα, μάλιστα, με ασύντριπτα τα σκέλη, έστω, ο Ι. Χ…!;
Και πόσες ώρες είχε στο Ισραήλ η μέρα : μερόνυχτο…!; 12…!;
Μα ούτε κι έτσι ‘’σας’’ βγαίνει τριήμερη ταφήηηηη….!
Απ’ αυτό, λοιπόννν, το διά του λογχισμού απεσταγμένο αίμα και νερό…., τάχα, μάζεψαν μερικοί…., όσο….,
και σε μια χρονική στιγμή…., ιδίως, επί Μεγάλουουου και Αγίουουου Κωνσταντίνουουου….,
βρέθηκε μέρος του στην Κωνσταντινούπολη…., μαζί με άλλα σχετικά και μη….: καρφιά, λόγχη,
τίμιος σταυρός // Α, ατελείωτος αυτός σε φυλαχτάαααα….! // , ακάνθινο στεφάνι, στύλος μαστιγώσεως,…..
σανδάλια, χιτώνας, πουκάμισο, λεκάνη που έπλυνε κατά τον Μυστικό Δείπνο τα πόδια των 12,
αισθήτα, ζώνη, σπάργανα,
---- …..και….. αιώνες μετά….. και μια, δήθεν, χειρόγραφη επιστολή του Ι. Χ προς κάποιον Άβγαρο….!
Μωρέ 777άκις ιμπεριάλες…., και, χειρόγραφα της Νεκρής θάλασσας που σας χρειάζονται….,
να σας….. «σαλπίσουν 7 άγγελοι 7 φορές και σε 7 επιθέσεις…..»….,
ζηλωτικά….. κι όχι εσσαίικα…., να ’’πάτε από….. σαλπιγγίτιδα’’….! ---απ’ τη μάνα του….. χιτώνας, ζώνη, μανδύας,….. α, και γάλα της….. κ. α. π…., που όλοι ξέρουμε….,…..
ε, και μη χειρότερα…., που ‘χει και χειρότερα, προπαντός, με τους λεγόμενους Καθολικούς Ι. Χήδες….! ◄
/ Και….. ούτε που φαντάζονταν κι ο Ιωάννης, έστω, πως τα χαζογραπτά τους
θα γίνονταν "θρησκεία" ώς σήμερα….! /
*// Φυσικά, οι ξύπνιοι, τότε κι εκεί, σεναριογράφοι…., κυρίως αυτοί...., προχάραξαν όλα τα πλαίσια δράσης
των αναπαραστητών πρωταγωνιστών…., μα και κομπάρσων…., του σήριαλ αυτού....,
προφυλλάσσοντας τον, νεκροφανή, πρωταγωνιστή Χαζωραίο…., / …..εμ, έστω, ως τα λένε μερικοί….! /
μη τυχόν και βρεθεί κανείς ‘’ξενέρωτος’’ στρατιώτης…., εκτός του κόλπου τους....,
και του σπάσει…., χμ, «κατά το έθιμον»…., τα κοκκαλάκια..... και τους τη χαλάσει τη δουλειά....,
αν όχι σωσίας του…., που τον χρειάζονταν και για άλλα επεισόδια…., χμ, στο 2ο έργο της σειράς τους....,
στην εκ δευτέρου, τσς, παρουσία του...., που, ευτυχώς, ματαιώθηκε...., και, λόγω αντιμεσαιωνισμού....! //*
==========================================================================
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Η ανάστασις του Ιησού Χριστού.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 1 έως 15.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 1 έως 8.
Ο κενός τάφος : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 1 έως 12.
Το κενόν μνήμα. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την Μαρίαν :
Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 1 έως 9. Ιωάννη, κεφ. 20, εδ.10 έως 18.
*) Μετά το Σάββατον, μόλις άρχισε να φωτίζη η πρώτη ημέρα της εβδομάδος,
ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία διά να ιδούν τον τάφον. Και έγινε μεγάλος σεισμός,
διότι ένας άγγελος του Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανόν, επλησίασε και απεκύλισε τον λίθον
από την πόρτα του μνήματος και εκαθότανε επάνω σ’ αυτόν.
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[ Εμ…., στις παραβάσεις : άνοιγμα τάφου γίνονται και σεισμοί : φασαρίες….,
ως εδώ…., έγινε χαλασμός : σεισμός Κυρίου…., μα, τελικά και με φιλοδώρημα στους φύλακες,
αφέθηκε ελεύθερος ο ‘’ουράνιος’’ ‘’άγγελος’’ να παίξει, συμβολικά, τον ρόλο του….! ]
Το πρόσωπόν του ήτο σαν αστραπή
{ Εχ, ένοπλο : με πολεμικές αστραπές -- κεραυνούς ‘’κροτούν αέριον’’, χμ, με συνοδούς ήταν, βρε….,
χα, με ‘’νεφέλια’’ αποτυπωμέεενα εκεί που ώς τα σήμερα τα δείχνουν εκεί στους τουρίστες πιστούς….! }
και το ένδυμά του άσπρο σαν το χιόνι.
( Τί…., άσπρο ράσο φορούσαν οι ραβίνοι : άγγελοι…!; )
Οι φύλακες τον εφοβήθηκαν και εταράχθηκαν || …..εμ, τι…., αφού είχαν εξωγήινα όπλα : αστραπές….! ||
και έγιναν σαν νεκροί. / Ε, ‘’ο παράς και νεκρούς ανασταίνει’’….! /
Τότε εμίλησε ο άγγελος και είπε εις τις γυναίκες, «Σεις μη φοβάσθε
(!;) ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησούν τον σταυρωμένον. Δεν είναι εδώ, διότι αναστήθηκε, καθώς είχε πη.
Ελάτε, ιδέτε τον τόπον, όπου ήτο ο Κύριος. Γρήγορα πηγαίνετε να πήτε εις τους μαθητάς του
ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαίαν, εκεί θα τον ιδήτε.
Να, σας το είπα». Και εβγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβον και χαράν μεγάλην και έτρεξαν
να τα αναγγείλουν εις τους μαθητάς του. Καθώς δε επήγαιναν διά να τα αναγγείλουν
εις τους μαθητάς του, (!;) ο Ιησούς τας συνήντησε και είπε, «Χαίρετε».
Αυταί επλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε λέγει εις αυτάς ο Ιησούς,
«Μη φοβάσθε, πηγαίνετε να πήτε εις τους αδελφούς μου να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαίαν
και εκεί θα με ιδούν».
(1)
[Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.]
{ Όταν επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου
και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα διά να έλθουν να τον αλείψουν.
( Εχ, με τόσα και ‘’τέτοια’’ αρωματοραντίσματα….. και τα σκατά αναδύουν ευωδίαν επί αιώνεςςς….! )
Και πολύ πρωί, την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, έρχονται εις το μνήμα,
αφού είχε ανατείλει ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους,
«Ποιός θα μας κυλίση τον λίθον από την πόρτα του μνημείου;».
// Εμ, ο ‘’άγγελος’’ κι οι εξεξεξοπλισμένοι με ανάλογη τεχνολογία : τροχαλία ‘’μυημένοι’’ συνοδοί του….,
χμ, 12 λεγεώνες αγγέλων, που έλεγε κι ο Ι. Χ…., σώρρυ, 12 λεγεωνάριοι….! //
Και όταν εσήκωσαν τα μάτια τους, βλέπουν ότι ο λίθος είχε κυλισθή.
Ήτο δε πάρα πολύ μεγάλος. Και όταν εμπήκαν εις το μνήμα,
είδαν (!;) ένα νέον με λευκήν στολήν να κάθεται εις τα δεξιά και κατελήφθησαν από φόβον.
Αυτός δε λέγει εις αυτάς, «Μη τρομάζετε. Τον Ιησούν ζητάτε τον Ναζαρηνόν τον σταυρωμένον;
Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πέστε εις τους μαθητάς του
και εις τον Πέτρον, "Πηγαίνει πριν από σας εις την Γαλιλαίαν, εκεί θα τον ιδήτε, καθώς σας είπε"».
Και εβγήκαν και έφυγαν από το μνημείον διότι τας κατείχε τρόμος και έκπληξις.
Και (!;) σε κανένα δεν είπαν τίποτε, διότι εφοβούντο. (1΄) [Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.] }
{ Αλλά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, πριν ακόμη χαράξη, ήλθαν εις το μνήμα
και έφεραν τα αρώματα, που είχαν ετοιμάσει και μαζί τους ήσαν και μερικές άλλες. Επειδή είδαν
ότι ο λίθος είχε κυλισθή από το μνήμα, εμπήκαν μέσα, αλλά δεν ευρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και
ενώ ευρίσκοντο εις απορίαν γι’ αυτό, εμφανίσθηκαν εις αυτάς (!;) δύο άνδρες με ενδύματα αστραφτερά.
Αυταί κατελήφθησαν από φόβον και έσκυβαν το πρόσωπον εις την γην, οι δε άνδρες τ ο υ ς
|/ Α, όχι τις : «αυταίς ή αυτάς», κατά το στ’ αρχαία κείμενο…!; Μήπως είχαν κι άνδρας/δρες μαζί τους…!; /|
είπαν, «Γιατί ζητάτε τον ζωντανόν μεταξύ των νεκρών; Δεν είναι εδώ αλλ’ αναστήθηκε
θυμηθήτε τι σας είπε, ενώ ήτανε ακόμη εις την Γαλιλαίαν, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθή
σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθή, και την τρίτην ημέραν να αναστηθή».
Και εθυμήθηκαν τα λόγια του, και όταν επέστρεψαν από το μνημείον ανήγγειλαν
όλα αυτά εις τους ένδεκα και εις όλους τους λοιπούς. Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα και η Μαρία
η μητέρα του Ιακώβου και αι λοιπαί, που ήσαν μαζί τους, είναι αι γυναίκες που είπαν αυτά
εις τους αποστόλους. Αλλά τα λόγια τους εφάνησαν εις αυτούς σαν ανοησίες και δεν (!;) τ α ς επίστεψαν.
Ο Πέτρος όμως εσηκώθηκε και έτρεξε εις το μνήμα και όταν έσκυψε,
είδε μόνον τα σάβανα και επήγε σπίτι του θαυμάζων διά το γεγονός. (1΄΄)
[Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.] }
{ Ενωρίς την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήτανε ακόμη σκοτάδι,
η Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε εις το μνημείον, και είδε ότι ο λίθος είχε αφαιρεθή από το μνήμα.
Τρέχει τότε και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον (!;) άλλον μαθητήν,
τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέγει,
( Εδώ, τάχα, έτσι…., για το μπερδεύειν…., ε, σχετικά με το περί σωσία του Ι. Χ….! )
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«Επήραν τον Κύριον από το μνήμα και δεν ξέρομεν πού τον έβαλαν».
Τότε ο Πέτρος και ο (!;) άλλος μαθητής έφυγαν και επήγαιναν εις το μνήμα. Έτρεχαν και οι δύο μαζί
αλλ’ ο (!;) άλλος μαθητής έτρεχε γρηγορώτερα, επέρασε τον Πέτρον και ήλθε πρώτος εις το μνήμα·
// Α…., μα ο Πέτρος έτρεχε γρηγορότερα πάν’ στα θαλασσοκύματα…., σαν είδε το «φάντασμα» : Ι. Χ….! //
έσκυψε και βλέπει τα σεντόνια να είναι εκεί, αλλά δεν εμπήκε μέσα. Έρχεται κατόπιν ο (!;) Σίμων Πέτρος,
ο οποίος τον ακολουθούσε, και εμπήκε εις το μνήμα και βλέπει τα σεντόνια να είναι εκεί, αλλά το μαντήλι,
που είχε εις την κεφαλήν του, δεν ευρίσκετο μαζί με τα σεντόνια αλλά χωριστά, / Ε, και λοιπόν τί…!; /
τυλιγμένο σε μια μεριά. Τότε εμπήκε και ο (!;) άλλος μαθητής, ο οποίος είχε έλθει πρώτος
εις το μνήμα, και είδε και επίστεψε, ----διότι (!;) δεν είχαν ακόμη εννοήσει την γραφήν ότι πρέπει
ο Ιησούς να αναστηθή εκ νεκρών.
[Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.] }
{ Οι μαθηταί τότε επήγαν πάλιν στο σπίτι τους. Αλλ ’η Μαρία στεκότανε κοντά
στο μνήμα έξω και έκλαιε. Ενώ δε έκλαιε, έσκυψε στο μνήμα και βλέπει (!;) δύο αγγέλους με λευκά
ενδύματα να κάθωνται μέσα, ένας προς το μέρος της κεφαλής και ένας προς το μέρος των ποδιών,
όπου είχε τοποθετηθή το σώμα του Ιησού. Και της λέγουν εκείνοι, «Γυναίκα, γιατί κλαις;».
---- …..ε, ρε…., που Άνοιξη είναι…., την Άνοιξη κλαίνε οι….. Μελεαγρίδες : φραγγόκοτες….! ---Αυτή απήντησε, «Διότι επήραν τον Κύριόν μου και δεν ξέρω πού τον έβαλαν». Όταν είπε αυτά,
έστρεψε προς τα πίσω και είδε να στέκεται εκεί (!;) ο Ιησούς ( Τί…., πριν ‘’πετάξει’’ για την Γαλιλαία…!; )
αλλά δεν κατάλαβε ότι ήτο αυτός.
Ο Ιησούς της λέγει, «Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιόν ζητάς;». Εκείνη, επειδή ενόμισε ότι είναι (!;) ο κηπουρός,
/*/ Χμ…., κηπουρός ο ένας σωσίας του ‘’Γιομ Κιππουρού’’ Ι. Χ…!;
Αλλά δεν του έμοιαζε και πολύ…., ε, να μην ‘’τα’’ ‘’μυριστούν οι εκεί ‘’ξένοι’’ και….,
αφού κι η Μαριομαγδάλω, που τον ήξερε τόοοοοσο καλά, δεν τον κατάλαβε εύκολα….!
Μα….. τί μπάνιο έκανε ο ‘’της αλουσίας’’ Ι. Χ….. κι ‘’εξεξεξατμίστηκε το τόσο πολύ άρωμα : σημάδι…!;
Ε, θα ‘ταν άλλος σωσίας του…., που πολλούς «Τούλιο» είχε ο ναγκουάλ….. Τούλης Χριστούλης….! /*/
του λέγει, «Κύριε, εάν συ τον επήρες, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον σηκώσω».
Ο Ιησούς της λέγει, «Μαρία!». Εκείνη έστρεψε και του λέγει, (!;) «Ραββουνί!»
[ Τί, όχι «Ραββί»…!; Ραββί ο γνήσιοςςς και Ραββουνί ο σωσίαςςς…!; Ή χαϊδευτικώςςς η «καλή μερίς»…!; ]
το οποίον σημαίνει : Διδάσκαλε. ---- …..ωχ, ρε κάλοι του Διδασ κάλου…., το χιλιοείπατε κωδικιζέ…..! ---Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, « (!;) Μη με εγγίζης, (!;) διότι δεν ανέβηκα ακόμη εις τον Πατέρα μου.
*// Ε, μη, μωρή Μαριομαγδάλω, τα έμαθε ο ‘’ουράνιος’’ Πα τέρας του τα τόσα….. αγγίγματά σου με αυτόν :
το «καλό κομμάτι»…., αν και του τα ‘’απαγόρεψε’’ του πνευματικού….! Μη…., ‘’σπινθηρογράφημα’’….! //*
Πήγαινε όμως εις τους αδελφούς μου και πες τους,
’’Ανεβαίνω { …..ε, μετά από τον ουράνιο θόλο : ουρανό : συνοριακή ζώνη άρχιζε ανηφόρα….! }
(!;) προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας’’».
Η Μαρία η Μαγδαληνή επήγε και ανήγγειλε εις τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και τι της είπε. (1΄΄΄)
[Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.] }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#138)

Η ανάστασις του Ιησού.

1. 1΄. 1΄΄. 1΄΄΄)
▪ Ο Ματθαίος : 28 : 1 αναφέρει ως επισκέπτριες, 2, στον τάφο του Ι.Χ….,
τη Μαρία Μαγδαληνή και, χμ, την άλλη Μαρία...., «μόλις άρχιζε να φωτίζη»….,…..
▪ Ο Μάρκος : 16 : 1 (2) αναφέρει ως επισκέπτριες, μυροφόρες , 3….,
τη Μαρία Μαγδαληνή, τη Μαρία του Ιακώβου και τη Σαλώμη.....,
«πολύ πρωί,….. αφού είχε ανατείλει ο ήλιος»….,…..
▪ Ο Λουκάς : 24 : 10 (1) αναφέρει ως επισκέπτριες πολλές…., μυροφόρες ….,
την Μαρία την Μαγδαληνή, την Ιωάννα, την Μαρία---μητέρα του Ιακώβου και άλλες γυναίκες....,
«πριν ακόμα χαράξη»….,……
▪ Ο Ιωάννης : 20 : 1 αναφέρει…., ως επισκέπτρια…., 1….,
την αχριμαινάδα του Διονύσου, σώρρυ, την αχρι’’τέτοια’’ του Ι. Χ
Μαρία την Μαγδαληνή...., «ενώ ήτανε ακόμη σκοτάδι»….,…..
// Καλά, χμ, φαίνεται πως…., πριν απ’ την επίσημη παράσταση της πράξης αυτής…., έγιναν και πρόβες
και ο καθείς απ’ τους 4 ( Ε, 3…., που ο Λουκάς, ακόμα, ήταν αλλού…., χμ, έστω, όχι με τον Σαύλο….! )
είδε άλλα αντί άλλων....! //
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● Ο Ματθαίος : 28 : 2, 3, 4, 5, 6 λέγει πως, ’’μόλις’’ πήγαν εκεί στον τάφο του Ι. Χ
η Μαρία Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία,
έγινε μεγάλος σεισμός…., / …..ε, 666ο σιχτίρρρ….! / διότι, (!;) 1 άγγελος Κυρίου, με πρόσωπο σαν αστραπή
και ρούχα άσπρα σαν χιόνι, κατέβηκε από τον ουρανόοοοο
|/ …..ε…., χα…., από τον, στα σύνορα, ουράνιο θόλο : ουρανό : γη….: Γέν.: 1 : (1) 8…!; /|
κι αποκύλισε τον λίθο από την πόρτα του μνήματος και καθότανε πάνω σε αυτόν….,
έξω απ’ τον τάφο, όπου μετά από το ως άνω τις έβαλε μέσα….,
ενώ οι εκεί φύλακες του τάφου από….. φόοοοοβο….. λιποθύμισαν....!
● Ο Μάρκος : 16 : 4, 5 λέει πως, όταν πήγαν οι γυναίκες, βρήκαν κλειστό τον τάφο
με τον λίθο της ταφόπορτας εκεί…., αλλά τότε, αμέσως, η ταφόπετρα αποκυλίστηκε…..
και πως…., όταν εμπήκαν μέσα στον τάφο…., είδαν (!;) 1 νέο λευκοντυμένο
να κάθεται στα δεξιά….. και φοβήθηκαν....!
● Ο Λουκάς : 24 : 2, 3, 4 λέει πως, όταν πήγαν οι γυναίκες, βρήκαν τον τάφο ανοιχτό
και με αποκυλισμένο τον λίθο…..
και πως…., αφού μπήκαν μέσα….., ήρθαν (!;) 2 άνδρες με αστραφτερά ενδύματα....!
● Ο Ιωάννης : 20 : 1, 2,….. λέει πως πρώτα πήγε, μόνη της, η Μαρία η Μαγδαληνή
και…., αφού είδε το μνήμα ανοιχτό…., χωρίς να μπει μέσα και ιδεί….: (!;) 1 άγγελο ή 1 νέο ή 2 άνδρες….,
πάει, μετά, στους Πέτρο κι Ιωάννη και τους το λέει.…!
Κι εκείνοι πάνε τρέχοντας και λαχανιασμένοι…., που ο ένας προσπαθούσε να προσπεράσει τον άλλο….,
/ .....εχμ…., η Μαρία Μαγδάλω ξαναπήγε μετά…., ωχχχ, κι έσπασε το….. δεξί τακούνι της....! /
βλέπουν….. πρώτα ο Ιωάννης και μετά ο Πέτρος….. πως ο Ιησούς έλειπε
και τότε πίστεψαν, χμ, «ότι πρέπει ο Ιησούς να αναστηθή εκ νεκρών.....».....,
χμ, ενώ είδαν όλα τα ρούχα του Ι. Χ εκεί και μαζεμένα…., μα το μαντήηηηηλι χωριστάαααα….!
{ …..χα, ντήλι -- ντήλι ντήλι -- ντήλι…., καλέ, πού ‘ναι, χώρια, το μαντήλι...!;
Ψάξε κι αν το βρεις…., που αλλιώς : κωδικικά το λεν….: σαν, ‘’στριμωγμένοι’’, αλλάζουν, και, κώδικες.…,
πές ‘το και σε μας…., χμ, να γεμίσουμε το σχετικό κενό μας….! }
---- Ο Λουκάς : 24 : 12 λέει πως πήγε, μόνον, ο Πέτρος….,
ενώ οι Ματθαίος και Μάρκος δεν λένε τίποτα ‘’τέτοιο’’ και για κανέναν….! ---[ Ααααα…., κι εμείς, στην αρχή, δεν το πιστέψαμε...., μα μετά, χμ, ννννναι...., όπως κι εσείςςςςς....! ]
Τελικά, αφού έφυγαν οι Πέτρος και Ιωάννης στο σπίτι τους,
ξαναπάει η Μελεαγρίς, σώρρυ, Μαρία Μαγδαληνή στο μνήμα, όπου, κλαίγοντας,
εκεί έξω, βλέπει, σκύβοντας μες στον τάφο, (!;) 2 αγγέλους, λευκοντυμένους....:
Ιωάννης : 20 : 10, 11, 12 (18)….!
♠ Ο Λουκάς : 24 : 10, 11 λέει πως η Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες
πήγαν και τα είπαν στους 11...., που τα θεώρησαν ανοησίες....,…..
ενώ ο Μάρκος : 16 : 8 λέει πως η Μαρία και οι άλλες δυο δεν είπαν τίποτα….,
από όσα είδαν κι άκουσαν…., σε κανέναν...., διότι εφοβούντο....,
αν και…., αμέσως μετά : Μάρκος : 16 : 9,….. και παρενθετικά : σε αγκύλες….,
χμ, που, ’’κωδικιζέ’’, άλλο είναι αγκύλες : [ ]….. κι άλλο παρενθέσεις : ( )….,
σε περικοπή που βρίσκεται σε μερικά, μόνον, χειρόγραφα…., / …..έι, σε ποιά…!; /
αναφέρει | Τί, ‘’μπαλωματικά…!; Αυτός…!; | πως η Μαρία Μαγδαληνή πήγε και τα είπε στους 11....,
που κανείς τους δεν την πίστεψε….. και κανείς τους δεν πήγε στον τάφο….,
χα, ναι, ω ‘’μπαλωτήδες’’ ‘’Μάρκες’’ κωδικοποιητές….,…..
ενώ ο Ματθαίος : 28 : 9 λέει πως η Μαρία η Μαγδάλω κι η άλλη Μαρία
έτρεξαν με φόβο και χαρά να τα αναγγείλουν στους 11….,
χωρίς να μας πληροφορεί, χμ, αν τελικά τους τα ανήγγειλαν....,
ε, μάλλον, γιατί στο δρόμο και μετά από τη συνάντησή τους με τον Ι. Χ….,
*// …..χμ, κι έστω ως μας….. το ‘’λέει’’ : αφήνει να εννοηθεί….:
με το «ενώ επήγαιναν / …..διά να αναγγείλουν εις τους μαθητάς….. /,
μερικοί από την φρουράν ήλθαν εις την πόλιν…..»….,

238
ε, ως και «καθώς επήγαιναν / …..πάλι γι’ αυτό….. /….,
ο Ιησούς τας συνήντησε…..»….: ο Ματθαίος : 28 : 9 έως 15….. //*
συνάντησαν τους φρουρούς στρατιώτες…., που πήγαιναν να τα πουν στους αρχιερείς….,
και νόμισαν ότι τις | …..α, ή τους…!; | παρακολουθούν….! ♠
▪ Ο Ματθαίος : 28 : 7 λέγει πως ο 1 άγγελος παρηγορούσε τις 2….,
λέγοντάς ‘τες πως ο Ιησούς αναστήθηκε εκ νεκρών
και πως πηγαίνει πριν από αυτές στη Γαλιλαία…., όπου, τις λέει, μπορούν να πάνε και να τον ιδούν.....
ενώ, παράλληλα, τις προτρέπει να πάνε να τα πουν όλα αυτά στους 11 μαθητές του....!
▪ Ο Μάρκος : 16 : 7 λέει πως ο 1 νέος παρηγορούσε τις 3 επισκέπτριες με τα ίδια περίπου λόγια….,
τα που αναφέρει ο Ματθαίος....,
▪ όπως ‘’έτσι περίπου’’, για τους 2 άνδρες και τις πολλές γυναίκες, τα εξιστορεί κι ο Λουκάς : 24 : 5, 6, 7....!
▪ Ο Ιωάννης : 20 : 10,….. αναφέρει δις ως επισκέπτρια του τάφου, μόνο, τη Μαρία Μαγδαληνή
/ …..χα, έτσι, δις και μόνο τη Μαρία Μαγδαληνή, ξου, κι ο Μάρκος : 16 : 9,….. παρενθετικά….! /
και λέει πως εκεί "μέσα" : ’’έξω’’ στο μνήμα είδε τον Ι. Χ….,
[ …..έι, τελικά, χμ, σε ποιόν ή σε ποιά πρωτοεμφανίστηκε…!; ]
που…., στην αρχή…., τον εξέλαβε για τον κηπουρό κάποιου εκεί....: Ιωάννης : 20 : 15….!
*/ .....χμ, μήπως, ο…., και, φωνομίμος…., κηπουρός, λοιπόν, ήταν ένας απ’ τους σωσίες του Χαζωραίου....,
που άλλαζε μορφές : «…..εφανερώθηκε υπό άλλην μορφήν σε δύο από αυτούς» : Μάρκος : 16 : 12…!; /*
Και, μόνον, όταν τη φώναξε με το όνομά της…., εκεί και τότε
και….. ’’μέσα’’ : ’’έξω’’ στο μνήμα…., τον ανεγνώρισε
και θέλησε να τον αγγίξει...., μα αυτός της το απαγόρεψε....,
[Α, ’’λεπρός’’, λες, απ’ το Νικοδήμειο μείγμα, που στον ‘’ουρανό’’ θα ‘’ξελεπρώνονταν’’! ‘’Σπινθηρογράφημα’’;]
χμ, «διότι δεν ανέβηκε ακόμα εις τον Πατέρα του.....»...., διότι δεν ήταν "καθαρός"....: Ιωάννης : 20 : 17….!
● Ο Ματθαίος : 28 : 9 λέει πως οι 2 επισκέπτριες γυναίκες….,
χμ, «η άλλη Μαρία» και η, τσς, Μαγδάλω του Ι. Χ….,
καθώς πήγαιναν να τα αναγγείλουν στους μαθητές του Χαζωραίου....,
συνάντησαν…., τόοοοοτε…., τον Ιησού...., που τις χαιρέτησε και του έεεεεπιασαν τα πόδια του....,
ενώ ο Λουκάς δεν λέει τίιιιιποτα περί συνάντησης, / …..μα και περί αγγιγμάτων ή μη, ως κι ο Μάρκος….. /
και τότε, του Ιησού με τις όποιες/οια επισκέπτριες/τρια στον τάφο του....,
χμ…., μάλλον, γιατί δεν είδε αυτές τις πρόβες του σχιζοσήριαλ…., που….. ’’έβοσκε’’ αλλού τότε....!
( .....Αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε...., όι σκεψομπουρντισμένε ‘’χριστιανέ’’....! ) ●
Και.…. ως προς το που πήγαν οι στρατιώτες : οι φρουροί του Ι.Χ….,
α, που δεν πήραν χαμπάρι, και, την εξεξεξαφάνιση του Ι. Χ….,
στους αρχιερείς και τους το/τα ανήγγειλαν και τους έδωσαν, μετά από συμβούλιο με τους πρεσβυτέρους,
αρκετά χρήματα, με τη διαβεβαίωση ότι θα τους κάλυπταν,
σαν θα τους αναζητούνταν ευθύνες για την εξαφάνιση του Ι. Χ από τον ηγεμόνα….,
ε, τον Ρωμαίο ηγεμόνα Πιλάτο…., που τους όρισε να «ασφαλίσουν τον τάφο, (!;!;!;!;!;) όπως ξέρουν»….,
μα και ως προς το που «η φήμη αυτή διαδόθηκε εις τους Ιουδαίους μέχρι της σημερινής
/ …..ε, μέχρι τότε που το έγραφε ο….. Ματθαίοςςςςς….. /
ημέρας»….: μόνο, Ματθαίος : 28 : 11 έως 15….,…..
ουστ…., δεν δίνουμε σημασία, και, στις ‘’καρφωματικές’’ φήμες των ’’Μεγάλων Κόλπων’’ και των σικέ σας….!
==============================================================
9 --- 139 )
#139)
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν.
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν : Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 16 έως 20.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 9 έως 20.
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 36 έως 49.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τους αποστόλους : Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 19 έως 23.
*) Οι ένδεκα μαθηταί επήγαν εις Γαλιλαίαν, εις το (!;) όρος, που τους είχε (!;) ορίσει ο Ιησούς.
Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως ήσαν διστακτικοί.
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---- …..εχ, βρε μαθητούλια, δεν είναι κάποιος σωσίιιιιας του….! ---Και ο Ιησούς τους επλησίασε και τους είπε,
«Μου εδόθη πλήρης εξουσία εις τον ουρανόν και την γην. ( …..ρε, μήπωςςς σε ουρανούς και γαίες…!; )
Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου
βαπτίζοντες αυτούς (!;) εις το όνομα (!;) του Πατρός και του Υιού
(!;) και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλα όσα σας διέταξα.
Και ιδού εγώ είμαι μαζί σας όλας τας ημέρας (!;) μέχρι της συντελείας του κόσμου».
// …..τί…., έγινε αυτή η συντέλεια και, μετά, αναλήφθηκε…!; Ήηηηη…!; //
[Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 16, 17, 18, 19, 20.]
{ Η ακόλουθος περικοπή | Ε, ‘’μπαλωματική’’….! | μέχρι τέλους : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 9 έως 20,
ευρίσκεται (!;) εις μερικά μόνον χειρόγραφα.
[ Αφού δε αναστήθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, εμφανίσθηκε
πρώτα εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν από την οποίαν είχε βγάλει (!;) επτά δαιμόνια.
|| Ε, αυτή κι ώς τότε ήταν, μάλλον, άλλου δόγματος μυστικοπαθούς ερωτο·ιμπεριαλισμού : Νο -777….,
ναι, κι όχι του δικού του ‘’τέτοιου’’ κι αδαιμόνιστου…., χμ, του γεω·ιμπεριαλισμού Νο +777….! ||
Εκείνη επήγε και τα ανήγγειλε εις εκείνους, (!;) που είχαν μείνει μαζί του και που επενθούσαν και έκλαιγαν.
Και εκείνοι όταν άκουσαν ότι ζη και ότι εμφανίσθηκε εις αυτήν, δεν επίστεψαν.
Ύστερα από αυτά εφανερώθηκε (!;!;!;!;!;) υπό άλλην μορφήν σε δύο από αυτούς, οι οποίοι επερπατούσαν
και επήγαιναν εις την εξοχήν. Και εκείνοι επήγαν και το ανήγγειλαν εις τους άλλους.
Ούτε και αυτούς επίστεψαν. Ύστερα εφανερώθηκε (!;) εις τους ένδεκα ενώ εκάθοντο
εις την τράπεζαν, και (!;) έψεξε (!;) την απιστίαν τους και (!;) την σκληροκαρδίαν τους,
(!;) διότι δεν επίστεψαν εκείνους, που τον είδαν αναστημένον.
Και τους είπε, «Πηγαίνετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξετε το ευαγγέλιον (!;) εις όλην την κτίσιν.
Εκείνος που θα πιστέψη και θα βαπτισθή, θα σωθή. Εκείνος που δεν θα πιστέψη
θα κατακριθή. Εκείνους δε που θα πιστέψουν, (!;) θα τους ακολουθούν τα εξής σημεία :
εις το όνομά μου θα βγάζουν (!;) δαιμόνια, γλώσσες | Βαβελικέςςςςς…!; | καινούργιες θα μιλούν,
φίδια θα σηκώνουν και αν τυχόν πιουν κάτι θανατηφόρον, (!;) δεν θα τους βλάψη.
Εις τους αρρώστους θα βάζουν τα χέρια και θα γίνωνται υγιείς».
Και ο μεν Κύριος, αφού τους εμίλησε, ανελήφθη εις τους ουρανούς
( …..ε, μάλλον, η συνοριακή ζώνη κυριαρχίας : ουρανός : ουράνιος θόλος θα ήταν…., τ ό τ ε π ι α….,
διεθνιστικό ή τριεθνιστικό σημείο…., χμ, διαχωρίζον, και, τα ύδατα δυο ή τριών γαιών : χωρών….! )
και εκάθησε εις τα δεξιά του Θεού. Εκείνοι δε εβγήκαν και εκήρυξαν πανταχού,
ενώ ο Κύριος εβοηθούσε και επιβεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα, τα οποία ακολουθούσαν. (!;) Αμήν.]
[Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.] }
{ Ενώ δε έλεγαν αυτά, ο Ιησούς ο ίδιος εστάθηκε εις το μέσον και τους λέγει,
«Ειρήνη υμίν». // …..τί…., ακόμα δεν έφυγε η γάτα, μάλωναν…., και, για ‘’τα πόστα’’…., τα ποντίκια…!; //
Καταληφθέντες δε από /Από Δείμον και Φόβον…!;/ τρόμον και φόβον, ενόμιζαν ότι βλέπουν (!;) φάντασμα.
|| Χμ, «αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω»…., μα, αρχηγού θανόντος, πάσα αρχή ‘’αρχάτω’’…! ||
Αλλ’ αυτός τους είπε, «Γιατί είσθε ταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν σκέψεις στις καρδιές σας;
Ιδέτε τα χέρια μου και τα πόδια μου· είμαι εγώ ο ίδιος
---- Να…., βρε 11 ‘’τέτοιοι’’…., στα χέρια έχει δυο φυσικές ελιές…..
και στα πόδια…., δυο τατουάζ…., στο μεν αριστερό μια κληματαριά ‘’οπίσω’’ : ‘’διαζυγιακώς’’…..
στο δε δεξί μια συκιά μπροστά : ‘’αρραβωνιαστικώς’’….! Ως προς το πού είναι αυτή….,
ε, είν’ σε κάποιο ‘’τριχωτό’’ σημείο του ‘’τριχωτού’’ κρυφο’’«αρσενικού»’’ κι η Μαγδάλω ξέρει….! ---ψηλαφίστε με και ιδέτε· ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε να έχω εγώ».
( Χα…., και το Ισραήλ θύμιζε φάντασμα και φάνταζε ως νεκρό : φυλακισμένο κατά Ιεζεκιήλ : 37 : 1--14….,
αλλά τα οστά του ήταν ξερά κι οι σάρκες του μαλακές : ‘’χυμένες’’….!
Και μη ‘’μας’’ πεις ότι, «αληθώς», θα παλινορθωθεί ακμαίο…., γιατί η Ιστορία, πάλι, θα σε διαψεύσει….! )
Και όταν είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και τα πόδια του.
(!;) Επειδή από την χαράν τους (!;) ακόμη δεν επίστευαν και ήσαν κατάπληκτοι τους είπε,
«Έχετε τίποτε φαγώσιμον εδώ;». Του έδωκαν ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και κηρύθραν από μέλι,
--//-- …..εχ…., ‘’πάει’’ το βούτυρο…., ‘’πάει’’ και το μέλι…., τα του Γιαχβέ….,
χμ…., να, πια…., αντί για βούτυρο, ψάρι ψητό….,
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χα, κάτι ‘’σαν’’ το «θα σου ψήσω το ‘’ψάρι’’ : το λαό στα ‘’χείλη’’, ω….. Αντιγιαχβέ….! »….,
χα…., κάτι ‘’σαν’’ τα ‘’τέτοια’’ ‘’ψάρια’’ στο Βυζ,Μποχ,άντιο….,…..
χμ…., να, πια…., αντί για μέλι, κηρύθρα από μέλι…., ε, τα του όποιου Αντιγιαχβέ ‘’τέτοιου’’….!
Α, καλό είν’ κι αυτό το ‘’μενού’’…., ως καλό κι οι του Ιωάννη του Βαπτιστή ακ,γα,ρίδες με μέλι….,
ναι, καλά κι αυτά…., αρκεί που θα ‘χουν, κατά Αντιγιαχβέ, αυτονομία στο….. στομάχι τους….!
Και, φυσικά, τους έδωσε ο Ι. Χ και τα εύγε του…., σαφώς, για το….. εύστοχο ‘’κολατσιό’’….! --//-αυτός τα επήρε και έφαγε μπροστά τους.
Και ύστερα τους είπε, «Αυτοί είναι οι λόγοι που σας είπα, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει
να εκπληρωθούν όλα, όσα είναι γραμμένα εις τον νόμον του Μωυσέως, εις τους Προφήτας
και εις τους Ψαλμούς για μένα». Τότε (!;) τους άνοιξε τον νουν να καταλάβουν τας γραφάς,
|| …..εχ, αφού σου έδωσαν το σωστό ‘’κολατσιό’’, προς τί κι αυτό…!; Α, για το….. επιδόρπιο….!; ||
και τους είπε, «Έτσι είναι γραμμένον και έτσι έπρεπε ο Χριστός να πάθη και να αναστηθή
εκ νεκρών (!;) την τρίτην ημέραν, και να κηρυχθή εις το όνομά μου μετάνοια και άφεσις αμαρτιών
εις (!;) όλα τα έθνη (!;) αρχίζοντες από την Ιερουσαλήμ. Σεις είσθε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων. Και
ιδού, εγώ στέλλω σ’ εσάς (!;) ό,τι υποσχέθηκε ο Πατέρας μου· σεις δε καθήστε εις την πόλιν Ιερουσαλήμ
έως ότου ενδυθήτε δύναμιν (!;) εξ ύψους».
//…..τί, ρε Ι. Χ…., ‘’γήινο’’ ή ‘’ουράνιο’’ ύψος’’…!; Ή κι απ’ τα δυο…!; //
[Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.]
{ Κατά την εσπέραν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, και (!;) ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές,
εκεί όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθηταί, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήλθε
ο Ιησούς και στάθηκε εις το μέσον και τους λέγει, «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Όταν είπε αυτό,
τους έδειξε τα χέρια του και την πλευράν του. Οι μαθηταί έχάρησαν διότι είδαν τον Κύριον.
Ο Ιησούς τους είπε πάλιν, «Ειρήνη να είναι μαζί σας. Καθώς έστειλε εμέ ο Πατέρας και εγώ
στέλλω εσάς». Όταν είπε αυτό, (!;) εφύσησε εις το πρόσωπον και τους λέγει, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον·
([ Χμ, άλλους ξε’’κούφαινε’’ με σάλια…., μα αυτούς τους ‘’ξε’’τύφλωσε’’ με….. κωδικικά ‘’μασάλια’’….,
μάλλον, όχι, ακόμα, με νέα ‘’τέτοια’’….,
που δεν πήρε, ακόμα, τον «άλλον Παράκλητο, δηλαδή, τον της αληθείας»….,
ε, που τα εκ της ‘’συκής’’ ‘’κοινοτικά πακέτα στήριξης’’
αργούν περισσότερο απ’ τα της ‘’κληματαριάς’’ ‘’τέτοια’’….! Φφφφφ…., αέρας : πνεύμα :….! ])
(!;) εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κανενός του είναι συγχωρημένες· (!;) αν κανενός
δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες (!;) ». [Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 19, 20, 21, 22, 23.] }
--------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 180 )
#180)
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την οδόν προς Εμμαούς.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την οδόν προς Εμμαούς : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 13 έως 35.
Η ανάστασις του Ιησού Χριστού : Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 12 έως 13.
[Ματθαίος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#139. #180)
Ο Ιησούς εμφανίζεται εις τους αποστόλους εις Γαλιλαίαν.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις την οδόν προς Εμμαούς.
▪ Ο Ματθαίος : 28 : 16,….. λέει πως ο Γλαύκος, σώρρυ, Ιησούς φανερώθηκε, μόνον, στους 11
/ …..χα, στο όρος : αρχοντόσπιτο, όπου τους το είχε ορίσει ο Ι. Χ…., δηλαδή, στημένα πράγματα….! /
και πως….., αφού τον προσκύνησαν μερικοί διστακτικά...., ε, που ήξεραν για τους σωσίες του Χαζωραίου….,
ή και για την επικινδυνότητα του πλησιάσματος λόγω Νικοδήμειου μείγματος....,
τους εξουσιοδότησε…., ο σαλεμένος, χμ, πλήρως εξουσιούχος σε ουρανό και γη....,
-------------------------------------------------#$%#$%-----------------------------------------------█ ● Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος : Μ.Α
να συμβουλευτεί τους προφήτες του Άμμωνος Διός και εκεί ο θεός Δίας, δι’ ενός γέρου προφήτη,
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του παραχωρεί την κυριαρχία της γης…., όπως του ζήτησε ο Μ. Α….,
και τον χρίζει, με χρησμό, υιό του : «υιό του Άμμωνος Διός»….,
αφού, πριν, το υποσχέθηκε αυτό ο Μ. Α….,
ήτοι, ότι, αν του παραχωρήσει ο Δίας την κυριαρχία της γης,
θα διατάξη τους υπηκόους του να τον καλούν γιο του….!
● Παλαιά Διαθήκη :
Ψαλμός Β΄ : 2 : 7, 8, 9, 10, 11 : τάχα, αγνώστου….: «Ο Θρίαμβος του Μεσσίου»….:
‘’Δαυίδ’’ : / …..χμ, λες, ο Ι. Χ σε ‘’1η’’ παρουσία…. / «Θα ομιλήσω περί του προστάγματος του Κυρίου.
Ο Κύριος είπε προς εμέ· ’’υιός μου είσαι συ, εγώ (!;) σήμερον σε εγέννησα.
Ζήτησε από εμέ, και θα δώσω εις σε τα έθνη κληρονομίαν σου,
και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θα κυβερνήσης αυτά με ράβδον σιδηράν,
ως αγγείον κεραμέως θα συντρίψης αυτά’’. Προσέξατε λοιπόν βασιλείς· συνετίσθητε άρχοντες της γης.
Δουλεύετε τον Κύριον με φόβον, και αγάλλεσθε με τρόμον. Υποτάχθητε εις αυτόν,
μήποτε οργισθή και αφανισθήτε από την οδόν,
διότι η οργή του ( …..α, και, οξύθυμος ο «πράος» ‘’Ι. Χ’’…!; ) εξάπτεται ταχέως…..»….!
● Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 5 : «Διότι σε ποιόν (!;) από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός,
Υιός μου είμαι συ, εγώ (!;) σήμερα σε εγέννησα; [ : τίιιιι…., μήπως, ‘’πριν’’, ήταν ‘άγγελος’’ κι ο Ι. Χ…!; ]
και πάλιν, Εγώ θα είμαι ο Πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου;»….!
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 5 : «Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν
να γίνη αρχιερεύς, (!;) αλλ’ έγινε αρχιερεύς (!;) από εκείνον που του είπε,
Υιός μου είσαι συ, εγώ (!;) σήμερα σε εγέννησα»….!
● Κοράνι :
Κεφ. Το Σχίσιμο : Εμείς : Αλλάχ : «Ορκίζομαι στη λάμψη του δειλινού, ορκίζομαι στη νύχτα,
και σε όλα αυτά που φέρνει μαζί, στο φεγγάρι, σε όλη του τη γέμιση / στην πανσέληνο /
πως θα βαδίσης / ω Μωάμεθ / προς τα μπρος από κράτος σε κράτος»….!….. █
-----------------------------------------------------#$%#$%------------------------------------------------------να πάνε για προσηλυτισμό στον Ι. Χισμό σε όλα τα έθνη....., να βαφτίζουν στο όνομα της Αγίας Τριάδος....,
ε, Τραγίας Εξεξεξάδος ή Τρ:αγ:ιάδος με την, όπου κι όποτε, σκιά : σκαιώδη Τριάδα των 3 προσώπων της....,
να διδάσκουν και να τηρούν όλα όσα τους διέταξε....,
ενώ, παράλληλα, τους διαβεβαίωνε πως θα ‘ν’ μαζί τους όλες τις μέρες μέχρι της συντελείας του κόσμου....!
/ Ω, τι εμπαιγμός....! Ρε, μπας κι έγινε η….. συντελειακή 2α παρουσία του τότε…!; /
▪ Ο Μάρκος : 16 : 9, 12…., σε περικοπή….,
που βρίσκεται, χμ, σε μερικά μόνο χειρόγραφα της ‘’Καινής Διαθήκης’’….,
της χιλιομπαλωμένης : χιλιο,’’από’’,κωδικοποιημένης επί πολλούς αιώνες…..
κι όοοοοχι, μόνο, δύο, περίπου…., όπως λένε άλλοι….,
λέει πως εμφανίστηκε Κυριακή πρωί, πρώτα, στην Μαρία τη Μαγδαληνή….!
Και, πιο μετά, λέει ο Μάρκος : 16 : 14 έως 18, εμφανίστηκε ο, έστω, Ι. Χ στους11,
ενώ εκάθοντο στην τράπεζα ενός σπιτιού, [ ….. ε, ζάπλουτου άρχοντα : όρους --- αρχοντόσπιτο….. ]
// .....στο όρος αντιλέει : αντιφάσκει, γι’ αυτά, ο Ματθαίος : 28 : 16 έως 20....! //
όπου…., αφού τους μάλωσε για την απιστία τους....,
τους εξουσιοδότησε να θεραπεύουν ασθενείς, να βγάζουν δαιμόνια, να μιλούν γλώσσες καινούργιες,
φίδια να σηκώνουν, θανατηφόρα ποτά να πίνουν, χωρίς να βλάπτονται….! / …..ήτοι, φακιροκομπανία....! /
*[ Καλέ μάρκα Μάρκε…., ήταν κι ο Μενέλαος, σώρρυ, Κλεώπας κι ο άλλος
// …..οι….. ακατανόμαστοί, και, σου…., «οι άλλοι δυο», 2….: Μάρκος : 16 : 12….!
Και…., ω ιμπεριάλ μαφιοζονόματοι…., Κλεώπας ή Κλωπάς : θείος του Ι. Χ….: Ιωάννης : 19 : 25…!; //
εκεί και τότε…., μιας και τοποθετείς αυτό : την παρουσία του Γλαύκου, σώρρυ, Ι. Χ στους 11
μετά από την παρουσία του στους 2….: Μάρκος : 16 : 12, 13…!;
Γιατί….. πολλές ‘’πρόβες’’ μας δείχνετε….. και σε διάφορα μέρη και χρόνους….! ]*
▪ Ο Λουκάς : 24 : (35) 36, 37 …., σε συνέχεια με τα της επίσκεψης του Κλεώπα και του άλλου στους 11….,
λέει πως…., τότε….: «ενώ έλεγαν αυτά,
/ …..ο Κλεώπας κι ο συνοδός του στους 11 για την εμφάνιση σ’ αυτούς του Ι. Χ….. /
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εστάθηκε ο Ιησούς εις το μέσον τους…..»….,
ναι…., τότε εμφανίζεται ο Χαζωραίος εκεί και τρόμαξαν όλοι, που νόμισαν πως είναι φάντασμα….!
Και…., αφού τον ψηλαφούν προς διαπίστωση της ζωντάνιας του….,
τους ζητά, προς ξεκομπλάρισμά τους, να φάει κάτι : να κολατσίσει….!
// .....μόνον, ο μη αυτόπτης ‘’μάρτυς’’ Λουκάς : 24 : 42, 43 το αναφέρει αυτό περί φαγητού,....!
Στο σπίτι του Κλεώπα δεν λέει αν έφαγε ο Ι. Χ…., χμ, που δεν έκανε ‘’απομαγνητοφώνηση’’…..! //
Τότε κι έτσι, του έδωσαν ψητό ψάρι και κηρύθρα από μέλι, που τα έφαγε μπροστά τους....,
αφού τους άνοιξε το νου τους πετρόμυαλους…., χμ, με πετροτρύπανο....,
/ Τότε, που η παράσταση τελείωνε, τους τα φανέρωσε όοολα και σ’ όοολους…., α, περί των σικέ κ. λ. π.....! /
για να καταλάβουν τις γραφές που εκπλήρωσε, χμ….,
[ …..χξς΄, που όλες, τις της Παλαιάς Διαθήκης, τις αποδέχεται και τις ιδιοποιείται, οποτεσύμφορά του,
κι αυτός κι οι της κομπανίας του….: Λουκάς : 24 : 44 : Ι. Χ :
«Και ύστερα τους είπε, ’’Αυτοί είναι οι λόγοι που σας είπα, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας,
ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν (!;) όλα, όσα είναι γραμμένα εις τον νόμον του Μωυσέως,
εις τους Προφήτας και εις τους Ψαλμούς (!;) για μένα’’…..»….! ]
και τους διατάζει, τότε, να μείνουν στα Ιεροσόλυμα μέχρι να τους στείλει τον νέο Παράκλητο
κι ενδυθούν έτσι δύναμη / Τί, υπερουράνιου κι εκ των 7 ουρανών ύψους…!; / εξ ύψους….,
χα, αδυναμία εκ βάθους….. του υψηλά : άνω ισταμένου ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., ε, του νέου ‘’Τέτοιου’’....!
◘ ▪ Ο Ιωάννης : 20 : 19…., όμως…., και μόνον αυτός αυτό…., λέει την εσπέραν της Κυριακής….,
όταν μπήκε εκεί μες στο δωμάτιο του παντελώς κλεισμένου σπιτιού τους….,
// Τί…., ο Ι. Χ….. ή ο κρυμμένος εκεί κι από πριν…., πολυεγγράμματος ή μη…., σωσίας του…!; //
χμ, έγκορμος και διαπερνώντας τους τοίχους…., σαν σε ταινία τρόμου με τα φαντάσματα....!
--//-- …..χα, πίστευαν όλοι τους, οι 11 κι οι σύντροφοί τους, εδώ, σε φαντάσματα,
ακόμα…., ε, ως κι οι παλιοί Εβραίοι….:
Λουκάς : 24 : 36, 37 : «Ενώ δε έλεγαν αυτά, ο / αναστηθείςςςςς / Ιησούς εστάθηκε εις το μέσον
και τους λέγει, ’’Ειρήνη υμίν’’. Καταληφθέντες δε από τρόμον και φόβον,
ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα»….,
καθώς οι 12, τότε και συν Ιούδα, πίστευαν σε φαντάσματα : Ματθαίος : 14 : 26 :
«Οι μαθηταί, όταν τον είδαν να περιπατή επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθηκαν
και έλεγαν ότι είναι φάντασμα και από τον φόβον τους εφώναζαν»….! --//-- ◘
-------------------------------------------&&&&&-----------------------------------------------♣ ▪ Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 : Βουδδισμός : Βούδδας….:
( Α, κι αυτόςςςςς, «αλιεύς ανθρώπων, που θα τους βγάλη από τον ωκεανό της ύπαρξης
και θα τους οδηγήση στην ακτή της Νιρβάνα / ανυπαρξίας /…., ο Κύριος…..»….! )
// …..υπερβατικό Ον, ο υιός….. με τρία σώματα….:
1ον) απόλυτο σώμα, αυτοπολλαπλασιαζόμενο σε διάφορες εποχές, ή και σε μια, ως Σωτήρας μας….,
2ον) αιθερικό σώμα, το της απόλαυσης, το στον παράδεισο---στην Αγνή Γη….,
3ον) μαγικό σώμα, το της ενσαρκώσεως στη Γη μας…., ως Σωτήρας μας….! //
«Αδέλφια! μπορώ να φανερώσω ικανότητες αναρίθμητες
όντας πολλοί γίνομαι ένας, καθώς από πολλούς που ήμουν, έγινα ένας.
Ορατός ή αόρατος, μπορώ να περάσω μέσα από έναν τοίχο ή ένα βουνό σαν να ήσαν αέρας
Μπορώ να περπατήσω πάνω στα ύδατα σαν να ήσαν στέρεη γη.
Μπορώ να αγγίξω με τα χέρια μου τον ήλιο και το φεγγάρι…..»….!
▪ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
Ερμής : Τέλος, γυρίζει βιαστικά στην κούνια του. / …..ο Ερμής τη μέρα που γεννήθηκε….. /
Μπαίνει στην κατοικία του «από μια κλειδαρότρυπα,
σαν φθινοπωρινή πνοή ή σαν ατμός»…., ή…., ή…., ήηηηη….!
…...▪ Ο αρχικά ψαράς και, μετά, θαλάσσια θεότητα και με ιδιότητα αθανασίας κι αιώνιας νεότητας
Γλαύκος -- Γλαύκη, μετά απ’ την αυτοκτονία του, εμφανίστηκε στον Μενέλαο, στους Αργοναύτες,….! ♣
--------------------------------------------------&&&&&------------------------------------------------

243

Ως δε προς την εμφάνιση του Ι. Χ στον Κλεώπα και τον, ακατονόμαστο….. άλλον….,
που, ’’μόνο’’, ο Λουκάς αναφέρει…., λέει….:
μετά την εμφάνιση του Ι. Χ στη Μαρία τη Μαγδαληνή και τις συνεπισκέπτριές της στον τάφο του Ι. Χ….:
«την ίδια ημέρα / …..Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα : Λουκάς : 24 : 29….. /
σ’ ένα χωριό που απείχε (!;) εξήντα στάδια από την Ιερουσαλήμ
και ωνομάζετο Εμμαούς»….: Λουκάς : 24 : 13….,
εμφανίσθηκε || …..υπό άααααλλην μορφήν...., κατά τον Μάρκο : 16 : 12…., χμ, σωσιικήν….! ||
σε δυο άλλους, φιλοχριστιανούς, βολτάροντες στην εξοχή....,
♦ Ξου ρε, καρναβαλοσωσίες του…., χμ, ή πήγε στον εγγύς….. εξωτερικό ουρανό και μεταμφιέστηκε...!;
Όχι, καλέ σειςςςςς…., σωσίες είχε και, και, αυτός…., ο….. ’’πολυϋπόστατος’’…., να, χμ, αγγέλους….,
ως είχε άγγελον…., έστω, έναν μόνο…., και, ο Πέτρος….: Π. Α : 12 : 13, 14, 15, 16….: μαθητές Ι. Χ :
{ ….: προς Ρόδη, υπηρέτρια της Μαρίας,
της μητέρας του….. Ιωάννη ή Μάρκου, που πάει και τους αναγγέλλει ότι εκεί έξω είναι
ο αποφυλακισθείς : εκταφιασθείς ‘’θαυματικά’’ Πέτρος / Α, δεν ‘’τη γλίτωσες’’, τώρα, Πήτερ….! /
και που, όπως κι εδώ και την Μαγδάλω, δεν την πιστεύουν….. }
«Θα είναι ο (!;) άγγελός του»….! ♦
στον Κλεώπα κι έναν άλλον...., καταπώς λέει, έτσι και σχετικά, ο Λουκάς : 24 :13, 14,….!
Αυτούς τους δυο…., που τους συνόδευσε ο Χαζωραίος στη βόλτα τους….,
αρχικά, αθέατος, «γιατί (!;) κάτι εκρατούσε τα μάτια τους,
ώστε να μη μπορούν να τον αναγνωρίσουν»…., χμ, συναχοτσίμπλες, ρε Λουκά με τα λουκάνικά σου….,
αν και τους μιλούσε…., εξηγώντας…., στους «ανοήτους και βραδύνοες»
ως προς το να πιστέψουν τις γραφές…., τις "προφητείες" περί αυτού....!
■ …..Κλεώπας,….. / προς ‘’Ι. Χ’’ / : «Και μερικές γυναίκες από τον κύκλον μας μάς εξέπληξαν
επήγαν πολύ πρωί εις το μνήμα αλλά δεν ευρήκαν το σώμά του / του Ι. Χ /
και όταν επέστρεψαν έλεγαν ότι είδαν και (!;!;!;!;!;) οπτασίαν αγγέλων,
οι οποίοι είπαν ότι ζη»….: Λουκάς : 24 : 22, 23….!
---- Ω Κλεώπα…., οπτασιακάαα έβγαλαν οι άααγγελοι την ταφόοοπετρα….. ή τροχαλιακάαα…!; ---Ααααα…., τόσο μακριά : 60 στάδια από τα Ιεροσόλυμα και πότε κιόλας τα μάθατε…!;
Από το τηλέφωνο….. ή από το σενάριο, που προγνωρίζατε…., ρε Κλεώπα κι ακατονόμαστε άλλε…!;
Και….. πότε κιόλας πήγατε, από τα Ιεροσόλυμα, στους Εμμαούς….,
αφού ήσασταν «μαζί με εκείνους εις το μνήμα»….: Λουκάς : 24 : 24….,
που, ακόμα, τώρα κι εδώ, ήτο Κυριακή μεσημέρι…!; ■
Έτσι…., φτάνοντας στους Εμμαούς…., τους ανοίγει τα μάτια και τους βάζει να φάνε....,
αλλά…., μόλις τον ανεγνώρισαν οι….. μύστες…., χμ, «όταν έκοβε το ψωμί»….: Λουκάς : 24 : 35….,
// …..ε, που, μάλλον, έκοβε το ψωμί με ειδικό τρόπο : ’’προγραφικά’’….,
χμ, ως και με τον Ιούδα στο μυστικό δείπνο….,
ναι, σαν να τους έλεγε, ’’προειδοποιητικά’’, πως…., αν γίνουν Ιούδες του…., θα….. ‘’φάνε καλά’’….! //
έγινε άφαντος….. το πολυπαιχνιδιάρικο…… φάντασμα….!
Και, λέει ο Λουκάς : 24 : 33, 34, 35 πως πήγαν ο Κλεώπας κι ο συνοδός του Κλεώπα...., στους 11
και τους τα είπαν...., κι αυτοί έλεγαν, πριν τους τα πουν οι 2, ότι
«αληθώς ο Κύριος αναστήθηκε και εμφανίσθηκε (!;) εις τον Σίμωνα»....!
Όμως ο, έστω, Μάρκος : 16 : 13…., που, σκόπιμα, δεν τους κατονομάζει τους 2 :
Κλεώπα κι άλλον στην ‘’τσόντα’’ περικοπή….,
λέει πως «ούτε κι αυτούς επίστεψαν»…., άρα, ήταν, οι 11, ακόμα, άπιστοι….!
Και…., ω μη αυτόπτη Λουκ,ανικ,ά…., καταπώς καταφαίνεται στα σχετικά….,
κανένας από τους άλλους 3 ευαγγελιστάδες δεν λέει ότι εμφανίστηκε στον Πέτρο / : Σίμωνα / ο Ι. Χ….,
πλην κι αν το κρύβεις, αρχικά, εκεί που, μόνο, συ, λες
πως ο Πέτρος / : Σίμωνας / πήγε, μόνος του στο μνήμα….: Λουκάς : 24 : 12….!
*// …..ο Ιωάννης : 20 : 4 έως 9 λέει πως πήγαν στο μνήμα ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής,
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ήτοι, ο κρυφτουλάκιας Ιωάννης….!
Ναι, ο Ιωάννης, που…., ενώ εδώ : Ιωάννης : 9 και Κυριακή πρωί
φέρεται να είχε πιστέψει στην ανάσταση του Ι. Χ….,
στο κατά Μάρκο : 16 : 3…., λ. χ, μέχρι τότε : μετά το απόγευμα της Κυριακής
και με τον Κλεώπα και τον άλλον….,
δεν φέρεται να το έχει πιστέψει….,….! Αέεεεεραααα….! Φφφφφ….!….. //*
{[ …..Εδώ ο, ετσίμορφος, Ιησούς Χριστός…., εκεί ο, αλλόμοφρος, Ιησούς Χριστός
/ : ή, ανάποδα : Παυλικά, «Χριστός Ιησούς» / …., εεε, ίδε ο ‘’τέτοιος’’ Ιησούς Αντίχριστοςςςςς….!………. ]}
==========================================================================
==========================================================================
9 --- 140 έως 9 --- 187 / - 9 --- 180 / )
9 --- 140 )
#140) Ο Ιησούς Χριστός αποσύρεται διά να προσευχηθή
και αναχωρεί από την Καπερναούμ.
Ο Ιησούς Χριστός αποσύρεται διά να προσευχηθή και αναχωρεί από την Καπερναούμ :
Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 35 έως 39.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 141 )
#141)
Άλλαι θεραπείαι.
Άλλαι θεραπείαι : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 7 έως 12.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 142 )
#142)
Επάνοδος των αποστόλων.
Επάνοδος των αποστόλων : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 30 έως 34.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 143 )
#143)
Θεραπείαι εις Γεννησαρέτ.
Θεραπείαι εις Γεννησαρέτ : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 53 έως 56.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#140. #141. #142. #143) Ο Ιησούς Χριστός αποσύρεται διά να προσευχηθή
και αναχωρεί από την Καπερναούμ. Άλλαι θεραπείαι.
Επάνοδος των αποστόλων. Θεραπείαι εις Γεννησαρέτ.
…..Ναρκισσισμού κι Αυνανίας το Κεφάλαιον ξαναπρόσχετε…..
και….. αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….! Φφφφφ….!…..
================================================================
9 --- 144 )
#144)
Θεραπεία τυφλού της Βηθσαïδά.
Θεραπεία τυφλού της Βηθσαïδά : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 22 έως 26.
[Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#144)

Θεραπεία τυφλού της Βηθσαïδά.

Ο, χμ, περιζήτητος και παντοθεραπεύων…., ως και με τα θεραπευτικά ενδύματά του…, Απόλλων Ιησούς….,
φτύνοντας μια φορά στα μάτια της Κασσάνδρας, σώρρυ, ενός (!;) τυφλού…..
και βάζοντας τα χέρια πάνω του δυο φορές…., στη Βηθσαïδά…., τον θεραπεύει….,
όχι "μια κι έξω"...., ως, ‘’έτσι : σε δόσεις’’, τον κωφάλαλο της Γαλιλαίας….: Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 31 ώς 37....,
μα σε δόσεις…., δύσκολος γαρ…., αφού…., την πρώτη φορά βλέπει θαμπά τους ανθρώπους….,
σαν δέντρα περιπατούντα…., και την δεύτερη καθαρά και κανονικά....!
[ Ε…., αυτός ήταν δυσκολομετάπειστος : δυσκολοξετύφλωτος ‘’τυφλός’’…..
και τον, ξανά, ‘’ομοϊδεατοποίησε’’ σε δόσεις….: σικέ….!
Και….. μήπως ήταν δύσπιστος τω ‘’Γιαχβέ’’, κι αυτός, και ήταν ‘’τυφλός’’…., από τιμωρία….,
ως ήταν δύσπιστοι και τιμωρήθηκαν με ‘’κωφαλαλιά’’ οι….: Ιεζεκιήλ, Ζαχαρίας,…!; ]
Και του παραγγέλνει να μην πει τίποτα σε κανέναν…., ο χαζοκρυφτούλης Χαζωραίος….,
χμ, όταν, μάλιστα, εκεί και τότε, ήταν παρόντες οι συνοδοί του, σικέ, τυφλού : ‘’τυφλού’…., μα κι άλλοι....,
που περίμεναν να ιδούν πώς και με τι επιχειρήματα ο περίφημος και με ‘’αιθέρια’’ γνώση πανέξυπνος Ι. Χ
θα αλλαξοπίστιζε τον τέως δικό τους κωδικοπροδότη και γι’ αυτό κι από Ι.Χικούς ‘’τυφλωμένο’’….,
που, μάλλον, άλλαξε…., πριν και με άλλους κωδικο‘’τέτοιους’’…., πίστη….
και, τώρα, τον βάζει να….. περιπατεί….. «υπό την…..»…., ε, ‘’«υπό την σκιάν άλλων δέντρων»’’….,
ναι…., στον δρόμο…., που αυτός, ο Ι. Χ, «είναι η οδός»…., χα, που οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’ είναι….. ατραποί….!
--------------------------------------------------------%&%&%&---------------------------------------------------▌ Σαφώς, όλα αυτά τα φακιρο,προκατ,’’θαύματα’’….. είναι επαναλήψεις τέτοιων της Παλαιάς Διαθήκης….:
λ. χ, των ‘’θαυμάτων’’ του Ελισαιέ, κολλητού του προφήηητη Ηλία….: Βασιλειών Δ΄ : Θαύματα του Ελισαιέ :
/ …..πλην των κακών : φονικών του -- ‘’του’’….. / 4 : ο πολλαπλασιασμός του ελαίου της χήρας….,
η ανάστασις του υιού της Σουμανίτιδος…., ο πολλαπλασιασμός των άρτων :
20 κριθίνων διά 100 ανθρώπους, εξ ών έμεινε και περίσσευμα, μετά τον χορτασμό των….,
5 : η ίασις του λεπρού Αραμαίου Ναιμάν…., 6 : ο επιπλέον επί των υδάτων πέλεκυς….,
χμ, κάτι σα τον αμφίβιο : Τελχίνο Βιρακόσα, σώρρυ, Ι. Χ : αμφίστομη ρομφαία επιπλέοντα επί των υδάτων….,
ουστ, ρε τρισάθλιοι συμβολισμοπαίχτες….!
Και…., άραγε…., κι αυτός ο ξετυφλωθείς συμβολικά : αλληγορικά και σικέ τυφλός πήρε, τελικά, λάφυρα….,
χμ, κατά την αλληγορική προφητεία του Ησαΐα Α΄ : 33 : 23, 24….:
«Τότε οι τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν.
Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών, Ιερουσαλήμ / θα λέγη ‘’Είμαι ασθενής’’,
διότι όλοι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν των αμαρτιών των»…!;
|| …..αμετανόητος ‘’αμαρτωλός’’ τω ‘’Γιαχβέ’’ και τυφλός….: ασυγχώρητος και φτωχός ‘’ασθενής’’….,…..
μετανοιωμένος ‘’αναμάρτητος’’ τω ‘’Γιαχβέ’’ και, ‘’θαυματικά’’, βλέπων….:
συχωρεμένος και λαφυρο,λειο,πλούσιος ‘’υγειής’’….,…..
ε, βλέπετε βλέπονταςςςςς…., ω ‘’γκαβωμένοι’’ γκαβωτές Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες…!; || ▌
=====================================================================
9 --- 145 )
#145)
Πρόλογος.
Πρόλογος : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 1 έως 4.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξουν διήγησιν
διά τα γεγονότα, που συνέβησαν (!;!;!;!;!;) μεταξύ μας,
---- Τίιιιι…. μεταξύυυυυ –σας…., ρε Λουκ,ανικ,ά με τα λουκάνικά σου…!; Ήηησουν, τ ό τ ε, εκεί…!; ---(!;) σύμφωνα προς όσα μας παρέδωκαν εκείνοι που (!;) από την αρχήν ήσαν
(!;) αυτόπται μάρτυρες και υπηρέται του κηρύγματος, απεφάσισα και εγώ,
που (!;) παρακολούθησα (!;) όλα (!;) από την αρχήν (!;) με ακρίβειαν,
([ Χα…., μη αυτόπτης, από την αρχήν, κι εσύ…., ως κι ο Παύλος….,
μα, με τις επακριβείςςς αντιφάσεις σου…., ως προς τους άλλους 3 ευαγγελιστές…., τους ανατρέπεις….!
Αλλά….. σάμπως κι αυτοί οι 3 και με τις ανακριβείς αντιφάσεις τους δεν αλληλοανατρέπονται έτσι…!; ])
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να σου τα καταγράψω κατά σειράν, ευγενέστατε Θεόφιλε,
διά να γνωρίσης την (!;) βεβαιότητα των πραγμάτων που εδιδάχθηκες. [Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3, 4.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#145)

Πρόλογος.

Σαφώς υπάρχουν κι άλλα, ωχ, ευαγγέλια...., απόκρυφα ή ‘’μη’’….,
απ’ τα οποία επιλέχτηκαν, ’’έτσι’’, αυτά τα 4...., ---- …..χμ, να…., που το ένα ‘’μπαλώνει’’ το άλλο….! ---μα που είναι, κι αυτά, ’’άτακτα’’, γεμάτα από….. σκοπίμως ζαλιστικά ‘’τέτοια’’….:
ανακρίβειες, αντιθέ,φά,σεις, αλληλοπαραλλείψεις λόγων κι έργων κ. α. λ..…!
‘’Έτσι’’….. μας διαβεβαιώνει κι ο Λουκάς…., ε, μόνο, για τα δικά –τους αληθηνιά 4….,
[ Α, όλοι οι σατανο‘’τέτοιοι’’, παντού και πάντα, τα ίδια λένε….,
ότι μόνον αυτοί λένε την αλήθεια κι όλοι οι άλλοι ψέματα….! ]
λέγοντας, μάλιστα, ότι, χμ, αυτός ακριβολογεί κι αναφέρει τα δρώμενα….. κατά σειράννν….!
► Ω, από σειράαα, και σ’ αυτήν την επικαλυπτική του ‘’γεύματος : τουρλού’’ των 3 σαλάτα, άλλο τίποτα....,
ως κι από ακριβολογίεςςς...., ω μη αυτόπτη μάρτυρα…., χμ, ιδίως χρονικές….: τότε, εκείνον τον καιρό,…..
ναι…., νααααα…., «σύμφωνα» με τα που παρέδωσαν οι αυτόπτες 3….: Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης….!
Αλλά…., νααααα…., το ξαναλέω…., σάμπως κι αυτοί….. είναι σύμφωνοι….. στα σατάν τουρλού τους…!;
Και, ω Σατανόφιλε Λουκά…., σατανιστοποιητή, και, του Θεόφιλου….,
από πού κι ώς πού συνέβησαν….. μεταξύυυυυ –σας…!;
Μήπως ήηηηησουν κι εσύ εκεί και από τότε…., χα, παρά τω Σ,Π.Φ,αύλω…., κι όχι από τα της Τρωάδας….,
όπου εκεί, μάλλον, σε ‘’ψώνισε’’ ο Π,Σ,Φ,αύλος….,
καθώς….. από κει και πέρα : απ’ την Τρωάδα μιλάς : αφηγείσαι σε 1ο πληθυντικό πρόσωπο,
ενώ, πριν…., μα και, φορές, μετά, σαν έλειπες…., μιλάς σε 3ο πληθυντικό πρόσωπο….:
Π. Α :….16 : 8, 9, 10….:
«Αφού δε προσπέρασαν την Μυσίαν, κατέβηκαν εις την Τρωάδα.
Κατά την νύκτα παρουσιάσθηκε (!;) όραμα εις τον Παύλον :
κάποιος άνδρας Μακεδών εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγων, ’’Πέρασε εις την Μακεδονίαν
και βοήθησέ μας’’. Όταν είδε το όραμα, εζητήσαμεν αμέσως να φύγωμεν διά την Μακεδονίαν,
διότι συμπεραίναμεν ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρωμεν εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα»…!;
Ποιός, τελικά, λέγει αλήθεια...., όταν υπάρχουν, τόοοοοσες αντιφάσεις, αλληλοπαραλείψεις κ. λ. π...!;
Και….. γιατί, κι έτσι, να σας πιστέψουμε, δηλαδή, ρε κρυπτοσατανιστάρια ή άθεοι Ψεύτες…!;
Α, για να πάμε, έτσι : ομολογούντες τα σατανοσχιζό σας στον παράδεισο της κόλασης,
Σελήνη μεριά, μαζί σας…!; Ουστ, ξου, χξς΄ςςςς….! Και, έτσι, και ποιός δικαστής θα σαςςς πίστευε…!;◄
===================================================================
9 --- 146 )
#146)
Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού.
Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 5 έως 25.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τότε εμφανίσθηκε εις αυτόν / τον Ζαχαρία / άγγελος του Κυρίου, ο οποίος εστεκότανε εις τα δεξιά
του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και εταράχθηκε ο Ζαχαρίας, όταν τον είδε και τον κατέλαβε φόβος.
---- …..ε, έτσι : σ,Σ,τυγερά συμβαίνει στους επίορκους και ‘’πατούντες’’ τον «Νόμο της Στύγας»….! ---Του είπε δε ο άγγελος, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι η προσευχή σου ( Α, γραπτή…!; ) έχει εισακουσθή
και η γυναίκά σου η Ελισάβετ θα σου γεννήση υιόν και θα τον ονομάσης Ιωάννην, και θα σου είναι
χαρά και αγαλλίασις και πολλοί θα χαρούν διά την γέννησίν του, διότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου.
Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά δεν θα πιη. Θα είναι γεμάτος Πνεύμα Άγιον
από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του, και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνη
να επιστρέψουν εις τον Κύριον τον Θεόν τους. Και θα έλθη πριν απ’ αυτόν 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». Και είπεν ο Ζαχαρίας εις τον άγγελον, «Πώς θα πεισθώ γι’ αυτό; Διότι εγώ
είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκά μου ( …..τί…., η….. χώρα του : φυλή του…!; ) προχωρημένης ηλικίας».
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Και απεκρίθη ο άγγελος, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ,
ο οποίος παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού και είμαι σταλμένος να σου μιλήσω
και να σου φέρω την ευχάριστη αυτήν αγγελίαν. Και ιδού, θα είσαι βουβός 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». Και ο λαός ανέμενε τον Ζαχαρίαν
και απορούσαν, διότι αργοπορούσε πολύ εις τον ναόν. Όταν εβγήκε, δεν μπορούσε να τους μιλήση
και κατάλαβαν ότι είχε ιδή (!;) όραμα εις τον ναόν. Αυτός δε τους έκανε νεύματα και παρέμενε (!;) βουβός.
Και όταν συμπληρώθηκαν αι ημέραι της ιερατικής του υπηρεσίας, έφυγε διά το σπίτι του.
Ύστερα από τας ημέρας αυτάς η Ελισάβετ, η γυναίκά του, έμεινε έγκυος και έκρυβε
τον εαυτόν της επί (!;) πέντε μήνας και έλεγε, «Αυτό μου έκανε ο Κύριος κατά τας ημέρας,
που ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέση την εντροπήν μεταξύ των ανθρώπων».
( Ε, όσες γυναίκες : χώρες κατακτούσαν ιμπεριαλιστικά άλλες χώρες : ‘’μαχαλάδες’’ υπερηφανεύονταν….,
ενώ….. όσες όχι….. ντρέπονταν….. για την…., χα, ιμπεριάλ…., στειρότητά τους….! )
[Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#146)

Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού.

Ο θεατρίνος κι αρχι"μάνατζερ", και, του Χ,Γ,Ν,αζωραίου Ζαχαρίας…., ιερέας της τάξης των….. Αβιά….,
*// …..χξς΄ςςςς, ρε Ζαχαρία…., και, αν ήσουν από την τάξη του Μελχισεδέκ….,
ο Ι. Χ θα ήταν Ι. Β….. κι ο Ι. Β θα ήταν Ι. Χ….!
Ναι, που δεν του αρκούσε του….. τότε ‘’Γιαχβέ’’ και Πατέρα : ‘’Πατέρα’’ σας
το που ήσασταν, και οι δυο : ‘’μπαμπάς και γιος’’, ‘’άψογα’’ υποταγμένοι του….!
Άλλωστε, η Ελίζαμπεθ ήταν, πλην από γριά, και ξεπάρθενη….,
κι όχι ως η Μαρία του Ι. Χ παρθένο κούμ·άσ·ι,…..
και θα έπρεπε να συνδέεστε με τον ‘’θεό’’,
κυρίωςςς, με το δόοογμα της παρθενίιιας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου….! //*
κι η γυναίκα του Ελισάβετ…., από το γένος του….. Ααρών…., χμ, κι οι δυο από φακιρο"τζάκια" διαλεχτά....,
και προχωρημένης ηλικίας...., δεν είχαν κάνει παιδί…., τσς, «προς εντροπήν της»….,
αλλά…., και, παρά τη στειρότητά της...., προσεύχονταν να αποκτήσουν….,
[ …..ε, βεβαίως, ννναι…., που «ο έρωτας των αθανάτων δεν είναι ποτέ στείρος»….: Ποσειδώνας….! ]
αφού πίστευαν πως με θαύμα θα αποκτούσαν, τελικά, παιδί...., που, αφύσικα, χμ, το απέκτησαν, τελικά....!
Χα, κι έτσι : ιμπεριαλιζέ αρχίζει το αλλαντικό του, σώρρυ, παραμυθάκι του για γριές, έστω, ο Λουκ,ανικ,άς….,
εεεεε…., με τον Γαβριήλ, κι εδώ, χξς΄ςςςς….,
που με αυτόν, ως και με τον Μωάμεθ, αρχίζει, ’’ως’’ και στην Π. Δ,
το της Κ. Δ ιμπεριάλ παραμυθάκι : άγρια ‘’μυθολογία’ ’: ’’ιστορία’’ για ‘’ήμερους’’ αν,κατ,θρώπους….!
--------------------------------------------------------------#$#$#$----------------------------------------------------------▓
■ Παλαιά Διαθήκη :
Γένεσις : 17 : 15, 16 :
Και είπεν επίσης ο Θεός προς τον / …..τότε εκατόχρονο….. / Αβραάμ·
«ως προς δε την σύζυγόν σου Σάραν, / …..τότε ενενηντάχρονη….. /
δεν θα καλής πλέον αυτήν Σάραν, αλλά Σάρραν.
Θα ευλογήσω δε αυτήν και θα σου δώσω επίσης δι’ αυτήν υιόν·
θα ευλογήσω αυτήν, ώστε να γίνη μήτηρ εθνών με βασιλείς καταγομένους εξ αυτής»….! ■
♠
■ Καινή Διαθήκη :
Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : (22) 23 (29) : «Ο Αβραάμ είχε δύο υιούς,
έναν / τον Ισμαήλ / από την δούλην του / την Άγαρ /
και έναν / τον Ισαάκ / από την ελευθέραν / την Σάρρα /.
Αλλ’ ο υιός της δούλης εγεννήθηκε (!;) κατά τον φυσικόν νόμον.
([ Ε, φυσικά, η χώρα του Ισμαήλ διά του Αβραάμ προέκυψε….,
ενώ, υπερφυσικά κι ‘’ετεροφυώς’’ και διά του Γιαχβέ, προέκυψε, ‘’σφήνα’’, η χώρα του Ισαάκ….! ])
ενώ της ελευθέρας εγεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού
/ (!;) «κατά το πνεύμα» : (29) / »….!
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[ Α, ο Ισαάκ : ιμπεριάλ ιδέα : χώρα/ρες του Ισαάκ και των ‘’μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ώσεων’’ : απογόνων του…..
προέκυψε με τις του ‘’θεού’’ : ’’Γιαχβέ’’ ‘’υπερφυσικές’’ δυνάμεις…., πνευματικές μαζί και υλικές….,…..
ενώ ο Ισμαήλ : ιμπεριάλ ιδέα : χώρα/ρες του Ισμαήλ
και των ‘’μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ώσεων’’ : απογόνων του….. προέκυψε,
κυρίως, με δικές του δυνάμεις : φυσικά μέσα….,….. χα, ’’ως’’, ’’έτσι’’,
κι ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ….! Εεε, και ποια ‘’πουλιά’’ είναι φυσικά ή μη ψάξτε ‘το εσείςςς….! ] ♠
● Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
Κίνα : Λάο Τσε : (μύθος) Η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ήλιου
και ύστερα από 81 έτη, στα 162 της, τον γέννησε κάτω από μια δαμασκηνιά,
μένοντας 81 χρόνια έγκυος, χμ, όσα και τα συγγράμματα---κεφάλαιά του….!
/ Ω, στους κινέζους η ιδέα του θρησκοϊμπεριαλισμού ‘’γκαστρο’’συστηματοποιήθηκε σε 81 χρόνια….! / ● ▓
-----------------------------------------------------#$#$#$------------------------------------------------------Όμως, χμ, το απέκτησαν το παιδί "θαυματικά"---φακιρικά…., βρε, "δανεικό" γιο...., από ‘’δανεική’’ μαμά….,
|| Ω, συνηθισμένο το να ‘’δανείζουν’’ οι φύλαρχοι τη φυλή τους σε Αρχιφύλαρχο…., ντόπιο ή μη….! ||
[[ …..χξς΄, άντε και….. καλά σαράντα, ωχ, καλό ‘’σαραντισμό’’….,
μωρή Ελ ί σαμπεθ…., χξς΄, ή Ελ ι σαμπαθάη….! | Α, και προσοχή σε Νονούς και βαπτηστήρια –σας…!; |
ε, άντε και συνεξεξεξουσία, παρά τω «έχοντι δύο υιούς» : Ι. Χ και Ι. Β ‘’Καίσαρι’’, με το ιερατείο….,
ξου, και, αλά Μποχάντιο, σώρρυ, Βυζάντιο….! Άντε και σατράπισσα σε σατραπεία….. Ααρωνική….! ]]
μιας και γιος χρειάζονταν στο σήριαλ που θα έπαιζαν....,
/*/ Ε, κι από χώρες, σώρρυ, κόρες : ‘’μαχαλο’’νύμφες φουλ εκεί και τότε….!
Κάθε Εβραιοφυλή : Εβραιονομάδα και βασίλειο με υποβασίλεια…., αυτόχριστα ή μη….,
νααα…., αλά Αρχαία Ελλάδα….. με τις….. πόλεις κράτη…., από Κρήτη έως Μακεδονία και….! /*/
αφού…., εισακουσμένοι, πια, επιτέλουςςςςς, από το Θεόοοοο….,
χμ, αναστήθηκε η μήτρα της Ελισάβετ…., χμ, ως άλλη Σάρ,ρ,α κι αυτή….,
καταπώς λέει ο Λουκάς, ο Τρέλληνας ιατρός γυναικολόγος....,
| Τσς, κι η νεκρωμένη ράβδοςςς του Ααρών, σώρρυ, νεκρωμένη πάαατρα του Ζαχαρία ανα∙στήθηκε....! |
δηλαδή…., αφού βρήκε 678 μαντήλια κι έτσι παρέστηνε την έγκυο μετά από πέντε μήνες "εγκυμοσύνης"….,
που την φανέρωσε στον έκτο μήνα κι απαλλάχτηκε, έτσι, ουστ, από την ντροπή της στειρότητας....!
Βλέπουμε, λοιπόν, ο άγγελος Γαβ ριήλ
/// Ρε, ποιός δίποδος άγγελος : επίσκοπος : πράκτορας :….
ενσαρκώνει, τώρα κι εδώ, την ιμπεριαλοϋποκινήτρια ιδέα Γαβριήλ…!; ///
να επισκέπτεται τον ξιππασμένο Μωάμεθ, σώρρυ, Παπαρία, σώρρυ, Ζαχαρία....,
στην εκκλησία…., μια μέρα…., χμ, που ήταν νύχτα
στο μεσαιωνιστοκρατούμενο---σατανιστοκρατούμενο "Ισραήλ"….,
να κάθεται στα δεξιά του θυμιάματος του θυσιαστηρίου / Α, του κέρασε και καφέ γλυκό ο..... Αλατίας....! /
και να του βεβαιώνει πως θα γεννήσει γιο…., χμ, με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία
[ Ε, τα "τέτοια" –του άκουσαν μερικοί, ώς κι άρχοντες, και πίστευαν, τάχα, πως είναι, και, ο Ηλίας….,
κάαααατι που, μετά, το επεβεβαίωσε κι ο Ι. Χ….! ]
και πρόδρομο του Ιησού...., που δεν θα πίνει κρασί και οινοπνευματώδη ποτά….,
χμ, ιδίως από την ‘’κουτσουρο’’«άμπελον»….: Ιερουσαλήμ….!
---- Εμ, ας έπινε, μέεεεεχρι τέλους, «ποτό από την πνευματική πέτρα : Χριστό»….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 4, 2….,
για να έκανε, και, το «βάπτισμα του Μωυσή μέσα εις την νεφέλην και την θάλασσαν» και να….! ---♦ Μαλαχίας : 3 : $23 : ( Παραίνεσις εν κατακλείδει) : Κύριος : «Ιδού εγώ θα σας αποστείλω
τον Ηλίαν τον προφήτην πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η φοβερά»….!
Παραπομπή απ’ το $23 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 1 : 17 : «Και θα έλθη πριν απ’ αυτόν
/ …..ο Ιωάννης Βαπτιστής, πριν από τον Ιησού Χριστό….. / με το πνεύμα και την δύναμιν του Ηλία,
ώστε να κάμη να γυρίσουν οι καρδιές των γονέων
εις τα παιδιά τους και οι απειθείς να αποκτήσουν το φρόνημα των δικαίων
και έτσι να ετοιμάση διά τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως Ιωάννου του Βαπτιστού….!
|/ Ωχ, μάλλον, για τους….. δεκατο,προσφορο,λογικούς λόγους,
που κι ο ‘’Μαλα,χ,κ,ίας’’, Γιαχβικά, ’’παραινούσε’’….! /| ♦
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Μα ο Ζαχαρίας δεν τον πίστεψε // Τί, για σατανοφακίρη τον πέρασε ο «απειθής κι άπιστος» τω Γιαχβέ…!; //
και, γι’ αυτό, έμεινε….. κωφάλαλος | Ννναι, ‘’μιλιά’’ για, Ααρωνική, ‘’νερο’’,λαο,κρατία κι Αντιμνημόνιο….! |
|| Εχ, ως….. συμβολικήηη τιμωρία του….. για αποκάλυψη κωδικο’’τέτοιων’’ σε….. ’’αποστάτες’’ –τους….,
που δεν είδε μεν…., άκουσε και λάλησε : φανέρωσε δε ο κωδικόλαγνος «ωτακουστής»….! ||
για ένα περίπου χρόνο….,
*// Ε, όχι και πως μόνο τόσον καιρό ήταν μυστικός : άλαλος ο ‘’μυστικοπαθής’’
και κρατούσε μυστικό : δεν έλεγε πουθενά και τίποτα για την ‘’καινή διαθήκη---καινή συμφωνία : μνημόνιο’’
και….. τον ’’μυστικό….. καφέ’’ τους…., εχ, μα και βουβός….: ακούων μεν ‘’αντιλόγια’’, μη ακούων δε….!
Και….. λάφυρα και λεία…., κατά «Νόμο της Στύγας», ωχ, Ησαΐα Α΄ : 33 : 23…., για 1 χρόνο, έπαιρνε…!; //*
μέχρι που τον βάπτισε Ιωάννη...., κατά παραγγελία του αγγέλου....,
και που, τελικά…., έτσι κωφάλαλος…., βγαίνει από τον ναό στο εκκλησίασμά του.....,
που…., σαν τον είδε έτσι ζαλισμένο…., κατάλαβε πως είδε όοοοοραμα....,
ναι, το εκκλησίασμα όχλος…., που δεν ήταν δα και το 1ο ξίπασμά του….!
[ Α, και πολύ "όραμα", χμ, στο "προφητό"πληκτο "Ισραήλ"…., και πολύ θεατρίνος ο ανάλατος Ζάχος....! ]
-------------------------------------------------------&%$&%$--------------------------------------------------------------█ Ιεζεκιήλ : 3 : (25), $26 : (Σιγή και απομόνωσις) : (25) :
Κύριος : πνεύμα Κυρίου, που «εισήλθε εις αυτόν»….: | Ε, ’’του μπήκε η, ιμπεριάλ, ιδέα’’, ’’θεόοοοοθεν’’….! |
/ προς Ιεζεκιήλ / : «’’πήγαινε / ω Ιεζεκιήλ / να κλεισθής εις την οικίαν σου.
Και ιδού, υιέ του ανθρώπου, θα τοποθετήσω επάνω σου (!;) δεσμά
{// …..έι, ρε σειςςςςς…., μήπως, μερικές φορές, και, με ‘’τέτοια’’ και τιμωριακά δεσμά
ήσαν τινές εκ των ‘’αποδεσμευόμενων’’, και, στην Κ. Δ….. ’’Δεσμωτών Προμηθέων’’….,
είτε, δηλαδή, ελαφρώς ‘’κοιμώμενοι’’ υπαίθρια : «εν τη κονιορτώ της γης» : ανοιχτό τάφο….,
αλυσσοδεμένοι σε παλούκι ή σε βράχο….. ‘’ως ο Προμηθέας’’…., χμ, σκονιζόμενοι αυτοί….,
είτε ως βαθέως ‘’κοιμώμενοι’’ σε υπόγεια φυλακή : κλειστό τάφο ισοβίες και θανατοποινίτες….,
«χμ, εν τη υγρασία της….. υπογής»…., χμ, υγραινόμενοι αυτοί….,
σαφώς, ωσεί της του Ιωνά υγρασιακής κητο·φυλακής…!; //}
και θα σε δέσω με αυτά, ούτως ώστε να μη δύνασαι να ευρεθής μεταξύ των / των αποστατών….. / ‘’»….!
$26 : «’’Και θα κάμω την γλώσσάν σου να κολληθή εις τον ουρανίσκον σου,
( Ωχ, ολιγόχρονη σ,Σ,τυγερή τιμωρία μεν…., βαρύτατη δε…., χμ, που άλλους ελαφριά και στα δόντια,….! )
ούτως ώστε να είσαι άφωνος / …..για λίγο διάστημα….. / και ανίκανος να ελέγξης αυτούς
/**/ …..α, στους από σας αποστάτες συνέχιζε να δίνει τα κωδικομυστικά σας ο Ζαχαρίας…!;
Και….. τί ανίκανος να ελέγξει τους αποστάτες, ρε Λουκά…!;
Μήπως, κι αυτοί, παρίσταναν τους αποστάτες…., ενώ δεν ήσαν…., ε, για το ξεγελάν….,
χα…., ως το κάθε….. ’’πολύμορφο’’ μούτρο της ‘’ιερής’’ μπλόφας της «ιερής διπλωματίας»…!;
Α, πρόσεχε, ρε Ζαχαρία…., μην και σε χρησιμοποιούν, κι εσένα, και ‘’σε πουλήσουν’’….,
ως, μετά, και τον, έστω, γιό σου, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή του Οξαποκεί….,
μιας και εσείς ψιλοείστε δημοκρατικοί…., ε, ως απόγονοι του ‘’τέτοιου’’ Ααρών….,
ω, ‘’άσκημο’’ το βλέπω το φλιτζάνι του καφέ που ήπιες με τον ‘’δαγκώνοντα’’ σκύλο….. Γαβ ριήλ….!
Ναι…., και μπορεί να ψιλοδέχτηκες την αλλαγή ρόλων του Ι. Β και του Ι. Χ…., μα ‘’αυτό’’ όχι….!
Και, σαφώς, μιλώ έτσι για τον Ζαχαρία…., ορμώμενος εκ της….. κωδικικής….. παραπομπής….! /**/
διότι είναι / …..οι Ιερουσαλημίτες, που απειλεί με πυρπόληση της Ιερουσαλήμ….. / οίκος αποστάτης»….!
Παραπομπή από το $26 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 1 : 20 :
άγγελος Γαβριήλ / …..προς Ζαχαρία, πατέεερα του Ι. Β….. / :
«Και ιδού, θα είσαι βουβός 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’’»….:
Πρόρρησις της γεννήσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού….!
[ Α, πριν γεννηθεί ο Ι. Β, γεννήθηκε ο Ι. Β…., ε, η ιδέα Ι. Β….! Κι ο Ζαχαρίας στην «έδρα του Μωυσέως»…!; ]
---- Έιιι, ω «ευπειθείς»…., ’’το πιάσατε’’ το παραπεμπτικόοο κωδικικόοο υπονοούμενό τους…!;
Ή θα χρειαστεί…., ρε ’’θεοκτόνοι’’, που διαιωνίζετε, και, τις σκατένιες ιμπεριάλ Εβραιοϊδέες….,
να σας παρα,απο,πέμψω στα….. τσακίδια…., πάλι, ε…!; ---- █
===================================================================
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9 --- 147 )
#147)
Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας.
Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 26 έως 38.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετικη, αναφορά.]
*) Κατά δε τον (!;) έκτον μήνα απεστάλη (!;) ο άγγελος Γαβριήλ από τον Θεόν εις πόλιν της Γαλιλαίας,
που ωνομάζετο Ναζαρέτ, προς παρθένον, η οποία ήτο μνηστευμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ
(!;) από τον οίκον του Δαυίδ και το όνομα της παρθένου ήτο Μαριάμ.
---- …..ααααα…., ήξερε, και, ο Γαβ ρι ήλ ότι η Μαριώ ήταν ‘’μυημένη’’
στο δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
ενώ η ‘’απάρθενη’’ κι από ψιλοαλλαξοκωλιές, σώρρυ, ψιλοαλλαξοπιστιές Ελίζαμπεθ
δεν ήταν έτσι…., μα….. ’’μεικτή’’…., ως κι ο Ζαχαρίας….,
κάτι που για τον ’’πολύμορφο’’ : ‘’πολυεαυτικό’’ Γιαχβέ, ‘’τώρα’’, δεν έχει και μεγάλη σημασία….,
που όλα τα σκεύη του είναι χρήσιμα του Κεραμοποιού αυτού….,
ναι…., ακόμα και του αποστάτη….. Κεραμέως…., χμ, ‘’του άλλου εαυτού του’’ Κεραμέως….,
τα οποία, σαφώς, τα….. ’’κεραμοποιεί’’…., σαν τον….. ξανα….. προδώσουν….! ---Και όταν παρουσιάσθηκε εις αυτήν ο άγγελος της είπε,
«Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη είσαι συ μεταξύ των γυναικών».
Αυτή δε μόλις τον είδε, εταράχθηκε με τα λόγια αυτά και εσκέπτετο τι σημαίνει ο χαιρετισμός αυτός.
*// …..ωχ, μωρή Μαρίκα…., γνήσιος Γιαχβικός είναι….. και μην ταράζεσαι….!
Δεν βλέπεις που φορά «προγνωστικό σημείο» : κονκάρδα στο δεξί φτερό του…!; ‘’Τυφλή’’ είσαι…!; //*
Και ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι ευρήκες χάριν εκ μέρους του Θεού.
Θα μείνης έγκυος και θα γεννήσης υιόν και θα τον ονομάσης Ιησούν.
Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομασθή Υιός του Υψίστου και θα του δώση ο Θεός τον θρόνον
(!;) του Δαυίδ (!;) του πατέρα του, και θα βασιλεύση εις τον οίκον του Ιακώβ (!;) αιωνίως και η βασιλεία του
(!;)δεν θα έχη τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς θα γίνη αυτό, αφού (!;) δεν έχω άνδρα;».
{ …..α, μη στενοχωριέσαι, δεσποινίς Μαριόλα…., πρώτα θα σε γκαστρώσουν και μετά
ο Μάμος Γιαχβέ θα στείλει τον Αρχάγγελο Ραφαήλ…., ως τον έστειλε και στον της Π. Δ Ραγουήλ….,
να σου βρουν έναν κάλό παπούλη γαμπρό και να σκεπαστεί, σαμπαθαηιζέ, το ‘’μυστήριον’’….! }
Ο άγγελος απεκρίθη, «Πνεύμα Άγιον θα έλθη σ’ εσέ και δύναμις του Υψίστου θα σε σκιάση
---- …..εμ, τα ‘’όρη’’ και τα ‘’βουνά’’ κάνουν θαυματική σκιά….,
ιδίως, εις τους/τας στα….. αλληγορικά ριζοόρια και ριζοβούνια ιστάμενους/νες….,
χα, αλά την γκαστρωτική, λες, του Πέτρου : ‘’λόφου’’ σκιά….! ---διά τούτο και το άγιον
|/ Εμ, έτσι : τρ·αγιαστικά και με τον κάθε Σαμπαθάη…., ε, μετε,μ,ν,σαρκ,ψυχ,ωτική ιδέα…., κι αυτός….! /|
που θα γεννηθή θα ονομασθή (!;) Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ η συγγενής σου,
συνέλαβε και αυτή υιόν εις τα γεράματά της και αυτή που θεωρείται στείρα,
είναι τώρα εις τον (!;) έκτον μήνά της, διότι κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατον εις τον Θεόν».
Είπε τότε ( …..χμμμμμ, ‘’αβίαστα’’….! ) η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου· (!;) ας μου γίνη όπως είπες».
( Ω παραδομένη, μπρος στη δόξα, τι είν’ η λόξα….! Ε, μάλλον και κατά την Μαριαμομαμή, Λόξα….! )
Και έφυγε απ’ αυτήν ο άγγελος. [Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 148 )
#148)
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας.
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 39 έως 56.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Και εσηκώθηκε η Μαριάμ κατά τας ημέρας αυτάς και επήγε γρήγορα εις την ορεινήν περιοχήν
εις πόλιν του Ιούδα και εμπήκε εις το σπίτι του Ζαχαρία και εχαιρέτησε την Ελισάβετ.
Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμόν της Μαρίας, (!;) επήδησε το βρέφος εις την κοιλιά της
και (!;) επληρώθη η Ελισάβετ (!;) από Πνεύμα Άγιον, και με μεγάλην φωνήν εφώναξε και είπε,
«Ευλογημένη είσαι συ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.
Και πώς συνέβη τούτο, να έλθη η μητέρα (!;) του Κυρίου (!;) μου προς εμέ; Διότι μόλις ήλθε εις τα αυτιά μου
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η φωνή του χαιρετισμού σου, επήδησε από χαράν το βρέφος εις την κοιλιά μου. (!;) Και μακαρία είναι
εκείνη, που επίστεψε, ότι θα εκπληρωθούν όσα της ειπώθηκαν από τον Κύριον».
---- …..εχ, ω ‘’Μαντάμ’’ ‘’προξενήτρα’’ αρχαγγέλα Ραφαέλλα…., σώρρυ, Ααρωνικιά Ελισάβετ….,
έτσι δεν ‘’τυφλώθηκες’’….. ή ‘’κουφαλάλιασες’’ κι εσύ…., ε…!; ---[Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#147. #148) Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας.
Η παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Ο ύμνος της Μαρίας.
Ο άγγελος Γαβ ριήλ…., πάλι…., ο «Δυνατός» και, χμ, "βραχιονούχος" σατανοφακίρης....,
[ Χξς΄, ο…., πολύ -- πολύ….. μ. Χ…., αγιοσπερματοχύτης Σαμπαθάη ή Λεβή θαρρείς κι είναι….,
ναι, που, πάντα, είχαν ‘’τέτοιον’’, και, οι ‘’τέτοιοι’’….!
Κάλέεεεε…., «Η θεϊκή Βριμώ θα γεννήση Βριμό», δηλαδή, η Δυνατή θα γεννήσει Δυνατό….,
ως, κατά Άγιο Ιππόλυτο, φώναζε ο ιεροφάντης των για τη Δήμητρα Ελευσινίων Μυστηρίων….! ]
πάει…., ενώ η Ελισάβετ ήταν 6 μηνών "έγκυος"...., στην παρθένα, χμ, Μαριάμ
και της λέει..... τζα και..... κούκου...., σώρρυ, «χαίρε»..... και μένει έγκυος…., αφύσικα, χμ, μα φυσικά....!
/* Ε, με ένα….. κούκου κι ένα τζα της εφούσκωσε η κοιλιά....!
Καλέ…., τζα και κούκου….. και χαρά…., μόνο, σε μη βιασμό….! Α, και στις παραδομένες….!
Μα…., αφού το προσ·εύχονταν η δεσποινίς…., που….. βιάζονταν να γίνει κυρά….! */
Ναι, κι όχι παρταλόντυτα : νεφθαλειμίστικα : τεχνάσματι...., ως, έστω, η Σαβέτα….,
κάτι που δεν πίστεψε η Μαριάμ…., χα, η μη έχουσα άντρα…., ως λέει στον, ξου, άγγελο….!
// Κάλέ…., μήπως ακόμα δεν ήταν με τον Ιωσήφ, ούτε καν αρραβωνιασμένη,
και ‘’του τη φόρτωσαν’’, μετά, γκαστρωμένη…!; //
Μα….. αυτή, η Μαρία, δεν έμεινε κουφάλα λη…., ως ο Ζαχαρίας, για την απιστία της….,
μα λαλίστατη και, αλλιώς, ωτακούστρια….,
χμ, για να μπορέσει να εκφωνήσει, η κυρά Μάρω, τον ιμπεριάλ ‘’ποιητικό’’ ύμνο ‘’της’’ μεγαλόφωνα
και να ακούν κι άλλοι....!
---- Ρε, τόσο κούμ,άσ,ι….. και τόσο εγγράμματη…!;
Ή ο κωδικο·’’απομαγνητοφωνήσας’’ ήταν εγγράμματος και…!; ---Δηλαδή…., πως θα γεννήσει τον αναμενόμενό τους γιο του Θεού και Μεσσία τους....,
( Ω Βριμώ…., ναι….: Άγιος, Άγιος Κύριος Σαμπαθάη, αχ, σώρρυ, Σαμπ,β,β,αώθ….. Βριμός….!
‘’Μπουγάδα’’, ρε πορνό’’γερε’’ μπουγά, και, στα ‘’φρεσκοΰφαντα’’ : κουμ ‘’λινά’’…., έστω κι αν…!; )
τον προορισμένο να πάρει για αιώνια βασιλεία τον θρόνο του Δαυίδ...., η επίδοξη βασιλομήτωρ....,
την οποία…., λέει στον ύμνο της...., θα την μακαρίζουν όλες οι γενεές….!
---- …..καλέ Μαρίκα, μην τον πιστεύεις τον Σιλωάμ : σταλτό του σαδιστοπαίχτη σας ‘’Γιαχβέ’’….,
που τα ίδια του έλεγε κι αυτού, του Δαυίδ…., χμ, και…., αφού ‘’ξεθύμανε’’ και….. τον‘’σαβαχθάνισε’’….,
’’φούσκες : μπαλόνια’’, και, τα για βασιλεία του αιώνια….! ---Προβλέπει δε, κιόλας, η με αρρωστημένη φαντασία και μωροφιλόδοξη Μαρία...., πως ο γιος της
θα κατεβάζει βασιλείς απ’ το θρόνο τους…., | Α, μ’ άλλους ‘’τέτοιους’’ θα γίνει Βασιλεύς των βασιλέων….! |
πλούσιους θα τους διώχνει αδειανούς...., χμ, με τον….. βραχίονά του,
// Ε, άδειασε πολλούς πλούσιους ο ετερό,πλουσιό,τροφος μαμωνοχρήστης, ο με την αιώνια βασιλεία….!
Βρε όχλοι –τους…., ’’αδειάστε’’ ‘τον…., για να ‘’γεμίσετε’’….! //
θα χορταίνει πεινασμένους..... κ. α. λ...., || Ννναι…., όλο βαρυστομαχιασμένους έκανε ο αερομάγειρας....! ||
χμ, αφού ο ‘’θεός’’ «ενθυμήθηκε, όπως είχε υποσχεθή εις τους πατέρας τους, να δείξει έλεος…..»….!
[ Εμ, ω Μαριόλα, οι βροχές δεν φέρνουν, μόνο, ‘’Χριστικά’’, «βατράχια»…., μα και «ουράνιο τόξο»….:
α, «το σύμβολο της διαθήκης»…., που, «όποτε εμφανίζεται,
ενθυμείται / ο Γιαχβέ / τη συμφωνία του» : Γέννεσις : 9 : 15….! ]
----------------------------------------------------#####---------------------------------------------------▓ Δανιήλ : 7 : $14 : ( Ο παλαιός των ημερών
/ …..χμ, και ο νέος των νυχτών….. /
και ο υιός του ανθρώπου : όραμά του…..
|/ Ναι, ‘’ντόπιο’’ : υιό του ανθρώπου τον ήθελαν, αρχικά, και, μετά, ‘’ξενόντοπιο’’….! /| ) :
Δανιήλ : «Και εδόθη εις αυτόν
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/ …..τον, «μετά των νεφελών του ουρανού», όμοιον με υιόν ανθρώπου….. /
[ Προ,μετα,φήτης : και, εγκάθετος του Κυρίου : ’’Θεού’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ μέσω άλλου εγκαθέτου του….,
ενώ….. υιός Θεού : και, εγκάθετος του Κυρίου : Θεού : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ άμεσα…., κι εδώ….! ]
εξουσία και δόξα και βασιλική δύναμις, όπως πάντες οι λαοί, αι φυλαί /Α, τα 12 έθνη…!;/ και αι γλώσσαι
( …..Α. Ι. : «νερά»….: «λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»…., μα εδώ λείπουν οι όχλοι….! )
[[ Ρεεεεε σειςςςςς…., ο Δανιήλ μιλά, εδώ, για τη Βαβυλώνα….,
την πόρνη την νερο : λαο,οχλο,εθνο--φυλο,γλωσσο : κάθιστη….,
που λέει κι ο Ιωάννης στην Απο,επι,κάλυψή ‘’του’’….: Α. Ι : 17: 15….!
Αααααα, μπας και ‘’μας κάτσει’’ ως ‘’τέτοιος’’
ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ : το κρυπτομισέλληνο Γιαχβίδιο ‘’παραπεμπτικά’’…., που, κι εμείς, λαός,….. είμαστε…! ]]
ίνα υπηρετούν αυτόν.
Η εξουσία αυτού είναι εξουσία (!;) αιώνιος, η οποία (!;) δεν θα παρέλθη
και η βασιλεία αυτού (!;) δεν θα καταστραφή»….!
Παραπομπή από το $14 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 1 : 33….:
Ο άγγελος Γαβριήλ / …..στη Μαρία, μητέεερα του Ι. Χ….. / : «…..και θα βασιλεύση / ο Ιησούς Χριστός /
εις τον οίκον του Ιακώβ (!;) αιωνίως [ …..χμ, να, μόνο, σ’ αυτόν τον οίκο, καλέ, και τρομάααααξαμε….! ]
και η βασιλεία του (!;) δεν θα έχη τέλος»….: Ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας….!
● Επίσης…., γίνεται παραπομπή στο ως άνω : Λουκάς : 1 : 33 απ’ το της Π. Δ Δανιήλ : 7 : (17), $27….:
(Όραμα των τεσσάρων θηρίων….: τέσσαρες βασιλείς οι οποίοι θα εγερθούν : 7 : 17,
η βασιλεία των οποίων θα παραδοθή στο λαό των αγίων / ραβίνων / του Υψίστου : Δανιήλ : 7 : $27….,
«Η υπό του αγγέλου Γαβριήλ εξήγησις του οράματος…..του / δικέρωτος / κριού
και του μονοκέρωτος τράγου….: δίκερως κριός : ο βασιλεύς της Μηδίας και Περσίας….,
μονόκερως τράγος….: ο βασιλεύς της Ελλάδος….,
ενώ….. το μεταξύ των οφθαλμών του, του τράγου, μέγα κέρας
είναι ο πρώτος βασιλεύς της Ελλάδος / ο Μέγας Αλέξανδρος /….:
Δανιήλ : 8 : (5) 19, 20, 21 και 11 : 2….! ●
*//* …..ω νερο : λαο,οχλο,εθνο,γλωσσο : ελληνούδια…., εκφυλιζόμενα….,
είδατε πώς…., ε, νεφθαλειμίως : τεχνάσματι….,
σας ‘’έκατσαν’’, και, εσάςςς, τα καββαλογιαχβίδια της, δόλια, ελληνοονόματης ‘’λόμπυ’’ Διασποράς….,
διά του ‘’θεό’’μασκου’’….. ‘’«Δούρειου ίππου»’’….. Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., ιστορικό βήμα το ιστορικό βήμα…!;
Ναι, και, εσάς…., να, δυσυποψίαστα ‘’σαμποταζιζέ’’….,
συν εβραιοφρόνοις κι εβραιοκινήτοις Έλλησι ανθέλλησι, αρχόσι και μη,….. οι, τάχα, φιλέλληνες….,
χμ, από τότε έως και τώρα…., ιδίως, τώρα, ως ‘’πάγγαια’’ οικονομική πανδικτατορία Ν ο 666---888….,
’’πνευματικά’’ και μη…., μα και με….. αρχαιοελληνοπολιτισμικές κολακείεςςςςς….!
Λες κι είν’ βαλτοί να ξεπληρωθεί, πλην τα σε βάρος τους εγκλήματα των επιγόνων του Μεγαλέξανδρου,
και, ο, συμβολικόςςςςς, βιασμός της Ευρώπης από το Δία….:
‘’«…..χρεωστικά σας έγγραφα…., τα οποία ήσαν εναντίον σας
και τα επήραν από το μέσον | …..εεεεε, τάχα….! | και τα εκάρφωσαν εις τον σταυρόν / σας /,
απογυμνώσαντα τας αρχάς και τας εξουσίας / σας / και διαπομπεύσαντα αυτάς δημοσία,
σύροντα αυτάς εις την θριαμβευτικήν πομπήν τους»’’….,
’’ως’’ θα έλεγε, και, ο Παύλος….: Προς Κολοσσαείς : 2 : 14, 15…., ε,….!
Εμ, πώς αλλιώς τόσο ‘’ξύπνια’’ τα εκδικητικά Γιαχβίδια….,
χμ, παρά, ’’μόνο’’, βασιλο’’κερατικά’’ και, προπαντός, ’’εξωτερικόχρεα’’…!; *//* ▓
------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------Και…., μετά…., / .....επειδή ο Ιωσήφ είχε μαλακό στομάχι και δεν χώνευε το σκληρό κέρατο..... /
πήγε «γρήγορα», για 3 μήνες, στην φακιροδασκάλα και συγγένισσά της Ελισάβετ…., που τη δόξαζε τότε....,
[ .....α, τι σόι δοξασμένο....! Λόξα, λοιπόννννν, στους λοξίες....! ]
νιώθοντας τιμή που την επισκέφτηκε, χμ, η μητέρα του Κυρίου της....,
που πίστεψε ότι θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του ‘’Μεγαλάδελφου’’ Γκάμπριελ,
σώρρυ, του αγγέεεεελου ---- …..τί, όχι αρχαγγέεεεελου…!; ---- Γαβ ριήλ....!
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( .....Εμ…., πες -- πες..... την ‘’καταφέρατε’’…., κι εσύ βρε κυρά Σαβέτα…., την δεσποινίς Μαρίκα....!
Μήπως…., και για αυτά…., τον στείλατε για μαραγκοδουλειές εκτός έδρας τον Ιωσήφ…., τότε….,
που, απουσιάζοντός ‘του, έμεινε διδυμ έγκυος, χμ, ’’θαυματικώς’’….., και για να τα ‘’μπαλώσετε’’…!;
Ή πιο πριν την ‘’καταφέρατε’’ την….. Αλκμήνη….. ‘’τέτοια’’ Μ,Κ,αριόλα…., ααα, την με….. δίδυμα…!; )
Κατά τον χαιρετισμό τους δε…., ο Ιωάννης Βαπτιστής…., ο Ι. Β….,
χμ, όντας μες στην κοιλιά της Ελίζαμπεθ….,
κλωτσούσε…., μόλις μίλησε η Μαρία...., α…., «επήδησε από χαρά»....,
/ .....χμ, από "έμβρυο"….. πηδηχτούλης κι ο Ι. Β....,….! /
κι ας, μετά, λέει πως στα 30 του πρωτογνώρισε τον εξάδελφό του και, τότε, βαπτιστήρι του Ιησούλη….,
ως λέει ο Ιωάννης : κεφ. 1, εδ. 33, 34….!
=============================================================
9 --- 149 )
#149)
Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία.
Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία : Λουκάς, κεφ. 1, εδ. 57 έως 80.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#149)

Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία.

Αφού γεννήθηκε ο Ι. Β…., την 8η ημέρα την της….. ιμπεριάλ περιτομής του,
αποφάσισαν να τον ονομάσουν κι αυτόν Ζαχαρία….!
---- Μηηηηη…., που θα μπερδεύουμε, περισσότερο τον Πατέρα με τον γιο…..
και δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ο ‘’Μεγάλος Πατέρας’’ και ποιος ο ‘’ο μικρός γιος’’….,
αν δεν ‘’τους περνάμε’’, κιόλας, κι αυτούς για….. Αγιοτριαδικούς….. ‘’Μεγάλους Αδελφούς’’….! ---Ο πατέρας Ζαχαρίας, λοιπόν…., πήρε μολύβι και πλάκα κι έγραψε : «Ιωάννης θα είναι το όνομά του».....
και αμέσως άρχισε να μιλά….. κι όλοι εκεί, χμ, φοβήθηκαν…., λέει ο Λουκάς....,
κι απορούσαν προβληματιζόμενοι για το τι άραγε θα γίνει το παιδί του Ζάχου και της Σαβέτας....!
*/ Εεεεε, από μπαμπά κόρακα κι από μάνα στρουθοκάμηλο..... έκτρωμα θα γίνονταν....,
λίγο ‘’έτσι’’ και λίγο ‘’έεεεετσι’’….,
χμ…., από διασταύρωση ντίρμας με παλιουριά, γκιουρλούκι τους βγήκε....,
σκόπιμα, έστω, μόνο, λογοφακίρης....! /*
Κι ο μωροφιλόδοξος Ζαχαρίας…., Αγιοπνευματούχος πια…., εξέπεμψε ύμνο, χμ, προφητικό για τον Ι. Β….,
τον ερημίτη πρόδρομο : «Προάγοντα» του Ιησού Διόνυσου, σώρρυ, Ιησού Χριστού : Ι. Χ….,
του σωτήρα των Εβραίων της φυλής του Ι. Β και του Ι. Χ από τους εχθρούς τους….,
ε, τώρα που ο ‘’ξεχασιάρης’’ Γιαχβέ θυμήθηκε τη διαθήκη : συμφωνία του με τους….,
λέει, ως κι η Μαρία, κι αυτός….!
---------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------------♣ Ζαχαρίας / ο προφήτης / Α΄ : 3 : $8 : (Όραμα του αρχιερέως Ιησού) :
Άγγελος του Κυρίου / προς (!;) αρχιερέα Ιησού / : «Άκουε λοιπόν,
Ιησού, (!;) αρχιερεύ, συ και όλοι οι σύντροφοί σου, οι οποίοι κάθηνται ενώπιόν σου, επειδή είσθε
άνθρωποι προγνωστικού σημείου· διότι ιδού εγώ θα στέλλω / Α, όχι θα στείλω…., μα εσαεί, ώσπου να….! /
τον δούλόν μου Βλαστόν»….!
|| …..ρε…., χξς΄…., μήπωςςςςς…., ο Ι. Β πολιτική εξουσία….. κι ο Ι.Χ εκκλησιαστική…!; ||
--*-- …..«Βλαστόν» / …..στο στα αρχαία ελληνικά κείμενο : «τον Ανατολήν»….. / :
πιο κάτω μετονομάζει σε Βλαστό, κατ’ εντολήν του Κυρίου, τον διοικητή της Ιουδαίας Ζοροβάβελ,
χρήζοντάς ‘τον, ως έναν εκ των βασιλέων του Ιούδα,….: Ζαχαρίας Α΄ :6 : 12, 13 :
Κύριος / προς Ζαχαρία / :
«Και θα είπης εις αυτόν / τον Ζοροβάβελ / τα εξής· ’’τάδε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· ιδού ο άνθρωπος,
του οποίου το όνομα είναι Βλαστός. Διότι θα βλαστήση (!;) εκ του τόπου αυτού
// Χμ, είχαν και ‘’εισαγωγής’’…!; Ναι…., μα εδώ….. άνθρωπος και υιός ανθρώπου/πων…., ‘’ντόπιος’’….! //
και θα ανοικοδομήση τον ναόν του Κυρίου.
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Ούτος θα φέρη βασιλικά διάσημα, θα κάθηται ως άρχων επί του θρόνου του.
Ο δε Ιησούς (!;) ο ιερεύς θα είναι εκ δεξιών του και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων»….! --*-[ Βρε, σαν αλλάζουν οι καιροί….,/ αλλάζουνε κι οι ρόλοι….,/
οι ξύπνιοι, μόν’, αλλάζουνε….,/ μα όχι κι οι χαχόλοι….! ]
Παραπομπή από το $8 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 1 : 77, 78 :
ο άγγελος Γαβριήλ / …..προς Ιωάννη Βαπτιστή, ‘’νήπιο’’ όντας αυτός…!; / :
«…..διά να κάμης γνωστήν εις τον λαόν του / του Υψίστου / την σωτηρίαν
διά της συγχωρήσεως των αμαρτιών των χάρις εις το μεγάλο έλεος του Θεού μας,
όταν ανατείλη επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανόν»….:
Η γέννησις του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο ύμνος του Ζαχαρία….! ♣
===========================================================
9 --- 150 )
#150) H παρουσίασις του Ιησού Χριστού εις τον ναόν.
Η παρουσίασις του Ιησού Χριστού εις τον ναόν : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 22 έως 24.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά.".]
*) Και όταν συμπληρώθησαν αι ημέραι του καθαρισμού,
σύμφωνα προς τον Μωσαïκόν νόμον,
τον έφεραν / τον Ι. Χ / εις τα Ιεροσόλυμα, διά να τον παρουσιάσουν (!;) εις τον Κύριον
----όπως είναι γραμμένο εις τον νόμον του Κυρίου, ότι Κάθε (!;!;!;) αρσενικόν που (!;!;!;) ανοίγει μήτραν,
πρέπει να θεωρηθή ως αφιερωμένον εις τον Κύριον---και να προσφέρουν (!;) θυσίαν, σύμφωνα προς εκείνο που λέγει ο νόμος του Κυρίου :
Ένα ζεύγος τρυγόνια ή δυό μικρά περιστέρια.
[Λουκάς : κεφ. 2, εδ. 22, 23, 24.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#150)

Η παρουσίασις του Ιησού Χριστού εις τον ναόν.

Καλέ ειδωλολάτρισσα Μαρίκα…., ακόμα θυσίας---σφάγια προσφέρεις....,
*// Ε, να ‘χει κι ο ιερέας του ναού της «έδρας του Μωυσέως» Ζάχος περιστέρια και τρυγόνια να τρώει....,
μην και πέσει κάτω από τα 678 κιλά....!
Και, φυσικά, η Ελισάβετ, μάλλον, δεν πρόσφερε ‘’τέτοια’’….!
Εμ, να τα πάει, η παπαδιά, στο ναό κι ύστερα, πάλι, στο σπίτι….,
που οι παπάδες τα έπαιρναν…., ααα, κι ο Γιαχβέ….! //*
έτσι…., ω αντιφεμινίστρια και φαλλοκράτρια….,
μητέρα συ του μελλοαντιειδωλολάτρη Χ,Ν, Γ,αζωραίου.…,
που, κι αυτός, κατά σένα τη μάνα του, το ίδιο συνιστούσε σε ‘’θεραπευμένους’’ του…!;
Και, και, αυτό…., για να εκπληρωθεί η φαλλοκρατική γραφή του Μωσαïκού νόμου…., που λέγει :
«Κάθε αρσενικό που ανοίγει μήτραν, πρέπει να θεωρηθή ως αφιερωμένον εις τον Κύριον…..»….,
[[ Δηλαδή, τίιιιι…!; Όλα τα αρσενικά, εκεί, χμ, δεν άνοιγαν, με τη γέννησή τους, μήτρα…!;
Και, μόνον, αυτά που την άνοιγαν….. θα έπρεπε να θεωρούνται ως αφιερωμένα εις τον Κύριον…!;
Κι ο Ι. Χ τίιιιι…!; Κι η, χμ, αειπάρθενος, Μαρία τίιιιι…!;
Ανοιχτόμητρη---απάρθενος, ’’έτσι κι απ’ αυτό εδώ’’…!; ]]
που δεν μας λέει, όμως…., τι ανοίγουν τα, χμ, ’’παλιοθηλυκά’’…., σαν γεννιούνται...., μήτρα ή..... πάτρα.…!
==========================================================================
9 --- 151 )
#151) Ο Συμεών και το «νυν απολύεις».
Ο Συμεών και το «νυν απολύεις» : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 25 έως 35.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 152 )
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#152)
Άννα η προφήτις.
Άννα η προφήτις : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 36 έως 38.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#151. #152)

Ο Συμεών και το «νυν απολύεις». Άννα η προφήτις.

Ο Συμεών, «αγιοπνευματούχος» κι αυτόςςς, | Ε, 200 χρόνια ‘’φούρναρης’’ στον εν Αιγύπτω ‘’φούρνω’’….! |
[ Α, όσοι φιλόχριστοι, αγιοπνευματούχοι...., ως κι ο ‘’φούρναρης’’ : κωδικοποιητής αυτός : η ιδέα Συμεών….,
ενώ οι αδιάφοροι ή εναντιούμενοι στον Ι. Χ….. αντίθεοι....,….. ουουουστ….! ]
ειδοποιημένος από το Άγιο Πνεύμα πως θα γνωρίσει τον Χριστό…., τσσσσς, προτού να πεθάνει....,
πάει, 200 και πλέον χρονώ, «κατά έμπνευση» στον ναό…., όπου ήτο ο Χαζωραίος με τους "γονείς" του....,
τον παίρνει αγκαλιά και τον ευλογεί…., χρίζοντάς τον Χριστό, φως και Σωτήρα του "Ισραήλ"....!
▌ …..χξς΄…., όπως και ο σοφός Αζίτα προφήτευσε το μεγαλείο του Βούδ,δ,α….,
ή, πάλι για τον Βούδδα, οι ιερείς, εξηγώντας το όνειρο της μάνας του περί ‘’μυστικής σύλληψής’’ του,
αποφάνθηκαν ότι πρόκειται να γεννηθή ένα ένδοξο παιδί προορισμένο να γίνη
ή παγκόσμιος άρχων : Βούδδας ή μεγάλος ασκητής : Βούδας…., / Ε, και τα 2 ως Ιδέα Βούδ,δ,ας….! /
αφού, «μόλις γεννήθηκε έκανε (!;) επτά / …..ε, ιμπεριάλ επτά….. / βήματα
με κατεύθυνση προς τον Βορρά»….,…..
ή ως ο μάντις Τειρεσίας για τον Ηρακλή, που είπε προς τη μάνα του….:
«Ο γιός σου, όταν θα μεγαλώσει, θα γίνει ανίκητος ήρωας και θα ανέβει στον έναστρο θόλο,
αφού πρώτα εξοντώσει τα τέρατα των δασών
και στείλει στον άλλον 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.»….,
καθώς κι ο Δίας τον ήθελε ‘’έτσι’’…., τον νόθο γιο του με την Αλκμήνη Ηρακλή : και, χώρα….,
μα όχι και τον δίδυμο, αδελφό του Ιφικλή…., «που ήταν προικισμένοι με (!;) διαφορετικό πνεύμα»….,
/ Ε, αφού αυτός και στη ‘’σύγχρονη’’ σύλληψή τους, ήταν από το φυσικό σπέρμα του Αμφιτρύονα….! /
κυρίαρχο πάνω σ’ όλους τους γειτόνους του…., ή…., ή…., ή….! ▌
Επίσης…., έτσι κι η 84χρονη χήρα και προφήτις Άννα...., «εκείνη ακριβώς την ώρα»…., χμ….,
|/ Σαφώς, και οι δυο, θεατρίνοι, μες στο, από τότε, «Μεγάλο Κόλπο»…., "πρωτο"κράχτες του Ιησούλη....! /|
μα αυτή….. κατά άπνευση…., πάει εκεί…., χα, για ‘’παράσταση’’….,
για να ‘’το’’ πιστέψει ο, ακόμα, δύσπιστος Ιωσήφ…., και διατυμπανίζει, παντού, πως ο Ιησούς είναι
ο /Ε, προκάτ και για «τεστ πίστης»/ αναμενόμενος Χριστός....! [ Τί, κιόλας, Χριστός, χωρίς «βουτυρόμελο»!; ]
([ Έι…., ψιτ…., ρε σεις πουρά…., ω κάθε σατανο’’γιαγιά’’ Άννα και κάθε σατανο’’παππού’’ Συμεών….,
νααααα…., προφητεύω κι εγώ…., ε, και θα το ιδείτε από την σελήνη σε λίγο….,
ότι ‘’θα γεννηθεί κυνηγός ψαριών θαλάσσης,….. και, συνάμα, αλιεύς θηραμάτων βουνών,…..’’….!
Και…., ω κι εσείςςς…., ναι…., έτσι θα είναι ο ‘’καβουρντισμένος’’, ως ‘’μυριοψημένος’’, «άρτος»….,
εχ, από….. σύκαλη…., σώρρυ, σίκαλη…., που…., στη ‘’2η‘’ παρ,απ,ουσία του….,
θα είναι πίτουρο….. ολικής αλέσεως….. για….. χοίρους….,
που, φαγωθέντος υφ’ αυτών, θα σαςςς….. κατα…..λερώσουν…., ήτοι, θα λερωθούν…., ω λέρες….! ])
Προεπισημαίνει δε στην Μαρία ότι….. «Αυτός / ο Ι. Χ / είναι προωρισμένος
διά την πτώσιν και ανύψωσιν πολλών μεταξύ του Ισραήλ
και ως σημείον διά το οποίον θα υπάρχη αντιλογία, (!;) διά να φανερωθούν αι σκέψεις πολλών καρδιών,
και την ιδικήν σου ψυχήν / ω Μαρία / (!;) επίσης θα διαπεράση ρομφαία» : Λουκάς : 2 : 34, 35….!
[[[ Εμ, αντιλογία : αμφισβήτηση….: «εκτός εαυτού»…., χμ, «όταν άκουσαν αυτό οι δικοί του
// …..ννναι, κι οι δικοί του…., για τις φασαρίες και συγκρούσεις του με Φαρισαίους,….. κ. τ . λ….. //
και εβγήκαν να τον πιάσουν, διότι έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού»….: Μάρκος : 3 : 21….,
χμ, και, μετά, τους αρνήθηκε, ώς και τη μητέρα του….,
εχ, ως «μη πράττοντες το θέλημα του Πατέρα του»….:
Ματθαίος : 12 : 46 έως 50 και Λουκάς : 8 : 19 έως 21….,…..
ε, «να», πια, και ’’συμμορφωτική’’ ρομφαία, και, στην αντιλέγουσα….. μαμά…., έστω, και για λίγο….! ]]]
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*## Α…., «η μαρτυρία δύο αλήθεια είναι»…., χξς΄…., και τι να αντιλογήσει κανείς….,
όταν, μάλιστα, ’’έλαμπε’’ ο εωσφόρος Ι. Χ : Ι. ΑΧ από….. φωσφορόσκονη ή….!
Χμ, και θα ήταν υπεραλήθεια…., αν κι ο Γιουσούφ, σώρρυ, Ιωσήφ….,
ως ο Ζαχαρίας για τον, έστω, γιο του Ιωάννη….,
εξέπεμπε ύμνο προφητικό για τον, έστω και μέσω Δαυίδ, γιόοοοο του Ι. Χ….!
Μα….. αυτός ο καημένος, ’’ακόμα’’, προσπαθεί να λύσει το ‘’μυστήριο’’ της ‘’σύλληψης’’ του Ι. Χ….,
ενώ ο Ζάχοςςς ‘’ήταν σίγουρος πως ήταν δικός του γιος…., χωρίς να είναι δικός του…..’’….!
Μωρέ σειςςς…., αν οι Εβραίοι δεν κατ·είχαν ‘’πουλημένους’’ Έλληνες’’ κι Ελληνιστές της κωδικογνώσης….,
αλλά και της….. ’’αινιγματοδέτρας’’…., πλην και ‘’αινιγματο’’λύτρας…., Ελληνικής γλώσσας….,
δεν θα μπορούσαν με τίποτα να κάνουν, και, αυτές τις σούπερ ‘’τέτοιες’’ κωδικοποιήσεις….! Εεεεεε…!;….. ##*
==========================================================================
9 --- 153 )
#153)
Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού.
Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού : Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 39 έως 52.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Το δε παιδί εμεγάλωνε και εδυνάμωνε κατά το πνεύμα επειδή εγέμιζε από σοφίαν
και η χάρις του Θεού ήτο επάνω του. (!;)
[Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 40.]
{ Και ο Ιησούς προώδευε εις σοφίαν και σωματικήν ανάπτυξιν και εύνοιαν
εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων. (!;)
[Λουκάς, κεφ. 2, εδ. 52.] }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#153)

Τα παιδικά χρόνια του Ιησού Χριστού.

Καλέ σεις χαζοχριστιανοί Άννες και Συμεώνηδες...., να, ήταν πνευματικά διακυμαινόμενος ο Ιησούλης σας....,
[ …..χμ, ως κι ο Δίας…., που….. «όσο μεγάλωνε, οι δυνάμεις του αύξαιναν, μαζί με το θάρρος του»….! ]
δόσεις -- δόσεις αποκτούσε, και, το Πνεύμα..... και όχι εκ γενετής, χμ, πανθεοπνευματούχος....!
Χμ, ναι…., και…., ανάλογα με το πόσο «βουτυρόμελο» έτρωγε…., «μάθαινε να απορρίπτη το κακόν
και να εκλέγη το αγαθόν»…., ως λέγει περί, τινόςςςςς : επίιιιι βασιλέως Άζαχ, Εμμανουήλ
ο Ησαΐας : Α΄ : 7 : (14) 15 (16)….!
Και τι, Αιγυπτιακές, λεπτομέρειες για τη ζωή του Ι. Χ, απ’ τα 12 ώς τα 30 του χρόνια…., ω σατανοτετράς….!
*// …..και….: Λουκάς : 2 : 42 έως 52….:
επί τρεις, 3, μέρες είναι χαμένος ο δωδεκάχρονος Ι. Χ στα Ιεροσόλυμα…., τάχα, στο ναό….,
( Ε, ως τα 3 του από τα 30 έως τα 33 του…., ε, ως 3 κι οι μέρες της ‘’ταφής’’ του σε ‘’τάφο’’ : ‘’ναό’’….,….! )
που, σαν δεν τον βρίσκουν, ψάχνοντές ‘τον επί μια ημέρα, οι γονείς του, (!;) φεύγουν στη Ναζαρέτ
και, σαν ξαναγυρνούν (!;) μετά από 3 μέρες στα Ιεροσόλυμα,
τον ξαναβρίσκουν και τον παίρνουν στη Ναζαρέτ….,
χμμμμμ, ννναι, έως τα τριάντα του….,….. καλέεεεε…., για να επαληθευθεί η προφητεία….:
«Εξ Αιγύπτου εκάλεσε / ο Γιαχβέ / τον υιόν του»…., ναι, κι εμείς, «καταλάβαμε τι ‘’κρυφο’’εννοείτε»….! //*
------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------█ Απόκρυφα : Θωμά Ισραηλίτου Φιλοφόφου :
Ρητά εις τα παιδικά του Κυρίου : αντίστοιχα, κεφ.: 4 : 1, 2, Γ΄ : 1, 2, 3 και 5 :
Ο Ιησούς σκοτώνει με τον λόγο του κι αμέσως…., πικραμένος που τον χτύπησε στον ώμο…., ένα παιδί….!
*▬* Ωχ, ξιππασμένο παιδί ήταν και δη με ‘’κουρδισμένο’’ μυαλό ότι θα γίνει,
σαν μεγαλώσει, ’’μυστικά’’ : καββαλέ, Αρχιβασιλιάς : Δαλάι Λάμα :….!
Ε, ναι, ξιππασμένο παιδί ήταν…., που, από μικρό είχε, φαίνεται, πρότυπο τον ‘’θαυματοποιό’’ Ελισαιέ….,
που, διά της κατάρας του και «εν ονόματι του Κυρίου», αρκούδες κατασπάραξαν 42 παιδιά….,
μερικά απ’ τα οποία τον φώναζαν περιπαικτικά «φαλακρό»….: Βασιλειών Δ΄ : 2, 23, 24….!
Άλλωστε, χα, και, ο ομο,ι,ούσιος θεόςςς Γιαχβέ προείπε….: «Υποτάχθητε εις αυτόν, μήποτε οργισθή
και αφανισθήτε από την οδόν, διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως»….: Ψαλμός, αγνώστου, Β΄ : 2 : 11 :
Ο Θρίαμβος του Μεσσίου….! *▬*
Επίσης, ο Ιησούς…., πάλι στα παιδικά του χρόνια, γύρω στα έξη του….,
‘’σκοτώνει’’, παρόμοια, κι άλλο παιδί, το ξηραίνει…., ώστε να είναι «άφυλλο κι άκαρπο»….,
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|| Ε, με κλωτσιές του στα διδυμιά του, τον έκανε σεξανίκανο και στείρο….,
χμ, ως…., αργότερα διά της κατάρας του, πάλι, και στα ‘’30’’ του…., και τη στείρα ‘’συκιά’’….,
χα, παραβολικά ή μη….! ||
το γιο του….. γραμματέως Άννα….,
αγανακτισμένος, επειδή σκορπούσε τα νερά που μάζευε…., παιδάκι όντας κι ο Ιησούς….,
που, μόνον, όταν πήγαν οι γονείς του παιδιού να διαμαρτυρηθούν, τότε, τον μάλωσε ο Ιωσήφ….,
μα, που τους (!;) τύφλωσε / …..εχμ, ο φύλακας ‘’άγγελος’’ του Ιησούλη….. / ,
τους γονείς του παιδιού, έτσι και για αυτό….!
{// Α, έτσι έιναι, βρε….. γραμματέα…., που θα πεις συ τον Σούλη---Τούλη «δασκαλεμένο φακίρη»….!
Εμ, όποιος πειράζει ‘’τέτοιο’’ παιντί, ‘’τυφλώνεται’’ : δεν ξαναέχει πρόσβαση στα κωδικο’’τέτοια’’….,
ναι…., κι άντε και φύγε απ’ το ‘’κόμμα’’ τους…., όπου κι εσύ, μάλλον, ανήκεις….,
ε, και, αν θες κι αν τολμάς, πήγαινε και «υπό συκήν» ή υπό όποιο άλλο δέντρο, ώς και Ρωμαίικο….!
Ναι…., για να ξέρεις ότι οι άααααγγελοι του ‘’ουρανού’’ προσέχουν τα ‘’τέτοια’’ ‘’γήινα’’ παιντιά….! //}
Επίσης, ο Ιησούς…., έπλασε από πηλό σπουργίτια, που τα ζωντάνεψε και πέταξαν….!
{ Α, αυτό το, αλά τους της Ωκεανίας, ‘’θαύμα’’ με τα σπουργίτια το αναφέρει η ‘’Εκκλησία’’, βολευτικά της….,
σε διάφορα χριστιανικάαα κείμενα…., ενώ τα άλλα…., τα, και, εκ του ως άνω Θωμά…., τα απορρίπτει….!
Καλέεεεε…., από μικρός έδειχνε, συμβολικάαααα, ότι θα γίνει….. ’’σπουργιτο’’,δουλο,πλάστης….,
ε, να έχουν και οι του ‘’ουρανού’’ πλούσιοι κι άδικοι μαμωνάδες να τα/τους ‘’δανείζονται’’….,
χξς΄, βρε Σολομωντικοί…., για να τους χτίζουν, και, τις….. παλατο‘’φωλιές’’ : «αιώνιες σκηνές» τους….! }
Επίσης, ο Ιησούς…., ανέστησε ένα παιδί, που έπεσε και σκοτώθηκε….!
[ Ε…., δεν είχε δα μόνον ένα παιντί ο ‘’θίασός’’ τους…., που έπαιζαν, συμβολικά, ‘’κουκλοθέατρο’’….! ]
Επίσης, ο «αρτοτρόπος» Απόλλων, σώρρυ, Ιησούς…., στα (!;) οχτώ του χρόνια….,
έσπειρε ένα σπόρο σιταριού και θέρισε πολλούς…., ( Ε, κι οι κόρες του Άνιου ήσαν, και, «αρτοτρόποι»….! )
ώστε χόρτασε όλους τους φτωχούς ( Ε, φτωχοπνεύματους ο πλουσιοπνεύματος Νο 888….! ) του χωριού…..
---- Εχμ…., αυτός έφαγε σικαλένιο ψωμί…., ναι…., γι’ αυτό και ‘’βγήκε’’….. «άρτος»….. ’’συκάλεως’’….! ---κ. α. π…., ε, χα, καλά και κακά ‘’θαύματα’’ του Ι. Χ….:
Θωμάς Μάρας : Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης….! █
==========================================================================
9 --- 154 )
#154)
Η θεραπεία του δαιμονισμένου.
Η θεραπεία του δαιμονισμένου : Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 31 έως 37.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δαιμονισμένον εις Καπερναούμ : Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 21 έως 28.
[Ματθαίος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#154)

Η θεραπεία του δαιμονιζομένου.

Ο Λουκάς εδώ αντιγράφει τον Μάρκο, κεφ. 1, εδ. 21 έως 28…., ’’αυτολεξεί’’…., χαζοκρυφτούλικα....,
ήτοι…., το σχετικό με τη θεραπεία του…., σικέ, βρε…., δαιμονιζομένου :
προσηλυτισμό ’’μη’’ ομοϊδεάτη του στο ‘’κόμμα’’ τους…., χμ, στην Καπερναούμ....!
==========================================================================
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#155)
Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν.
Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν : Λουκάς, κεφ. 7, εδ. 11 έως 17.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#155)

Η ανάστασις του υιού της χήρας της Ναΐν.

Και, αυτό, ---- …..μόνον….! ---- ο ακριβολόγος και μη αυτόπτης μάρτυς
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των λόγων και των πράξεων του Ι. Χ Λουκάς το αναφέρει....,
(!;) φήμη που…., κατά το Λουκά...., διαδόθηκε σ’ όλη την Ιουδαία και όχι μόνο....,
// Ε, τόοοσο διαδομένο….. κι οι άλλοι 3, αυτόπτεςςς, ευαγγελιστάδες δεν άκουσαν τίποτα
και δεν το αναφέρουν ένα τόοοσο μεγάλο ‘’θαύαυαυμα’’…!; //
το της νεκρανάστασης του γιου της χήρας της Ναΐν…., την ώρα που τον πήγαιναν για ταφή....,
παρουσία, και, των μαθητών του Ι. Χ….,
που…., παρόοοοολο που αυτοί ήσαν αυτόπτες μάρτυρες…., χμ, το ξέχασαν
και δεν το μαρτυρούν τέτοιο ‘’θαύμα’’….,
αν και θα ήταν, κι αυτό, ατού στην τρισάθλια προπαγάνδα, και, τους….!
[ Και τι αναπαράσταση αηδίας, ωχ, κηδείας...., και τι νεκροφανές θεατρινοπαιδίο…., χώρα, λες, κι εδώ.…!
Καλέ, ίδιος ο υιός της ‘’προστατευομένης’’ του Ελισαιέ Σουμανίτιδας,
που ο Ελισαιέ τον ανέστησε….: Βασιλειών Δ΄ : 4….!
Εχ…., πώς ανασταίνονται και, και, οι….. χωρικές….. νεκρές : νεκροφανείς Ιδέες -- Όνειρα ή Οράματα….! ]
====================================================================
9 --- 156 )
#156)
Αι γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν.
Αι γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 1 έως 3. ( Γυναίκες : και, χώρες, φυλές,…!; )
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------#156)

Αι γυναίκες που διακονούσαν τον Χριστόν.

Πολλές, λοιπόν, θεραπευμένες και ξεδαιμονισμένες απ’ αυτόν γυναίκες, ήσαν διάκονοι και τροφοί του….,
[ Ε, κατά τον Ησαΐα Α΄ : 33 : 23, 24, ασθενείς = οι αμαρτωλοί : άνομοι τω Γιαχβέ….,
χα, συγχωρηθέντες : θεραπευθέντες : υποταχθέντες :….! ]
ως και, χμ, η Μαινάδα δορυφόρος του Ιωάννα, που ήταν σύζυγος του Χουζά, του επιτρόπου του Ηρώδη….!
// Α, από ‘’διασυνδέσεις’’ με «αλεπούδες» αλά Ηρώδη, χμ, που ήθελε να τον βρει και να τον σκοτώωωσει,
πρώωωωωτος ο «πρω,κ,τότοκοςςςςς»….! //
=============================================================
9 --- 157 )
#157) Ιησούς Χριστός αναχωρεί εις Ιερουσαλήμ. Οι αφιλόξενοι Σαμαρείται.
Ο Ιησούς Χριστός αναχωρεί εις Ιερουσαλήμ. Οι αφιλόξενοι Σαμαρείται : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 51 έως 56.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Αλλά οι κάτοικοι δεν ήθελαν να τον δεχθούν, (!;) διότι επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ. Όταν είδαν
αυτό οι μαθηταί του Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν, «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατεβή φωτιά
από τον ουρανόν και να τους καταφάγη (!;) όπως έκανε και ο Ηλίας;». Εκείνος εγύρισε,
τους επέπληξε και είπε, «Δεν γνωρίζετε ποίου πνεύματος είσθε.
(/ Ααα, ακόμα δεν τους είπε….. πως δοκιμάζει το Πνεύμα : Παράκλητο του ψεύδους του Γιαχβέ….,
ώστε…., αν το κρίνει αυτός κι οι της ‘’πολυπαίγνιδης’’, αλαφιασμένης, «κρυφής» κλίκας του….,
να….. μετατοπιστεί σε….. άλλο Πνεύμα : Παράκλητο…., το του Αντιγιαχβέ….,
«δηλαδή, /σ/το Πνεύμα της αληθείας»…., βρε….. ’’σκυφτοί’’ πνευματικοί’’….!
Ναι, ω εσείςςςςς…., πνευματιστείτε : παρακληθείτε και ‘’πουλείστε πνεύμα’’ και παρακαλέστε….! /)
Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταστρέψη την ζωήν των ανθρώπων αλλά να τους σώση».
Και επήγε σε άλλο χωριό. // Ε, να το χωρίσει ο «σπαρτός»…., σώωωωωρρυ, χμ, να το σώωωωσει….! //
[Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 53, 54, 55, 56.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#157)

Ο Ιησούς Χριστός αναχωρεί εις Ιερουσαλήμ. Οι αφιλόξενοι Σαμαρείται.

Ρε, τέτοια πράγματα έκανε ο Άγιοςςςςς "προφήτης" Ηλίας, χμ, ο υδραυλικός : νερουλάς του ουρανούουου
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και, εδώ, χμ, εμπρηστής…., ως και με την ‘’πύρινη άμαξα’’.…: Βασιλειών Δ΄ : 2 : 11…!;
---- …..α, αυτός είναι σπουδαίο….. Πράμα…., που έχει….. και τη φωτιά….. και το νερό….,
εμπρηστής….. μαζί και πυροσβέστης….!
Και…., ω σπουδαρχίδη Ιωάννη Βαπτιστή…., αν δεν σε έκανε ο Ι. Χ και στη 2 ή του ‘’τέτοια’’
Υπουργό δημοσίων έργων και περιβάλλοντος…., θα σε έκανε, ως με το πνεύμα του Ηλία συ,
Αρχιδό, σώρρυ, Αρχηγό Πυροσβεστικής και Υδροδοσίας….! ---/*/ .....τσου ρε…., υμνητές φονιάδων...., εξεξεξαγιοποιητές καθαρμάτων του όντως Σατανά....,
με τους πάμπολλους βρωμοαγίους στα βρωμοαγιολόγιά σας…., κρυπτοσατάνες Ι. Χήδες, Ι. ΑΧήδες....,
μα και με χαζοχριστιανούς μάρτυρες...., πλην, βεβαίως, των όντως Αγίων…., αλλά όχι λόγω κι αυτών....! /*/
[ «Ηλίας» : στη ‘’γη’’ εμπρηστής…., στον ‘’ουρανό’’ πυροσβέστης….,
ε, και βρακοχέστης στον εξωουρανό : εξωσύμπαν…., όπου κι ο Ένας και μοναδικός όντως Θεός….! ]
Και γιατί, βρε Αρχιερέα -- Αρχιμάγε ή Αρχιμάγε -- Αρχιερέα Χαζωραίε, λες στους Ιάκωβο και Ιωάννη….,
που ‘θελαν να κάνουν το ίδιο με τον Φαέθονα, σώρρυ, Ηλία...., τον μυριοφονιά της Π. Δ….: «Δεν γνωρίζετε
ποίου Πνεύματος είσθε..…»...!; Δηλαδή, ρε, ο Ηλίας ποίου Πνεύματος ήταν
/ Ε, του ψεύδουςςςςς….! /
και κατέστρεφε την ζωήν των ανθρώπων…., έστω, και προφητών του Βάαλ.…:
Βασιλειών Γ΄ : 18 : 40 και 19 : 18…!;
Σατανικούουουουου...!; Ε, φυσικάαααα, κρυπτοσατανικούουουουου....!
*// Ω Πήτερρρ...., ο Ανανίιιας κι η Σαπφείειειρα…., και όχι μόνον...., σε ρωτούν ποίου Πνεύματος είσαι....!
Και, έι, ω….. εξεξεξαλλασσόμενε….. Φαέθονα Ιησούλη, ο ‘’Νονός’’ σου Ιωάννης ο Βαπτιστής σου….,
που είχε το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία…., τί…!; Του ψεύδους…!;….. Α, γι’ αυτό τον ‘’άδειασες’’…!; //*
===================================================================
9 --- 158 )
#158) Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων.
Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 1 έως 20.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Ύστερα ο Κύριος εδιάλεξε και άλλους (!;) εβδομήντα και τους έστειλε ανά δύο πριν απ’ αυτόν
εις κάθε πόλιν και τόπον, από όπου έμελλε να περάση. ( Εμμμμμ, κι ο Π,Φ,αύλος το ίιιιιδιο έκανε και….! )
Και τους έλεγε, «Ο μεν θερισμός είναι πολύς αλλ’ οι εργάται είναι λίγοι.
Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να στείλη εργάτας εις τον θερισμόν του.
Πηγαίνετε· σας στέλλω (!;) σαν αρνιά μεταξύ λύκων».
[Λουκάς, κεφ. 10, εδ, 1, 2, 3.]
{ Οι εβδομήντα επέστρεψαν με χαράν και είπαν, «Κύριε, ακόμη και τα (!;) δαιμόνια
μας υποτάσσονται εις το όνομά σου».
([ Α, τόσο, πια, π,Π,ανική δύναμη το 678ό όνομά σου…., βρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ -- Δία με τους κεραυνούς….!
Και, έτσι που παίζεις σε ταμπλώ πολλών ‘’Θεών’’ και πολλών ‘’Σατανάδων’’, ρε ‘’πλουραλιστή’’,
ίσως, να σου είναι χρειαστός κι αυτός ο….. ’’Σατανάς’’…., ίσως, σε….. ’’σπιτώσει’’….,
ώστε να έχεις….. «πού την κεφαλήν κλίναι»…., ω εσύ Ι. Χ --- ‘’ασπίτωτο’’ Ισραήλ….,
ναι…., ω Γύπτε…., σώρρυ, ω εξ ‘’Αιγύπτου’’ ‘’Αιγύπτιε’’….,
ναι…., και μη χαίρεσαι και καμαρώνεις…., ω Αγαρηνέ : Ιεροσολυμίτη : Αγαρίτη :….! ])
Αυτός τους είπε, «Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν.
Σας δίνω την εξουσίαν να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς ---- …..εεεεε, δίποδα, κι αυτά….! ---και επάνω σ’ όλην την δύναμιν του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψη. Και όμως, μη χαίρετε
διά το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε, διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα
εις τους ουρανούς». // …..ρε μπερδέ μπουρδέ ‘’μπερδεμένε’’ ΣΣΣΣΣύ…., ουρανό ή ουρανούς…!; //
[Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 17, 18, 19, 20.] }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#158)

Αποστολή και επάνοδος των εβδομήντα αποστόλων.

Οι οπαδοί---φιλοΙ. Χήδες του "κόμματος" πληθαίνουν παντού

260
κι ο φίλερις και ‘’θεο’’’’εξεταζόμενος’’ Χαζωραίος με τους, ανίκανους ‘’ξεδαιμονιστές’’, 12
δεν μπορεί να "τα βγάλει πέρα" και, και, για αυτό,
διαλέγει…., ανάμεσα απ’ τους πολλούς μαθητές του…., 70...., | …..α, τόοοτε….. ή πριιιν…!; |
ε, αυτούς που είχαν κλίση, πιότερο στα προπαγανδοφακιρικά….,
ε, ως από πολύ πριν καββαλέ ιμπεριάλ μυημένοι κι αυτοί….!
Και τους στέλνει δύο -- δύο...., ως κράχτες και προπαγανδιστές του εκεί όπου επρόκειτο να πηγαίνει....,
δίνοντάς ‘τους, παράλληλα, και οδηγίες περί….. απλόοοοοτητας, προφύλαξης και συμπεριφοράς τους....,
ε, χμ, και σαν θεριστές…., θερισμού πολλού όντος και θεριστών ολίγων όντων….,
να, και, που τα εκβλητέα ζιζάνια : δαιμονισμένοι : αντιφρονούντες : ανυπότακτοί τους πολλά ήσαν….,
--/-- …..χμ, ωσεί θεριστές του «Θεριστή Διόνυσου» ή ωσεί «Αρότριοι : ζιζανιοκτόνοι» Απόλλωνες….! --/-χμ, τα δίποδα φίδια και σκορπιοί του Αντι’’θέου’’ ‘’Σατανά’’ κι εχθρού : ιμπεριάλ αντιπάλου τους….,…..
που…., σαν άκουαν το όνομα του φημισμένου, ξου, εχθράγαπου και «κυνηγού», Ι. Χ…,
τους «υποτάσσονταν»…., ναι…., χμμμμμ….,
που, «αλλοίμονο», ήξεραν τι «ξεσκόνισμα» τους ‘’προγραφο’’περίμενε αν….. κι αν δεν….!
♠ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 14 : 14 ώς 20 : «…..Και εκείνος / ο όμοιος με υιόν ανθρώπου / που καθότανε
εις το σύννεφο έρριξε το δρεπάνι του εις την γην και εθερίσθηκε η γη…., και τρύγησε τα σταφύλια
του αμπελιού της γης,….. και τα έβαλε εις το μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού.
( …..ε, στο Ληνό : πατητήρι του Όργιου Διόνυσου…., χμ, του….. αμπελουργού, ίσως, και συκεουργού,….! )
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»….!
▪ Ματθαίος : 13 : 39, 40, 41,….: «…..ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου,
και οι θερισταί είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζιζάνια
/ …..οι υιοί του πονηρού κι εχθρού Σατανά : αντι’’Μεγάλου Αδελφού’’….. /
και καίγονται, έτσι θα γίνη και εις το τέλος του κόσμου τούτου.
Θα αποστείλη ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του…..»….!
---- Ε…!; Ε, αφού δεν τέλειωσε ο κόσμοςςςςς, μάταια αγόρασαν μαχαίρια, σώρρυ, δρεπάνια οι 12….,
χμ…., που έμειναν με το δρεπάνι στο ένα χέρι και με τον μ,π,ούλο στο άλλο….! ---- ♠
Επίσης…., τους δίνει κι εξουσία να πατούν πάνω, χξς΄, σε φίδια και σκορπιούς και να μη βλάπτονται….,
ήτοι, δίποδους φακίρηδες…., κι έστω όπως το θέλουν ως όντως φίδια και σκορπιοί
κι όχι ως δίποδα ‘’τέτοια’’ : «αλληγορικά ‘’τέτοια’’»….,
για να μην τους κάνουν ό,τι και οι ακατήχητοι στον Ι. Χισμό Σαμαρείτες....!
Χμ, τα δίποδα πρόβατα…..που τα στέλνει σε δίποδους λύκους....,
που...., σαν πάνε, τελικά, σε μερικές πόλεις…., τους λέει να ξεδαιμονίζουν μερικούς....,
δηλαδή…., να αποστομώνουν και ομοϊδεοποιούν τους αλλόθρησκους....!
// .....α, πιο γρήγορα κι απ’ τους 12…., ε, χμ, που, ήηηηηδη, πιο προκάτ είναι κι αυτοί....! //
Και…., σαν έκαναν τέτοια οι 70…., τα λένε, μετά, στον Χαζωραίο...., που, τότε, τους διαβεβαιώνει πως….,
όταν αυτοί έκακαν αυτά…., εκείνος έβλεπε τον Σατανάαααα να πέφτει σαν αστραπή απ’ τον ουρανό....!
---- …..εεεεεε…., που ‘’το’’ θεωρούσε δεδομένο κι ‘’αυτό’’….! ---[[ Α, και τότε ήταν που ο Σατανάς, χμ, επίδοξος κατακτητής της χώρας τους….,
μα και, όσον, της εξουσίας του Κυρίου : ‘’Κυρίου’’ του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’….,
πέφτοντας…., έσπασε το νύχι του, δεξιού, μεσαίου δακτύλου του....,
που….. ελπίζω να τα καταφέφω να του κάνω…., χμ, και, του όντως Σατανά, όμωςςςςς….,
το πιο επιτυχημένο μανικιούρ και….. πατικιούρ, σώρρυ, πεντικιούρ….! ]]
{$${ ■ Έξοδος : 8 : $18 : Και οι μάγοι
/ …..του Φαραώ…., ως, πριν, ‘’δημιούργησαν’’, κι αυτοί, ως και οι Μωυσής κι Ααρών, βατράχους….. /
ομοίως προσεπάθησαν να δημιουργήσουν κώνωπας με τα μυστικά των τεχνάσματα,
αλλά δεν κατώρθωσαν. Οι κώνωπες ελυμαίνοντο ανθρώπους και ζώα»….!
Παραπομπή από το $18 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 10 : 18 : «Αυτός
|/ …..ο Ιησούς…., στους ιμπεριάλ Νο 787 εβδομήντα δευτεροκλασάτους μαθητές του….. /| τους είπε,
’’Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν.
Σας δίνω εξουσίαν να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σ’ όλην την δύναμιν του εχθρού
και τίποτε δεν θα σας βλάψη»….: Αποστολή και επάνοδος των εβδομήκοντα αποστόλων….!
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--/-- …..άντε και….. αντιοφεϊκό κι αντισκορπιοϊκό ορό…., ρε 70 αστρίτες του βιολογικού πολέμου….!
Α, και τι κωδικική : συνθηματική : αποκαλυπτική : μυστική : οριστική :….. παραπομπήηηηη….! --/-- }$$}
================================================================
9 --- 159 )
#159)
Πώς αποκτάται η αιώνιος ζωή.
Πώς αποκτάται η αιώνιος ζωή : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 25 έως 29.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική,αναφορά’’.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#159)

Πως αποκτάται η αιώνιος ζωή.

Α…., πάντως…., όχι έτσι ως αποκτήσατε, πολλοί, και, την πρόσκαιρη ζωή…., ω, και, εσείς Ι. Χήδες….!
Οι λίγοι, όμως, ας δώσουν για….. την ‘’αιτία’’ του….. Γιαχβαλλαχβραχμοδία….. και ποίος ξέρει τι τους….,
πουουου….. στον απίθανο ντουνιά…., όοοοολα είναι πιθανά….!
( Έιιιιι…., αθανασία = διαχρονικά, ιδέα : ‘’ψυχή’’ αθάνατη….,
αθάνατος = διαχρονικά, μετενιδεωτής : μετεμ’’ψυχωτής’’ –της…., μα όχι, κορμικά, αθάνατος….! )
===============================================================
9 --- 160 )
#160)
Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου.
Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 30 έως 37.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#160)

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου.

Α…., σαν να θυμίζει…., τσς, λίγο…., ο ιερεύς της παραβολής αυτής…., που, μόνον, ο Λουκάς αναφέρει….,
πολλούς αδιάφορους στα βάσανα άλλων καισαρορασοφόρους Ι. Χήδες….,
ω εξεξεξιδανικευτές –τους τσανακογλείφτες….!
Λίγο, χμ…., γιατί, και, αυτοί, φορές και ‘’μερικοί’’, κάνουν και καλές πράξεις,
ιδίως, οι ελαφρώς θετικοί : οι ελαφρώς -+….,
εχ, κυρίως, για άλλοθι και για το θεαθήναι…., ή και για να ξεγελούν, μερικοί, τον δαίμονά τους
και να τους φαίνεται, έστω, πως μοιάζουν, έργοις κι έστω, με τον καλό Σαμαρείτη,
χξς΄, κι όχι με τους, σε….. αντιδιαστολή, αφιλόξενους Σαμαρείτες....!
[ Καλέ αρχιβοσκοί Ι. Χήδες…., πόσα….. αργύρια παίρνετε από τον Καίσαρά σας....,
Καισαροπουλημένοι και Καισαρομισθωτοί...., πλην των εξεξεξαιρετικών προνομίων σας…!; ]
{ * Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 : Κανονικά και μη κανονικά βουδιστικά κείμενα : Βούδας :
«Ω μοναχοί : Εκείνος που θα επιθυμούσε να με φροντίση, ας φροντίση τον άρρωστο συνάδερφό του»….! }
==========================================================================
9 --- 161 )
#161) Η Μάρθα και η Μαρία.
Η Μάρθα και η Μαρία : Λουκάς, κεφ. 10, εδ. 38 έως 42.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------#161)

Η Μάρθα και η Μαρία.

«Μία γυναίκα», η Μαρία / …..χμμμμμ, η αρωματίστρα του Ι. Χ πόρνη Μαριομαγδάλω, βρε Λουκά...!; /
κάθεται, χα, κοντά στα πόδια του Ι. Χ

262
κι ακούει όσα της λέει...., ενώ η αδελφή της Μάρθα φρόντιζε, και, τα κεράσματα….!
Τον Ι.Χ…., «που δεν του έμελε που η αδελφή της την άφηνε /τη Μάρθα, η Μαρία/ μόνη να τον υπηρετή».....
και που της έλεγε, σαν του ζητούσε να της πει να τη βοηθήσει,
|/ Ω ζηλότυπη γεροντοκόρη Μάρθα, άσε τους να ‘’καλομεριδιάσουν’’…., μπας κι αφήσουν απογόνους….! /|
πως μεριμνά κι ανησυχεί για πολλά...., αφού ένα πράμα τής ήτο αναγκαίο...., ε, μάλλον, να βρει γαμπρό....,
/// Εχ, πές της ‘το…., ρε πληκτικέ και ‘’μονόχνωτε’’ Ι. Χ…., να αποκτήσεις και μισή μερίδα χιούμορ….!
Α, χμ, η συμπόνια του για τον κόσμο τον έκανε, νααα, να μη γελάσει ποτέ….!
Εμ, δεν γελούσε…., μα….. ξεγελούσε….! ///
ενώ η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα…., ω…., που ποτέεεεε δεν θα της αφαιριότανε....!
[ Ρε, μπας κι η Μαρία η Μαγδάλω βρήκε γαμπρό στο….. αλλο·πρόσωπο
του αναληφθέντοςςς στον ουρανό : εξωτερικό Χ,Ν,Γ,αζωραίου...! Ή την έβαζε στον καλό δρόμο…!; ]
==========================================================================
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#162)
Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου.
Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 13 έως 21.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#162)

Η πλεονεξία και η παραβολή του άφρονος πλουσίου.

Το ακούτε, ρε πλεονέκτες κι άφρονες πλούσιοι, τι Ιωβαίνουν, σώρρυ, παθαίνουν οι όμοιοί σας,
χμ, απ’ το ‘’Θεό’’ και στα παραμύθια τους...!; Ζακχαιίστε, λοιπόν….!
*// Πάντωςςςςς…., οι πλούσιοι χριστιανοί…., μα και οι ορθώςςς «μαμωνοχρήστες»…., να μην ανησυχούν....,
γιατί με δωρεές στις εκκλησίες, συγγνώμες κ. λ. π…., κ α ι , τ ώ ρ α π ι α….,
χα, για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβαλλάχ : «πλούσιοι ως προς τον Θεόν»….,
ε, κι ως προς το σύστημά του, του ‘’Γιαχβέ’’, που τους πλουτίζει….,
και, μάλιστα…., έχοντας μεσάζοντα τον ‘’Ι. Χ’’....,
"καθαρίζουν" και πάνε ντουγρού στον….. Παράδεισο….! Ννναιαιαι…., ρε άααααει....! //*
==========================================================================
9 --- 163 )
#163) Τα σημεία των καιρών.
Τα σημεία των καιρών : Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 49 έως 59.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#163)

Τα σημεία των καιρών.

Ο Γιαχβιησούς λέγει…., ανάμεσα σε άλλα….. αποκαλυπτικά του…., όπως κάθε φορά που τον θύμωναν….,
στους «υποκριτές» ακροατές του…., και, προειδοποιητικά…., Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 49, 51,…..
που δεν καταλάβαιναν…., ήτοι, αρνούνταν…., ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Χριστός….,
…..«Φωτιά ήλθα να βάλω εις την γην / …..ε, στη χώρα τους….. / και πώς θα ήθελα να είχε ήδη ανάψει.
(!;!;!;!;!;) Έχω να βαπτισθώ (!;!;!;!;!;) ένα βάπτισμα
// Πάααλι, κι άααλλο…!; Μήπως και το εν πνεύματι και φωτιά…., χμ, αλά….. Α. Ι…!; Ή «υπό συκήν»…!; //
και πόσον στενοχωρούμαι (!;) έως ότου γίνη!
[[ Ρε σχιζοανυπόμονο Γιαχβίδιο…., χρειάζονται κι άλλες ‘’επικύψεις’’ στον εξεξεξεταστή σου Γιαχβέ….,
ώσπου να ξαναβαπτιστείς, εκ δευτέρου : δις : «καθ’ όλα» και πλέον, βασιλο‘’πνεύματι’’….!
Α, βρε Απόλλωνα Ιησού…., θες κι άλλο «βουτυρόμελο», χμ, για να μάθεις, σαν πάθεις, να ξεχωρίζεις
τα, κατά Γιαχβέ, κακά κι αγαθά και να σε….. «απορρυπάνει»…., ννναι…., ρε βρωμιάρη : «ρυπαρέ»….!
Ρε Π,Φ,αύλε…., μήπως δεν έμαθε….: «…..αν και ήτο Υιός, έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8…!; Ε, όχι, που γίνεται, πια, «τέλειος» Γιαχβέ το υβρίδιο Γιαχβίδιο….!
Ή, μήπως, ‘’τώρα πια’’, γίνεται «τέλειος» Αντιγιαχβέ και υβρίδιο Αντιγιαχβίδιο και «υπό συκήν»…!; ]]
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Νομίζετε ότι ήλθα να δώσω ειρήνη εις την γην; Όχι, σας λέγω, αλλά χωρισμόν,…..»….,
χωρισμόν…., δηλαδή…., πατρός εναντίον γιου…., γιου εναντίον πατρός…., μητέρας εναντίον θυγατέρας….,
θυγατέρας εναντίον μητέρας…., πεθεράς εναντίον νύφης…., νύφης εναντίον πεθεράς….,.....»….!
{ …..χμ, τυχερές είστε…., ω συνυφάδες και μπατζανάκια....,
χα, που ‘’δεν σας πιάνει’’ το εμπρηστικό και χωριστικό σχέδιο του Φαέθονα, σώρρυ, Χαζωραίου....!
Του….. «σπαρτού» Ιησού Κάδμου…., που φέρνει καινές ιδέες : νεοταξικές : νεοδημιουργιακές
περί ‘’τέτοιων’’ ‘’αποκαταστατικών’’…..
και χωρίζει, έτσι και δι’ αλλαξοπιστίσεως, βολεμένους, τότε, στο ισχύον σύστημα συγγενείς
με αβόλευτους, πια,….. ε, και….. χώρες : κόρες : γιους : νύφες :….! }
Α, δε ξέρω πως το εννοεί ο Ι. Χ...., μα, σίγουρα, η φωτιά του άναψε, πολλάκις έκτοτε...., ωσεί Φαεθονικά….,
ώς και ‘’τέρατα και σημεία’’ έγιναν από τους επιγόνους του....,
*** Εμ…., και πολλά σχίσματα έγιναν, σκόπιμα και σικέ,
για επιμερισμό, έως εξεξεξαφάνισής τους, ευθυνών….,
όπως, έτσι, και ενσύμφορά τους, εσχίσθησαν και βασιλείες τινές σε ’’κόμματα’’ δημοκρατικάαα….! ***
μάλιστα…., όταν…., με πρόσχημα την εξάπλωση του Ι. Χισμού…., έγιναν πάμπολλα εγκλήματα….,
ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα κάθε Νούμερου : του Νου 666, του Νου 777, του Νου 888 ή και του Νου 678....,
χμ, και, στο όνομά του….!
Ναι, και σούπερ εγκλήματα που, διόλου, δεν τα αποκήρυξαν, επίσημα,
οι καισαροεπίσημες, κυρίως, εκκλησίες του....,
που, συνήθως, τα αποσιωπούν..... σκόπιμα...., όπως και τους φόνους…., από επιγόνους του....,
των κατά καιρούς διαφωνούντων με τον Ι. Χισμό…., που, και, τους αφόριζαν, χμ….,
ιδίως, όταν ήσαν, οι εκκλησίες, Καίσαρες..... ή συν Καίσαρι...., συνεργάτες ιμπεριαλιστών....,
ως και πολλοί Ι. Χήδες μαρτύρησαν δολοφηθέντες ποικίλα για τις ιδέες τους...., χμ, άγιοι, πια, ’’έκτοτε’’….,
ως αγιοποιήθηκαν, μερικοί, ιδίως, μεγαλοαστοί, έτσι από επιτροπές ρασοφόρων αγιοσυνομετρητών, χα....,
μόνο και μόνο επειδή ομολόγησαν την χριστιανική τους πίστη...., ακόμα και..... Μεγάλοι δολοφόνοι....!
{ Ααααα…., απ’ όλα τα φρούτα έχει ο μπαξές τους….:
προστάτες πόλεων, σωμάτων στρατού, επαγγελματιών,…..
και, για να ‘’γιορτογεμίζουν τα καισαροπληρωμένα, πια, οχτάωρα τους’’….,
ε, εξού και τόσοι/σες ‘’τέτοιοι/τοιες’’…., α, και για να γιορτάζουν….. όοολοι κι όοολεςςς…! }
Εμ, αν ‘’ξανα’’ανοίξουν ιστοριοβόθροι, θα πεθάνουν πάμπολλοι, αφελείς και μη,
από αηδία και, ανάλογα, βοθρόνια….!
Και….. προσέξτε, κι εδώ, πόσο απροκάλυπτα συνδέει, κατά ‘’κωδικο’’Λουκά, τα ‘’σημεία των καιρών’’….,
που αραδιάζει ο ηλεκτροθέτης : φωτιοβάλτης Ι. Χ : Ι. ΑΧ προς τους αντιτασσόμενούς υποκριτές….,
με τις ‘’προγραφικές’’ του οδηγίες στους συγχρόνους του ‘’τέτοιους’’,
μα και στους επιγόνους του ‘’τέτοιους’’….:
«…..Γιατί δεν κρίνετε / …..ω υποκριτές….: δεύτερο πληθυντικού….. / μόνοι σας ποιό είναι σωστό;
Καθώς πηγαίνεις / …..ω ‘’χριστιανέ’’ : δεύτερο ενικού….. / με τον αντίδικόν σου εις τον δικαστήν,
προσπάθησε εις τον δρόμον να (!;) απαλλαγής από αυτόν, μήπως σε σύρη εις τον δικαστήν
και ο δικαστής σε παραδώση εις το εκτελεστικόν όργανον,
και το εκτελεστικόν όργανον σε βάλη εις την φυλακήν.
Σου λέγω, ότι δεν θα βγης από εκεί, έως ότου πληρώσης και το τελευταίον λεπτόν»….:
Λουκάς : 12 :…..57 έως 59….!
---- Κάλέ Γαζωραίε, αυτοί που ανέσταινες : αποφυλάκιζες ξεπλήρωναν εντελώςςςςς…!; Σωστόοοοο…!; ---======================================================================
9 --- 164 )
#164) Έκκλησις προς μετάνοιαν.
΄Εκκλησις προς μετάνοιαν : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 1 έως 5.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Και ο Ιησούς τους απεκρίθη / …..σε μερικούς, που πήγαν και του είπαν περί των Γαλιλαίων,
των οποίων το αίμα ο Πιλάτος ανέμιξε με τας θυσίας των….. /, «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι
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επειδή έπαθαν αυτά, ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους;
Όχι σας λέγω, αλλ’ εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθήτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Ή εκείνοι οι (!;) δέκα οκτώ
που έπεσε επάνω τους ο Πύργος του Σιλωάμ και τους εσκότωσε, νομίζετε ότι ήσαν περισσότερον
αμαρτωλοί από όλους τους άλλους κατοίκους της Ιερουσαλήμ; Όχι σας λέγω,…..».
[Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 2, 3, 4, 5.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#164)

Έκκλησις προς μετάνοιαν.

Ααααα…., να γιατί σκοτώνεται τόσος πολύς κόσμος...., ε, χμ, γιατί δεν μετανοούν.…!
Κοντά στο ξερό, λοιπόν, καίγεται και το χλωρό….,
χμ, κι ό,τι παθαίνουμε είναι, κυρίως, από θείιιιια τιμωρία, Γιαχβική,….!
Ο υπόκοσμος, ω σατανόσοφε "θεοκτόνε" Χαζωραίε, γιατί δεν σκοτώνεται τόσο πολύ…., ε…!;
Γιατί μετανοεί...!;….. Ουστ, ξου, χξς΄ςςςς, ρε ρεεεεε….!
==========================================================================
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#165) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου.
Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 10 έως 17.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ι. Χ : «Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Αβραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί δέκα οκτώ χρόνια,
δεν έπρεπε να λυθή από τα δεσμά αυτά την ημέραν του Σαββάτου;». [Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 16.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#165)

Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου.

Σάββατο πάλι...., σκόπιμα...., για να ξαναπροκαλέσει τους Φαρισαίους και να κάνει αίσθηση...., ο Ι. Χ….,
"θεραπεύει" μια κυρτή επί 18 / δίς : 9 Χ 2 σ,Σ,τυγερά / χρόνια γυναίκα, που «είχε (!;) πνεύμα ασθενείας»,
δηλαδή, χμ, που την είχε δεμένη ο Σατανάςςςςς...., χμ, την θυγατέρα : κόρη : ‘’χώρα’’ του Αβράμ….!
(/ Αχ, ’’πάει’’, ρε τρισάθλιε συμβολοπαίχτη Χ,Ν,Γ,αζωραίε….,
κύρτωσε, κι ‘’εδώ’’, το ιμπεριάλ όνειρο του Αβραάμ…., χα, το άρρωστο από πνεύμα αταξίας τω Γιαχβέ….,
και….. Ιεζεκιήλ του λείπει…., κι όχι εσύ ο ‘’μαλθακός’’…., για να ξεκυρτωθεί απ’ την….. οστεοπόρωση….!
Και «υπό την συκήν» αποκτούν ‘’πνεύμα : γονίδιο : αγγέλιο υγείας’’….. και….. ανασ,υ,η,κώνονται…!;
Α, γι’ αυτό κι εσύ είσαι, μετά, και, ‘’συκοδεμένος’’…., χα, που «υπό την άμπελον», μάλλον, εκύρτωσες….,
χα, για να αποκτήσεις….. «τον άλλον Παράκλητον, δηλαδή το πνεύμα της αληθείας»….! /)
/*/ Εχ, ίσως τα, μη παρακαλετά, Αντιμνημόνια να είναι πιο αληθινά από τα, παρακαλετά,Μνημόνια….! /*/
● Ω Χαζωραίε...., εσένα που σε "απέλυσε" ο όντως Σατανάς...., πόσα χρόνια σε είχε δεμένο….,
τσς, με «πνεύμα---αγγέλιον---γονίδιον υγείας»...!;
Λοιπόν…, ω εις Αίγυπτον ’’θεό’’σκυφτε επί 18 έτη…., 30 – 12 = 18….,
’’παράλληλα’’ κι όσα η με «ξηρά οστά» ‘’σατανόσκυφτη’’ Ισραηλία…., χμ, θηλυκός, –σου, αντίχριστος, λες….!
Βρε, μπας κι είναι ο ακριβώς---ακριβώς συνομήλικός του Μίθρας….,
ντυμένος κούμ,άσ,ι…., ο εκεί ‘’Σατανόσταλτος’’…!;
Μπα, όχι…., όχι…., λάθος…., χμ, που γυναικεία είναι η καμπούρα….!…..
Εχμ…., σήμερα να ερχόσουν εκ δευτέρου…., που δεν υπάρχει,
και, ανάλογο μεσαιωνικό σκοτάδι...., έτσι που να λάμπουν οι κωλοφωτιές....,
και να έλεγες κι έκανες, κι εσύ, ‘’τέτοια’’, και, σχιζοφακιρικά λόγου και πράξεων....,
θα έμπαινες, τουλάχιστο, σε ψυχιατρική πτέρυγα φυλακής...., εχ, και ποιος άγγελοςςς σ’ έσωζε, τότε....! ●
==================================================================
9 --- 166 )
#166)

Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην.
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Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 22 έως 30.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#166)

Η είσοδος εις την ζωήν από την στενήν πύλην.

Οι καλοί, λέει ο Ι. Χ, πάνε στον Παράδεισο κι οι κακοί στην Κόλαση....,
μα..…πρώτα, οι κακοί, πάνε στον Παράδεισο..... και μετά τους στέλνουν στην Κόλαση....!
*/ Ω πορτιέρη του Παραδείσου Πέτρε…., πρόσεχε το πόμολο της στενής πόρτας..... μη και σφηνωθείς....,
α, και μη ‘’σου’’ περάσει, ‘’λαθραία’’ ο Ερμής…., που αυτός περνά κι απ’ την κλειδαρότρυπα
«σαν ατμός ή σαν φθινοπωρινή πνοή»….!
Και ποίος και πώς τους περνά…., τους κακούς και μετά απ’ τον παράδεισο…., «απ’ το χάσμα που χωρίζει
την κόλασή σας με τον παράδεισό σας και κανείς δεν μπορεί να περάσει απ’ τη μια μεριά στην άλλη»…!; /*
[[ Καλέ Χαζωραίε.…, ’’μηρυκαστικό’’ ξένων δοξασιών, και, περί των ως άνω ‘’τοιούτων’’….,
υπάρχουν κι οι ψυχοσυλλέκτες...., καθαρτήριοι και μη…., και είναι αυτόματη η "απορρόφηση" των ψυχών....,
σαφώς, ανάλογα με το ευθύς επιθανάτιο άθροισμα της ψυχοενέργειας της καθεμιάς...., ννναι, Θεονόμω….!
Ναι…., και..... δεν χρειάζεται να περνούν, χμ, από το "τελωνείο" του Πήτερ...., ούτε έχει περάτες...., ούτε….,
ε, και στον όντως παράδεισο -- ‘’παράδεισο του Ήλιου….. και στην όντως κόλαση -- κόλαση της Σελήνης....,
αλλά και στην εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄….,….! ]]
=====================================================================
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#167)
Η έχθρα του Ηρώδη.
Η έχθρα του Ηρώδη : Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 31 έως 33.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Αυτός τους είπε /…..ο Ι. Χ σε….. μερικούς Φαρισαίους…../, «Πηγαίνετε να πήτε σ’ αυτήν (!;) την αλεπού
|…..στον Ηρώδη που, τάχα, ήθελε να σκοτώσει τον Ι. Χ…..| ‘’Βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες σήμερα
και αύριον και την τρίτην ημέραν τελειώνω’’. Αλλά πρέπει σήμερα και αύριον και την ερχομένην
ημέραν να συνεχίσω την πορείαν μου, διότι (!;) είναι αδύνατον να θανατωθή προφήτης
έξω από την Ιερουσαλήμ».
[Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 32, 33.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 168 )
#168)
Ταπεινοφροσύνη και φιλοξενία.
Ταπεινοφροσύνη και φιλοξενία : Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 7 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#167. #168)

Η έχθρα του Ηρώδη. Ταπεινοφροσύνη και φιλοξενία.

Γιατί, ρε μαρή Χαζωραία αλεπούουου, ήταν αδύνατο να θανατωθεί "προφήτης" έξω απ’ την Ιερουσαλήμ...!;
Ή μήπως ήταν συνθηματικό...., ως άκαιρον κι ανωρίμωρον τότε...., ω πολυάαααασχολε…..,
για, κατά την "προφητεία", σταύρωσή σου…., χμ, επί εκλείψεως του ήλιου....,
για να φανεί κι αυτό ωςςςςς "θαύμα"...!;
Και…., ελάτε στα συγκαλά σας, Ρακάδες Φαρισαίοι…., αν, πράγματι ήθελε να τον σκοτώσει ο Ηρώδης….,
είχε σπιούνους να του ‘’τη στήσουν’’….. κι αυτού και των σωσιών του….!
Ννναι, που, άλλωστε και η σύζυγος του επιτρόπου του, του Χουζά, Ιωάννα
τον ακολουθούσε, ’’τρέφοντάς’’ ‘τον, σε περιοδείες του….,
οπότε θα μπορούσε να τον παρακολουθήσει μέσω αυτής και να τον….: Λουκάς : 8 : 3….,
περιοδείες, και, στα μέρη επιρροής του….,
όπως και στην υπαγόμενη σ’ αυτόν Γαλιλαία….: Λουκάς : 23 : 7….!
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Ναι…., και που του δόθηκε η ‘’ευκαιρία’’ να τον σκοτώσει….,
η μεγάλη ευκαιρία….. τότε που κατηγορούνταν για αντικαισαριστής
και του ‘’τον έστειλε’’ ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος….,
ο πιθανόν, κι αυτός αντικαισαριστής, π ι α, και συνεργάτης, π ι α,
και, των ‘’Ι. Χήδων’’….. και των ‘’Σαυλιανιστών’’….,
ε, και που, μόνο, τον ταπείνωσε…., λες κι ήταν ο ‘’διπλοπαίγνιδος’’ μες στο «Μεγάλο Κόλπο»….,
εχ, το….. αντικαισαρικό μεν….. καισαρικό δε…., ε, με τον επίδοξο Καίσαρα---Αντικαίσαρα καισαρικό….,…..
α, χμ, κι έγιναν, έτσι, ο Ηρώδης κι ο Πιλάτος / οι 2 «Άγιοι» / , από εχθροί φίλοι….: Λουκάς : 23 : 6 έως 12….!
Παράλληλα, ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ, συνιστά…., και, με παραβολή….,
λέει σ’ άλλους κι αλλού πρωτοκαθεδριόφιλους Φαρισαίους…., μάλλον, δικούς του….,
να είναι ταπεινόφρονες και φιλόξενοι…., χμ, ως, πιο κάτω, ο ταπεινόςςςςς….. τελώνης Ζακχαίος….,
για να πάρουν την ανάλογη ανταμοιβή / …..ε, και πόστα εξουσίας….. /….,
χμ, ως, πιο κάτω ο Ζακχαίος…., αρρρρρχιτελώνης, έτσι, πια….,
κατά την ανά,αποκατά,σταση των δικαίων…., ε, των κατά ‘’θεό’’…., και,’’καισαρο’’διωγμένων…., δικαίων….!
====================================================================
9 --- 169 )
#169)
Ο άσωτος υιός.
Ο άσωτος υιός : Λουκάς, κεφ. 15, εδ. 11 έως 32.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία,σχετική,αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 170 )
#170)
Ο άδικος διαχειριστής.
Ο άδικος διαχειριστής : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 1 έως 8.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ι. Χ : (!;) «Και επήνεσε ο κύριος τον άδικον διαχειριστήν, επειδή ενήργησε έξυπνα,
διότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου εις τας σχέσεις των με τους ομοίους των είναι εξυπνότεροι
από τους ανθρώπους του φωτός». (!;)
[Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 8.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#169. #170)

Ο άσωτος υιός. Ο άδικος διαχειριστής.

Ναι…., έτσι ακριβώς, χα…., όπως ο άσωτος υιός….: Ι. Χ, λεςςςςς….,
μετανοιωμένος...., συχγωρέθηκε από τον πατέρα του…., που του έσφαξε
τον μόσχο τον σιτευτό…., σαν γύρισε, | ….. ο, «κριτής», Σατανάς, κι εδώ, ήταν καλεσμένος στο γλέντι…!; |
αφού σπατάλησε όλο το μερίδιό του εις βάρος του φρόνιμου αδελφού του….: Ι. Β, λεςςςςς….,
[ Ε, που, μάλλον, θα ήταν απ’ άλλη μάνα / …..μάννα : ‘’χώρα’’….. / ,
λιγότερο απ’ την του ασώτου καπάτσα κι αγαπητή του, μάλλον, δίγαμου….! ]
που ο πατέρας του δεν του ‘σφαξε για χατήρι του ούτε ένα κατσίκι, για να γλεντήσει με τους φίλους του....!
// .....εμ, φυσικά, οι..... αυνάνες είναι για τα..... παράσιτα…., ουστ, τους….. άδικους διαχειριστές....! //
Χμ, έτσι ακριβώς…., κατά επέκταση...., πράγμα που το λένε οι Ι. Χήδες...., και ο φιλεύσπλαχνος Θεός....,
αν μετανοιώσει ο Σατανάς…., ώς κι οι δικοί του...., οι σε Γη και σε Σελήνη…., θα τον, τους, συγχωρέσει….,
διαγράφοντας, κιόλας, όλα τα εγκλήματά του, τους, εις βάρος, και, των ανθρώπων....,…..
και θα το γλεντήσουν όλοι αγαπημένα...., χμ, σάμπως στο τέλος των παραμυθιώωωωων....!
*// Τι είναι, ρε, έστω, ο Θεός...!; Το ‘’Μεγαλάδελφο’’ Κράτος---Πατέρας…., που συγχωρεί και προάγει
τους σπάταλους κομπιναδόρους...., ε, το ίδιο…., να, αυτοί που το εκπροσωπούν...., επίσης, τέτοιο...!;
Τι απόψεις περί δικαιοσύνης..... οι διπλόγλωσσοι μαζοχοπλάστες....!
Και….. τους κατθρώπους μπορεί, ο όντως Θεός, να τους ‘’αθωώσει’’ :
να μη σκοτώσει τις ψυχές τους, τελικά….,
αλλά αφού ‘’ξεπληρώσουν’’, όποτε, στην εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄….,
μα τους Σατανάδες ποτέεεεε και με τίιιιιποτα….! //*
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----------------------------------------------#$#$#$#$#$---------------------------------------------▓ [ Μεταφραστές της Π. Δ : κωδικοποιητές της….:
«Τα εξιστορούμενα επεισόδια / …..τα στο βιβλίο του Τωβίτ….. /
(!;) δεν είναι πλαστά, αλλά προσαρμόζονται απλώς εις τον (!;) διδακτικόν σκοπόν του βιβλίου»….,
που συνετάχθη τον 3ον π. Χ αιώνα επί τη βάσει γραπτών σημειώσεων του Τωβίτ…..»….! ]
▪ Τωβίτ : 11 :…..$6….: «Η διά της χολής του ιχθύος | …..’’ιχθύς’’ από τον ποταμό Τίγρητα….. | θεραπεία
των οφθαλμών του πατρός / …..που έπασχε από τυφλωτικό λεύκωμα από αφοδεύσεις στρουθίων….. /
του Τωβίτ»….!
---- Τωβίτ….: εκ της φυλής Νεφθαλείμ : τέχνασμα…., που αποστάτησε, κι αυτή,
/ Ε, παραπεμπτικά : ♂ : Ζαχαριόθεν, κι ο «ρυπαρός» κι ‘’άσωτος’’, νεφθαλείμ, Ιησούς έτσι…!; /
απ’ τον οίκο Ιερουσαλήμ…., βααλιστές, κι αυτοί, και Χαναανίτες….,
που θυσίαζαν, ως κι οι άλλες αποστάτρες φυλές, στη δάμαλι του Βάαλ,
δίνοντας, όμωςςςςς, την δεκάτην στους θεραπευτές υιούς του Λευί….! ---Παραπομπή από το Τωβίτ : 11 : $6 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 15 : 20 :
«Και εσηκώθηκε / ο άσωτος υιός / και ήλθε εις τον πατέρα του.
Ενώ δε ήτο ακόμα μακρυά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε
και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχηλόν του και τον κατεφίλησε»….: Ο άσωτος υιός….!
▪ Ζαχαρίας Α΄ : 1 : $3 : (Κλήσις εις μετάνοιαν) : Θεός / προς Ζαχαρία / :
«Ειπέ εις αυτούς· ’’τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· επιστρέψατε προς με’’,
λόγος του Κυρίου των δυνάμεων,
‘’και θα επιστρέψω προς σας’’, ---λέγει / υπόσχεται / ο Κύριος των δυνάμεων»….!
Παραπομπή από το Ζαχαρίας Α΄ : 1 : $3 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 15 : 20 :
«Και εσηκώθηκε και ήλθε εις τον πατέρα του.
Ενώ δε ήτο ακόμα μακρυά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίσθηκε
και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχηλόν του και τον κατεφίλησε»….: Ο άσωτος υιός….!
▪ ♂ Ζαχαρίας Α΄ : 3 : $4 : (Όραμα του αρχιερέως Ιησού) :
«Και απεκρίθη ούτος / ο άγγελος του Κυρίου / και είπε τα εξής προς τους ισταμένους ενώπιόν του
’’αφαιρέσατε απ’ αυτόν /απ’ τον αρχιερέα Ιησού, παρόντος του, κριτή, Σατανά/ τα ρυπαρά ενδύματα’’….!
Παραπομπή από το Ζαχαρίας Α΄ : 3 : $4 της Παλαιάς Διαθήκης στο Λουκάς : 15 : 22 :
«Αλλ’ ο πατέρας είπε εις τους δούλους του,
’’Βγάλτε την στολήν την πρώτην και ντύσατέ τον και δώστε του δακτυλίδια για το δάκτυλό του
και υποδήματα για τα πόδια του»….: Ο άσωτος υιός….!
{ Ρε σειςςςςς, μπας και την είπε, κι αυτήν την παραβολή, ο Απόλλων Ι. Χ, κυρίως, για τον ίδιο…!; } ▓
██ Σαφώςςς…., αν λάβουμε υπόψη μας την…., κι εδώ κωδικική, πονηρή κι ‘’αθώα’’…., παραπομπή….,
από τον ρυπαρόντυρο κι άνομο τω Γιαχβέ Ιησού, και, του προφήτη Ζαχαρία….,
όι -- όι ‘τους…., που οι νεοδιαθηκικοί θέλουν να είναι προφητεία για τον νεοδιαθηκικό Ιησού….,
και που…., αφού μετάνιωσε…., τον έντυσε ο Κύριος με εορτάσιμα ενδύματα
και τον….. ξαναδέχτηκε διευθυντή του οίκου και φύλακα των αυλών του….: Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 4….,
στην κατά Λουκά παραβολή του ασώτου : 15 : 22…., ( Ω Ι. Β, πού ‘ν’ ‘το, πού ‘ν’ ‘το, το ‘’δακτυλίδι’’…!; )
που, επίσης, ο Κύριος Πατήρ Γιαχβέ ντύνει με καθαρά ρούχα και καθαρά παπούτσια
τον μετανιωμένο κι άσωτο γιο του, που του ξαναφορά δακτυλίδι στο δάκτυλό του,
ως ο Παλαιοδιαθηκικός μίτραν καθαράν επί της κεφαλής εκείνου του Ιησού….,
εμμμμμ…., γιατί όχι και ο Ιησούς να μη συγχωρεθεί, σαφώς, Κυριόθεν : ’’Μεγαλαδελφόθεν’’….,
και να γίνει βασιλιάς…., αφού, μάλιστα, κι ο Δίας συγχώρεσε τον ενάντιά του συνωμότη Απόλλωνα…!;
♣ …..α, και γιατί όχι…., σε μια άλλη ‘’εκδοχή’’…., κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής….:
αντιστοιχία του Ζοροβάβελ : Ι. Χ της Π. Δ…., [ Ε, Νονέ, Ι. Β, και ‘’ φτου στο βαφτιστήρι’’ σου Ι. Χ….! ]
ο ολίγον τι λαϊστής : βάπτισμα εν ύδατι : εν λαώ,…..
κι ολίγον τι βασιλόφρων : βάπτισμα εν βασιλοπνεύματι….,
να μη ‘’πουληθεί’’ και να του αλλάξει το ρόλο ο Γιαχβέ…!;
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Κι αυτό…., χμ, έτσι που ο Ι. Χ να μη νηστεύει, από σ,Σ,τυγερή τιμωρία, ‘’40’’ μέρες στην έρημο….,
τρώγοντας ωσεί επίορκος….. ξυλοκέρατα, χμ, κι ενθυμούμενος την ‘’πνευματική’’ : Γιαχβική τροφή
ο «άσωτος» τω Γιαχβέ : ο «αμαρτήσας κατά του ουρανού και ενώπιον του Γιαχβέ»….,…..
και να μη πειράζεται : ’’φλερτάρεται’’ απ’ το ‘’Σατανά’’ : Αντιγιαχβέ
κι είναι, έτσι, δουλευτής και «μεσίτης» δυο κυρίων….,
κι ας «ο Κύριος είναι ένας»….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20…!;
Χμμμμμ…., ο «μικρότερος» του Ι. Β….,
του δυσαρεστημένου, έτσι, Ι. Β…., που ο «όμοιός» του, μα «εξυπνότερος διαχειριστής», Ι. Χ
καταξοδεύονταν ακριβωμύρωτος, με τις Μαγδαλοπόρνες επί 18, και πλέον, χρόνια….,
ενώ ο Ι. Β ήταν ‘’σταθερός’’ στη θέση του….,
και ως άλλος Ιακώβ, λες, αγαπήθηκε ο Ι. Χ από τον Γιαχβέ…., ο δε Ι. Β είχε την τύχη του Ησαύ…!;
Ε, να, σε άμεση συνέχεια, ο Λουκάς δίνει τα περί ασώτου υιού
και τα περί του άδικου διαχεριστή…., ω, του «χρήστη του άδικου μαμωνά»….,
λες και θέλει να κωδικοδείξει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο….,
εχ, κι οι ‘’τέτοιοι’’ ας ‘’σαλτσο’’λένε ό,τι θέλουν….! ♣
Γιατί όχι…., αφού κι ο μακρινός πρόγονόςςςςς του ο Δαυίδ…..
έγινε, από βοσκός προβάτων, βασιλιάς του Ισραήλ….,
βεβαίως, αφού, πριν, χμ, ’’αυτοκτόνησε’’ τον βασιλιά Σαούλ….,
που, σαν σκότωσε τον Φιλισταίο Γολιάθ, τον έκανε χιλίαρχο και μετά γαμπρό του : Βασιλειών Α΄ : 17…!;
Και….. μήπως αυτός κι η «ρυπαρή» κλίκα του…., πλην απ’ τα κλεπτικά του ταμία τους Ιούδα
και τις ακριβές αρωματομυρώσεις του…., έκαναν κι άλλες «ασωτείες» : σπατάλες
και δεν μας τις φανερώνουν οι, χξς΄, τόσο ακριβολόγοι….. όσες κι οι αντιφάσεις τους…!;
Ναι…., ο άτακτος : ανυπάκουος τω Γιαχβέ Ι. Χ….,
ο που…..«…..αν και ήτο Υιός, έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε, (!;)
// …..«κατά την επίγειον ζωήν του»….: ε, ζώντας στη γη : Ισραήλ…., μακράν του ‘’Κυρίου’’….,
ενώ, όντας στον ‘’ουρανό’’ : Αίγυπτο και παρά τω ‘’Κυρίω’’, ήταν ‘’κλώσσα’’….! //
και, γενόμενος τέλειος, απέβη δι’ όλους όσους υπακούουν εις αυτόν,
αίτιος αιωνίου σωτηρίας, και (!;) ωνομάσθη από τον Θεόν
αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8, 9, 10….! ██
--------------------------------------------------#$#$#$#$#$-----------------------------------------------------------Βεβαίως...., αλλού τα λένε αλλιώς...., αντιφατικά...., και, σκόπιμα έτσι….,
όχι για τους ‘’αθώους’’…., χμ, που ‘’βλέπουν’’ μόνο το ‘’θετικό’’ λόγο των μεγαλόστομων....,
|*| Έιιιιι, πίσω απ’ τα μεγάλα λόγια : παγίδες με μάσκα, / Α, ως και πίσω απ’ τα ‘’εμβλήματά’’ τους,….! /
κρύβουν οι σπουδαρχήδηδες τις βρωμερές επιδιώξεις τους....! |*|
αλλά για τους πονηρούς...., και, για να αισθάνονται άνετα...., αφού ο Θεόςςςςς συγχωρεί....!
[ Σαφώς…., είναι αυτοί άθεοι ή κρυπτοσατανιστές---πολυθεïστές,….. και εμπαίζουν τους ‘’αθώους’’....! ]
Κι όσοι νομίζουν πως με μια συγγνώμη...., έστω και ειλικρινέστατη...., ισοφαρίζουν...., ας το νομίζουν....!
Μόνο που θα πρέπει να θυμούνται πως, λ. χ,....: (-666) + (+666) = 0....,
αν και εκεί πάνω είναι…., φορές…., περίπου,....: (-666) + (+666.666) = 0....!
Και…., συνεχίζοντας ο κρυπτοσατάνας Χ,Ν,Γ,αζωραίος…., / Έιιιιι…., οι ‘’κωδικο’’Λουκάδες….. ή ο Ι. Χ…!; /
πάλι για να νιώθουν άνετα οι δικοί του...., ως, μετά, ο διαχειριστής Πέτρος κι οι επίγονοί του τα Πετράρια....,
κάτι που, μόνον, ο ακριβολόγος μη αυτόπτης μάρτυς Π,Σ,Φ,αύλος, σώρρυ, Λουκάς, κι αυτό, το αναφέρει….,
η Καισαροκλώσσα Χαζωραίος, τους λέει και την παραβολή του….. άδικου και κομπιναδόρου διαχειριστή....,
όπου, χμ, ο Κύριος τον επαινεί…., επειδή ενήργησε έξυπνα…., χμ, ’’χρηματιστηριακά : πανωτοκικά’’….,
διότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου…., στις σχέσεις τους με τους ομοίους τους….,
είναι, λέει, πιο έξυπνοι απ’ τους ανθρώπους του φωτός...., εμ, που τους ενισχύουν…., και, ψήφω…., πια….!
{ Έι…., το καταλάβατε…., ω ηλίθιοι άνθρωποι του φωτός…., μαζόχες στα χαστούκια....,
που ζητάτε και ρέστα από τους, χμ, δημοκράτεςςςςς σαδιστοαρχούς σας....,
που οι έξυπνοι σκοταδιστές αρχοί σας και τα τσιράκια τους το κατάλαβαν κι αυτό...., χξς΄, οι χριστιανοί….,
ως και τα άλλα ‘’τέτοια’’ του ολιγαρχιστή Χαζωραίου...!; }
==========================================================================
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9 --- 171 )
#171) Η καλή χρήσις του πλούτου.
Η καλή χρήσις του πλούτου : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 9 έως 13.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ι. Χ : «Και εγώ σας λέγω, κάνετε φίλους διά τους εαυτούς σας
χρησιμοποιούντες τον άδικον μαμωνάν,
(!;) διά να σας δεχθούν (!;) εις τας αιωνίους σκηνάς, (!;) όταν πεθάνετε.
---- …..ε, όταν πεθάνουν «εξάπαντος» και τον τελευταίο θάνατό τους….,
// …..χμ, κάτι ‘’σαν’’ το….. «αυτός είναι ο πρώτος θάνατος»….: Αποκάλυψη Ιωάννου…!; //
ήτοι, όταν, τυχόν, φυλακιστούν ως θανατοποινίτες…., τότε, να τους εξαγοράσουν
| …..α, χωρίς ανταλλάγματα…!; | την πανάκριβα εκεί και τότε εξαγοραστή ποινή τους
οι αθάνατοι -- αιώνιοι με τις αθάνατες -- αιώνιες….. σκηνές….!
Ε…., κι αν εννοεί ο κρυπτοσατανιστής Ι. ΑΧ ότι, και, στις αιώνιες σκηνές του όντως παραδείσου
κάνουν κουμάντο οι πλούσιοι…., που «δυσκολότατα» μπαίνουν σ’ αυτόν…., τότε τίιιιι…!; ---Εκείνος που είναι αξιόπιστος εις ελάχιστα είναι και εις τα πολλά αξιόπιστος, και εκείνος που είναι άδικος
εις ελάχιστα είναι και εις πολλά άδικος. Εάν λοιπόν δεν εφανήκατε αξιόπιστοι εν σχέσει
με τον άδικον μαμωνάν, τότε ποιός θα σας εμπιστευθή τον πραγματικόν πλούτον;
[ Α, γι’ αυτό : για να φανείς αξιόπιστος είχες σχέσεις με πλούσιους και ζάπλουτους : βουνά και όρη….! ]
Και εάν δεν εφανήκατε αξιόπιστοι εις ό,τι είναι ξένον, τότε ποιός θα σας εμπιστευθή το δικό σας;
Κανείς υπηρέτης δεν μπορεί να δουλεύη δύο κυρίους, διότι ή θα μισήση τον ένα
και θα αγαπήση τον άλλον ή θα αφοσιωθή εις τον ένα και θα παραμελήση τον άλλον.
Δεν μπορείτε να δουλεύτε τον Θεόν και τον μαμωνάν». (!;)
[Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 9, 10, 11, 12, 13.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 172 )
#172)
Επιτίμησις των Φαρισαίων.
Επιτίμησις των Φαρισαίων : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 14 έως 18.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ι. Χ : Μέχρι της εποχής του Ιωάννη ήσαν ο νόμος και οι προφήται· από τότε κηρύττεται
το χαρμόσυνον άγγελμα περί της βασιλείας του Θεού και ο καθένας βιάζεται να μπη σ’ αυτήν.
Είναι ευκολώτερον να παρέλθη ο ουρανός και η γη παρά να πέση μία γραμμή του νόμου. (!;)
[Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 16, 17.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#171. #172)

Η καλή χρήσις του πλούτου. Επιτίμησις των Φαρισαίων.

Και…., συνεχίζοντας…., πάντα εδώ, μόνον, κατά τον Λουκά....,
ο λαομπαίχτης και λαοναρκώτρια Ι. Χ…., Ι. ΑΧ....,
για να αισθάνονται άνετα τα λαοβαμπίρια οι πλούσιοι…., μα κι αυτός ο πλουσιότροφος γλείφτης....,
ο που χρησιμοποιούσε τον άδικο μαμωνά μέσω των πλουσίων φίλων του…., λ. χ, τον πλούσιο Ζακχαίο….,
ως και μέσω πλουσίων και εχόντων εξουσίαν φίλων μαθητών του και φίλων του….,
► …..Ι. Χ….:
▪ οι γυναίκες που τον διακονούσαν, ως η πλούσια σύζυγος Ιωάννα του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδη….,
▪ ο πλούσιος άρχων και δάσκαλος του Ισραήλ Φαρισαίος Νικόδημος,
ο που ‘’πότισε’’ τον Ιησού με 100 λίτρα, νεκροφανειοφόρου μείγματος αλόης και σμύρνας,
λίγο πριν σταυρωθεί…., που, μόνον, ο Ιωάννης : 19 : 39 αναφέρει….,
▪ ο πλούσιος βουλευτής Ιωσήφ απ’ την Αριμαθαία
και κρυφός, για το φόβο των Ιουδαίων : για να μην τον κάνουν αποσυνάγωγο, μαθητής του Ιησού,
χμ, που πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε και πήρε, πληρώνοντας, το ‘’νεκρό’’ σώμα, έστω, του Ιησού,
κατά διαταγή του Πιλάτου, και το ‘θαψε σε μνήμα το οποίο είχε ( …..κιόλας…!; ) σκαλίσει στον βράχο….,
▪ ο αρχιτελώνης κι αμαρτωλός Ζακχαίος, που, μόνον, ο Λουκάς : 19 : 1 έως 10 τον αναφέρει,
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που, ο φορομπήχτης, χάρισε τα μισά της μεγάλης και κλεμμένης περιουσίας του στους φτωχούςςςςς….,
▪ ο δουλούχος πλούσιος της Κανά της Γαλιλαίας,
που τον προσκάλεσε και πήγε μαζί με τους 12 μαθητές του και τη μάνα του στο γάμο του γιου του….,
▪ ο πλούσιος εκατόνταρχος του οποίου τον δούλο θεράπευσε
και τους έκτισε, πιο πριν, τη συναγωγή τους….. ο φιλόπατρις λαοβάμπιρος….,
▪ ο αρχισυνάγωγος Ιάρειος που του ‘’ανέστησε’’ την κόρη….,
▪ ο αρχιερέας / Ε, ο πρώην γραμματεύς αυτός….: ‘’διπλός’’….! / Άννας, γνωστός και φίλος του Ιωάννη,
που, κατά το απόκρυφο του Θωμά, μάλλον αυτού, του ‘’ξέρανε’’ το γιο…., ή ο…., ή η…., ή το….! ◄
δίνει, χμ, ο παναπαντησάκιας, μπουρδοσυστάσεις στους εκεί...., ε, "δουλευτικά" τους….,
περί χρήσης του πλούτου....,
λέγοντάς ‘τους πως δεν θα πρέπει να φοβούνται την αλλοτρίωση από τον άδικο μαμωνά....,
εφόσον, βέβαια, αγαπούν το Θεόοοοο....,
μα να τον χρησιμοποιούν…., «φαινόμενοι αξιόπιστοι εν σχέσει με αυτόν»….!
*// …..χα…., με άλλα λόγια…., να αγαπούν και τους Ελωχείμ….,
τους θεούς του ειδωλολατρικού πανθέου των πλουσίων…., τα Ελωί….,
ε, τις άλλες οντότητες, ως θα έλεγε, και, ο Παύλος : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6….,
και τον Γιεχβά των φτωχώννννν…., τον Ηλί….!
Εμ, μάλλον, γι’ αυτό, ο μεν Ματθαίος : 27 : 46 βάζει τον Ι. Χ, στο σταυρό, να φωνάει «Ηλί, Ηλί…..»…..
ο δε Μάρκος: 15 : 34 «Ελωί, Ελωί…..»….!
Ε, όπως μας βολεύει….. κι όποιος κι όποτε μας κάνει, και, τα χατίρια….! Και οι μακαρισμοί ‘’έτσι’’…!; //*
Ναι…., λέει…., για να μαθαίνουν, έεετσι, να χρησιμοποιούν και τον πραγματικό πλούτο...., τον της ψυχής....,
ε, όπως έκαναν, πάντα, πάμπολλοι διανοούουουμενοι και καλλιτέεεχνες….:
ευτελή δουλικά της εκάστοτε λαοβαμπιροεξεξεξουσίας….,
ως, λ. χ, της Αρχαίας Ελλάδας, της Αρχαίας Ρώμης, του Βυζαντίου,….!
♦ .....Ααααα…., εξάσκηση…., για αυτό…., έκανε, και, ο Χαζωραίος...., πλουσιοτρεφόμενος....,
χα, για να φανεί πως, όντας δίκαιος στα λίγα, είναι και στα πολλά δίκαιος….,
χμ, τους πολεμούσε εκ των έσω πρώτα και μετά «τους έδιωχνε αδειανούς»….,
ως θα έλεγε η μαμά του η Μαριώ….,
μόνο που….. λίγοι μπορούν να είναι πλουσιόσκυλα και πλουσιο"προστάτες"....!
Καλά…., ρε χαχόλια "χριστιανοί"...., πώς περιμένατε να είναι ένας, έστω, Αντίχριστος....,
παρά, μόνον, με μάσκα, έστω, Χριστού και….. διπλόλογος και διπλόδουλος δημαγωγός...!; ♦
Και απευθυνόμενος, ο διπλόδουλος, στους εκεί φιλάργυρους Φαρισαίους….,
που τον ειρωνεύονταν...., μάλλον, για τις συναναστροφές του με….. πλούσιους, τελώνες,…..
που ‘’ξόδευαν’’, πια, για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ,
χμ, «βιαζόμενοι να μπουν στη βασιλεία του εκεί»…., ε, για πιο ‘’μάσα’’….,
τους λέγει ότι μπορεί να είναι υψωμένοι από τους ανθρώπους :
από τους ντόπιους ή από τους Ρωμαίους κατακτητές…., μα είναι αποκρουστικοί στο Θεό....,
| …..σαφώς, ως βασιλόφρων, και αντιδημο,λαο,κράτης ο Θεός : Βασιλιάς Γιαχβέ….! |
απαράδεκτοι στη βασιλεία των ουρανών,
στην οποία, απ’ την εποχή του Ι. Β, ο καθείς βιάζεται να μπει σ’ αυτήν....!
[[ .....α, βιάζεται, έστω…., μα ‘’όλοι’’, τελικά, τον άφηναν μόνο κι «εκτός εαυτού»...., ώς κι οι δικοί του....,
αφού..... ξεσυναχώνονταν κι έβλεπαν, μερικοί, τα σικέ των συμβολικών "θαυμάτων" του
και, μερικοί, τις παγίδες του λόγου του...., χμ, τον ‘’καμμένο’’ ‘’καημένο’’….!
Όσο δε γι’ αυτούς που τον ‘’ακολούθησαν’’…., ε, να….: Παύλος και Παυλιανιστές….. κ. λ. π ‘’τέτοια’’….! ]]
Και, αναφερόμενος, πάλι, στο νόμο των "προφητών"....,
λέγει, σχετικά με αυτόν, πως η γη κι ο ουρανός θα παρέλθουν….,
μα….. απ’ τον ακαταργητό παλαιό νόμο...., ε, τσς, ως κι απ’ τον δικό του…., ουστ, τον, μόνο, προφορικό….,
«ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή…., μέχρις ότου γίνουν όλα»….,
ε, μέχρι τον νέο νόμο του Ι. Χ….: Ματθαίος : 5 : 18….!
♠ Ω Τούλη...., μοιχέ και δίστομε ως προς τον νόμο των "προφητών"....,
τον..... ’’ξεγράμμισες’’ τον νόμο αυτόν....,
χμ…., τον….. με «ανθρωποκτόνο μάννα»…., και εσύ....,
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αλλά, προπαντός, ο εκλεκτός σου φαύλος Παύλος....!
Βέβαια…., να, αμέσως μετά απ’ το περί της πιθανής εισαγωγής τους στο ‘’Γιαχβοκόμμα’’ του Ι. Χ
και περί νόμου…., ο Λουκάς : 16 : 17 ‘’τσοντο’’,κωδικο,‘’κολλά’’…., χμ, άστοχα θαρρείς….,
σε άμεση συνέχεια αυτού….: Λουκάς : 16 : 18….,
και το «Καθένας που χωρίζει την γυναίκά του και νυμφεύεται άλλην, διαπράττει μοιχείαν,
και καθένας, που νυμφεύεται διαζευγμένην από τον άνδρα της, διαπράττει μοιχείαν»….!
Ήτοι, μ’ άλλα λόγια, σα να τους λέει : συνιστά : ’’προειδοποιεί’’…., / Ε, όχι «μερικούς» δικούς –του….! /
τους πλούσιους Φαρισαίους, που προσπαθεί να τους ‘’συνασπίσει’’ :
φέρει εις γάμου κοινωνίαν με τον Γιαχβέ η ‘’προξενήτρα’’….. Ραφαέλλα….. Ι. Χ….,
πως….. θα πρέπει να προσέξουν τους ‘’γαμο’’’’χωρισμούς’’ και τις ‘’γαμο’’’’μοιχείες’’ τους….!
Ναι…., να προσέχουν τις ‘’μοιχείες’’ και να μην είναι, πλην από άρπαγες κι άδικοι, ‘’μοιχοί’’….,
ως, πριν, ο τελώνης Ζακχαίος….,
χμ, μα που ξε’’μοίχεψε’’ κι έγινε, από τελώνης, αρχιτελώνης….:
Λουκάς : 18 :…..12….. και 19 : 1 έως 10….!
…..Μωρέ, χξς΄ςςςς, και να συνέγραφέ τι, έστω, αυτός ο Ι. Χ,
’’τέτοια’’ κωδικοποίηση…., σ’ όλα, και, –τους…., θέλει ‘’αιώνες’’ για να γίνει πιο ‘’τέτοιο’’ το ‘’τέτοιο’’….! ♠
Ως δε προς το, και, αλληγορικό….: «Κανείς υπηρέτης δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους…..»….,
όπως το κλωτσοσκούφι Ισραήλ, τότε….,
ε, τι να κάνουμε…., χμ, ρε εσαεί θεάαανθρωπε Ιησούουου…., χα, που «δεν ήσουν ενός»…!;
Τι, αφού, μεταπτωτικά των σατανάδων, είμαστε αναγκασμένοι…., άλλος λίγο κι άλλος πολύ, αναλόγως….,
να είμαστε : ‘’να μπορούμε να είμαστε’’…., συγχρόνως ή μη κι αναλόγως…., ε, μ’ άλλο : 2ο ψυχοdna, πια….,
και θετικοί ή αρνητικοθετικοί, -+…., και αρνητικοί ή θετικοαρνητικοί, +-….,
και θετικότατοι, ++….: αγαπώντες, μόνον, τον όντως Θεό και μισούντες, μοιραία, τον όντως Σατανά….,
και αρνητικότατοι - -….: αγαπώντες, μόνον, τον όντως Σατανά και μισούντες, μοιραία, τον όντως Θεό….,
// …..ως και τα πλέον αυτών…., ήτοι, να είμαστε : να μπορούμε να είμαστε :
θεανθρωπιζόμενοι ή σατανοκατθρωπιζόμενοι….. //
και να υπηρετούμε, μοιραία, πότε, μόνον, τον έναν Κύριο : Θεό…., ως θετικότατοι ++….,
πότε, μόνον, τον άλλον κύριο : αντίθεο : Σατανά…., ως αρνητικότατοι - -….,
και πότε και τους δυο μαζί…. , ως θετικοί…..-+ ή ως αρνητικοί + -….,
α, και με ανάλογες και σε ανάλογους αγάπες και μίση…..κ. τ. λ….! [ Ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο….. ]
==========================================================================
9 --- 173 )
#173)
Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος.
Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος : Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 19 έως 31.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Αβραάμ :
■ …..ε, χξς΄, ο, τότε κι εκεί, ενσαρκωτής κι εκφραστής της ιμπεριάλ ιδέας Αβραάμ…., χμ, εδώ, ο Ι. Χ….,
προς τον πολέμιό τους πλούσιο, που δεν έδινε για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ….!
Προς τον πλούσιο…., να, χμ, που, τάχα…., ε, σαν πετύχουν στο όνειρο οι του Ι. Χ….,
όταν πεθάνει : θαφτεί : φυλακιστεί σε βαθειά φυλακή : τάφο….,
κανείς δεν θα μπορεί να τον αποφυλακίσει : αναστήσει…., τον πλούσιο….,
που εκεί στη φυλακή : κόλαση : Άδη θα ξεπληρώσει….,
σε αντίθεση με τον, έτσι, ’’επιστρατευθέντα’’ του Λάζαρο….,
[// Ε, τον αδελφό της Μαρίας της Μαγδάλως, που ‘’ανέστησε’’…., τον επαίτη του εν λόγω πλουσίου….,
ε, που, σε γνώση και συμμόρφωση, του/τους τα ‘’προγραφο’’,’’προφητο’’,λέει….,
κατά τους ‘’προφήτες’’ της Π. Δ…., έμμεσα κι εδώ και με την ευκαιρία, ο Ι. Χ….,
και που, μάλλον, εξαιτίας του πέθανε : θάφτηκε : φυλακίστηκε ο Λάζαρος : κι αυτός, ενσαρκωτή ιδέα…..
και ο Ι. Χ τον ανέστησε : αποφυλάκισε…., τσς, ’’θαυματικά’’….! //]
τον πτωχό τω πνεύματι, σώρρυ, τοις αγαθοίς του Αβραάμ, Λάζαρο…., τον ‘’παρά τρίχα’’ κουνιάδο του….,
χα, που θα χορτάσει τότε, από….. λαφυραγαθά ο ‘’επαίτης’’ του εν λόγω πλουσίου….,
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φτωχός μεν, δόσας δε….,….. χα, σε αυτήν εδώ την…., για τα εκεί και τότε…., ’’παραβολή’’….! ■
«Και εκτός από όλα αυτά υπάρχει μεταξύ μας
| …..ε, μεταξύ ‘’παραδείσου’’ : ‘’ουρανού’’….. και ‘’κόλασης’’ : φυλακής : Ισραήλ….. |
ένα μεγάλο χάσμα ώστε να μη μπορούν να περάσουν εκείνοι
// Μπα, κλειστά και, ακόμα, ανάλλαχτα ήσαν τα σύνορα
μεταξύ ουρανού και ουρανίου θόλου : ουρανού : Γέν.: 1 : 1, 8…!; //
που θέλουν να διαβούν απ’ εδώ σ’ εσάς, ούτε οι απ’ εκεί σ’ εμάς».
[Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 26.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#173)

Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος.

Ρε σεις…., κι έστω, ως τα θέλουν…., χμ, και στον παράδεισο οι Εβραίοι….,
ο Αβραάμ κι οι δικοί του…., κάνουν κουμάντο....!
*[ Φυσικά…., οι σατανιστές…., στην ‘’κόλαση’’ της Σελήνης….,
υποφέρουν αποθετικοποιούμενοι σε έκτακτο -- καθαρτήριο ψυχοσυλλέκτη : Ο΄Β….,
πριν γίνουν, όσοι, αρνητικότατοι και πλέον…., οπότε πάν’, μόνιμα, σε μόνιμο, κει, ψυχοσυλλέκτη : ΟΆ….!
Έτσι, λοιπόν, υποφέρουν…., ‘’ιδίως’’, στον Ο΄Β έκτακτο – καθαρτήριο ψυχοσυλλέκτη….,
και σαν διαπιστώνουν /: ε, τη ‘’βοηθεία’’, και, των εκεί ‘’ταγματικών’’ αγγέλων….!/ πως "την πάτησαν"….,
όταν, δηλαδή, τυχόν, μετανοιωμένοι, θετικοποιούνται...., τόσο κι ανάλογα επώδυνα….,….. και....,….!
Μα, αλλιώς : ως αμετανόητοι, περνούν ωραίαιαια κι άαανετα μες στις ψευδαισθήσεις τους...., χμ, ναι….,
αλλά….. μέχρι που να αποσυμπαντωθούν πλάι στο Θεό....,
εκεί μες στη φωτόσφαιρα α΄---φυλακή τους...., όπου, σαφώς, και θα περάσουν κολαστικά....,
γιατί..... "στη Γη και στη Σελήνη, οι αρνητιστές, μέλι...., μα….. στο Εξωσύμπαν..... κουρδουκέλι....."....! ]*
Μα…., όντως…., Χάσμα μεγάλο χωρίζει τον όντως Παράδεισο και την όντως Κόλαση....,
// …..εμ…., δεν είναι σιαμαίοι αστέρες ο ήλιος και η σελήνη….!
’’Ναι’’, κι έστω, χξς΄, άλλού ο ‘’τέτοιος’’ Φαρισαίος….. κι αλλού ο ‘’αλλιώτικος’’, πια, Ζακχαίος….! //
και…., κανένας και ποτέ κι όπως…., δεν μπορεί να πάει ο μεν στον δε....,
απ’ το ένα μέρος στο άλλο, κι αντίστροφα....,
καθώς, και αυτό, ορίστηκε θεόθεν άπαξ και διά παντός κι αμετάκλητα….!
[ .....χμμμμμ…., αλλού, όμωςςςςς, και, στην, ‘’απόκρυφη’’, Αποκάλυψη της, τάχα, αναληφθείσης Μαρίας,
μητέρας του Χαζωραίου, είναι δυνατόν…., λένε....! ]
=====================================================================
9 --- 174 )
#174)
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δέκα λεπρούς.
Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δέκα λεπρούς : Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 11 έως 19.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#174)

Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δέκα λεπρούς.

Ο Χαζωραίος "θεραπεύει" 10 ‘’άτακτες’’ Ααρώνειες Μύριαμ,
σώρρυ, 10 ‘’άτακτους’’ και τιμωρημένους ‘’λεπρούς’’....,
που τον παρακαλούσαν, ως λεπροί, από μακριά….,
ναι, από μακριά…., μην και τον ‘’κολλήσουν’’ ‘’λέπρα’’ και παρεξηγηθεί…., αλά Μύριαμ του Ααρών,
κι αυτός, ο Γιαχβοεξεταζόμενος…., ήτοι, παρεξήγηση για ‘’αμαρτία’’ τω Γιαχβέ…., και ’’λεπρωθεί’’….!
Ναι…., κι όχι αμέσως ‘’θεραπεία’’...., αλλά σταδιακά....,
ήτοι…., ενώ επήγαιναν να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς....,
( .....χμ, καλέ σεις…., ψαράδες ήταν που κόλλησαν επιδέξια λέπια….. οι ‘’γοργόνες’’….,
ή…., ολόσωμά τους...., σαν σε λέπρα....! )
κάτι που, πάλι, μόνον, ο μη αυτόπτης υπερσαλτσολόγος Λουκάς το αναφέρει....!
[ .....οι άλλοι 3…., μα, ουσιαστικά, κι ο Λουκάς...., μιλούν για έναν λεπρό "θεραπευθέντα" υπό του Ι. Χ..... ]
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Και από αυτούς τους 10, τάχα, μόνον ο ένας…., κι αυτός αλλοεθνής : Σαμαρείτης….,
γύρισε κι ευχαρίστησε τον Ι. Χ και σώθηκε από την πίστη....,
ε, του έδωσε, τελικά, συγχωροχάρτι για την ‘’αταξία’’ του τω Γιαχβέ….!
*// .....α, οι άλλοι (!;) 9….. επίορκοι δε σώθηκαν, δηλαδή...!; Α, και, γι’ αυτό, οι άλλοι 3 "ευαγγελιστάδες"….,
κι ο Λουκάς αλλού...., αναφέρουν, μόνον, έναν "θεραπευθέντα" λεπρό, χμ….!
Ή ‘’προγραφο’’λέει…., σ,Σ,τυγερά….. πάλι…., στους συμπατριώτες του Γαλιλαίους...!;
Και πολύ ‘’λεπρο’’καθαριστικό μπλα--μπλα στο δρόμο για τους ιερείς τους…., ’’κρυφό’’, ως και με τον Ι. Χ….,
που, μάλλον, μόνο, τον Σαμαρείτη ‘’λεπρό’’ δέχτηκαν….! Ε, και γι’ αυτό δεν ξαναπήγαν οι 9 στον Ι. Χ
να τον ευχαριστήσουν για τη μεσολάβηση…., ώστε να μη ‘’κυνηγούνται’’ πλέον κι ως συχωρεμένοι πια….,
ενώ ο Σαμαρείτης, που ‘’τα βρήκε’’ με τους ιερείς, πήγε και τον ευχαρίστησε τον γι’ αυτό μεσίτη –του Ι. Χ….,
ε, κι άστε τον μασ ώντα όνο…., ω τον Πα,Λουκ,ανικ,ά…., να γκαρίζει για ‘’θεραπείες’’ 10 ‘’τέτοιων’’….,
ναι…., και μη….. ‘’μασάτε’’….! //*
======================================================================
9 --- 175 )
#175) Ο άδικος κριτής.
Ο άδικος κριτής : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 1 έως 8.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 176 )
#176) Ο Φαρισαίος και ο τελώνης.
Ο Φαρισαίος και ο τελώνης : Λουκάς, κεφ. 18, εδ. 9 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#175. #176)

Ο άδικος κριτής. Ο Φαρισαίος και ο τελώνης.

Συνεχίζοντας…., λέει, μόνον, ο Λουκάς....,
χμ, που τα «καταγράφει κατά σειρά» : πιο κωδικικά τα ‘’Ι.Χίστικα’’….,
ο διπλόλογος Χαζωραίος τους λέγει…., αντιφατικά με τα ως άνω....,
να μη σκοτίζονται οι δικοί του και, πάντα, να προσεύχονται : να δίνουν ‘’λινές’’ εξεξεξετάσεις τω ‘’θεώ’’....,
στους οποίους, και, έτσι : κωδικικά : κρυπτογραφικά δίνει το φασιστοστίγμα του….!
Έτσι και κατ’ αυτήν την παραβολή…., χμ…., όοοοοπως ο
// …..ο άφοβος τω ‘’θεώ’’ και άντροπος τοις ‘’ανθρώποις’’ :
εντοπίοις και κατακτητεύσι άδικος κριτής της παραβολής….. //
‘’παραβολικός’’ Ι. Χ «ελθών | Τί, εξ Αιγύπτου…!; | στη γη : χώρα του»….: Λουκάς : 18 : 8…., θαρρείς….,
που δικαίωσε, τελικά, την αδικημένη από αντίδικό της χήρα....,
μόνο και μόνο, επειδή τον ενοχλούσε…., ζητώντας ‘του να μεσολαβήσει να βρει το δίκιο της....,
και, για να πάψει να τον ταλαιπωρεί….,
ομοίοιοιοιοιως κι ο ‘’θεός’’…., μάλλον, χμ, κατά επέκταση…., παραβολή γαρ....,
πες -- πες στις προσευχέςςςςς τους…., χμ, κατά τα γεράματά τους....,
θα τους δικαιώσει και θα τους δεχτεί κοντά του, και, τους ασώτους....,
ως, λ. χ, και με τον άσωτο Δαυίδ που κραύγαζε μεγαλοφώνως προς τον Κύριο Γιαχβέ και….!
[ …..χα…., ως δικαίωσε κι ο δίκαιος κριτήςςςςς Ι. Χ…., έτσι και γι’ αυτό….,
τη Χαναναία / Α, Χανααναία…!; / με τη δαιμονιζόμενη κόρη….: και, Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 21 έως 28….. ]
Και….. στην…., ’’μπηχτή’’, μα και ‘’πάσα’’, τοις Φαρισεύσι…., παραβολή….. του Φαρισαίου :
δεκατο,προσφορο,δότη για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ….,
αν και θα μπορούσε να μην του δίνει…., παρά, μόνο, τω Καίσαρι….,
και….. του τελώνη : μη δεκατο,προσφορο,δότη για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ....,
( …..παραπλανητική παραβολή των δυο….. πλουσίων…., κι άστε τη ‘’σάλτσα’’ του Λουκά….! )
ο ταπεινός : μη φίλαρχος και ‘’έντυπτος’’ τελώνης δικαιώνεται : ανταμοίβεται με ύψωση : αρχοντοποιείται....,
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ενώ ο καυχησιάρης : φίλαρχος για τη δεκατο,προσφορο,δοσία τω Γιαχβέ Φαρισαίος κι άτυπτος γι’ αυτό όχι :
δεν ανταμοίβεται με ύψωση : δεν αρχοντοποιείται….,….! Ε, αλλιώς ο….. κοντός….. κι αλλιώς ο ψηλός….!
● Άραγε, χμ, τελικά, ο ταπεινός, μα «μοιχός», τελώνης ‘’πρόσφερε’’….,
ως ο αρχιτελώνης νάνος Κηδαλίων, σώρρυ, κοντός Ζακχαίος…!; (Αλλού : ανάστημα -- ύψος = ηλικία….!)
Καλέ…., ’’κοντός’’ ή ‘’ψηλός’’…., ο ίδιος είναι…., πριν και μετά από την προαγωγή του….,
---- Χμ…., κοντός : νάνος στην ιστορία….. τους….. και ψηλός : γίγαντας στη μυθολογία….. τους….,
να, ο νάνος Κηδαλίων, σώρρυ, κοντός Ζακχαίος…., που έμαθε στον Ήφαιστο, σώρρυ, Ιησού
την τέχνη του να χρησιμοποιεί «έξυπνα» : «ορθώς» τον άδικο μαμωνά…., χα, ώστε να….! ---ε, στο όνειρο του Ι. Χ, που έγινε ‘’ονείρωξη’’….,
ως όνειρο -- ‘’ονείρωξη’’ κι η άκαρπη συκιά / …..ή κι άκαρπη άμπελος….. / : Ιερουσαλήμ,
που, τάχα, την ‘’ξέρανε’’ αλά γιο του Άννα…., χμ, έιιιιι…., παραβολικά : μόνο, Λουκάς : 13 : 6 έως 9
ή μη παραβολικά….. το ‘’Γιαχβίδιο’’ του ‘’Γιαχβέ’….: μόνον, οι Ματθαίος : 21 : 18 έως 22
και Μάρκος : 11 : 12 έως 14 και 20 έως 26…., ννναι….!
Άραγε, ο «από κοντά : μες στο ναό και μη μοιχός» : Λουκάς : 18 : 11 πλούσιος Φαρισαίος
του έκανε γεύμα του Ι. Χ….,
ως του έκανε γεύμα ο «από μακρυά : πάνω από τη μουριά» πλούσιος αρχιτελώνης Ζακχαίος….:
Λουκάς : 19 : 4….,
ε, που ήταν, πριν προαχθεί : υψωθεί, τελώνης…., χμ, «από μακρυά»….: Λουκάς : 18 : 13…!;
( …..’’ανέβηκε σε μια μουριά….,/ και, από χαμούρα ‘που τανε,/ να, στην Αζώτεια γκλαμουριά…..’’….! ) ●
*[ Έλα, κάλέ Ι. Χ...., χμ, τελικά : αρνηθησομένων των «εκλεκτών προσκεκλημένων στο γάμο»….,
όλοι : 876 τοις 678 θα δικαιωθούν...., «καλοί και κακοί»….: Ματθαίος : 22 : 10 : η παραβολή των γάμων….,
ως και ο άσωτος υιός και οι άλλοι των αναλόγων παραβολών σου...., ώς κι ο Σατανάς, άμα λάχει....!
Εχ, μπρε…., ίσως, κι όλοι και με μέσω συγγενών…., αλά συγγενείς του Ζακχαίου…., ως ευθύς πιο κάτω….,
και θα ζήσετε όοοοολοι : 876 τοις 678 καλάαααα...., τελικά, χμ,.... και..... γαμαλληλούουουουουια....!
Ενοχλείτε και ταλαιπωρείτε ‘τον, λοιπόν…., αλλά με το μαλακό…., μη γίνει….. Νυάμι και φύγει….! ]*
==========================================================================
9 --- 177 )
#177) Ο Ζακχαίος.
Ο Ζακχαίος : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 1 έως 10.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#177)

Ο Ζακχαίος.

Έτσι, λοιπόν…., χμ, χρησιμοποιώντας έεεξυπνα : ορθάαα ο ξύυυπνιος Χαζωραίος τον άδικο μαμωνά....,
κάνει ακόμα έναν πλούσιο φίλο του και τροφό του...., τον αρχιτελώνη κι αμαρτωλό Ζακχαίο....!
Τον Ζακχαίο…., που τον φιλοξένησε, ο φορομπήχτης, στο σπίτι του….,
κατ’ απαίτηση του υστερόβουλου Ι. Χ, βέβαια….,
α, που τον ‘’μυρίστηκε’’ με μια ματιά το προ’’μιλημένο’’ μέντιουμ αυτός….,
// Αχ, επιτέλους, το βρήκε ο «Νόμιος» Ι. Χ το «απολωλός» ‘’τέτοιο’’…., ε, και «το έσωσε»,
ω, με Γιαχβική ‘’αιτία’’….: Λουκάς : 19 : 10….! //
μα που κι αυτός «εζητούσε να ιδεί ποιος είναι» ο Ι. Χ….,
εξοργίζοντας μερικούς άλλους...., που έτρωγε εκεί που ‘’έφτυνε’’ ο δημαγωγός….,
τάχα, ως λαϊστής κι ‘’αλά’’ Ι. Β….!
Τότε δε, ο Αλφαίος, σώρρυ, Ζακχαίος αναγγέλει ότι χαρίζει
το μισό της περιουσίας του στους φτωχούς…., χμ…., τα μισά κλεμμένα….!
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♠ Ω Ιούδα, το ταμείο σας....! Και….. άλα ‘’αβγατίστική’’ επένδυση στην Γιαχβαλλαχο’’αιτία’’ ο ‘’νάνος’’….!
Χα…., έτσι οι έχοντες λίγα τελώνες θα αποκτήσουν περισσότερα…., ως αρχιτελώνες…., τσς….,
«αν και δι’ ολίγον χρόνον θα γίνουν / …..ε , ’’προκάτ’’ και ξεγελαστικά….. /
κατώτεροι των αγγέλων», σώρρυ, των Φαρισαίων…., που θα χάσουν κι αυτά που έχουν….:
Βασιλευόμενη τυραννίιιιια…., χμ, ‘’κάτι σαν’’ αβασίλευτη δημοκρατίιιιια….!
Ναι, ω σύγχρονοί μου αρχιτελώνες Ζακχαιάρια…., μείνετε σταθεροί τω ‘’θεώ’’ : ’’Μεγάλω Αδελφώ’’….,
γιατί μόνο πάνω σε συκομουριά, σώρρυ, πάνω σε σικάτη μουριά θα είστε ‘’ψηλοί’’….,
χα, έως και ξηραμένα συκόφυλλα : υποβιβασμένα έως εξαφανισμένα Ιωβάρια….! ♠
Και δηλώνει δημοσία πως θα επιστρέψει τετράδιπλα ό,τι κι από όποιον…., α, τυχόν…., με δόλο έκλεψε....,
κάνοντας τον Χαζωραίο να του διαβεβαιώσει πως
έτσι και «σήμερα» σώζεται, πια, κι αυτός και οιοιοιοιοι του σπιτιού του….,
[ …..τσου, που…..τα…..ψυχοένσημα, και, για τον όντως ψυχοπαράδεισο ή την όντως ψυχοκόλαση…..
είναι, μόνο, προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται….,
που….. και αν ακόμα είναι χαμένα : ξεχασμένα εδώ κάτω…..δεν είναι χαμένα εκεί πάνω….! ]
χα, ως ευεργέτης των φτωχών....,….. και….. τσου…., ρε Τσούλη....,
και, έτσι και τότε : ιμπεριαλιζέ, ξαναχαρακτηρίζεται, το χαμένο αρνί ο Ζακχαίος, απ’ τον Ι. Χ
«απόγονος του / ιμπεριάλα / Αβράμ»….!
| …..χμμμμμ…., (+666) + (-666.888) = 0….! |
■ Ω αιματορουφήχτρα του λαού, Ζακχαίε…., μα κι εσείς Ζακχαιάρια...., έτσι να..... "καθαρίζετε"....,
χμ, και να σώζεστε / …..εχ, πλην που αγιοποιείστε,….! / κι εσείς και οι του σπιτιού σας....,
μέχρι και τα συμπεθέρια σας....!
Α, κανένα περίσσιο ένσημο για τον παράδεισο δεν θα πουλήσετε και σε μας τους αμαρτωλούς…., βρεεε…!;
Δηλαδή, τίιιιι…!; Όντας σε κλεπτικό πόστο…., κλέβεις 1.000….,
τα τοκίζεις…., κάνοντάς ‘τα, κι έτσι, πολλαπλάσια….,
και…., επιστρέφοντας τα 1.000…., σαν σου μένουν τα υπόλοιπα….,
συγχωρητέος/τός και μη κλέφτης, πια…!; Και….. οι που υπόφεραν απ τις κλεψιές του, και τους, τίιιιι…!;
Ω…., τι χριστιανική : Ερμική….. παρα·λογική…., χμ, λογική του παρά….:
«ορθήηηηη», χξς΄, «χρήση του άδικου Μαμωνά» κατά τον «ενεργούντα έξυπνα» Ι. Χ….., εεεεε….! ■
==========================================================================
9 --- 178 )
#178) Το δίλεπτον της χήρας.
Το δίλεπτον της χήρας : Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 1 έως 4.
Η προσφορά της χήρας : Μάρκος, κεφ. 12, εδ. 41 έως 44.
[Ματθαίος και Ιωάννης : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#178)

Το δίλεπτον της χήρας.

Και, συνεχίζοντας ο βρυκόλακας λαομπαίχτης τα προκλητικά του, κολακεύει την πάμπτωχη χήρα….,
[ Χμ, αυτής ο γιος, τότε, στη 2η παρουσία του Ι. Χ και στην εξεξεξουσία του….,
θ’ αναστηθεί : θα πλουτίσει :…., ναι, πορτοφολιακά…., χα, που έχουν κι ανάσταση….. Νο 666….! ]
που δίνει στο θησαυροφυλάκιο του εκεί ναού απ’ το υστέρημά της 2 λεπτά, στερούμενη το φαγητό της....!
Κι όλα αυτά...., έτσι και γι’ αυτό...., ως σημείον---μάθημα, κυρίως, για τους πιστούς "χριστιανούς"....!
{ Δώστε, λοιπόν, ω ελπίζοντες αυνάνες, και σώστε τους έξυπνους σωσμένους...., ω αφελείς άσωστοι….! }
*// Καλά ρε πα,Λουκ,ανικ,ά…., η μάρκα Μάρκος ήταν αυτόπτης και τα είδε ότι ήταν 2 τα λεπτά της….,
μα κι εσύ ο όχι αυτόπτης λες ότι ήσαν 2 τα λεπτά της…., ε, πώς….!
Α, τον ρώτησες, σου το επιβεβαίωσε και, να, το επιβεβαιώνεις
διά της επιστολής σου : ευαγγέλιο στον Θεόφιλο….!
Όμως…., ως προς διάφωνά σας άλλα…., δεν το ρώτησες κι αντιφάσκετε τόσο, και με αυτόν…!;
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Ήηηηη…!; //*
Χα, έτσι δίνουν κι οι πλούσιοι, χμ, απ’ το περίσσευμά τους...., ε, όσοι….. και για τη Γιαχβαλλαχική ‘’αιτία’’….,
(/ …..σαφώςςςςς…., αν, εδώ, πρόκειται για δικό τους ναϊκό θησαυροφυλάκιο….,
ε, που δεν πρόκειται για δικό τους…., μα….. ήταν κι ο Ι. Χ της «ιερής διπλωματίας και μπλόφας»….! /)
που ’’ρίχνουν μπρος οι πολεμοεπενδυτές…., για να έχουν πίσω’’…., χξς΄, για το μετά τους ‘’τέτοιο’’….!
/// Α, ναι…., και για να γίνουν, και, πιο φαρδόκωλοι οι καισαρότροφοι….. παπάδες, δεσποτάδες
και….. τα λοιπά ‘’τέτοια’’....,
που…., αν τους κόψει ο Καίσαρας το μισθό…., σήμερα…., πες, πόσοι θα μείνουν εντός της ‘’στάνης’’….! ///
==========================================================================
9 --- 179 )
#179)
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ηρώδη.
Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ηρώδη : Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 6 έως 12.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική,αναφορά".]
*) Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησούν, (!;) εχάρηκε πολύ, διότι επί αρκετόν καιρόν ήθελε να τον (!;) ιδή,
επειδή είχε ακούσει πολλά γι’ αυτόν και ήλπιζε να τον ιδή να κάνη και κανένα (!;) θαύμα.
[Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 8.]
{ Την ημέραν αυτήν ο Ηρώδης και ο Πιλάτος έγιναν φίλοι μεταξύ τους
προηγουμένως ήσαν εις έχθραν.
[Λουκάς, κεφ. 23, εδ. 12.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#179)

Ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Ηρώδη.

Ο Πιλάτος...., κι αυτό, μόνον, ο μη αυτόπτης Λουκάς : 23 : 6, 7 το αναφέρει....,
στέλνει στον Ηρώδη / Α, τον με μανία καταδίωξης…!; / τον Ι. Χ…., επειδή ήταν από την Γαλιλαία….,
στου οποίου Ηρώδη την δικαιοδοσία υπάγονταν αυτή....,
και ο οποίος Ηρώδης…., χμ, η αλεπού κατά τον Ι. Χ...., ήθελε, κατά τους Φαρισαίους, να τον σκοτώσει....,
μάλλον, ως επίδοξος βασιλιάς του "Ισραήλ" που ήταν ο Ι. Χ....: Λουκάς : 13 : 31, 32….!
Αλλά…., εδώ, λέει ο Λουκάς : 23 : 8…., χάρηκε που τον είδε....,
επειδή είχε ακούσει πολλά για αυτόν και ήθελε από καιρό να κάνει κανένα θαύμα μπροστά του…..
[ Εμ, γιατί δεν έβαζε ως μέσο τη γυναίκα του επιτρόπου του Χουζά Ιωάννα και διακόνισσα του Ι. Χ…!; ]
και που, τελικά…., αφού δεν του απαντά στις ερωτήσεις του ο Χαζωραίος....,
τον εμπαίζει μπροστά σε άλλους..... και τον ξαναστέλνει στον Πιλάτο....!
Τότε, λέει ο Λουκάς : 23 : 12, την ημέρα εκείνη, ο Ηρώδης κι ο Πιλάτος έγιναν φίλοι....,
που μέχρι τότε ήσαν σε έχθρα....!
{ Εεεεεμ…., χμ, και, για αυτό "ήλθε" στη γ,Γ,η ο Χαζωραίος...., για να χωρίσει τους "μικρούς".....
και να ενώσει τους "μεγάλους"...., αν και..... και οι δυο : Ηρώδης και Πιλάτος
έπαιζαν, π ι α, ‘’διπλό ρόλο’’…., ε, πιθανόν, ‘’από ένα σημείο και πέρα’’….! }
===============================================================
9 --- 181 )
#181) Η ανάληψις.
Η ανάληψις : Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 50 έως 53.
[Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Τους ωδήγησε δε έξω έως την Βηθανίαν / …..ο Ι. Χ τους μαθητές του..... / και αφού εσήκωσε
τα χέρια του τους ευλόγησε. Και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίσθηκε απ’ αυτούς
και εφέρετο επάνω εις τον…..ουρανόν.
[Λουκάς, κεφ. 24, εδ. 50, 51.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#181)

Η ανάληψις.

Λίγο, λοιπόν, πριν να κλείσει η αυλαία του ‘’τετραπαιγμένου’’ έργου
με πρωταγωνιστή τον θεατρίνο Ναζωραίο....,
-----------------------------------------------------%%$$##&&--------------------------------------------------------♦ Οι Ματθαίος και Ιωάννης…., αν και αυτόπτες αυτοί....,
δεν τα αναφέρουν αυτά περί αναλήψεως του Χαζωραίου…., ούτε από τη Βηθανία ούτε από αλλού....,
*/ Ο Μάρκος : 16 : 19 λέει, μόνο, ότι «ανελήφθη εις τους ουρανούς
( Α, έστω και κατά Μάρκον, στους….. ουρανούς : στα εξωτερικά βολτάριζε, μετά, το….. U. F. O….! )
και εκάθησε στα δεξιά του Θεού»…., ε, στον του Big brother…., ε, σε πολλούς ‘’τέτοιους’’….! /*
παρά, μόνον, ο Ματθαίος : 28 : 20 λέει πως τους έταξε, στους 11,
ότι θα είναι μαζί τους έως της συντελείας του κόσμου….,
χμ, οπότε…., χι -- χι, σύντομα από τότε...., τάχα, θα παρουσιάζονταν εκ δευτέρουουουουου....! ♦
---- Ο Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 6 έως11...., μυθολέει κι άλλα σχετικά….,
ότι, δηλαδή, εμφανίζονταν μεν σ’ αυτούς και σ’ άλλους….,
μα….. επί 40 ημέρες…., χμ, 2α παρουσία του, λες…., και πως, μετά, ανελήφθη....! ---▌ Α, πέταξε, αναλήφθηκε : φυγαδεύτηκε στον ουρανό : εξωτερικό : Αίγυπτο
/ …..ε, όπου ‘’εκλήθη : εχρίσθη’’….. / η Γοργώ Ιησούλα…., ως αλλού κι άλλοι….:
ο σύγχρονος του Ι. Χ Απολλώνιος ο Τυανεύς…., που κι αυτός ήταν από μάντις έως νεκρανασταίνων….,
ή όπως επέστρεφαν σωματικά οι αρχαϊκοί βασιλιάδες του Θιβέτ, της Αιγύπτου,…..
ή ο, προ Ι. Χ, Ηρακλής, έτσι, νεκρός…., ή, μετά Ι. Χ, οι νεκροί ηγεμόνες της Περγάμου….,
ή ο, προ Ι. Χ, Τσαγκ–Σζάο Λιγκ…., ο παρασκευάσας ελιξήριο της αθανασίας….,
που μαζί με τη γυναίκα του και 2 μαθητές του υψώθηκε : αναλήφθηκε προς τον γαλάζιο ουρανό….,
ε, χμ, ’’Νυαμίσθηκε’’ σε….. ’’γαλάζια’’ ‘’προαγωγή’’ ο κιτρινιάρης….,
ή ο, προ Ι. Χ, Ηλίας, ζωντανός, μέσω ανεμοστροβίλου και με πύρινη άμαξα….,
ή ο, προ Ι. Χ, βιβλικός Ζακχαίος, σώρρυ, Ενώχ, χμ, «προαχθείς, μάλιστα, στην τάξη των αγγέλων
και διατηρήσας ορισμένες ιδιότητες,
/// Χμ, ο που έγινε…., από άνθρωπος : ντόπιος : εσωγήινος -- γήινος : ‘’υδάτινος’’ :….,
υπεράνθρωπος : ξένος : εξωγήινος -- ουράνιος : ‘’αέρινος’’ :….! ///
όπως, λ. χ, το ότι έχει αρθρώσεις»…., ή…., ή…., ή….! ▌
-----------------------------------------------------%%$$##&&-------------------------------------------------παίρνει τους 11 και τους πάει από τα Ιεροσόλυμα στη Βηθανία...., από όπου τους αποχωρίστηκε….,
περιφερόμενος στον ουρανόοοοο / …..Γέν.: 1 : 1, 8….. / έγκορμοςςςςς...., ως U. F. O το "U. F. O"....,
αφού πριν τους ευλόγησε....!
-------------------------------------------------------&&&&&-------------------------------------------------------► Πάει...., χμ, στάλθηκε εκεί από όπου εστάλη…., πέταξε μια για πάντα ο περιστερόντυτος κόρακας.....
κι αλί στους αναμένοντες αυτόν σε εκ δευτέρου παρουσία...., χα, που ορίζουν, κιόλας, και ημερομηνίες….,
αλί…., που πέταξε, χμ, για αιώνια απουσία...., ω εμπαιγμένοι κι αδύναμοι : μαλάκες "χαζοχριστιανοί"....,
χξς΄, που περιμένετε, τάχα, να τον ξαναδείτε εκ δευτέρου….. και….. έγκορμοοοοο….!
Κάλέ, δεν τον είδαν εκ δευτέρου…., ούτε, και, οι εκεί ιστάμενοι σύντροφοί του…., χα, σ’ εκείνη τη γενιά….,
που τους έταζε, ο αληθόλογοςςςςς, πως θα τον ξαναδούν στην εσαεί βασιλεία του με δύναμη και δόξα….,
|/ …..χα…., απεδείχθη, άλλωστε…., με αδυναμία : «μαλακία» στα αρχαία ελληνικά….. και λόξα….! /|
σε λίγο τόοοοοτε…, μάλιστα, χμ, πριν γευτούν θάνατο μερικοί….,
ψευδής υπόσχεση που τη χιλιοείπαν κι άλλοι….,
όπως δεν τον ξαναείδαν κι εκείνοι που τον σταύρωσαν…. , παρά, μόνο, τινές, χμ, στο χαζοόνειρό τους….!
Και…., ω Ματθαίε…., που ‘’μας’’ λες στο κεφ. 24, εδ. 23 και 24…., και εσύ….,
να μην πιστέψουμε σε όποιον ‘’μας’’ πει πως αυτός είναι, «να», ο Χριστός….,
*$ Κάλέ ψευδομάρτυρες, απ’ τη Βηθανία…., απ’ όπου ‘’ανελήφθη’’…., θα ξαναρθεί εκ δευτέρου….,
και δη «κατά τον ίδιο τρόπο | ….χξς΄, έγκορμοςςςςς….! | , όπως τον είδαν / και, οι 11 /

278
να ανεβαίνη εις τον ουρανόν / στο εξωτερικό / »….,
αυτός ο Ιησούς, ( Εχ, ννναι, αυτός κι όχι ο σωσίας του, εδώ…., ναι…., «υπό ιδίαν / του / μορφήν»….! )
που «ανελήφθη / εφυγαδεύθη / (!;!;!;!;!;) από αυτούς / και, τους 11 /
εις τον ουρανόν // ουράνιο θόλο : ουρανό : συνοριακή ‘’γραμμή’’ : F. I. R // »….: Π. Α : 1 : 11….,
ή από αλλού και ως….. ξαναγεννημένος και….. «αρσενικός»,
ως μας λέει στην Απο,Επι,κάλυψη : 12 : 5 ο Ιωάννης…!; Εεεεε…!;….. $*
χμ, αφού θα υπάρξουν και ψευδοχριστοί…., που, με σημεία και τέρατα,
μπορεί να ‘’μας’’ ξεγελάσουν…., ακόμα κι όσους, εκλεκτούς, καταλαβαίνουν….!
Ε…., να…., καταλάβαμε…., ε…., να…., χα, που….. κι οι δικές σας μαρτυρίες
είναι, να, ασύμφωνες….. και με πάμπολλες….. αντιφάσεις, αλληλοπαραλείψεις,…..
χα, αν και του ( …!; ) ιδίιιιιου Πνεύματοςςςςς….!
Ννννναι…., μα….. γιατί, κι έτσι, να πιστέψουμε εσάςςςςς τους ψεύτεςςςςς...!;
Γι’ αυτό…., αληθώςςςςς σας ξαναλέεεεεγω εν πλήρη παρρησία και βεβαιότητι….:
Εδώ ο Ιησούς...., εκεί ο Χριστός...., πού είναι ο Ιησούς Χριστός...!;
Ε…., ίδε ο..... Ιησούς Αντίχριστοςςςςς...., ο, και, Μέγας ’’θεοκτόνος’’…., ρεεεεε....! ◄
==========================================================================
9 --- 182 )
#182) Πρόλογος.
Πρόλογος : Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 1 έως 18.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Εν αρχή υπήρχεν ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς τον Θεόν και Θεός ήτο ο Λόγος. Αυτός υπήρχε
εν αρχή προς τον Θεόν. Όλα έγιναν δι’ αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει.
Μέσα εις αυτόν υπήρχε ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως φωτίζει
εις το σκοτάδι αλλά το σκοτάδι δεν το κατενίκησε. (1) [Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3, 4, 5.]
*) Εις τους δικούς του ήλθε / ο Ι. Χ / αλλ’ οι δικοί του δεν τον εδέχθησαν. Εις όσους όμως τον εδέχθησαν,
έδωκε εξουσίαν να γίνουν παιδιά του Θεού, εις εκείνους δηλαδή που πιστεύουν εις το όνομά του,
οι οποίοι ούτε από αίματα ούτε από το θέλημα σαρκός
ούτε από το θέλημα ανδρός αλλ’ από τον Θεόν
εγεννήθηκαν. Και ο Λόγος (!;) ενσαρκώθηκε
και έμεινε μεταξύ μας και είδαμε την δόξαν του,
μίαν δόξαν που έχει ένας μονογενής Υιός από τον Πατέρα, / ο Ι. Χ / γεμάτος χάριν και αλήθειαν. (2)
[Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 11, 12, 13, 14.]
{ Και από το πλήρωμα αυτού επήραμε όλοι εμείς και την μίαν χάριν κατόπιν της άλλης
διότι ο νόμος εδόθηκε διά του Μωυσέως· η χάρις και η αλήθεια ήλθαν διά του Ιησού Χριστού.
Τον Θεόν (!;) κανείς δεν έχει ιδεί (!;) ποτέ. Ο μονογενής Υιός που είναι εις τον κόλπον του Πατέρα,
(!;) εκείνος τον έκαμε γνωστόν. (3) [Ιωάννης, κεφ. 1, εδ. 16, 17, 18.] }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---#182)

Πρόλογος.

1. 2. 3) Ο Χαζωραίος, λέει ο Ιωάννης, είναι φορέας ψυχοέιτζ, σώρρυ, όοοληςςς της γνώσης του Θεού….,
του Λόγου Του…., χμ, του που αυτός, σε ρόλο, ενσαρκώθηκε…..
κι όχι πως η κυρά Μάρω τον συνέλαβε έτσι : ’’μυστικά’’ ως τα λένε….,
αν και….. σταδιακά, αυτός, κι όσο μεγάλωνε….. αύξαινε τη σοφία του….,…..
*/// .....εχ, αν είναι δυνατόν…., ρε βλάσφημο κάθαρμα…., ρε υπερβολικέεεεε Τζοβάνι....,
που η γνώση είναι ατελείωτη---χαοτική....,
σαν όλη, η καθαρή, γνώση του ολιγόστροφου ανθρώπινου γένους.....
είναι "μια" φευγαλέα σκέψη του παμπολύστροφου Θεού….!
Ε, όχι και οι ούτε ’’33’’ ‘’μεθυσμένες’’ σελίδες του σχιζάκια Ι. Χ….. ίσαμε όλη τη Θεογνώση…! Ουστ….! //*
που…., χωρίς αυτόν τον Θησέα, σώρρυ, τον Ιησού…., χμ, τίποτε δεν θα γίνονταν....!
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-------------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------------▓ ….έιιιιι…., "έλλογη" σκέψη είναι κι ο Θεός…., ρε σχιζάκια Τζώνυ...., και δεν πιστεύω, ρε ηλίθιε,
να εννοείς πως…., χωρίς την ψυχή / το ψυχοD. N. A / κάποιου…., έστω, του Ιησού....,
--------------------------------------▼ …..χμ, που, και, στην Π. Διαθήκη, και, κατά Ζαχαρία Α΄ : 3 : 1 έως 10….,
αφού θέλετε να τα λένε γι’ αυτόν τον Ιησού…., ε, το ξαναλέω, και, για να το ‘’χωνέψετε’’ το κέρατο….,
ήταν ρυπαρός, άνομος,….. έναντι του ‘’θεού’’, αρχικά….!
Ναι…., και το είδαμε, τελικά…., με υποτροπιάζουσα….. ρυπαρότητα, ανομία,…..
χα, που, μάλλον, γι’ αυτό λέγει και ο Ιωάννης : 10 : 36 :
«…..που ο Πατέρας τον….. αγίασε και τον έστειλε εις τον κόσμον»….,
λεςςς και δεν ήταν, καταπώς λένε οι ‘’χριστιανο’’’’τέτοιοι’’,
εκ γεννετής και προγεννετής, καθαρός, έννομος, άγιος, θεοπνευματούχος,….!
Εεεεε…., που ο Θεός δεν του έδωσε εξαρχής το Πνεύμα του….,
μα….. ‘’τελικά’’ κι αφού τον διάλεξε κι ευαρεστήθηκε….: Ματθαίο : 12 : 17, 18 :
«…..διά να αληθεύση εκείνο, που είπε ο προφήτης Ησαΐας : / …..τάχα, γι’ αυτόν τον Ιησού….. /
Ιδού ο δούλός μου, τον οποίον εδιάλεξα,
*** …..ναι, «έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του» :
Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9…..
---- …..στα ‘’καλλιστεία’’ του πλέον εγκαθετού, «ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος / μονογενήςςς /
μεταξύ πολλών αδελφών» : Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….. ---- ***
ο αγαπητός μου, εις τον οποίον ευαρεστήθηκε η ψυχή μου.
Θα του δώσω το Πνεύμά μου και θα διακηρύξη διακαιοσύνην εις τον εθνικόν κόσμον»….,
να, καθώς…., ως όλοι μας…, ήταν πολύ διακύμαντος….. πνεύματι, σοφία και ‘’θαυματική’’ δυνάμει….!
Κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα….: * Λουκάς : 2 : 40 : «Το δε παιδί εμεγάλωνε κατά το πνεύμα
επειδή εγέμιζε από σοφίαν και η χάρις του Θεού ήτο επάνω του.»….,…..
* Λουκάς : 2 : 52 : «Και ο Ιησούς προώδευε εις σοφίαν
και σωματικήν ανάπτυξιν και εύνοιαν εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων»….,…..
* Λουκάς : 5 : 17 : «Και δύναμις Κυρίου ήτο μαζί του / : ε, «όχι πάντα»….! / διά να κάνη θεραπείες»….,…..
ο που….. «…..αν και ήτο Υιός, έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε, και γενόμενος τέλειος,
απέβη δι’ όλους, οι οποίοι υπακούουν εις αυτόν, αίτιος αιωνίου σωτηρίας, και ωνομάσθη από τον Θεόν
αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8, 9, 10….,….!
Όμως…., χα…., με….. το «βουτυρόμελο» του Ησαΐα : Α΄ : 7 : 15 (16)….,
κι έστω πως το λέει γι’ αυτόν…., που για άλλον, Εμμανουήλ και επίιιιι βασιλέως Άζαχ το λέει….,
ξου, «έμαθε να απορρίπτη / …..τα κατά Γιαχβέ ‘’τέτοια’’….. / το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν»….,
ε, και, έτσι, εξεξεξελέγη Γιαχβόθεν / «πρωτότοκος» και μετά από εξεξεξετάσεις / ως «αληθινό φως»….,
χμ, που όλοι οι άλλοι, οι της Π. Δ έως τον Ι. Β, ήσαν….: «ψευδόφωτοι, άχαροι, αναληθείς,…..»….! ▲
-----------------------------------------δεν θα μπορούσε ο, «Παντοδύναμος», Θεός να δημιουργήσει τίποτε....,
που όλες…., και οι αγγελοψυχές, σαφώς, και οι διατανοψυχές…., και, οι του Σύμπαντός μας….,
είναι ίδιες….: δομικά, λειτουργικά,….. πλην όχι και….. δυναμικά, μεγεθικά,….!
Κι αν χρειάζονταν, που χρειάζονταν, τελικά, τέτοια, ανθρωπική αρχή….,
έτσι ως μας τα λες, πρόκειται για θεανθρωπική αρχή…., οπότε….!
Εχ, ναι, μωροί μοιροπλάστες της ‘’αδιάκοπης’’ διαχρονικά ‘’Διεθνούς Συνωμοσίας’’….,
που όλα τα φτιάξατε…., ως μόνον αυτό δυνατόν…., «δι’ αυτού» : διά του κάθε κι όπου ‘’τέτοιου’’….,
χμ, της ‘’τέτοιας’’ κι εκάστοτε ‘’τέτοιας’’ ενσαρκωτής Ιδέας….,
τόσο πολύ ελέγχετε το ‘’παιχνίδι’’ της ζωής, το οποίο ‘’παίζετε’’….,
που όλα, τσς, γίνονται κατά το….. κισμέτ –σας….,….!
Ω Ειμαρμένηηη -- Σαμσάρααα…., ω Μαρμάγκαααα…., πού τους είσαι…!; ▓
-----------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------Λόγος, λοιπόν, εβραιο·ενσαρκωμένος, τάχα, χμ, στο πρόσωπο αυτού του Ι. Χ….,
που στάλθηκε στη γ,Γ,η ωσεί χάρις και φως....,
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// .....ουφ…., μας έφεξε και γλιστρήσαμε….. χαριτωμένα....! //
που…., μόνο αυτός / …..απ’ τους τότε ‘’φυλακισμένους’’ Εβραίους….. /…., ως μόνος ιδώωων τον Θεόοο....,
ε, σαφώς, το είδωλο των εκεί και τότε Εβραίων….,
[[[ Εμ…., ‘’παραπεμπτικάαααα’’…., τους θεοποιημένους Κυρίους ‘’Μεγάλους Αδελφούς’’ βασιλιάδες,
σε πολλές χώρες και παλιές εποχές, δεν μπορούσε να τους δει ο οιοσδήποτε….:
κατά τον Καλλίμαχο, «οι νόμοι του Κρόνου ορίζουν, πως ‘’όποιος / θνητός /
δει έναν από τους αθανάτους, δίχως τη θέληση του θεού, το πληρώνει ακριβά’’»….!
Π. χ, έτσι κι ο Ακταίων, που μεταμορφώθηκε σε ελάφι από τη θεά Αρτέμιδα,
που ταυτόχρονα έκανε να λυσσάξουν τα πενήντα σκυλιά που τον συνόδευαν και που
τον κατασπάραξαν, ως ελάφι, ( Ε, αυτόν τον αποδυνάμωσε και τα 50 ‘’σκυλιά’’ του τα δυνάμωσε….! )
μη αναγνωρίζοντας σ’ αυτό τον παλιό τους αφέντη…., ή…., ή…., ήηηηη….!…..
Άραγε, ‘’έτσι’’ και ‘’τότε’’ και για ‘’τέτοια’’ : + ή -, ήσαν κι οι + ή - μεταμορφώσεις, και, του Ιησού…!; ]]]
είναι, ωσεί ο Θεός, Λόγος προς τον Θεόν…., χμ, κι όχι εν τω Θεώ…., μα…., χμ, εις τον κόλπον αυτού….,
{[ Καλά, ρε σχιζόγερε, όλη, και, η Π. Δ είναι γεμάτη από παρουσίες του Θεού….,
αν φας, προφίλ και….. πισινά…., και «εν οράσει» και «εν πνεύματι» και «εν ακοή»….,
χμ, σε εκλεκτούς του Εβραίους...., που μόνον καφέ δεν ήπιαν μαζί....,
και τώρα συ μας λες άλλα...!; ]}
χμ, μόνο αυτός, λοιπόν, που φανέρωσε τη χάρη και την αλήθεια του Θεού…., μα και το Θεό...., χξς΄ςςςς….!
( Ρε, άχαρε Τζοβάνι…., οι "προφήτες" κι ο Νόμος ήσαν άχαροι και ψεύτες.…, «κλέπται και λησταί»…!;
Ω θεομεταμορφωμένε όντως Σατανά…., τέτοια φωτογραφία ποιός άλλος σε έβγαλε…!; )
♠ Έξοδος : 33 : (20, 21) $22 (23) : Θεός / προς Μωυσή / : «’’δεν δύνασαι όμως να ίδης το πρόσωπόν μου,
διότι δεν δύναται άνθρωπος να με ίδη και να ζήση’’.
Προσέθεσεν όμως ο Κύριος· ’’ιδού τόπος πλησίον μου· να σταθής επί του βράχου
$22 και όταν θα διέρχηται η δόξα μου, θα σε τοποθετήσω εις ρωγμήν του βράχου
και θα σε καλύψω με την χείρά μου, μέχρις ότου προσπεράσω
(23) Τότε θα αποσύρω την χείρά μου, ώστε να ίδης (!;) τα οπίσω μου
δεν θα ίδης όμως (!;) το πρόσωπό μου’’»….!
[ Αριθμοί : 12 : 8 : ο Θεός Κύριος / προς Ααρών και Μύριαμ / : « (!;) Στόμα με στόμα ομιλώ με αυτόν
/ τον Μωυσή / , σαφώς και όχι δι’ αινιγμάτων ( …..εμ, σ’ άλλους με αινίγματα : ενέδρες η Σφίγγα….! ) ,
και (!;) ούτως βλέπει αυτήν την μορφήν του Κυρίου»….: αντίιιιιφαση…., νααααα….! ]
Παραπομπή απ’ το $22 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 1 : 18 : «Ο μονογενής Υιός / Η Σφίγγα Ι. Χ /
που είναι εις τον κόλπον του Πατέρα, εκείνος τον έκαμε γνωστόν»….! ♠
Μα οι άνθρωποι δεν τον εδέχθησαν, λέει ο Ιωάννης, γιατί
δεν ήσαν παιδιά του Θεού...., τσου ρε χαχόλε κάτθρωπε...., ως «και οι δικοί του δεν τον εδέχθησαν»….,
*# Α, δηλαδή, κι οι αδελφοί του κι η μάνα του ήσαν παιδιά του Σατανά, όταν τον έλεγαν «εκτός εαυτού»…..
κι η Σφίγγα ο Ι. Χ παιδί του Θεού…., σαν…., τότε που μάλωνε, και, με τους Φαρισαίους
και ζητούσαν να τον ιδούν οι αντι’’θεο’’θελήματοι….,
τους έλεγε, σε αντιδιαστολή….: «Ποιά είναι η μητέρα μου; Και ποιοί οι αδελφοί μου;…..
Εκείνος που θα κάνη το θέλημα του Πατέρα μου, που είναι εις τους ουρανούς,
αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα»….: και, Ματθαίος : 12 : 48,…..50…!; #*
παρά μόνον αυτοί που….. «εγεννήθηκαν από τον Θεόν και όχι από αίματα, ούτε από το θέλημα σαρκός,
ούτε από θέλημα ανδρός.....»..... και τον επίστεψαν…., χμ, ως θεόθεν….. ανα·γεννημένοι….!
Έτσι…., λέει ο Ιωάννης…., και ο Θεός τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του....,
// .....χμ, ρε, μπας κι είστε όλοι –σας από "θεογκάστρι" γεννημένοι.…, σε αντίθεση με μας τους…!; //
αφού πίστεψαν στο όνομά του...., παίρνοντες την μίαν χάριν κατόπιν της άλλης….! | …..εχμ, τις είδαμε....! |
|| .....α, στο όνομα Ιησούςςςςς κι εγώ πιστεύω...., μα στο "παρόνομα" Χριστόςςςςς..... διόλου, όοοχι....! ||
Κι είδαν, οι πιστεύσαντες στον Ι. Χ, τη δόξα του…., του Χ,Γ,Ν,αζωραίου....,
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( .....α, τη λόξα του ζουρλονάρκισσου την είδατε…., έι λοξίες…., χμ, εκ δευτέρου.…. κι εκ Βηθανίαςςς…!; )
που τους τον έκανε γνωστό...., ο--η--το..... τριτογενής...., σώρρυ, μονογενής γιος του, χξς΄, Θεού....,
κι αυτοί με τη σειρά τους μας τους γνωρίζουν...., μόνο που το "συνάχι" δεν κολλά σε όλους, βρε Τζων,
που υπάρχουν πολλοί που βλέπουν βλέποντας και δεν εθελοτυφλούν, ως άλλοι ‘’τυφλοσουρτάκηδες’’....!
=================================================================
9 --- 183 )
#183)
Ο γάμος της Κανά.
Ο γάμος της Κανά : Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#183)

Ο Γάμος της Κανά.

«Κατά την τρίτην ημέραν»…., μετά από την βάπτισή του σε νερό από τον Ι. Β….,
που την πρώτη μετά από αυτήν έμεινε με τον Ανδρέα και τον ακατονόμαστο άλλο στο σπίτι ‘’του’’
και τη δεύτερη, έστω τότε, γνώρισε τον Ναθαναήλ…., χμ, τότε που γιόρταζε τα 30 του χρόνια….,
*// Άντε και στα δικά σου, ρε γαμοτράγε Ηρακλή, σώρρυ, Ιησούλη…., ε, με την κατσίκα Ιερουσαλήμ….,
χα, σαν την….. ’’ανωποιήσεις’’…., ή με τη Μαγδάλω…., σαν την….. ’’κατωποιήσεις’’….!
Α…., ω, ακατονόμαστε «άλλε» : Ιωάννης : 1 : 38…., έστω κι εδώ, γαμοΚήυκα, σώρρυ, γαμοΝικόδημε,
να σου ζήσει κι η ‘’ιμπεριαλοπαρθένα’’ νύφη….! //*
σ’ ένα γάμο ενός δουλούχου πλουσίου με πάμπολλους καλεσμένους του…., στην Κανά της Γαλιλαίας….,
( Εχ, λες, ‘’μόλις’’ τον γνώρισε ο Ι. Χ τον απ’ την Κανά Ναθαναήλ : Ιωάννης : 21 : 2…..
τον δικτύωσε με εκεί πλούσιους….,
ε, πλούσιους : βουνά, που ‘’δεκατο’’πρόσφεραν για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβαλλαχοδία και δεν ‘’μοίχευαν’’…!; )
πάει, προσκαλεσμένος…., ε, που τον γνώριζε τον ‘’εσώκολπο’’ από πολύ πριν….,
ο Ι. Χ μαζί με τα 12 τσιράκια του, τη μαμά Μαρίκα και τα αδέλφια του….,
«το κερατούχο αρνίον» με το….. τραγ·άγημά του….!
Κι εκεί κάνει το πρώτο του "θαύμα"….,
χα, για το οποίο, μάλιστα, πλην όλων εκεί, «επίστεψαν οι μαθηταί του»
{ Ε, ναι…., μα, μετά, τί έγινε κι ήσαν δύσπιστοι έως άπιστοι…!;
’’Ξεσυναχώθηκαν’’ από το μεθύσι, σώρρυ, συνάχι και ‘’μυρίστηκαν’’ τρικ…!; }
κι έμεναν κοντά του, αφού καλοπερνούσαν, που, αλλιώς, θα τους έτρωγε η θάλασσα και το μεροδούλι....!
Όμως…., παρόλο κι αυτό….,
*$$ …..χξς΄…., μόνον, ο Ιωάννης το αναφέρει…., μάλιστα, ως πρώτο θαύμα του Ι. Χ….,
εμ, που μελέτησε, και, τα περί….. «οινοτρόπων» της Ελληνικής Μυθολογίας φακιρικά…., ως, λ. χ….:
περί των, από χάρισμα σ’ αυτές του Απόλλωνα, «οινοτρόπων» τριών θυγατέρων του Άνιου….,
περί του γιου του Σειληνού Στάφυλου, που ήταν «ο πρώτος που ανακάτεψε το νερό με το κρασί»….,….!
Όμωςςς…., κατά έναν Ομηρικό μύυυθο…., ο Διόνυσος έκανε μεγαλύτερο θαύαυαυμα από αυτά….:
όταν, δηλαδή, Τυρρηνοί πειρατές απήγαγαν τον / Α, οινοβλύτη…., χα, κατά το μυροβλύτη…!; / Διόνυσο
και τον είχαν μες στο καράβι τους….,
πλην που του έπεσαν θαυματικά οι αλυσίδες με τις οποίες τον είχαν δέσει….,
«σε μια στιγμή, θαύματα φανερώθηκαν στα μάτια τους. Πλάι στο γρήγορο καράβι, θροΐζοντας,
κυλούσαν κύματα εξαίσιο κρασί, μοσχάτο, που ανάδινε άρωμα θεïκό….. Την ίδια στιγμή, είδαν
να σκαρφαλώνει ίσαμε την κορυφή του καταρτιού ένα κλήμα, που ξεπετούσε εδώ κι εκεί κλωνιά,
φορτωμένα με πολλά τσαμπιά,…..»….! Ε, ννναιαιαι…., κι άντε και καλά κρασιά…., κωδικικά ή μη….! $$*
το που έκανε το νερό νερένιο…., σώρρυ, κρασί…., ως «την πρώτην αρχήν των θαυμάτων» τουουου….,
οι άλλοι 2 : Ματθαίος και Μάρκος / …..που ο Λουκάς ήταν, χμ, απών….. / , λες, από κρασί αμνήμονες….,
δίνουν άλλα, μικροθαύματα, ως πρώτα….. κι όχι αυτό το μεγαλόθαυμα, που δεν το αναφέρουν διόλου!!!!!
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Τελειωθέντος, λοιπόν, του κρασιού του γαμπρού....,
-----------------------#$%&-----------------♦ …..ωωωωω…., ενώ η μαμά...., προγνώστρια του, σικέ, φακιρικού....,
προέτρεπε, επεμβατικά, τον γιόκα της να κάνει κάτι….,
αφού οι του σπιτιού του τον προέτρεπαν να πάει και να δείξει τα ‘’θαυματικά’’ του και στους έξω….,
χα, «διά να ιδούν και οι μαθηταί του τα έργα που έκανε»….,
|| …..α, τότε που οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν, λες κι έως τότε δεν έκανε ‘’τέτοια’’, ε…!; ||
«αφού ήθελε να γίνη γνωστός»….,
ναι, να, «διότι ούτε και οι αδελφοί του δεν επίστευαν εις αυτόν»….: Ιωάννης : 7 : 1 έως 5….!
// Ε, και στα φακιρικά του δεν πίστευαν…., που ήθελαν : χρειάζονταν την ‘’έξωθεν’’ επιβεβαίωση
για το μη φακιρικό των ‘’θαυμάτων’’…., ξου, που, έστω έτσι, ήσαν, κι αυτά, αλληγορικά….! //
Και αυτός, τότε, της έλεγε να μην ανακατεύεται, γυναίκα πράμα, στις "δουλειές" του
και φανεί το προκάτ του "θαύματος"...., ε, του κωδικικού μαζί και συμβολικού φακιροκόλπου….,
μα, ανυπόμονη αυτή, παρόλο που της έλεγε να μην επεμβαίνει σ’ αυτόν, συνέχιζε, ανυπάκουη,
να προτρέπει η μπιλμπίλω ‘’επιδειξίας’’ τους υπηρέτες….. «να κάνουν ό,τι ο Ιησούς τους πη»….,
ω, λες και δεν ήξεραν, μερικοί δούλοι, οι μες στο ‘’κόλπο’’….,
λες και δεν ήξερε η θεατρίνα κυρά Μάρω ότι το ήξεραν….,
εμ, και γι’ αυτό, μάλλον, δεν μας τους ξαναδείχνουν, οι 4, μαζί…., να, σε : γάμο, κηδεία,…..
ήτοι, τον Ι. Χ μαζί με τη μάνα του την κυρά Μάρω…., την, παρά ‘’τρίχα’’, ‘’Ιαμβικά’’ ‘’μπιλμπίλω’’….! ♦
-----------------------#$%&---------------------μετατρέπει διά του λόγου---διά προσταγής του...., χμ, «ελθούσης της ώρας του»….,
( .....χα…., διά του….. παραλόγου του έκανε τα νερά του Ιορδάνη γάλατα…., για 666.777.888 ώρες....,
λένε οι άγραφες...., ναι, και τα...… γαργάλα ‘τα....!
Και….. στων "τέτοιων" τα μεθύσια….. τα ανάποδα είν’ ίσια…!; )
μερικές στάμνες νερού
// …..έι, κι εδώ, το νερό είναι νερό…., ε, και κατ’ επέκταση και λαός,….. που τον βασιλοφρονοποιεί….! //
σε κρασί…., χμ, 6, ιμπεριάλ, στάμνες….. κατά το έθιμο του καθαρισμού….!
Ε, με κρασομαγιά…., όντας στον πάτο ή στα πλαϊνά τους κρυμμένη…., ως οι φακίρηδες, και, σήμερα….,
[ …..χξς΄ςςςς…., ναι, θαυματικάαααα και με….. βασιλικό «Πνεύμα»….,
οπότε, πίνοντας απ’ αυτό το «πνευματικό ποτό», «ανα∙ γεννιέται κανείς από νερό και Πνεύμα»….:
Ιωάννης : 3 : 5...., χμ, ως, μετά, και, ο Φαρισαίος κι άρχων των Ιουδαίων Νικόδημος….,
και γίιιιινεται….. από υιός ανθρώπουουου….. υιός θεούουου…., ή και θεανθρώπουουου,….! ]
χξς΄, εκ του μη όντος ο υπερκόσμιος κοσμικός....,
χξς΄, φανερώνοντας έτσι τη δόξα του….. και κρύβοντας τη λόξα του....!
Μα…..πιο πολύ από όλους απορεί ο σεφ : «προϊστάμενος του συμποσίου»….,
που, χμ, «δεν ήξερε από πού ήλθε / το «καλό κρασί» / , ενώ οι υπηρέται, που είχαν βάλει το νερό
// …..ε, οι που έβαλαν στον νερό και την κρασομαγιά, που ο Ι. Χ τους έδωσε από πριν….. // ήξεραν»….!
Να, ο σεφ…., που μάλωσε τον γαμπρό, γιατί έκρυψε το καλό, κωδικικόοοοο, κρασί
και δεν το κέρασε από την αρχή : Ιωάννης : 2 : 9, 10….!
Ννναι…., καλό : ανώτερο από το ντόπιο….,
που το….. καρπερό αμπέλι της Αιγύπτου των Φαραώ με τους μάγους των
φακιρο·έβγαζε ανώτερο κρασί απ’ το, «κατώτερο», της ‘’ακάρπου’’ αμπέλου :
της, ακόμα, ‘’ανανωποίητης’’ ‘’Ιερουσαλήμ….,
που, ακόμα, δεν την ’’ανωμπόλιασε’’ ο ‘’ανωποιητής’’ Ι. Χ με ’’θεϊκά : Γιαχβικά ’’ανω·ιχνοστοιχεία’’….!
[ …..ε, σσσσσιγά, ρε Χαζωραίε, θα τους κομπλάρεις όλους τους άνω….,
ώς και τον όντως Θεό…., που, έτσι, παρεξηγείται....! ]
================================================================
9 --- 184 )
#184) Συνομιλία με τον Νικόδημον.
Συνομιλία με τον Νικόδημον : Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 1 έως 21.
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[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ο Ιησούς του απεκρίθη, / …..του άρχοντος των Ιουδαίων Νικόδημου….. /
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθή κανείς άνωθεν, 2,
{ Χμ, ως και ο ‘’κοιλιόθεν’’ δασκαλεμένος Ι. Χ….! }
/ 2, ή δεν αναγεννηθή / δεν μπορεί να ιδή την βασιλείαν του Θεού». [Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 3.]
{ «Κανείς δεν ανέβηκε εις τον ουρανόν, παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανόν,
ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος (!;!;!;!;!;) είναι / …..τίιιιι…., ως ιδέα Ι. Χ….. ή άλλος…!; / εις τον ουρανόν.
(!;!;!;!;!;) Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι εις την έρημον,
(!;!;!;!;!;) έτσι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου, (!;) ώστε καθένας που πιστεύει εις αυτόν
να μη χαθή, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. (!;) Διότι τόσον πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμον, (!;) ώστε έδωκε
τον Υιόν του τον μονογενή, (!;) διά να μη χαθή όποιος πιστεύει εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον».
[Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 13, 14, 15, 16.] }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#184)

Συνομιλία με τον Νικόδημον.

Ο Χαζωραίος…., συνομιλώντας, νύχτα, | …..χμ, εδώ, «την πρώτην φοράν» : Ιωάννης : 19 : 39…!; |
με τον Φαρισαίο Νυχτερίδα, σώρρυ, Νικόδημο….,
κρυφό μαθητή του Χαζωραίου από φόβο των Ιουδαίων….,
ήτοι, φοβούνταν, κυρίως, μην τον κάνουν αποσυνάγωγο....,
ως ήσαν κι άλλοι, διπλοπαίγνιδοι και μη, Ι. Χήδες κρυφοί….,
χμ, πλούσιο άρχοντα, που τον προσφωνεί «Ραββί» / 1 /….,
που…., μετά…., πάλι νύχτα…., λίγο πριν ‘’σταυρωθεί’’, έστω, ο Ι. Χ….,
τον ‘’πότισε’’/’’πότισαν’’ με το νεκροφανειοφόρο αναλγητικό μείγμα σμύρνας κι αλόης....:
Ιωάννης : 19 : 39….,
[ …..χμμμμμ, ω χαζοκρυφτούληδες, το μείγμα κρασιού και χολής : πικροχόρταρου : ήσσωπου,
που, μόνο, το γεύτηκε….: Ματθαίος : 27 : 34….,
ή κρασί αρωματισμένο με σμύρνα, που δεν το πήρε….: Μάρκος : 15 : 23….! ]
του λέει πως, μόνον, όσοι γεννιούνται άνωθεν….,
/ 2 / : «όσοι γεννιούνται από νερό και Πνεύμα» : αναγεννιούνται….,
μπορούν να ιδούν την βασιλεία του Θεού….: Ιωάννης : 3 : 5….,
εχ, ναιαιαι…., και με ‘’νερό’’ : ‘’ύδωρ’’ : λαό :…., που έτσι : ‘’νερώ’’ αρχίζουν οι δημ,’’νερ’’,αγωγοί….!
-------------------------------------------------------##$##----------------------------------------------------------♣ Α, κι εγώ που γεννήθηκα κάτωθεν, ’’νοτίως’’ του Ισραήλ, είδα, και, την αντιβασιλεία του Σατανά....!
Κι ο ουράνιος : ο στο εξωτερικό τους ‘’Μεγάλος Αδελφός’’, να, άνωθέν τους είναι…., βορείως τους….,
ε, κι οι αναγεννημένοι…., να, οι ‘’Μεγαλαδελφόχριστοι’’…., χα, οριζοντίως και….. εγ·καθέτως….!
Και….: 2 : γέννηση άνωθεν : αναγέννηση…., χμ, μεταφράζεται στο κάτω μέρος της σελίδας….,
μα….: 1 : Ραββί…., χα, και, και, εδώ…., δεν μεταφράζεται….,
αλλά…., πάααααλι…., γίνεται κωδικο,κρυπτογραφο,παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38….,
χμ, λες και θέλουν να δείξουν / …..ε, μόνο, στους κωδικο’’τέτοιους’’….. /
πως είναι, κι εδώ, ο ‘’ενοικιαστής’’ του Ι. Χ…., ή, ίσως, και ο, τάχα, ανήξερος, ακατονόμαστος άλλος….!
Χα, που, μάλλον, ονομάζονταν Νικόδημος
κι ήταν, ως όποτε σωσιούχος κι αυτός, και, «αλλόμορφος», πλην και ‘’ιδιόμορφος’’….,
που, μαζί με τον Ανδρέα : αδελφό του Πέτρου,
τους ‘’φιλοξένησε’’ ο Ι. Χ στο σπίτι που έμεινε…., ε, το του Νικόδημου….!
Του που…., παρά που ήπιε κρασί : νερό και Πνεύμα
στην Κανά και στο σπίτι του, σαν πάντρευε το γιο του….,
δεν είχε, ακόμα, γεννηθεί άνωθεν : αναγεννηθεί….!
Όμωςςςςς…., σαν πιει, μετά, μάλλον, μόνο, Πνεύμα…., εχ, θα καταναγεννηθεί…., φανεράαααα….,
ουστ, ναι…., όταν δεχτεί, τελικά, ο υλικός και απο·’’δεκατ’’ιστής Γιαχβέ
την πνευματοποίησή του απ’ τον μεσίτη, «που δεν είναι ενός», Ι. Χ ….! ♣
--------------------------------------------------------##$##------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------&&&&&%%%%%--------------------------------------------▓ Έξοδος : 32 : (12, 13), $14 : (!;) Ούτω ο Κύριος (!;) ήλλαξε γνώμην (!;) ως προς το κακόν,
το οποίον έλεγε ότι θα έκαμνεν εις τον λαόν του»….!
*/* …..(12, 13) με τη μεσολάβηση του Μωυσή, που του συνέστησε
«να αφήση τον άγριον θυμόν του και να αλλάξη γνώμην, ώστε να μην κάμη κακόν εις τον λαόν του»,
χμ, που προσκυνούσαν τον χρυσό μόσχο, που τους έφτιαξε ο Ααρών….,
αφού, πριν του το ζήτησαν…., για να έχουν θεό που να βαδίζει μπροστά τους….,
και που, τότε, επειδή έγιναν καταγέλαστοι έναντι των εχθρών τους, γι’ αυτό,
οι υιοί του Λευί, ήτοι, πολλοί Λευίτες,
έσφαξαν, «κατ’ εντολήν / διά του Μωυσέως / του Κυρίου», 3.000 λαού σε μια μέρα….,
ναι…., μα όχι και τους….. του Ααρών και των δικών του….! */*
Παραπομπή από το $14 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 3 : 10 : «Ο Ιησούς του απεκρίθη,
| …..του, δύσπιστου, κρυφού μαθητή του κι άρχοντα των Ιουδαίων Νικόδημου :
περί γέννησης άνωθεν : αναγέννησης :….. |
’’Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις;»….: Συνομιλία με τον Νικόδημον….,…..
…...μα, επίσης, να, ’’παράααξενη’’ κι αυτή η παραπομπή απ’ το $14 της Π. Δ…., και στο Ιωάννης : 4 : 2 :
«…..αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζε
// …..ως ο, ‘’υποχωρήσας’’ τω Ι. Χ, Ι. Β…., που ευθύς ως άνω και στο 2 : 1 αναφέρει….,
που, δημαγωγοβάπτιζε, αρχικά, μόοοοονον, με νερό….: Ιωάννης : 1 : 26….,
ενώ ο Ι. Χ, μόοοοονον, με Πνεύμα….: Ιωάννης : 1 : 33….,
κατά φράσεις του Ι. Β λίγο πριν από την βάπτιση με νερό του Ι. Χ….! //
αλλά οι μαθηταί του»….: Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις….!
Έτσι, λοιπόν…., ε, κωδικιζέ συσχετιστικά…., ο Ι. Χ, μιλά στη Σαμαρείτιδα
για την, «σε λίγη ‘’ώρα’’», Πνευματοποιήση του, υλικού, Γιαχβέ….,
άρα, και….. αναγέννησης : γέννησης άνωθεν….,
και, συνεπώς, τότε κι έτσι και σε αντίθεση με τον Ι. Β, θα….. αερο·βάπτιζε, μόνον, Πνεύματι…..
κι όχι, κι αυτός, αρχικά, μόνο, νερώ : λαώ : λαϊσμώ….. και, μετά, και, Πνεύματι : βασιλεί : βασιλεία….,
χμ, σαν έβαλε Πνεύμα : κρασομαγιά στο νερό και το έκανε κρασί….!
Να, για να νεροπνευματοβαπτίζεστε, βρε ’’Ι. Χήδες’’,
και να είστε μεθυσμένοι : ’’τυφλοσουρτάκηδες’’….. ’’από κούνια’’….!
Κι αυτό…., χμ, καμαρώνει, και, ο Παύλος, μετά….,
το κατάφερε…., χα, με την ‘’πνευματοποίηση’’ του υλικού Γιαχβέ….,
σαν, «πρώτα», του έβαλε όρο να πάψει, ως ο της Π. Δ, να θέλει από τους Ισραηλίτες
[ Χα…., μόνον αυτόν τον όρο είχε η καινούρια συμφωνία --- Καινή Διαθήκη : Καινό αντι Μνημόνιο…!; ]
δεκάτες και προσφορές σφαγίων : υλικές θυσίες….,
// …..πλην ζακχαροκάλαμου : Ησαΐα Β΄ : 43 : 24…!; //
και, «κατόπιν», ο Ι. Χ του ‘πε πως, έτσι, θα κάνει το θέλημά του : Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9….,
● …..α, και «ήλλαξε / …..ως, τάχα, κι ο της Π. Δ Γιαχβέ….. / γνώμιν ως προς το κακόν,
το οποίον έλεγε ότι θα έκαμνεν εις τον λαόν του»….,
χμ, που ήθελε, ο λαός,’’υπηρέτη’’ του τον Θεό….,
[ …..να…., αλά «χρυσό μόσχο», του λαού του Ααρών,
που «να προπορεύηται από αυτούς»….: Έξοδος : 32 : 2….. ]
δηλαδή…., ή αβασίλευτη δημοκρατία : βάπτισμα, μόνον, ύδατι : λαώ…..
ή, το πολύ, βασιλευομένη δημοκρατία : βάπτισμα εν ύδατι και πνεύματι….!
Ναι, κι όχι σκέτη βασιλεία : βασιλευομένη δικτατορία : βάπτισμα, μόνο, Πνεύματι….,
εμ, και τους ‘’λέπρωσε’’ η….. χιτ·λέ,π,ρ,α και….. «’’λαο’’ποδοπλύντρα….. λαοϋπηρέτρια»….! ●
ε, χρεωστούμενες δεκάτες και προσφορές :
«εναντίον τους χρεωστικόν τους έγγραφον, το οποίον επήρε / ο ‘’θεός’’ /
από το μέσον και το εκάρφωσε εις τον σταυρόν /του Ι. Χ/»….: Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 14….! ▓
--------------------------------------------------&&&&&%%%%%-----------------------------------------------
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Εκεί, λοιπόν, στη βασιλεία του Θεού…., λέει ο Ι. Χ…., μόνον, αυτοί που γεννήθηκαν από νερό και Πνεύμα
μπορούν να μπουν....,
/ .....τσου, ρε ‘’ξενέρωτε’’ Χαζωραίε...., χμ, μονογενή..... με μονογένι από 666 τρίχες....! /
και πως, μόνον, ο θεόσταλτος αυτός…., που ανεβοκατεβαίνει σε ουρανό και γη....,
χμ, με….. σεληνάκατο κι ως έχων….. διαβατήριο…., κάτι σαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη….,
μπορεί να σώσει τους ανθρώπους....!
| Ε, ω Εβραίοι, με πιότερη υποταγή στον Big brother –σας, δεν θα χαθείτε ως….. έθνος, ράτσα,….! |
Κι αυτό : η σωτηρία, θα συμβεί, μόνον, σε όσους πιστέψουν σ’ αυτόν...., ε, τότε, μη καταδικαστέοι….,
στους φωτόφιλους...., μα όχι και στους σκοτόφιλους ή και στους αδιάφορους...., ε, τότε, καταδικαστέοι….,
που από αγάπη και συμπόνοια τον έστειλε ο Θεόςςςςς….,
μονογενήηηηη έχοντάς ‘τον...., στη γη : χώρα τους....,
και που πρέπει να υψωθεί...., ως ο όφις της / …..α, Αγυπτιακής….. / ερήμου...., που ύψωσε ο Μωυσής....!
♦ Εχ, ιμπεριαλιστικά…., ως κι ο Ααρών ‘’ύψωσε’’ τη….. ’’φιλολαϊκιά’’ μαραμένη ‘’ράβδο’’ του….,
που την μεταμόρφωσε σε φίδι….,
χα, περιτετμημένο κι ως εκ τούτου και με το σημάδι της περιτομής, Αιγύπτω ιμπεριάλ, ‘’καρπερό’’….!
Μα, μετά, ως πολύ ‘’υψωμένη’’ και για αυτόνομο εσωτερικό ιμπεριαλισμό…., την περιέταμε εντελώς….,
α, ο Γιαχβέ…., ναι…., και η…., ‘’λεπρή’’, ως ‘’φιλολαϊκιά’’, κι αυτή…., Μύριάμ του
του έψαχνε ‘’υψωτικά’’ βότανα….!
Ναι…., ο Γιαχβέ : «αρχηγός της / Ε, ιμπεριάλ….. / παρθενίας της άπιστης πόρνης Ισραήλ»….: Ιερεμίας :
3 : 4….! Εεε, που, σαν έμαθαν ότι ‘’σέρνει’’ η «πόρνη», έσπευσαν ώς και τα ‘’τζιτζίκια’’ να την γ….! ♦
Ε, χμ, κατ’ αντιστοιχίαν, να πετύχει στην κατάληψη της εξουσίας….,
ως ο Μωυσής έτσι, και, με τον Φαραώ….,
χα, ως ο πολύγαμος και «νοητός» ‘’μπαμπάκας’’ τους ιμπεριάλ Αβραάμ….!
*// Κάλέ Ιησούλη...., χμ, ω «μόνε που ανέβηκες εις τον ουρανόν
και / «έτσι» / μόνε που κατέβηκες από τον ουρανόν»….,
ναι, που ήσουν ο μόνος Εβραίος που ταξίδεψε, τ ό τ ε,
στον ουρανό : εξωτερικό : Αίγυπτο απ’ τη γη : χώρα του «αποκλεισμένου» Ισραήλ….,
μα, ‘’τότε’’…., ω κι εσύ ρε φιδολάτρη και φονιά Μωυσή...., ω κι εσείς ρε "κρυπτοσατάνες"....,
τίιιιι ….. όφις και σατανιστοσύμβολα είναι αυτάαααα...!;
Γιατί όχι ως περιστερά...!; Θα σας παρεξηγήσουν, βρε….! Α, που τα φίδια ‘’τυλίγουν’’ ιμπεριαλιζέ….! //*
*|* Ιωάννης : 3 : 6, 7, 8, (12)….: / …..«πνευματογέννητος και ουράνιος : υπερφυσικός» Ι. Χ
προς «σαρκογέννητο και γήινο : φυσικό» Νικόδημο….. /
«Εκείνο που έχει γεννηθή από την σάρκα είναι σάρκα,
και εκείνο που έχει γεννηθή από το Πνεύμα είναι πνεύμα.
Μη σου φαίνεται περίεργον που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθήτε από επάνω.
Ο άνεμος όπου θέλει φυσάει και ακούς την βοήν του αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει.
(!;) Έτσι είναι και ο καθένας που είναι γεννημένος από το Πνεύμα»….! *|*
▀ Ωχ, αν ήξερε, κιόλας, η, ‘’αζάλιστη’’ τότε, μαμά σου Βριμώ ποιος Βριμός Σαββαώθ ‘’Βοανεργές’’ ‘’άνεμος’’
‘’της το σφύριξε : της το βούηξε Σαμπαθαηιζέ’’ -- Λεβηιζέ,
θα ήξερες, κι εσύ Βριμέ, ’’πνευματο’’πώλη, σώρρυ, πνευματόγεννε, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις….,
φφφφφ…., ω ‘’θεέ’’ άνεμε…., βββββ…., ω ‘’θεο’’γιέ ‘’θεία’’ βοή….! Βοή θειααααα….!
Ρε, δεν πας από κεί που ήρθες…., στο Διάααααολο….! Ή, μάλλον, δεν πας στο Σινά, σώρρυ, Όλυμπο
να βρεις τον γιο της Ήρας κι αμφισβητούμενης πατρότητας Ήφαιστο και να σου πει ο εκβιαστής
το πώς έφτιαξε…., ο υποτάξας την φωτιά και εν μαγικώ τριπόδω αόρασι δεσμοίς
τη μητέρα του κρεμάσας : καθηλώσας….,
την αυτοκινούμενη αγία τριάδα, σώρρυ, τον αυτοκινούμενο μαγικό τρίποδα…., ε, και να τη δέσεις σ’ αυτόν….,
για να σου το φανερώσει, τελικά, και να σου φύγει κι η α·βεβαιότητα και το στίγμα του «μπάσταρδου»….,
χα, που, αν δεν σ’ το πει και πάλι, άσε ‘την, εσαεί, δεμένη εκεί
να ονειρεύεται τον εαυτό της ως αιώνια βασιλομήτορα….!
Ε…., ναι…., κι αν τόσο πολύ θες…., ρε Φαέθων, σώρρυ, ρε Ιησού….,
να πιστέψουμε ότι είσαι…., αμφισβητημένος γαρ…., γιος του ΄Ηλιου, σώρρυ, του Γιαχβέ….,
ε, πάρε την πύρινη άμαξα του Τριπτόλεμου, σώρρυ, του Ηλί, σώρρυ, του Ηλία…..
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και ξαναρίξε, και, την άκαρπη άμπελο : Ιερουσαλήμ : ξύλο : κούτσουρο
«εις την πυράν ως καύσιμον ύλην»….: Ιεζεκιήλ : 15 : 4…., χα, να ησυχάσει Γη κι Ουρανός….!
…..Ναι…., και βάλε μυαλό : ’’μπες εντός εαυτού’’ : έλεγξε τα….. παρ·‘’άλογά’’ σου….,
ουστ…., πριν σε κεραυνοβολήσει ‘’βοανεργέσικα’’ ο Γιαχβέ
αλά Ήλιο….. τον «άμυαλό» ηλεκτροθέτη : φωτιοβάλτη : εμπρηστή Φαέθονα….,….! ▄
======================================================================
9 --- 185 )
#185)
Ο Ιωάννης εξακολουθεί να μαρτυρή περί του Ιησού Χριστού.
Ο Ιωάννης εξακολουθεί να μαρτυρή περί του Ιησού Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 22 έως 36.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Εκείνος που έστειλε ο Θεός, λαλεί τα λόγια του Θεού, διότι ο Θεός (!;) δεν δίνει με μέτρον το Πνεύμα.
Ο Πατέρας αγαπά τον Υιόν και παρέδωκε (!;) όλα εις τα χέρια του. Εκείνος που πιστεύει
εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Εκείνος όμως που απειθεί εις τον Υιόν δεν θα ιδή ζωήν (!;) αλλ’ η οργή
του Θεού μένει επάνω του».
[Ιωάννης, κεφ. 3, εδ. 34, 35, 36.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#185)

Ο Ιωάννης εξακολουθεί να μαρτυρή περί του Ιησού Χριστού.

Ο Ι. Β…., μιλώντας στους μαθητές του….,
που τον πληροφόρησαν πως ο Ιησούς βάπτιζε (!;) ύδατι : νερώ : λαώ
--------------------------------------------#$%------------------------------------------▌ …..χμ, αφού, κατά τον Ι. Β, ’’του είχε δοθεί απ’ τον ουρανό : εξωτερικό, απ’ όπου ήλθε…..’’….!
Βρε, ο ίδιος ο κωδικοποιητής, σώρρυ, ο ίδιος ο Ιωάννης : 4 : 2, 1,
χμ, λέει πως «δεν εβάπτιζε» ο Ι. Χ, μα οι μαθηταί του….,
---- …..χα, για να τα βλέπουν και να τα ακούνε οι Φαρισαίοι….,
το ότι, δηλαδή, «εβάπτιζε περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης»…!; ---χμ, λες και συναγωνίιιιιζονταν…., ναι, εξεξεξετάσεις έδιδον γαρ…., για «πρωτοτοκία»….,
λες και φοβούνταν, ο δημαγωγός Ι. Χ, μην και πάρει με το μέρος του, ο Ι. Β, Φαρισαίους….,
που τινές ήσαν, και, δικοί του….,
ενώ….. εδώ : Ιωάννης : 3 : 22 λέει πως «εβάπτιζε»….,…..
ωχ, και τι και ποιον και γιατί να πιστέψει σόφρων τις….! ▌
*// ….εδώ…., στην Αινών με τα πολλά…..νερά….,
--/-- …..νερά : και, λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσες….: Α. Ι.: 17 : 15….. --/-’’νερά’’ ‘’δημοκρατικά’’ έως βασιλοδημοκρατικά…..
και ουχί, πια, μόνο, βασιλοφρονικά : Ιωάννης : 3 : 22, 23….,
όι, ’’διψασμένα’’ για καθεστωτική αλλαγή ‘’νερά’’….! //*
-----------------------------------------------------#$%------------------------------------------------και όλοι πήγαιναν σε αυτόν να βαπτιστούν…., λέει
{ Αχ…., και τι χαζωραία που εκφράζεις το παράπονό σου, ρε Αβιό,Ααρωνό,γεννε Ι. Β….,
’’μειοδότη’’ : μετριοπαθή δημαγωγέ…., που σου έκλεψε την ιερή νύφη Σαλήμ,
σώρρυ, την νύφη Ιερουσαλήμ ο «ωραιό,ορθό,φωνος» Μελχισεδεκόγεννος Ι. Χ….,
ο ‘’πλειοδότης’’ : φουλ δημαγωγός….: Ιωάννης : 3 : 28, 29….! }
για τον Ιησού---γαμπρό και για την δωδεκάδα---παρανυμφάκια του...., σκόπιμα αυτομειούμενος....,
για να τον εξυψώσει : μεγαλύνει, ε, τότε που ‘’τα ‘βρισκαν’’…., που ‘ν’, ως ουρανόσταλτος, ανώτερός του....,
πως λαλεί, λέει, τα λόγια του Θεού : τα ουράνια και όχι τα γήινα : τα ντόπια τους φιλοδημοκρατικά,….!
Του Θεού…., που αγαπά, μόνο, την απόλυτη μοναρχία : βασιλεία….,
χα, που δεν δίνει το Πνεύμα με μέτρο....,
// .....ε…., τα λέει απόλυτα…., για να μην αμφισβητηθεί....,
μπουκώνοντας το στόμα του όντως Θεού με τρίχες...., α, κι ενοχοποιώντας ‘Τον….! //
που τα παρέδωσε, χα, όοοοολα εις τα χέρια του…., στα του βλάσφημου και ‘’θεοκτόνου’’ Ι. Χ χέρια....,
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και που….. όποιος απειθεί σε αυτόν...., ’’προγραφο’’λέει ο Ι. Β…., μένει η οργή του Θεού επάνω του....,
εκφράζοντας, τότε, και τη χαρά του
«που (!;) έχει έτσι /ως έχων ο γαμβρός Ι. Χ τη νύφη Ιερουσαλήμ….: Ε, ‘’τέλειωσε’’, ρε….!/ ολοκληρωθή»….!
■ …..βρε ζουρλοκολυμβήτρια Ι. Β….,
χα, δεν ολοκληρώθηκε η χαρά σου όταν, λίγο μετά, ’’σε άδειασε’’ και δεν μεσολάβησε,
// …..ε, να βάλει μέσο, και, τη μαθήτρια και τροφό του Ιωάννα….,
γυναίκα του ‘’Καισαρο’’,Ηρωδο,επιτρόπου Χουζά….! //
ώστε να αποφυλακιστείς και, τελικά κι έστω, να μην αποκεφαλιστείς Ηρωδιακά….,
ννναι, κι απορούσες κι αναρωτιόσουνα αν όντως αυτός, ο Ι. Χ,
είναι ο που επρόκειτο να ‘’θεο’’αποσταλεί Χριστός….:
μόνον, Ματθαίος : 11 : 2, 3….. και Λουκάς : 19….,
ε, και δεν εξακολουθούσες να μαρτυρείς γι’ αυτόν…!; ■
===================================================================
9 --- 186 )
#186) Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις.
Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις : Ιωάννης, κεφ. 4, εδ. 1 έως 42.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Λέγει εις αυτόν η γυναίκα, / η Σαμαρείτις / «Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. / …..ήτοι, μάντης….. /
Οι πατέρες μας εις το όρος τούτο ελάτρευσαν τον Θεόν, ενώ σεις λέτε ότι εις τα Ιεροσόλυμα
είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύεται ο Θεός». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Πίστεψέ με, γυναίκα,
ότι (!;) έρχεται ώρα που ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα.
Σεις λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε, εμείς λατρεύομεν εκείνο που ξέρομε,
διότι η σωτηρία έρχεται (!;) από τους Ιουδαίους. Αλλ’ (!;) έρχεται ώρα, και μάλιστα (!;!;) ήλθε (!;!;!;) ήδη,
που οι αληθινοί προσκυνηταί θα λατρεύσουν τον Πατέρα (!;) πνευματικά και (!;) αληθινά,
---- …..εεεεε…., με τον….. «άλλον Παράκλητο, δηλαδή, το Πνεύμα της αληθείας»…., χξς΄….! ---διότι (!;) τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν.
Ο Θεός είναι (!;) Πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν
πρέπει να τον λατρεύουν (!;) πνευματικά και αληθινά».
Λέγει εις αυτόν η γυναίκα, «Ξέρω ότι θα έλθη ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός.
Όταν έλθη εκείνος, θα μας τα γνωρίση όλα». Ο Ιησούς της λέγει, « (!;) Εγώ είμαι που μιλώ μαζί σου».
[Ιωάννης, κεφ. 4, εδ. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#186)

Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις.

«Όταν (!;) ο Κύριος έμαθε ότι οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει ότι (!;) ο Ιησούς κάνει και (!;) βαπτίζει
περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης
--- αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζε αλλά οι μαθηταί του ---…..»
( Χα, ’’τους/του τη βγήκε’’ σικ….! ) , πήγε στη Σαμάρεια....!
// …..ε…., τον ενδιέφερε να τα μαθαίνουν τα περί αυτού οι Φαρισαίοι....,
των οποίων την "εκκλησία" : «έδρα του Μωυσέως» κι εξουσία ήθελε να πάρει αυτός κι η κλίκα του....! //
Εκεί, στο πηγάδι του Ιακώβ….,
♠ …..χα, το με το ‘’διψοφόρο’’ νερό…., της λέει ο Ι. Χ….: Ιωάννης : 4 : 13, 14….,
κι όχι ως το δικό του : πηγή στην κοιλιά αυτού που θα το πιει….!
Ναι, ουστ, ρε νεροπιασμένοι : βασιλοκαμμένοι ‘’Ι. Χήδες’’…., ουστ, «και οι δούλοι και οι ελεύθεροι»….,
που πίνετε…., πλην που «τρώτε από την ίδια, με τον Μωυσή και τους πατέρες τους, πνευματική τροφή
και βαπτισθήκατε εις τον Μωυσήν μέσα εις την / …..ε, πολεμική….. / νεφέλη και εις την θάλασσαν»….,
| …..ε, την του -0 του κοινωνιοD. N. A θάλασσα….. |
απ’ την «πνευματική πέτρα : τον Χριστό πνευματικό ποτό : Πνεύμα»….,
ωχ, νέκταρ κι αμβροσία του Γιαχβοδία….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 2, 3, 4 και 12 : 13….! ♠
χμ, τότε που «η ώρα ήτο περίπου έξη»…., χξς΄, ρε Ιωάννη, και 666 ιμπεριάλ δευτερόλεπτα….. Νο 666….,
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τον βρίσκει καθισμένο : ’’στημένο’’ μια ‘’χαζούλα’’ Σαμαρείτισσα....,
που, κι αυτή ,’’περίμενε’’ τον Χριστό Μεσσία τους....,
και στην οποία…., μεταξύ άλλων...., λέγει…., χμ, ο «δότης ζώντος ύδατος»…., πως….. ήλθε ήηηηηδη ώρα
που οι αληθινοί πιστοί θα λατρεύουν τον Θεό πνευματικάαααα κι αληθινάαααα….,
που τέτοιους, πνευματικούςςςςς, τους θέλει ο Θεόςςςςς τους προσκυνητές του...., | Ε, τώρα, πια, που….! |
νααααα…., ούτε στο όρος...., ούτε στα Ιεροσόλυμα...., διότι Πνεύευευευευμα είναι ο Θεόςςςςς....!
● Χα, τ’ ακούτε, πάλι, ω χαζο"χριστιανοί" με τις πολυτελείς ζουρλοεκκλησιές, μονές,....: Τράπεζές σας....,
ούτε και στις εκκλησιές θεολατρεία...., σαφώς…., και Χριστολατρεία….,
μα οπουδήποτε...., ώς και στους αγρούς….,
που είν’ ανώτεροι απ’ τους ναούς...., ως είπε / Α, ο άλλος Χριστός…!; / αλλού : και, Ματθαίος : 12 : 6….,
ήτοι, όταν οι Φαρισαίοι τον παρατήρησαν που οι μαθητές του
έκοβαν κι έτρωγαν στάχυα, κατά παράβαση του Νόμου, όντας Σάββατο....!
Και, φυσικά…., κατά την συνήθη και προσφιλή τους τακτική….,
αφού θα έπαιρνε την «έδρα του Μωυσέως» από τους Φαρισαίους κ. λ. π….,
σταδιακά, μετά, θα τους ξαναμάντρωνε στα δικά τους μαντριά---ναούς ο νέος «Νόμιος Απόλλων»….,
εχ, χμ, πνευματικάαα κι αληθινάαα.…, ννναιαιαι…., και το είδαμε κι αυτό…., ω οπορτούνες….! ●
Επίσης…., της ομολογεί πως αυτός ο ίδιος είναι ο αναμενόμενος Χριστός τους...., Ιουδαίος γαρ....,
«διότι η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους»....,
## : χμ, (!;!;!;!;!;) «σε τέσσερις μήνες ακόμη και ο θερισμός (!;) έρχεται»….. λεν κατά Ι. Χ οι μαθητές…..
κι ο Ι. Χ τους λέει….: «Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα,
έτοιμα προς θερισμόν»…., α, που έσπειρε ο Ι. Χ, για να θερίσουν, προς χαρά του, οι 12….:
Ιωάννης : 4 : 35, 36, 37….!
Έιιιιι…., 4 μήνες του = χίλιες χιλιάδες μαχαγιούγκας….!
Ναιαιαι…., μήπως, κι εσείς, ω ‘’χριστιανοί’’, καταλαβαίνετε λάθος κι αυτόν τον ‘’χρησμό’’ –του….,
χα, ως ο Ύλλος…., στον οποίο η Πυθία, λέγοντας καρπούς «δεν εννοούσε τους καρπούς της γης
μα των ανθρώπων, δηλαδή τη γενιά,…..» και…., εχχχχχ, και….. αλληγοριοπαίξτεεεεε….. και….!
Κάλέ…., 5 σ,Σ,τυγεροί ‘’μήνες’’ που πέρασαν….. | …..κι οι….. 5.000 πεινασμένοι, που τους…!; |
συν άλλοι 4 σ,Σ,τυγεροί ‘’μήνες’’ που απομένουν…., | …..κι οι….. 4.000 πεινασμένοι, που τους…!; |
να, ίσον 9 ‘’μήνες’’ και τελειώνει η ‘’θεραπεία’’ των ‘’αρρώστων’’ επιόρκων του «Νόμου της Στύγας»….,
που, μετά : τον 10ο ‘’μήνα’’, θα έχουν μαζί με τους ‘’ουράνιους’’ υλικό «τσιμπούσι» οι πνευματικοί….! ##
πράγμα που οι μη Ιουδαίοι αρνούνταν….,
[ .....εμ…., και για τέτοιους εγωισμούς δεν επικοινωνούσαν, και, οι, φιλοκαισαρικοί, Ιουδαίοι….,
και, με τους, μάλλον, αντικαισαρικούς, Σαμαρείτες….! ]
ενώ παράλληλα της αποκαλύπτει…., τσς, ο «πνευματότροφος»….,
ότι είναι πολύπαντρη και μοιχός...., αφήνοντάς ‘την άναυδη...., χμ….!
--------------------------------------------------$$#$$------------------------------------------------♣ .....εμ, δυο--δυο τους έστελνε τους κράχτες του στις πόλεις και τα χωριά ο Παύλος, σώρρυ, ο Ι. Χ....,
που του προετοίμαζαν το έδαφος δράσης του...., μα και, προκάτ, "επεισόδια"....,
και τον πληροφορούσαν, κουτσομπολίστικα, περί μερικών χάννων και μη....,
κάτι που κάνουν, ώς τα σήμερα, και, οι "χριστιανοπροφήτες", χμ, φακιρομάντεις…., κι έτσι, στημένα....!
…..Ναι….., έτσι οι του Νο 888 ιδεολογικού ιμπεριαλισμού….,
χμμμ…., το 2ο Μ…., απ’ τα 3….. τριαδικάαααα….. Μ : ΜΜΜ….: 678, 876, 768, 786, 666.777.888….:
1ο Μ : ο «σπαρτός» έμπορος--merchant…., ο του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666….,
ε, και, αλά Σολομώντα με τους 666 τόνους χρυσού κατ’ έτος….,…..
// …..α, σκομίμωςςςςς…., το νούμερο αυτό : το 666 -- χξς΄ αναφέρεται μόνο μια φορά σε Π. Δ και Κ. Δ….,
ενώ το επτά κ. λ. π…., πολλάκις…., εδώ και σε άλλες θρησκείες…., όπως, φορές, και το 8 κ. λ. π….! //
2ο Μ : ο «σπαρτός» ‘’ιεραπόστολος’’--missionary …., ο του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888….,
ε, και, αλά Ι. Χ…., του, ιμπεριάλ, περιτετμημένου την 8ην ημέραν από τη γέννησή του….,…..
και 3ο Μ : ο «σπαρτός ή σπάρτης» κυρίαρχος--master…., ο του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777….,…..
ε, αλά παντού….: Π. Δ, Κ. Δ,….. καθώς και σε άλλες θρησκείες….!
---- …..λ. χ….: κατάληψη Αμερικής από τον «σπαρτό» αποικιοκράτη ‘’Κολόμβο Κάδμο’’,….. ----
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Σαφώςςς…., προκειμένου να καταλάβουν μια χώρα…., πρώτα, πήγαιναν, ‘’θεό’’σταλτοι οι έμποροι….,
που ‘’γλύκαιναν’’ τους ιθαγενείς, χα, με….. 666 ’’δώρα’’ από την ‘’Πανδώρα’’….,
χα…., κάτι σαν το….. «γλυκό φαγί μεν…., πικρό χέσιμο δε…..»….,…..
έπειτα πήγαιναν οι ιεραπόστολοι…., για να προετοιμάσουν…., μαζί με τους εμπόρους, βεβαίως….,
το….. ψυχο‘’έδαφος’’ των ιθαγενών…., έτσι ώστε να το βρει ‘’στρωμένο’’
ο, πάντα ύπουλος, επίδοξος γεωκατακτητής του….. εδάφους –τους….,
που τους ‘’γλύκαιναν’’ με….. 888 θείειεια ‘’γλυκό’’λογα και ‘’τέτοια’’ από τον ‘’Πάνα’’….,
χα…., κάτι σαν το δικό μου….. «αρχικά το μέλι….. και τελικά το κουρδουκέλι…..»….,
ε, ναι….. και κουρδουκλίστε : κατρακυλίστε…..’’αερο’’,’’δροσο’’,μελικά -- ‘’μανναϊκά’’….,…..
και….. τέλος πήγαιναν….. με 777 ιμπεριάλ βήματα οι….. επταβήματοι….,
‘’καμαρωτοί -- καμαρωτοί’’ οι εξωγήινοι : ‘’ουράνιοι’’ «αρσενικοί» «παρθένοι»….,
χμ, και τους κυρίευαν τη γη : χώρα τους, και, εδαφικά…., χα, τους γήινους : αυτόχθονες….,
ε, και γίνονταν του….. Γιλ γαμές και Γιλ δερνές….!
Ννναι…., κάτι σαν το δικό τους….. «γαμούσαν κι έρδερναν»…., εχ, πάντα, με….. ’’θείειειο’’ τρόπο….,
χμ, «σεπτά» και….. χαριτωμένα τα ‘’ευγενή αέρια’’ με τους ευγενείς τρόπους της «σεπτής ηδονής»….,
χα, τα ιμπεριάλ «πολεμικά αέρια»…., χα, τα «κροτούντα αέρια»….,
χα, τα με ‘’νεφέλια’’ των ‘’κεραυνών’’ του Δία….,
χα, τα με ‘’μάννα’’ εξ ‘’ουρανού’’…., ε, εξού και τα 3 ‘’ουράνια’’….. ’’μανίκια’’…., βλέπε : ‘’μαννίκια’’….!
Ννναιαιαι…., τόσο πολύ .αμήσι : ‘’μανίκι’’ οι κατακτητές αποκιοκράτες στους κατακτημένους….,
που δεν είχαν τη δύναμη οι κατακτημένοι να προσφέρουν, για το ‘’θεο’’άρεστο ‘’τέτοιο’’,
ούτε καν τα αξιόπρεπα στους κατακτητές περδικά -- εντερικά τους αέρια….!
Εμ…., και τι άλλο από….. ’’κάτσιμο’’ τα τρία…., έιιιιι, ‘’Αγιοτριαδικά’’ ‘’πουλάκια’’….,
που, πριν πάνε κι εκεί, ‘’κάθονταν’’, λεςςςςς, ανεπαισθήτως, «επί της συκής» του όντως Σατανά….!
Βέβαια….,
| …..αλλού δε κι αλλιώς….: πρώτα οι του 888…., μετά οι του 666….. και πιο μετά οι του 777….,….. |
εδαφικές κατακτήσεις του Νο 777 γίνονταν και χωρίς να προηγηθούν
οι του Νο 666 και Νο 888 οικονομικοί και ιδεολογικοί ιμπεριαλισμοί…., αντίστοιχα….,
ε, που, σαν τους κυρίευαν, έκλεβαν τον πλούτο τους….. κι ο ιδεολογικός ιμπεριαλισμός ‘’μοιραίος’’….!
Σαφώς…., και ο οικονομικός και ο εδαφικός και ο ιδεολογικός ιμπεριαλισμός -- επεκτατισμός
είναι, πάντα, αρνητικά πράγματα….! Ε, ή όχι…!;
Ως δε προς το ‘’κρυφό’’ μου όνομα…., το Στέργιος : 888…., εεεεε, ως εγώ είμαι….. ελεύθερο άτομο
και κάνω κατάθεση ψυχής και μυαλού….,
να, έτσι κι ο λόγος μου ας είναι του….. ‘’ουδέτερου’’ ιδεολογικού….. ‘’ιμπεριαλισμού’’….,
ήτοι…., του….. ’’ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…..’’….,
δηλαδή….,
/ …..ναι…., και ‘’νίπτω τα χείρας μου’’….! /
όπως το εκλάβει : ιδεί ο καθένας κι ανάλογα με τις προθέσεις του…., ε, και….!…..♣
--------------------------------------------------------$$#$$----------------------------------------------------------Τότε, λοιπόν, αυτή, πάει και τ’ αναγγέλνει στους συμπολίτες της…., κράχτρα του πια, αν όχι σικέ κι αυτή….,
που έτρεξαν κοντά του πιστεύοντας σε αυτόν...., για αυτό και για άλλα....,
λέει ο Ιωάννης...., που μόνον αυτός τα αναφέρει αυτά....,
και ήθελαν να τον κρατήσουν μόνιμα στη Σαμάρεια...., κάτι που δεν το δέχτηκε ο Ιησούλης....,
γιατί μόλις άρχισε το "δούλεμα"...., σώρρυ, τη δουλειά και το ‘’θεριστικό’’ έργο του…., χα, ο άεργος....!
Και….. Ιωάννης : 4 : 31, 32, 33….: «Εν τω μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθηταί
/ …..που πήγαν, μετά, στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα….. / και του έλεγαν, ’’Ραββί, 1, Φάγε ‘’.
Αυτός δε τους είπε, ’’Εγώ έχω φαγητόν να φάγω, το οποίον σεις δεν ξέρετε’’. | Ε, ‘’αέρα’’ το ‘’τζιτζίκι’’….! |
Έλεγαν τότε οι μαθηταί μεταξύ τους, ’’Μήπως / …..α, ο Νικόδημος ή ο…!; / του έφερε κανείς να φάγη;’’»….!
1….: Έτσι…., κι εδώ…., χα, δεν μεταφράζεται το Ραββί….,
αλλά γίνεται, ξανάαααα, παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38…., | Α, πολύ παίζετε ‘’την κωλοκυθιά’’ και θα….! |
όπου ο Ι. Χ δείχνει το σπίτι που έμενε και φιλοξενεί, εκεί, τον αδελφό του Πέτρου Ανδρέα
κι έναν, ακατονόμαστο, άααααλλον….,
εχ, λες και θέλουν να δείξουν…., ε, στους ‘’μυητούς’’ : ‘’κωδικοποιητούς’’…., ότι πρόκειται,
κι εδώ, περί του ‘’από μηχανής θεού’’ αρχαγγέλου Μιχαήλ, σώρρυ, του Φιλίππου, ωχ, του Νικοδήμου,…..
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ωχ, σώρρυ, του υπερπροπομπού του και τροφού του με ‘’πνευματική τροφή’’ : «’’θεο’’θέλημα»
και του ‘’τέτοιου’’ του….,….. χμμμμμ…., που….. όπου τόσο στημένο….. εκεί κι η ‘’τέτοια’’ παραπομπή….!
Έιιιιι…., ’’κωδικοποιηθείτε’’ : ’’μυηθείτε’’…., νααααα…., και, Ζηβόθεν….!
================================================================
9 --- 187 )
#187) Θεραπεία του υιού του αξιωματούχου του βασιλέως εις την Γαλιλαίαν.
Θεραπεία του υιού του αξιωματούχου του βασιλέως εις την Γαλιλαίαν : Ιωάννης, κεφ. 4, εδ. 43 έως 54.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#187)

Θεραπεία του υιού του αξιωματούχου του βασιλέως εις την Γαλιλαίαν.

Ο Χαζωραίος "θεραπεύει" από πυρετό και εξ αποστάσεως…., από την Κανά ώς στην Καπερναούμ....,
τον γιο ενός αξιωματούχου του βασιλέως...., μάλιστα, ακριβώς στην ώρα που του το ζήτησε....,
χμ, «εις τας ( Α, εσω ή εξω, ιμπεριάλ επτά….!; ) επτά»…., ως του είπαν οι δούλοι….!
■ …..χξς΄…., ’’δικτυωμένος’’ με τα προ’’μιλημένα’’ δουλικά ο Ι. Χ εδώ στην Κανά….,
χα, όπως και με τους προ’’μιλημένους’’ δούλους του γάμου στην Κανά
και του ‘’θαύματος’’ του νερού σε κρασί….!
Ναιαιαι…., εις τας 6 και χξς΄, σώρρυ, στις 6 και 666΄ του έδωσαν βοτανοαντίδοτο για τον πυρετό…..
/*/ …..εχμ…., νααααα…., ‘’μέρες’’ πριν του τον προκάλεσαν με ιό….,
έτσι, για το ‘’θαύμα’’ και για έναν, ακόμα, πλούσιο στην Νο 6 ή 666 Γιαχβο’’αιτία’’….!
Ή, αλληγορικά και κωδικικά, ήταν ο γιος του αξιωματούχου μη «σεπτός» τω Γιαχβέ….,
ως ο ασθενής : Αντιδημητριακός γιος του «σεπτού» βασιλιά Κελεού Τριπτόλεμος, που…!; /*/
και στις επτά, ακριβώςςςςς, του έφυγε ο ‘’πυρετός’’….! ■
2ο "θαύμα", λοιπόν, που….. τηλε·έκανε….. από την Κανά…., «όπου έκανε το νερό κρασί»….,
χμ, στην Καπερναούμ…., λέει, μόνον, ο Ιωάννης….,
θαρρείς και πως οι άλλοι δεν χαμπαρίζουν από….. ’’Κανανίστικα’’ σικέ....!
*// .....α, Τούλη, πληθαίνουν οι….. Ζακχαιικέςςςςς…… υψηλογνωριμιές σουουουουου....,
χμ, και στην ‘’πατρίδα’’ σου τη Γαλιλαία : σατραπεία του βασιλιά Ηρώδη….,
χμ, που ‘’τέτοια’’, φαίνεται, άκουε….,
και δη, και, από αξιωματούχο του…., κι ήθελε, η κατ’ εσέ «αλεπού», να σε γνωρίσει και….! //*
[[ Οι άγραφες λένε πως έκανε ακόμα ένα θαύμα, χμ, στη Κανά...., το τρίτο και μεγαλύτερο…., σε 666΄....:
ξεγέννησε, σε 6 ή 666 δευτερόλεπτα, μια δύστοκη κι απάρθενη γάτα,
που γέννησε : έχεσε 888 ποντίκια, υπερφυσικά, απ’ τον πρωκτό...., ( Α, πρω,κ,τότοκο ήταν το 678ό….! )
που κατέλαβαν 777 φωλιές άλλων τρωκτικών και μη τρωκτικών….. τα….. π,τ,ρωκτικά….! ]]
==========================================================================
==========================================================================
9 --- 188 έως 9 --- 218 )
9 --- 188 )
#188) Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την εξάρτησίν του από τον Πατέρα.
Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την (!;) εξάρτησίν του από τον Πατέρα : Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 19 έως 29.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς: "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Έλαβε τότε ο Ιησούς τον λόγον και τους είπε, « (!;) Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, (!;) δεν μπορεί ο Υιός
να κάνη από τον εαυτόν του (!;) τίποτε, (!;) παρά μόνον ό,τι βλέπει τον Πατέρα να κάνη, διότι εκείνα
που κάνει εκείνος, αυτά ομοίως κάνει και ο Υιός (!;) . Διότι ο Πατέρας αγαπά τον Υιόν και του δείχνει
όλα όσα αυτός κάνει και θα του δείξη (!;) μεγαλύτερα έργα από αυτά διά να θαυμάζετε.
(!;) Όπως ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, (!;) έτσι και ο υιός εκείνους που θέλει
τους ζωοποιεί. Ούτε δικάζει ο Πατέρας κανένα, αλλά (!;) όλην την κρίσιν έδωκε εις τον Υιόν
διά να τιμούν όλοι τον Υιόν, καθώς τιμούν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά
τον Πατέρα που τον έστειλε. (!;) Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει τον λόγον μου
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και πιστεύει εις εκείνον που με έστειλε έχει ζωήν αιώνιον και (!;) δεν μέλλει να περάση από κρίσιν
αλλά έχει μεταβή από τον θάνατον εις την ζωήν. (!;) Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) έρχεται ώρα,
και (!;) ήδη (!;) ήλθε, που οι (!;) νεκροί θα ακούσουν την φωνήν του Υιού του Θεού και εκείνοι
που θα ακούσουν (!;) θα ζήσουν.
( Χα, υπαίθρια φυλακή είναι, και σήμερα, το Ισραήλ σου…., με ‘’ζωντανούς νεκρούς’’….! )
// …..έι, οι ρασο’’άγιοι’’, που αποφυλακίστηκαν, ‘’θαυματικά’’ και με το ‘’ξεψύχισμά’’ σου έζησαν…!; //
Διότι όπως ο Πατέρας έχει μέσα του ζωήν / …..τί, αποφυλακιστικήν ελευθερίαν…!; /, έτσι έδωκε
και εις τον Υιόν να έχη μέσα του ζωήν. Και έδωκε εις αυτόν (!;) εξουσίαν και να δικάζη,
διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται
εις τα μνημεία θα ακούσουν την φωνήν του και θα βγούν έξω, εκείνοι μεν που έκαναν το καλό
θα αναστηθούν διά ζωήν, εκείνοι δε που έκαναν το κακό θα αναστηθούν διά καταδίκην».
[Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.]
([[ Χα, υπαίθρια φυλακή, και σήμερα, το Ισραήλ σου…., με ‘’ζωντανούς νεκρούς’’….!
Αλήθεια, αλήθεια, σου λέγω…., εγώ…., κι όχι, ως εσύ, παραμύθια….. παραμύθια….,
ναι…., να…., πολυτελή κηδεία ‘’ζωντανών νεκρών’’ θυμίζει,
και, και, σήμερα το Ισραήλ σουουουουου…., ναι, και δεν εκπλησσόμεθα….,
που…..’’πήγαινε….. γυρεύοντας’’…., α…., που ‘’έτρωγε’’…., ‘’μαγειρεύοντας’’….!
Ναι…., και μην ξελαρυγγίζεσαι για να ακούσουν, ‘’έτσι’’, τη φωνή σου, ρε….. ’’φραγγοπετεινέ’’….,
που…., πλην που τους κωδικο‘’τύφλωσες’’, και, αυτούς, όπως κι εμάς…., τους κωδικο’’κούφανες’’,
και, αυτούς, ως κι εμάς….,….. ε, αυτούς κι εμάς τους ‘’νερένιους’’ -- λαϊκούς εννοώ
κι όχι τους….. «άλλους»…., τους ‘’αέρινους’’ -- αστικούς….!
Α, και τις ‘’αιθέριες’’ υπάρξεις -- αρχηγούς…., που…., αλήθεια, αλήθεια σου λέγω…,
φιλοδοξώ, έι, να τους κάνω ‘’αέρα καπνιστό’’ και αρχιδούς και ανυπάρξεις….,
σαφώς, να τους νιρβανίσω : οκτοκτοκταφανίσω…., τα….. εξεπτ…..οκτάνια….,
και να τους στείλω…., ‘’πακέτο’’ με τον Αρχηγό -- Αρχιδό τους και τους συν αυτώ….,
ε, εξαιρέσει των στο τάγμα του όσων αγγέλων και όσων ανθρωπισθέντων κατθρώπων….,
στην εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄…., ε, τις ψυχές τους εννοώ…., για σούπερ σιχτίρ κακάο….! ]])
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#188)

Ο Ιησούς Χριστός μιλεί διά την εξάρτησίν του από τον Πατέρα.

Ε…., να, αλήθεια….,
/ …..Αλήθεια : άλη (πλάνη) + έθος : συνήθεια στην πλάνη..... /
«εξηρτημένος», μα ισόθεοςςςςς ο Ι. Χ...., το λέει….,
ταυτίζεται απολύτως με το Θεό...., τίποτα δεν κάνει από τον εαυτόν του...., όλα του είναι Θεόθεν....,
// …..χξς΄, αν και αλλού λέει, χμ, ο ισόθεος….: «…..διότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από εμέ» :
Ιωάννης : 14 : 28….! //
κι αυτά τώρα...., μα και τα άλλα...., τα….. μεγαλύτερα έργα που θα του δείξει για να κάνει….!
---- Χα…., δόση τη δόση….. ισοθεοποιείται….. ο δοτόςςςςς….! ---█ …..ε, ως και με τον «άλλον Παράκλητο---το Πνεύμα της αληθείας»,
που έταζε στους μαθητές του ότι θα στείλει….. να το έχουν για πάντα….: Ιωάννης : 14 : 15, 16….,
για να κάνουν τότε και με αυτόν μεγαλύτερα πράγματα….!
Χμ, να, που τους τον έδωσε ο Κυριόθεν εξηρτημένος
την ημέρα της Πεντηκοστής και έγινε, χα, της πεντηκοστής Βαβέλ : Συγχύσεως….,
αν και δεεεεεν είχαν γίνει όοοοολα τα περί εσχατολογίας και 2 ης παρουσίας του,
όπως σαν ‘’προϋπόθεση : όρο’’ τους έλεγε φορές….,
ως, λ. χ, ήταν όρος γι’ αυτό…., ήτοι, να στείλει στους 12 μύστες του τον άλλο : τον νέο Παράκλητο,
αφού πριν φύγει στον Πατέρα του : Ιωάννης : 16 : 7….,
που, πριν, μάλλον, ως «δούλους» του, τους τα έλεγε όλα, και περί του Πατρός του παραβολικά….,
ενώ, λίγο μετά, που «έεερχονταν η ώρα»…., μάλλον, ως «φίλους» του…., τους τα έλεγε φανερά….:
Ιωάννης : 15 : 15, 16 και Ιωάννης : 16 : 24, 25….!
Ναι, που του ‘δειχνε του μυσταγωγούμενου μυσταγωγού δόσεις--δόσεις τα «μικρότερα» ‘’κόλπα’’….,
εμ, γιατί….. και ο ίδιος, ακόμα, δεν ήξερε το «κατά ποιον τρόπο βλάσταινε
και μεγάλωνε ο σπόρος
// …..α, έτσι και η σε ‘’θεο’’σχέδιο ιδέα της επέκτασης της βασιλείας του ουρανού : Αιγύπτου
στη γη : χώρα….. του…., εξηρτημένου, οικονομικά, τω Γιαχβέ…., Ισραήλ….! //
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που έσπειρε»….: Μάρκος : 4 : 26, 27….! Ννναι…., ούτε κι ο παντογνώστηςςςςς α,Α,υτός….! █
Θα του τα δείξει, λοιπόν, μετά, ο Θεός : Πατήρ του, ξου, τα μεγαλύτερα Νο 888 ιμπεριάλ κωδικοτρίκς του….,
που, ο Χαζωραίος, όποιον θέλει ζωοποιεί....,
|/ Α…., γι’ αυτό…., για το που δεν ήθελεςςςςς…., δεν ζωοποίησες : ανέστησες : αποφυλάκισες,
και, τον φυλακισμένο -- νεκρό Ι.Β….! /|
ως, έτσι, χμ, κι ο Πατήρρρρρ του….!
Ο Ι. Χ, που έχει, θεόθεν, όλη την κρίση και την εξουσία να δικάζει....,
| Εχ, τόση, πια, υποταγή στο ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ ο, ακόμα, μη «αρσενικός»…!; |
► …..ε, ναιαιαι, μεταθανάτια και στον ήλιο, τις -+, αρνητικοθετικές ψυχές δεν τις ‘’δικάζει’’ ο Θεός,
αλλά αυτοδικάζονται…., αφού, εκεί και σε καθαρτήριο ψυχοσυλλέκτη : Ο΄Β, πρώτα θεανθρωπίζονται….,
ήτοι, γίνονται θεάνθρωποι 1Β12---1Β, +++ ---- +- -+, υπερυπερθετικοί---ουδέτεροι….,
και μετά αυτοκρίνονται με….. θεανθρωπική κρίση….,
οπότε, ως αποαρνητικοποιημένες ψυχές, πια, πάνε σε μόνιμο ψυχοσυλλέκτη : ΟΆ του ήλιου….,…..! ◄
που θα πρέπει να θαυμάζεται, να δοξάζεται και να τιμάται…., ε, χα, με φόβο…., χμ, ως Υιός του Θεού....,
[ Ω Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., θες ακόμα κι άλλο «βουτυρόμελο»…., χμ, «ώσπου να μάθης…..» και να προαχθείςςς….! ]
που...., αν όχι...., αν δεν τιμάται αυτός κι ο Θεός…., θα….. υποστούν τα της οργής τους….,
’’προγραφο’’,’’πανικο’’,λέει κι εδώ….!
Αντίθετα, λέει, όποιος τον πιστεύει δεν θα περάσει από κρίση, [ Α, ουδείς ακριτέος, ως κι ο όντως Θεός….! ]
μα θα μεταβεί κατευθείαν από τον θάνατο στη ζωή....!
( Ω…., παράδεισος ελευθέρων : ζωντανών η ‘’ουράνια’’ Αίγυπτος
και υπαίθρια κόλαση : φυλακή το σκλαβωμένο απ’ τους Ρωμαίους Ισραήλ….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….! )
Ο Ι. Χ…., που θα φωνάξει σε λίγο και θα αναστηθούν οι νεκροί : θα αποφυλακιστούν οι φυλακισμένοι....,
ως, χα, μόλις "ξεψύχισε" στο σταυρό, φυλακισμένοι : νεκροί βγήκαν από τα μνημεία : μνήματα : φυλακές….,
χξς΄, αν όχι οι σωσίες τους σε σικέ ‘’παράσταση’’....,
♣ Α, οι κι εκεί μη χριστιανοί δεν θα αναστηθούν «την εσχάτην ημέραν»…., ρε χριστολογογνώστες…!;
Χμμμμμ, όχι, «δε θα δεχθούν να αφεθούν ---- …..έτσι….. ---- ελεύθεροι, κι ας βασανισθούν,
διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν»….,
ναι, κι ας προσμένουν «οι γυναίκες των να λάβουν τους νεκρούς / φυλακισμένους / των
δι’ αναστάσεως / δι’ αποφυλακίσεως / »….: Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35….!
Ω ‘’αυτοκτονήσασες’’ Ισραήλιες ‘’νεκρές’’ παρθένες του θρησκειοϊμπεριαλισμού…., ναι, σεις ιδίως….,
μπας και «ήδη ήλθε η ώρα» και δεν το πήρατε χαμπάρι….,
χμ, η….. ’’πασχαλινή’’ : μεταβατική….. ώρα να μεταβείτε από τον θάνατο : σκλαβιά : φυλακή :…..
εις την ζωήν : ελευθερίαν : ’’ουρανο’’ενσωμάτωσιν...!;
Και…., προσοχή….. στην ελευθερία που σκλαβώνει….. και στη σκλαβιά που ελευθερώνει….,
που….. άλλο είναι το να αισθάνεται κάποιος δούλος μες στη λευτεριά του…..
και άλλο το να αισθάνεται κάποιος λεύτερος μες στη σκλαβιά του….!
Έιιιιι…., κάλέ…., ήηηηηδη, σας φώναξε ο Ι. Χ….: «Ου -- ου….!»….! ♣
που θα...., που θα...., που θα...., ε, άντε και τσου, ρε σχιζοφακίρω Θαθάθα,
προïόν, και ‘’γραφειακής’’ : κωδικοποιητηριακής, τ--κ--ερατογέννησης....!
{[ Ψαλμός (τάχα, Αγνώστου) Β΄ ή 2 :….. $12….: (Ο Θρίαμβος του Μεσσίου)….:
Θεός / …..προς εχθρούς του : βασιλείς κι άρχοντες της γης, οργισμένος….. / : «Υποτάχθητε εις αυτόν,
| «με φόβον, προσοχήν και σύνεσιν δουλεύοντες αυτόν και αγαλλόμενοι με τρόμον»….: ‘’προγραφή’’ |
μήποτε οργισθή και αφανισθήτε από την οδόν, διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως.
Πόσον ευτυχείς είναι όσοι καταφεύγουν εις αυτόν!»….!
Παραπομπή από το $12 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 5 : 23 : «Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν,
δεν τιμά και τον Πατέρα που τον έστειλε»….:
Ο Ιησούς Χριστός μιλά διά την εξάρτησίν του από τον Πατέρα….!
|| …..’’τί είχες, Γαζωραίε, /…..το Γαζωραίος, εδώ, από το κτονικό ‘’γάζωμα : γαζί’’…../ τί είχες πάντα…!;’’ || ]}
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9 --- 189 )
#189)
Η μαρτυρία περί του Χριστού.
Η μαρτυρία περί του Χριστού : Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 30 έως 47.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ι. Χ : «Εγώ όμως έχω μεγαλυτέραν μαρτυρίαν παρά ο Ιωάννης (!;), διότι τα έργα που μου έδωσε
ο Πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που κάνω, μαρτυρούν δι’ εμέ ότι ο Πατέρας με έχει στείλει.
---- …..ε, συ ήσουν περισσότερο….. βασιλόοοφρων…., ναι…., έως και σκέτο βασιλόοοφρων….,
σόοοφρων…., χμ, και γι’ αυτό δεν ‘’τα ‘χασες’’, ως ο Ιωάννης, μες στη φυλακή, σώρρυ, τάφο….! ---Και ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός έχει δώσει μαρτυρίαν δι’ εμέ. (!;) Ούτε την φωνήν του
έχετε ακούσει ποτέ (!;) ούτε την μορφήν του έχετε ιδή. Και ο λόγος του δεν μένει μέσα σας
διότι δεν πιστεύετε εις αυτόν που έστειλε εκείνος. / Ο Ι. Β τίιι…!; / Σεις ερευνάτε τας γραφάς, διότι νομίζετε
ότι δι’ αυτών θα έχετε ζωήν αιώνιον (!;) · εκείναι μαρτυρούν (!;) δι’ εμέ και όμως, δεν θέλετε να έλθετε
σ’ εμέ, διά να έχετε ζωήν».
[Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 36, 37, 38, 39.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#189)

Η μαρτυρία περί του Χριστού.

Κι εδώ...., ο, χμ, θεόσταλτος…., σχιζοπαραμιλεί…., αυτοποιούμενος ισόθεος....,
και ομολογεί πως….. όοοοο,τι κάνει….. το εγκρίνει ο Θεός....,
[[ Ε, τα εγκρίνει, πια, γιατί έφαγες όοολο το πιθάρι με το βουτυρόμελο…., μωρή νηστικόσαυρα….,
χμ, κι έγινες : υψώθηκες, πια, ως ο «υψωμένος Πύθωνας του Μωυσή»…., σώρρυ, ως ο όφις του….,
ναι…., και να τ’ ακούτε αυτά τα….. μιμητέα –τους ‘’τέτοια’’…., ω σύγχρονοί μου ‘’τέτοιοι’’…., για να….! ]]
όοολα…., χμ, επειδή μαρτυρεί για αυτόν ο Θεόςςςςς…., όπως μαρτυρούν για αυτόν τα έργα που κάνει....,
// Εμ, οι πράξεις μιλούν καλύτερα απ’ τα λόγια…., α, κι απ’ τα ‘’μαρτυριάρικα’’ περιστέεεεερια….! //
έχοντας, μάλιστα, μεγαλύτερη μαρτυρία…., έτσι...., από την του / : του ‘’αντιζήλου’’ –του…!; / Ι. Β....!
( Αυτός δεν έφαγε όοολο το ακριδόμελο….. και ‘’την έφαγε’’, ‘’Πελειαδικά’’, ο πνευματοχορτασμένος….! )
Ε, που αυτός : ο Ι. Β δεν ήταν…., έστω, ως δείχνεται εδώ…., μόνο, της βασιλευομένης βασιλείας….,
παρά της βασιλευομένης δημοκρατίας…..και, τάχα, και πλέον….: της αβασίλευτης δημοκρατίας….,
εξού και δεν εχρίσθη ‘’θεόθεν’’, τελικά, «πρωτότοκος» και «μονογενής»….,
χμ, καταπώς ο Ι. Χ…., που ‘’τα έδωσε όλα’’ τω ‘’θεώ’’ και ‘’τα πήρε όλα’’ ‘’θεόθεν’’….,….!
----------------------------------------------------------&%$#-------------------------------------------------------◘ …..νααααα, έιιιιι, μήπως κι αυτοί οι δυο : Κ,κ,υράτσες μάλωναν για το ποιος θα είναι μεγαλύτερος…!;
[ …..εχ, όλα για τον….. κλεμμένο τρίποδα…., αλά Ηρακλή και Απόλλωνα….,
χμ, ή για το κλεμμένο στέμμα…., αλά Ετεοκλή και Πολυνείκη….,…..
που, και γι’ αυτούς, μυθολόγοι : ευαγγελιστές –τους έτσι : αντιφατικά κι ως τους συνέφερε έγραφαν….! ]
Γιατί, έτσι…., αφού όλα γίνονται κατά τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης….,
χα, που για άλλους γράφτηκαν…., κι ας εδώ τις ‘’ιδιοποιούνται’’….,
αν δεχτούμε ότι ο, Ιουδαίος, Ιωάννης ο Βαπτιστής : «Βλαστός ή Ανατολής»
θα είναι/θα ήταν ο πρόδρομος του Ιησού…., εδώ, ιερέως ή αρχιερέως, χμ, αναλόγως….,
αντιβασιλεύς κι εκ δεξιών του….,
και ο, Ιουδαίοςςςςς, Ιησούς Χριστός βασιλεύς της Ιουδαίας….,
βλέπουμε….,
στην Π. Δ, το ξαναλέω, στο κεφάλαιο Όραμα του αρχιερέως Ιησού : Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 10….,
τον αρχιερέα Ιησού ρυπαρόντυτο, ως πρώην άνομο, ως άλλο άσωτο υιό της παραβολής του Ι. Χ….!
Σ αυτήν δε οι μεταφραστές της Π. Δ μας παραπέμπουν, χμ, ’’μυστικά’’ :
απ’ το εδώ εδάφιο 4 της Π. Δ, στο του Λουκά : κεφ. 15 : εδ. 22 της παραβολής του ασώτου….,
όπου, πάλι, ο Πατέρας του ασώτου διατάζει να του αλλάξουν τη ρυπαρή στολή…., ε, «κατά χάριν»….!
Να, ως τον της Π. Δ Ιησού…., που τον βλέπουμε να ντύνεται κατά διαταγήν του Θεού,
μέσω αγγέλου του, με ρούχα εορτάσιμα και να του φορούν καθαρή μίτρα….,
( Ε, και «δακτύλιον»…., μα «δακτύλιον» αρραβώνοςςς….! Έι, κι ο εκεί Σατανάς ‘’κουμπάρος’’…!; )
και τον Ιωάννη τον βαπτιστή….. ως Βλαστόν ή Ανατολήν….,
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αφού, πάλι, εδώ, μας παραπέμπουν οι μεταφραστές της Π. Δ
από το εδώ εδάφιο 8 στο του Λουκά : 1 : 77, 78….,
πως, τάχα, γι’ αυτούς τους δυο ομιλεί η προφητεία….!
Όμως, εδώ, σαφέστατα, ομιλεί περί του διοικητή της Ιουδαίας Ζοροβάβελ….,
που τον μετονομάζει σε Ζοροβάβελ τον πριν με άλλο όνομα…., και τον χρίζει βασιλιά της Ιουδαίας….:
Ζαχαρίας Α΄ : 6 : (12), 13….: «…..Ούτος / ο Ζοροβάβελ / θα φέρη βασιλικά διάσημα,
θα κάθηται ως άρχων επί του θρόνου του.
Ο δε Ιησούς ο ιερεύς θα είναι εκ δεξιών του και ομοφωνία θα υπάρχη μεταξύ των δύο τούτων»….!
---- Αγγαίος : 2 : 4 : «’’Και τώρα, έχε θάρρος, Ζοροβάβελ’’, λόγος του Κυρίου,
’’έχε θάρρος, Ιησού’’,…..»….: «Ζοροβάβελ : διοικητής -- βασιλιάς της Ιουδαίας….. / πολιτική ηγεσία /
και Ιησούς : υιός του Ιωσεδέκ, αρχιερέας / θρησκευτική ηγεσία / »….: Αγγαίος : 1 : 1, 2….! ---- ….! ◘
-----------------------------------------------------------&%$#---------------------------------------------------------Και...., ενώ πιο πάνω έλεγε άλλα…., τα αντίθετα με τα εδώ...., ότι δεν δικάζει ο Θεός---Πατέρας,
μα ο Υιός : Ιησούς….: Ιωάννης : 5 : 27….,
εδώ : Ιωάννης : 5 : 45…, λέει πως ο Μωυσής…., χα, ο που ‘’τον άδειασε’’…..
κι αυτόν και τον κατά Ι. Χ «θανατηφόρο» Νόμο του…., ως και, και, ο Παύλος….,
*// …..α, με τις γραφές του Μωυσή και της Παλαιάς Διαθήκης, λέει, θα χαθούν ως ράτσα : έθνος….,
ενώ με τον Ι. Χ και τον λόγο του όχι…., θα υπάρχουν : θα ζουν αιωνίως….: Ιωάννης : 5 : 39….! //*
θα τους κατηγορήσει, τους σατανόφιλους, στον Θεό..... και όχι αυτός....,
[ …..έι, ούτε και βάσει του ευαγγελίου σας, ρε, η μεταθανάτια κρίση, και, τους…., ως λέγει ο Παύλος…!; ]
που δεν ζητά, λέει, καμιά τιμή από κανέναν....! / …..εεεεε, όχι δα….! /
==========================================================================
9 --- 190 )
#190)
Ο όχλος επιθυμεί να ιδή σημεία.
Ο όχλος επιθυμεί να ιδή σημεία : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 22 έως 25.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#190)

Ο όχλος επιθυμεί να ιδή σημεία.

Ο Ιωάννης εδώ..... αφήνει να εννοηθεί πως η Γοργώ, σώρρυ, ο Χαζωραίος μπορούσε από τότε....,
ως, μετά, κι αναληπτόμενος...., να περιφέρεται εδώ κι εκεί «εν μια στιγμή»…., χμ, ως δια "μαγείας"....,
ήτοι, από τη μια όχθη της λίμνης Τιβεριάδος στην άλλη....,
μάλιστα δε…., ως ευθύς πιο πάνω : «…..και αμέσως το πλοιάριον έφθασε στην ξηρά,
εις την οποίαν επήγαιναν»….: Ιωάννης : 6 : 21…., με πλοίο….,
χμ, ο πιο πάνω και στο κατά Ιωάννην : 6 : 15 έως 21 επιπλέων πέλεκυς του Ελισαιέ Βιρακόσα---Ι. Χ---….!
* Ιωάννης : 6 : 25….: «Και όταν τον ευρήκαν
/ …..ο κόσμος που τον έψαχνε, αφού δεν μπήκε
στο μοναδικόοοοο στην παραλία πλοιάριο με τους μαθητές του ο Ι. Χ….. /
εις την απέναντι όχθην της λίμνης, του είπαν, Ραββί, 1 πότε ήλθες εδώ;»….!
♦ Εχ, οι καρναβολοσωσίες του Ι. Χ τον μιμούνταν άριστα λόγω, κινήσει και έργω....,
τόσο πολύ άριστα, χμ, που ώς κι οι δικοί του…., φαίνεται...., αδυνατούσαν να τους ξεχωρίσουν....!
Χξς΄ςςςς, 1….: Κι εδώ δδδδδεν γίνεται…., στο κάτω μέρος της σελίδας, ως με άλλα,
ή κι απευθείας…., ‘’μετάφραση’’ στο κείμενο….,
|/ …..φορές, στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει το Ραββί, μα το διδάσκαλε…., ε, και, προς παραπλάνηση….! /|
μα γίνεται, κωδικικά : κρυπτογραφικά, πονηρή παραπομπή στο Ιωάννης : 1 : 38….,
όπου ο Ι. Χ δείχνει το σπίτι όπου έμενε στον αδελφό του Πέτρου Ανδρέα και στον ακατονόμαστο άλλο….,
χα, για να καταλάβουν οι ‘’μυημένοι’’ : ’’κωδικοποιημένοι’’ το σικέ : σωσιικό του ‘’αερο’’πράγματος….!
Ε, το σικέ με τον ‘’από μηχανής θεό’’ ‘’σκηνοθέτη’’ του σήριαλ….,
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που, όπου τόοοοοσο στημένο τρικ : φακιρικό, εκεί κι αυτός, ‘’μυστικά’’,…..
αλλά και….. ‘’πολλαπλασιαστής’’….. τροφοδότης τους….,
όχι, μόνον, των 12 και του Ι. Χ…., μα, φορές, και χιλιάδων πειναλέων…., ε, και, για εξουσία πειναλέων….,
ως ευθύς πιο πάνω και με τον χορτασμό, και, των 5.000 ‘’τέτοιων’’….,….. ννναι, ο σωσίας ‘’Ραββί’’….,….! ♦
==========================================================================
9 --- 191 )
#191)
Ο άρτος της ζωής.
Ο άρτος της ζωής : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 26 έως 58.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ο Ιησούς τους απεκρίθη, « (!;) Αλήθεια, (!;) αλήθεια σας λέγω, με ζητάτε όχι διότι είδατε θαύματα,
---- …..χμ…., δηλαδή…., όχι για τα ‘’θαύματα’’ του Νο 888 ιδεολογικού εσω·ιμπεριαλισμού του….,
μα για τα, ως επίιιδειξη δύναμης’’, ‘’θαύματα’’ : τρικς του λαφυροψωμιού : ‘’μάννα’’ εξ‘’ουρανού’’….,
ε, λάφυρα από τον Νο 777 και Νο 666 εξω·εσω·ιμπεριαλισμό….. Τουουου και του….! ---αλλά διότι εφάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε».
(1) [Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 26.]
{ Τότε του είπαν, «Τί σημείον λοιπόν κάνεις διά να το ιδούμε και να σε πιστέψουμε;
Ποιό είναι το έργον που κάνεις; Οι πατέρες μας έφαγαν το μάννα εις την έρημον καθώς είναι γραμμένον,
Άρτον από τον ουρανόν τους έδωκε να φάγουν». Είπε εις αυτούς ο Ιησούς,
«Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, (!;) δεν σας έδωκε ο Μωυσής τον άρτον από τον ουρανόν,
(!;) αλλ’ ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτον τον αληθινόν από τον ουρανόν. / Χξς΄, τον με τί προζύμι…!; /
Διότι ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανόν
και δίνει ζωήν εις τον κόσμον». (2) [Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 30, 31, 32, 33.] }
(/ Εμ, άλλο ο ‘’τέτοιος’’ από εκείνον τον ουρανό….. κι άλλο ο ‘’τοιούτος’’ από αυτόν τον ουρανό….,
καθώς, τότε, ήσαν….. 7, ιμπεριάλ, οι….. ουρανοί…., εχ, και γι’ αυτό και μιλά ο ‘’αλαφιασμένος’’
τη μια για τον χ και ξ και ς΄ ουρανό….. την άλλη για τους χ και ξ και ς΄ ουρανούς….,….!
Ναιαιαιαιαι…., και…., αν βρείτε ποιος ουρανός είναι ουρανός….,
απογειωθείτε μαζί του εν νεφέλαις και στη δεύτερη παρ,απ,ουσία του…., ω νεφελοπαρμένοι….! /)
*) Ο Ιησούς τότε τους απεκρίθη, «Μη γογγύζετε μεταξύ σας. (!;) Κανείς δεν μπορεί να έλθη σ’ εμέ,
(!;) εάν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύση,
// Εχ, ρε «αρσενικέ»….: Μ. Ε -- Μεγάλε Έλκανδρε, σώρρυ, Μεγάλε Αλέξανδρε, ωχ, Μ. Ι : Ε. Ι….,
όλοι οι ‘’άγγελοι’’ είναι Πατερό,αμπελωναρχό,σταλτοι…!; Πατριό,συκεωναρχό,σταλτους γιοκ…!; //
και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτην ημέραν.
Είναι γραμμένο εις τους προφήτας, Και θα είναι όλοι διδαγμένοι από τον Θεόν. Όποιος λοιπόν
(!;) άκουσε (!;) από τον Πατέρα και έμαθε, αυτός έρχεται σ’ εμέ. Όχι ότι έχει ιδή κανείς τον Πατέρα,
αλλά μόνον εκείνος που είναι από τον Θεόν, εκείνος έχει ιδή τον Πατέρα (!;) . Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω,
εκείνος που πιστεύει σ’ εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας
έφαγαν το μάννα εις την έρημον και (!;) πέθαναν.». (3) [Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.]
/// …..εμ, αυτοί, οι ‘’πουλημένοι’’ Αβραάμηδες και Μωυσήδες….. τους πέθαναν : φυλάκισαν…..
και τους έκαναν «εξάπαντος : εσαεί», νεκρούς φυλακισμένους τους Ισραηλίτες οι Χιτ·λέρες….,
οι που έκαναν όλο το Ισραήλ μια υπαίθρια Φυλακή….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 – 14….,
ενώ, εσύ, ω φαγωτέ «άρτε», έρχεσαι, ‘’τώρα’’, να τους αναστήσεις : αποφυλακίσεις….,
χα, φυλακίσεις σε μοντέρνα φυλακή…., τάχα, ως λεύτερης βοσκής τα προβατάκια, ω «Νόμιε»….,
μα….. με συρματοπλέγματα τα….. σκυλάαααακια….! ///
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#191)

Ο άρτος της ζωής.

1. 2. 3) "Θανατηφόρος", λοιπόν, ναααα, ο νόμος του Μωυσή...., χμ, που δεν θα τον καταργούσε....,
ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία του, έως ότου παρέλθουν ο ουρανός και η γη : Ματθαίος : 5 : 18….,
ή….: Ιωάννης : 10 : 35 : Ι. Χ : « ----και η γραφή δεν είναι δυνατόν να καταργηθή---- »….,
[ Χμ, και θα κρίνει νεκρούς, βρε Ι. Χ, αυτός ο νόμος, που τον κρίνεις…., έστω, πια, ως ’’τέτοιον’’…!; ]
νόμος : άρτος : μάννα...., που ‘φαγαν οι πρόγονοί τους στην έρημο και (!;) πέθαναν / Ε, κι ως έθνος….! /….,
// …..βρε, Ι. Χ…., αφού ήηηηητο «κηρυγμένος υπό αγγέλων»….! //
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ενώ ουράνιος και ζωοφόρος είναι ο δικός του...., λέει στους χορτασμέεεεενους με ψωμί και ψάρια....!
{ Ε,ουστ, ρε…., μάααααλλον…., ’’άλλον’’ και ‘’άλλης’’ χώρας Big brother ο Μωυσής τότε…..
και ‘’άλλον’’ και ‘’άλλης’’ χώρας ‘’τέτοιον’’ ο Ιησούς τώρα…., που, φορές, τους άλλαζαν….,
εξού και….. τη μια ο Φαραώ /…..ως κι ο Κύρος, ο Ναβουχοδονόσορας κ. α. λ….. / ήταν κύριος : θεός
και την άλλη δεσποινίδος : σατανάς…., ναι, όλοι τους, ‘’Θεόθεν’’ : ‘’Γιαχβόθεν’’ : Κυριόθεν υψωμένοι….! }
▼ Έξοδος : 16 : $35 : Έτρωγον δε οι Ισραηλίται μάννα επί τεσσαράκοντα έτη,
/ …..περιπλανώμενοι εις την έρημον….. / έως ότου έφθασαν εις κατοικουμένην γην….!
Παραπομπή από το $35 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 6 : 31 (48, 49) :
| …..οι γογγύζοντες Ιουδαίοι προς τον Ιησού….. | : «Οι πατέρες μας έφαγαν μάννα εις την έρημον
καθώς είναι γραμμένον, Άρτον από τον ουρανόν τους έδωκε να φάγουν»….,
(48, 49) : Ι. Χ : «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα εις την έρημον
και (!;!;!;!;!;) πέθαναν»….: Ο άρτος της ζωής….!
♠ …..χξς΄…., ο «ουράνιος : πνευματικός» νόμος της Κ. Δ του ‘’θεού’’
και του ‘’ουρανο’’ : βορειο : Αιγυπτο : κατέβατου Ι. Χ : άρτου…..
σε αντιδιαστολή : αντίθεση με τον «γήινο : υλικό : φυσικό» νόμο της Π. Δ του Μωυσή και του ‘’θεού’’….!
Χμ, αυτού του νόμου, που ο ‘’θεός’’, ρε Ι. Χ, του τον έδωσε σε λίθινες πλάκες στο Σινά….,
που τις έσπασε πάνω στο θυμό του ο, Μωάμεθ, ωχ, ο Μωυσής / Τί, αντιμνημόνιο το δευτερονόμιο…!; /
και τις ξανάγραψε | …..δευτερονόμιο…!; | , πάλι, σε λίθινες…., χα, που οι ‘’θεοί’’ γράφουν σε πέτρες….,
ε, και, μάλλον, στο δευτερογράψιμο, τις έκανε, επί το Ισραηλικότερον : γηινότερον, γήινες και υλικές,
από ‘’ουράνιες’’ και ‘’πνευματικές’’ που τις του είχε δώσει ο ‘’Γιαχβέ’’ και στις πρώτες πλάκες….,…..
ννναι, και ‘’πλάκα σπάζετε’’…., που ‘’πλάκα έχετε’’…., εεεεε, κι άειντε και…..
‘’σπάστε’’ από παντού της Γης, ‘’«οπισθίως»’’---διαζυγιικώς, ορέ ‘’Κατάρες’’ της Γης Οβριοί….! ♠ ▲
Σ’ αυτούς, πάλι, λοιπόν, λέει…., σαν τον βρήκαν στην απέναντι όχθη,
όπου πήγε, χμ, πετώντας με μαγικό καλάμι ή με φτερά Γοργούς ή με το φτερωτό άρμα του Τριπτόλεμου….,
▀ …..ως, λ. χ….: ▪ Αίγυπτος : βασιλιάς : πετά με μορφή πουλιού, σκαραβαίου, ακρίδας,…..
/ …..στα πεδία των προσφορών : αποθηκών, που βρίσκονται, λέγαν, στα ανατολικά τ’ ουρανού….! /….,…..
▪ Βούδδας : υπερβατικό Ον, με τρία σώματα….: μαγικό, αιθερικό και απόλυτο….,
μπορών να πολλαπλασιάζεται μαγικά και να πλανάται στο διάστημα,
ορατός ή αόρατος, να περνά μες απ’ έναν τοίχο ή ένα βουνό σαν να ήσαν αέρας….,
να περπατά πάνω στα ύδατα σαν να ήταν στέρεη γη…., ως άλλος Βιρακόσα και «πέλεκυς»….,…..
▪ Μωάμεθ : Πάνω σε ένα μυθικό ζώο κάνει ένα θαυματουργό νυχτερινό ταξίδι….,
πρώτα στην Ιερουσαλήμ και, έπειτα, στον Ουρανό,
όπου συζητά με το Θεό διάφορα θρησκευτικά καθήκοντα των πιστών….,…..
▪ Ερμής : τη μέρα που γεννήθηκε, αφού ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας,
γύρισε βιαστικά στην κούνια του και μπήκε στην κατοικία του
«από την κλειδαρότρυπα, σαν φθινοπωρινή πνοή ή σαν ατμός»….,…..
▪ Προφήτης Ηλίας : ανέβη μέσω ανεμοστροβίλου εις τον ουρανό,
με άμαξα πύρινη που την έσερναν πύρινοι ίπποι….,…..
▪ Φίλιππος : Πνεύμα Κυρίου τον άρπαξε και τον πήγε από την Γάζα στην Άζωτο….,
ή το φριχτό τέρας η Γοργώ…., ή…., ήηηηη….,….. ξουουουουου και χξς΄ςςςς….! ▄
πως τον ζητούν μόνο και μόνο επειδή τους χόρτασε….. κι όχι επειδή είδαν, τσς, τα θαύματά του....,
/ Ναι, ρε, βαρυστομάχιασαν κι ήλθαν να τους δώσεις Κανά καλό χωνευτικό, λαφυρο ή λειο, κρασί....! /
που…., χμ, παρόλο που είδαν το "θαύμα" του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών....,
δεν τον πίστεψαν και του ζητούσαν….. σημεία, για να ιδούν και να τον πιστέψουν....!
*// Ω μη υλικέ : πνευματικέ Φίλιππε, που ‘ξερες, ’’μόνο’’ συ κι ο ‘’σκηνοθέτης’’ : ο ακατανόμαστος «άλλος»
το σικέ αυτού του….. νυχτερινούουου "θαύματος"…., του, πιθανόν, και, συμβολιστικού – ‘’φτιαχτού’’….,
μήπως τους ‘’τα’’ φανέρωσες κι αυτούς κι απιστούν….. ή το ‘’μυρίστηκαν’’ και, μάλιστα, εξαρχής.…,
που τους διαβεβαιώνατε ότι «εγγύς» η 10η μαχαγιούγκας, σώρρυ, το δέκατο έτος, ή ‘’μήνας’’,
οπότε τελειώνει η σ,Σ,τυγερή νηστεία κι αρχίζει το «τσιμπούσι» μαζί με τους ‘’ουράνιους…., μα δεν…!; //*
Τότε κι έτσι πια, λοιπόν…., τους λέει πως θα πρέπει να νοιάζονται
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πιότερο για την άφθαρτη πνευματική τροφή από την φθαρτή υλική.....
( …..έι, τί…., πιότερο, αερότροφα, ‘’τζιτζίκια’’ και…!; )
και ότι απιστούν και δεν πάνε σε αυτόν....,
μόνο και μόνο, χα, διότι ο Θεός…., που τον έστειλε και τον σφράγισε..., δεν τους ελκύει προς αυτόν....,
γιατί δεν είναι από τον Θεό...., γιατί δεν είναι διδαγμένοι από τον Θεό....,
// Ε, σκάσε, τότε, λοιπόν, ρε Ι. Χ…., και τα παράπονά σου στον….. ’’πατριό’’ σου….,
χμ…., τον…., ξου…., "γήινο’’…., «Παραβάτη του Χρόνου : και, ενσαρκωτή Ιδέα κατά εποχάς…..»….,
ναι, και, που δεν σ’ ακολουθούν…., ω άρτε συκάλεως, σώρρυ, σικάλεως…., πίτουρο για χοίρους….! //
και πως αυτός ο Διόνυσος Ζαγρεύς, σώρρυ, ο Μίθρας,….. ε, σώρρυ ο Ι. Χ είναι ο αληθινός άρτος....:
η σάρκα του άρτος και το αίμα του οίνος….: το της ’’κοινωνίας’’….!
([ …..ωχχχχχ…., φάτε ‘τον : ’’κοινωνείστε’’ ‘τον, βρεεεεε….,
’’ζαγρεύστε’’ ‘τον…., για να σώσετε, και, τα κορμιά σας….,
σειςςςςς, που το ‘’μασκέ’’ Ψέμα για άμασκη Αλήθεια ‘’κοινωνήσατε’’….! ])
Και…., πλην του μάννα…., ως προς το ‘’προφητικό’’ της Π. Δ….:
«Και όλοι θα είναι διδαγμένοι από τον Θεόν»….,
ο Ιερεμίας : 6ος αιώνας π. Χ …., που έχει αυτή τη φράση και αναφέρεται
σε Γιαχβική «υπόσχεση αποκαταστάσεως του βορείου βασιλείου»….: Ιερεμίας : 38 (31) : 14….,
όπου υπόσχεται πως «θα χορτάση τους ιερείς με λίπος και ο λαός του θα χορτασθή από τα αγαθά του»….,
μιλά, πλην του μάννα, για τότε «περί καινής διαθήκης προφητεία» :
«Ιδού, έρχονται ημέραι’’---λόγος / υπόσχεση / του Κυρίου…..»….!
Μάλιστα δε κι αυτός, ο Ιερεμίας, κάνει ‘’τέτοια’’ αντιδιαστολή…., ως ο Ι. Χ εδώ….,
αλλά δεν λέει για ‘’κτονικό’’ μάννα,
μα για «αώρους / ανωρίμους / σταφυλάς»….: «…..οι πατέρες έφαγον αώρους σταφυλάς
και των τέκνων οι οδόντες ημωδίασαν»….!
Ννναι, και καταργεί κι αυτός, ο Ιερεμίας, ε, τάχα ο ‘’θεός’’, την προ αυτού παλαιά διαθήκη και δίνει άλλη….:
«Αλλ’ αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θα συνάψω με τον οίκον του Ισραήλ
[/ …..εμ, όλο ‘’θεούς’’ κι ‘’ονόματα’’ και διαθήκες αλλάζεις…., βρε Ισραήλ….,
και ‘’μας’’ ‘’τα σπάζεις’’…., που όλο ‘’σπάς’’ τις διαθήκες -- συμφωνίες….!
Όμως, ‘’θαυματικά’’, κι εδώ και με σένα, αίματα και μνήματα…., που ομο,ι,πνεύματοι είν’ οι ‘’θεοί’’….! /]
μετά τας ημέρας εκείνας» ---λόγος του Κυρίου
«θα βάλω / …..λέει ο Γιαχβέ διά του Ιερεμίου….. / τον νόμον μου εντός των
και θα γράψω αυτόν εις τας καρδίας των, και θα είμαι ο Θεός των, αυτοί δε θα είναι ο λαός μου.
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· «διότι θα συγχωρήσω την ανομίαν των
και δεν θα ενθυμηθώ πλέον την αμαρτίαν των»….: Ιερεμίας : 38 (32) : 27 έως 34….,…..
ννναι, χμ, που, μόνο έτσι δεν έγινε…., εξού και τόσες διαθήκες και μαφιοζιζέ ‘’πολυονόματους’’ Μεσσίες….!
==========================================================================
9 --- 192 )
#192)
Διστακτικοί μαθηταί.
Διστακτικοί μαθηταί : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 59 έως 66.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ι. Χ : «Αυτό σας κλονίζει; Εάν ιδήτε τον Υιόν του ανθρώπου να ανεβαίνη εκεί όπου ήτο προτήτερα,
τι θα ελέγατε;».
[Ιωάννης, κεφ .6, εδ. 62.]
( Τί, απαγορευμένη η έξοδος…!; Ναι, και γι’ αυτό κουνούπι δεν έβγαινε έξω…., ε, και γι’ αυτό κι αυτό….! )
{*{ Διότι (!;) ήξερε (!;) από την αρχήν ο Ιησούς ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν
και ποιος είναι εκείνος που θα τον παραδώση. | Εμ, μοιρασμένους τους είχατε τους ρόλους…., αν και….! |
Και έλεγε, ‘’Διά τούτο σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έλθη σ’ εμέ,
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εάν δεν είναι δοσμένο εις αυτόν από τον Πατέρα μου’’. ---- Α…., ούτε ως κομπάρσοι δεν…!; ---Γι’ αυτόν τον λόγον πολλοί από τους μαθητάς του έφυγαν και δεν επήγαιναν πλέον μαζί του.…!
[* Ε, ω «πρωτότοκε», αφού είχαν, ήδη, ‘’αναληφθεί’’ απ’ τους ξύπνιους οι ρόλοι για τους ξύπνιους….,
εμ, τι…., χαχόλοι ήταν να μείνουν οι ξύπνιοι αυτοί πρωτειόλαγνοι ‘’μαθητές’’,
χα, σε ρόλους για χαχόλους…!; Ναιαιαι…., που…..
αυτοί είναι μάγκες λεύτεροι….,/ και όχι της κονσέρβας….,/
ποτέ σε ρόλο δεύτεροι…., / σε ρόλο, αυτοί, ρεζέρβας….!
Ωχ, πλάκα κάνω…., που ‘’μούτρα’’ ήσαν κι αυτοί…., ‘’Μύριοι’’ λαφυροζήτες…., μα….. γύπες….! *]
[Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 64, 65, 66.] }*}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#192)

Διστακτικοί μαθηταί.

Και επειδή δεν τον πίστευαν οι εκεί κι ευθύς ως άνω Ιουδαίοι…., μα και πολλοί από τους μαθητές του....,
---- Α, και, ο ‘’πρωτοεκλεγείς’’ Ναθαναήλ….. απ’ εδώ έφυγε για πάντα και δεν μπήκε στη δωδεκάδα…!; ---ότι είναι ο ‘’ουρανοκατέβατος’’ άρτος…., χμ, ννναι, από πίτουρα σπόρων τριβολιών….,
/_/ …..χα, ενοχλητικό ζιζάνιο με αγκάθια κι αυτό : το τριβόλι…., κοινώς, κολλητσίδα….,
ναι, γι’ αυτό και η Κολλητσίδα Ι. Χ : Ι. ΑΧ ‘’δύσκολα’’ θα σας ξεκολλήσει….! /_/
*** …..ρε, Ι. Χ…., μπας και «ασώτευσες και ρυπάνθηκες»
και ‘’σε άδειασε’’ ο ‘’Μεγάλος Αδελφός και Πατέρας’’….,
νννα, κι ελπίζεις…., τώρα, που το έμαθαν κι αυτοί εδώ οι άπιστοι, πια….,
πως θα συγχωρέσει τις «ανομίες» σου και…!; ***
τους διαβεβαιώνει ότι θα τον ιδούν
ν’ ανεβαίνει---αναλαμβάνεται εκεί όπου ήταν πριν…., χμ, ο ουρανόσταλτος…., στον Ουρανό : εξωτερικό….!
|| Ω, απ’ τα δώδεκα, έστω, ώς τα τριάντα του, έστω, ψηλά, βόρειά τους, ήταν…., ως Απόλλων Ιησούς….,
νααααα…., ’’μυούνταν’’ χριζόμενος…., εκεί στον ουράνιο ‘’τέτοιονε’’….,
χα, στον στο εξωτερικό ζώντα ‘’Πατέρα’’ του ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,
ε, και κατά διαστήματα, και σ’ άλλους, κοντινούς, ‘’ουρανούς’’ άλλων ‘’Κυρίων’’ «ο μη ενός μεσίτης»….,
χμ, για ‘’μετεκπαίδευση’’ σε ‘’κολλητούς’’ ‘’Σατάνες’’ «παιδαγωγούς»…., ή σε Γιαχβοσατραπείες….! ||
Επίσης, τους διαβεβαιώνει πως προγνωρίζει ποιοι τον πιστεύουν και ποιος θα τον προδώσει….,…..
κι ότι, μόνον, όποιον ελκύει, ’’μαγκέ’’ κι ’’ετσιθελίστικα’’, ο Θεός προς αυτόν….. αυτός είναι πιστός του....,
λόγια που τα θεώρησαν βαριά πολλοί από τους δευτεροκλασάτους και μη μαθητές του και….. έφυγαν,
για πάντα, απ’ το "κόμμα" του...., χμ, τώρα, θελήματι Θεού....! / …..όι, οποία σχιζοφρένια όλων αυτών….! /
♦ Ε, και, γι’ αυτό πιστεύουν οι μοιρολάτρες, και, Ι. Χήδες πως όλα…., καλά και κακά στη Γη...., αλά Γιαχβέ….,
είναι Θεού θέλοντος…., χμ, μες στο μυστικό…., το, και, της οικονομίας του…., σχέδιο του Θεούουου....,
χα, του….. όποιου, όπου κι όποτε θεοποιημένου Βασιλιά ή βασιλιά….,
χμ, μοιροπλαστών : κισμετοπλαστών….!
Και…., ‘’σαφώς’’…., οι μεταξύ, και, των ευαγγελίων : μύθων των, ‘’αλλοχρονικών’’, ‘’4’’ ‘’τέτοιων’’ αντιφάσεις
είναι, κυρίως, γιατί….. άλλα, εκάστοτε, ήθελε ο ‘’ένας’’….. κι άλλα, εκάστοτε, ο ‘’άλλος’’….!
Δηλαδή…., αφ’ ενός μεν ήθελαν να ‘’τον αδειάσουν’’, κι αυτόν τον Ιησού….. και να επιβάλλουν άλλον….,
‘’«αρσενικότερον»’’…., ή και….. ‘’«γυναικανδρότερον»’’…., ή και….. ‘’«ανδρογυνότερον»’’….,
ο καθένας τον δικό του…., ε, της κλίκας του…., ως, λ. χ, με τους μυθο’’τέτοιους’’ της Αρχαίας Τρελλάδες….,
αφ’ ετέρου δε…., /Έι, γι’ αυτό τον αρνήθηκαν οι Οβριοί ή για να ‘ταν «Δούρειος ίππος» στους Γκραικούς…!;/
αφού τους ήταν αδύνατο να φτιάξουν, εξαρχής, άλλον ‘’τέτοιον’’….,
|| Εμ, που οι κώδικες τέθηκαν αρχαιόθεν….. κι όλα…., ιδίως ο ‘’λόγος’’ κι η γλώσσα του κάθε έθνους….,
‘’χτίστηκαν’’ με βάση αυτούς τους κώδικες απ’ τους επικεφαλής της τότε «Διεθνούς Συνωμοσίας»….! ||
ως και στην Παλαιά Διαθήκη έκαναν έτσι πολλάκις….,
πράγμα που καταφαίνεται σ’ όσους βλέπουν βλέποντας….,
‘’εχτισαν’’…., μες στα κωδικοποιητήριά τους οι εκάστοτε κι όπου κωδικοποιητές….,
τα ευαγγέλια : μύθους τους….,….! Πάντωςςς, ούτως ή άλλως, ο τράγιος σκοπός τους επιτεύχθηκε….!….. ♦
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==========================================================================
9 --- 193 )
#193)
Ο Ιησούς και οι αδελφοί του.
Ο Ιησούς και οι αδελφοί του : Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 1έως 13.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 194 )
#194)
Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει εις την Ιερουσαλήμ ότι ήλθεν εκ του Θεού.
Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει εις την Ιερουσαλήμ ότι ήλθεν εκ του Θεού : Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 14 έως 36.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ι. Χ : «Ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν ---- (!;) όχι ότι αυτή προέρχεται από τον Μωυσήν
(!;) αλλ’ από τους πατέρας ---- και το Σάββατον περιτέμνετε άνθρωπον». [Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 22.]
{ Εζητούσαν τότε να τον πιάσουν αλλά (!;) κανείς δεν έβαλε χέρι επάνω του,
(!;) διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του.
[Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 30.] }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 195 )
#195)
Το ζωντανό νερό.
Το ζωντανό νερό : Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 37 έως 53.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) 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 του ποταμοί νερού ζωντανού».
Αυτό το είπε διά το Πνεύμα,
( Τί, το άλλο ‘’τέτοιο’’…., το της αληθείειειας σου…!; Ε, της θείας σου Κλωπάδαινας ή Κλεώπαινας….,
α, και του μες στο ‘’ιερό κόλπο’’ θείου σου και ‘’μυητή’’ της μαμάς σου Κλωπά ή Κλεώπα….! )
το οποίον θα έπαιρναν εκείνοι που θα επίστευαν σ’ αυτόν· διότι (!;) δεν είχε δοθή ακόμη
(!;) Πνεύμα Άγιον, (!;) επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξασθή.
// Χα, αν θα του…., θα τους….: παζάρι….! //
Πολλοί από το πλήθος, (!;) όταν άκουσαν αυτά,
(!;) έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο Προφήτης», άλλοι έλεγαν, «Αυτός είναι ο Χριστός»,
άλλοι έλεγαν, «Μήπως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαίαν; Δεν είπε η γραφή ότι ο Χριστός
έρχεται από το σπέρμα του Δαυίδ και από την κωμόπολιν Βηθλέμ όπου ήτο ο Δαυίδ;». (!;)
[Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 37, 38, 39, 40, 41, 42.]
{ Απεκρίθησαν εις αυτόν, / …..οι Φαρισαίοι στον Νικόδημο….. / «Μήπως και συ είσαι
από την Γαλιλαίαν; Ερεύνησε και θα ιδής, ότι (!;) δεν έχει έλθει προφήτης από την Γαλιλαίαν.».1. Και έφυγε
ο καθένας εις το σπίτι του. / Ω, πάντα, για το ποια φυλή ‘’το πάνω χέρι’’….. ποια φυλή ‘’το κάτω πόδι’’….! /
( Α, ως παντού, ο «αυτός» Νικόδημος….! Και….. πού, βρε Φαρισαίοι,η γραφή, χα, που ‘’το’’ γράφει….! )
[Ιωάννης, κεφ. 7, εδ. 52, 53.] }
// 1. Η ακόλουθος περικοπή μέχρι του κεφ. 8, εδ. 11,
/ …..ήτοι, τα περί συλληφθείσης γυναικός για μοιχεία….. /
ευρίσκεται εις μερικά μόνον χειρόγραφα, και όχι εις όλα εξ αυτών εις την ιδίαν θέσιν. //
*//* Έι, γιατί έτσι : ‘’έτσι’’…!; Για να μη υποψιαστούμε, παρενθετικά και περικοπικά και κωδικιζέ 1,
ότι και η Ναζαρέτ της Γαλιλαίας ήταν ‘’μοιχός’’ ως προς τον Γιαχβέ….,
πράγμα που του επισύναπταν : προσήπταν του Ναζωραίου Ιησού….,
χα, που πήγε στη Ναζαρέτ κατά ορισμό προφητείας….. για να κληθεί Ναζωραίος….,
ε…., και που στην Αίγυπτο πήγε…., χμ, για να επαληθευτεί η προφητεία που έλεγε….:
«Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου»…., ε, και στην Άζωτο…., για να γίνει…..
πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’…., ε, και στον Άμμωνα Δία…., ε, και στον Βάαλ….,…..
γενικώς…., όπου ουρανός….. εκεί κι ο ‘’φραγκο,τσαλα,πετεινός’’ των….. ουρανών….,
εκείειει…., ‘’πριν και μετά τον θάνατό του’’….,
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α, και…., ως μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ωτική Ιδέα ‘’Ι. Χ’’…., ίσως και ‘’πριν τη γέννα του’’….!
Ναι, ο….. πάντα –όφρων --- πάντα σόφρων ‘’πτωχό’’παιςςςςς….. σουλατσαδόρος….!…..
Και, ω 4, πείτε ‘’μας’’ και κάτι σχετικό με τον Ιησού για την πριν από τα 30 του ζωή του….!
Α…., δεν ξέρετε…., χα, που….. τότε που σας διάλεξε τον γνωρίσατε….!
Εμ…., γι’ αυτό….. κι αυτό…., καθώς…., αν πριν…., θα έπρεπε να μας ενημερώσετε σχετικά….,
λες και δε θα το μπορούσατε κι αυτό….! Μα σεις δε ξέρατε τα «γνωστά εις όλους εκεί»….!…..*//*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#193. #194. #195)
Ο Ιησούς και οι αδελφοί του. Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει
εις την Ιερουσαλήμ ότι ήλθεν εκ του Θεού. Το ζωντανό νερό.
Οι αδελφοί του Ι. Χ...., που δεν τους μισούσε ο κόσμος….,
// .....ο οποίος Ι. Χ έμενε εις την Γαλιλαίαν…., αποφεύγοντας την Ιουδαία...., ο με ’’μανία καταδίωξης’’….,
γιατί οι Ιουδαίοι ήθελαν, λέει ο Ιωάννης : 7 : 1, να τον σκοτώσουν..... //
του λένε να φανερωθεί...., να πάει και να δείξει στον κόσμο της Ιουδαίας….,
κατά την εορτή της σκηνοπηγίας…., αυτά που κάνει...., χμ, αφού «ζητά να γίνη γνωστός»….,
χμ, «διότι ούτε και οι αδελφοί του δεν επίστευαν εις αυτόν»....: Ιωάννης : 7 : 3, 4….
ε, ούτε και στα ‘’θαύματά’’ του : στα…., και, Αιγυπτιοσπούδαχτα…., φακιροτρίκς του….!
Αλλά ο Ι. Χ…., ενώ, αρχικά, το αρνείται...., «επειδή δεν ήλθε ακόμη ο δικός του καιρός»....,
τότε που ο πονηρός κόσμος τον μισούσε…., χμ, επειδή τους ξεσκέπαζε, τάχα,
πάει, τελικά, στη γιορτή της Ιουδαίας, ο χαζοκρυφτούλης, ξου, «σχεδόν κρυφά»....: Ιωάννης : 7 : 10….!
Εκεί, λοιπόν, διδάσκει στο ναό….. κι οι Ιουδαίοι απορούν….,
που…., αν και ασπούδαχτος κι αγράμματος (!;)....,
*/ …..ωχ, βρε Ιουδαίοι, σπούδασε, κυρίως, στο "κρυφό σχολειό" του όρους
των ‘’αράβικων φυστικιών’’ φακιρικά λόγου και πράξης....,
χα, στο όρος Άγαρ, Σινά, της Αραβίας, που είναι αντιστοιχία της κάτω Ιερουσαλήμ….,
στην Αίγυπτο του Άμμωνος Διός, χμ, ο Εβραίος Μέγας Αλέξανδρος…., από 12 έως 30 χρονώ….,
μάλιστα, και με μεταπτυχιακό ντοκτορά στα πιο εξωτερικά : ουρανικά το παιδίον…., ε, ’’αποκρύφως’’....! /*
διδάσκει τόσο καλά τέτοια διδασκαλία….,
που ο Ιησούλης, μάλιστα, ισχυρίζεται πως δεν είν’ δικιά του, μα, ξου, του Θεού, που τον έστειλε στη Γη....,
{[ Τσσσσς…., απομαγνητοφώνηση του λόγου, χξς΄, του Θεού έκανε ο τρισάθλιος συμβολοπαίχτης....!
Ε, έτοιμο και σε ‘’δόσεις’’ τον πήρε ο Ι .Χ…., ολίγον τι διασκευασμένο και προσαρμοσμένο,
ανάλογα κι οποτεχρείαστα…., το λόγο του…., τα ‘’καλυμμένα’’ πολεμικά διαγγέλματά τους….,
ναι, από τον Πατέρα του ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ εκ του εξωτερικού, χμ, ουρανού…., ο εγκάθετοςςς….! ]}
κάτι που εξακριβώνουν, μόνον, όσοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού...., λέει….!
[ Χμ, εμείς που δεν το καταλαβαίνουμε…., πια…., έτσι...., το θέλημα του Διαβόλου κάνουμε...!; ]
Έτσι και με αυτό…., εξοργίζει πολλούς εκεί….,
ιδίως σαν τους κατηγορεί ότι δεν εφαρμόζουν το νόμο του Μωυσή,
παρά τους τύπους λατρείας και την περιτομή....,
που, η περιτομή, δεν είναι, όμως, λέει, απ’ τον Μωυσή, μα απ’ τους πατέρες….: Ιωάννης : 7 : 23….,
λέγοντας, συνάμα, και άλλα "κουφά"....,
ως, λ. χ, «θα με ζητήσετε αλλά δεν θα με βρήτε»….. ή «όπου είμαι εγώ, δεν μπορείτε σεις να έλθετε».....
ή ότι θέλουν να τον σκοτώσουν..... και πως δεν τον πιστεύουν ως Χριστό….,
αφού ο Χριστός, κατά αυτούς, θα έρχονταν από το….. ’’άγνωστο’’….. και όχι, ως αυτός, από την Ναζαρέτ....,
χαρακτηρίζοντάς ‘τον…., και, έτσι…., δαιμονισμένο....!
Και ζητούσαν να τον πιάσουν…., μα δεν το έκαναν...., «διότι δεν είχε έλθει ακόοοοομα η ώρα του»....,
λέγει ο μοιρο,κισμετο,λόγος Τζοβάνι....,
/ Α, κι αυτοί, μερικοί Φαρισαίοι, μες στο «Μεγάλο κόλπο» ήσαν και θεατρίνιζαν…!; /
ενώ άλλοι, όμως, έλεγαν πως…., αφού κάνει τόσα...., είναι ο Χριστός....!
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Κι ύστερα…., την τελευταία ημέρα της γιορτής, ε, που ‘’την έκανε ψιτ’’…., στάθηκε και τους φώναξε δυνατά :
«Εάν κανείς διψά, ας έλθη σ’ εμέ και ας πιη…..
και θα τρέξουν από την κοιλιά του ποταμοί νερού ζωντανού»….,
{ Τί, ξανά, δημο,νερο,κράτης…!; }
// ….χμ…., ’’θεϊκό’’ νεροπίασμα ψυχής θα πάθει...., δηλαδή, ’’θεϊκή’’ ψυχοϋδρωπικία....! //
κάτι που ο Ιωάννης : 7 : 39 εξηγεί πως το είπε εννοώντας το Άγιο Πνεύμα : / Τί, βασιλιά χωρίς στέμμα…!; /
νέο Παράκλητο που θα ‘παιρναν μερικοί...., | Τί, Άγιο Πνεύμα : νερό : ‘’νερό’’ : λαό και Δημοκρατία, πια,….!; |
( Ω, χα, το πήραν, το πήραν πολύ πριν…., μερικοί…., // Ε, το ‘’υδρο’’ποιηθέν ‘’αέριο’’ -- Πνεύμα….! //
ως μας λεν οι 4 παραμυθάδες σου…., αδοξάστου σου δε όντος, ω Ι. Χ…., κι έγιναν δημο,νερο,κράτες….! )
όσοι, δηλαδή, θα πίστευαν σ’ αυτόν...., γιατί δεν είχε ακόοοοομα δοθεί το Άγιον Πνεύμα….,
|| …..ααααα…., τί εδόθη πριιιιιν…, Τράγιον Πνεύμα…!; ||
«επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξασθή»....!
[ Έι…., όταν το πήραν οι 12, αμέσως μετά το ‘’θάνατό’’ του…., χμ, είχε δοξαστεί…!;
Άααααλλο δόξα….. κι άααααλλο λόξα….! Ννναι…., τους τ’ αλλάξαν τα φώτα, ρε Τούλη, και μη….! ]
■ Ιωήλ : 3 : $1 : (Επιδαψίλευσις / !; / πνευματικών αγαθών) : « / !; / 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, αι νεανίαι σας θα βλέπουν οράσεις»….!
Παραπομπή από το $3 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 7 : 39 :
«Αυτό το είπε / ο Ιησούς / διά το Πνεύμα, το οποίον θα έπαιρναν εκείνοι που θα επίστευαν σ’ αυτόν·
διότι δεν είχε δοθή ακόμη το Πνεύμα το Άγιον,
επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξασθή»….: Το ζωντανό νερό….!
*// Χμ…., ‘’παραπεμπτικάαααα’’ και με άλλα λόγια…., άμα τη κλοπή ξένων πνευματικών αγαθών….,
ε, τόοοοοτε, και νέος Παράκλητοςςςςς….!
Ναι…., κι ώς τότε, ώς να κλέψουν, ‘’κατοχικά’’, άλλες ιδέες για άλλα : ’’πειστικότερα’’ φακιροτρίκς….,
υπομονήηηηη…., ννναι…., χμ, και που θα τα πολλαπλασιάσουν τα 22, μόνο, βιβλία τους
με το 30 του 30χρονου Ι. Χ και θα τα κάνουν, παρά 6, 666….!
Ναι…., κι εγώ, θα τους κάνω….. τα τριαδικά τους 3….. 2…., ε, και το 3ο και μακρύτερο δικό τους….,
σώρρυ, το ‘’θεο’’πούλί δικό τους…., εχ, και τα «άλλα» δύο….. δικά σας, ρε σπουδαρχίδια….! //* ■
Κι άλλοι μεν, τότε πάλι, τον θεωρούν ως τον αναμενόμενό τους Χριστό...., κάτι που τους διχάζει....,
άλλοι δε λέγουν πως οι γραφές δεν αναφέρουν
πως «έρχεται ο Χριστός / ή προφήτης / από την Γαλιλαίαν»….,
αλλά «από το σπέρμα του Δαυίδ και από την κωμόπολιν Βηθλεέμ όπου ήτο ο Δαυίδ»….:
Ιωάννης : 7 : 41, 42….!
Έιιιι…., χμ, που κι αυτή τη γραφή την….. άααααλλαξαν….,…..
// …..Έι, Γαλιλαίος ή Βηθλεεμίτης ή Ναζωραίος : Ναζαρηνός :….. ---- Α, Ναζαρετ αίος, κάλέ…!; ---ήταν, τέλος πάντων…., χα, και κατά ποία, και εις ποία θέση της, ’’μπαλω,μα,τική’’ περικοπή…!;
Α…., Χ,Ν,Γ,αζωραίος ήταν ο ωραίος χ,ν,γ,αζο’’’τέτοιος’’…., χξς΄, ο….. απ’ τη Ναζώρ ‘’τέτοιος’’….! //
ενώ ο κρυφός μαθητής του Χαζωραίου και διδάσκαλος του "Ισραήλ" Νικόδημοςςς,
πλούσιος Φαρισαίοςςς κι άρχων των Ιουδαίων, ισχυρίζεται πως δεν είναι καταδικαστέος ο Ι. Χ
και πως (!;) δεν αναφέρουν οι γραφές / …..α, ποίων γραφές…!; / κάτι τέτοιο, χμ, κι έτσι τον ‘’σώζει’’….!
--/-- …..ουστ, ρε Νικόδημε : ’’από μηχανής θεέ’’….,
συ, και, με τα νεκροφανειοφόρα σου αναλγητικά μίγματα
σμύρνας και αλόης….: Ιωάννης : 19 : 39….! --/-[ Και…., κάλέ σεις…., σειςςςςς οι εβραιοκίνητοι Ι. Χήδες…., ε, Ι. ΑΧήδες....,
είναι δυνατό να προ·έλθει…., έτσι…., αγαθόν τι από το "Ισραήλ"…., παρά, μόνο, έμμασκο...!; ]
==========================================================================
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Η γυναίκα η συλληφθείσα επί μοιχεία.
Η γυναίκα η συλληφθείσα επί μοιχεία : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 1 έως 11.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
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*) Φαρισαίοι : «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη δι’ αυτόφωρον μοιχείαν, και εις τον νόμον
μας ο Μωυσής διέταζε (!;) να λιθοβολούμεν τέτοιες γυναίκες. Συ τι λες;». [Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 4, 5, 6.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#196)

Η γυναίκα η συλληφθείσα επί μοιχεία.

Βρε, χμ, τον θεόοοοοπνευστο Μωυσή…., που διέταζε ο αρχιδασκάλος αδέκαστος κριτής
*( «Ου φονεύσεις», ρε Μωυσή...., που θα έλεγε κι ο «αλιεύς» Βούδ,δ,ας στις εντολές του….,
μα εσύ άλλο τίποτα από φόνους δεν έκανες…., ννναι, μωρή….. Χιτ∙λέρα –τους....!
Εμ…., η Μαντάμα…., σαν γεράσει…., δυο φορές θέλει να αγιάσει….,
κι ό,τι έκανε κακό….. δεν το συνιστά, να, πια…., μα λέει ου, ου…., ουουουουου....! )*
να λιθοβολούνται οι γυναίκες που συλλαμβάνονται για αυτόφωρο μοιχεία....!
[ Ρε, φαλλοκράτη...., οι έτσι μοιχοί άνδρες τίιιιι...!;
Τους επαινούσες, ‘’ως’’ μετά από αιώνες κι ο σχιζοΜωάμεθ…!; Και οι μοιχοί : Σάρρας, Ρεβέκκας,….. τίιι…!; ]
Εδώ, λοιπόν, ο Χαζωραίος….,
αν και αλλού λέει…., οπορτουνάκιας αυτός...., άλλα περί μοιχείας…., τα ίδια, σχεδόν, με τον Μωυσή….,
δεν καταδικάζει μια έτσι μοιχό…., που του την πήγαν σ’ αυτόν σκόπιμα….,
{ Ε, για να ιδούν, όλοι, ότι αλληγοριοπαίζει και….! } μα, απλώς, της συνιστά να μην αμαρτάνει πλέον....!
(* Αν, όμως, δεν την έλεγαν, την ‘’μοιχό’’ γυναίκα : ‘’χώρα’’ -- πόλη, Ναζαρετία, τί θα έλεγε ο Ιησούς…!;
Σουουουουουςςςςς….! Ε, όχι δα το ‘’κρυφο’’Μωυσάριο και….. «ου…..»…., μα….. «ουαί…..»….,
χα…., που δεν δίνει για την Γιαχβική ‘’αιτία’’…., ως η, γι’ ‘’αυτό’’ και ‘’συγχωρεμένη’’, Ναζαρετία….! *)
♦ …..όοοοομως…., και τον «μοιχό τω μόνω αναμαρτήτω Θεώ» Ζακχαίο τον συγχώρεσε
και τον προήγαγε σε αρχιτελώνη, από τελώνη,
χα, που έδωσε για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ…., και, έτσι, έμμεσα, και τους σπιτικούς του :
Λουκάς : 18 : 11 και 19 : 9….,
ω, που «ουδείς αναμάρτητος / μη μοιχός / τω Θεώ»…., ναι, ως και ο ρυπαρόντυτος κι άνομος Ι. Χ….! ♦
( Η περικοπή αυτή μέχρι του κεφ. 8, εδ. 11, ευρίσκεται εις μερικά μόνον χειρόγραφα,
και όχι εις όλα εξ αυτών εις την ιδίαν θέσιν…., ’’μας’’ υποσημειώνεται στην Κ. Δ τους….!
Εεεεε, μόνον εδώ συμβαίνει έτσι…., ρε μπαλωτήδες κωδικοποιητέςςςςς…!;
Και σε ποιάαααα….. μερικά χειρόγραφα….. και ποιώωωωων…!; )
=======================================================================
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Το φως του κόσμου.
Το φως του κόσμου : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 12 έως 20.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#197)

Το φως του κόσμου.

Κι ύστερα, πάλι, η κωλοφωτιά, σώρρυ, πυγολαμπίδα αυτοκαχάται πως είναι το φως του κόσμου....,
α, που δεν κρίνει με ανθρώπινα, «σαρκικά» κατά Παύλο, μέτρα…., μα με θεία, «πνευματικά» κατά Παύλο….,
// Ω, το σκοτάδι του υποκόσμου, το με μάσκα φωτός, το βάφτισαν φως..... οι φωτόμασκοι παστράβιοι....,
που ‘’σας την έφεξε’’…., νεφθαλειμίως : τεχνάσματι…., και ‘’γλιστρήσατε’’ και….! //
κι ότι ξέρει, μόνον αυτός και κανείς άλλος, από πού ήλθε και πού πάει...., ότι είναι θεόσταλτος....!
( Εμ, δεν είχαν οι άλλοι τέτοια μαμά...., που του έλεγε πως τον "έπιασε" θαυματικώς…., τσου ρε....!
Καλά...., είναι, «ασπόρως», και το πρώτο….. ’’«παιδί του σωλήνα»’’….,
σώρρυ, του..... βραχίονα του Δυνατού : Βριμού....! )
Και γι’ αυτό, για το ότι είναι θεόσταλτος, λέγει πως μαρτυρούν 2..... κι η μαρτυρία των 2 είναι έγκυρη....,
/ Α, οι 2 είναι 1…., μα, ως μάρτυρες, οι 2 : 1 είναι 2….! Το….. 3ο της 3άδας πού είναι…!; /
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χμ, αυτουνού και της σκιάς του...., χμ, του Θεού -- σκιάς του….!
Τον που δεν τον ξέρουν…., γιατί, αν τον ήξεραν, τους λέει ο Τζων, θα ήξεραν και τον Υιόν του....,
\\Α, που δε ‘’συνέλαβαν την Ιδέα Θεογιός’’, θένε να σε συλλάβουν….!\\ εξοργίζοντας έτσι τους Φαρισαίους….,
που ήθελαν να τον συλλάβουν ως βλάσφημο και τον έλεγαν «πορνογιό : γεννημένο εκ πορνείας»....,
μα δε τον έπιασαν / Α, τον που ‘’έπιασε’’ την Ιδέα Θεός….! /, λέει, «γιατί δεν ήλθε ακόμα η ώρα του»....!
[ Ε, μάλλον, αυτοί, οι ‘’παιχνιδιάρηδες’’ Φαρισαίοι, θα ήταν, χμ, εκ,ν,τόςςςςς σεναρίου....,
και, ως άκαιρον...., μακράν της έκλειψης του Ηλίου δεν τον συνέλαβαν….. ακόοοοομααααα....!
Άλλωστε, Άνοιξη κλαιν οι μελεαγρίδες : φραγγόκοτες…., που Άνοιξη ‘’πεθαίνουν’’ οι φραγγοπετεινοί….! ]
===================================================================
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Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων.
Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 21 έως 30.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι
και ότι δεν κάνω τίποτε από τον εαυτόν μου αλλά καθώς ο Πατέρας μου με εδίδαξε, αυτά λέγω. (!;)
Και εκείνος που με έστειλε είναι μαζί μου, δεν με άφησε μόνον ο Πατέρας, διότι εγώ κάνω πάντοτε
όσα του είναι αρεστά». Ενώ έλεγε αυτά πολλοί επίστεψαν σ’ αυτόν. (!;) [Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 28, 29, 30.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#198)

Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων.

Κι ύστερα γίνεται ο Χαζωραίος πιο προκλητικός...., λέγοντάς στους εκεί απίστους Ιουδαίους πως.....
αυτός είναι εκ των άνω : όχι απ’ αυτόν τον κόσμο…., ενώ αυτοί είναι εκ των κάτω : απ’ αυτόν τον κόσμο….,
ε, ο μη ντόπιος αυτός….. κι οι ντόπιοι αυτοί….,
και πως…., αφού δεν τον πιστεύουν...., θα πεθάνουν μέσα στις αμαρτίες τους….!
---- Ααααα…., ω ανωμερίτες και κατωμερίτες….,
άνω τούμπα….. κάτω τούμπα…., ε, κάντε ‘’μία’’ κωλοτούμπα’’….! -------------------------------------&%$-------------------------------♣ Ιεζεκιήλ : 3 : $18 : (Ο προφήτης ως φρουρός) : Κύριος / προς Ιεζεκιήλ / : «Εάν είπω προς τον ασεβή
‘’θα αποθάνης εξάπαντος’’
// Να, έχει και θάνατον εξάπαντος…., ως, έτσι, και νεκρούς : φυλακισμένους….. θανατοποινίτες….! //
και συ παραλείψης να προειδοποιήσης αυτόν
---- …..εάν δεν είπης τίποτε διά να νουθετήσης τον ασεβή άνθρωπον από την ασεβή οδόν του….. ---ούτος, ασεβής ων, θα αποθάνη διά την ανομίαν του,
αλλά θα ζητήσω το αίμά του από την χείρά σου»….!
--**-- Ε, δηλαδή και μ’ άλλα λόγια, ρε Ιεζεκιήλ, σου λέει….: «Ψάξε ‘τον, τότε, και βρες ‘τον….,
για να τον φυλακίσω….: όχι κοιμίσω εν τη κονιορτώ της γης -- εν υπαίθρω και παλουκοδεμένο….,
μα ισόβια…., σε «πρώτον θάνατον»….,
και θανατοποινικά…., σε «δεύτερον θάνατον»…., ναι, ίσως και σε «εξάπαντος -- εξάπαντος»….,
ήτοι, σε 1ο και τελευταίο, αληθινό, θάνατο…., όπου δεν έχει κορμική ανάσταση….,
που δεν ζωντανεύουν οι νεκροί…., όπως δεν πεθαίνουν κι οι πεθαμένοι….,
που, των πεθαμένων, μόνο, τα νεκρά κορμιά –τους πεθαίνουν….! --**-■ Χμ, βρε, μπορεί η Καινή Διαθήκη να μην τον ήθελε «πολεμιστή» και φονιά….,
παρά, ’’μόνο’’, προειδοποιούντα με «Ουαί,…..»….,
όμωςςςςς…., η Παλαιά ‘’τέτοια’’ και η Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη, έστω, ’’τέτοιον’’ :
αιμοβόρο φονιά, τον θέλουν…., «αντρίκια : αρσενικά» κι απροκάλυπτα ‘’τέτοιον’’….,
εεεεε, κι εδώ…., μα ‘’παραπεμπτικάαααα’’…., ’’προγραφικό’’ φονιά….! ■
Παραπομπή από το $18 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 8 : 21 :
«Πάλιν τους είπε, / …..ο Ιησούς σε Ιουδαίους….. /
‘’Εγώ φεύγω και θα με ζητήσετε, αλλά θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτίαν σας. Όπου πάω εγώ,
δεν μπορείτε σεις να έλθετε’’»….: Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων….! ♣
-----------------------------------------&%$-----------------------------------
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Επίσης, τους λέει πως…., σαν θα υψώσουν τον Υιόν του ανθρώπου….,
/ …..χα, ως, ιμπεριαλιζέ Νο 678, ύψωσε τον όφιν ο Μωυσής στην έρημο….! /
ήτοι, σαν θα μπορέσουν να φανταστούν [ Α, η «Θρησκευτική Ιστορία» το μπόρεσε και σ’ έκανε Θεοκούμ…! ]
το πώς…., πραγματικά…., είναι ένας θεάνθρωπος και Χριστός…., τότε θα αγαλλιάσουν….,
ως αγαλλίασε, σαν ‘’το’’ φαντάστηκε, ο αρχιιμπεριάλας τους Αβραάμ : τέως Αβράμ….,
με το 2ο κι επεκτατικό, πια, α….: Ιωάννης : 8 : 56…., |/ Εεε, ρε μύες, δε σας έγιναν σωσίβιο τα κουρέλια….! /|
ε, και τότε θα γνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Χριστός...., αφού κάνει αυτά που τον δίδαξε και θέλει ο Θεόςςς....!
---- …..εμ, ρε Μυ, αφού δεν σε έκαναν βασιλιά, δεν είδαν τι εστί….. ’’Μεγαλαδελφικό’’ εγκάααθετο….! ---==========================================================================
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«Η αλήθεια θα σας ελευθερώση».
«Η αλήθεια θα σας ελευθερώση» : Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 31 έως 59.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ι. Χ : «Σεις κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Εκείνοι / οι Ιουδαίοι / του είπαν, «Εμείς δεν εγεννηθήκαμε
(!;) από πορνείαν, ένα Πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Εάν ο Θεός ήτο
Πατέρας σας, θα με αγαπούσατε, διότι εγώ από τον Θεόν εβγήκα και ήλθα εδώ.
(!;) Δεν ήλθα από τον εαυτόν μου (!;) αλλ’ εκείνος με έστειλε. Γιατί δεν καταλαβαίνετε την γλώσσάν μου;
Διότι είσθε ανίκανοι να ακούτε τον λόγον μου. Σεις κατάγεσθε από τον πατέρα σας, τον διάβολον,
---- …..ωχ…., ποίος είναι «υπό την συκήν»…., ποίος «υπό την άμπελον : κληματαριάν»….,
ποίος «υπό την φραγγοσυκήν»…., ποίος «υπό την φραγγοάμπελον : φραγγοκληματαριάν»….,
ποίος «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….,
ποίος «και υπό την φραγγοσυκήν και υπό την φραγγοάμπελον : φραγγοκληματαριάν»….,…!; ---και τας επιθυμίας του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Εκείνος από την αρχήν ήτο ανθρωποκτόνος
και δεν στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει αλήθεια μέσα του.
Όταν λέγη ψεύδη, μιλεί από τον εαυτόν του, διότι είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους.
Αλλ’ επειδή εγώ λέγω την αλήθειαν, δεν με πιστεύετε. Ποιός από σας μπορεί να με ελέγξη δι’ αμαρτίαν; (!;)
Και εάν εγώ λέγω την αλήθειαν, γιατί δεν με πιστεύετε;». (1)
[Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 41, 42, 43, 44, 45, 46.]
{ Ι. Χ : «Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας αισθάνθηκε αγαλλίασιν, διότι έμελλε να ιδή
την ημέραν μου και είδε και χάρηκε». Οι Ιουδαίοι τότε του είπαν, «Δεν είσαι ακόμη (!;) πενήντα χρονών
και είδες τον Αβραάμ;». Είπε εις αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω,
πριν γεννηθή ο Αβραάμ Εγώ υπάρχω». Εσήκωσαν τότε πέτρες για να του τις ρίξουν
αλλ’ ο Ιησούς εκρύφθηκε και εβγήκε από τον ναόν, αφού επέρασε ανάμεσά τους και έτσι ανεχώρησε. (2)
[Ιωάννης, κεφ. 8, εδ. 56, 57, 58, 59.] }
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#199)

«Η αλήθεια θα σας ελευθερώση».

1. 2) Συνεχίζοντας ο Χαζωραίος λέγει στους Ιουδαίους…., που, μόλις πριν, τον είχαν πιστέψει….,
ότι αυτός είναι η αλήθεια που θα τους ελευθερώσει....,
κάτι που του το παρεξήγησαν…., νομίζοντας ότι τους θεωρεί δούλους....,
αυτούς…., χμ, «τους απογόνους του Αβραάμ που δεν έγιναν δούλοι κανενός»...., ννναι, κανενός, χμ….!
/ Α…., κι αλά Βραχμάνους : ‘’παντός καιρού’’…., ήσαν βολεμένοι : αισθάνονταν ελεύθεροι αυτοί
με την κατοχή των Ρωμαίων....! /
Έτσι : ανταπαντώντας ο Ι. Χ, τους λέει, τότε, πως εννοεί δούλους της αμαρτίας | Ε, ανομίας τω ‘’θεώ’’….! |
και πως, αν ήσαν παιδιά του Αβραάμ, θα έκαναν τα έργα του Αβραάμ
και δεν θα ζητούσαν να τον σκοτώσουν....! ---- Τίιιιι…., στον Γιαχβέ του Αβραάμ επέστρεψαν ή…!; ---Τους λέγει δε…., σάμπως δυαρχιστήςςςςς…., πως κάνουν τα έργα του πατέρα τους Σατανά….,
/ Ε, άλλον, απ’ τους τόσους, Big Brother : «Σατανά» ήθελαν αυτοί….. κι άλλον συ κι η κλίκα σου, ω Ι. Χ….! /
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ενώ εκείνοι του λέγουν….,
[ …..α, και γιατί ο Ι. Χ δεν διαψεύδει ότι είναι Σαμαρείτης…., ως, εδώ, τον κατηγορούν….:
Ιωάννης : 8 : 48….: «Καλά δεν λέμε ότι είσαι Σαμαρείτης και έχεις δαιμόνιον;»…!;
Μήπως τον πέρασαν για Σαμαρείτη ‘’τέτοιον’’….: ενσαρκωτή της Ιδέας Χριστός…!; ]
‘’υπονοώντας’’ την μπασταρδικότητά του....,
πως δεν εγεννήθηκαν από πορνεία και πως έναν Πατέρα έχουν όλοι, τον Θεό....!
|/ Καλέ μονοθεϊστέςςςςς, αυτός, ο Ι. Χ, δεν εννοεί με τη λέξη Πατέρας και Θεός τον όντως Θεό….,
μα τον Κύριο ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : Big Brother :….! /|
Τότε ο Χαζωραίος τους λέγει πως, αν ήταν Πατέρας τους ο Θεός, θα τον αγαπούσαν....,
αυτόν που βγήκε από τον Θεό και στάλθηκε από αυτόν ως Μεσσίας….,
και πως δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα του…., γιατί κατάγονται από τον ανθρωποκτόνο και πλάνο Σατανά
( Ε, εννοεί ότι αυτοί είν’ άλλου ’’κόμματος’’….! Ή έκανε κι ο Σατανάς ανθρωποπλασία, ρε Μωάμεθ Ι. Χ…!;
Ή τους θεωρεί ο σχιζο«γλωσσολαλητής» απογόνους ξεπεσμένων αγγέλων : υιών του Θεού,
που συνουσιάστηκαν με ωραίες γήινες και προέκυψαν έτσι οι γίγαντες : ήρωες,
αυτοί που αναφέρονται, και, στην Παλαιά Διαθήκη…: Γένεσις : 6 : 1, 4…!; )
και, ως εκ τούτου, είν’ ανίκανοι ν’ ακούν τον λόγο του…., κάνοντας τις επιθυμίες του Σατανά πατέρα τους....,
που έχουν, μάλιστα, το θράσος να τον ελέγχουν για αμαρτία...., χμ, τον αναμάααααρτητο....!
*/ Ναι, ρε «ρυπαρέ» πολυβριζάκια…., χμ, η μόνη σου αμαρτία ήταν που δεν αμάρτησες,
ενώ εμείς οι σατανογεννημένοι....!
Και…., αφού, σκόπιμα, τους ‘’κούφανες και τύφλωσες’’ με τις παραβολές σου, πριν….,
τί, ‘’ρέστα’’, ζητάς τώρα…!;
Και να πρόσεχες όταν ταυτιζόσουνα με τον της Π. Δ ρυπαρόντυτο, άνομο, αμαρτωλό,…..Ιησού….! /*
Έτσι, του δηλώνουν πως είναι βέβαιοι ότι είναι δαιμονισμένος και τρελός....,
που λέει…., ενώ «δεν είναι ακόμα πενήντα χρόνων»….,
πως είδε…., ως προϋπάρχοντα αυτού…., τον Αβραάμ....,
// Α, γιατί, ρε Ιουδαίοι, στα 70 του, έστω, θα μπορούσε να τον ‘’ιδεί’’…!;
Εμ…., αφού προϋπήρχε αυτού η ιμπεριάλ Ιδέα Ι. Χ,
που ‘’αυθαίρετα’’ ιδιοποιήθηκε…., χμ, προϋπήρχε, έτσι….! //
[ Εχμ…., τόσο γερασμένος τούς φαίνονταν..... ή ήταν, τότε, κανένας μεσήλικας, πενηντάρης, σωσίας του...!;
Ε, δεν πήρε δα, πλην της αθανασίας, και την αιώνια νεότητα…., ως δεν την πήρε κι ο Γλαύκος--Γλαύκη….!
Και…., χα…., από πόσο χρονώ και μετά βλέπεται, και, ο Αβραάμ…., καλέ σεις….. σατανόπαιδα…!;
Πάντως, στο Όρος, λίγο πριν την μεταμόρφωσις, χξς΄, είδε, κι αυτός, και, τον Αβραάμ και σκάστε….! ]
ιδίως…., του ‘’τα’’ λένε’’…., όταν τους διαβεβαιώνει πως δεν θα γνωρίσουν τη χαρά που γνώρισε ο Αβραάμ
σαν συνέλαβε το πως θα πρέπει να είναι ο Χριστός....!
● Έξοδος : 6 : $3 : Θεός / προς Μωυσή / : «…..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)·…..»….!
[ Ναι, ω….. Ελ, Ελωεί, Ελωχείμ, Άτον, Αδονάη,….! Ναι, ρε….. Βαλέ : Βασιλιά εκ του Βάαλ….. Β ηλ….! ]
Παραπομπή από το $3 της Παλαιάς Διαθήκης στο Ιωάννης : 8 : 58 :
«Είπε εις αυτούς / τους Ιουδαίους / ο Ιησούς,
‘’Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, πριν γεννηθή ο Αβραάμ Εγώ υπάρχω»….:
Η αλήθεια θα σας ελευθερώση….!
// …..Γιαχβέ,….. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ,….. Ιησούς,….: ‘’υπαρκτοί ή και μη…., αναλόγως…..’’….,
είν’ οι ενσαρκωτές, στους αιώνες, αντίστοιχής τους Ιδέας…., αλλού…., ε, κι αλλού…., μόνο, η Ιδέα….! // ●
Και, τότε και με αυτά, σηκώνουν πέτρες για να του τις ρίξουν....,
αλλά ο Χαζωραίος…., κυνηγημένος, αρχικά…., κρύφτηκε στο ναό και βγήκε κι έφυγε….,
χμ, μεταμφιεσμένος…., περνώντας από ανάμεσά τους....!
[ Εχ, άλλο Μεσσίας….. και άλλο καρναβαλοσωσίας…! ]
====================================================================
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9 --- 200 )
#200)
Ο βοσκός ο καλός.
Ο βοσκός ο καλός : Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 1 έως 21.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Τους είπε λοιπόν πάλιν ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων.
(!;) Όλοι όσοι ήλθαν (!;) πριν από εμέ, (!;) είναι κλέπται και λησταί, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν.
Εγώ είμαι η πόρτα· όποιος θα μπη δι’ εμού,
θα σωθή και θα μπαίνη και θα βγαίνη και θα βρίσκη βοσκήν.
Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά για να κλέψη και να σφάξη και να καταστρέψη.
Εγώ ήλθα διά να έχουν ζωήν και να την έχουν άφθονη. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός.
Ο βοσκός ο καλός θυσιάζει την ζωήν του διά τα πρόβατα». (!;) [Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 7, 8, 9, 10, 11.]
---- Εχχχχχ…., αν έπαιρνε όλες τις ‘’τέτοιες’’ λέξεις ενός Λεξικού…., θα έλεγε χιλιάδες ‘’τέτοια’’….! ---{ « (!;) Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία (!;) δεν είναι από αυτήν την μάνδρα
πρέπει να φέρω και εκείνα και θα ακούσουν την φωνήν μου και θα γίνη ένα ποίμνιον, ένας βοσκός.
Διά τούτο ο Πατέρας με αγαπά, διότι (!;) θυσιάζω την ζωήν μου, διά να την πάρω πάλιν.
Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλ’ εγώ (!;) οικειοθελώς την θυσιάζω· (!;) έχω εξουσίαν να την θυσιάσω
και (!;) έχω εξουσίαν πάλιν να την πάρω. Αυτήν την εντολήν έλαβα από τον Πατέρα μου».
[Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 16, 17, 18.] }
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#200)

Ο βοσκός ο καλός.

Συνεχίζοντας ο «Νόμιος» Ι. Χ, σχιζάκιας πια, ωχ, η πόρτα των προβάτων...., λέει στους εκεί αλλοκόπαδους,
ισχυρίζεται, πως όοοοολοι όσοι ήλθαν πριν από αυτόν ήσαν κλέφτες και ληστές...., ---- …..Α, τιιιιι σικ....! ---/// Ω λύκε με προβειά και με 12 τσομπανόσκυλα, ποιοί όοολοι...!; Οι όμοιοί σου "προφήτες" σας...!;
Και….. βάλε τον Σίσυφο, σώρρυ, τον εκκλησιάρχη Πέτρο να σου μαρκάρει τα πρόβατα,
ω Λαέρτη, σώρρυ, ω Ιησού, ώστε, σαν σου τα κλέψει ο Αυτόλυκος, ωχ, ο Αντίχριστος και τα μακιγιάρει,
να μπορείς να αποδείξεις ότι είναι δικά σου αυτά….. κι ο Αντίχριστος ο κλέφτης….! ///
μα τα πρόβατα δεν τους άκουσαν, που ‘νιωσαν ότι είν’ σφαγείς και καταστροφείς…., πλην τα «κατσίκια»….,
αφού δεν μπήκαν / οι άλλοι βοσκοί / από την πόρτα του μαντριού τους…., ως ο Ι.Χ….,
μα, χμ, από την κλειδαρότρυπα ή την κερκόπορτα….!
Και τους τονίζει πως αυτός, μόνον, είναι ο καλός βοσκός με μπόλικη τροφή....,
ε, λαφυροτροφή, καλέ σεις…., ως ο Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’ της Παλαιάς Διαθήκης….,
[ Μπέεε…., γάααβ...., λύκε, λύκε Ι. Χ, πού είσαι…., και, εκ δευτέεερου...!; Ω ’’θυρωροί’’…., ’’Πόρτααα’’….! ]
που θυσιάζεται οικειοθελώς για τα πρόβατά του ο, χμ, θεοεντεταλμένος...., / Ω κατσίκια, κάντε πέρα….! /
χωρίς να υποχωρεί…., χα, με «απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτον»….. και άλλα : ‘’συκοφυγικά’’….,
όπως υποχωρούν οι βοσκοί άλλων προβάτων κι από άλλο κοπάδι....,
χξς΄, ο που «βαδίζει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν»….!
[ …..α…., μπροστά πηγαίνει ο βοσκός….. και πίσω τα χαϊβάνια….! ]
*/ Χξς΄…., με σικέ θυσία ο ετερότροφος καλοπερασάκιας ‘’συνταξιοδοτήθηκε’’ και κρύφτηκε
με τη Μαγδάλω ο γυναίκανδρος…., ( Α, όχι…., ο ‘’αγαμής’’…., και «τράγος» : βασιλιάς…., ως ο Δίας….! )
χμ, αφού τράβηξε του….. Χριστούουου τα πάααθη...., τσου ρε εμπαίχτες....! Εεε…., ως τα λένε ‘’εδώ’’….! /*
Και τους διαβεβαιώνει πως έχει κι άλλα πρόβατα…., εκτός της μάντρας του "Ισραήλ"…., χμ, αρχαιόθεν….,
τα της Διασποράς : διά«σπαρτά» πρόβατα : Εβραίους….,
μα και μη Εβραίους : εβραιόφρονα πρόβατα σε ‘’παράρτημα’’ στον ‘’ουρανό’’ μαντρί του….,
|| Ωχ, ο μωροφιλόδοξος θρησκοïμπεριαλιστής…., που…., έστω έτσι ως τα λένε κι ως, τάχα, υπαρκτός….,
δεν θα φαντάζονταν : δεν θα πίστευε ότι το Σατανείο της Γης
θα τον συντηρούσε…., βολευτικά του...., και αυτό...., ώς τα σήηηηημερα....! ||
που θα τα φωνάξει να γίνουν με τους Εβραίους πιστούς του ένα κοπάδι και με βοσκό αυτόν....!
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{ Εχ, είδατε…., ω χαζοχαρούμενοι "χριστιανοί"...., ιδίως σεις, ο πρωτοστόχος τους, οι Τρέλληνες….,
τι χαζωραία που σας μάντρωσε κι ο Χαζωραίος σε μαντρί....,
/ Ε, επίσης, χαζωραία, και τις ψυχές σας σε ‘’θείααααα’’ καλούουουουουπια….! /
εμ, για να σας έχουν έκτοτε οβελίες στα Πάσχα, ρε χάσκοι, και, μετά, αναστούς στην ανάστασιςςςςς....! }
==========================================================================
9 --- 201 )
#201)
Ο Ιησούς Χριστός εις την εορτήν των εγκαινίων.
Ο Ιησούς Χριστός εις την εορτήν των εγκαινίων : Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 22 έως 30.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Ο Πατέρας μου, ο οποίος μου τα έχει δώσει, / τα "πρόβατα" / είναι μεγαλύτερος ( Α, ποίων…!; ) όλων
και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξη από το χέρι του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμεθα (!;) ένα».
[Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 29, 30.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 202 )
#202)
Εχθρότης των Ιουδαίων.
Εχθρότης των Ιουδαίων : Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 31 έως 42.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ’’ουδεμία, σχετική, αναφορά’’.]
*) Απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι,
«Δεν σε λιθοβολούμε για κάποιο καλό έργον αλλά διά βλασφημίαν,
διότι συ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτόν σου Θεόν». Ο Ιησούς τους απεκρίθη,
«Δεν είναι γραμμένον εις τον νόμον σας, (!;) Εγώ είπα, (!;!;!;!;!;) είσθε Θεοί; Εάν εκείνους
είπε Θεούς, προς τους οποίους ήλθε ο λόγος του Θεού ---και η γραφή (!;) δεν είναι δυνατόν
να καταργηθή--- σεις λέτε εις εκείνον, που ο Πατέρας (!;) τον αγίασε και (!;) τον έστειλε εις τον κόσμον,
«Βλασφημείς», επειδή είπα, «Είμαι Υιός του Θεού»; Εάν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου,
μη με πιστεύετε. Εάν όμως τα κάνω, τότε, και αν ακόμη δεν πιστεύετε σ’ εμέ, πιστέψατε
εις τα έργα, διά να γνωρίσετε και πιστέψετε ότι ο Πατέρας είναι εν εμοί και εγώ εν αυτώ». Εζητούσαν τότε
πάλιν να τον πιάσουν, αλλ’ εξέφυγε από τα χέρια τους. [Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.]
{ Και ήλθαν πολλοί προς αυτόν / προς τον Ιησούν / και έλεγαν, «Ο Ιωάννης δεν έκανε
κανένα θαύμα, αλλ’ όλα όσα είπε γι’ αυτόν, ήσαν αληθινά». Και πολλοί επίστεψαν εις αυτόν εκεί.
[Ιωάννης, κεφ. 10, εδ. 41, 42.] }
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#201. #202)

Ο Ιησούς Χριστός εις την εορτήν των εγκαινίων. Εχθρότης των Ιουδαίων.

Να, ρε σειςςς…., όλα τα πρόβατα του έδωσε του υπερουράνιου ο «Αρχινόμιος» ουράνιος Πατέρας του….,
α, που είναι μεγαλύυυυυτερος όοοοολων…., εχ, των εκεί και τότε βασιλοΚυρίων Βig brothers….,
και κανείς δεν μπορεί να του τα αρπάξει....,
( …..ξου…., που έφευγαν μόνα τους…., σαν διαπίστωναν το σικέ του ιμπεριάλ πράματος….,
χα, αν, μερικά, δεν τα ‘’ξεφορτώνονταν’’….. «πηγαίνοντας προς το δικαστήριο»….! )
/*/ .....πας μη "χριστιανός"..... τράγος του Σατανά...., δηλαδή…., που λέει το Αρνίον με τα 7 κέρατα....! /*/
λέει ο βλάσφημος σχιζοχαζωραίος…., που αυτοαποκαλείται ισόθεος…., αδιαιρέτωςςς, ένα με το Θεόοο....!
Και, και, γι’ αυτή τη βλασφημία…., άνθρωπος ών…., του λένε οι στο ναό Φαρισαίοι πως τον λιθοβολούν....,
που τον ξαναρώτησαν, σκόπιμα, να ξαναπεί δημοσία αν όντως είναι ο αναμενόμενος Χριστός....!
Τότε, πάλι, αυτός…., ανταπαντώντας ‘τους τους ‘’Ιωαννικούς’’…., τους λέγει πως δεν είναι βλασφημία....,
γιατί στο νόμο «τους» // …..ε, ακαταργητά, χμ, τώρα αυτά, «τα τους», ως συμφέροντά του…., τώρα….! //
φέρεται να λέει ο Θεός, χμ, ότι οι άνθρωποι είναι Θεοί....,
---- …..χξς΄…., ’’άρα, έτσι, κι αυτός…., οπότε, έτσι, έγινε, έστω, θεάνθρωποςςςςς’’….! ----
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άρα, δεν θα πρέπει να τον λεν / τον θεόσταλτο και θεοαγιασμένο και βασιλ,πνευματ,ικό / βλάσφημο,
|/ …..α, δεν ήσουν, ρε «ρυπαρέ» παναπαντησάκια Ι. Χ, εξαρχής άγιος…!; /|
που τους είπε…., τους ‘’Ιωαννικούς’’ -- φιλο,δημο,’’νερο’’,κρατικούς…., πριν λίγο ότι είναι Υιός του Θεού....!
Τουλάχιστον…., τους λέγει…., αν δεν μπορούν να πιστέψουν στα λόγια του….,
να πιστέψουν στα θεοέγκριτα έργα του πρώτα..... και ύστερα κι έτσι θα μπορούν να πιστέψουν πως.....
ο Θεός είναι μέσα του κι αυτός είναι μέσα στον Θεό....!
Έτσι…., ξαναεξοργίζει τους εκεί Ιουδαίους...., που τον κυνήγησαν...., αλλά τους ξέφυγε....,
αφού, όμως, πίστεψαν πολλοί σ’ αυτόν...., τάχα, που μιλούσε αληθινά λόγια κι έκανε αληθινάαα θαύματα,
που ούτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έκανε…., σαν ο Ιωάννης «δεν έκανε κανένα θαύμα»…., ε, σικέ τρικ....!
====================================================================
9 --- 203 )
#203)
Η ανάστασις του Λαζάρου.
Η ανάστασις του Λαζάρου : Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 1 έως 46.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Υπήρχε κάποιος ασθενής
----------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------♣ …..εμμμμμ…., ▪ η ελαφριά ασθένεια : συνάχι : πλημμέλημα τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον ασθενή στο….. ρηχοϋπνοκρέβατο : παλούκι κι αλυσσοδεμένο
και «εν τη κονιορτώ της γης»….,
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. πλημμελειοδίκης….,…..
/ Χμ, αυτός, παρά λίγο γρίππη…., παρά πολύ πνευμονία…., παρά πάρα πολύ φυματίωση….. /
▪ η λίγο πιο βαριά ασθένεια : γρίππη…., πταίσμα τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον ασθενή στο βαθυϋπνοκρέβατο : στο προαύλειο της φυλακής και φρουρούμενο….,
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. πταισματοδίκης….,…..
/ Χμ, αυτός, παρά λίγο πνευμονία…., παρά πολύ φυματίωση….. /
▪ η ελαφριά αρρώστια : πνευμονία : κακούργημα Β΄ τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον άρρωστο στο ράντσο Β΄ : 1ο, από πάνω προς τα κάτω, υπόγειο της φυλακής….,
όπου ‘’κοιμάται’’ μεν…., αλλά έχει προεπιθανάτιο ρόγχο….,
| …..έι…., στο ισόγειο μένει το προσωπικό,….. |
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. κακουργειοδίκης Β΄….,…..
/ …..Χμ, αυτός, παρά λίγο φυματίωση….. /
▪ η βαριά αρρώστια : φυματίωση : κακούργημα Α΄ τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον άρρωστο στο ράντσο Α΄ : 2ο, από πάνω προς τα κάτω, υπόγειο της φυλακής….,
όπου ‘’κοιμάται’’ μεν…., αλλά έχει επιθανάτιο ρόγχο….,
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. κακουργειοδίκης Α΄….,….!………………..
( …..χα, το 2ο υπόγειο δεν έχει πάτωμα από τσιμέντο…., ως το, τσιμεντένιο, 1ο υπόγειο….,
παρά είναι χωματένιο…., ω, κι ‘’αμέσως’’ πιο κάτω αρχίζουν τα….. νεκροταφεία….,
που, τα δυο αυτά χωρίζονται από μια, ‘’θαυματική’’ : αποφυλακιστική, ‘’μυστική ζώνη’’ κενού….! )
Βέβαια, υπάρχουν και μερικοί με «προγνωστικό σημείο» ‘’τέτοιοι’’,
που ‘’τη σκαπουλάρουν’’ ‘’θαυματικώςςςςς’’…., αχ, χμ, με….. αντιβίωση….!
[ : να…., «Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με….. θυσίες / αντιβίωση / ,
εκτελώντας τις….. πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»….: Άδης προς, άδικη, Περσεφόνη….,
χα…., και, έτσι…., κι ο «Όρκος της Στύγας» πέρα…., ε, και μ’ ένα ‘’δωράκι’’ στη ‘’Θέμιδα’’….! ]
Α, κι αν έχει κάποιος φυματίωση και μ’ ανάλογη αντιβίωση ξεγελάσει τον Κουκουργειοδίκη Χάρο….,
ωχ, τι να πω…., χμ, πως οι κάτθρωποι του σκότους
είναι εξυπνότεροι από τους ανθρώπους του φωτός…!; Εμ, ‘’δεν κολλά’’ εδώ….,
που σπάνια, π ι α, ω ‘’κλώσσες’’, βρίσκει κανείς δικαστικό Άνθρωπο…., μα και γιατρό Άνθρωπο….,
ναι, κι ας με διορθώσει, ή και ολοκληρώσει, για τα διαβαθμιστικά των παραπτωμάτων κ. λ. π….,
ως κι οι γιατροί για τα διαβαθμιστικά των μη υγιών καταστάσεων κ. λ. π….,…..
ννναιαιαι…., και….. ας συνεργαστούν…., για τελειότατη διόρθωσή τους σε αυτά μου εδώ….,….!
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Α…., και ποίος στην κάθε κι ως άνω περίπτωση είναι σε πρώτο ή σε δεύτερο ή σε τρίτο θάνατο…..
ψάξτε ‘το και βρείτε ‘το σεις…., που διαβλέπω να με ψιλοειρωνεύεστε…., ω βολεμένοι….,
ννναι, σεις, και πεθάνετε χίλιες φορές….. όπου κι όπως και σε όποια ‘’φυλακή’’ θέλετε….!….. ♣
-----------------------------------------------------------#####--------------------------------------------------------------ονομαζόμενος Λάζαρος από την Βηθανίαν, από το χωριό της Μαρίας και της αδελφής της Μάρθας.
Αυτή ήτο η Μαρία που άλειψε τον Κύριον με μύρον και εσφόγγισε
τα πόδια του με τα / …..ννναι, ω τριχολόγε….! / μαλλιά της, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ήτο ασθενής.
---- …..τί…., από συνάχι ή από γρίππη…., ήτοι, αντίστοιχα, από πλημμέλημα ή από πταίσμα…!; ---Έστειλαν λοιπόν οι αδελφές προς αυτόν και του είπαν, «Κύριε, εκείνος που αγαπάς, είναι (!;) ασθενής».
Όταν άκουσε αυτό ο Ιησούς, είπε, «Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξη εις θάνατον
([ Εμ…., τόσα μαμωνικά μέσα τί τα έχεις…!; Παντού : σε ‘’γαίες’’ κι ‘’ουρανούς’’ δικτυωμένος είσαι….,
ε, ως γνήσιος Εβραίος ψαράς / …..πλην από κυνηγός με ενέδρες : αινίγματα….. / με δίκτυα….!
Και….. σιγά μην αφήσουν οι που τον χρειάζονται ‘’άνω--κάτω----κάτω--άνω’’ κολλητοί σου…., τώρα….,
να αποδειχτεί η ‘’ασθένεια’’ του Λάζαρου ως ‘’αρρώστια’’…., να…., σε Κακουργειοδικείο Β΄ ή Α΄….!
Ναι…., που, τότε κι έτσι, πώς θα μπορείς…., ρε….. δ,λ,οξό κουμ άσι του ‘’οξαποκεί’’….,
να ‘’πουλάς μούρη’’, και, «μεταξύ των αδελφών σου»…., ώστε να ‘’σου βγάζουν το καπέλο’’…!; ])
αλλ’ είναι χάριν της δόξης του Θεού, διά να δοξασθή δι’ αυτής ο Υιός του Θεού».
[Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 1, 2, 3, 4.]
{ Αυτά είπε / ο Ι. Χ / και κατόπιν συνέχισε, «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθή,
αλλά πηγαίνω να τον ξυπνήσω». || Ω…., αν έτσι…., έχει μεγάλο μέσον…., που ποίος το τολμούσε…!; ||
Του είπαν τότε οι μαθηταί του, «Κύριε, αν έχη κοιμηθή, θα γίνη καλά». |Ε, με ξεσκόνισμα:ξεκονιόρτισμα….!|
( Α, ακόμα, γρι δεν ξέρουν από κωδικικά τα 12 αυτά…., χμ, που όοοοολα τους τα φανέρωνε….! )
Αλλ’ ο Ιησούς είχε μιλήσει διά τον θάνατόν του, // Έι, ρε κοιμισμένα, κωδικικά το εννοεί….! //
εκείνοι δε ενόμισαν ότι μιλεί διά τον φυσικόν ύπνον. [ Έιιιιι…., ούτε τεχνητό…., μα κωδικικό ύπνο….! ]
Τότε τους είπε ο Ιησούς καθαρά, «Ο Λάζαρος επέθανε, και χαίρω που δεν ήμουν εκεί
διότι θα είναι για το καλό σας για να πιστέψετε· * …..ρε, πού τόσο μυαλό αυτά….. για τα ‘’στημένα’’….! *
αλλ’ ας πάμε σ’ αυτόν». Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, εις τους συμμαθητάς του,
«Ας πάμε και εμείς διά να πεθάνωμε μαζί του».
--/-- Ρε….. Δίδυμο διδυμιό…., μη και πολλά ‘’αστεία’’ με το οξύθυμο Γιαχβίδιο…., γιατί θα σε….!
Αφού είναι σοβαρός ο κάτθρωπος…., να, δεν γέλασε, ώς τότε, ούτε μια φορά
ο περίλυπος για τον….. υπόκοσμο…., κι ας, εσωτερικά, ήταν περιχαρής για τον κόσμο….! --/-[Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16.] }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#203)

Η ανάστασις του Λαζάρου.

Η Μαρία η Μαγδάλω, ’’λοιπόν’’, ήταν αυτή…., η, κατ’ άλλους ευαγγελιστές, πόρνη….,
που άλειψε με μύρο τον Χαζωραίο....,
αδελφή της Μάρθας και του αγαπημένου του Χαζωραίου Λαζάρου....,
του εκ Βηθανίας, απ’ όπου ο Ι. Χ ανελήφθη : εφυγαδεύθη ‘’έξω’’,
τη βοηθεία του γνωρίζοντος τα συνοριοφυλάκια Λαζάρου….,
για τον οποίον…., ασθενούς όντος....,
[ Ασθενής = ο άνομος τω ‘’θεώ’’….: και, Ησαΐας Α΄ : 33 : 24….! ]
// …..χμ, κακοπάθησε το καημένο στην 1η του όντωςςςςς ασθένεια : ’’αντιαρχία’’ : αντι’’Κυρι’’ισμό :…..
που κατέληξε σε….. λίγο θάνατο : προσωρινή φυλάκιση…., ναι, και όχι σε «θάνατο εξάπαντος»….! //
ο Ι. Χ έλεγε στους απεσταλμένους της Μάρθας και της Μαρίας
πως η ασθένειά του δεν θα καταλήξει σε θάνατο...., || …..τί, θα ξαναδικαστεί σε δίκη 2ου βαθμού…!; ||
αλλά είναι ασθένεια χάριν της δόξας του Θεού….,
μα και για να δοξαστεί δι’ αυτής ο Υιός του Θεού Χαζωραίος....!
*[ Αχ, ευτυχώς που φακιροπέθανε, ε, νεκροφανώς, ο Λάζαρος και δοξάστηκε, σικέ, πάλι, έτσι κι ο Θεός....!
Ε, Νικόδημεεεεε…., έιιιιι…., το της νεκροφάνειας φάρμακο
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φέρνει ασθενειακό ύπνο…., επικίνδυνο πείραμα γαρ….,
μα ο Ι. Χ, έστω, είναι καλός ‘’ξυπνητής’’…., όπως κι εσύ κι ο εξ Αριμαθαίας βουλευτής Ιωσήφ σ’ αυτόν….,
ασθενοθεραπευτής, ε….! Σαφώς, εδώ μιλώ έτσι κι ως θέλουν να τα εκλαμβάνουμε ως έτσι συμβάντα….! ]*
Αφού….. κοιμήθηκε / «εν τη κονιορτώ»…!; / , ήτοι, αφού πέθανε…., καθώς λέγει κι ο Ιωάννης : 11 : 11,15….,
που, μόνον, αυτός τα αναφέρει….,
κι ως εξηγεί και ο Χαζωραίος…., μα αντιφατικάαααα –του….,….: Ιωάννης : 11 : 4, 15….:
«Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξη εις θάνατον»….. και «Ο Λάζαρος επέθανε»…., αντίστοιχα….,
δηλώνει ο Ι. Χ στους 12 δύσπιστους….,
/ Α, που του ‘παν…., καταλαβαίνοντες ότι έπεσε σε φυσικό ύπνο…., και, πως θα γίνει, έτσι, καλά.…! /
ότι χαίρεται που δεν ήταν εκεί, όταν πέθανε…., | Ω, καλό σας ύπνο, ω πρόσφυγες στις γειτονιές του Άδη….! |
♦ Ε, χα, ννναι…., ξανά, «Ραββί» 1…., γι’ αυτό, άλλωστε, δεν πήγες αμέσως εκεί να τον ‘’ξυπνήσεις’’….,
αλλ’ έμεινες ακόμα δυο μέρες μακριά απ’ τη Βηθανία….,
τάχα, για τον φόβο των φιλοκτόνων σου Ιουδαίων…., ρε Ρακά, σώρρυ, Ραββί….,
πράγμα, το να μη πας, που σου συνιστούσαν κι οι μαθητές σου….,
ε, έως να σου τα ετοιμάσει όλα ο πολυμεσίτης, σώρρυ, ο με πολλά μέσα Νικόδημοςςςςς….,
ο ’’ξεσκονταφτής’’ σου, ρε Ι. Χ, κατά τη νύχτα, οπότε βγαίνουν τα φαντάσματα οι φονιάδες Ιουδαίοι :
Ιωάννης : 11 : 6 έως 10….! ♦
διότι θα είναι για το καλό τους το να πιστέψουν, έτσι, το "θαύμα" που επρόκειτο να κάνει….!
▌.....εχ, όσο πιο δύσπιστοι γίνονταν...., μέχρι να τους κρατήσει κοντά του….,
τόσο πιο μεγάλα και σικέ προκάτ τρικς : εφαρμοστές «συμβολικές ιστορίες» ‘’ανακάλυπτε/πταν’’....!
Και, φυσικά, εδώ...., το λέει αυτό...., για να τους προκαταλάβει, όσους, και να μη νομίσουν, όσοι….,
ότι ήταν εκεί και σκηνοθέτησε την αρρώστια, σώρρυ, ασθένεια : νεκροφάνεια του Λαζάρου,
χμ, ο χαζοκρυφτούλης...., λες και έπαιζε μόνον αυτός, ο πολυσωσιούχος, τον ρόλο του Χριστού....!
Και….. η άλλη, η….. 1η, ανάσταση του Λαζάρου….. ήταν πραγματικήηηηη….,
χμ, ναι…., όντως, τον ανέστησε : αποφυλάκισε…., χα, μάλλον, «με τη δύναμη του ονόματός του»….,
κι έτσι ήταν όχι «‘’θάνατος’’ εξάπαντος»…., μα.…, ‘’προειδοποιητική’’…., προσωρινή φυλάκιση….! ▌
Δηλαδή…., να τον αναστήσει : ’’θαύμα’’...., χμ, κάνοντας τους 12 πιότερο φραμπαλάκηδες....,
που του είπαν…., ο Θωμάς ο δίδυμος, ο έτσι και γι’ αυτό, μετά, σε σικέ ρόλο άπιστου…., ειρωνικά….,
// …..εμ, φυσικά, στον….. άλλο ‘’θάνατο’’ : φυλάκιση του Λαζάρου,
χμ, μόνο ειρωνικά δεν θα το έλεγε, και, η κλώσσα Θωμάς….! //
να πάνε για να πεθάνουν μαζί του κι ο Χαζωραίος μετά να τους αναστήσει…., όπως και τον Λάζαρο....!
Αυτό, χμ, βεβαίως, το έκανε...., και, «διά τον λαόν που παρευρίσκετο»….,
ήτοι, για το θεαθήναι και, πιθανόν, και συμβολίστικα….,
ε, για τον ‘’εκφοβισμό’’ : ’’θαυματο’’πιστοποίηση των Ιουδαίων….,
σε θεατρική και σπαραξικάρδια παράσταση...., όπου φωνάζει, χμ, δακρυσμένος, τον στο μνήμα Λάζαρο....,
χμ, στου..... Λαζάρου τα τετράμερα..., «Λάζαρε, έλα έξω!»....!
[ Λάζαρος….: εδώ κι έτσι ως τα λέει, και, δοκιμαστής, α υ τ ο ύ, του μείγματος της νεκροφάνειας, θαρρείς….,
για να μη, μετά κι έτσι, ο Ιησούς…., ννναι…., που ‘’τα έδινε όλα’’ ο Λάζαρος για τον Ιησού….! ]
Κι ο Λάζαρος, αμέσως…., σαν σε, αρρωστημένης φαντασίας, πάντα, ταινία τρόμου με φαντάσματα….,
βγαίνει…., χμ, μετά από 4….. σ,Σ,τυγερές….. ημέρες στον….. τάφο : ‘’τάφο’’….,
χα, που δεν θα κατέληγε εκείνη η ασθένειά του σε θάνατο….,
καλυμμένος σώματι και προσώπω…., α, με 666 μεταξωτά κορδελάκια δεμένα με 888 χρυσά μανταλάκια….,
κι οι αδελφές του…., που πριν έκλαιγαν κι αυτές οι φραγγόκοτες ‘’θεατρο’’τσιρίζοντας….,
τώρα πια, τον καταπιστεύουν με χαρά….!
// Ωχ, και μη χειρότερα...., που έχει και χειρότερα η σατανοκλίκα....! Γαμαλληλούια, ρε, ή Γαμαλιηλ ούια....! //
Και, Ραββί, δεν είν’ 12 οι ώρες της ημέρας : Ιωάννης:11:9 : Ι. Χ : «Δεν είναι δώδεκα οι ώρες της ημέρας;»….,
ναι…., μόνο στις, 2 το χρόνο, ισημερίεςςςςς….,
χα, που, μάλλον, και, γι’ αυτό μπέρδευες και τις εποχές
κι έψαχνες, μόλις άνοιξη, να βρεις και να φας σύκα από συκιά….!
Καιαιαιαιαι…., έι…., χμμμ…., γιατί, πάλι, κι εδώ : Ιωάννης : 11 : 8, δεν μεταφράζεται το «Ραββί»….,
μα γίνεται, πονηρήηη, παραπομπήηη στο Ιωάννης : 1 : 38…., | Όι, όλοι οι «ρυπαροί» μεταφραστέςςς….! |

311
όπου ο Ι. Χ δείχνει το σπίτι όπου έμενε στον Ανδρέα και τον «άλλο»….,
χμ, λες και θέλουν να πείσουν…., πλην τους ‘’μυημένους’’…., και τους αμύητους βλέποντες βλέποντας….,
ότι ο, ακατονόμαστος, «άλλος» είναι ο….. ’’τέτοιος’’….!
Να…., ο που πήγε στον ‘’τέτοιο’’, για να βρει τον ‘’τέτοιο’’
και να του πει ότι είπε ο ‘’τέτοιος’’ να του τα ετοιμάσει όλα τα ‘’τέτοια’’….,
τα νεκροφανειακά…., πριν πάει…., α…., ας τον κατονομάσουμε, κι εδώ, Νικόδημο…., εεεεε….!
Και, ω κρυπτοσατάνες ‘’μυημένοι’’, τί άλλες ‘’τέτοιες’’ αριθμοπαραπομπές έχετε στα ‘’μυστικά’’ αρχεία σας…!;
==========================================================================
9 --- 204 )
#204)
Οι αρχιερείς σχεδιάζουν να θανατώσουν τον Χριστόν.
Οι αρχιερείς σχεδιάζουν να θανατώσουν το Χριστόν : Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 47 έως 57.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνεκάλεσαν συνέδριον και είπαν, «Τί να κάνωμεν;
επειδή αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσωμεν έτσι, όλοι θα πιστέψουν
σ’ αυτόν και (!;) θα έλθουν (!;) οι Ρωμαίοι και (!;) θα μας πάρουν και τον τόπον και τον λαόν».
Ένας απ’ αυτούς, (!;) ο Καïάφας, ο οποίος ήτο αρχιερεύς το έτος εκείνο, τους είπε,
«Σεις δεν καταλαβαίνετε τίποτε, ούτε σκέπτεσθε ότι (!;) μας συμφέρει να πεθάνη ένας άνθρωπος
υπέρ του λαού και να μη χαθή ολόκληρον το έθνος». Αυτό (!;) δεν το είπε από τον εαυτόν του,
(!;) αλλ’ επειδή ήτο αρχιερεύς του έτους εκείνου,
(!;) επροφήτευσε ότι ο Ιησούς θα πέθαινε υπέρ του έθνους,
και (!;) όχι μόνον υπέρ του έθνους, (!;) αλλά και διά να συγκεντρώση εις ένα τα παιδιά του Θεού
που ήσαν διασκορπισμένα. (!;) Απ’ εκείνην λοιπόν την ημέραν απεφάσισαν από κοινού
να τον θανατώσουν.
[Ιωάννης, κεφ. 11, εδ. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#204)

Οι αρχιερείς σχεδιάζουν να θανατώσουν τον Χριστόν.

Καλά, ρε Τζοβάνι…., κι έστω έτσι κι εδώ…., μα και σεις ρε Φαρισαίοι κι αρχιερείς….,
που, κατά τον "κολπάκια" : ‘’προφητειο’’γνώστη Καïάφα, «δεν καταλαβαίνετε τίποτα»….,
σεις που, τώρα, χμ, ομολογείτε ότι πολυθαυματοποιούσε ο Ι. Χ…., ενώ πριν όχι….,
που στενοχωριόσασταν, τάχα, γιατί σας έκλεβαν πελατεία…., ‘’αλλά και την Έδρα του Μωυσέως’’,
που τόσο ήθελε…., τσς, και για μερικούς από εσάς…., ο Χαζωραίος…., πλην του βασιλικού θρόνου….,…..
έιιιι…., σε κατοχή των Ρωμαίων δεν ήσαστε τότε..... και φοβόσασταν ότι θα σας κυριεύσουν….,
ένεκα του πολυθαυματικού….. πράματος….. του Ι. Χ…!;
[ Έ, όλοι οι….: Φαρισαίοι, γραμματείς, αρχιερείς,….. δεν ήσαν ‘’ομοϊδεάτες’’….! ]
---- Έι, ω εσείς εδώ αγωνιούντες Φαρισαίοι κι αρχιερείς, προσέξτε μην αλλάξει Καίσαρα η Ρώμη….,
οπότε θα σας αντικαταστήσει, τινάς, από εκεί….,
χμ, «παίρνοντας, οι Ρωμαίοι, και τον τόπον και τον λαόν»….! ---Ναι, ω οι κι εδώ και τώρα Φαρισαίοι κι αρχιερείς, τάχα…., μη σας πάρουν τον τόπο και τον λαό….,
που…., για να μη γίνει κι αυτό…., δήθεν…., χμ, καθώς προφητολέει…., χα, όχι αφ’ εαυτού, ναι, τσς,
μα ως ’’αρχιερεύς, ο μες στο "κόλπο" ‘’σας’’ Καïάφας....,
//…..τσς…., όχι από μόνος του…., μα θεοεμπνευσμένος ο Καïάφαρος…., λέει ο Ιωάννης : 11 : 51....!
Ναι, Τζοβάνι, σε πιστεύουμε…., χμ, δεν το έδωσε έτσι, και, ο Καïάφας το Ο. Κ…., μα αλλιώςςςςς…! //
θα έπρεπε να θυσιαστεί…., για το συμφέρον όλων σας…., ένας....,
σαν άλλη Ιφιγένεια…., ε, κι αυτή, με υποκατάστατο : σωσία....,
♠ …..αυτοθυσίες :
▪ αυτοθυσία θεών, και από άλλους θεούς θυσία τους,
για να κατασκευαστή ένας νέος Ήλιος ή μια νέα Σελήνη ή μια νέα ανθρώπινη φυλή,
στην ανάλογη κοσμική στιγμή….: Αζτέκοι ή Μεζίκα ή λαός του Ήλιου….,…..
▪ Ινδουισμός, Βραχμανισμός,….: Βέδες : Χάριν της δημιουργίας κάθε υπαρκτού το Υπέρτατον Ον
θυσιάζει εαυτό, αυτομερίζεται διά να εξέλθη από την ενότητά του.
Η θυσία αυτή χαρακτηρίζεται ως το ζωτικόν σημείον όλων των λειτουργιών της Φύσεως….,…..
▪ Αυτοθυσία ‘’Ζωροάστρη’’ κατά το τέλος του κόσμου, για απονομή δικαιοσύνης….:
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Ζουρβανιστές του Ιράν….,….. ή….,….. ή….,….. ήηηηη….! ♠
για να μαζευτούν / …..«ωρίμου της ώρας»…., ω Ιμπεριάλα κι εσύ….,
παλιό όνειρο του ιμπεριαλιστή---επίδοξου πανδικτάτορα Δαυίδ, κι αυτό….. /
σε ένα όλα τα σκορπισμένα στα έθνη….. Εβραιο·παιδιά του καββάλ «σπάρτη» ‘’Θεού Κάδμου’’.…!
[ Α, τι ‘’αφελές’’ θέατρο..... στο ‘’δωδεκάφυλο’’ Θέατρο....! ]
==========================================================================
9 --- 205 )
#205)
Η αίτησις των Ελλήνων.
Η αίτησις των Ελλήνων : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 20 έως 36.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) «Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τί να πω; Πατέρα, σώσέ με (!;) από την ώραν αυτήν.
Αλλά (!;) γι’ αυτό ήλθα (!;) εις την ώραν αυτήν.
Πατέρα, δόξασε το όνομά σου». Τότε (!;) ήλθε φωνή
από τον ουρανόν, «Το εδόξασα και πάλιν θα το δοξάσω». ( Α, τόσο ανθέλληνες, και, οι ‘’ουράνιοι’’…!; )
Ο κόσμος που παρευρίσκετο και άκουσε, έλεγε ότι έγινε βροντή,
άλλοι έλεγαν, «Άγγελος του μίλησε». Ο Ιησούς απεκρίθη,
«Η φωνή αυτή δεν έγινε για μένα αλλά για σας. Τώρα γίνεται (!;) δίκη του κόσμου τούτου,
* Ε, έτσι ως τα λες, ρε φφφφφιλλέληνα Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., δίκη του ‘’αρρώστου’’ υποκόσμου εννοείται….! *
τώρα (!;) ο άρχων του κόσμου τούτου θα εκβληθή έξω. Και όταν εγώ υψωθώ από την γην, θα ελκύσω
όλους προς τον εαυτόν μου». (!;) Αυτό το έλεγε, διά να υποδείξη με ποιόν τρόπον θα πέθαινε.
---- Όμωςςς, εγώ ο, και, φιλέλληνας Έλληνας ‘’θα’’ σου αποδείξω ότι εσύ δεν είσαι ο «άλλος» Χριστός….,
μα αυτός ο Αντίχριστος….! ---Απεκρίθη εις αυτόν το πλήθος, «Εμείς ακούσαμε από τον νόμον ότι ο Χριστός μένει (!;) αιωνίως
και πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου;». Τότε τους είπε ο Ιησούς,
«Διά λίγον χρόνον ακόμη έχετε το φως μεταξύ σας.
|| Εμ, και η Σελήνη αντανακλά το φως του Ήλιου και λάμπει…., που, αλλιώς, δεεεεεν….! ||
Περπατάτε ενόσω έχετε το φως, διά να μη σας πιάση το σκοτάδι·
/ …..χμ, το Ελληνικό ή το….. Ελληνιστικό σκοτάδι…!; Ή το Ελληνο,Ελληνιστο,Ρωμαίικο…!; /
εκείνος που περπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει.».
[Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#205)

Η αίτησις των Ελλήνων.

Μόνον, Ιωάννης….: Να, λοιπόν , χμ, που Έλληνες
( Εμ, που γι’ αυτούς, ιδίως, "πρώτο και τελευταίο στόχο τους"...., έκανε ό,τι έκανε «εις την ώραν του».…,
που, ακόμα, τους φοβούνταν…., μην ανασυνταχτούν και, ξανά, τους….,
ως τους φοβούνταν κι οι Ρωμαίοι….,
να, τους Ελληνιστές : Έλληνες επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το κι εκεί ’’υπόλοιπό’’ τους….,
που Έλληνες δείχνουν…., μα, κυρίως και ‘’για τώρα’’, αυτούς τους λαοκόθιστους πόρνους στοχεύουν….,
χμ…., και, γι’ αυτό….. διασπείρονταν στα ‘’ελληνιστικά’’ κρατίδια…., ε, ως….. ιμπεριάλ αλλοονόματοι….! )
ακούν
// Χμ, έι, ακούν…!; Γιατί δεεεν δείχνει ο Ιωάννης πουθενάααα, κι εδώ, ότι τους δέχτηκε κατ’ αίτησή τους….!
Ή τους είδε και δεν μας το λέει ο Ιωάννης….. ή ο….. κωδικοποιητής…!;
Μήπως…., αν, έστω, έτσι…., έκανε διαθήκη : συμφωνία, αλά ‘’Έλληνες’’ κι Εβραίους της Π. Διαθήκης…!; //
για πρώτη φορά τη φωνή του Θεού
[ Ωχ…., άλλοι την πέρασαν για βροντή..... κι άλλοι για άγγελο....!
Βρε…., κι έστω ως το λέει…., εγκαστρίμυθος ήταν...., Πελειάς Βοανεργέςςςςς….,
από πριν ’’θεό’’σταλτος άγγελος : πράκτορας….,
που έτρωγε πολλά φασόλια και ‘’αερίζονταν’’ το….. ’’κροτούν αέριο’’ ο Μεγαλέξανδρος Ιησούςςςς….! ]
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από τον ‘’ουρανό’’...., «Το εδόξασα / το όνομα του Ι. Χ / και πάλιν θα το δοξάσω»....,
*/ Εμ, γι’ αυτούς, τους Έλληνες : Ελληνιστές, / …..ρε, μην κι έμαθαν σχέδιά τους…!; / λέει ο Ι. Χ,
ήλθε η φωνή αυτή απ’ τον ουρανό…., ήτοι, απ’ εκεί ψηλά…., έστω, απ’ τον ουρανό….,
μα, χμ, στην ουσία, ως σικέ τρικ, απ’ τον ‘’Μεγαλαδελφικό’’ ουρανό : εξωτερικό….! /*
σαν ο Χαζωραίος ζήτησε από τον Θεό να δοξάσει το όνομά του….!
Ήτοι, αυτόν τον, τον «Δούρειο ίππο» –μας, Χαζωραίο...., που του φαίνονταν ότι τότε…., με τους Έλληνες....,
γίνονταν η δίκη του κόσμου..... κι ο Σατανάς : άρχων του κόσμου….,
εχ, το Αρχαίο Ελληνι,στι,κό Πνεύμα κι οι εκεί εκφραστές του…., εκβάλλονταν έξω....,
// .....α, πού, βρε, έξω...., εκτός Σύμπαντος, έστω, ο όντως Σατανάς...!;
Γιατί μου φαίνεται πως ακόμα είναι στη Σελήνη....! Ή όχι, ρε σεληνοτρόπια...!; //
το που τόσο το φοβούνταν, κι αυτός, μην αναστηθεί το ‘’νεκροφανές’’ ‘’τέτοιο’’…..
και του/τους χαλάσει τα σχέδια, ξανά….!
*// Κάλέ Ι. Χ, μη φοβάσαι, θα «σωθής», κι εσύ ο με ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ : ’’θεού’’ και ‘’σατανά’’….,
ναι…., και θυμήσου τι ‘’ανορθόδοξες’’ συμμαχίες : συνεργασίες κάνατε παλιά…., χα, να….:
με Ρωμαίους, για να διώξετε Μακεδον·Ελληνιστές, ως και με Ρωμαίους και Σπαρτιάτες, πάλι, γι’ ‘’αυτό’’….,
μα και με Ελληνιστές…., για να διώξετε άλλους, καταχτητές σας, Ελληνιστές….: Μακκαβαίων Α΄, Β΄….! //*
[ …..χμ, "το πιάσατε" το συνθηματικό υπονοούμενο…., ω….. μπουνταλάδες τρΕλληνούδια…!;
Πάει…., αφελληνίστηκε το αρχαίο σας αθάαααανατο Πνεύμα…., ναι…., μετά….! ]
Επίσης, τους λέει κι ότι…., σαν σε λίγο χρόνο θα ανέβαινε στον ουρανό....,
ο πανελκτικός φαντασιοπαρμένος....,
|| …..α, συμφέρει, τους λέει, ως ο άλλος ‘’κολπο’’Καïάφας, να πεθάνει ένας, ως σπόρος,
και να προκύψουν πολλοί πιστοί...., ε, να, «σπαρτοί» ‘’τέτοιοι’’ Κάδμοι….! ||
θα τους έλκυε όλους προς τον εαυτόν του....,
/// Τι κρίμα, χμ, που σε έλκυσε, έγκορμο, ρουφήχτρα μαύρη τρύπα..... δυο χιλιάδες χρόνια τώρα....!
Η σχιζοφρένια στο απόγειό της..... ή η σχιζοφρένια στο επίγειό της…!; Χμ, μάλλον, στο υπόγειό της.…! ///
κάτι για το οποίο του είπαν μερικοί από το πλήθος.....
πως δεν είναι ο Χριστός...., αφού, κατά τις γραφές…., χμ, αθάνατος…., ο Χριστός μένει αιωνίως....!
(/ Ε, ω Γλαύκε Ιησού, όλα επιτρέπονται, σεναριογραφική αδεία, ώς και με αθάνατη νεότητα ότι είσαι….!
Αθάνατος, χμ, κι αιωνίως στη Γη…., ε, φανταστείτε τι….! Αλλά τα ίδια έλεγαν και για τον Δαυίδ….,
χμ, για αιώνια εξουσία…., μα, αμέσως μετά το γιο του Σολομώντα, εξαφανίιιιιστηκε….!
Όμωςςςςς, ως Ιδέα, και, Ι. Χ…., εεεεε, τίιιιι…!; Ε, νααααα….!….. /)
==========================================================================
9 --- 206 )
#206)
Απιστία εις την Ιουδαίαν, αλλά και μερικοί κρυφοί μαθηταί.
Απιστία εις την Ιουδαίαν, αλλά και μερικοί κρυφοί μαθηταί : Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 37 έως 43.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
--------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 207 )
#207)
Σύνοψις της δημοσίας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού.
Σύνοψις της δημοσίας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού : Ιωάννης, εδ.12, εδ. 44 έως 50.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία,σχετική,αναφορά".]
*) Ι. Χ : «Όποιος με απορρίπτει και δεν παραδέχεται τα λόγια μου, έχει τον κριτήν του. Ο λόγος
που μίλησα, (!;) εκείνος θα τον κρίνη την εσχάτην ημέραν, διότι εγώ δεν μίλησα από τον ευατόν μου,
αλλ’ ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός μου έδωσε εντολήν τι να πω και πώς να μιλήσω.
(// Εεε…., ούτε 33 σελίδες λόγο….. και βουτυρόμελο να μην έτρωγες….. θα τον αποστήθιζες….!
Όμως…., τις ορισμένες από τον, στον ‘’ουρανό’’, Γιαχβέ πράξεις….. δεν τις έκανες όοοοολεςςςςς….,
που….. «υπό την άκαρπην συκήν»….. μάζευες ’’φραγγόσυκα’’…., μα και ’’φραγγοστάφυλα’’….,
ννναι…., γι’ αυτό και ‘’σ’ έστειλε’’….! Ή πήγες, «από τον εαυτόν σου», στους ‘’ουρανούς’’….,
χμ…., συν Μαριομαγδάααααλω…., για να ξεκινήσεις νέα καριέρα σπουδαρχήδη….,
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μα και να αποδείξεις, κι εκεί, ότι….. «ήσουν εξαρχής»…., χα, και, εκεί, «όλα δι’ εσού εγένοντο»…!; //)
Ξέρω ότι η εντολή του είναι ζωή αιώνιος. Εκείνα λοιπόν που εγώ λέγω,
τα λέγω (!;) όπως μου έχει πη ο Πατέρας».
[Ιωάννης, κεφ. 12, εδ. 48, 49, 50.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#206. #207)

Απιστία εις την Ιουδαίαν, αλλά και μερικοί κρυφοί μαθηταί.
Σύνοψις της δημοσίας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού.

Αν και είδαν, λοιπόν, λέγει ο Χαζωραίος, πολλά θαύματά του οι εκεί, και, Εβραίοι…., δεν τον πίστεψαν….,
----------------------------------------------------&&$%%---------------------------------------------------------█ Χα, για να επαληθευθεί η "προφητεία" του Ησαΐα λέει….,
όταν είδε…., χμ, ως κι ο ιμπεριάλ Αβραάμ…., τη δόξα του....:
«Κύριε, ποιός επίστεψε εις το κήρυγμά μας και ο βραχίων του Κυρίου εις ποιόν έχει αποκαλυφθή;
Διά τούτο δεν μπορούσαν να πιστέψουν, διότι πάλιν είπε ο Ησαΐας,
Ετύφλωσε / …..ε, ‘’ετύφλωσε’’….. / τα μάτια τους / ο Κύριος / και επώρωσε την καρδιά τους
διά να μη ιδούν με τα μάτια και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν και εγώ τους θεραπεύσω.»….!
● …..ωχ, ρε οπορτούνα Ι. ΑΧ…., ποιος ετύφλωσε και επώρωσε κωδικικά….. και ποιους…!;
Και, ω ‘’λογοδιαστροφέα’’ Ι. ΑΧ,
αυτό ήταν επιθυμία, μα και ‘’προστακτική’’ παράκληση στον Γιαχβέ, του Ησαΐα : Α΄ : 6 : 10….:
«Κάμε τον νουν του λαού τούτου παχυλόν, άμβλυνε τα ώτά του
και άλειψε τους οφθαλμούς του μήπως ίδουν με τους οφθαλμούς των
και ακούσουν με τα ώτά των
( Ε, αν τολμάτε, αποκωδικοποιείστε, και, το λόγο σας, ώστε, και, να βλέπουν βλέποντας οι ‘’τυφλοί’’….! )
και αποκτήσουν νουν διά να εννοήσουν, και επιστρέψουν και θεραπευθούν»….!
Ναι, κι εδώ, αλλιώς και για άλλον λέγεται…., για….. 7 αιώνες πριν από τον Ι. Χ….. ’’τέτοιον’’….,
έστω κι αν, τελικάαααα, χμ, εισακούσθηκε ο Ησαΐας και….,
χα, για τον «βουτυρομελότροφο και παρθενόγεννο» επίιιιι Άζαχ Εμμανουήλ….:
Ησαΐας Α΄ : 7 : 16….:
Κύριος / προς Άζαχ / : «Διότι (!;) πριν το παιδίον / ο Εμαννουήλ / μάθη αρκετά,
ώστε να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν / με το «βουτυρόμελο» /,
(!;) η χώρα προ των δύο βασιλέων της οποίας ίστασαι έντρομος, θα εγκαταλειφθή»….! ●
| .....έι, κάλέ Τζοβάνι…., και, στην Ελισάβετ αποκαλύφτηκε..... και δη ..... "ακάλυπτος"....! | █
---------------------------------------------------------------------&&$%%------------------------------------------------------μα, ’’μόνο’’, μερικοί από τους πλούσιους, χμ, άρχοντες πίστεψαν τότε κι εκεί σ’ αυτόν….,
*// Α, ως, έτσι : πολεμοεπενδυτικά, και με τον Βούδ,δ,α, αιώνες πριν, εκεί και ‘’τότε’’ πλούσιοι….,
ως, έτσι, αιώνες μετά, και με το….. Γαλλο,φραγγο,’’τέτοιο’’…., τον Μωάμεθ…., ’’διαπλεκόμενοι’’….,
ε, κι αυτοί, για την Γιαχβαλλαχική ‘’αιτία’’ χορηγοί…., που χρησιμοποιούν, ιδίως, τους κωδικογνώστες….! //*
μη τυφλοί και μη πωρωμένοι…., αλλά ήσαν κρυφοί...., ε, για να μη τους κάνουν αποσυνάγωγους....,
ε, και για να μπορούν να συνεχίζουν να επενδύουν και με τους ‘’άλλους’’….!
Κι έτσι…., φωνάζοντας δυνατά…., τους λέγει πως όποιος δέχεται αυτόν δέχεται και τον Θεό....,
και πως με βάση τον λόγο του…., που είναι ακριβώςςςςς ο λόγος του Θεούουουουου....,
/ Χμ, ακριβές σκο,α,τοαντίγραφο....! Και, τελικά, χμ, με βάση ποιανού λόγο : νόμο θα γίνει κρίσιςςς…!; /
θα κριθούν «την εσχάτην ημέραν»....!
=====================================================================
9 --- 208 )
#208)
Η νέα εντολή της αγάπης.
Η νέα εντολή της αγάπης : Ιωάννης, κεφ. 13, εδ. 31 έως 35.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 --- 209 )
#209)
Ο δρόμος προς τον Πατέρα.
Ο δρόμος προς τον Πατέρα : Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 1 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετικη, αναφορά.]
*) Ι. Χ : «Ας μη ταράσσεται η καρδιά σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν, πιστεύετε και εις εμέ.
Εις το σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής· αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα.
Πηγαίνω να σας (!;) ετοιμάσω τόπον. ---- …..τί…., για….. εξεξεξοχικές κατοικίες –τους…!; ---Και εάν πάω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου,
ώστε όπου είμαι εγώ να είσθε και σεις. (!;) Ξέρετε πού πηγαίνω και γνωρίζετε και τον δρόμον».
Ο Θωμάς του λέγει, «Κύριε, (!;) δεν ξέρομεν πού πηγαίνεις
και (!;) πώς μπορούμε να ξέρωμεν τον δρόμον;». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός
// Τί, καβάλα θα τους πας στις….. εξεξεξοχικές τους κατοικίες…., ρε Καββαλιστή «Κάδμειε Αδάμ»…!, //
και η αλήθεια και η ζωή, (!;) κανείς δεν έρχεται εις τον Πατέρα (!;) παρά δι’ εμού. (!;) Εάν με ηξέρατε,
θα ηξέρατε και τον Πατέρα μου. Από τώρα τον ξέρετε και τον έχετε ιδή». Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος,
«Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί».
Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς,
«Τόσον /…..πόοοσον…! / χρόνον είμαι μαζί σας, και δεν με εγνώρισες, Φίλιππε; Εκείνος που έχει ιδή εμέ,
έχει ιδή τον Πατέρα και πώς συ λέγεις, "Δείξε μας τον Πατέρα"; Δεν πιστεύεις ότι εγώ 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· ( Εχ, τελικά, ποίος ‘’κατάπιε’’ ποίον…!; Ο Κρόνος τον Δία ή αντίστροφα…!; )
αλλοιώς ένεκα αυτών των έργων μου πιστεύετέ με. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω,
εκείνος που πιστεύει σ’ εμέ, τα έργα που εγώ κάνω,
θα κάνη και εκείνος και (!;) μεγαλύτερα από αυτά θα κάνη,
*/ Ω Ιησσσσσούλη, είσαι βέβαιος ότι θα μπορεί, τότε, να κλέψει
περισσότερα και μεγαλύτερα πνευματικά και υλικά αγαθά : λογο,πραξο,τρικικά ο Αρχιπλιάτσικας…!; /*
διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα μου, και ό,τι ζητήσετε εις το όνομά μου,
αυτό θα το κάνω, διά να δοξασθή ο Πατέρας εν τω Υιώ.
Εάν ζητήσετε κάτι εις το όνομά μου, εγώ θα το κάνω».
[Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 210 )
#210)
Η υπόσχεσις της αποστολής του Πνεύματος.
Η υπόσχεσις της αποστολής του Πνεύματος : Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 15 έως 31.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ι. Χ : «Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τας εντολάς μου. Και εγώ θα (!;) παρακαλέσω τον Πατέρα
και θα σας δώση (!;) άλλον Παράκλητον, διά να μένη μαζί σας (!;) αιωνίως,
το Πνεύμα (!;) δηλαδή της (!;) αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν είναι εις θέσιν να το λάβη,
διότι δεν το (!;) βλέπει ούτε το ξέρει. ( Εμ, με τόσα ‘’τυφλόνια’’ που τους ‘’έρριξες’’, ρε ‘’Τυφλωτή’’….! )
Σεις όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας.
Δεν θα σας αφήσω ορφανούς· θα έλθω σ’ σάς. (!;) Ακόμη ολίγον και ο κόσμος δεν θα με βλέπη πλέον,
σεις όμως θα με βλέπετε, διότι εγώ ζω και θα ζήσετε και σεις.
* Χμμμμμ…., προσέξτε, μόνο, μην και το ‘’ουράνιο’’ θέρετρο σας γίνει ‘’γήινο’’ φέρετρο….! *
(!;) Κατ’ εκείνην την ημέραν θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί
και εγώ εν υμίν.».
[Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 15, 16, 17, 18, 19, 20.]
{ Ι.Χ : «Με ακούσατε να σας λέγω, ’’Πηγαίνω και θα έλθω σ’ εσάς’’.
(!;) Εάν με αγαπούσατε, θα είχατε χαρή επειδή σας είπα ότι πηγαίνω προς τον Πατέρα μου,
διότι ο Πατέρας μου είναι (!;) μεγαλύτερος (!;) από εμέ.
// …..α, χμ…., λες κι ο Κρόνος ‘’κατάπιε’’, και, τον Δία…., ναι…., εξξξού και μεγαλύτερος….! //
Και τώρα σας το είπα πριν γίνη διά να πιστέψετε όταν γίνη.
|| Α, μην είσαι και τόσο σίγουρος με τα….. δεδόμενα…., ως και με την Μαριομαγδάλω, την Γκόμενα….! ||
Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας, διότι (!!;!;) έρχεται ο άρχων του κόσμου,
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και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν, * …..Γκαρσόοον…., ένα ‘’ντοπέ’’ ‘’σφηνάκι’’ στον Κύυυριο….! *
αλλά διά να γνωρίση ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα
και (!;) καθώς με διέταξε ο Πατέρας, (!;) έτσι κάνω. Σηκωθήτε, ας φύγωμεν απ’ εδώ»….!
( Έι…., στάσου…., πού πας…., άφησέ μας τον αριθμό του….. κινητού τηλεαφώνου σου….,
που τον του σταθερού σου ‘’τέτοιου’’ τον ξξξέρουμε….: -666.777.888….! )
[Ιωάννης, κεφ. 14, εδ. 28, 29, 30, 31.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#208. #209. #210) Η νέα εντολή της αγάπης. Ο δρόμος προς τον Πατέρα.
Η υπόσχεσις της αποστολής του Πνεύματος.
Και πιο κουτοπονηροφαντασμένος ο Ι. Χ…., βγαίνοντας από το προαύλιο του ναού λέγει....:
«Τώρα / (!;) …..με τους Έλληνες : Ελληνιστές….. / εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δι’ αυτού»..…
και αναγγέλει στους 12…., αναμεσίς εντολών αγάπης κι ομόνοιας μεταξύ τους...., χμ,
πως σε λίγο χρόνο θα φύγει από κοντά τους και πως όπου πηγαίνει αυτός δεν μπορούν να πάνε αυτοί....!
*** .....έι, καλέ σεις...., απέχει πολύ από εκεί : από το Ισραήλ η με τα πολλά μέρη διαμονής Αίγυπτος….,
όπου ‘’φημολογείται’’ ότι πήγε μετά από τον…., χμ, από..... θέατρο...., θάνατό του...!;
Και, και, ως προς αυτό, οι "χαζοθεολογούντες" απαντούν πως ήταν φτωχός κι αχρήματος....,
χα, ο, και, θησαυροευρέτης…., άρα…., του ήταν αδύνατο να πάει εκεί…., λένε….,
χμμμ…., τη στιγμή που ήταν, και, διαρκώς χορηγούμενος, πλουσιότροφος και «μαμωνοχρήστης»....! ***
Δηλαδή, λέει, πως θα πάει στον ουρανό…., στον Πατέρα του, χξς΄, Θεό….,
---- Ε, αφού, πιααααα, κατά Ζαχαρία Α΄ : 3 : 7, «βάδισε τας οδούς του
και τήρησε τας εντολάς του / του ‘’θεού’’ / …..»….! ---όπου…., στο σπίιιιιτι του Πατέρα του….,
χμ, το με τα πολλά μέρη διαμονής...., που, πράγματι, υπάρχουν...., ως τους το διαβεβαιώνει....,
και που σε αυτά μόνο διά αυτού πηγαίνουν…., θα τους ετοιμάσει τόπο….!
[ Εμ, Βασιλοπαλάτι ήτο : «αιώνια σκηνή» κι είχε πολλά δωμάτια…., α, και πολλούς καμπινέδεςςςςς….! ]
Και…., μετά…., λέει…., θα γυρίσει να τους παραλάβει μαζί του…., ώστε να είναι πάντα μαζί….,
♦ .....α, χαίρε, περάτη της Σελήνης Χαζωραίε...., Υπουργέ συγκοινωνιών...., και οι συγκάτοικοί σου....!
Βρε, μπας και ‘’τα βρήκαν σκούρα’’, και, κινδυνεύοντες, ’’τα μάζευαν τα μπογαλάκια τους’’
κι ετοιμάζονταν για το εξωτερικό : ουρανό….,
όπου, τότε, θα πίστευαν, ακούγοντάς ‘το κι απ’ τον ίδιο τον Γιαχβέ, πως είν’ γιος του…., ε, χρίσματι…!;
Μήπως….. γιατί επέκειτο επίθεσις…., ενός, ή του, ΑντιBig brother Σατανά….,
σηκώθηκαν κι έφυγαν από εκεί….,
που, σαφώς, τον είχε, πια, σεσημασμένο…., χα, που, τώρα πια, μάλλοννννν, «ήτο μεσίτης ενός»….,
κι ας λέει ότι δεν είχε καμιά εξουσία επάνω του και δεν τον φοβούνταν…!;
Ή υπήρχε συμφωνία των Βαβελοποιών : Συγχυσιοφόρων ‘’Θεού’’ και ‘’Σατανά’’ να μην τον πειράξουν,
γιατί τον χρειάζονταν για να συνεχίσει το ρόλο του…., ως, και, με τον Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης….,
στους….. ουρανούςςςςς…!; ♦
και πως…., πριν…., θα τους ανοίξει έτσι καλά το δρόμο για "τα εκεί"….,
που ο αστείος, συνήθως, Θωμάς ο δίδυμος του λέει, τότε, πως δεν τον ξέρουν τον δρόμο....,
ενώ ο Φίλιππος…., ο απ’ τους πλέον ‘’βαθιά’’ μες στο κόλπο….,
του λέει, χμ, του Κυρίου, να τους δείξει τον Πατέρα…., πράγμα που θα τους είναι αρκετό....!
{ Ουφ, κάλέ…, κανείς ‘τους δεν τον πίστευε έτσι...., ούτε και τότε…., στο τέλος του σήριαλ…., κι ας....! }
Κι ο παναπαντησάκιας και αποστομωτής Χαζωραίος λέει του Φιλίππου....:
«Τόσον καιρό είμαι μαζί σας και δεν με εγνώρισες,Φίλιππε;
Εκείνος που έχει ιδεί εμέ,έχει ιδεί και τον Πατέρα· και πώς συ λέγεις,"Δείξε μας τον Πατέρα’’;».....!
*/ Ω Ηλίθιε, τάχα, Φίλιππε, φτυστός ο Θεός ήτο…., ε, γνήσιο σκο,α,τοαντίγραφό του...., φτου μασαλά....,
φάτσα, λόγω τε και πράξει…., χμ, κάτι σαν τον μπάσταρδο του Δία με την Αλκμήνη Ηρακλή….,…..
κι άσε τους συκοφάντες να λένε πως η φωτογραφία τους…., χα, η που σας ‘’έδειξε’’....,
ήταν φωτομοντάζζζζζ….. αυτού και του με μάσκα ‘’Θεού’’….. κάποιου….. ‘’Σατανά’’....!
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Και….. δεν σου έφτασαν, ρε, τα ‘’πολλαπλασιαστικά’’ τρικςςςςς….. –σας…!; /*
Και, τώρα, τους διαβεβαιώνει….,
χμ, αυτός που πριν τους έλεγε ότι δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος απ’ το δάσκαλό του
και ότι είναι αρκετό στο μαθητή να γίνει ως ο δάσκαλός του : Λουκάς : 6 : 40....,
πως…., αν πιστέψουν, τουλάχιστον, τα έργα--θαύματά του….,
χα, θα κάνουν κι εκείνοι μεγαλύτερα απ’ αυτόν....,
εφόσον το ζητήσουν από τον Θεό στο όνομά του...., στο του Ιησούλη....!
[ Να, και, σαφώς, τον ξεπέρασαν μετά...., λόγοις τε και….. Πράξεσι...., χμ, οι υπέρχριστοι κι υπέρθεοι....! ]
Και…., αν τον αγαπούν και μετά το θάνατό του...., τάζει στους 12….,
θα παρακαλέσει τον Πατέρα του, χμ, να τους στείλει άλλον Παράκλητο....,
που, εξαιρετικά, μόνον αυτοί από τον κόσμο μπορούν να λάβουν….,
τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον...., --- Ναι, και σε αεροστεγή συσκευασία αιωνίου διαρκείας…., χα....! --για να μένει μαζί τους….. αιωνίωςςςςς αυτός...., «δηλαδή», το Πνεύμα της αληθείας....,
/ …..έι…., Αληθείας…!; Χμ, μάλλον, Άλη : Πλάνη….. της θείας του Ελισάβετ….! /
που θα τους διδάσκει και θα τους τα υπενθυμίζει όοοοολα....!
|| .....α, δηλαδή…., το Πνεύμα που μέχρι τότε τους έδινε..... ήταν με ημερομηνία λήξης
και δεν μπορούσαν να, τσς, θαυματοποιούν...., ως μεταθανάτιά του...., και..... Πνεύμα Ψεύδους...!; ||
Τότε, πάλι, τους λέει…., χμ, αφού τους φανερώσει τον εαυτόν του….,
/ .....ωρέ συ…., τόσον καιρό τη σκιά σου τους φανέρωνες.…. ή σωσίεςςςςς σου…!; /
θα καταλάβουν πως αυτός…., ο Χαζωραίος…., είναι φφφφφτυστός ο Θεός....,
που, όμως…., λέει τώρα και σε αντίθεση με τα ισοθεΐστικά του πριν...., είναι μεγαλύτερος από αυτόν....!
Κι όλα αυτά..... λέει πως τους τα προλέγει…., χα, για να τον πιστέψουν...., όταν πραγματοποιηθούν....,
---- Ωωωωω…., τι σικέ προφηταράς με τα σικέ του, και τους.…! ---και μετά...., ωχ, μεθυσμένος στο φουλ από μωροφιλοδοξία, από δόξα....,
/ Ε…., σιαμαία είναι η δόξα και η λόξα...., μόνο που η λόξα, -, είναι η αντιστροφή της δόξας, +,....! /
τους προειδοποιεί…., ε, για να τους φοβερίσει...., πως ο Άρχων του κόσμου…., ο Σατανάςςςςς….,
( Α, τον, τότε, ισχυρότερο Αντί’’θεο : Αντιγιαχβέ τους εννοεί….! Ου μπα--μπάκ…., Μπουμπούσ’ μαμ….! )
σε λίιιιιγο...., έεεεερχεται στον κόσμο...., μα δεν έχει, χξς΄, καμμιά δύναμη επάνω του....!
[ Βρε, μπας και πληροφορήθηκε για επικείμενο ‘’μακελειό’’….: Ρωμαιο,Ελληνιστο,….. και…!;
Έι, ναι, ω ιστορικοί…!; ]
==========================================================================
9 --- 211 )
#211)
Το αμπέλι και τα κλήματα.
Το αμπέλι και τα κλήματα : Ιωάννης, κεφ. 15, εδ. 1 έως 16.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
*) Ι. Χ : «Ήδη σεις / οι 11 του Ι.Χ / είσθε καθαροί, ένεκα του λόγου τον οποίον σας εκήρυξα». (!;)
[Ιωάννης, κεφ. 15, εδ. 3.]
{ «Δεν σας ονομάζω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριός του,
αλλά σας ωνόμασα φίλους, διότι (!;) όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, (!;) σας τα εγνώρισα.
Δεν μ’ εδιαλέξατε σεις, αλλ’ (!;) εγώ σας εδιάλεξα και σας ώρισα να πάτε
και να φέρετε καρπόν και ο καρπός σας να μένη ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα
εις το όνομά μου, να σας το δώση».
[Ιωάννης, κεφ. 15, εδ. 15, 16.] }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 212 )
#212)
Ο κόσμος και το Πνεύμα της αληθείας.
Ο κόσμος και το Πνεύμα της αληθείας : Ιωάννης, κεφ. 15, εδ. 17 έως 27.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 --- 213 )
#213)
Αποχαιρετιστήριοι λόγοι.
Αποχαιρετιστήριοι λόγοι : Ιωάννης, κεφ. 16, εδ. 1 έως 33.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : "ουδεμία, σχετική, αναφορά".]
*) Ι. Χ : «Εγώ όμως σας λέγω (!;) την αλήθειαν, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω. (!;) Διότι εάν δεν φύγω,
ο Παράκλητος (!;) δεν θα έλθη σ’ εσάς· ενώ εάν φύγω, θα σας τον στείλω». (!;) [Ιωάννης, κεφ. 16, εδ. 7.]
{ Ι. Χ : «Έως τώρα δεν εζητήσατε (!;) τίποτε εις το όνομά μου· ζητάτε και θα πάρετε,
διά να είναι η χαρά σας τελεία. Σας έχω πη αυτά (!;) παραβολικώς.
Αλλά (!;) έρχεται ώρα, που δεν θα σας μιλήσω πλέον παραβολικώς,
(!;) αλλά θα σας πω φανερά διά τον Πατέρα.». [Ιωάννης, κεφ. 16, εδ. 24, 25.] }
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#211. #212. #213) Το αμπέλι και τα κλήματα. Ο κόσμος και το Πνεύμα της αληθείας.
Αποχαιρετηστήριοι λόγοι.
Και…., συνεχίζοντας τις…., αλληγορίστικες κι εδώ...., κωδικοποιημένες παρομοιώσεις του ο Χαζωραίος.....
παρομοιάζει τον εαυτό του με αμπέλι : αμπελώνα...., το Θεό και Πατέρα του με γεωργό ( Τί, ίδια τα 2…!; )
και τους 12 μαθητές του με κλήματα....,
/ …..εμ, σταφύλια οι πιστοί τους….: κρασί για τους χξς΄ ‘’τέτοιους’’….! /
*/ Ε, ή και συκεώνας….: Ι. Χ…., γεωργός : Πατήρ…., συκιές : 12 μαθητές,….. και σύκα : πιστοί τους,…..
έτσι, τέλεια, «να αλληλοπροσκαλούνται υπό την άμπελον και υπό την συκήν»,
ως θα έλεγε κι ο Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 10 : (΄Οραμα του αρχιερέως Ιησού)….!;
Ή, τώρα, ρε Ι. Χ, δεν χρειάζεσαι τη ‘’συκιά’’…., που, γι’ αυτό την ‘’ξέρανες’’…., μη παραβολικά…!; /*
αλλά καθαρά κλήματα, χμ, εξαιτίας του λόγου που τους κήρυξε…., ε, και δεν κατάλαβαν γρι, χμ….,
{ …..ε, όπως δεν κατάλαβαν αυτοί που ήπιαν κρασί, και, από αυτά τα καθαρά κλήματα….:
δηλαδή…., με άλλα λόγια, λόγια τους, από τα πρώην 12 «άσωτα, άνομα και ρυπαρά» ‘’τέτοια’’….!
Και….. τί κατάλαβαν που κατάλαβαν…., σαν μετάλαβαν το ψέμα για αλήθεια…!; }
που τους διάλεξε, τονίζει, χξς΄, κι όχι τυχαία τους γνώρισε…., ως ‘’μας’’ τα ‘παν στα περί γνωριμίας τους….!
Τους ξανασυνιστά δε να είναι ενωμένοι κι αγαπημένοι....,
για να αποφέρουν καρπούς : οπαδούς στο ‘’κόμμα’’ τους....,
μα και…., αν όχι ενωμένοι κι αγαπημένοι...., για να μη πεταχτούν εκτός αμπελιού....,
---- …..ήτοι…., εκτός της, χμ, εγγύς, εβραιοσυνεξουσίας τους….. ---τους 12 διαλεγμένους του αυτούς…., που δεν τους λέει, πλέον, δούλους, μα φίλους....,
διότι ξέεεεερουν τι κάνει ο Κύριός τους....!
Όμως…., τους τονίζει…., μα σε αντίφαση, πάλι…., ότι θα πρέπει να μην ξεχνούν το που τους προείπε….,
ότι, δηλαδή, «Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του»….,
α, λες κι ήξερε / …..ναι, από άλλους ‘’ομοίους’’ του και στο παρελθόν κι αλλού….. / ότι θα του προέκυπταν
και δούλοι υπέρχριστοι, ως, λ. χ, ο Παύλος,….!
// Α, τόσον καιρό, που τίποτα, χα, δεν τους έκρυβε...., ήσαν δούλοι....! Και τον ήξεραν και ‘’χθες’’ για να…!; //
Τους προετοιμάζει, μάλιστα…., και για να μη κλονιστούν...., για ό,τι θα συναντήσουν στο εξής....:
αναίτιους διωγμούς, φόνους μερικών, αποσυναγωγοποίησή τους,
μίσος του αντίθεου κόσμου / …..όλου…!; / …., που δε θα ‘χει καμμία πρόφαση για τις αμαρτίες του πλέον....,
ιδόντες, μάλιστα τα τόσα, χμ, θαύματά του και τους....,
/ Κάλέ Ι. Χ...., «ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»....! /
ως "εξώκοσμοι" και θείοι οι 12 αυτοί...., χμ, για να εκπληρωθεί η σχετική "προφητεία" που λέει :
«Με εμίσησαν χωρίς λόγο»….,….!
[ Ααααα…., όχι και χωρίς λόγο…., βρε βλάσφημε "θεοκτόνε"….! ]
Κι έτσι θα εκβληθούν απ’ αυτήν, την άμπελο…,
όπως θα εκβληθεί, χμ, και όποιος δεν είναι ενωμένος μ’ αυτόν, τους λέει….!
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Στο τέλος…., τους αποχαιρετά...., λέγοντάς ‘τους
[{ …..α, θα τους έλεγε, λέει ο Γαζωραίος, κι άλλα...., αλλά δεν τους τα είπε,
|| …..εχ, βρε, πές τους ‘τα…., αφού….. «δεν είναι δούλοι, πια…..»….! ||
ω, γιατί δεν θα μπορούσαν ακόμα να τα βαστάξουν, λέει....!
Ε, αβάσταχτη η τόση βαρύτητα του κρυπτοσατανισμού, και, για τους 12 σατάν νεοφακίρηδες....! ]}
πως πρέπει τώρα να φύγει στον ουρανόοοοο....!
| Ω ρε…., νέα κόλπα---τρικς που θα τους μάθαινε, τότε κι έτσι, εξωτερικόοοοοθεν….! |
Κι αυτό : το ‘’ουρανο’’φευγιό του, λέει ‘’γαζωματικά’’ πάλι, για να μπορεί, μόνο έτσι κι απέξω, να τους στείλει,
ξου, τον άλλο Παράκλητο, τον εκ Θεούουου εκπορευόμενο....,
χμ, αυτόν που θα ελέγχει…., λέει, μέσω αυτών των 12…., τον κόσμο για τις αμαρτίες του....!
( Κάλέ Ιησούλη…., ε, κάνε κάτι τέτοιο και για τον υπόκοσμο..... και προσοχή στο καλώδιο σύνδεσης....! )
Αυτόν, που θα τους οδηγήσει σε όοοοολη την Αλήθεια.....
// …..ω Ρακά, σώρρυ, Ραββί…., δεν τους τα είπες όοοοολα πολύ πιο μπροστά...!; //
και που θα τους κάνει μάντεις των μελλόντων....!
Φυσικά, τους λέει, μόνον, μέσω αυτού...., αφού όλα όσα έχει ο Πατέρας του είναι δικά του.…,
και, τότε, με τον νέο Παράκλητο, χμ, θα μπορούν να αντέχουν
κι αυτά που είχε να τους πει και (!;) δεν τους τα είπε….!
/ Ψψψψψιτ…., ρε, χμ, υπέρθεε…., λοξία από λόξα δόξα....! /
Κι αυτοί…., οι 12 πετροντουβαρόμυαλοι...., ενώ λίγο πριν τους εξήγησε το.....
«ολίγον χρόνον ακόμη και δεν θα με βλέπετε και πάλιν ολίγον χρόνον και θα με ιδήτε»....,
δηλαδή, στην εκ δευτέρου παρουσία του…., / Βρε "χριστιανοί"…., μην τον είδατε…. και μας το κρύβετε...!; /
τον ξαναρωτούν να τους εξηγήσει τι σημαίνει αυτό, «το ολίγον χρόνον»....,
ε, χμ, θα πάει και θα ξαναγυρίσει, κάλέεεεε….!
// Έιιιιι…., σχιζοφρενιο’’αέρας’’...., ρε...., 678 ποτέ....! //
Και, μόνον, σαν τους λέει ότι βγήκε από τον Πατέρα και πηγαίνει προς τον Πατέρα και θα ξανάρθει πίσω….,
εξηγώντας δε και την παραβολή αυτή...., που είναι η τελευταία….,
γιατί τους διαβεβαιώνει πως έεεεερχεται ώρα….,
που θα τους μιλήσει πλέον, χμ, φανερά και καθαρά για τον Πατέρα….,
[ …..εμ…., σου το είπα πιο πάνω και σένα, ρε Φιλιππάκο…., σκο,α,τοαντίγραφο του Θεού είναι, χμ….,
που, ακόμα, δεν σας μίλησε φανερά και καθαρά, και, για αυτόν….! ]
/ …..ε, κρυφό κι ακάθαρτο λόγο είχε μέχρι τότε....! /
μόνον, τότε, χμ, κατάλαβαν οι ηλίθιοι…., οι πάνσοφες ψαροκασέλες….,
που….. τους ‘’παραπονιέται’’ γιατί έως τότε….. δεν ζήτησαν τίιιιιποτα εις το όνομά του....!
/// …..α, μάλλον, γι’ αυτό δεν μπορούσαν, και, να κάνουν….. θαύματααααα….!
Όμως, με «άλλα» ‘’μπολιάσματά’’ τους οι ‘’12’’…., εχ, να, ‘’κρασί από συκαγκαθιές’’ οι πιστοί τους και….! ///
==========================================================================
9 --- 214 )
#214)
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τον Θωμάν.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τον Θωμάν : Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 24 έως 29.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#214)

Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται εις τον Θωμάν.

Ο Θωμάς ο Δίδυμος…., / …..α, τίνος Δίδυμος…!; Του….. Ιφικλή….. ή του Ησαύ….. ήηηηη…!; /
ένας από τους 11 πια…., "θανόντος" του Ιούδα...., δεν ήταν μαζί με τους 10….,
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όταν τους επισκέφθηκε "νεκρός", χμ, ο Χαζωραίος...., λέει, μόνον, ο Ιωάννης.…,
*$ .....Κάλέ Ιωάννη…., πρόβα είδες..... και σε ποιόν σινεμά...!;
Ο Μάρκος, κεφ. 16, εδ. 14...., χμ, σε ‘’τσόντα’’ περικοπή…., λέει άλλα....,
πως «ύστερα εφανερώθηκε εις τους (!;) ένδεκα ενώ εκάθοντο εις την τράπεζαν»....,
αλλά και ο Ματθαίος, κεφ. 28, εδ. 16, 17...., άλλα λέει, επίσης....:
«Οι (!;) ένδεκα μαθηταί επήγαν εις Γαλιλαίαν, εις το όρος που τους είχε ορίσει ο Ιησούς,
και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, (!;) μερικοί όμως ήσαν διστακτικοί»….,….! $*
και τον οποίο Θωμά οι συμμαθητές του τον πληροφόρησαν πως είδαν τον Ι. Χ...., μα δεν τους πίστεψε....!
Μετά από (!;) 8 ημέρες ήσαν «πάλιν» μαζεμένοι στο σπίτι….,
/ Έι, πόσες φορές...!; Α, ήταν κι οι πρόβες του ιμπεριαλισμού Νο 8 ή 888…., ε, του ιδεολογικού….! /
μαζί τους και ο Θωμάς....!
Κι ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές…., λέει, ο Ιωάννης….,
πάει μέσα ο, πολυσωσιούχος, Τούλιο Νο 1…., ω, σώρρυ, το Νούμερο : Νο ο Τούλης Χριστούλης….,
// …..χξς΄…., ή ο μέσα εκεί κρυμμένος, «άλλος», σωσίας του Τούλη…!; //
χμ, ως διά μαγείας : οφθαλμαπάτης...., να, λ .χ, ως άλλος με μαγικό σώμα Βούδδας κι εξ αντιγραφής του….,
ή ως άλλος Ερμής από την κλειδαρότρυπα….,
και…., αφού έβαλε τον άπιστο Θωμά να τον αγγίξει στο πλευρό του…., με το δάκτυλό του, τις ουλές του....,
ο Θωμάς τον πίιιιιστεψε…., χμ, τον νεκραναστηθέντα…., έστω, κι έτσι…., ως Υιό του Θεού....!
---- …..βρε Θωμά…., ξαναψάξε ‘τον…., χα, που είναι ο αθάνατος Γλαύκος -- Γλαύκη….! ---=================================================================
9 --- 216 )
#216)
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται κοντά εις την λίμνην της Τιβεριάδος.
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται κοντά εις την λίμνην της Τιβεριάδος : Ιωάννης, κεφ. 21, εδ. 1 έως 14.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#216) Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται κοντά εις την λίμνην της Τιβεριάδος.
Μετά…., λέει, μόνον, ο Ιωάννης…., ήσαν μαζί, μόνον, οι (!;) επτά από τους ένδεκα....,
[ Α, αυτοί, οι 7, έκαναν πρόβες του γεωεπεκτατικού ιμπεριαλισμού Νο 777…., μα, εδώ, ‘’τζούφιος’’….! ]
στην ακρογιαλιά και πρωί….,
/* Χμ, οι άλλοι 4 ψαραδοκυνηγοί κυνηγοψάρευαν γαρίδες πάνω στο όρος των σατανοφακίρηδων....! */
κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος…., όπου ψάρεψαν τη νύχτα...., χωρίς να μπορέσουν να πιάσουν τίποτα....!
Κι ενώ ο Τούλιο Τούλης ήταν, κι αυτός τότε, στην ακρογιαλιά....,
μα οι μαθητές του δεν ήξεραν ότι είναι αυτός....,
// .....εμ, ποιος θα ήταν, ρε μη βλέποντες βλέποντας...., ένας από τους καρναβαλοσωσίες του...!;
Ή τους παρουσιάστηκε, πάλι, αλλόμορφος…., χα, «υπό άλλην μορφήν», ως λέει ο Μάρκος : 16 : 12…!; //
τους ζήτησε να φάει κάτι....!
♠ …..▪ Αρχαία Ελ λάς : Ερμής : αγαπούσε πολύ τα γλυκά κι έτσι του πρόσφεραν γλυκίσματα….,
ως, έτσι, και τις γλώσσες των προς θυσίαν σφαγίων…., σαφώς, σε όλους εδώ, νεκρών όντων….,…..
▪ Ινδουιστές : Άγκνι--πυρ : προσφορά, πλην, κι εδώ, από αίμα θυσίας, και γάλα ή χυμό φρούτων….,…..
▪ Πέρσες : Βηλ : οι πιστοί του θεού Βηλ, που, τάχα, κατοικούσε στο κούφιο άγαλμά του,
το με κρυφές εισόδους κάτω απ’ αυτό, που τα πρόσφορα των πιστών σ’ αυτόν
τα έτρωγαν, κρυφά, οι ιερείς του….,…..ως, έτσι, και με τους ιερείς του Δία, του Γιαχβέ κ. α. λ….! ♠
Μα, επειδή δεν είχαν, τους είπε να ρίξουν τα δίχτυα τους στο δεξί μέρος του αγκυροβολεμένου πλοίου τους,
απ’ όπου ψάρεψαν 153 μεγάλα || Τί, 9….: 1 + 5 + 3….. σ,Σ,τυγερά….. ψάρια οι «αρσενικοί»…!; || ψάρια....,
* Άει, και, και, δίποδα, «αλληγορικά», ‘’ψάρια’’…., ω ‘’γυμνοί’’ και ‘’ντυμένοι’’ αλιείς ανθρώπων…!;
Και μην απο’’γυμνώνετε’’, ήδη, την αλήθεια του στα ‘’ψάρια’’…., που θα ‘’τυφλωθείτε’’ από ‘’ντροπή’’….! *
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χμ, τόσο μεγάλα, που δε μπορούσαν να ανασύρουν το δίχτυ…., ( Ε, έτσι είναι στα επικηρυγμένα ψάρια….! )
που, «όμως», λέει, ο Ιωάννης, παρόλο το βάρος των ψαριών, δεεεεεν σχίστηκε….!
[ Εμ…., στον γεωπεκτατικό ιμπεριαλισμό Νο 777 σκοτώνουν ‘’ψάρια’’ κι ανασταίνουν ‘’υδρ’’αράχνες….! ]
Τότε : μετά από την….. πρόβα «αρσενικότητας», ένας μαθητής του Χ,Ν,Γ,αζωραίου….,
ο αγαπημέεεεενοςςςςς του Ιωάννης...., λέει στον….. γυμνιστή Πέτρο ότι ο στην παραλία δεσποινίδος
είναι ο Κύριος….. κι ο Πέτρος, γυμνός ων μέχρι τότε, πρωί όντας, ζώστηκε με χιτώνα
και ρίχτηκε στη «θάλασσα», χμ, της λίμνηςςςςς....!
{ Ρε πετρόμυλε ολό’’γυμνε’’ Πέτρο…., χμ, ζωσμένε, κιόλας, με την Νο 777 ζώνη της Ιππολύτης….,
δεν σας είπε ότι δεν είναι ώρα για ‘’ψάρεμα’’ Νο 777….,
μα, ώρα, μόνο, για ‘’ψάρεμα’’ Νο 888…., να…., κουλτούρα Νο 888…!;
Τί θέλεις…., μωρή….. άσεμνη Ιάμβη : Μπάμπω…., να τους ξε’’γυμνώσεις’’….. κι όλους να σας…!;
Κάνε υπομονή έως να….. ‘’προ…..γράψει’’ ο Ιωάννης την Απο,Επι,κάλυψή του….,
που, τότε, θα δείξτε, και, τα 3, τριαδικά, ‘’απόκρυφά’’ σας…., τα….: Νο 666, Νο 777 και Νο 888….,
ε, ως πλέον….. «αρσενικοί»….! Ναι, άει και ζώσου τον του Νο 888 χιτώνα…., φοβο‘’ντροπαλέ’’….,
που….. κάνεις ό,τι κάνεις…., μα μη λες και το Νούμερο : Νο του ‘’τέτοιου’’ ιμπεριαλισμού….! }
Τελικά...., αφού βγήκε κι ο Πέτρος στην ξηρά...., ο που…..
(!;) ντρέεεεεπονταν, ’’μόοονον’’, τον Ι. Χ…., σαν ήταν γυμνόςςςςς…., [ Α, τί αποκάλυψες, ω Γιούδα Πητ…!; ]
έψησαν ψάρια κι έφαγαν όλοι μαζί…., ε, ‘’καβάλα’’ οι….. Καββάλες «Κάδμειες Εύες»….,
/ …..χμ, σε….. 3η 666η εμφάνιση στους μαθητές του….! Και….. πόσα ‘’ψάρια’’ ‘’φάγατε’’, ρεεεεε…!; /
λέει ‘’μπαλωτικά’’ ο Ιωάννης…., | Ω Ιωάννη, τον συγχώρεσε ο Ι. Χ τον Πήτερ….. και δεν τον….. και τον…!; |
χμ…., για να είναι πάντα χορτάτοι…., κατά τας αγράφους...., ζωντανοί και νεκροί όντες....!
==================================================================
9 --- 217 )
#217)
Τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρον.
Τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρον : Ιωάννης, κεφ. 21, εδ. 15 έως 23.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#217)

Τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρον.

Και…., κλείνοντας το παραμύθι του για ηλιθίους…., ο Ιωάννης….,
μας επιφυλάσσει…., μετά από σκηνές τρόμου με φάντασμα τον νεκραναστηθέντα Χαζωραίο τους....,
κι ένα ευτυχισμένος "τέλος"….. ή..... τέλος αγάπης...., χμ…., να γελάσει και το χείλι του κάθε πικραμένου....,
ε, ως αναποκωδικοποίητη ‘’τσόντα’’…., που, ως αποκωδικοποιημένο κι αυτό, μάλλον, θα κλάψει…..!
Στο τελευταίο, λοιπόν, επεισόδιο του σήριαλ....,
αφού φάγανε, και, υλική τροφή...., ο καθένας τους από 678 μπουκιές άρτου κι από 876 μπουκιές ψαριού....,
ο Χαζωραίος...., χμ, επιτέλους....., κάνει χιούουουουουμορ ο σοβαροφανήςςςςς....,
ρωτά 3 φορές τη ‘’γυμνή’’ Ιάμβη, σώρρυ, το γυμνό Πέτρο [ Ουφ, θυμήθηκε, ρε, την ‘’τρισ’’αρνησιά –του….! ]
*// Ω Πετροσπάστη Γλαύκε : Γλαύκη, ωχ, Τούλη…., γιατί δε μαδούσες μια μαργαρίτα, Πετρο’’μαδημένε’’….,
ώστε να μην τα ακούει κι αυτά ο αγαπημένος σου μαθητήςςςςς Τζοβάνι και σκάει από τη ζήλεια….,
και, που δεν τον έκανες, ω ιμπεριάλ….. ‘’γυναίκανδρε’’ : ‘’ανδρόγυνε’’, αρχιβοσκό.…,
παρά τον…. τρεις φορές αρνηθέντα σε Πέτρο…, ή μια φορά αρνητή σου κατά τον Ιωάννη…!;
Α, που στους με αδυναμία : μαλακία «φανερώνεται και κατασκηνώνει μέσα τους η δύναμίς σου τελεία»…:
Παύλου : Προς Κορ, Β΄ : 12 : 9….! //*
αν τον αγαπά /«περισσότερον απ’ αυτούς»/ ...., {Α, μπας και διείπε ότι ήτο, και, συκάτος:υπό συκή ο Ι. Χ…!;}
που, τότε, 3 φορές ο 3 φορές || …..ή 2 ή 1….. || αρνητής του Ι. Χ Πέτρος του λέει ναι..... και
3 φορές ο Χαζωραίος του λέει να βόσκει τα πρόβατα...., ήτοι, τους πιστούς τους...., κηρύσσοντάς ‘τον,
αρχιβοσκό : «Νόμιο»…., // Εμ, και οι ‘’αποκρυφο’’δείχτρες είναι χρειαζούμενες στις ιμπεριάλ ‘’τσόντες’’….! //
χα, που έτσι ανταμείβει, το ετσίθελο αφεντικό, ο Ι. Χ τους ‘’τέτοιους’’…., να, κι εκτός παραβολών….,
ε, για να τον ‘’καλμάρει’’…., ώστε να μη…., ξανά…., ο, «σε λίγο», «αρσενικός» κατά την Αποκάλυψη του….!
[ Α, από ψαράς στη θάλασσα..... βοσκός στα σατανόβουνα...., μα στον ‘’ουρανό’’..... πορτιέρηςςς....! ]
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Και λέγοντάς ‘του…., του λίγο πριν γυμνούουου Πέτρου...., που….. πάλι ζώστηκε με χιτώνα....,
πως...., όταν ήταν νεώτερος…., έζωνε τον εαυτόν του και περιπατούσε όπου ήθελε....,
μα...., όταν θα γεράσει...., θα απλώνει τα χέρια του
/ Τί, στα γεράματά του θα του κάνει 7 φορές αλλαγή φύλου, αλά Τειρεσία, η Αθηνούλα Ιησούλα…!; /
κι άλλος θα τον ζώνει και θα τον φέρνει εκεί όπου δε θα θέλει....! [ Α, υπάρχει κι εθελούσιος ‘’βιασμός’’….! ]
▀ Ο "χαζο"κρυφτούλης Ιωάννης μας εξηγεί πως αυτό το είπε ο Χαζωραίος, τάχα, για να προδηλώσει,
χμ, το με ποιον θάνατο θα….. δόξαζε ο Πέτρος το Θεό....! ( Εμ, έγκλημα και….. θείααα τιμωρίιια….! )
Σώπα, καλέ ‘’τσοντικά’’ κι αλά Π. Δ κωδικοποιητή : ‘’τυφλωτή’’ Τζων…., μην ανησυχείςςςςς....,
αν και είσαι, ω αντίζηλε του Πήτερ, όλο "μπηχτές" και υπονοούμενα για τον Ιησούλη και τον Πήτερ….,
αν και το αναφέρεις έτσι...., γιατί φοβόσουν μην τα μάθουνε αλλιώς...., χμ, κανονικά...., και, αυτό….,
που..... «διαδόοοοοθηκε η φήηηηημη αυτήηηηη»...., για να τα μπαλώσεις μπουρδέ μπερδέ....,
σώπα...., δεν το εκλαμβάνουνε ως….. ‘’αδελφο’’….. σεξουαλικό υπονοούμενο….,
ούτε ως φονικό 153 μεγάααααλων….. «αλληγορικών ψαριών»….,
ούτε κι ως κωδικοποιητική : ‘’τυφλωτική’’ σου κάλυψη….,….. εχ, τους έπεισες όλους...., εχ, κι εμάς….!
♦ …..μα, στην Α. Ι : 12 : 5, γιατί τονίζεται ότι το παιδί : ποιμήν με σιδηρά ράβδο που θα γεννηθεί….,
ο Ι.Χ στην, έστω, 2η….. παρ,απ,ουσία του….,
/*/ Χμ, όχι, κάλέ…., δεν θα επιστρέψει απ’ τη Βηθανία, απ’ όπου κι αναλήφθηκε ομοιοσώματος….,
μα αλλοσώματος…., α, και μαφιοζιζέ αλλοονόματος…., α, και….. «υπό άλλην μορφήν»….,
α, και….. «και υπό φραγγοορχιδέαν»….! Ε, ννναιαιαι, ο της αλλομορφίας ‘’τέτοιος’’ Λέων του Ιούδα….! /*/
θα είναι….. αρσενικό…., μάλιστα, ’’υπογραμμισμένο’’ : με παχιά γράμματα το αρσενικό…., ε…!; ♦
Και….. ποιός σοβαρός ιστορικός θα ασχολιούνταν μαζί σας, τότε, βρεεεεε,
κι ανησυχείς και τα μπαλώνεις…!; ▄
Κι ύστερα ο Χαζωραίος λέει του Πήτερ να τον ακολουθήσει..... κι ο Πήτερ τότε τον ακολουθεί....,
μα κι ο αγαπημένος του Χαζωραίου Τζοβάνι ακολουθεί...., / Α, λες πως κι ο Ιωάννης ήταν ‘’γυμνός’’ και….! /
που…., όταν τον είδε ο Πήτερ...., ρώτησε τον Ιησούλη τι θα συμβεί σε αυτόν…., στον Τζοβάνι....!
( Χμ, τίποτα το….. σ,Σ,τυγερό…., βρε Πήτερρρρρ,
το πολύ -- πολύ να σε βραχιονοζώσει κι αυτός και να σε φέρει εκεί που δεν θέλεις....,
χμ, ως ’’μυστικόδειπνα και κολπικά και κωδικιζέ’’ αυτόν…., τον «αγαπημέεεεενο» του Τζωννννν….! )
Κι ο παναπαντησάκιας Χαζωραίος Τούλης τότε λέει του Πήτερ πως…., | Α, έφυγε και ξαναγύρισε ο Ι. Χ…!; |
αν θέλει αυτός, ο Χαζωραίος, να μείνει ο Τζοβάνι «έως ότου έλθη / ο Ιησούς / »...., να μη τον ενδιαφέρει....,
δηλαδή, «Εάν θέλω να μείνη αυτός έως ότου έλθω, τί σε ενδιαφέρει;»!!!!!…..
●Α, και δε μας λες, ω αυτόπτη, ματάκια, Τζων…., που μας ‘’το’’ κόβεις πάνω στο ωραίο με το Χαζωραίο....,
περί του πού τον πήγε τον Πήτερ...., ----…..ή, μήπως, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται...!; ---παρά, μόνο, μας λες πως βουκινοδιαδόθηκε η φήμη αυτή στους αδελφούς…., ε, και στις..... αδελφέςςς....,
και ότι, χμμμμμ, διαδόθηκε ότι ο Χαζωραίος εννοούσε ότι ο μαθητής αυτός, ο Τζοβάνι, δεν θα πέθαινε....,
κάτι που κακώς, λέει ο Τζων, εννοήθηκε έτσι...., διότι ο Χαζωραίος είπε....:
// …..ααααα…., τίιιιι…., ο Πέτρος…., έγκλημα : προδοσία :….. και ‘’θάνατος’’ : φυλάκιση :…!; //
«Εάν θέλω να μείνη αυτός έως ότου έλθω | …..α, πού, γιατί, πότε κι από πού…!; | , τί σε ενδιαφέρει;»....!
Ε, δε μας τα εξηγείς καλά, ρε Τζων, δε ‘ξηγιέσαι..... αντρίκια: «αρσενικά», μα κωδικικά «παρθενικά»....!●
…..Σε αγαπώ...., με αγαπάς...., με αγαπά....,….. σε ζώνω...., με ζώνεις...., μας ζώνει....,…..
έιιιιι...., μας ζώσανε τα..... φίδια...., η οχιά Χαζωραία με τα οχιάκια της….. και τον Πέτρο αστρίτη....!
Ίδε ο Ιησούς Αντίχριστος με τους αντιχρίστους του....! Αποχαιρετίσατέ ‘τους…., λοιπόννν…., άντε και τσα….!
===================================================================
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Ο σκοπός του παρόντος ευαγγελίου.
Ο σκοπός του παρόντος ευαγγελίου : Ιωάννης, κεφ. 20, εδ. 30 έως 31.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#218)
Επίλογος.
Επίλογος : Ιωάννης, κεφ. 21, εδ. 24 έως 25.
[Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς : ουδεμία, σχετική, αναφορά.]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#215. #218)

Ο σκοπός του παρόντος ευαγγελίου. Επίλογος.

Ο Ιωάννης μας διαβεβαιώνει πως η μαρτυρία του είναι αληθινή..... / …..α, και….. τι σκοπόςςςςς….! /
[ Χμ, αλήθεια...., σε πιστεύουμε, ρε μαρή αλεπού και μην κουράζεσαι με επιχειρήματα κουραστικά....! ]
κι ότι ο Χαζωραίος έκανε κι άλλα πολλάαααα θαύματααααα μπροστά τους....,
|/ Ε, και γιατί άλλοι τα λέτε κι άλλοι όχι…!; Όμωςςς, τα έγραψε, όλα κι επακριβώςςς ο Λουκ,ανικ,άς….! /|
που ήτο αδύνατο να γραφούν σε βιβλία...., αφού δε θα έφτανε όλο το χαρτί / …..‘’υγείας’’…!; / της γ,Γ,ης....!
( Α, χξς΄, το είπαν κι άλλοι….. για άλλους ‘’τέτοιους’’….. αυτό….! )
Χμ…., και..... τυχερό το χαρτί της Γης...., που δεν μουντζουρώθηκε με σκατένιες τριχομπερδομπούρδες....,
*** Ε…., σαφώς…., λιγότερο σημαντικά θαύματα…., φακιροτρίκς….,
γιατί…., αν ήταν μεγαλύτερα από την αποπυρετοποίηση της πεθεράς του Πέτρου
ή από το ‘’τέτοιο’’ του υιού του άρχοντος στην Κανά...., θα τα ανάααααφεραν....!
Συνεπώς…., ήσαν μικρότερα φακιρικά...., χα, ως, λ. χ, το ξεστραμπούληγμα του μέσου δακτύλου,
χμ, του φιδιού του επιτρόπου του Ηρώδη Χουζά...., ε, κι άλλα σπαραξικάρδια κι ανάξια αναφοράς....! ***
που δεν είναι γραμμένες εις το βιβλίο---ευαγγέλιό του....,
[ Εμ, πείτε μας και για τα απόκρυφα, ρε θρήσκαρχοι, και θ’ αντέξουμε "και στα ξινά και στα σκληρά"….! ]
γιατί, λέει ο Ιωάννης, αυτά που αναφέρει είναι αρκετάαααα για να πιστέψουν οι αναγνώστες του
πως ο Ιησούς..... είναι όντως ο αναμενόμενος Χριστός.....
// Χξς΄ςς…., και το 10% απ’ αυτά που εγώ γράφω εδώ είναι υπέρ αρκετά για να πιστέψουν το αντίθετο….! //
και που, πιστεύοντες στο όνομά του, θα έχουν ζωή....! ( Ξου, ρε πεθαμένα ‘’εξάπαντος’’, ξουουουουου….! )
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