( * 10 --- 1 έως 10 --- 78 * )
10 --- 1 έως 10 --- 30 )
Λουκάς : ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Κεφ. 6ον.

10 --- 1 )
#1)

Κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3, 4, 5.

Εις το πρώτον βιβλίον, ω Θεόφιλε, εμίλησα (!;) δι’ όλα, όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνη και να διδάσκη,
μέχρι της ημέρας που (!;) ανελήφθη, αφού έδωκε διά του Αγίου Πνεύματος || Διά του Νέου Παρακλήτου…!; ||
εντολάς εις τους αποστόλους, που είχε διαλέξει.
Εις αυτούς παρουσιάσθηκε ζωντανός μετά τα πάθη του με πολλάς αποδείξεις,
διότι επί σαράντα ημέρας παρουσιάζετο εις αυτούς και μιλούσε διά την (!;) βασιλείαν του Θεού.
( Έι…., ρε αποφυλακισθέντα : ζωοποιηθέντα βασιλοχουντικέ Ι. ΑΧ…., ποίου εκ των ιμπεριάλ 7 ‘’Θεών’’…!; )
Και καθ’ όν χρόνον τους συνανεστρέφετο, τους παρήγγειλε να μη φύγουν από τα Ιεροσόλυμα
αλλά να περιμένουν την υπόσχεσιν του Πατέρα, την οποίαν, είπε,
«Ακούσατε από εμέ, ότι ο Ιωάννης εβάπτισε (!;) με νερό,
[*[ Εμ, ω Ιωάννη Βαπτιστή : Ι. Β, τί την ήθελες, ‘’τελικάαααα’’, τη δημοκρατία : λαο,νερο,κρατία…!;
Να, βρε, ο Ιησούς Αντί Χριστός : Ι. Α Χ θέλει, πάααααλι, σκέτη βασιλο,πνευματο,κρατία : βασιλεία….! ]*]
αλλά σεις θα βαπτισθήτε (!;) με Πνεύμα Άγιον, ύστερα από λίγες ημέρες».
{${ …..ε, ύστερα από ιμπεριάλ 7 ημέρες…., σύνολο 50…., την της «50ής -- Πεντηκοστής» ημέρα….:
έστω, 3, μόνο, μέρες φυλακισμένος : νεκρός…., συν οι 40 αυτές ημέρες της ελευθερίας : ζωής του : 43….,
χα, λεςςςςς και αυτέςςςςς : οι 40 ήσαν, μόοοοονο, οι μέρες της 2 ης παρουσίαςςςςς του….! }$}
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#1)
Οι 11 μαθητές του I. / …..έστω….. / X
|*| …..οι διαλεγμένοι, πριν, τάχα, απ’ αυτόν…., μα μερικών…., που μερικούς τους του πάσαραν άλλοι….,
ως ο Ι. Β δύο : τον Ανδρέα και τον ακατονόμαστο, ‘’κωδικοποιημένο’’, «άλλον» : Ιωάννης : 1 : 38….. |*|
παραμένουν, λέει ο Λουκάς, στα Ιεροσόλυμα…., περιμένοντες να εκπληρωθεί η υπόσχεσή του
περί αποστολής
// Έιιιιι, Ι. Χ, έχει Αντιμνημόνιό –‘’σου’’ αυτό το Μνημόνιό –‘’του’’…!; //
του….. άλλου…., αληθούς και «αρσενικού» αλά Α. Ι, που το πριν ήταν θηλυκό περιστέρι…., Παρακλήτου,
ήτοι, του….. νέου Αγίου Πνεύματος…., του….. νέου ‘’πολεμικού’’ σχεδίου….:
’’πολεμο’’εντολών : ‘’προγραφών’’ : ‘’αρσενο’’·Κορανίου….,
μα και πλέον φακιρικού, μιας και ώς τότε και με τα δικά του λογο,πραξο,φακιρικά δεν κατάφερε ‘’τίποτε’’….!
------------------------------------------------------#####---------------------------------------------------▓ …..χα, κάτι που φαίνεται καθαρά και στις Πράξεις και στις Επιστολές των Αποστόλων….,
μα και, ιδίως, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη….: βλέπε ‘’Απο,Επι,κάλυψη’’ της εν Τριδέντω Συνόδου,…..
που την διόρθωσε, προσαρμοστικά, ως σατανικήηηηη….,
όπου ‘’διαφοροποιείται’’, πια, κάθετα από τις αρχικές τους ιδέες’’…., ιδίως, από τις ‘’βαπτιστικές’’….:
λαϊσμός : αβασίλευτη δημοκρατία : βάπτισμα, μόνον, εν ύδατι : στο όνομα του λαού….:
Αποκάλυψη Ιωάννη : 17 : 15….:
«Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη / Βαβυλών / είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»….!
Τουτέστιν, το του σχιζοοπορτούνα Ιωάννη του Βαπτιστή βάπτισμα…., αρχικά….,
ενώ, μετά, και βάπτισμα….. και εν ύδατι : + και εν πνεύματι : -….: δημοκρατική, +, βασιλεία, - , έστω +-….,
και…., και, αυτός, ο Ι. Β…., που ο Ι. Χ δεν βάπτισε ποτέ σε νερό…., έστω, και, συμβολικά….,
εξού και οι κόντρες τους, έπειτα, κι οι αποστασίες ‘’δευτεροκλασάτων’’ μαθητών του….,
κι ας ‘’μας’’ τα λένε ‘’μασημένα’’….,….!
….. Έτσι, ο σχιζοπορτούνας Ι. Χ, υποστηρίζει…., πια και….. πάααααλι…., μόνο, τη βασιλεία….,
ήτοι, την ‘’ακάλυπτη’’ Γιαχβική -- ‘’Γιαχβική’’ βασιλοτυραννία : βάπτισμα εν Πνεύματι….,
καταργώντας, τουλάχιστον, την, κι αυτού ’’μυστικά’’, συμβολική διάσταση του βαπτίσματος με νερό….,
αν και ‘’έτσι’’ : εν ύδατι κι ο ίδιος βαπτίστηκε, έστω, στα 30 του…., ξεγελαστικάαααα….,
εμ…., όπως κάνουν όλοι οι δημαγωγοί….!
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Ναι, χα…., και τι περιμένατε, δηλαδήηηηη,…..που, τώρα, λέει….. «ναι μεν…., αλλά…..»….,
εχ, που φίδι το αλλά και σε αυτόν τον λόγο του….:
«ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό, αλλά εσείς θα βαπτισθήτε με Πνεύμα Άγιον»….,
δηλαδή, στο όνομα του βασιλοπνεύματος…., χμ, το εκ του ‘’βασιλικού νου’’ εκπορευόμενον….,
που, κι αυτό το αλλάζει, ως τους το προείπε….:
«Νέο Παράκλητο», θεωρώντας ‘το παλαιό και ‘’ξεπερασμένο’’….!
Ε, μάλλον, θα ‘’θυμήθηκε’’ ο βασιλιάςςςςς τη φράση του, τσς, προγόνου του βασιλέως Σολομώντος :
Παροιμίαι : 21 : 1….: «Ο νους του βασιλέως είναι ως υδάτινον ρεύμα εις την χείρα του Κυρίου
(!;) οπουδήποτε θέλει στρέφει αυτόν»….!…..
Ωχ, κάλέ, όχι…., να…., νέος : Καινός ‘’ουρανός’’…., νέος : Καινός ‘’θεός’’ -- θεοποιημένος Βασιλιάς….,
νέος : Καινός Παράκλητος…., εχ…., και….. νέα : Καινή….. Καινή Διαθήκη…., ‘’απόοοοοκρυφη’’….! ▓
--------------------------------------------------------#####-------------------------------------------------------%%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%%■■ …..ξου…., αλλάζει το παλαιό Πνεύμα : Παράκλητο με νέο….,
αφού το παλαιό Πνεύμα….. τους ήθελε αλιείς, κυρίως, ’’ομοϊδεατών’’ : ‘’ομόσκοπων’’ ανθρώπων
και, τώρα…., ’’ωρίμου της ώρας’’ και με τον νέο Παράκλητο….,
ε, που ήταν «καιρός που θα αποκαθιστούσε την βασιλείαν του Ισραήλ»….,
θα έπρεπε να γίνουν, τελικά, κυνηγοί των αντιπάλων τους κι ανταρτών σε βουνά και σπήλαια….,
κατ’ εντολήν και ‘’σύστημα’’ του ‘’Γιαχβέ’’ Κυρίου….:
Ιερεμίας.: 16 : 16 : (Η επικείμενη εισβολή του εχθρού) :
«’’Ιδού, ιδού αποστέλλω δι’ αλιείς πολλούς’’, λέγει ο Κύριος, και θα αλιεύσουν αυτούς
και μετά ταύτα θα αποστείλω διά κυνηγούς πολλούς και θα θηρεύσουν αυτούς
από παν όρος και πάντα λόφον, και από αυτάς τας σχισμάς των βράχων’’»….!
(*( Εμ, πρώτα, θα βρίσκουν τους εθελοντές πολεμιστές…., ’’αλιεύοντάς’’ ‘τους απ’ τη λαο,νερο,θάλασσα….,
και, μετά, θα κυνηγούν, θηρεύοντας,
// Ε, προηγείται, κι εδώ, ο ιμπεριαλισμός Νο 888….. του ιμπεριαλισμού Νο 777….! //
τους αντιπάλους τους αντάρτες των βουνών και των βραχοσχισμών : θηραμάτων….,
α, που πώς θα συμπολεμήσουν με τον Ι. Χ στην «σε λίγο», επικείμενη 2η εισβολή : παρ,απ,ουσία του….,
που κι η Αποκάλυψη του Ιωάννη τον θέλει πολεμιστή, αρσενικό,….. για την πολεμοαιτία του ‘’Γιαχβέ’’….,
να, σαν ξαναγυρίσει στη χώρα του Ισραήλ : στη γη…., χμ, απ’ τον ουρανό/ούς : το εξωτερικό/ικά….! )*) ■■
-%%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%%Κι αυτό, τους έλεγε πως θα συνέβαινε, τότε, σύντομα, σε λίγες μέρες μετά απ’ την έγκορμη Ανάληψή του
στους ουρανούς : χώρες του εξωτερικού...., πιθανόν, κρυβόμενος…., σαν τους εμφανίζονταν ζωντανός….!
|| Ω, αλά ‘’ανειλημμένους’’ αρχαϊκούς βασιλιάδες….: Αιγύπτου, Θιβέτ,…..
αλά Τσαγκ -- Σζάο Λιγκ : Ταοϊσμός…., αλά Ηρακλή…., αλά Ηλία…., αλά Ενώχ….,….! ||
Χα, ναι…., μέσω, ’’ζωντανών’’…., αποδεικτικών στοιχείων του ότι ζει…., γραπτών μηνυμάτων του….,
[ …..ή, σαφώς…., αν, έστω, όχι έτσι κι αυτός….,
που έτσι….: απ’ τα εξωτερικά κι αυτός…., εμφανίζονταν ο σωσίας του….,
ναι, και τ’ άλλα είν’ παραμυθένια ψευδο’’σάλτσα’’…., που τα νερά : λαοί ’’τη μασούν’’ μαζοχιστικά….! ]
αφού, πριν απ’ αυτήν την ανάληψη, επί 40 ημέρες / …..ως, τόσες, κι ο Μωυσής με το Γιαχβέ στο Σινά….. /
συναναστρέφονταν…., "νεκρός" ων...., και, μαζί τους….,
ξου, ’’νεκρός’’ στη γη : χώρα του….. και ζωντανός στον/στους ουρανό/ούς : εξωτερικό/ικά….,
μιλώντας ‘τους δε για τη βασιλεία του Θεού...., ήτοι, για τη δικιά του βασιλεία στο "Ισραήλ", κι όχι μόνο....!
Κι αυτό, πάλι, θα συνέβαινε, φυσικά, σαν θα πετύχαιναν τα σχέδιά τους….,
ε, στη 2η παρ,απ,ουσία του κι αλά Α. Ι…., ουστ, ρε εμπαίχτες….,
που, βέβαια, τελικά, τότε, ναυάγησαν….. κι όλα αυτά απέβησαν σε φιάσκο….!
Παραμύθι, ιδίως, για χαχόλους αφελείς...., ναυάγιο και φιάσκο….,
εχ, που όλο και κάτι -- ‘’κάτι’’ θα του συνέβη, χα, σαν κατέβηκε ζωντανός στον Άδη : ’’αυτοεξορία’’….,
μιας κι αυτό έχει αλληγορική, και εδώ, σημασία…., κάτι σαν το στον Ψαλμό ΝΔ΄, 54 (55) : 16….:
Δαυίδ : «Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς / τους ασεβείς / : Θα κατέλθουν ζώντες εις τον Άδην»….!
Παράλληλα δε και τότε…., τους παράγγελνε να μη φύγουν από τα Ιεροσόλυμα….!
| Ε, για να μη τους σκοτώσουν, ώς να ‘’τους καλοστρώσουν το παιχνίδι’’ ο Ι. Χ κι οι ‘’χορηγοί’’ τους….! |
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Και να βαπτίζουν, λέει, τους ‘’αλιευόμενούς’’ τους
όχι…., ως ο Ι. Β, χα, σαν….. ‘’παρίστανε’’, κι αυτός, το φιλολαϊκό…., με νερό….,
που συμβολίζει….. το λαό, τους όχλους,….. και τη λαϊκή ή οχλική εξουσία….,
[ Αποκάλυψη Ιωάννη : 17 : 15 : / άγγελος προς Ιωάννη / : «Τα νερά που είδες,
όπου κάθεται η πόρνη, / η Βαβυλών / είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»….. ]
μα με Πνεύμα…., ως αυτός, ο κερατούχος Δίας, ωχ, το «κερατούχο αρνίον και Βασιλεύς των βασιλέων»….,
Πνεύμα που, κατ’ αποκλειστικότητα, το έχουν, μόνο, οι βασιλείς : τα «κέρατα»…., απ’ όπου και πηγάζει….,
και, δι’ αυτού, το έχουν κι άλλοι….: ’’προφήτες’’ κ. λ. π….!
Με Πνεύμα…., που συμβολίζει / και το παλαιό και το νέο Πνεύμα / τους βασιλείς και τη βασιλική εξουσία….,
αυτήν που με λύσσα επιζητούσε ο επίδοξος Αρχιβασιλιάς : Αρχικερατάς Ι. Χ…., ω κρυπτοσατανιστέςςς….,
ο με μάσκα αρνιού κερατούχος τράγος Ι. ΑΧ….. του κερατούχου -- βασιλούχου τους Σατανά….,
// Αποκάλυψη του Ιωάννη : 17 : 12 : / άγγελος προς Ιωάννη / :
«Τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα βασιλείς…..» : ’’υποτακτικοί’’ του Βαβυλώνιου βασιλιά….,
χμ, που «θα πολεμήσουν, κι αυτοί, με το Αρνίον και με εκείνους που θα είναι μαζί του»….. //
μα που….. με το νέο Πνεύμα : νέες πολεμοϊδέες και νέα πολεμομέσα | …..ε, και νέου ‘’θεού’’….! |
θα είναι δυνατοί…., ως λέγει, πάντα, στους μαθητές του, εδώ κι ευθύς πιο κάτω….!
=====================================================================

10 --- 2 )
#2)

Κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8.

Όταν λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι τον ερωτούσαν,
«Κύριε, μήπως αυτός είναι ο καιρός που θα αποκαταστήσης την βασιλείαν του Ισραήλ;». (!;)
Αυτός δε τους είπε, «Δεν είναι δική σας υπόθεσις να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς,
τους οποίους ώρισε ο Πατέρας κατά την δικήν του εξουσίαν, (!;)
αλλά θα λάβετε δύναμιν, όταν έλθη το Άγιον Πνεύμα επάνω σας,
( Χα, ήτοι, όταν τους γνωστοποιηθεί το νέο –τους, και του κάθε ‘’νούμερου’’, ιμπεριαλιστικό σχέδιο….! )
και θα είσθε μάρτυρές μου εις την Ιερουσαλήμ και εις ολόκληρη την Ιουδαίαν και Σαμάρειαν
και μέχρι των περάτων της γης».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#2)
Σαφώς…., στον διάλογο αυτόν του Ναζωραίου με τους 11….,
{{ Ω, πριν ’’ξενιτευτεί’’ : φυγαδευτεί : «αναληφθεί (!;) από αυτούς εις τον ουρανόν»….: Π. Α : 1 : 11….!
Α, που από εκεί, από τα ‘’σύνορα’’, τον φυγάδευσαν, αυτοί, στον ουρανό : εξωτερικό,
τη εποπτεία 2 πρακτόρων : αγγέλων….,
χα, μόνο που δεν μας λέει, κι εδώ κι αυτός, αν πρόκειται για τον ουρανό
που δημιούργησε την 1η μέρα μαζί με τη γη
ή, ναιαιαι, για τον «διαχωριστή των ‘’υδάτων’’ ουρανό : ουράνιο θόλο»….: Γέν.: 1 : 1, 8….! }}
φαίνεται ξεκάθαρα ο "κρυφός" τους κι επιδιωκόμενος σκοπός….:
παλινόρθωση της βασιλείας του ‘’διασκορπισμένου’’ δωδεκάφυλου Ισραήλ
εντός συνόρων : γης : εσωτερικού….. τους….. και εκτός συνόρων : εξωτερικού : ουρανού….,
ε, ’’διπλανού’’ ‘’ουρανού’’, αρχικά…., και, τέως δικού τους, πριν….,
[ Αποκάλυψη του Ιωάννη : 21 : 12….: «Είχε / η αγία Ιερουσαλήμ / μεγάλο και ψηλό τείχος
με δώδεκα πύλας, εις τας οποίας ήσαν δώδεκα άγγελοι
και εις τας πύλας ήσαν γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα φυλών του Ισραήλ»….,
ε, μία πύλη και φυλή για τον καθένα απ’ τους 12, τελικά, μαθητές : Αποστόλους του….,
α, κι ένα στέμμα «από τα πολλά που είχε στο κεφάλι του»….: Αποκάλυψη του Ιωάννη : 11 : 12….! ]
σκοπός του και της "κρυπτο"κλίκας του...., ε, σε συνεργασία με άλλες ομόσκοπες κλίκες, ντόπιες ή μη….!
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♠ Να, δεν είν’ δική τους υπόθεση…., τους λέει ο Ι. Χ, τότε…., να ξέρουν τους χρόνους και τους καιρούς
που θα γίνει η εν λόγω αποκατάσταση και η 2η παρουσία του…., κι ας μας πολυλένε….,
καθώς πολυέλεγαν κι οι προφητάδεςςςςς της Παλαιάς Διαθήκης αιώνες πριν, έστω, και για άλλους,…..
ότι αυτό επρόκειτο να γίνει τόοοτε και γρήγορα…., βασιζόμενοι σε πρώην σχετικές διαβεβαιώσεις του….,
ως, λ. χ, «πριν προκάμουν να τελειώσουν τας πόλεις του Ισραήλ…..»….: Ματθαίος : 10 : 23…..
κι έτσι κι ενόσω θα είναι ζωντανοί μερικοί εκεί : «πριιιιιν γευθούν θάνατον»….:
Ματθαίος : 16 : 28, Μάρκος : 9 : 1….! ♠
Κι αυτό, ε, θα το πετύχαινε…., έστω, αυτός κι αυτοί κατά τα εδώ…., πραξικοπηματικά...., σταδιακά….,
κάτι που, μόνον, ο "Πατέρας" του Ι. Χ...., ο..... άλλος, πια, "Κολπάρχης"…., θα το αποφάσιζε....,
[ Ε, μάλλον, Εβραίος ή ‘’Εβραιόφρων’’ αντικαισαρικός…., συν αντικαισαρικοίς Ρωμαίοις φιλάρχοις….! ]
οπότε και θα εγκαθίδρυε -- αποκαθιστούσε τη βασιλεία του : το θεοκρατικό καθεστώς του….!
Να, στο "Ισραήλ"...., και όχι μόνο...., ήτοι, έξω κι από τα σύνορα της γης : χώρας τους.…,
όπου, πια, θα μαρτυρούσαν, κατ’ εντολήν του, γι’ αυτόν και την πανβασιλεία του κι οι 12 μαθητές του….:
όνειρο -- ονείρωξη, και, του Δαυίδ…., ο πανβασιλιάς…., χα, τότε κι έτσι...., Ναζωραίος....!
/*/ …..φυσικά…., επειδή κι αυτό, η παν·γεωκυριαρχία τους, τους ήτο αδύνατο, τότε…., και το ‘ξεραν….,
στόχευαν…., έστω, μακροπρόθεσμα…., στην παγκόσμια : επτα’’ούρανη’’ οικονομική ηγεμονία τους….,
ήτοι, να ‘’τους τα πηγαίνουν’’…., ως και στον Σολομώντα και κατ’ έτος 666 τόνους χρυσού οικοιοθελώςςς….,
εχ, εξού και το χξς΄ : 666 του δικού τους Μα,μω,σο,νά οι κρυπτοαντίθεοι….! /*/
Και…., για αυτό, μάλλον, κατά τον μα,μω,σο,νά Ναζωραίο…., θα έπρεπε οι μαθητές κι απόστολοί του….,
νεοπνευματούχοι πια τότε…., να τον προπαγανδίζουν
"μυστικά" : κωδικοποιημένα κι "ανυποψίαστα", και, των Καισαρο·Ρωμαίων….,
κυρίως, στα μέρη εκείνα…., όπου υπήρχε σκληρότατη Ρωμαïκή κατοχή....!
------------------------------------------------------------*****---------------------------------------------------------------▼Σαφώς, πολλοί έπαιζαν, κατασκοπευτικά, διπλό ή τριπλό ρόλο, και, αντιρωμαϊκό….,
μα κι οι Ρωμαίοι, καισαρικοί ή μη,
/*/ …..εμ, που οι ‘’μόλις πριν’’ πρόγονοί τους….. τους ‘’εγκαθίδρυσαν’’….,
συνεργαζόμενοι μαζί τους Μακκαβαίους….: Μακκαβαίων Α΄….,
για να νικήσουν, κυρίως, τους Ελληνιστές επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου….,
τάχα, ανυποψίαστοι στα κατασκοπευτικά τους παιχνίδια, και, οι τότε κι εκεί κυρίαρχοί τους Ρωμαίοι….! /*/
έπαιζαν τον δικό τους ρόλο…., χρησιμοποιώντας ‘τους…., βέβαια, όχι όλους….,
με τη βεβαιότητα ότι θα έχουν, τελικά κι έτσι, πάντα, ’’το πάνω χέρι’’, και, εκεί,….!
Και, επί πλέον, λίγα μας φανερώνουν οι ευαγγελιστάδες περί οπλισμένων αποστόλων και μη,
και, εκεί στο όρος των Ελαιών…., ’’τέως’’ αλιέων και ‘’νυν’’ κυνηγών….,
καθ’ υποβολήν του Ιερεμία….: 16 : 16….,
που…., και κατά την….. υποβλητική ‘’εντολή’’ της χξς΄ θρησκείας τους….,
επεδίωκαν να εγκαθιδρύσουν τη Δαυίδεια βασιλεία τους στο ‘’Ισραήλ’’ και σ’ όλη τη ’’γνωστή’’ τους γη….,
«αυτήν που νόμιζαν / οι μαθητές του / ότι έμελλε να φανερωθή (!;) αμέσως» : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 11….!
Φυσικά, αυτό θα το κατόρθωναν σταδιακά και με την αποτίναξη του ζυγού, αυτών, των Ρωμαίων….!
---- …..πρωτίστως δε, των εγκαθέτων τους ‘’Εβραίων’’ βασιλιάδων…., των λίαν αντιπάλων τους….. ---Κι αυτό….. ήταν δευτερεύον και πλέον, ως καταφαίνεται…., αφού δεν την πολεμούσαν δα….,
αν, βεβαίως, οι δήθεν ‘’εχθρικοί’’ στον Ιησού….. αρχιερείς, Φαρισαίοι κ. λ. π…., μερικοί από αυτούς….,
εξακολουθούσαν να συμπαίζουν…., έστω, κι έτσι…., με τον Ι. Χ και τον ‘’Πατέρα –του’’ ‘’πολυκολπάρχη’’….,
που…., όταν ‘’το παρατραβούσαν’’ : απειθαρχούσαν…., τους απειλούσε, και, με ανάλογα λόγια….:
Ματθαίος, κεφ. 21, εδ. 43….: Ι. Χ : «Διά τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας
η βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος // …..ε, μάλλον, σε έθνος που κατοικούσε μες στο Ισραήλ….. // ,
το οποίον θα αποφέρη τους καρπούς της,…..»….,
εχ, που, μόνο σ’ όσους πειθαρχούν στο Θεό δίδει, και, το Άγιο Πνεύμα….: Πράξεις Αποστόλων : 5 : 32….:
Πέτρος : «Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτών των πραγμάτων όπως είναι και το Πνεύμα το Άγιον,
το οποίον έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις αυτόν»….! ▲
============================================================
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Κεφ. 1, εδ. 9, 10, 11, 12.

Όταν είπε αυτά, / ο Ιησούς Χριστός, ο Ι. Χ / εσηκώθηκε εις τον (!;) αέρα,
ενώ εκείνοι / οι απόστολοι / τον εκυττούσαν, και ένα (!;) σύννεφο τον απέκρυψε από τα μάτια τους.
Και καθώς εκυττούσαν με προσοχήν προς τον ουρανόν, ενώ αυτός ανυψώνετο,
|| Χμ, ανηφόριζε στον, διαχωριστή των ‘’υδάτων’’, γήινο ουρανό -- ουράνιο θόλο….: Γέν.: 1 : 1, 8….. ||
αίφνης δύο (!;) άνδρες με ενδύματα λευκά εστάθηκαν κοντά τους και τους είπαν,
«Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεσθε και κυττάζετε εις τον ουρανόν;
Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη (!;!;!;!;!;) από σας εις τον ουρανόν,
θα έλθη (!;!;!;!;!;) κατά τον ίδιο τρόπο (!;!;!;!;!;) όπως τον είδατε να ανεβαίνη εις τον ουρανόν.
Τότε επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ από το όρος, που καλείται όρος των Ελαιών,
και είναι κοντά εις την Ιερουσαλήμ, εις απόστασιν πορείας που επιτρέπεται την ημέραν του Σαββάτου.».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#3)
█ Στο όρος, κυρίως, των Ελαιών και των σατανοφακίρηδων πήγαιναν συχνά τα σατανοφακιρίδια....,
τσς, κατά τα Σάββατα...., οπότε κι επιτρέπονταν οι εκεί επισκέψεις...., λέει ο Λουκάς....,
---- .....α, γιατί, ρε, μόνο, κατά τα Σάββατα...., αφού, και, ο Ι. Χ, χα, κατήργησε, πριν, και, τα Σάββατα.…:
«Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος του Σαββάτου»….: Ματθαίος : 12 : 8…!; ---χμ, για εξάσκηση και μετεκπαίδευση....! Αέρα εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε....! █
Τέτοια αεροσηκωματική αυτοέπαρση αλά : Βιρακόσα, Βούδα, Αιγύπτιους βασιλείς, Ίριδα, Ερμή, Γοργώ,…..
[ Χα, κι αυτοί κι αυτές, μάλλον, έτσι πήραν τα βουνά κι ανηφόρισαν : αναλήφθηκαν : ‘’ξενιτεύτηκαν’’ :….,
με φυγάδευση….. από δικούς τους…., ως ‘’Κυριόθεν : Θεόθεν : Πνευματόθεν‘’….. προκάτ….! ]
χμ, που να ξεπερνά, και, τους νόμους της βαρύτητας...., έστω, έτσι ως το θέλουν οι Ι. Χήδες ‘’τέτοιοι’’….,
ε, τέτοια…., πλην και σε κινηματογραφικές ταινίες αρρωστημένης φαντασίας....,
ιδίως, στα ελαφροκάνταρα, ως ‘’αέρια’’, τους Ι. Χήδες : σατανοφακιροΙ. ΑΧήδες θα συναντήσει κανείς....!
Ναι, να…., κι εδώ…., μα, έτσι και χειρότερα, και στα "αγιο"λόγιά τους….,
όπου συμβαίνουν πιο "θαυματικά" : φακιροτρίκς....,
εκτός από τα πολλά εντελώς ψέματά τους...., τα βλάσφημα σκεψοαυνανίσματά τους....!
Ιπτάμενος, λοιπόν, ο Ι. Χ, / Α, ξου…., "U. F. O" ήταν το ξιπασμένο της αυτοέπαρσης....! / στον ‘’αέρα’’....,
‘’συννεφο’’παρμένος….. και δη συνοδεία 2 λευκοντυμένων αγγέλων : πρακτόρων....,
|*| Ψέμα καθαρό….. κι ούτε καν τρικ....! Ναι…., απλά, ανηφόρισε ο Ι. Χ στον ‘’αέρα’’ του ‘’ουρανού’’….,
σαφώςςςςς, με τη βοήθεια….. διπόδων….. ’’«πολεμικών ή κροτούντων αερίων»’’….! |*|
( Να, ακριβώς εκεί στα ‘’σύνορα’’ : «ενώ ανυψώνετο» στον ουρανό : συνοριακή χώρα του εξωτερικού….!
Ε…., κάτω χώρα…., άνω χώρα….,/ ήτοι, γη και ουρανό….,/
εμ, θε να σας ‘’πιάσει μπόρα’’…../ κι άντε, ουστ, και, από εδώ….! )
εκεί δίπλα τους τότε αυτοί…., που τους διαβεβαιώνουν…., οι 2 ‘’τέτοιοι’’ τους 11 χάννους….,
πως με τον ίδιο τρόπο
( ….χα, ξανά, φυγαδευτικά, επιστροφή : ’’κατάληψη’’....! )
θα ξαναγυρίσει σε λίιιιιγο χρόνο, πάλι, στη Βηθανίιιιια...., από όπου, καλέ, και αναλήφθηκε....,
[ Ρεεεεε, στην Αποκάλυψη : 12 : 5, τσς, λέγεται πως θα δευτεροέλθει με γέννα και δη «αρσενικός»….! ]
αναλήφθηκε : ’’ξενιτεύτηκε’’ : φυγαδεύτηκε στον ουρανό/ούς : εξωτερικό/ικά απ’ τους 11….: «από σας»….!
Και…., αν δεν έλεγε, κι αυτός, πολλάκις, ότι θα ξαναέρχονταν εκ δευτέρου….. σε λίγο χρόνο έκτοτε....,
θα σας συνιστούσα…., ω "χαζοχριστιανοί"….,
να πάτε / …..α, όχι…., στο διάβολο είστε…., συνειδητά ή μη…., ρε ‘’θεοκτόνοι’’....! / εκεί στη Βηθανία....,
για συνάντηση του καταληφθησόμενου και να τοποθετήσετε, μονίμως, ένα αφρολέξ μεγάλο και χοντρό….,
σάμπως τον δικό σας κάλο...., ρε σατανόστραβοι ψυχοτσιμπλούχοι….,
μην τυχόν, χξς΄, και, στην….. κατάληψή του, στραβοπατήσει και στραμπουλίξει κανένα δακτυλάκι του....,
το μεσαίο του δεξιού του χεριού, με το οποίο φέρεται να ευλογεί ‘’όλους’’ ’’ψιλόγαζα’’ στις εικόνες σας....,
ή και κανένα πόδι του...., βρε...., κι έχετε κουτσό βασιλιά : «κέρατο» και, πάλι, κουτσοκερατοζωή....!
Έ-έ-έρχεται...., μάλλον, μετά τις 32/12 του….. ποτέ....!
===============================================================
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Κεφ. 1, εδ. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

.....και είπε, / ο Πέτρος / «Άνδρες αδελφοί, (!;) έπρεπε να εκπληρωθή η γραφή αυτή,
την οποίαν προείπε το Πνεύμα το Άγιον διά του στόματος του Δαυίδ (!;) διά τον Ιούδαν,
ο οποίος έγινε αρχηγός εις εκείνους που συνέλαβαν τον Ιησούν,
διότι είχε συγκαταλεγή μ’ εμάς και έλαβε το μέρος του εις την υπηρεσίαν αυτήν.
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,
ώστε ωνομάσθη το χωράφι εκείνο εις την δικήν τους γλώσσαν Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι του αίματος.
Διότι είναι (!;) γραμμένον εις το βιβλίον των Ψαλμών,
‘’Ας γίνη το αγρόκτημά του έρημον και κανείς να μη κατοική εις αυτό,
και το λειτούργημά του ας λάβη άλλος’’.
Διά τούτο, (!;) από τους άνδρας που ήσαν μαζί μας
(!;) καθ’ όλον τον χρόνον που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς,
αφ’ ότου εβαπτίσθηκε από τον Ιωάννην έως την ημέραν που ανελήφθη,
πρέπει ένας απ’ αυτούς να γίνη μαζί μ’ εμάς μάρτυς της αναστάσεώς του».
Και επρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, ο οποίος εκαλείτο Βαρσαββάς και ωνομάσθη Ιούστος, και τον Ματθίαν
και προσευχήθηκαν λέγοντες, «Κύριε, καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιον από τους δύο εδιάλεξες,
διά να πάρη την θέσιν εις την υπηρεσίαν αυτήν και την αποστολήν,
από την οποίαν εξέπεσε ο Ιούδας διά να μεταβή εις τον δικόν του τόπον». Και έρριξαν κλήρους
και έπεσε ο κλήρος εις τον Ματθίαν, ο οποίος κατατάχθηκε με τους ένδεκα αποστόλους.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#4)
Ο Πέτρος…., τς, ο Πήτ ερ…., Χριστόχριστος εκκλησιάρχης…., εχμ, προς ζήλια του αντιζήλου του Ιωάννη....,
τότε και στο κοινόχρηστο σπίτι τους…., φλυαρεί περί του (!;) "προφητεμένου" ‘’διά του Δαυίδ’’ Ιούδα
|| Ε, παλιοδιαθηκικά, Δαυίδεια εδώ, σενάρια…., κι αυτοί, εφαρμόζουν ‘’κατά γράμμα κι αριθμό’’….! ||
και ομιλεί για το θάνατό του...., ότι, τάχα, έεεεεπεσε πρηνήςςςςς, άνοιξε η κοιλιά του
και χύθηκαν όλα του τα σπλάχνα...., κάτι που μας πληροφορεί πως ήτο γνωστό σ’ όλη την Ιερουσαλήμ....!
▓ Α, όλοι το ‘ξεραν, «γνωστό», ως έτσι...., μα άλλα λέει, σχετικά, ο αυτόπτης Ματθαίος, κεφ. 27, εδ. 5....:
«Και αφού επέταξε τα αργύρια εις τον ναόν, ανεχώρησε και επήγε και εκρεμάσθηκε»....,
ε, που άλλο έργο θα είδε και δεν τα ήξερε έτσι και μας τα λέει διαφορετικά απ’ τον μη αυτόπτη Λουκά....!
Ρε ανακριβολόγε Πέτρο, ήτοι, άσχετε Λουκά, πολύ ‘’σάλτσα’’ βάζεις…., κι έστω ότι τα έγραψες εσύ….,
και θα στομαχοελκωθούν οι, χμ, νεοπνευματούχοι "χριστιανοί" σας....!
Άντε και πέσε πρηνής..... και τα έντερα στου….. ανεκδότου, «αρσενικού», ανδρός το κιγκλίδωμα....!
Και, ω Λουκο’’τέτοιε’’ Πητ…., ω «ρινοκλούστη» Ηρακλή, σώρρυ, «ωτοκλούστη» : αυτιοκόφτη Πέτρε….,
αυτή είναι, τελικά, η ‘’μοίρα’’ των προδοτών…., κυρίως, των θρήσκαρχων….,
ως, και, με τον Ντεβαντάττα, τον επίδοξο διάδοχο του Βούδδα : ξαδέρφου του,
που δεν τον ήθελε για διάδοχό του, που τιμωρήθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Βούδδα….,
χμ, έτσι, θεό,Βραχμό,θεν…., ναι, ναι…., ω, και, Βουδδιστοαντιγραφάκηδες…., εχ, κατά τον Δαυίδ….!
Ρε…., μπας και δολοφονήθηκε, ’’έσωθεν’’, και, ο Ιούδας, ως, μετά Χριστό, φιλοθρήσκαρχος…!; ▓
Έτσι, λοιπόν, στη θέση του Ιούδα, διάλεξαν, χα, οι χρησμολήπτες, τον Ματθία ως δωδέκατο Απόστολο….,
διά κλήρου...., χξς΄, με τη "μαγική" φανέρωση
της επιθυμίας του καρδιογνώστη…., χξς΄, χρησμοδότη…., Ν,Χ,Γ,αζωραίου....,
τον Ματθία…., που επί τρία χρόνια…., ως λέει ο Λουκάς…., ήταν κοντά στον Ιησού και τους 12….!
► Οι άγραφες, και οι αποκρυφόγραφες, λένε πως ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος εμφανίστηκε εκεί σαν φάντασμα
κι έδειξε με το, αγκυλωμένο απ’ τη σταύρωση, μεσοδάκτυλό του τον Ματθία...., ε, τον από ‘’καλή’’ φυλή….,
έτσι, φανερώνοντας το που ήθελε αυτόν κι όχι τον Ιωσήφ για αντικαταστάτη του Ιούδα....!

7
Ναι…., με κλήρο…., κι όχι από το τράγιο πνεύμα, που, στις Ιερέςςςςς Συνόδους σας, διαλέγει….:
επισκόπους, αρχιεπισκόπους,….. χξς΄ςςςς, μαφιοζέ….!
Ε, κι αφού έτσι, χμ, όταν παίζετε τυχερά λαχεία κ. λ. π…., να προσεύχεστε να μεσολαβεί ο Κύριοςςςςς,
ώστε να επηρεάζει την κληρωτίδα προς τύχη σας…., εμ, και ‘’κάντε ‘την λαχείο’’, ’’νεφο’’αρπαγμένοι….! ◄
==================================================================
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Κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Όταν έφθασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί εις το ίδιο μέρος.
Και έξαφνα ήλθε από τον ουρανόν βοή, σαν να φυσά δυνατός άνεμος,
ο οποίος εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθοντο.
Και παρουσιάσθησαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζωνται εις αυτούς
και να κάθεται εις τον καθένα μία, και επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιον
και άρχισαν να μιλούν (!;) άλλας γλώσσας καθώς το Πνεύμα τους έδινε δύναμιν λόγου.
Κατοικούσαν δε εις την Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό τον ουρανόν.
Όταν έγινε η βοή αυτή, εμαζεύθηκε πλήθος και ήσαν όλοι κατάπληκτοι,
διότι ο καθένας τούς άκουε να μιλούν την δικήν του γλώσσαν.
(1)
Κεφ. 2, εδ. 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Εξεπλήσσοντο δε όλοι και απορούσαν και έλεγαν ο ένας εις τον άλλον, ‘’Τί άραγε να σημαίνη αυτό;’’.
Άλλοι ειρωνεύοντο και έλεγαν, ’’Είναι γεμάτοι από νέο κρασί’’.
{{ .....Πέτρος : «.....Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς νομίζετε,
(!;) διότι είναι η τρίτη ώρα της ημέρας»….: Πράξεις Αποστόλων : 2 : 15….. }}
// «Oι κοιμώμενοι (!;) κοιμούνται την νύχτα και οι μέθυσοι μεθούν την νύχτα».
[ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 5, εδ. 7.] //
Αυτό είναι εκείνο που έχει λεχθή διά του προφήτου Ιωήλ, Θα συμβή τούτο κατά τας εσχάτας ημέρας,
λέγει ο Θεός, θα εκχύσω από το Πνεύμά μου εις κάθε άνθρωπον
και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας
/[ Α, μεθυσμένοι…., χμ, σαν τον Διόνυσο, που «μονάχα μεθυσμένος μπορούσε να προφητέψει»…!; ]/
και οι νέοι σας θα ιδούν | ….έι, «κενές οράσεις»…!; | οράσεις και οι γέροντές σας θα ονειρευθούν όνειρα
(!;) ακόμη και εις τους δούλους μου και εις τας δούλας μου κατά τας ημέρας εκείνας
θα χύσω από το Πνεύμά μου, και θα προφητεύσουν.
Θα δώσω τέρατα εις τον ουρανόν άνω και σημεία εις την γην κάτω, αίμα και φωτιά και καπνώδη ατμόν.
Ο (!;) ήλιος θα μεταβληθή σε σκοτάδι και η (!;) σελήνη σε αίμα πριν έλθη η Ημέρα του Κυρίου,
η μεγάλη και ένδοξη. Και τότε ο καθένας που επικαλείται το όνομα του Κυρίου θα σωθή.
Άνδρες Ισραηλίται, ακούστε τα λόγια αυτά : Τον Ιησούν τον Ναζωραίον,
(!;!;!;) άνθρωπον που απεδείχθη σ’ εσάς από τον Θεόν με θαυματουργικάς δυνάμεις και τέρατα και σημεία
τα οποία έκανε δι’ αυτού ο Θεός μεταξύ σας, καθώς και σεις οι ίδιοι ξέρετε,
αυτόν τον Ιησούν, που σας παραδόθηκε σύμφωνα προς την ωρισμένην απόφασιν
και πρόγνωσιν του Θεού, τον εσκοτώσατε, καρφώσαντες αυτόν εις τον σταυρόν διά χειρών ανόμων.». (2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#5)
1. 2 ) Συνεχίζοντας τα, έστω, συμβολοπαίγνιά τους οι τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες....,
---- …..κι εδώ…., με «συμβολικό ήλιο», «συμβολική σελήνη» κ. ο. κ….! ---οι ‘’κοιμίζοντες’’ με ‘’νύχτα’’, χα, τους ‘’κοιμώμενους’’ τη ‘’μέρα’’….,
// Έι, στα πάντα, βρε…., όπως και σε μια πέτρα που κατρακυλά απ’ το βουνό, λ. χ…., μπορεί να δοθεί
ανάλογη συμβολική ή αλληγορική διάσταση...., ως σε..... μεταφορά, παρομοίωση, παραβολή,....! //
σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσουν τους πρωτοοπαδούς τους και να προκαλέσουν αίσθηση....,
αφού δεν μπόρεσαν…., οι Πύθωνες, σώρρυ, Πυθίες…., μέχρι πριν και με τον Ι. Χ να προσελκύσουν
αρκετούς μόνιμους οπαδούς στο θρησκευτικοπολιτικό "Κόμμα" τους….,
κάνουν, χξς΄, νεοπαρακλητικώς, μεγαλύτερα τρικς…., ως εδώ…., χμ, στις τρεις το μεσημέρι....!
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---------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------▓ .....σαφώς…., μη ανταποκρινόμενα στην αλήθεια...., ωχ, στημένο ψέμα και Καββάλ συμβολοπαίγνιο....!
Να, το πολύ -- πολύ να ‘χαν μερικοί, κρυμμένοι κει, συγκεντρωτικούς των ηλιαχτίδων καθρέφτες : κάτοπτρα
και να έριχναν τις μεσημεριάτικες ηλιαχτίδες πάνω τους....,
ναι, κάτι ανάλογο με τη δικιά τους ‘’κιβωτό του μαρτυρίου’’ :
ηλεκτρικό συμπυκνωτή, που κεραυνοβολούσε από απόσταση….,
ώστε να φαίνεται ότι πέφτει πάνω τους…., άμεσα ή μέσω αγγέλων…., έγγραφο ή μη….,
το Άγιο Πνεύμα…., τάχα, το του….. όντως, ενός, Θεού….,
που, φυσικά, είναι μη φυσικό φως και ορατό, μόνο κι όχι πάντα κι απ’ αυτούς, από υπερελαχιστότατους….!
Κι αυτό, αναλόγως, βέβαια...., αφού η, άμεση ‘’πάντα’’, διοχέτευση Πνεύματος, αγγελόθεν ή θεόθεν….,
αντίστοιχα, στην ψυχή του υπερθετικοποιούμενου, ή κι υπερυπερθετικοποιούμενου -- Θεανθρωπιζόμενου,
γίνεται υπερυπερταχύτατα....: σε "μικροστιγμή"…., πάντα ομοσυχνοτήτως -- ‘’ομοσυχνοτήτως’’, βεβαίως….,
‘’ωρίμου της ώρας’’….. και υπό ‘’αυστηρές’’ προϋποθέσεις….!
Έτσι…., κι όχι έτσι...., ως εδώ, χμ, μετά βοανεργέσικης βοής…., μακρακουστής ή μη...., σάμπως ανέμου....:
και, Πράξεις Αποστόλων : 2 : 34….: «το οποίον τώρα βλέπετε και ακούτε»….,
// Χμ…., οι Βοανεργές -- υιοί της βροντής : «αρσενικές» νεράιδες είχαν, χξς΄, βάρδια, και, τότε….,
οι ουρανόφωνοι : φερέφωνα του ‘’Κυρίου’’ : ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’θεού’’ στον ουρανό -- εξωτερικό….!
Ε…., τενεκέδες κουρδουκλούνε…., ντάνΓκαρ ντούΓκουρ θε ν’ ακούσεις….! //
και, μάλιστα, έ τ σ ι…., σε 12 και πλέον μαζί...., σάμπως σε "κλειστό κύκλωμα"….,
πράγμα, τελείως, αδύνατο…., μεταπτωτικά….,
το ίδιο κιόλας και ισόποσο Πνεύμα…., χα, σε αυτοσυγκέντωση ομαδική και μες σε κόσμο και σε ταραχή....!
Αυτό δε το Πνεύμα, τσς, το είδαν και το άκουσαν, τάχα, κι όλοι απ’ το εκεί πλήθος της παράστασής τους....,
μάλιστα, τυχαίοι κι απροϋπόθετοι…., που ούτε καν τις ψυχοαντανακλάσεις τους,
έστω, φωτοστέφανά τους, μπορούσαν να ιδούν...., οι άσχετοι και τυχαίοι....,
που, τάχα, άκουαν τους 12…., αφού πριν, οι 12, τους γέμισαν με τύψεις για το "θάνατο" του Ι. Χ....,
να μιλούν, μάλλον όπως κι αυτοί όλοι, ξένες γλώσσες…., ως, λ. χ, Αραβικά, Ελληνικά, Παρθικά, Μηδικά....!
*$* …..μόνον, ηλεκτρικοί παλμοί ---- σφαίρικς…., στους θετικότατους ++ : τους αγγελοανθρώπους….,
και στους διπλόψυχους Θεανθρώπους +++ ---- +- -+…., οπότε, ’’τότε’’, όλοι είναι ουδέτεροι σφαίρικς....!
// .....στους αρνητικότατους - -, διατανόθεν…., πάλι έτσι, "μικροστιγμιαία"...., μόνο, μαγνητικοί παλμοί - -….,
| ή και στους πλέον : στους σατανοκατθρώπους - - - , σατανόθεν,..... | σκοτοστέφανα..... // *$*
Και, και, αυτό…., μόνον, οι υπερυπερελαχιστότατοι και ‘’χαρισματικοί’’ μπορούν να ιδούν....,
(( .....ως μπορούν να ιδούν…., πάντα, σε αντανάκλασή τους….,
και τους…., ανάμικτους…., τους των - + και + -, ομόκεντρους, σφαίρικς….,
τους εκφεύγοντες, υπερταχύτατα, προς το Εξωσύμπαν…., όμως, δυσκολότερα....! ))
όχι, όμως, έτσι ως παρουσιάζεται σε εικόνες, και, των "χριστιανών"...., γύρω από το κεφάλι....,
αλλά..... στον αέρα...., πάντα, αυτά, ’’μπροστά’’ στα μάτια του όποτε υπερθετικοποιούμενου και πλέον.....
και του υπερ(υπο)αρνητικοποιούμενου και πλέον….,
μα, μόνον, παρουσία φυσικού ή τεχνητού φωτός..… κι όχι στο σκοτάδι….!
Σαφώς, τότε ακριβώς, με τη συνάντηση κάποιου/οιας με τους άνω και τη δόση Πνεύματος -- αισθήματος….,
● …..που, μοιραία, είναι…., ως ψυχοεντορφίνη -- ψυχοηρωίνη…., μεθυστική...., και δεν δίνεται πάντα….,
// …..αν και, τότε κι έτσι, μοιραία κι ανεξαρτήτως, αυτοπαράγεται αναλόγως….,
οπότε, απλώς, τον/την ‘’σφραγίζουν’’ ‘’οι άνω’’…., ‘’αναπλάθοντάς’’ ‘την κι αυτήν….! //
ως και το όποιο, τυχόν, έγγραφο μήνυμα δεν δίνεται πάντα...., κι αυτό...., καθώς προαναφέρθηκε….. ●
--*-- .....βεβαίως, δόση εγγράφου μηνύματος μες σε απειροελάχιστη κουκίδα μη φυσικού φωτός....,
ενώ το Πνεύμα : ψυχοενέργεια είναι "δέσμη" ακτίνων μη φυσικού φωτός, πάλι....,
ομόκεντροι κύκλοι -- ομόκεντροι σφαίρικς όλων των ψυχοπλασμάτων…., πλην του Θεού….,
που είναι ένας σφαίρικ, ανάλογος της συχνότητάς Του και διαρκώς ‘’αναπτυσσόμενος’’….! --*-δίνεται, επιπλέον, ωρίμου της ώρας και της ώρας του, άνωθεν, κι έγγραφο κι αποκωδικοποιητό μήνυμα….,
μαζί μ’ αυτό το Πνεύμα…., που, μοιραία, με τη μεγαλομετατόπιση της όποιας ψυχής στο άυλο σώμα της....,
για ευνόητους λόγους...., επηρεάζει, και, βλαπτικά, πολλάκις….,
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προκαλεί, π. χ, πλην κι από κορμική σύγχυση, και ψυχική σύγχυση...., όχι, ως κι εδώ, βαβελίστικα….,
ενώ διαφοροποιείται έως και αντιστροφής του…., αφού το περιεχόμενο της όποιας κι έτσι ψυχής.....
μπορεί…., σε μικρότερες συχνότητες...., να ανακατωθεί, +-, ή κατανωθεί, -+, περισσότερο κι αναλόγως....!
Τότε ακριβώς...., μεθυσμένος ων ο οποιοσδήποτε από το..... "νέκταρ και την αμβροσία"....,
μόνο, ’’μεθυσμένα’’ λόγια λέει...., χμ, μέχρι να συνέλθει...., «άλλας γλώσσας»….,
κάτι σαν γλωσσολαλιά ή ‘’επιστημονικό παραμιλητό’’….,
| Ε, όχι και ξένες, άγνωστές του, γλώσσες άνευ διδασκάλου…., ω χαζοφαντασμένοι της υπερβολής....! |
οπότε, μετά, αρθρώνει ανάλογο λόγο..... ή αποκωδικοποιεί, αναλόγως, τυχόν, ληφθέν έγγραφο μήνυμα....,
πάντα, σε θετικές ή αρνητικές συχνότητες…., αναλόγως….. και τόσον, όσον, αναλόγως….,
όπου, μόνον εκεί, γίνεται να συμβαίνει, και, περισπαστική χρήση της βιογλώσσας….!
/ .....ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο..... / ▓
---------------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------Και...., όταν άλλοι…., τότε κι εκεί...., απορούσαν..... και άλλοι ειρωνεύονταν τους 12....,
λέγοντές ‘τους πως είναι μεθυσμένοι από «νέο κρασί»....,
( Χα, μάλλον, θα ήξεραν το πως….. «ο Διόνυσος μπορούσε να προφητέψει, μονάχα, μεθυσμένος»….! )
ο κορακόγλωσσος, κι ως αστοιχείωτος, Πέτρος…., α, παντογνώστης, πια, και παναπαντησάκιας….,
ως νεοπνευματούχος...., τους αποστόμωνε λέγοντάς ‘τους…., τους είρωνες....,
πως δεν είναι δυνατό να είναι μεθυσμένοι...., χα, «διότι είναι η τρίτη της ημέρας»,
οπότε, χμ, δεν είναι δυνατόν να ήπιαν και να μέθυσαν....!
/ Α, τι αποστομωτικό επιχείρημα, κάλέ Πέτρο, που ‘χες κάλο μισό μέτρο...., ω, κι εσύ, ανύπαρκτε : ‘’παζλ’’….! /
[ Ο Παύλος, προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 5, εδ. 7…., "εξηγεί", "σχετικά", στους μελλοχάννους "Ι. Χήδες"
πως «οι κοιμώμενοι κοιμούνται την νύχτα και οι μέθυσοι μεθούν τη νύχτα»…., αχ, στο "Ισραήλ"....,
όπου, ξου, αποκλείονταν να μεθύσει ή να κοιμηθεί κάποιος στις τρεις το μεσημέρι....! ]
Και….. τους εξηγεί…., ο Πέτρος, στους εκεί…., εχ, ευλαβείς κι από κάθε έθνος μαζεμένους…., πως.....
αυτό είναι το "προφητεμένο", και, διά Ιωήλ…., ωχ, του βροχολόγου και εσχατολόγου σατανολογοφακίρη….!
-------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------▀ ▀ ▪ Ιωήλ : 3 : $1, 2, 3, 4, 5 : (Επιδαψίλευσις πνευματικών αγαθών)….:
αυτολεξεί…., μόνο που ο επιδαψιλευτής πνευματικών αγαθών’’ και λαφυρολόγος ‘’σεναριογράφος’’ τους Ιωήλ
μιλά για….. «εγγύς» τότε, για αιώνες πριν….,
έι, και…., ως προς εκείνα -- αυτά…., αρχίζει με το : $1 :
«Μ ε τ ά τ α ύ τ α θ α σ υ μ β ή τ ο ύ τ ο· θα εκχύσω το πνεύμά μου…..»….,
που ο παμπόνηρος Λουκάς, ουστ, μας το κόβει μπουρδομπερδευτικά ‘’μας’’…., κι αυτός….. κι αυτό….,
καθώς ο Ιωήλ…., και όχι μόνον αυτός και στην Παλαιά Διαθήκη…., τονίζει….:
«Σαλπίσατε διά της σάλπιγγος εις την Σιών, σημάνατε συναγερμόν εις το άγιόν μου όρος!
Τρέμετε όλοι οι κάτοικοι της χώρας, διότι (!;) έρχεται η ημέρα του Κυρίου,
Διότι η ημέρα του σκότους και του γνόφου είναι (!;) εγγύς, ημέρα νεφέλης και ομίχλης!»….:
Ιωήλ : 2 : 1, 2….,
*$* Εχ, ννναι…., μα….. μετά απ’ τον ‘’νεφελο’’,’’ομιχλο’’,’’πλανοενεργειοδότη’’ πολέμιό του Αντίχριστο,
που τον περίμεναν κι αυτοί, τότε, χμ, «τας εσχάτας ημέρας»….! Μαχαγιούγκαςςς και ‘’δούλεμα’’…!; *$*
ως, πάλι, ο Ιωήλ στο κεφ. 1, εδ. 15 λέει….: «’’αλλοίμονον επί τη (επερχομένη) ημέρα!
Διότι η ημέρα του Κυρίου είναι (!;) εγγύς, (!;) έρχεται ως ερήμωσις από τον Παντοδύναμον»….!
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 2 : 17….:
«Θα συμβή τούτο κατά τας εσχάτας ημέρας, λέγει ο Θεός, θα εκχύσω από το Πνεύμά μου…..»….,
και, ως παραπομπή, πάλι από αυτό, από το $1 της Π. Δ, στις Πράξεις Αποστόλων : 21 : 9….:
«Είχε / ο ευαγγελιστής Φίλιππος / τέσσερις θυγατέρες παρθένους, αι οποίαι επροφήτευαν»….:
Εις Καισάρειαν….!
♦*♦ Εχ, ήσαν, κι αυτές, του ‘’καλυμμένου’’ δόγματος της παρθενίας του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
όπως κι οι 144.000 παρθένοι ‘’τέτοιοι’’ της Α . Ι : 7 : 1 έως 8….,
μάααλλον, ως και κάθε, ‘’προφητο’’ ή μη, παρθένος/α τους….!
Κάλέ…., τι «μάλλον» λέω…., που κι οι 4 αυτές ‘’έπιναν ζωντανό νερό’’ απ’ το πηγάδι «Παρθένιο»….,
όπως κι οι 4 θυγατέρες του βασιλιά της….. «μυρωμένης», αλά μυρωμένο Ι. Χ, Ελευσίνας Κελεού….,
ω, κι αυτές, 4 «αγνές παρθένες και περήφανες»…., ( Α, μα….. κι ο Κάδμος είχε 4 ‘’τέτοιες’’ κόρες….! )
που κι αυτές προφήτευαν στη Δήμητρα για την αναζητούμενή της κόρη Περσεφόνη….!
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Ναι, και σεμνές…., κι όχι ως την άσεμνη κι αλά Ήβη ‘’αποκρυφο’’δείχτρα Ιάμβη : Βαυβώ : Μπάμπω….,
που έτσι, όμωςςς, έκανε την απαρηγόρητη για τον χαμό της κόρης της Περσεφόνης Δήμητρα να γελά
με τις, συμβολικές, άσεμνες : ξε’’γυμνωτικές’’ χειρονομίες της : Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….!
Έτσι, ο Ρισπέν, μας πληροφορεί ότι….:
«Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν παρέλειψαν να τονίσουν αυτό το σημείο.
/ Ε, παραλείπουν οι κωδικοτέτοιες σκωληκομητέρες ‘’τέτοια’’ : ‘’απόκρυφα’’ βολικά τους κωδικικά σημεία…!; /
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς παραθέτει τους επόμενους στίχους αποδίδοντάς τους στον Ορφέα :
‘’Έτσι της μίλησε και σήκωσε ώς απάνω την εσθήτα κι αφήκε να φανούνε τα κρυφά της μέλη,
που ταιριάζει να κρύβεις και ποτέ να μην τα δείχνεις.
( …..χξς΄…., και, και, οι ταλιμπάνες ‘’θεούσες : Αλαχούσες’’ έτσι και γι’ αυτό ‘’σκεπάζονται’’…!; )
Κι έτρεξεν αμέσως ο Ίακχος ο νιος [ Χμ, ο ‘’κωδικό’’λαγνος….! ]
και βάλθηκε γελώντας / …..ως, γελώντας, κι η Δήμητρα….. / να χαϊδεύει αυτό,
{#{ Ε, αφού δεν την ‘’βίασε’’…., παρά, μόνο, τη ‘’χάιδεψε’’…., λίγα, κωδικικά, ‘’απόκρυφα’’ είδε….,
που…., αν έβλεπε περισσότερα…., θα ‘’τυφλώνονταν’’….. τειρεσιακά….!
Και, μωρή ‘’νυμφο’’’’μανή’’ Ιάμβη, τον μπαμπά σου Πάνα σαμποτάρεις…!;
Πώς, μωρή Ιφιγένεια, σώρρυ, Ιάμβη -- Βαυβώ -- Μπάμπω, θα γίνεις κόρη Παγγαιοκράτορα…!;
Α, συμμαζέψου…., γιατί θα σε θυσιάσει….. ιφιγενειακά….!….. }#}
που σ’ όλους έδειχνε η Βαυβώ | η Ιάμβη : Βαυβώ : Μπάμπω | »….!….. ♦*♦
▪ Γένεσις : 11 : $7 : Θεός / προς αγγέλους του,….. / : «Εμπρός, ας κατέλθωμεν (!;) και ας δημιουργήσωμεν
τοιαύτην σύγχυσιν εις τας γλώσσας των, (!;) ώστε να μη εννοή ο είς την γλώσσαν του άλλου»….:
Πύργος της Βαβέλ (Συγχύσεως)….!
---- …..χα…., καιαιαι, εδώ, συμμετείχε κι ο Σατανάςςς….! ---Παραπομπή /…..παράααααξενη…!;/ απ’ το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 2 : 4, 5, 6….:
«…..και επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιον και άρχισαν να μιλούν άλλας γλώσσας
καθώς το Πνεύμα τους έδινε δύναμιν λόγου. Κατοικούσαν δε εις την Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι,
άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό τον ουρανόν. ( Έιιι, εδώ, συμμετείχε ο, Συγχυστής, Σατανάςςς…!; )
Όταν έγινε η βοή αυτή, εμαζεύθηκε πλήθος και ήσαν όλοι κατάπληκτοι,
διότι ο καθένας τούς άκουε να μιλούν την δικήν του γλώσσαν»….: Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος….!
♣ Ψαλμοί : ΝΔ΄ : 54 (55) : 1,…..10,…..16….: (Διαμαρτυρία κατά των ασεβών )
Διά τον αρχιμουσικόν· μασκίλ του Δαυίδ…..
Δαυίδ : «Σύγχυσε, Κύριε, και διαίρεσε τας γλώσσας των!
Διότι εις την πόλιν είδον καταδυνάστευσιν και έριδα»…..
---- Εμ, ’’γατόνι’’ το ποντίκι ο Δαυίδ : ‘’πολεμικό, κροτούν, αέριο’’ από πολεμική στρατηγική….,
καραδοκεί και, ’’ωρίμου της ώρας’’, εφορμά….! ---«Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς· Θα κατέλθουν (!;) ζώντες εις τον Άδην!
Διότι ανομία είναι εις το μέσον των κατοικιών αυτών»….!
// Ω Δαυίδ, ας μείνει και καμιά θέση για τον, χχχχχξξξξξςςςςς΄, ’’επερχόμενο’’ Σιλωάμ Ι. Χ…., χα, Ι. ΑΧ….!
Άντε και καλή ‘’ανάσταση’’ : απελευθέρωση : ανάληψη από τον Άδη : εξορίσιο :….! // ♣
▪ Γένεσις : 49 : $1 : Εκάλεσε λοιπόν ο Ιακώβ / θνήσκων….: μετά, τον βαλσάμωσαν οι 12 γιοι του….. /
τους υιούς του και είπε· «συναθροίσθητε διά να σας είπω τι θα συμβή εις το απώτερον μέλλον»….!
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 2 : 17 :
/ …..χα, ως, ‘’έτσι’’, κι ο Ιωήλ : 3 : $1…., ευθύς ως άνω….. /
Θα συμβή τούτο κατά τας εσχάτας ημέρας, λέγει ο Θεός,
θα εκχύσω από το Πνεύμά μου εις κάθε άνθρωπον
και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα ιδούν οράσεις
και οι γέροντες θα ονειρευτούν όνειρα»….: Ομιλία του Πέτρου κατά την Πεντηκοστήν….!
/**/ …..έιιιιι…., τα οράματα : μεγαλεπίβολα, ιδίως τα ιμπεριάλ, σχέδια είναι για τους νέους….,
ενώ τα όνειρα : μικρά σχέδια είναι για τους γέροντες…., και, που ‘’καθεύδουν προς τον Άδη’’….!
Και, χμ, έτσι : παραπεμπτικάαααα, α, μήπως ‘’βαλσαμώθηκε’’ κι ο Ι. Χ :
’’θνήσκων θεός’’, ’’αλά’’ Ιακώβ, απ’ τους 12 μαθητές του…!;
Και….. τι βαβελίστικες ιμπεριαλο’’πάρθενες’’ παραπομπέςςς απ’ την Π. Δ στα εδώ….!
Χξς΄…., γιατί, άραγε,…!; Για πιοοοοο σύγχυση…., ω ‘’Αριμαναχουραμάσδειοι’’…!; /**/ ▀ ▀
-------------------------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------------------
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Το ότι, δηλαδή…., τους εξηγεί ο φωστήραςςςςς Πέτρος…., «κατά τας εσχάτας ημέρας»....,
(*( Εμ, φυσικά, τελείωσαν, έκτοτε, οι ημέρες κι άρχισαν οι νύχτες των «κοιμώμενων», ώς στα σήμερα....,
ννναι…., και, σίγουρος ων ο Κύριος για την επιτυχή έκβαση των σχεδίων του, τότε, τους τα φανερώνει
και, έτσι, μπορούν και προφητεύουν : προλέγουν…., ε, οι που είναι μες στα ‘’πράματα’’ δικοί του….! )*)
έτσι όπως είπε -- έταξε στον Ιωήλ ο Γιαχβέ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’…., χμ, αυτοπροσώπωςςς....,
έτσι και γίνεται τότε κι εκεί : "προφητείες", οράματα, όνειρα…., | …..νααααα…., ονειρώξεις, καλέ σειςςς....! |
από ελεύθερους, μα, ωωωωω, κι από δούλους….!
[ Α, είχε και….. Κανά ‘’δυο’’ δουλικά ‘’μυημένα’’…., χμ, τα με….. ’’βάπτισμα με απόνερο’’….! ]
Έτσι κι εδώ….. πράττουν κι οι 12…., θεονεοπνευματούχοι, πια, όντες....,
ε, χμ, αφού ήσαν, πια, αλλιώς πειθαρχικοί έναντι του Κυρίου : Θεού : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ :…., ως λέγει
πιο κάτω ο Πέτρος : Πρ. Απ. : 5 : 29 : Πέτρος : // Ε, ήτοι, ‘’καινούριο αφεντικό, πού να σε κρεμάσω’’….! //
«Πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεόν παρά εις ανθρώπους»….,
ήτοι, μόνο, στον ‘’Κύριο’’ και τους εγκαθέτους του…., ενώ αμέσως μετά ομολογεί, σχετικά….:
Πράξεις Αποστόλων : 5 : 32 : Πέτρος : «Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτών των πραγμάτων
όπως είναι και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις αυτόν»….!
Τέρατα και σημεία σε γη κι ουρανό…., λοιπόν…., χω, χω, και του κεράτου : βασιλέως η ζημία....,
ως κι άλλα...., πάντα ενεργούντος του Θεούουου διά αυτών…., χμ, ως και με την πυγολαμπίδα τον Ι. Χ....,
που "σταυρώθηκε" σύμφωνα με την ορισμέεενη απόφαση και πρόγνωση του Θεού....,
---- …..ωχ, σικέ πράγμα...., αλά….. βασιλο,’’θεο’’,κισμέτ….! ---και του οποίου, του Ι. Χ, το όνομα επικαλούμενοι οι πιστοί του..... σώζονται...., λέει ο Πέτρος….!
( .....έιιι…., προσοχή, ω πιστοί του, μην επικαλεστείτε το επώνυμό του και χαθείτε....! )
▬ Κάλέ σεις, "Θεο"κτόνοι...., αφού θέλει τόσο πολύ ο Θεός σας να τον πιστέψουν οι δύσπιστοι γήινοι....,
γιατί δεν κάνει, ο παντοδύναμος, πολλάκις, κι άλλα τέτοια, κι έτσι : απροϋπόθετα, ως ‘’μας’’ τα θέλετε….,
ώστε ν’ αλλάξουν τα πράγματα προς το καλό τους...., που...., έτσι...., φαντάζει σαδιστής ερμαίων του...!;
Κι όχι, βέβαια, έκλειψη Ηλίου, χμ, και κοκκίνισμα Σελήνης...., ε, φυσικά, φυσικά φαινόμενα....,
τα οποία, προγνωρίζοντάς ‘τα, τρομοχρησιμοποιούν οι κάθε σατανοφακίρηδες…., ως εδώ κι αλλού....,
για να παραπλανούν αφελείς και να πετυχαίνουν τους βρωμερούς σκοπούς τους….! ▬
=================================================================

10 --- 6 )
#6)

Κεφ. 2, εδ. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Πέτρος….: «.....Αλλ’ ο Θεός τον ανέστησε / τον I. X / διαλύσας τους πόνους του θανάτου,
διότι (!;) δεν ήτο δυνατόν να κρατήται εις την εξουσίαν του θανάτου.
Διότι ο Δαυίδ λέγει γι’ αυτόν, Έβλεπα πάντοτε τον Κύριον ενώπιόν μου,
{ …..εχ, έστω…., νααα, ένιωθε : διαισθάνονταν ο Κύριος Ι.Χ τον Κύριο : το Πνεύμα….! }
διότι βρίσκεται εις τα δεξιά μου διά να μη σαλευθώ.
Διά τούτο ευφράνθηκε η καρδιά μου και η γλώσσά μου αγαλλίασε,
ακόμη δε και το σώμά μου θα αναπαυθή με ελπίδα, διότι δεν θα εγκαταλείψης την ψυχήν μου εις τον άδην,
(( Εμ, έτσι κι εσύ, διαισθανόσουν τη φυλάκισή σου -- ‘’θανάτωσή σου…., ε, ως ‘’ψυχή’’ : θανατοποινίτης….,
στον άδη : φυλακή αποφυλακιστών…., που ο….. Άδης είν’ φυλακή μη αποφυλακιστών θανατοποινιτών….,
εχ, και γι’ αυτό ήλπιζες, ω Πέτρε, στην με τη μεσολάβηση του ζώντος Ιησού αποφυλάκισή σου….! ))
ούτε θα επιτρέψης να ιδή ο όσιός σου φθοράν.
Μου εγνώρισες δρόμους ζωής, θα με γεμίσης ευφροσύνην διά της παρουσίας σου.
Άνδρες αδελφοί, μπορώ να σας πω (!;) καθαρά διά τον πατριάρχην Δαυίδ
ότι και πέθανε και ετάφη και το μνήμά του είναι εδώ (!;) μέχρι της ημέρας αυτής.
Αλλ’ επειδή ήτο προφήτης και εγνώριζε ότι (!;) με όρκον του υποσχέθηκε ο Θεός
να εγείρη (!;) από τους απογόνους του τον Χριστόν και να τον καθίση επί του θρόνου του,
προείδε και μίλησε διά την ανάστασιν του Χριστού, ότι δηλαδή δεν εγκατελείφθη η ψυχή του εις τον άδην
[ Τί, κι αυτός, ως κι η Άγγελος : κόρη της Ήρας «προσεκολλήθη στις πομπές των ψυχών» για Άδη…!; ]
ούτε το σώμά του είδε φθοράν.
{ Ε, τι άλλο…., αφού, και, ο Ι. Χ είχε πνευματικό σώμα…., το της Κ. Δ άφθαρτο….,
κι όχι ως ο Δαυίδ το της Π. Δ φυσικό και φθαρτό….! }
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Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, διά το οποίον όλοι εμείς είμεθα μάρτυρες.
(!;) Αφού λοιπόν υψώθηκε (!;) διά της δεξιάς του Θεού
και (!;) έλαβε από τον Πατέρα το Άγιον Πνεύμα (!;) σύμφωνα με την υπόσχεσιν, εξέχυσε αυτό,
το οποίον τώρα (!;) βλέπετε και (!;!:!;!;!;) ακούτε. Διότι ο Δαυίδ δεν (!;) ανέβηκε εις τους ουρανούς,
αλλά λέγει ο ίδιος, Είπε (!;) ο Κύριος (!;) εις τον Κύριόν μου, κάθησε εις τα δεξιά μου,
έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου.».
---- …..κάλέ…., μήπως κι ο Δαυίδ, αλά Ι. Χ, έβαζε….. όρους στον….. Ελ Αττόν Αδονάη Γιαχβέ…!; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 7 )
#7)

Κεφ. 2, εδ. 39, 40, 41.

Πέτρος….: «Διότι για σας είναι η υπόσχεσις και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακρυά,
όσους προσκαλέση Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια τους (!;) εξώρκισε
και τους προέτρεπε, λέγων, «Σωθήτε από την γενεάν αυτήν την διεστραμμένην».
Τότε εκείνοι που εδέχθησαν τον λόγον του με χαράν, εβαπτίσθησαν,
και προσετέθησαν την ημέραν εκείνην (!;) περίπου τρεις χιλιάδες (!;!;!;!;!;) ψυχές. / Α, ‘’μελλοθάνατες’’…!; /
( Ε, 666.000 : 222 = 3.000….. ψυχέςςςςς…., ννναιαιαι…., μα όχι….. Ανανιοσαπφειρικάαααα….! )
-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 8 )
#8)

Κεφ. 2, εδ. 43, 44, 45.

Είχε καταληφθή ο καθένας από φόβον [ …..χμ, ιμπεριάλ Πνεύμα Νο 888 και ιμπεριάλ φόβος Νο 666….! ]
και πολλά τέρατα και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων.
Όλοι δε οι πιστοί έμεναν μαζί και είχαν όλα κοινά, και επωλούσαν τα κτήματά των και τας περιουσίας των
και τα εμοίραζαν εις όλους κατά την ανάγκην που είχε ο καθένας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#6. #7. #8)
Συνεχίζοντας ο Πήτερ...., τριχολογεί περί του, χμ, θεïστόμασκου φασίστα και θρησκειοϊμπεριαλιστή Δαυίδ
και περί του "προφητεμένου" διά του, πριν τσομπάνη και μετά βασιλιά, Δαυίδ Ι. Χ....,
που «ο Θεός τον ανέστησε διαλύσας τους πόνους του θανάτου»….!
[ Α…., τον συνέφερε : ανέστησε κι από το ‘’οδυνηρό’’ φάρμακο της νεκροφάνειας…., τον Ι. Χ….,
χα, που….. τα νεκρά κορμιά….. δεν πονούν….! ]
Κι αυτό το κάνει ο Πέτρος, πάντα, με φακιρολογήματα....,
για να πείσει, και με χαζοεπιχειρήματα, τους εκεί μαζεμένους…., αναφερόμενος σε "προφητεία" του Δαυίδ,
όπου, κι έστω έτσι, εκφράζει την ελπίδα του για έγκορμη….. ανάληψή του -- ‘’ανάληψή’’ του….,
χμ…., εξού και μερικοί ‘’χριστιανοί’’ θεολόγοι τον θέλουν, κι αυτόν, αναληφθέεεεεντα….,
‘’προφητεία’’ που, τάχα, την είπε για τον Σίσυφο, σώρρυ, Χ,Ν,Γ,αζωραίο...., μεταφέροντάς ‘την σ’ αυτόν....!
Όμωςςςςς…., που, κι αυτός…., ο Πέτρος και διά του Λουκά κι εδώ…., δεν βάζει,
σκόπιμα και για το μπουρδέ μπερδεύειν, εισαγωγικά : «’’…..’’»….,
ως ποτέ και πουθενά δεν υπάρχουν εισαγωγικά στα….. στ’ αρχαία ελληνικά….. κείμενα, και, της Π. Δ,
παρά, μόνο κι όπως -- όπως, στη μετάφραση της Π. Δ….,….!
Ομοίως : κορμο,α,φθαρτικά του Δαυίδ λένε κι αλλού κι άλλοι…., { Ρε, μπας και φυλακίστηκε ο Δαυίδ και…!; }
ενώ φαίνεται ξεκάθαρα πως την είπε, σαν σε ελπίδα, ο χαζοφαντασμένος Δαυίδ για τον εαυτό του….,
που το σώμα του είδε φθορά….,
/*/ …..χμ, υπενθυμίζοντας, ο Πέτρος, τον εκεί τάφο του Δαυίδ….,
ξου, δίπλα στους των….. Αδάμ κι Εύας…., εχ, που ο κατακλυσμός του Νώε δεν τους εξεξεξαφάνισε….! /*/
όπως, λ. χ, ‘’επιβεβαιώνει’’, σχετικά με την ταφή και την κορμοφθορά του Δαυίδ και ο Παύλος….:
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Π. Α : 13 : 36, 37….: Παύλος : «Και ο μεν Δαυίδ, αφού υπηρέτησε, εις τον καιρόν του, τα σχέδια του Θεού,
επέθανε και ενταφιάσθηκε κοντά εις τους πατέρας του και (!;) εγνώρισε φθοράν.
Εκείνος όμως / ο Ι. Χ / που ο Θεός ανέστησε (!;) δεν είδε φθοράν»….!
Παράλληλα δε με τις τριχολογίες του, ο Πήτερ, τους θεράπευσε : συγχώρεσε όλους....,
χμ, απροϋποθέτως / απροπαγανδίστως / κιόλας....,
*$* …..ε, απ’ την (!;!;!;!;!; ) ασθένεια | δαιμόνιο | της αντιφροσύνης τους προς αυτούς….,
ή και της αδιαφορίας τους …., που κι αυτή ασθένεια / …..ίσως κι αρρώστια….. / τούς ήταν….,
ή και της αμαρτίας : ανομίας : ανυπακοής τω Γιαχβέ….:
Ησαΐας : 33 : (23), 24 : (Υπόσχεσις σωτηρίας) :
Γιαχβέ : «Τότε οι (!;) τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα
και οι (!;) χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν.
Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών, Ιερουσαλήμ / θα λέγη (!;!;!;!;!;) ‘’είμαι ασθενής’’,
διότι όλοι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν των αμαρτιών των»…., ε, λες κι ήσαν όλοι ‘’αμαρτωλοί’’….!
Και, μετά, που ο Γιαχβέ έγινε, από υλικός, πνευματικόςςς, η λέξη αμαρτία παίρνει άλλη διάσταση….! *$*
και…., με παροτρύνσεις μετανοίας και βαπτίσματος στο όνομα του Χαζωραίου,
αλλά και αποφυγής της….. αντίχριστης, ανεξόρκιστης και διεστραμμένης "εκείνης" γενεάς....,
|| .....χα…., πας μη "χριστιανός"..... διεστραμμένος...., ε, ρε ναρκισσοχριστιανούληδες...!; ||
τους εξόρκισε όλους / 3.000 /…., ο ανεξόρκιστος...., και τους….. ’’αερο’’ : ’’πνευματο’’ : βάφτισε όλους....!
Έτσι, ‘’πρόσθεσαν’’ στο "Κόμμα" τους εκείνη την ημέρα 3.000 περίπου ψυχές…., χμ, "θεο"πρόσκλητες….,
(#( Χμ, 3.000 παρά..... 666.666…., ε, τώρα ως αλιείς τόσους…., μα, μετά, ως κυνηγοί, περισσότερους….!
Και κόψε κανένα λουκάνικο, ρε Λουκ,ανικ,ά, ή το λαιμό σου....!
Ε, κι απ’ αυτούς, τους 3.000….. ορκισμένους με βασιλικό όρκο ‘’Μυρίους’’, πόσοι σας έμειναν, τελικά…!;
Και, χα, ψυχέςςς…., α, ως….. ψυχο·πνευματικό….. Κόμμα….. ή, έτσι, πια, μελλοθάνατοι ‘’καμικάζι’’…!; )#)
αυτές που ‘χαν καταληφθεί από φόβο με τα πολλά σημεία και τέρατα που γίνονταν διά των αποστόλων….!
Φοβισμένοι, λοιπόν, αυτοί, έλεγαν το "ποίημα"….. στους….. Φοβο…..Δειμο : τρομο….. Πανικούς....,
ω σώρρυ, πουλούσαν τα κτήματα και τις περιουσίες τους…., ως κι ο Βαρνάβας, ο μετά μαθητής τους….,
και τα μοίραζαν σε όλους...., τάχα, κατά την ανάγκη που είχε ο καθένας....,
ζώντας σε κοινόβιο πιστών...., που όλο και επληθύνοντο συν Κυρίω...., ε, και πλην Δεσποινίδω....!
◘ Φυσικά…., όσοι ήσαν οικογενειάρχες από τους 12 αργόσχολους….. είχαν πιότερες ανάγκες
και για αυτό, πλην και χορηγόθεν, έπαιρναν τα περισσότερα...., ώς και….. Ανανιοσαπφειρικάαααα....!
Άστε που μερικοί είχαν και περιέφεραν ώς και….. ‘’παλλακίδες’’….,
όπως οι «άλλοι απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς, οι έχοντες εξουσία και γι’ αυτό,
μα και για να μην εργάζωνται,…..»…: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 5, 6….,
εχ, να, καθώς τους ‘’καρφώνει’’ ο ‘’παρθενό’’φιλος….. Φοιβοφαύλος….. Π,Φ,αύλος….! ◘
====================================================================

10 --- 9 )
#9)

Κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9, 10.

{{ Ο Πέτρος προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν / τον χωλό….. / μαζί με τον Ιωάννην,
και είπε, «Κύτταξέ μας».
[ Κεφ. 3, εδ. 4.] }}
Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι,
/ …..ο Πέτρος τον υπερσαραντάχρονο κι εκ γενετής χωλό : από γονείς χωλό : άνομο τω Κυρίω..... /
τον εσήκωσε· αμέσως δε εστερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι,
και μ’ ένα πήδημα εσηκώθηκε ορθός και περπατούσε και εμπήκε μαζί τους εις τον ναόν,
περιπατών και πηδών και δοξολογών τον Θεόν.
*** Ρε αγράμματε ψαρά Γλαύκε, σώρρυ, Πέτρε….,
θα τους ‘’σκάσεις’’ τους Σαδδουκαίους…., α, και τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους….,
συ που μετέπεισες : θεράπευσες απ’ την ασθένεια της ανομίας τω Κυρίω τον «αλληγορικό χωλό»….,
ε, αλληγορικός «χωλός, που άρπαξε πλουσίαν λείαν»…., ως θα έλεγε κι ο Ησαΐας : 33 : (23) 24….! ***
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Όλος ο λαός τον είδε να περπατή και να δοξολογή τον Θεόν και τον ανεγνώρισαν ότι ήτο εκείνος
---- …..ε, ννναιαιαι…., εκείνος ήταν…., που δεν είχε….. σικέ σωσία : άγγελο ο σικέ χωλός….! ---που εσυνείθιζε να κάθεται εις την Ωραίαν πύλην του ναού δι’ ελεημοσύνην
και έγιναν έκθαμβοι και εκστατικοί γι’ αυτό που του συνέβη.
{#{ Π. Α, κεφ. 5, εδ. 15, 16 : Ακόμη και τους ασθενείς έφερναν στις πλατείες
και τους έβαζαν σε κρεββάτια και φορεία ώστε, όταν θα περνούσε ο Πέτρος,
να πέση έστω και η (!;!;!;!;!;) σκιά του σε κάποιον από αυτούς.
Μαζευότανε και κόσμος από τας πέριξ πόλεις εις την Ιερουσαλήμ
και έφερναν τους ασθενείς και όσους εβασανίζοντο από πνεύματα ακάθαρτα,
και όλοι εθεραπεύοντο.
--*-- …..ε, «αλληγορικοί ασθενείς»…., αλληγορικές κι οι θεραπείες τους….,
χμ, «πράγματα συμβολικά και προς νουθεσίαν…..»…., ως θα ‘λεγε κι ο / υπαρκτός…!; / Παύλος….:
Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 11….: «Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους
ήσαν συμβολικά και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς,
(!;) εις τους οποίους (!;) έφτασε (!;) το τέλος των αιώνων»….! --*-- }#}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#9)
Και πάλι ο Πέτρος…., χμ, με βοηθό τον Ιωάννη…., θεραπεύει τον υπερσαραντάχρονο εκ γενετής χωλό
διά προσεκτικής οφθαλμοσκόπησης...., μάλιστα, χωρίς να τους το ζητήσει αυτό ο διαπαιδαγωγούμενος….,
παρά ελεημοσύνη, ήτοι, χρήματα….: «ασήμι και χρυσάφι»…., ο επαίτης χωλός….,
που ο Πέτρος | Ε, ναι, Λουκά…., που δεν έκλεβε δα κι απ’ το κοινόβιο….! | δεν είχε, λέει, να του δώσει,
πλην απ’ τη θεραπεία του....!
[[ Έι…., χμ, αποκρυπτογραφημένο -- αποκωδικοποιημένο κι αυτό…., συμβολικά, στημένο κι αυτό….,
που….. όσοι εκεί ‘’μυημένοι’’….. το καταλάβαιναν…., το….. δήθεν μεταπειστικό του….. δήθεν χωλού….,
να, ως συνέβαινε και με τα ‘’τέτοια’’, και, των αρχαίων Τρελλήνων Ασκληπειάδων….:
συντεχνία ιερομάντεων και του….. «μεγάλου κόλπου» –τους…., ή…., ή…., ήηηηη….! ]]
|*| .....χα, έτσι οφθαλμοσκοπικά...., όπως, μετά, και τον Ανανία και την Σαπφείρα.…,
μα, εκεί, σε ρόλο….. της Γοργόνας Μέδουσας : τέρατος της τρελληνικής Μυθολογίας….,
αυτής με τα δυο στρογγυλά μάτια που εξακόντιζαν ‘’πνευματικέςςςςς’’ αστραπές…..
κι όποιος έπεφτε κάτω απ’ το βλέμμα της γινόταν….. πέτρα Νο -666…., ε, ναι, ρε Πετράρια….! |*|
Ναι…., θεράπευσε/σαν αυτόν τον ίδιο χωλό…., εχ, που «τον ανεγνώρισαν ότι ήτο εκείνος.....»....,
χμ, κι όχι κάποιον….. σωσία του...., σικέ, κι αυτόν, χωλό....,
κι όλοι τότε έγιναν έκθαμβοι κι εκστατικοί για το συμβάν....!
--*-- .....ωχ, το κομπαρσείο των σικέ, έστω σωματικά, αναπήρων κ. λ. π..... δεν έχει τέλος....! --*-------------------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------▓ Καλά, ρε Λουκά…., σε πιστεύουμε...., ε, αφού κι οι εκεί "συναχοτσιμπλούχοι" τον αναγνώρισαν....,
μα….. κι αφού...., ώς κι οι δύσπιστοι κι αντίπαλοί τους Σαδδουκαίοι
/$/ …..χξς΄…., που τους ανέκριναν, τους Πέτρο και Ιωάννη, τότε κι εκεί...., για να διαπιστώσουν,
εχ, με ποιανού δύναμη, του Θεού ή του Σατανά, το έκαναν αυτό, χμ, «το αναντίρρητο θαύμα»….!
Βρε, ‘’τέτοιοι’’ κι εσείς, Σαδδουκαίοι…., ποίος, τελικά, μπορεί να είναι σίγουρος με αυτούς
για το αν είναι….. ’’«υπό συκήν…., έστω, Σατανά…., ή ‘’«υπό άμπελον»’’…., έστω, Θεό»’’…!; /$/
το πίστεψαν, τάχα, ως αληθινό...., χα, ως άλλοι τα δικά τους, συμβολικά κι αυτά, σαδδουκαιίστικα….,…..
όπως πιστεύουμε και τους, έτσι, βρωμοεπιγόνους σας σατανοφακίρηδες, τσσσσς, τους παναγίους....!
Όμως…., αν λάβουμε υπόψιν μας…., πλην το ως άνω αλληγορίστικο του Ησαΐα : 33 : 23….:
«…..τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν»….,
και, και, το αλληγορίστικο του Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 12, 13 :
«Διά τούτο ενισχύσατε / οι διαπαιδαγωγούμενοι του Κυρίου / τα άτονα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα,
και κάνετε ίσιους δρόμους για τα πόδια σας,
διά να μην εξαρθρωθή το χωλόν αλλά μάλλον να θεραπευθή»….,
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που ‘’τέτοια’’, σικέ ή μη, ψυχολογικά : μεταπειστικά τα παρουσιάζουν και ως σωματολογικά….. θαύματα….,
ε…., τότε κι έτσι : αν…., απάτη είναι όλα τους….,
ως λ. χ, με την άκαρπη συκιά : παραβολή αλλού κι άλλος….. και θαυματικό συμβάν αλλού κι άλλοι….:
Λουκάς : 13 : 6 έως 9 : παραβολή….,
ενώ οι Ματθαίος : 21 : 18 έως 22 και Μάρκος : 11 : 12 έως 14 και 20 έως 26 : θαυματικό συμβάν….,
ή το όραμα του Ιεζεκιήλ : 37 : 1 ώς 14 με τα ξηρά οστά….,….. ε, ναι, γιατί όχι έτσι, που έτσι, κι εδώ, εεε…!; ▓
► Δαινιήλ : 2 : $30 : ( Το όνειρον / του Ναβουχοδονόσορος / ) :
Δανιήλ : «Αλλ’ ως προς εμέ, όχι ένεκα σοφίας τινός, την οποίαν έχω (!;) εις μεγαλύτερον βαθμόν (!;)
από όλους τους ζώντας ( Παύλεε…., ιδιόλογός –σου κι αυτός….! ) απεκαλύφθη το μυστήριον τούτο εις εμέ,
αλλά διά να καταστή δυνατόν να γίνη γνωστή εις τον βασιλέα η εξήγησις
και διά να ημπορέσης να εννοήσης / ω Ναυουχοδονόσορα / τας σκέψεις της καρδίας σου»….!
Παραπομπή απ’ το $30 της Παλαιάς Διαθήκης….. ιμπεριάλ ‘’τέτοιο’’….. στις Πράξεις Αποστόλων : 3 : 12….:
Όταν είδε αυτό ο Πέτρος, | την κατάπληξη του λαού για τη θεραπεία του χωλού επαίτη υπό του Πέτρου |
είπε εις τον λαόν, ’’Άνδρες Ισραηλίται, γιατί εκπλήττεσθε γι’ αυτό;
Γιατί έχετε προσηλωμένον το βλέμμα σας σ’ εμάς σαν να τον είχαμε κάνη να περπατή
με δική μας δύναμι ή ευσέβεια;’’….: Ομιλία του Πέτρου εις τον ναόν….!
---- Κάλέ…., εννοήσατε, παραπεμπτικάαα, τις ‘’εσω’’ιμπεριάλ καρδιοσκέψεις των ‘’Κυριο’’δύναμων…!; ---- ◄
-----------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------Έτσι και μετά...., ως μας πληροφορεί ο….. Λουκάς, κεφ. 5, εδ. 15 και 16…., ο αλαφροΐσκιωτος Πήτερ….,
πλην και που θεράπευε τους πάντες και από όλες τις ασθένειες…., μα κι αρρώστιες…., τους....,
▌ Εεεχ, αυτά κάνει, και, ο αλλοπαρακλητούχος από «μετάνοια και πειθαρχία τω Κυρίω», πια, Πήτερ....,
ενώ, ως παλιοπαρακλητούχος κι «απείθαρχος»,
ούτε καν την με πυρετό πεθερά του δεν μπορούσε να ξεπυρετώσει....!
(( Βέβαια, αν κάποιος μπορεί να κάνει, ’’τώρα’’, ’’κάτι’’ τέτοιο σε κάποιον….,
προκαλώντας του ανάλογη, και, για πυρετοθεραπεία αδενική έκκριση….: ‘’αυτο’’θεραπεία….,
ως έχων τις ανάλογες προϋποθέσεις γι’ αυτό….,
δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και ύστερα….,
ως μη έχων, τότε, τις ανάλογες γι’ αυτό προϋποθέσεις…., μα κι αντίστροφα….! ))
Οι μπαλωτήδες "θεο"λόγοι λένε πως μπορούσε και τότε...., κι ας μη μας το λένε οι εδώ τριχολόγοι....,
αλλά...., να...., χμ, είχε, ακόμα, προβλήματα με την ‘’αχώνευτή’’ του πεθερά του….,
που άφησε το ‘’γάμο’’ του, και τα παιδιά του,
και πήγε για κυνήγι στα εξεξεξουσιοπουρνάρια ο αλιέας κυνηγός....! ▌
απόκτησε και θαυματική, χμ, σκιά...., που..... όποιος Πετροσκιάζονταν..... θεραπεύονταν....,
χωρίς τις ανάλογες προϋποθέσεις κιόλαςςς...., όλουςςς….. κι έστω ότι ήταν θαυματοποιόςςς ο Πέτρος....!
*** Οι άγραφες γραφές...., σχετικώς...., λένε πως σε όποιον σεξοανίκανο έπεφτε η σκιά του Πήτερ.....
θεραπεύονταν από τη σεξοανικανότητά του….: από ‘’τζιτζίκι, γίνονταν ‘’Πρίαπος’’…..
κι ο Πήτερ τον έβαζε "να βόσκει τις αγιοποδοπλύστρες προβατίνες"....! ***
==================================================================

10 --- 10 )
#10)

Κεφ. 3, εδ. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Πέτρος : «Και τώρα, αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοιαν ενεργήσατε, όπως και οι άρχοντές σας.
Αλλ’ (!;) αυτός είναι ο τρόπος διά του οποίου ο Θεός επραγματοποίησε εκείνα που είχε προείπει
διά στόματος όλων των προφητών του, δηλαδή τα παθήματα του Χριστού.
Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε διά να εξαλειφθούν αι αμαρτίαι σας,
διά να έλθουν καιροί αναψυχής εκ μέρους του Κυρίου και αποστείλη τον Ιησούν
τον (!;) ήδη (!;) ωρισμένον διά σας Μεσσίαν, τον οποίον (!;) πρέπει ο ουρανός να δεχθή
μέχρι των χρόνων που θα αποκατασταθούν όλα όσα είπε ο Θεός
([ …..ε…., μέχρι να αποκατασταθούν όοοοολα…., θα μεταλλαχτεί σε «αρσενικό» πολεμιστή
η/ο Τειρεσία/Τειρεσίας Ι. Χ/Ι. ΑΧ…., μάλιστα, και με μεταπτυχιακό από τα εξωτερικά : ουράνια….,

16
χα, που θα πρέπει όμως, να αναγνωριστεί
κι απ’ την ανάλογη «Επιτροπή των 500» του εσωτερικού : της γης….,
ννναι…., για να μπορεί να εξεξεξασκήσει το επάγγελμα του Χεσσία, σώρρυ, Μεσσία…..
σαν άντρας, πια…., και στην 678η….. Απο,Επι,καλυπτική….. παράσταση του….. σήριαλλλλλ….! ])
διά στόματος όλων των αγίων του προφητών από τους αρχαιοτάτους χρόνους.
Ο Μωυσής είπε εις τους πατέρας μας, Κύριος ο Θεός σας θα (!;!;!;) εγείρη για σας (!;!;!;) προφήτην από σας
τους ιδίους (!;) όπως ήγειρε (!;) εμέ· [ Ιησούς = «νοητός Μωυσής»…!; Μωυσής = «νοητός Ιησούς»…!; ]
|| Εχχχχχ…., συ Μωυσή…., ήσουν και ο 1ος….. Μωυσούς, σώρρυ, Ιησούς Κάδμος….! ||
αυτόν να ακούσετε εις όλα όσα θα σας πή.
Αλλ’ όποιος δεν ακούση τον προφήτην εκείνον (!;!;!;) θα εξολοθρευθή από τον λαόν.».
{{ Π. Α, κεφ. 4, εδ. 12, 13 : Πέτρος : « (!;) Δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου σωτηρία,
ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανόν, δοσμένον εις τους ανθρώπους,
διά του οποίου πρέπει να σωθούμε».
Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου και κατάλαβαν
ότι είναι άνθρωποι (!;) αγράμματοι και απλοïκοί (!;) ,
---- …..χα…., άλλοι : οι ‘’μάλλινοι’’ ‘’Αθηνικοί’’ ‘’τους παίρνουν στο χοντρό’’…..
κι άλλοι : οι ‘’αραχνοϋφαντένιοι’’ ‘’Αραχνικοί’’ ‘’τους παίρνουν στο ψιλό’’….! ---έμειναν κατάπληκτοι και τους (!;) ανεγνώρισαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησούν. }}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#10)
Στην ομιλία του αυτή στο Ναό ο ‘’σπουδ’’αρχίδης σχιζο’’ψιτάκιας’’ Πέτρος....,
αφού τους μπουρδοεξηγεί πως ο Θεός του Αβραάμ…., ε, της Σάρρας και της Μάρας...., α, και του Μάρα….,
ξεχώλαινε τον χωλό διά αυτών...., χμ, συν Ιησού...., νααααα, (!;) τον….. «προφήηηηητην» Ιησού….,
που ο Θεός, χα, (!;) «ήηηηηγειρε» από αυτούς τους ίδιους…., όπως «ήηηηηγειρε» (!;) και τον Μωυσήν….,
[[ Χμ, ήτοι, παραδέχεται, κι αυτός, τους σατανοπροφητάδες : πρότυπά του της Π. Διαθήκης….,
/ …..εμ, και τον σχιζοΓιαχβέ….! / χωρία των οποίων χρησιμοποιεί….,
ε, που ο μη αυτόπτης Λουκάς βάζει στο στόμα, και, του…., μα, έστω, έτσι….,
μόνο που, απ’ τον Μωυσή έως τον Ι. Χ, ’’επαληθεύτηκαν’’ κι από άλλους ‘’Μεγαλαδελφικούς’’,
έστω, Χριστούς….! ]]
προσπαθεί, για να τους προσελκύσει στο νεοσυσταινόμενο Κόμμα τους,
να τους ξαναγεμίσει με τύψεις, τους εκεί μαζεμένους....!
Γι’ αυτό δε τους λέγει πως, τάχα, από άγνοια ενήργησαν και σταύρωσαν τον Ν,Χ,Γ,αζωραίο....,
εχ, αν και ο Πιλάτος απεφάσισε να τον απολύσει....,
πράγμα, όμως, που το θέλημα του Θεούουου προόρισε να μη γίνει....!
▬ Ε, αφού έτσι, τα παράπονά σας, ω κισμετούληδες, στο Θεόοο, για τη "σταύρωση" του κισμετοΙ.Χ....!
Να, βρε…., καλός ήταν ο Καισαροεγκάθετος Πόντιος Πιλάτος….,
μα, π ι α, ’’Κυριοκίνητος’’ και ’’του Κόλπου’’ τους…., από ένα σημείο και πέρα, μάλλον, κι αυτός….,
α, κι αντικαισαρικός, π ι α, ναι, κι άλλου επίδοξου Καίσαρα φίλος….!
Α, χμ, γι’ αυτό, μάλλον, ήταν ο 1ος που αγιοποίησαν, μετά, οι χριστιανοί :
η ραβινοκλίκα –τους και τον γιόρταζαν…., χμ, εορτάζοντος στις 25 Ιουνίου, τότε….:
αρχικά, ναός του Αγίου Πόντιου Πιλάτου σε….: Ιερουσαλήμ, Γαλλία,…..
όπως αγιοποιήθηκε κι ο νηπιοσφαγέας Ηρώδης…., χα, που βοήθησαν στο σχέδιο του Θεούουου….,
και που, μετά, ξεχάστηκαν….,
ε, που ‘’ξύπνησε’’ κι ο «κοιμώμενος» κόσμος που «κοιμάται την νύχτα»
και κατάλαβε, και, το που καταντούν αγίους τους τραγίους….! ▬
Τον Ν,Χ,Γ,αζωραίο…., που τον δόξασε κι ανάστησε εκ νεκρών ο Θεόςςςςς….,
κάτι που όλοι εκεί ξέρουν και μαρτυρούν, τους λέει....,
μα που θα πρέπει τώρα...., για να συγχωρεθεί αυτή η αμαρτία τους...., η της Χριστο’’σταύρωσης’’….,
να μετανοήσουν…., φεύγοντας απ’ τον κακό δρόμο….,
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και να μπουν στο ορθόδρομο κοινοκτημόσυνο "κόμμα" τους….,
ώσπου να αποκατασταθούν όλα όσα ο…., εις τον ουρανό -- εξωτερικό ων, πια…., Χριστούλης -- Τούλης
κι οι "προφήτες" είπαν -- έταξαν...., (!;) απ’ τον Σαμουήλ και μετά….! { Α, όχι απ’ τον Ησαΐα και μετά…!; }
Τότε : με την αποκατάσταση, θα ξαναρθεί….. «διά αυτούς : διά σας»….. για 2η φορά στο "Ισραήλ"....,
ο Ιησούλης…., που, και, κατά τον Μωυσή, θα πρέεεεεπει όοοοολοι να τον υπακούουουουουουν….,
για να μη εξολοθρευτούννννν…., επανατρομολέγει ο Πήτερ….. ο εξεξεξολοθρευτής κι εξεξεξορκιστής....,
/ …..χμμμ, μάλλον, για να μην τους κάνει, κι αυτούς, ’’οριζόντιους’’, Ανανίες και Σαπφείρες....! /
τον μόνο διά του οποίου πρέπει να σωθούν όλοι...., εσαεί έκτοτε....!
Έτσι...., κυρίως, για την, τσς, μεγαλόπνευστη ομιλία του θαρραλέου Πέτρου....,
[[ …..που γι’ αυτήν κρίθηκε, συν Ιωάννη, κι αποκρίθηκε ενώπιον του συνεδρίου των αρχιερέων, μετά….,
ως και για το ‘’θαύμα’’ του ‘’θεραπευθέντος’’ χωλού….,
που, δήθεν, πίστεψαν…., σαν ‘’τέτοια’’ έκαναν κι αυτοί…., ε, οι, μάλλον, μες στο ‘’Ιερό Μέγα Κόλπο’’….!
Μα και για το που αναφέρονταν στον Ι. Χ κατακρίθηκαν….,
πράγμα : αναφορά που απαγορεύονταν, πια, έστω και κατ’ όνομα….! ]]
του αστοιχείωτου δημαγωγού κι απλοϊκού προπαγανδιστή, Νο 888 μαζί και Νο 666, παπαγαλοΠέτρου....,
--#-- .....εμ, σήμα κατατεθέν κι αναγνώρισης ήταν..... η αγραμματοσύνη τους....,
των απλοϊκών, λαϊκιζόντων, δημαγωγών κι αυτών….!
Αγράμματοι μεν…., μα απ’ έξω κι ανακατωτά μάθαιναν το ‘’ποίημα’’ οι….. Γιαχωβάδες….! --#-*$* …..του οποίου Πέτρου τις επιστολές, και αυτού, τις έγραφε, και, ο Σιλουανός….:
«Διά του Σιλουανού,….. σας έγραψα την σύντομη αυτήν επιστολήν,…..»….: Πέτρου Α΄ : 5 : 12….,
μα που...., ο μυστηριολύτηςςςςς...., ώς και το (!;) νερό που διέβη (!;) η κιβωτός του Νώε
( …..τίιιιι…., κιβωτός ήταν η….. πύρινη άμαξα του Ηλία, σώρρυ, Νώε…., που διέσχισε τα ‘’νερά’’…!; )
κατάλαβε, πια, κιόλας, πως είναι το αντίτυπο του νερού του βαπτίσματός τους στ’ όνομα του Ιησού....:
// Ω Πέτρε…., κάνε με Πνεύμα, πια, το βάπτισμα του Ιησού…., ναι, και πρόσεχε τα 678 βαπτίσματα….! //
Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 20, 21, 22...., χμ, βάπτισμα, αντίτυπο, που….. «σώζει και εμάς…..»….,
ε, αφού είν’ «αφιέρωσις συνειδήσεως αγαθής εις τον Θεόν»…., [ Ννναι, που ‘’αγαθοί’’ δεν είμαστε….! ]
ναι, αγαθής υποταγής αλά Νώε στον ‘’Κύριο’’….,
που «του/τους έδωκε το Πνεύμα το Άγιον, αφού πειθάρχησε/σαν εις αυτόν»….: Π. Α : 5 : 32….! *$*
έτσι, γι’ αυτή την ομιλία του, λοιπόν, πίστεψαν (!;) περίπου 5.000 άνδρες, | Α, όχι….. ψυχές : ‘’ψυχές’’…!; |
πλην από τα γυναικόπαιδα, λέει ο Λούκας….,
([ Α, ‘’5.000’’ άνδρες και γυναικόπαιδα…., τώρα…., συν 3.000 ‘’ψυχές’’…., πριν….,
ίσον 8.000 και πλέον κορμοψυχές…., ε, που ο ιμπεριλισμός είναι, κι εδώ, του, ιδεο, Νο 888 και πλέον….,
ήτοι, σχεδόννννν, 9.000….. σ,Σ,τυγερά πεινασμένες κορμοψυχές,
που ο Πήτερ τις χόρτασε με 5 ψωμιά και 3 ψάρια, σώρρυ, με….. πνεύμα : αέρα : όνειρα Νο 678….! ])
ε…., ας συμπληρώσουμε κι εμείς…., που αέρας είναι...., και μερικά, ανορθόδοξα….. σκυλιά, γουρούνια,....!
===================================================================

10 --- 11 )
#11)

Κεφ. 4, εδ. 31.

Όταν προσευχήθηκαν, εσαλεύθηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι
( Εμ, έγινε της….. 222ης Χ 3 : 666ης….. Πεντηκοστής : 50ής….. το κιγκλίδωμα….! )
και επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιον και εκήρυτταν τον λόγον του Θεού με θάρρος.
------------------------------------------------------------------------------------------------------#11)
Χμ, χμ, χμ,....."χριστιανοί" προσεύχονται..... κι η Γη θεμελιοτρίζει...., α, κι η λαο,νερο,θάλασσα τρέμει….,
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ε, και, γι’ αυτό, αφήστε τα Βαγγέλια και "πιάστε τα….. λογοφραγγέλια"....,
πριν τα ρίξουν όλα, προσευχόμενοι....!
----- …...κάλέ….., αυτοί ξεπέρασαν και τους Ινδιάνους της Βορείου Αμερικής σαμάνους : ιερείς….,
που, όταν λειτουργούσαν οι «σεισίχθονες», τραντάζονταν, χξς΄, θαυματικώςςς, οι σκηνές τους….! ----Ρε, μπας και οι σεισμοί γίνονται έτσι και με ‘’τέτοια’’…., επειδή προσεύχονται τα σαλεμένα Χριστάρια....,
γιατί...., χμ, στα αγιολόγιά τους...., όταν προσεύχονταν…., λένε οι αγιολόγοι...., μερικοί μεγαλοάααγιοι....,
μέχρι που κι οι δαίμονες κατέβαιναν κι έκαναν θόρυβο, λ. χ, κουνώντας τις σκεπές των σπιτιών τους….,
για να μην μπορούν να προσευχηθούν...., λες και δεν θα μπορούσαν…., έστω έτσι ως μας τα λένε....,
να ρίξουν τα σπίτια τους…., των….. παστράβιων….. παϊσίων…., ώστε να τους σκοτώσουν, ως λεν αλλού,
και να τους ξεφορτωθούν μια και καλή....! ( Εχμ, ρε, κι αυτός, έχει ‘’μυστικό’’ σχέδιο, που αυτοί το ξέρουν….! )
Και τι..... γρήγορη…., χμ, και….. όλων κιόλας...., επιφοίτηση Αγίου Πνεύματος...., ρε Λουκανικά....,
// Ε, φωτίζεται από σοφία κανείς…., χμ, μόλις δίνει τον «βασιλικό όρκο»…., ως θα έλεγε κι ο Σολομών….,
σαν «υπακούη εις την διαταγήν βασιλέως λόγω θείου / Βασιλικού : Αρχιβασιλικού / όρκου» :
Εκκλησιαστής : 8 : 1, 2….! Και….. το γοργοπέταχτο περιστέρι : Πνεύμα είχε φτερά της Γοργούς ή…!; //
ώστε αμέσως κήρυτταν το λόγο του Θεούουου...., χμ, αντάμα και το θάμα....!
|*| Ω Λούκας Κάδμε…., προκάτ λογο,εργο,φακίρη…., κόψε ένα λουκάνικο..... και φάε ‘το..... ριγανάτο….! |*|
================================================================

10 --- 12 )
#12)

Κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Αλλά κάποιος ονομαζόμενος Ανανίας μαζί με την γυναίκά του Σαπφείραν επώλησε ένα κτήμα
και εκράτησε διά τον εαυτόν του μέρος από το αντίτιμον εν γνώσει και της γυναικός του,
το δε υπόλοιπον το έφερε και το έβαλε εμπρός στα πόδια των αποστόλων.
Αλλά ο Πέτρος του είπε, «Ανανία, γιατί εκυρίευσε την καρδιά σου ο Σατανάς,
ώστε να ψευσθής (!;) εις το Πνεύμα το Άγιον
( Α, και πώς ’’φορτώνετε’’, και, τους φόνους σας στον, τάχα, όντως Θεό, ω απόσκατα του όντως Σατανά….! )
και να κρατήσης διά τον εαυτόν σου κάτι από το αντίτιμον του κτήματος;
Εν όσω παρέμενε, δεν ήτο δικό σου, και όταν επωλήθη, δεν ήτο το αντίτιμον εις την διάθεσίν σου;
Γιατί εσκέφθης αυτό το πράγμα; Δεν εψεύσθης εις ανθρώπους αλλ’ (!;) εις τον Θεόν».
Μόλις ο Ανανίας άκουσε τα λόγια αυτά, έπεσε και ξεψύχησε, [Εμ, όλο ενοχοποιείτε τον όντως Θεό και θα….!]
και κατέλαβε μεγάλος φόβος όλους όσοι τα άκουσαν. (!;)
Οι νεώτεροι εσηκώθηκαν και τον εσκέπασαν και ύστερα τον έφεραν έξω και τον έθαψαν.
Μετά (!;) τρεις ώρας || …..ε, και….. 666 δευτερόλεπτα Νο 666….! || μπήκε και η γυναίκά του
χωρίς να γνωρίζη τι είχε συμβή.
Και ο Πέτρος της είπε, «Πές μου, για τόσο ποσόν επωλήσατε το κτήμα;». Και εκείνη είπε, «Ναι, για τόσο».
Τότε ο Πέτρος της είπε, «Γιατί συμφωνήσατε και οι δύο να πειράξετε (!;) το Πνεύμα του Κυρίου;
Να, τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου είναι στην πόρτα και θα σε πάρουν έξω».
Και έπεσε αμέσως κοντά στα πόδια του και ξεψύχησε.
Όταν εμπήκαν οι νέοι την ευρήκαν νεκρή και την επήραν έξω και την έθαψαν κοντά στον άνδρα της.
Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλην την εκκλησίαν και όλους όσοι άκουσαν αυτά. (!;)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#12)
Εμ...., τέτοια, ‘’έτοιμα’’, καθίκια αγιοποιούνται : τους καταντούν τραγίους οι αρχιτράγοι….,
τσαμπουκοφονιάδες, ώς και γι’ ασήμαντη αφορμή...., [ Οι ιστορίες κι οι μυθολογίες είν’ όλο ‘’τέτοια’’….! ]
όπως εδώ με τον Ανανία και τη Σαπφείρα…., έως και λαοκτόνοι....,
μα, χμ, προωθητές του "χριστιανισμούουουουου"....,
// .....έιιιιι…., εκκλησίες, και, των "χριστιανών", ιερά και μαντεία της αρχαίας Τρελλάδος -- τράπεζες,....:
ξέπλυμα βρωμογήινων καθαρμάτων, πλυντήριο βρώμικου, φανερού ή μη, λαφυροχρήματος….! //
που…..παρέγραψαν, γι’ αυτήν την προώθηση και μόνο, τα βρωμερά τους εγκλήματα….,
χα, γιατί βοήθησαν το Θεόοο να επιτελέσει το, Νο 678 ’’μυστικό’’, σχιζοσχέδιό του….,
το που «προώρισε» να γίνει….!
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Δηλαδή, όπως συμβαίνει και σε όλες τις "θρησκείες" με τους λαο’’τυφλοσούρτες’’….,
που..... λίγα περί αυτών φανερώνουν…., κι οι εδώ....,
αλλά αρκούν…, για να καταλάβουν οι μη ζουρλοφανατισμένοι το πόσο Μεγάλοι κι Άγιοι ήσαν....:
κλέφτες, απατεώνες, πολλοί απλώς δηλώσαντες και μαρτυρήσαντες το θρήσκευμά τους,
κυρίως, προεστοί : ‘’αέρια’’, καισαροφασίστες, βασιλιάδες,….. καθίκια του κερατ,βασιλ,ούχου Κερατά....,
η Σάρα, η Μάρα κι η Μαρία η συφιλιάρα…., που λένε....,
/*/ .....ε, εξαιρέσει ελαχίστων όντως αγίων....,
μα όχι κι αγίων στο, χλιαρό, λόγο τους...., απλώς, αισθήμασι και ‘’πράξεσι’’ αυτοί..... /*/
ανάξια φασιστοΠετράρια κ. λ. π..... --άρια...., σχεδόν, πάντα στο όνομα του Θεούουουουου....!
Έτσι…., ως των εδώ φόνων / …..στο όνομα του, τάχα θιχθέντος, Αγίου Πνεύματος....! / υπό του Πέτρου....,
▀ Εχ, το πείραγμα του Πνεύματος του Κυρίου….,
που τους όρισε να μαζεύουν χρήματα για την ‘’Αιτία’’ του….,
φαίνεται, να, πως είναι χειρότερο από την μη συγχωρητέα βλασφημία του….,
ως θα έλεγε κι ο Ι. Χ….: Μάρκος : 3 : 29, 30 : Ι .Χ : [ Πω -- πω, αυτό είναι και….. .αμώ το Πνεύμα….! ]
«Εκείνος όμως, που θα βλασφημήση το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει ποτέ συγχώρησιν
αλλ’ είναι ένοχος αιωνίου κρίσεως». Διότι έλεγαν, ’’Έχει πνεύμα ακάθαρτον’’….!
Και….. ο ‘’έτσι’’ Πετρικός / …..ή πνευματικόςςςςς….. / φόνος των 2 ως άνω θυμάτων του
δεν είναι πιο θανάσιμο αμάρτημα, ρε ζα…!;
Ωωωωω…., χξς΄…., και τι Αποκαλυπτικήηηηη αρχή
του «παρθενικού» μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –τους….. Νο 678….! ▄
συνεργούντων και των φασιστοειδών κι υποτακτικών του τεκνίων...., ’’κουταλο’’γλυφτών....,
[ …..χμ, το λέει, έστω, ο Λουκάς, τότε, αφ’ ενός για να ‘’παίρνουν γραμμή’’ οι λαοθύτες…..
και αφ’ ετέρου για να φοβούνται κι οι λαοί….! ]
του άτυπτου και τσαμπουκά φονιά Πέτρου Κάδμου...., της ενσάρκωσης του αστοιχείωτου φασίστα....!
| Ε, έτσι βόσκει, ρε Χαζωραίε, τα πρόβατα...., ο σατανοζωσμένος που..... σε αγαπά και τον αγαπάς....! |
Υπό του Πέτρου…., που…., ενώ…., έστω έτσι ως τα λέει κι ο τριχολόγος Λουκάς…., ανέσταινε νεκρούς....:
Πράξεις Αποστόλων : 9 : 36 έως 43 : η ανάαασταση της νεκρήηης μαθήτριάς τους Ταβιθά ή Δορκάδος….,
δεν φαίνεται να προσπάθησε να τους αναστήσει...., μα, απεναντίας, το ευχαριστήθηκε...., το θρασίμι….!
Προειδοποιεί δε έμμεσα.....
*** Ω, ώς και τους μελλοαναγνώστες τους…., που γι’ αυτούς, σκόπιμα, το αναφέρει...., έστω, αυτός….,
αδιαφορώντας, και τότε, για όποια κι από όποιον..... παρεξήγηση....!
Βέβαια…., από τη στιγμή που ‘’έδεσαν τον γάιδαρό τους’’…., και, ως επίσημη κρατική θρησκεία….,
πολύ και πολλοί, μάλλον, θα ήθελαν να τα αφαιρέσουν και, και, αυτά της Κ. Δ τα άκρως σιχαμερά….,
μα είχαν ήδη ‘’επικυρωθεί’’ κωδικικέ και γνωστοποιηθεί, χμ, ως γνήσια και, ξου, θεόπνευστα….!
Και τι θεόπνευστοι μεγαλοφασίστες, κάλέ…., ε…!; Τύφλα να ‘χουν, και, οι…. .κοινοί….. εγκληματίες….!
Φτου μασαλά…., ρε…., και σιγά μη λερώσω, και, το φτύμα μου….! Ρε, ουστ από κει…., χξς΄ςςςς….! ***
και τους άλλους...., που φοβήθηκαν...., ως φοβήθηκαν κι όσοι το άκουσαν....,
πως η ίδια τύχη θα τους περιμένει...., αν κάνουν αυτά κι άλλα..... εμπαιχτικά του και τους....!
([ Ααααα…., και, γι’ αυτό δεν θέλατε τα κρατικά δικαστήρια, παρά τα ρασικά σας, ρε φασιστόμουτρα....,
για να «κουκουλώνετε τα σκατά σας», ρε απόσκατα του Σατανά…., και για να δράτε αδίκαστοι....,
ως έτσι κι άλλοι ένστολοι….: στρατιωτικοί κ. λ. π…., μα και βουλευτάδες της βουλευτικής ασυλίας….!
Ρε, άει στα τσακίδια...., ω Σατάν ‘’θεοκτόνες’’ βοθροφίδες…., κι εσείς κι οι κουτοπόνηροι "πιστοί" σας....! ])
===================================================================

10 --- 13 )
#13)

Κεφ. 5, εδ. 17, 18, 19, 20, 21.

Τότε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή το κόμμα των Σαδδουκαίων,
και γεμάτοι από φθόνον έβαλαν τα χέρια τους επάνω εις τους αποστόλους και τους εφυλάκισαν δημοσία.
Αλλά (!;) άγγελος Κυρίου άνοιξε τη νύχτα τις πόρτες της φυλακής,
--*-- …..εεε…., ή είχε αντικλείδια, ο δίποδος αυτός, των κλειδιών του Άδη, που κατ·είχε ο Ιησούςςςςς…..
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ή ‘’βρήκαν’’ αυτοί την ‘’τέτοια’’ θαυματική δύναμη του, κατά τον Όμηρο, αλυσσολύτη Διόνυσου….! --*-τους έβγαλε έξω και είπε, «Πηγαίνετε, σταθήτε εις τον ναόν και μιλήστε εις τον λαόν
διά την νέαν αυτήν ζωήν». Όταν άκουσαν αυτό, εμπήκαν εις τον ναόν ενωρίς το πρωί και εδίδασκαν.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#13)
Αλήθεια, ρε Λουκ,ανικ,άρια, μήπως οι άγγελοι, έστω έτσι....,
[ .....αν κι είναι πάντα, εξαρχής και Θεονόμω, στη θέση τους...., οι όντως άγγελοι….,
αδύναμοι να μετακινήσουν…., ως κι οι όντως διάτανοι...., έως κι ένα σκονίδιο ψυχοδυναμικά....,
που…., αν ήταν έτσι…., χμ, τίποτα δεν θα έμενε όρθιο....! ]
/$/ Οι άν,κάτ,θρωποι, με βιοψυχοενέργεια, μπορούν να μετακινήσουν :
ελκύσουν ή απωθήσουν ελάχιστα ελαφρά αντικείμενα….,
βιοψυχοδυναμικά -- βιοψυχοκινητικά...., μα υπερσπανιότατα κι αναλόγως….,
και, συν τοις, αναλόγοις των, άνωθεν κι αναλόγως....!
Τα περί βιοψυχοκίνησης άλλα είναι, σχεδόν όλα, τρικς,.…! /$/
έχουν….. Αδικά : φυλακικά κλειδιά κι ανοιγοκλειδώνουν πόρτες...., και, μάλιστα, χμ, μόνον για "Ι. Χήδες"....,
και ξεφυλακίζουν, εξαιρετικά, μόνον αυτούς...., ως εδώ τους 12 Αποστόλουςςςςς...!;
Για τόσους άλλους όντως αγωνιστές του όντως Θεού....,
άλλων "θρησκειών"…., μα και πολλών "Ι. Χήδων"....,
ώς και "άθρησκους" ή "άθεους"...., αλλά ανθρώπους της αυτοθυσίας για τους άλλους
και τις ιδανικές ιδέες τους...., τις ευνόητα, όσον, θείες....,
δεν μπορούσαν, ω βλάσφημοι νάρκισσοι, να κάνουν κάτι παρόμοιο....,
ώστε να γλιτώσουν από άδικο χαμό...!; Ή, μήπως, κι αυτά χαλούν το ‘’μυστικό’’ σχέδιο του Θεούουου…!;
♠ Βέβαια, κι εδώ, όπου άγγελοι του Θεού, είν’ γήινοι σατανοφακίρηδες, χορηγοί της 12άδας, πράκτορες….,
ω, ψυχοτσιμπλούχοι κι εύπιστοι…., ‘’δυνατοί’’, ως ‘’Μεγαλαδελφικοί’’…., α, κι εξαγοραστές ποινών….,
κι ως εκ τούτου, ενισχυόμενα, τα τσιράκια τους ’’δεν το έβαζαν κάτω’’….,
να, υποστηρικτές και ενθαρρυντές –τους μαμωνάδες...., ε, του Ιερούουουουου "Μεγάλου Κόλπου" τους....! ♠
==========================================================================

10 --- 14 )
#14)

Κεφ. 5, εδ. 31, 32.

«Τούτον / τον Ι. Χ. / ο Θεός (!;) ανύψωσε διά της (!;) δεξιάς του εις Αρχηγόν και Σωτήρα,
διά να δώση (!;) εις τον Ισραήλ μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. [ Ρε, ‘’Μπάρμπα’’, δώσε και σε ‘’μας’’….! ]
Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτών των πραγμάτων όπως είναι και το Πνεύμα το Άγιον,
(!;) το οποίον έδωκε ο Θεός (!;) εις εκείνους που πειθαρχούν εις αυτόν».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#14)
Όποιος υπερανθρωπίζεται...., ήτοι, υπερθετικοποιείται, ++, 1Β7 και πάνω....,
αυτός παίρνει…., πλην κι αυτόματα -- αυτόπαθα…., άμεσα κι αναλόγως, βέβαια, και το ανάλογο…..
αίσθημα -- αγγελοψυχοενέργεια -- Πνεύμα--....,
πλην, αναλόγως, κι έγγραφο, αποκωδικοποιητό, μήνυμα...., σαφώς, ακολουθώντας τη θεία δεοντολογία....,
πειθαρχώντας στους, ευνόητους, και τώρα, κανόνες της ανθρωπιάς,….!
Κι αυτή η πειθαρχία ‘’διόλου’’ δεν θα πρέπει να συσχετίζεται με τα τυπολατρικά, και, των "Ι. Χήδων"….,
τις βλάσφημες και ‘’θεο’’κτόνες περί Θεού απόψεις, χαζοσυνήθειες και χαζοέθιμα....,
τα, σχεδόν, πάντα παγίδες...., ως, έτσι, και των άλλων "θρησκειών", επισήμων και μη....,
ήτοι, δεν θα πρέπει να υποτάσσεται κανείς στο "σύστημα"
των υποταγμένων στους, τάχα, Χριστόχριστους σατανοπαποκαίσαρες....,
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ως εδώ θέλει να εννοηθεί η Μέδουσα Πέτρος...., που όποιος δεν υποτάσσεται στην κλίκα τους....,
γίνεται…., όπως κι άλλοι, και, τέτοιοι άλλοτε κι ‘’απόκρυφα’’...., Ανανίας και Σαπφείρα....!
===============================================================

10 --- 15 )
#15)

Κεφ. 5, εδ. 33, 34, 35.

Όταν άκουσαν αυτά, έτριζαν τα δόντια και εσκέπτοντο να τους σκοτώσουν.
Αλλά ένα (!;) μέλος του (!;) συνεδρίου, (!;) Φαρισαίος, ονομαζόμενος Γαμαλιήλ, (!;) νομοδιδάσκαλος,
/ …..χα, ο, και, πρώην δάσκαλος, και, του Παύλου….! / που ετιμάτο από όλον τον λαόν, εσηκώθηκε,
διέταξε να οδηγήσουν έξω τους αποστόλους για λίγην ώρα και ύστερα είπε,
«Άνδρες Ισραηλίται, προσέχετε τι μέλλετε να κάνετε εις τους ανθρώπους αυτούς».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 16 )
#16)

Κεφ. 5, εδ. 41.

Οι απόστολοι έφυγαν από το συνέδριον χαρούμενοι, διότι εκρίθησαν άξιοι να κακοποιηθούν
υπέρ του ονόματος αυτού / του Ι. Χ. / .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#15. #16)
Τι λες…., ρε Λουκά...!; Για τις διδασκαλίες τους ήθελαν να τους σκοτώσουν, κι αυτοί...., έστω….,
ή για τους φόνους, και, του Ανανία και της Σαπφείρας.…, εχ, που, μόνο, αυτούς τους δυο φανερώνετε…!;
Γιατί...., δεν είναι δυνατόν να μη διαμαρτυρήθηκε κάποιος....,
που δεν μπορεί όλους να τους φοβέριζαν τα θρασίμια με τα σημεία και τέρατά τους....!
Μα, παρά ταύτα, πάντα κάποιος υψηλά ιστάμενος, «από μηχανής άγγελος», βρίσκεται να τους γλιτώσει....,
ε, ως, εδώ, ο νομοδιδάσκαλος και κωδικοποιητής κι αποκωδικοποιητής ‘’ιερών γραφών’’ Τειρεσίας,
σώρρυ, Γαμαλιήλ : ....,
(( Χμ, και δάσκαλος του Σ,Φ,αύλου…., του μετέπειτα Παύλου…., ο Γαμαλιήλ…., αμφότεροι Φαρισαίοι....,
που…., ε, κι αυτός…., ήταν "κρυπτοχριστιανός", μες στο "κόλπο" πια…., μετά, κι ο Παύλος : ουρά του….,
γιατί..... «πολλοί από τους ιερείς υπήκουσαν εις την πίστιν»...., χμ, και, νομοδιδάσκαλοι....,
κι ας ο Παύλος έκανε ό,τι βρώμικο έκανε…., προτού να τον διαλέξει κι αναλάβει, και, ο Γαμαλιήλ....! ))
ο οποίος μεσολαβεί και τους "αθωώνει" από τους Σαδδουκαίους....,
που τους προειδοποιεί μην πάθουν κακό τι, γινόμενοι θεομάχοι…., αν, τελικά, είν’ άνθρωποι του Θεού….,
|| Βρε, αυτά τα ‘’διπλοπαίγνιδα’’ Ρωμαιοβόλευτα πλούσια καθίκια : πλούσια ‘’«πτωχά αέρια»’’
είχαν τους ‘’Μα,μ,σ,ω,ο,νο’’θεούς Ελωχείμ…., ναι…., κι ας ‘’το έπαιζαν’’ του Ναού : ‘’Ναïκοί’’….! ||
κι όχι σαν τους, πρόσκαιρους ψευδοπροφήτες με οπαδούς, Θευδά και Ιούδα...., τους ξεχασμένους πια….!
[ …..έι, και, ως προς αυτούς τους δυο, μήπως ήταν αλλιώς τα πράγματα, και, χρονολογικά…., ε…!; ]
Έτσι και με ‘’τέτοια’’…., αφού τους έδειραν οι Σαδδουκαίοι…., κάτι για το οποίο χαζοχάρηκαν,
που κακοποιήθηκαν για το όνομα του Ιησού τους…., τους άφησαν ελεύθερους....!
/*/ Ναι, τους έδωσαν, αυτοί, 666 δυνατά ’’χάδια’’…., χμ, κατά το "σφάξε με, Αγά μου, για να αγιάσω!’’....! /*/
==================================================================

10 --- 17 )
#17)

Κεφ. 6, εδ. 1, 2, 3, 4.

Κατά τας ημέρας αυτάς, όταν οι μαθηταί επληθύνοντο, άρχισαν παράπονα των (!;) Ελληνιστών
κατά των Εβραίων, διότι παρημελούντο αι χήραι των κατά την καθημερινήν (!;) διανομήν.
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$$ Εμ, μάλλον, δεν έβρισκαν, π ι α, οι Εβραίοι Έλληνα….. πραματευτή για να τον θυσιάσουν….:
Ιώσηπος : VIII : 89…., μα και κατά τον Σουίδα….,
καθώς τα Ποσειδώνια τέρατα «θυσίαζαν κάθε χρόνο έναν Έλληνα πραματευτή
/ …..έιιιιι…., πριν από τον Αντίοχο τον Επιφανή….! / κατά τις θρησκευτικές τους διατάξεις,
(!;) τον έτρωγαν και ορκίζονταν μίσος (!;!;!;!;!;) σε όλους τους Έλληνες»….:
Γιαχβέ….: « …..μίσος εναντίον των τέκνων των Ελλήνων | …..Ελληνιστών….. | ….,
θα πίουν / οι Εβραίοι / το αίμα των ως οίνον,…..» [ Τίιιιι, μέχρι 666.777.888ης γενιάς τους…!; ] ….:
Ζαχαρίας : 9 : 13, 14, 15 ( Ο Μεσσίας και το Κράτος του )…., α, και κατά το μίσος των
μισελλήνων Μακκαβαίων….: // Έιιι, ω παντού παρόντες Οβριοί, αυτά που ζούμε, τώρα : 2019, τίιιιι…!; //
|*| Χα…., μα και ‘’φιλελλήνων’’…., σαν, φορές, συνεργάζονταν πολεμικώς ενάντια κοινών εχθρών τους….! |*|
των ιμπεριάλ 7 γιων της μισέλληνος και ελληνοαγιοποιηθείσης ναούχου στη Σαλονίκη Σολομονής….,
ε, εξ ής το «σολομονική» : μισελληνισμός…., ναι, κι όχι εκ του Σολομώντος : σολομοντική…., ουστ….! $$
Τότε οι δώδεκα προσκάλεσαν όλον το σώμα των μαθητών και είπαν,
«Δεν είναι σωστό να αφήσωμεν εμείς τον λόγον του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. (!;)
Αναζητήσατε λοιπόν, αδελφοί, (!;) επτά άνδρας μεταξύ σας που να χαίρουν καλής φήμης,
πλήρεις από Άγιον Πνεύμα και σοφίαν, τους οποίους θα τοποθετήσωμεν εις το έργον αυτό,
εμείς δε θα αφοσιωθούμε εις την προσευχήν και εις την υπηρεσίαν του λόγου». (!;)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#17)
Ε…., αστεία πράγματα...., κοντζάμ Απόστολοι…., χμ, φωστήρες και υπηρέτες της Αληθείαςςςςς….,
χξς΄, του συνηθίζειν εαυτούς και άλλους εις την πλάνην...., πτυχιούχοι, πια, φακίρηδες λόγω τε και πράξει....,
ε, να παύσουν να μεταλαμπαδεύουν το Πνεύμα της Αληθείας τους στους μη βλέποντες βλέποντας....,
χα, να πάψουν να πουλούν πνεύμα...., και να ασχολούνται με δουλικές υπηρεσίες....,…..
α πα--πα--πα--πα…., «δεεεν είναι σωστό»...., πάει πολύ...., που για άλλα, χα, τους διόρισε, και, ο Ι. Χ….!
### Α…., οι θεολογίσκοι λένε πως διάλεξαν τους….. 7 ιμπεριάλ Νο 666 ‘’παρθένους’’
για να μην ασχολούνται οι 12 με τα οικονομικά τους…., ε, που ήσαν, πια, του ιμπεριαλισμού Νο 678….,
κι ας ο Πέτρος, για ένα Ακελδαμάαααα χωράφι, ’’έφαγε’’ τον Ανανία και τη Σαπφείρα….,
κι ας ο Παύλος «λεηλατούσε» τις ‘’έξω’’ τους εκκλησίες με τις ελεημοσύνες τους
για τους ‘’πεινώντες’’ Εβραίους…., κι ας…., κι ας….! ###
Άλλωστε υπήρχαν κι άλλοι τέτοιοι...., μα όψιμοι και "νεοσειρές"…., «πλήρεις από Άγιον Πνεύμα»….,
καλόφημοι, σοφοί, εξέχοντες και κάνοντες τέρατα και σημεία...., όπως ο Φίλιππος κι ο Στέφανος....,
για σιτιστές του κοινοβίου τους….. και καθημερινή φροντίδα των χηρών....!
▀ …..ααααα…., οι βοσκοί αυτοί, μάλλον, φρόντιζαν, και, τις προβατίνες χήρες, κατανυχτίως....,
τις «καταγραφτές στον κατάλογο»…., ε, αφού «ένιψαν τα πόδια αγίων», πριν….,
ως λέει, ’’έτσι’’, ο Παύλος : Προς Τιμόθεον Α΄, 5 : 10….!
Κι αυτό, χμ, για να μη παραπονιούνται και μένουν αβόσκητες : μη «περιφερόμενες»….,
ως παραπονιούνταν, για την παραμέλησή τους,
και οι χήρες των, τέως, κατακτητών τους εποίκων Ελληνιστών…., που, ’’δικαίως’’, τους μισούσαν….,
εμ, για τα εις βάρος τους εγκλήματα : σημεία και τέρατα…., ιδίως, του Τέρατος Αντιόχου του Επιφανούς….,
αν και, και, πριν απ’ τον Εβραιο’’φάγο’’ Αντίοχο Επιφανή, οι Εβραίοι ήσαν μισέλληνες : μισελληνιστές
και….. Ελληνο,Ελληνιστο,’’φάγοι’’…., μα και Ελληνο,Ελληνιστο,φάγοι…., χα, κατά Γιαχβική προτροπή….!
Ννναι, ρε, τις έβοσκαν οι τράγιοι τις προβατίνες…., ιδίως, τις ‘’επίσημες’’ διακόνισσές τους….,
χμ, «έχοντες εξουσίαν, τις περιέφεραν τις χριστιανές γυναίκες / τις παλλακίδες τους / οι άλλοι απόστολοι
κι οι αδελφοί του Κυρίου Ιησού Χριστού κι ο Κηφάς….,
οι έχοντες (!;) εξουσίαν να μην εργάζωνται…..»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 5, 6….,
‘’έξω’’, μα και μες στις….. Αγάπες : κοινοβιακά συσσίτια….,
όπου γινόταν σεξομάσεςςς : σεξουαλικά όργια…., που τα καταδίιιιικασε η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος….,
ναιαιαι, μα….. μετά…., εχμ, σαν έεεεεγιναν γνωστά τοις πάσι τα φανερά ‘’απόκρυφα’’….! ▀
=============================================================
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10 --- 18 )
#18)

Κεφ. 7, εδ. 11, 12.

Ήλθε όμως | …..τί…., σ,Σ,τυγερή πείνα…!; | πείνα εις όλην την χώραν της Αγύπτου και την Χαναάν
και στενοχώρια μεγάλη και οι πατέρες μας δεν εύρισκαν τρόφιμα.
Αλλ’ ο Ιακώβ άκουσε ότι υπάρχει σιτάρι εις την Αίγυπτον
και έστειλε εκεί τους πατέρες μας την πρώτη φοράν·.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#18)
Παλιά τους, παλαιοδιαθηκική, πρακτοροτέχνη..... πρακτοροκόσκινο....!
Όπου το έτοιμο μέλι.....: αερό,δροσό,μελι και μάννα….. ( …..‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι και ‘’μάννα’’….. )
εκεί κι οι γυπάρπαγες νομαδοζήτουλες κηφήνες...., χμ, θεία υποδείξει, μάλιστα….,
κάτι που ο του….. «δωδεκάθλου»….. Ηρακλής, σώρρυ, Παύλος, κυρίως, το ήξερε καλά
και "άρμεγε" συστηματικά τις εκτός του "Ισραήλ" εκκλησίες τους....,
που έστελναν τα…., για την απ’ αυτούς ‘’χριστιανική’’ φώτισή τους κι ως «ευχαριστώ»…., πρόσφορά τους,
συνήθως, πρώτα, σε αυτόν....!
==========================================================================

10 --- 19 )
#19)

Κεφ. 7, εδ. 54, 55, 56.

Ενώ άκουαν αυτά, ωργίσθησαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του.
Αλλ’ ο Στέφανος γεμάτος Πνεύμα Άγιον προσήλωσε το βλέμμα του εις τον (!;) ουρανόν
και είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού, και είπε,
«Βλέπω τους (!;) ουρανούς ανοικτούς και τον Υιόν του ανθρώπου να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 20 )
#20)

Κεφ. 8, εδ. 1, 2, 3.

Την ημέραν εκείνην έγινε μεγάλος διωγμός κατά της εκκλησίας των Ιεροσολύμων,
και όλοι, εκτός των αποστόλων, διεσκορπίσθησαν ανά την ύπαιθρον της Ιουδαίας και Σαμαρείας.
Άνδρες (!;) ευσεβείς έθαψαν τον Στέφανον και τον εθρήνησαν πολύ. Ο Σαύλος δε ερήμαζε την εκκλησίαν
έμπαινε εις τα σπίτια και (!;!;!;) αφού έσερνε διά της βίας άνδρες και γυναίκες τους έστελλε εις την φυλακήν.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#19. #20)
Ναι, ρε, τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες, Λουκανικάρια....,
άνοιξε τρύπα στους….. ουρανούςςςςς…., χμ, κι είδε τον….. ουρανόοοοο….,
ννναιαιαι…., ο "σεληνιασθείς" Στέφανος, που σχιζοπαραμιλά…., έβλεπε τη λόξα του Ι. Χ,
που κάθονταν στα δεξιά του Σατανά...., που του έλεγε..... το..... φλυτζάνι του καφέ…., που μαζί ήπιαν....!
|| Ε, κι αυτός, ο Στέφαν, 678ου βαθμού μυημένος στο ‘’Μεγαλάδελφο’’ ‘’Μεγάλο κόλπο’’
του στον….. ουρανό : εξωτερικό Κυρίου ήταν….,
( Ω ‘’αφελή’’ Στέφανε, στους….. ουρανούςςς, ή στον ουρανόοο, είδες Κυρίους ή Δεσποινίδους…!; )
που, με άλλα λόγια, εννοεί : «Κι αν με σκοτώσετε, έρχεται σε λίγο ο Ιησούς και θα σας κανονίσει»….! ||
Έτσι, λοιπόν, και, γιατί έβριζε τους διώκτες του, έγινε μεγάλος διωγμός
// …..τί…., ο…., και, κατά Ιώσηπο…., Ιουδαϊκός πόλεμος…!; //
κατά των νεο"χριστιανών" της εκκλησίας των Ιεροσολύμων...., οπότε όλοι έφυγαν στην ύπαιθρο....,
εκτός των αποστόλων…., που παρέμειναν στα Ιεροσόλυμα, χμ, για να τους φυλάγουν, ’’οι άλλοι’’, καλά....,

24
που τους χρειάζονταν για τη δεύτερη….. Πράξη του σήριαλ....,
{ Α, οι, συνήθως, βρωμεροί μπροστάρηδες φυλάσσονται καλά….,
εμ, για κάθε ενδεχόμενο...., ως, σχεδόν, πάντα....! }
ενώ ο γύπας Σαύλος…., ο μετέπειτα Παύλος, ο μετέπειτα, χμ, μεγαλοαγιάσας...., το Αρχικάθαρμα....,
ρήμαζε ωσεί γνήσιος ‘’μαυραγορίτης’’ την εκκλησία τους κι έμπαινε στα σπίτια των "χριστιανών"….,
σέρνοντας διά της βίας άνδρες και γυναίκες, που συνελάμβανε…., ρίχνοντάς ‘τους στη φυλακή....!
▓ Ε, χμ, ακόμα ο νόμος των προφητών, με τις ευθείες απαγορεύσεις του,
υπέβαλε τον παναπαντησάκια Π,Φ,αύλο Κάδμο
και με λόγο σπουδαρχίδη δημαγωγού σ’ αυτά τα βρωμερά....,
// Ννναιαιαι…., χα, ως κι εμάς μας υποβάλλουν οι ευθείες και πλάγιες δικές σας, έτσι….! //
ως ομολογεί αλλού….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 7 : 7 , 8 :
«…..Και την επιθυμίαν την κακήν δεν θα την ήξερα, εάν ο νόμος δεν έλεγε : Να μη επιθυμήσης.
Διά της εντολής εκείνης ευρήκε την ευκαιρίαν η αμαρτία
και εξύπνησε μέσα μου κάθε κακήν επιθυμίαν, διότι χωρίς νόμον η αμαρτία είναι νεκρή»….,….!
( Χμμμ…., μήπως θα έπρεπε να λέγει, και, ο νόμος : Επιθύμησε…., χα, για να μην επιθυμούσε ο…!; )
Ακόμα, δεν τον είχε διαλέξει, επίσημα, και, ο, σαφώς, στη Γη Ι.Χ, για απόστολό του...., εχ, κι ‘’οι άλλοι’’….,
αφού...., συνηθεστάτως...., και, στους "χαζοχριστιανούς"...., κατά τη γνωστή τους συνταγή...., τσου ρε....,
«βρωμίζεις...., ’’ξεβρωμίζεις’’...., δηλώνεις "χριστιανός" κ. λ. π…..
και, φορές κι ανάλογα με το μέγεθος της βρωμιάς, ‘’αγιάζεις" ή ‘’οσιάζεις’’»....,
|| Βέβαια, ‘’άγιασαν’’, όσο, κατά Θεό, μερικά πρώην καθάρματα, μα λίγοι…., κι όχι οι, και, εδώ ‘’τέτοιοι’’….! ||
έτσι...., για να αισθάνονται άνετα τα καθάρματα του Σατανά...., τα κρυπτοσατανίδια Παυλάρια…., ξου….,
μα….. και για να τα έχουν πρότυπα τα, τσς, άκριτα και μη χαχόλια…., χμ, τα….. κριτέεεεεα χαχόλια….! ▓
=======================================================

10 --- 21 )
#21)

Κεφ. 8, εδ. 6, 7.

Και τα πλήθη με μια καρδιά επρόσεχαν σε όσα έλεγε ο Φίλιππος,
καθώς τον άκουαν και έβλεπαν τα (!;) θαύματα που έκανε.
Διότι πολλοί είχαν πνεύματα (!;) ακάθαρτα, τα οποία έβγαιναν, αφού εφώναζαν με δυνατήν φωνήν,
πολλοί δε (!;) παράλυτοι και (!;) χωλοί εθεραπεύθησαν, και έγινε μεγάλη χαρά εις την πόλιν εκείνην.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 22 )
#22)

Κεφ. 8, εδ. 9, 10, 11, 12, 13.

Εις την πόλιν υπήρχε από αρκετόν καιρόν κάποιος ονομαζόμενος Σίμων,
ο οποίος εξέπληττε τον λαόν της Σαμαρείας με τις μαγείες του
και ισχυρίζετο ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος.
Και όλοι, μικροί και μεγάλοι, έδιναν εις αυτόν προσοχήν και έλεγαν,
«Αυτός είναι η μεγάλη δύναμις του Θεού».
Του έδιναν δε προσοχήν, διότι επί αρκετόν χρόνον τους είχε εκπλήξει με τις μαγείες του.
Αλλ’ όταν επίστεψαν εις τον Φίλιππον,
ο οποίος εκήρυττε περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού,
εβαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες.
(!;) Ακόμη και αυτός ο Σίμων επίστεψε και αφού εβαπτίσθηκε έμεινε προσηλωμένος εις τον Φίλιππον
και ήτο κατάπληκτος με τα θαύματα και τα σημεία που έβλεπε να γίνωνται.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 23 )
#23)

Κεφ. 8, εδ. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
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Όταν οι απόστολοι, που ήσαν εις τα Ιεροσόλυμα, άκουσαν ότι η Σαμάρεια εδέχθηκε τον λόγον του Θεού,
έστειλαν εις αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννην, οι οποίοι κατέβηκαν εκεί
και προσευχήθηκαν γι’ αυτούς για να λάβουν Πνεύμα Άγιον,
διότι δεν είχε ακόμη έλθει (!;) σε κανένα από αυτούς· είχαν μόνον βαπτισθή εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.
Τότε (!;) έθεταν τα χέρια (!;) επάνω τους και (!;) ελάβαιναν (!;) Πνεύμα Άγιον. | Ααα, ‘’Ηλεκτρ’’αγωγικώς…!; |
Όταν είδε ο Σίμων ότι με την επίθεσιν των χειρών των αποστόλων εδίδετο το Πνεύμα το Άγιον,
προσέφερε εις αυτούς χρήματα, και είπε, «Δώστε και σ’ εμέ την (!;) εξουσίαν αυτήν
διά να λαβαίνη Πνεύμα Άγιον εκείνος, εις τον οποίον θα έθετα επάνω του τα χέρια».
Τότε ο Πέτρος του είπε, «Το χρήμά σου να χαθή μαζί μ’ εσένα,
διότι ενόμισες ότι είναι δυνατόν να αποκτήσης με χρήματα την δωρεάν του Θεού.
Δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρον εις το πράγμα τούτο, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού.
Μετανόησε λοιπόν από την κακίαν σου αυτήν και παρακάλεσε τον Θεόν
μήπως σου συγχωρηθή αυτό που εσκέφθηκε η καρδιά σου,
διότι σε βλέπω να βρίσκεσαι εις χολήν πικρίας και εις δεσμά κακίας».
Ο Σίμων απεκρίθη, «Παρακαλέσατε σεις τον Θεόν για μένα για να μη μου συμβή τίποτε από όσα είπατε».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#21. #22. #23)
Κάλέ Λουκά…., εξιδανικευτή των θεϊστόμασκων κρυπτοσατανιστάδων….,
σε ποια γλώσσα φώναζαν…., ό,τι φώναζαν…., τα δαιμόνια που ‘βγαζε ο Φίλιππος τα ‘’Αντικυριακά’’ τους....,
// …..ε, δαιμόνια….: οι αντίθετες απόψεις….! Ξεδαιμονισμός : η μετάπειση -- αλλαγή άποψης….! //
ιδίως, τα του στη Σαμάρεια μεγαλόκαυχου και λαοτιμημένου μάγου Σίμωνα….,
τον οποίο, τελικά, βάφτισε, ο Φίλιππος, και "χριστιανοποίησε"...., τσιράκι του, πια, έκτοτε....,
(%( .....χα, βρήκε ο Καββαλέ Φίλιππος τον μάγο Σίμωνα..... και συμμάγευαν Αδαμοκαδμείως Καββαλέ....!
Εχ, μωρέ…., αν δεν τον χρειάζονταν, χμ, για να του πάρει ‘’πνευματικά αγαθά’’ : μαγοτρίκς….,
θα βλέπατε τι καλά, κι αυτός, θα εφάρμοζε την προσταγή του Γιαχβέ προς τον Μωυσή….:
«Μη αφήσης μάγισσαν να ζη….. Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον,
να εξολοθρεύηται»….: Έξοδος : 22 : 18, 20….!
Και, έι, ω Ι. ΑΧήδες, μήπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ίδρυσε το ‘’μαγικό’’ Τάγμα των Καββαλιστών,
δανείστηκε απ’ τις μαγογνώσεις, και, του Σίμωνα
και ‘’μάγευε’’ το καρκινογόνο κάδμιο αυτός, κι έτσι, τους αλλόθρησκους : «Γκόιμ : Κτήνη»…!; )%)
ως βάφτισε και "χριστιανοποίησε" κι άλλους, που πίστεψαν στον Ι. Χ και το ‘’Μεγαλαδελφικό’’ κόμμα του,
εξαιτίαςςς των λόγων και τερατοσημείων…., "θαυμάτων" : τρικς που ‘λεγε κι έκανε ο Φίλιππος ‘’τότε’’...!;
Σαν τα άκουσαν, λοιπόν, τα του Φιλίππου, οι στα Ιεροσόλυμα απόστολοι....,
έστειλαν στη Σαμάρεια τους Πέτρο και Ιωάννη....,
που, τότε, τους έδωσαν…., τους εκεί νεοπιστούς...., νεοφώτιστους πια έτσι...., το Άγιο Πνεύμα....!
---- .....χμμμμμ, ννννναι…., σε νάιλον συσκευασία..... και χωρίς συντηρητικά....! ---Κι αυτό γίνονταν διά επιθέσεως των χειρών τους επί αυτών...., χμ, στο..... απερίτμητο κεφάλι τους....,
«διότι δεν είχε ακόμη έλθει σε κανένα από αυτούς»....,
αφού..... «είχαν μόνο βαπτισθή εις το όνομα του Ιησού Χριστού»....,
[ Ε…., ελαφρώς πειθαρχημένοι…., λίγο Πνεύμα : λίγη γνώση του σχεδίου τους….,
ενώ…., βαρέως πειθαρχημένοι…., πολύ….: ’’μυητικά’’ πράματα κι αυτά….! ]
αγιοπνευματοδότηση που ζήτησε απ’ τους Πέτρο και Ιωάννη να κάνει κι ο Σίμων έτσι,
δίνοντάς ‘τους λεφτά...., που όμωςςς, δεν τα πήραν…., αφού, κι αυτοί, έπαιρναν, μόνο, ‘’καθαρά’’, λεφτά….!
// .....Εμ…., έτσι που την έκαναν...., νόμισε πως έχουν εργαστήριο παραγωγής Αγίου Πνεύματος....,
όλα, κι εδώ, στημένα…., κάνοντας πάσο, ως και με τον Φιλίπ, για να τους ‘’υψώσει’’ στους εκεί….! //
Αυτό εξόργισε τον Πέτρο, που τότε τον καταράστηκε, λέγοντάς ‘του πως είν’ σε στραβό δρόμο και κακός....,
--*-- Ίσιος δρόμος και καλός….: προκάτ σκηνικά…., μα και προκάτ ‘’άρρωστοι’’….. --*-|| Κάλέ Φίλιππε…., ακόμα δεν τον "έστρωσες"..... και τον έκανες τσιράκι σου....! Ή ήταν προκάτ…!; ||
και φόβισε τον μάγο Σίμωνα...., που τους παρακαλούσε, μετά, να παρακαλέσουν το Θεόοο....,
χμ, να μην τον πιάσει η / …..’’Ανανιακή -- Σαπφειρική’’…!; / κατάρα του χρυσόστομου Πέτρου....!
[ Άμπρα κατάμπρα, ρε Κατάρα Πέτρεεεεε….! ]
========================================================================
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Κεφ. 8, εδ. 26, 27, 28, 29.

Τότε (!;) άγγελος Κυρίου είπε εις τον Φίλιππον, «Σήκω και πήγαινε προς νότον,
εις τον δρόμον που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ εις την Γάζαν (είναι δρόμος έρημος)».
Και σηκώθηκε και πήγε.
Ένας Αιθίοψ, ευνούχος, αξιωματικός της Κανδάκης, της βασιλίσσης των Αιθιόπων,
ο οποίος ήτο γενικός ταμίας της, είχε έλθει εις την Ιερουσαλήμ διά να προσκυνήση και επέστρεφε.
Καθήμενος εις το αμάξι του εδιάβαζε τον προφήτην Ησαΐαν.
Είπε δε το Πνεύμα εις τον Φίλιππον, «Πήγαινε και προσκολλήσου εις αυτό το αμάξι». (1)
Κεφ. 8, εδ. 36, 37, 38, 39, 40.
Καθώς δε επήγαιναν εις τον δρόμον, έφθασαν εις ένα μέρος που είχε νερό
και λέγει ο ευνούχος, «Να, νερό, τί με εμποδίζει να βαπτισθώ;».
(Και ο Φίλιππος του είπε, «Εάν πιστεύης με όλη την καρδιά σου, επιτρέπεται».
Εκείνος απεκρίθη, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού»).
Και διέταξε να σταθή το αμάξι και κατέβηκαν και οι δύο εις το νερό,
και ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον εβάπτισε.
Όταν ανέβηκαν από το νερό, (!;) το Πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππον
και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος, εβάδιζεν όμως τον δρόμον του (!;) χαρούμενος.
Ο Φίλιππος ευρέθηκε εις την (!;!;!;) Άζωτον
και διερχόμενος όλας τας πόλεις εκήρυττε το ευαγγέλιον μέχρις ότου ήλθε εις την Καισάρειαν.

(2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#24)
1. 2.) Έι, άγγελος του Κυρίου : σατανοφακίρης του "Κόλπου" και γνώστης του δρομολογίου του Αιθίοπα….,
χξς΄, του «σπεύδοντος» λαφύρου με την «επειγόμενη» λεία….,
◘ …..χα, που, δι’ αυτού του σχετικού πληροφοριοδότη….. αγγέεεεελου,
το Πνεύμα του είπε, μετά, να προσκολληθεί στο αμάξι του....!
Καλέ για τέτοια χαζά κατεβαίνουν απ’ τον Ουρανό στη Γη οι..... άααααγγελοι και το Πνεύμα
και, χα, σας κουράζονται…!;
|*| Πνεύμα πουλάτε, ω βλάσφημοι...!; Πράκτορας του αρχικλέφταρου Ερμή ήταν….. και το πνεύμα του….! |*|
Ααα, όχι...., νααα, προήξερε το Πνεύμα -- ρουφήχτρα του Φιλόνου, σώρρυ, Φιλίππου….,
ότι ο Φίλιππος θα βάπτιζε, τελικά, τον Αιθίοπα...., ε, και για αυτό κατέβηκε....,
χμ, για να τον αρπάξει από το νερό και να τον πάει…., από την Γάζα…., ω ψιλο‘’γαζωτές’’ μας….,
πάνω σε μαγικό χαλί, διαμιάς και κατευθείαν, στο ουρικό οξύ...., σώρρυ, στην Άζωτο....!
Ο σκεψοδιαγνώστης Φίλιππος…., που του εξηγεί, του Αιθίοπα, πως το σφαγιασθέν πρόβατο,
για το οποίο μιλά ο Ησαΐας, είναι ο Ιησούς, ω "αρπαγμένοι" "χριστιανοί"....,
(( …..ννναι, ο λαφυρολόγος Ησαΐας, που, χμ, «εις την συνήθην γραφήν», ιμπεριαλομιλεί, όμωςςς,
για ‘’τέτοια’’ λάφυρα και λείες….: «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται»….: Ησαΐας Α΄ : 8 : 1….! ))
ενώ ο Αιθίοπας έφευγε με χαζοχαρά, ωχ, και, που του "ξεφόρτωσε" ο Φιλίπ το ταμείο του….,
ήτοι, που του ευνούχισε το πορτοφόλι του…., εννοείται…., εχ, εάν είστε….. ’’ευνοούχοι’’….! ◘
ή "του ήλθε"...., καταπώς λένε....,
χμ, αφού δεν είχε ψυχοσυνάχι το μπουρσούκιον και του μύρισε το ταμείο του Ησαϊόπληκτου προσκυνητή,
ταμία της βασίλισσας της Αιθιοπίας, του….. ευνούχου Αιθίοπα....,
// Ω ’’πορτοφολαρπάχτρα’’ Φίλιππε, μια..... περιτομή λιγότερη..... και μια "ταμειοτομή" περισσότερη....! //
που του έστησε καρτέρι...., στην ερημιά...., χα, σε….. ολιγοσύχναστο κι έρημο δρόμο...!;
-----------------------------------------------------$$$$$$-------------------------------------------------------▓ Οι άγραφες λεν πως πρώτα το Πνεύμα πήγε το Φίλιππο στον ουρανό…., όπου έδωσε στην Παναγίιια,
την κολποφακίιιρω και ρήχτρα λιρών, τα κλεψίμια του ταμείου του Αιθίοπα....,
για να έχει να ρίχνει, από κει πάνω, λίρες κ. λ. π...., σε δικούς της γήινους....,
χμ, θαυματικώς κι οποτεχρείαστά τους....,
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ως, λ. χ, σε ‘’τέτοιους’’, χξς΄, του ‘’Αγίου’’ Όρους : Άθωνος….,
καταπώς αναφέρεται στα..... κουτοπόνηρα ’’διακαινίσημά’’ τους....! Χξς΄ςςςς….! ▓
♠ Ιεζεκιήλ : 3 : $12 : (Κλήσις του Ιεζεκιήλ εις το προφητικόν αξίωμα) :
«Έπειτα το πνεύμα με ανύψωσε και, καθώς η δόξα του Κυρίου ηγέρθη από την θέσιν της,
ήκουσα όπισθέν μου τον ήχον μεγάλου θορύβου…..»….!
( Χμμμ, ρε ‘’πληρωμένε’’ Ιεζεκιήλαρε…., άηχος ο ήχος της ‘’σιωπής’’…., μα των χρημάτων ένηχος….! )
Παραπομπή από το $12 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων 8 : 39….:
«Όταν ανέβηκαν από το νερό, το Πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππον
και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος, εβάδιζεν όμως τον δρόμον του (!;) χαρούμενος»….:
Ο Φίλιππος και ο Αιθίοψ ευνούχος….!
--*-- …..ε…., χάρηκε…., που αυτός ο ίδιος, ο ευνούχος, βαπτίστηκε στο νερό : λαό…..
κι έγινε, πια…., από πλούσιος : με Κανδακίστικο πνεύμα πνευματοβαπτισμένος…., φτωχός…..
|| …..χα, από πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’, πτωχό ‘’νερό’’ : ‘’πάτος’’ λαός…., από αστός, λαïκός….! ||
κι ο Φίλιππος…., που ‘’του το έπαιξε’’ λαϊστής : νεροβαπτισμένος…., ‘’αερομορφώθηκε’’….,
από φτωχός, πλούσιος Νο 666…., από λαïκός, αστός…., από ‘’πάτος’’ λαός, πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’….,
α, και ιπτάμενο U. F. O, χμ, που, τότε, μάλλον, βαπτίστηκε, ο Φίλιππος, Πνεύματι : χρήματι :….,
χμ, τότε ανυψώθηκε…., και, αλά Ιεζεκιήλ…., ε, κι άλλαξε τάξη…., χα, έφυγε από το νερό : λαό….,
αστοποιήθηκε, χα, πνευματικώςςςςςς…., ε, στην πλέον πλούσια αστούπολη….. Άζωτον….! --*-- ♠
=================================================================
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Κεφ. 7, εδ. 30.

Στέφανος….: «…..Και μετά σαράντα χρόνια εμφανίσθηκε εις αυτόν / τον Μωυσή /
εις την έρημον του όρους Σινά άγγελος Κυρίου σε πύρινη φλόγα μιας βάτου.
Όταν είδε ο Μωυσής το φαινόμενον εξεπλάγη·…..»……
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#25)
Στο φλύαρο παραμιλητό του Στέφανου….,
ξου, που, παρόλο την πίεση, θυμάται, φορές, ώς κι αυτολεξεί, τα της Π. Δ….,
[ …..έιιιι…., έστω συ και όχι οι εκάστοτε κωδικοποιητές…., ρε «Λουκά Κάδμε»….,
«ακριβή και κατά σειράν»….. απομαγνητοφώνηση, χα, του σχιζοπαραληρήματος έκανες κι εδώ…!; ]
χμ, που όλοι τον είδαν τότε να λάμπει ως Φοίβος Απόλλων, σώρρυ, ως άγγελοςςς….,
ξαναπληροφορούμαστε περί των, χξς΄, αγιοποιηθέντων καθαρμάτων του "Ισραήλ"....!
Πληροφορούμαστε, λ. χ…., περί του κατεξοχήν Εβραιοφάγου Αβραάμ, του αρχιιμπεριαλιστή….,
που είχε ουρά του το Θεόοο και τον προστάτευε διαρκώς…., χμ, ως ‘’αεριοποιήσιμος’’ ων κι ο Αβραάμ….,
κι αυτόν και τους, πατριδοπωλητές, απογόνους του...., από όλες του τις θλίψεις….,
δίνοντάς ‘του χάρη και σοφία, έτσι που, από νομάδα στην Αίγυπτο, να γίνει έθνος μεγάλο και ισχυρό εκεί….!
Χξς΄, του που, αρχικά, ο κτηματογράφος Θεόςςςςς…., που του φανερώθηκε ‘’αυτοπροσώπως’’....,
δεν του έδωσε, του Αβραάμ, «ούτε ένα βήμα ως ιδιοκτησίαν»...., γιατί του είπε…., λέει κι ο Στέφανος....,
πως πρώτα θα ‘πρεπε (!;) οι….. απόγονοι….. του Αβραάμ να υποδουλωθούν για (!;!;!:!;!;) 400 χρόνια
σε έθνος, χα, που θα το έκρινε ο ίδιος..... κι ύστερα θα ‘πρεπε να ελευθερωθούν...., | Τί, Βυζαντινικώςςς…!; |
(!;) οπότε, χμ, τότε, τους έδωσε, μόνο, τη διαθήκη της περιτομής..… / .....ννναι, ω κισμετοπεολόγοι, ννναι....! /
και αργότερα την γη του "Ισραήλ"....,…..
♦ Ρε, δεν πάτε στα τσακίδια…., ω εβραιοκίνητα -- σατανιστοκίνητα πορνίδια του Σατανά Ι. ΑΧήδες....,
που, ενοχοποιώντας ‘Τον, κάνετε το Θεό..... και μη χειρότερα....! Ε, ωραία ανακάλυψη, και, ο Θεός....,
χμ, για να καταφέρνετε τις βρωμιές σας...., κάθε ιμπεριαλισμό κ. α. λ...., άτυπτα πάντα….,
ω κρυπτοσατάνες και δολίως δολοφόνοι, και, της μονοθεïστικής πίστης....!
Μα...., ας είναι...., εμμμμμ, ’’καλώς’’ φτάσατε ώς εδώ.....
και ‘’πιο καλώς’’ στα χειρότερα αύριο...., ρε ‘’θεοκτόνα’’ γκόιμ...., εεεεε….! ♦
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…..ή...., επίσης...., περί της αιγυπτιόσοφης ποταμοφίδας Μωυσή...., του φονιά Αιγυπτίου κι όχι μόνο....,
όταν του ήλθε η ιδέα…., χμ, "θεό"σταλτος...., να ελευθερώσει το "Ισραήλ"....,
▌ .....που….., επειδή δεν τον δέχτηκαν ως ελευθερωτή τους, τον "θεό"σταλτο συμπατριώτη τους Μωυσή,
«επειδή δεν ηθέλησαν να υπακούσουν εις αυτόν / …..ε, να αλλάξουν ‘’θεό’’….! / αλλά τον έδιωξαν
και η καρδιά τους εστράφη, έτσι, πίσω εις την Αίγυπτον.»....,
«οργίστηκε ο Θεός…., που τότε και για αυτό μετεστράφη και τους άφησε μόνους
να λατρεύουν την ουράνιον στρατειάν.....»...., ---- …..έι…., τα είδωλα…., βρε…!; ---ώσπου, τελικά, τους λυπήθηκε ο ‘’σχιζοπειραματιστής’’ Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’
με τα ‘’τέτοια’’ του ‘’πειραματόζωα’’ Γιαχβούδια : ‘’Γιαχβούδια’’ του….,
και τους κάλεσε…., μέσω, χμ, του σκηνογράφου Μωυσή…., να τον λατρεύουν....! ▌
μάλιστα, για ασήμαντη αφορμή φονιά....!
Αυτού…., καλέ σεις χαχόλια…., που έλεγε «Ου φονεύσης» η Χιτ·λέρα....,
* Από ‘’μούτρα’’ η Π. Δ, ως κι η Κ. Δ, άλλο τίποτα...., ρε εβραιοκίνητοι…., χμ, ιδίως οι Τρέλληνες....! *
του Μωυσή...., που ο ίδιος ο Θεός «κατέβηκε να τους σώσει.....»
και που για χάρη τους, για χάρη του εκλεκτού λαού του, χμ, καθυπόταξε τα έθνη....,
«τα οποία εξεδίωξε ο Θεός από προσώπου των πατέρων τους μέχρι των ημερών του Δαυίδ.....»….,
του Θεού, καλέ σεις, ναοκτίστες...., «που δεν κατοικεί εις χειροποιήτους ναούς.....»…., λέει ο ‘’Στέφανος’’….!
▀ Ρε σεις, ζουρλολόγοι, σκληροτράχηλα ‘’«σκληρά μέταλλα»’’ σεις, χμ, με απερίτμητη καρδιά...., αντίθεοι....,
οι ναοί σας είναι αχειροποίητοι..... ή ποδοποίητοι....., που δεν βγάζετε κιόλας τα παπούτσια σας....,
ω Μωυσάρια…., πατώντες σε αγίιιιια γη...!; Αλλά και να τα βγάζατε, τα παπούτσια σας....,
οι πατούσες σας είναι πιο βρώμικες από αυτά...., εχχχχχ, ρε "θεο"κτόνοι....,
που "την κάνατε ψψψψψιτ"...., χμ, δηλαδή, "την κάνατε παπαγάλοςςς Στέφανοςςς"....!
Και, έιιιιι, χμ, προήξεραν οι Οβριοί ότι οι εκεί, στο Σινά, σχιστόλιθοι
είχαν φυσικές απεικονίσεις κλάδων βάτου με φύλλα….,
αυτές τις μικρές πλάκες που σας δίνουν στις εκεί επισκέψεις σας….,
ω τουριστο·Ι. Χήδες, που ‘’πλάκα έχετε’’…., και γι’ αυτό έβαλαν φλεγόμενη βάτο….,
που, τάχα, τότε και με τον Μωυσή, αποτυπώθηκαν, ’’θαυματικά’’, σ’ αυτές….,
που…., αν οι φυσικές αυτές απεικονίσεις απεικόνιζαν, λ. χ, συκιά…., φλεγόμενη συκιά θα έβαζαν…!;
Σαφώςςςςς, όλα, φυσικά φαινόμενα…., που οι συμβολοπαίχτες θεομπαίχτες και λαομπαίχτες
τα παρουσιάζουν ως ‘’υπερφυσικάαααα’’….! ▀
==============================================================
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Kεφ. 9, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ο Σαύλος, ο οποίος (!;) εξακολουθούσε να πνέη απειλήν και φόνον εναντίον των μαθητών του Κυρίου,
ήλθε εις τον αρχιερέα, και του εζήτησε επιστολάς προς τας συναγωγάς της Δαμασκού,
--_-- …..ω χαφιέ των συμπατριωτών σου Φ,Σ,αύλε…., πλην από το «Ντοκουμέντο της Δαμασκού»….,
πόσα άλλα ‘’τέτοια’’ : χαφιεδωτικά και για άλλοεθνείς σου «Ντοκουμέντα» υπόγραψες….,
χα, συ που «δεν είχες να κατηγορήσεις για τίποτε το έθνος σου» : Π. Α : 28 : 21…!; --_-ώστε, εάν βρη ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμον αυτόν, άνδρας και γυναίκας,
να τους φέρη δεμένους εις την Ιερουσαλήμ. (!;)
Αλλ’ ενώ, κατά την πορείαν του, επλησίαζε εις την Δαμασκόν,
έξαφνα άστραψε γύρω του φως από τον ουρανόν.
( Ε, απ’ τον ‘’ουρανό’’ ήταν ο ‘’αστραπο’’λαμψάκιας άγγελοςςςςς Ανανίαςςςςς….! )
Έπεσε εις την γην και άκουσε φωνήν να του λέγη, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;».
Και είπε, «Ποιός είσαι, Κύριε;». Ο δε Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον συ καταδιώκεις,
αλλά σήκω και έμπα εις την πόλιν και θα σου δηλωθή τι πρέπει να κάνης».
Οι άνδρες, που τον συνώδευαν, εστάθηκαν βουβοί,
διότι (!;) άκουαν την φωνήν, αλλά (!;) δεν έβλεπαν κανένα.
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Ο Σαύλος εσηκώθηκε από το έδαφος, αλλ’ αν και τα μάτια του ήσαν ανοικτά, (!;) δεν έβλεπε κανέναˑ
--*-- …..χμ, μήπως άλλαξε και φύλλο ο Τειρεσίας ‘’μυστικο’’,κωδικο,προδότης και ‘’τυφλώθηκε’’….,
α, και δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα επί….. 9 : 3 = 3 ημέρες…., ε, σ,Σ,τυγερές κι ωσεί ‘’επίορκος’’…!;
Και….. ποία Εβραία ‘’Αθηνά’’ είδε ‘’γυμνή’’ και τον τιμώρησε με ‘’τύφλωση’’ τον ‘’τυφλο’’πόντικα….,
χα, «αγγίζοντας με τα χέρια της τα μάτια του αδιάκριτου»…!; --*-γι’ αυτό τον κρατούσαν από το χέρι και τον έφεραν εις την Δαμασκόν.
Επί τρεις ημέρας δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. (1)
▓ Κεφ. 22, εδ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Παύλος….: Ενώ εβάδιζα και επλησίαζα εις την Δαμασκόν, / ω Ιουδαίοι /
αιφνιδίως κατά την μεσημβρίαν άστραψε γύρω μου μεγάλο φως από τον ουρανόν.
Έπεσα εις το έδαφος και άκουσα φωνήν να μου λέγη,
«Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;». Εγώ απεκρίθην, «Ποιός είσαι, Κύριε;».
Και αυτός μου είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον συ καταδιώκεις».
Εκείνοι που ήσαν μαζί μου (!;) είδαν το φως και εφοβήθηκαν,
(!;) δεν άκουσαν όμως την φωνήν εκείνου που μιλούσε.
Είπα τότε, «Τί να κάνω, Κύριε;». Ο δε Κύριος μου είπε, «Σήκω, πήγαινε εις την Δαμασκόν
και εκεί θα σου πουν όλα όσα είναι καθωρισμένα διά σε να κάνης».
Επειδή δε δεν έβλεπα από την λάμψιν του φωτός εκείνου,
με ωδηγούσαν από το χέρι οι σύντροφοί μου και έτσι ήλθα εις την Δαμασκόν.
Κάποιος Ανανίας, άνθρωπος ευσεβής κατά τον νόμον, |Ε, δε τον έλεγαν Αυνανία : «Μαλάκα» : Αδύναμο….!|
[*[ Ε, ως «ευσεβής : σεπτός» αυτός : ο Ανανίας -- Χαρικλώ, δεν αποκάλυπτε κωδικικά πράματα….,
χμ, και, αλά….. αποσιωπούντες Βουδδιστές, «δεν έβλεπε, δεν άκουε, δεν ήξερε»….,
ε, κι αλά Έλληνες ‘’τέτοιους’’….: λ. χ, Ερμής….. προς γέρο, που τον είδε να έχει
«50 κλεμμένα δαμάλια των μακάριων θεών της Πιερίας»…., ε, 50 κώδικες…., απειλητικά….:
«Αν είδες, κάνε πως δεν είδες, κι αν άκουσες, κάνε τον κουφό»…., χμ, αλληγορικάαααα….! ]*]
ο οποίος είχε καλήν φήμην από όλους τους Ιουδαίους κατοίκους της Δαμασκού,
ήλθε και στάθηκε μπροστά μου και μου είπε,
«Σαούλ αδελφέ, απόκτησε πάλιν το || Τί, το κωδικικό φως…!; Του έδωσε κι άλλους κώδικες…!; || φως σου».
Και αμέσως ύψωσα το βλέμμα μου προς αυτόν.
Αυτός δε μου είπε, «Ο Θεός των πατέρων μας σε προώρισε να μάθης το θέλημά του
και να ιδής τον Δίκαιον και να ακούσης φωνήν από το στόμα του.
Διότι θα του είσαι μάρτυς εις όλους τους ανθρώπους δι’ όσα είδες και άκουσες.
Και τώρα γιατί χρονοτριβείς; Σήκω και βαπτίσου και (!;) πλύσου από τας αμαρτίας σου
αφού επικαλεσθής το όνομα του Κυρίου».
Όταν επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ και ενώ προσευχόμουν εις τον ναόν,
περιέπεσα εις έκστασιν και τον είδα, μου έλεγε δε :
«Τρέξε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα δεχθούν την μαρτυρίαν σου για μένα».
Και εγώ είπα, «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ εφυλάκιζα και (!;) έδερνα εις τας συναγωγάς
εκείνους που επίστευαν σ’ εσένα. Και όταν εχύνετο το αίμα του Στεφάνου του μάρτυρά σου,
ήμουν και εγώ παρών
( Χααααα, όλα αυτά, τα του Στεφάνου, τα άκουσες…., μα για….. απογόνους μιλά, και, ο Στέφανος….,
να, κι όχι για….. απόγονο : Ιησού…., ως συ Φ,Π,αύλε λογοφακίρη λες….: Προς Γαλάτας : 3 : 16….! )
και (!;) συγκατένευα εις τον φόνον του και εφύλαγα τα ενδύματα εκείνων που τον εφόνευαν».
Και αυτός μου είπε, «Πήγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω μακρυά εις εθνικούς». (1΄)
[ Βρε χάχα και με αδυναμ,μαλακ,ίες Φαύλε…., βουρ…., που….. «η δύναμίς του φανερώνεται τελεία
εκεί που υπάρχει αδυναμία»…., ναι, καυχήσου για τις αδυναμίες σου, «για να κατασκηνώση εις εσέ
η δύναμίς του»….: Παύλου : Προς Κο. Β΄ : 12 : 9…., ε, που οι ‘’τέτοιοι’’ χρειαστοί στους ‘’τέτοιους’’….,
ιδίως οι ‘’έτοιμοι’’ : εκπαιδευμένοι…., ναι, που η εκπαίδευση είναι, και, χρονοβόρος….. και σιγά μη….! ]
Κεφ. 26, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Παύλος : «Με τέτοιες προθέσεις επήγαινα εις την Δαμασκόν
με εξουσίαν και εντολήν (!;) από τους αρχιερείς,
και ενώ προχωρούσα στον δρόμο μου, βασιλεύ, / Αγρίππα / το μεσημέρι είδα φως από τον ουρανόν
λαμπερότερον από τον ήλιον, να λάμπη γύρω μου και γύρω από εκείνους που εβάδιζαν μαζί μου.
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Επέσαμεν όλοι κάτω εις την γην και τότε άκουσα φωνήν να μου λέγη (!;) εις την εβραïκήν γλώσσαν,
«Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Είναι σκληρόν για σε να κλωτσάς το βούκεντρον».
Εγώ δε είπα, «Ποιός είσαι, Κύριε;», και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον συ καταδιώκεις.
Αλλά σήκω | …..τί, όχι τυφλός…!; | και στάσου στα πόδια σου,
διότι γι’ αυτόν τον σκοπόν εμφανίσθηκα σ’ εσέ :
διά να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και για όσα είδες τώρα και γι’ όσα θα ιδής από εμέ.
Θα σε ελευθερώσω (!;) από τον λαόν αυτόν και από (!;) τους εθνικούς,
εις τους οποίους εγώ σε στέλλω (!;) διά να ανοίξης τα μάτια τους
(!;) ώστε να επιστραφούν από το σκοτάδι εις το φως και από την εξουσίαν του Σατανά εις τον Θεόν, (!;)
διά να λάβουν διά της πίστεως σ’ εμέ (!;) άφεσιν αμαρτιών
και (!;) μερίδα μεταξύ εκείνων που ο Θεός έκανε δικούς του…..». (1΄΄ ) ▓
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------#26)
1. 1΄. 1΄΄) Τόσο πολύρολο, λοιπόν, κάθαρμα ήταν ο Σαύλος…., ο μετέπειτα, μα πάλι Φαύλος, Παύλος....,
ο μετά και ‘’Κολπαρχόθεν’’ -- Κυριόθεν προκάτ πράκτορας…., περιζήτητος χαφιές….,
κυρίως, για τους εθνικούς -- ειδωλολάτρες…., εχμ, κυρίως, για τους Ελληνιστές….,
που ζητούσε, πριν, να του δίνει άδεια ο αρχιερέας να αλυσοδένει τους "χριστιανούς"
και να του τους πηγαίνει δεμένους...., άνδρες και γυναίκες...., χμ, για..... "Ιερή Εξέταση"....!
([ Ε....,"οχιά γεννήθηκε..... και αστρίτης πέθανε....."....!
Άλλωστε, ο τριχάσχολος Άγιοςςςςς Κυπριανός, μέγας μάγος κι εξορκιστής, αποκαλεί τον Παύλο μάγο
που παίρνει παραισθησιογόνες ουσίες (!;) και με θλίψη του μας βεβαιώνει
ότι δεν έπαιρνε εντολές από κανέναν αρχιερέα, για να κάνει τα μύρια όσα στους ‘’χριστιανούς’’…., μα
απ’ τους Ρωμαίους, των οποίων πράκτορας ήταν…., / Λεςςς, γι’ αυτό τον ‘’πρόσεχαν’’ στη Ρώμη…!; /
χα, λες και δεν θα μπορούσε να είναι….. πολυπράκτορας…., ε, που ήταν, ω τράγιε Κυπριανέ….! ])
Απολαύστε, λοιπόννννν, το φακιροχρονικό της μεταστροφής :
‘’ανάβλεψης’’ : ‘’ξετύφλωσής’’ του στον "χριστιανισμό"...., στα, εδώ, κεφάλαια 26 και 27....,
όπου το βούκεντρο ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος του παρουσιάζεται κοντά στη Δαμασκό....,
εκεί όπου ο θεόςςςςς ‘’τους έκλεισε ραντεβού’’….,
/*/ Εχ, ρε φακιροκλίκα του δασκάλου –του Γαμαλιήλ, τι του Ανανιο·κάνατε του Τειρεσία, ω, του Παύλου :
τι του «καθωρίσατε» να κάνει…., χμ, του, από τα «γεννοφάσκια», ‘’χρισμένου’’ πολυπράκτορα….!
Ναι…., και σιγά μη τα πίστεψε το με «αδυναμίες : μαλακίες» γατόνι και χρειαζούμενός σας, ως ‘’τέτοιος’’,
Σαύλος, που μόνο ‘’ψώνιο’’ δεν ήταν ο πριν ‘’αλλιώς’’ κωδικογνώστης : ‘’βλέπων’’….,
που, έεεστω, έκτοτε κι ως ‘’μας’’ τα λέτε, μπήκε εντελώς φανερά στο ‘’απόκρυφο’’ ‘’Μεγάλο Κόλπο’’,
σαφώς, με το αζημίωτο…., χρησμοκίνητος, χμ, ως άλλος χρησμοκίνητος Ξενοφών,….!
Και….. μήπως η ‘’τύφλωσή’’ του : μη πρόσβαση στα κωδικικά τους έχει σχέση, ως τον κατηγορούσαν,
με το ‘’προγραφικό’’, μα και κωδικοαποκαλυπτικό, «Ντοκουμέντο της Δαμασκού», που υπόγραψε…!; /*/
του συστήνεται στα….. εβραίικα....,
χμ, μην και τον περάσει για κανέναν σωσία του σατανοφακίρη, καταμεσήμερα....!
([ Χμ, έεεστω, έτσι…., ε, και ήταν, μάααααλλον, ο άγγελος : σωσίας του Ιησού….,
ο ‘’μυητής’’ τους στα κωδικικά τους…., που, να, τον ξαναείδε, ‘’προσευχόμενος’’, μετά….!
Εχ, ο….. ίδιος : ‘’ίδιος’’….. καρναβάλ Ανανίας : ‘’Ανανίας’’ ήταν…., κι εδώ και στο σπίτι του Ιούδα…..
κι εκεί και στο ναό της Ιερουσαλήμ, χμ, σε χριστιανικές….. Αποκριές….,
ννναιαιαι…., και τα ‘’τέτοια’’ στους ‘’τέτοιους’’….! )]
Έτσι…., τον χρίζει ο Ι. Χ ευνοούμενο κι απόστολό του, «σκεύος εκλογής του»….,
χα, για να "πάθει" γι’ αυτόν….,
[ .....α...., όμοιος τον όμοιο….. κι η κοπριά στ’ αγγούρια....!
Και….. υπάρχουν και στα οράααααματα αντιφάσειςςςςς….! ]
παρουσία των συνοδών του...., που…., αλλιώς και με άλλα λόγια αλλού….,
λέει πως..... « (!;) άκουαν την φωνήν, αλλά (!;) δεν έβλεπαν κανένα».....
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και…., αλλιώς κι αλλού...., πως..... «εκείνοι που ήσαν μαζί του (!;) είδαν το φως και εφοβήθηκαν,
(!;) δεν άκουσαν όμως την φωνήν εκείνου που μιλούσε»....!
♣ Δανιήλ : 10 : $7: [ Ο εν (!;) οράματι εμφανισθείς εις τον Δανιήλ (!;) άγγελος ] :
Εγώ, ο Δανιήλ, μόνος είδον την (!;) όρασιν
| …..ααα, του αγγέεελου Γαβριήλ : τουουου….. «ανδρόςςς Γαβριήλ», χμ,….: Δανιήλ : 9 : 21….. |
οι άνδρες οι οποίοι ήσαν μετ’ εμού / στον Τίγρητα ποταμό /
δεν είδον την όρασιν· αλλά φόβος μέγας έπεσεν επάνω των και έτρεξαν να κρυβούν»….!
--_-- Χα…., έστω έτσι…., και….. ή ’’τυφλώθηκε’’ από ‘’κολοβακτηρίδια’’…..
ή τον ‘’τύφλωσαν’’ με ‘’βιοβακτηρίδια’’….. και, μετά, τον ξε’’τύφλωσαν’’….,
να…., με τη γνωστή τους ιαματική, και γι’ αυτό, λάσπη απ’ τον Τίγρητα ποταμό…..
ή «διά της χολής / …..μήπως, «κάτι σαν λέπια»…!; Ή κωδικικό ‘’αντίδοτο’’…!; / του ιχθύος»….,
μάλλον, Τιγρητιανού ιχθύος…., ως τον Τωβίτ,….: Τωβίτ : 11….! --_-Παραπομπή από το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 9 : 7….:
«Οι άνδρες, που τον συνώδευαν, / …..τον Σαύλο, τον μετέπειτα Παύλο….. / εστάθηκαν βουβοί,
διότι άκουαν την φωνήν, αλλά δεν έβλεπαν κανένα»….: Η μεταστροφή του Παύλου….! ♣
|_| Εμ, δεν γίνεται η ίδια κι οποτεδήποτε ‘’μύηση’’ σε όλους...., ε…., αν, βέβαια, ήταν δικοί του….!
Άλλωστε, είναι και το τι θέλει ο κάθε ‘’οραματο’’κωδικοποιητήςςςςς της κάθε μυθολογικής ιστορίας….!
Και….. αέρα εμαγείρευε, μη τρέχα και μη γύρευε..…, που, και, παραπεμπτικάαα, ‘’όοοραμα’’ ήταν….! |_|
Όμως…., που "τυφλώθηκε" για τρεις μέρες τότε από την λάμψη...., κι ας είχε μάτια ανοιχτά ο κόρακας....,
/*/ Ε, οι κόρες των ματιών του δεν έπαθαν τίποτα,
χμ, μόνο οι γιοι των αυτιών, σώρρυ, ματιών του έπαθαν....,
βέβαια, από φυσικό…., από μαγοτρίκ τεχνητό…., φως….,
και από τότε έγινε, χξς΄, ορθόδοξος στραβόδοξος : + -.…,
εχ, προπαντός, τη βοηθεία του «μυσταγωγού» Βαρνάβα, του ‘’ομοιάζοντος τη όψει’’ με τον Ι. Χ ….! /*/
και που τον έστειλε μετά, παντού…., αφού ξεστραβώθηκε κι έγινε, χξς΄, στραβόδοξος ορθόδοξος : - +....,
χμ, «διά να ανοίξη τα μάτια των εθνικών -- ειδωλολατρών....,
ώστε να επιστραφούν από το σκοτάδι εις το φως και από την εξουσίαν του Σατανά εις τον Θεόν»....,
ννννναι…., κάτι που έεεεεγινε..... και γέμισε η γη, έκτοτε, από κωλοφωτιές και κρυπτοσατάνες....!
=====================================================================

10 --- 27 )
#27)

Κεφ. 9, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Εις την Δαμασκόν υπήρχε κάποιος μαθητής, ονομαζόμενος Ανανίας,
και είπε εις αυτόν ο Κύριος σε (!;!;!;!;!;) όραμα, «Ανανία», αυτός δε είπε, «Ιδού εγώ, Κύριε»,
Τότε ο Κύριος του είπε, «Σήκω και πήγαινε εις την οδόν που ονομάζεται Ευθεία, εις το σπίτι του Ιούδα,
και ζήτησε ένα ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσόν (!;)
διότι αυτός (!;) τώρα προσεύχεται και είδε σε (!;!;!;!;!;) όραμα (!;) άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν
να μπαίνη και να βάζη το χέρι επάνω του διά να αναβλέψη». Και ο Ανανίας απεκρίθη, «Κύριε,
έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου εις την Ιερουσαλήμ.
Και είναι εδώ με εξουσίαν από τους αρχιερείς να συλλάβη όλους που επικαλούνται το όνομά σου».
Αλλ’ ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε γιατί αυτός είναι όργανον εκλογής μου,
διά να φέρη το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών.
(!;) Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθη διά το όνομά μου».
Ο Ανανίας έφυγε και επήγε εις το σπίτι και, αφού έβαλε τα χέρια του σ’ αυτόν, είπε,
«Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς που σου εμφανίσθηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες,
με έστειλε διά να αναβλέψης και γεμίσης από Πνεύμα Άγιον». Και αμέσως
έπεσαν από τα μάτια του (!;) κάτι σαν (!;) λέπια και ανέβλεψε· ύστερα σηκώθηκε και βαπτίσθηκε.
Και αφού έφαγε, ( Χμ, μήπωςςς, το του ‘’εξεξεξιλασμού’’ ‘’συμμορφωτικό’’ «βουτυρόμελο»…!; ) εδυνάμωσε.
Έμεινε δε ο Σαύλος (!;) μερικές ημέρες με τους μαθητάς
που ήσαν εις την Δαμασκόν και αμέσως εις τας συναγωγάς εκήρυττε τον Ιησούν,
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ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ήσαν κατάπληκτοι όλοι όσοι τον άκουαν και έλεγαν,
«Δεν είναι αυτός που εξώντωσε εις την Ιερουσαλήμ εκείνους που επεκαλούντο το όνομα τούτο
και ήλθε εδώ με σκοπόν να τους οδηγήση δεμένους εις τους αρχιερείς;».
[ Α, αυτοί οι αρχιερείς που του έδιναν «εξουσία και εντολή» να κυνηγά ‘’Ι. Χήδες’’ ….: Π. Α : 26 : 12….! ]
Αλλ’ ο Σαύλος εγίνετο ακόμη δυνατότερος και έφερνε εις σύγχυσιν / Ε, ως «σπαρτός»….! / τους Ιουδαίους,
που κατοικούσαν εις την Δαμασκόν, με τας αποδείξεις του ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 28 )
#28)

Κεφ. 9, εδ. 26, 27, 28.

Όταν ο Σαύλος έφθασε εις την Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκολληθή εις τους μαθητάς,
αλλ’ όλοι τον εφοβούντο, διότι δεν επίστευαν ότι είναι μαθητής.
(!;) Ο Βαρνάβας όμως τον επήρε, τον ωδήγησε εις τους αποστόλους
και διηγήθηκε εις αυτούς πως εις τον δρόμον είδε ο Σαύλος τον Κύριον
ο οποίος του εμίλησε και πως εις την Δαμασκόν εκήρυξε με θάρρος εις το όνομα του Ιησού.
Και είχε συχνήν επικοινωνίαν μαζί τους εις την Ιερουσαλήμ
και με θάρρος εκήρυττε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#27. #28)
Ωχ, έτσι, καλέ σεις, αν ήταν...., ήτοι, να κατεβαίνουν και να δρουν έτσι άγγελοι κ. λ. π....,
τί θα πείραζε στο Θεό, ξου ρε σατανοφακίρηδες, να έστελνε και σ’ άλλους, κινδυνεύοντες ανθρώπους του,
να τους καθοδηγήσει...., ώστε, και, να προφυλάσσονται...!;
► .....ως εδώ, σχετικά με τον Χαζωραίο, τον Σαύλο -- Παύλο…., χμ, που «αμέσως εκήρυττε τον Ιησού»….,
και με τον….. ’’σωσιικά’’, κι αυτόν, ’’Χριστόμορφο’’….. ‘’ξετυφλωτή’’ του Αυνανία, σώρρυ, Ανανία....,
σαφώς, τον για 3 μέρες ‘’τυφλωτή’’ του, ίσως, με λεπιοτρίκ....,
|| Τί, μόνο 3 / σ,Σ,τυγερές / μέρες ‘’πείνας’’ μακριά απ’ τα με πνευματική τροφή αρχεία τους….. κι όχι 9…!; ||
// Ω, που είδαν, συγχρόνως, το "ίδιο" όραμα, ήτοι, είχαν ταυτόχρονη σύνδεση....! Ε, ’’συνδέστε’’ ‘τους….! //
---- .....ε, που έμενε στην, χμ, Ευθεία οδό, αριθμός 888...., αλλά ήταν παστράβιος και του 666....,
χα…., πορεία τεθλασμένη…., μα πάνω σε….. Ευθεία….! ---συνεργούντος και του Βαρνάβα…., ( …..εμ, κι οι ‘’δυο’’, Ανανίας και Βαρνάβας, στο ‘’κόλπο’’….! )
που, μετά, τον σύστησε στους 12 αρχιφακίρηδες....,
που, τελικά…., δυσπιστούντων και φοβούμενων αρχικά...., τον δέχτηκαν και συνεκήρυτταν....!
Μα…., (!;) επειδή εξόργιζε τους Ιουδαίους…., που ήθελαν να τον σκοτώσουν....,
έφυγε σε λίγες μέρες, από τα Ιεροσόλυμα, στην πατρίδα του Ταρσό....!…..
Βρε, τότε, λίγο μετά, χμ, πήγε στην Αραβία…., για ’’14χρονη’’ φακιρομετεκπαίδευση παρά τω Κυρίω…!; ◄
==============================================================

10 --- 29 )
#29)

Κεφ. 9, εδ. 33, 34, 35.

Εκεί ευρήκε κάποιον που ωνομάζετο Αινέας,
ο οποίος ήτο κατάκοιτος επί (!;) οκτώ χρόνια διότι ήτο (!;) παράλυτος. Και του είπε ο Πέτρος, «Αινέα,
σε (!;) θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεββάτι σου». Και αμέσως εσηκώθηκε.
Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λύδδας και του Σάρωνος, και επέστρεψαν εις τον Κύριον.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10 --- 30 )
#30)

Κεφ. 9, εδ. 36, 37,…..40, 41, 42.

Εις την Ιόππην υπήρχε (!;) μαθήτρια που ωνομάζετο Ταβιθά, ελληνιστί Δορκάς,
η οποία έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Συνέβη κατά τας ημέρας εκείνας να (!;) ασθενήση και
να (!;) πεθάνη·….. ( Α, λες, θανάσιμο αμάρτημα : Αρρώστια και φυλάκιση σε θάνατο….: βαρυποινίτισσα….! )
…..Ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω, εγονάτισε και προσευχήθηκε.
Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε, «Ταβιθά, σήκω».
Αυτή άνοιξε τα μάτια της και (!;) όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε.
Ο Πέτρος της έδωκε το χέρι και την εσήκωσε ορθήν.
Ύστερα εφώναξε τους αγίους και τις χήρες και την παρουσίασε ζωντανήν.
Αυτό έγινε γνωστόν εις όλην την Ιόππην και πολλοί επίστεψαν εις τον Κύριον.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#29. #30)
Συμβολικά, σικέ, κατάκοιτος, έστω, ο / …..τί…., ιμπεριάλ απερίτμητος φύλαρχος…!; / Αινέας
για "8", Ιωβικά, ‘’έτη’’....,
που, χα, το ‘’8ο’’ έτος περιτμήθηκε ιμπεριαλέ και πήγε στο Ναό να επικυρώσει το ιμπεριαλο’’τέτοιο’’ του….,
ε, από θέατρο κατάκοιτος…., που ο Πέτρος τον μύησε, και, στον νέο ιδεολογικό ιμπεριαλισμό Νο 888....,
και, συμβολικά, σικέ νεκρή | Α, από ασθένεια : ανομία αυτή -- η φυλή της….! | κι η Δορκάς για 1 μέρα….,
κι αυτή...., χμ, από θέατρο νεκρή....!
Ννναι…., νααα, «αλληγορικοί ‘’τέτοιοι’’…., κι ο σατανοφακίρης Πήτερ τους ‘’απολύει’’ απ’ το Θίασό τους....,
που ο Κύριος είχε δύναμη να ‘’ξεπαραλύει’’….. ανόμους : αμαρτωλούς….. ‘’παραλύτους’’
και να ‘’ανασταίνει’’ ‘’νεκρούς’’ από την ‘’ασθένεια’’ της μη, όπως, ιμπεριάλ ‘’ακινησίαςςςςς’’….!
Έι, εσάς με την κατάκοιτη ψυχή και το νεκρό φως...., ω, κι εσείς, μούμιες "χριστιανοί"…., φακιρολάτρεις....,
που δεν κατακτήσατε ζωή και ψυχή σας…., ποιός θα σας αναστήσει...., ώστε να μην κάνετε κι άλλους
θύματά τους...., τώρα, χμ, που, μάλλον, κανένα "θαύμα" δεν σας σώζει…., ω ιμπεριάλες ‘’θεοκτόνοι’’...!;
===================================================================
===================================================================
10 --- 31 έως 10 --- 78 )

10 --- 31 )
#31)

Κεφ. 10, εδ.1, 2,…..44, 45, 46, 47, 48.

Εις την Καισάρειαν υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Κορνήλιος, εκατόνταρχος,
από την στρατιωτικήν μονάδα που ωνομάζετο Ιταλική.
Ήτο ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μαζί με όλην την οικογένειάν του·…..
…..Ενώ ο Πέτρος εμιλούσε ακόμη, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επάνω (!;) εις όλους που άκουαν τον λόγον.
[ …..ε, αφού συμφώνησαν ομαδικά…., ‘’φωτίιιιιστηκαν’’ ομαδικά απ’ το Πνεύμααααα το Άγιοννννν….! ]
Και εξεπλάγησαν οι εξ Ιουδαίων πιστοί, όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρον / στο σπίτι του Κορνήλιου / ,
διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εχύθηκε και εις τα έθνη,
επειδή τους άκουαν να μιλούν γλώσσας και να δοξολογούν τον Θεόν.
Τότε είπε ο Πέτρος, «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίση το νερό
ώστε να μη βαπτισθούν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον όπως και εμείς;».
---- Χα, ο δημαγωγός Πήτερ…., να, και βάπτισμα του Ι. Β : ύδατι….. και βάπτισμα του Ι. Χ : πνεύματι….! ---Και τους διέταξε να βαπτισθούν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να μείνη μερικές ημέρες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#31)
(!;) Άγγελος του Θεού…., λέει ο Λουκάς…., χμ, συνδετικός τους κρίκος’’….,
ενώ ο εκατόνταρχοςςς Κορνήλιος, έι, λέει «ένας άνθρωπος με λάμπουσαν ενδυμασίαν» : Π. Α : 10 : 30….,
χμ, που τον προσφωνεί Κύριο…., φοβισμένος…., μάλλον, γιατί τον γνώριζε από πριν…., ως ‘’Κυριακό’’….,
([ Έι, «ευσεβή»’’ Κορνήλιε, μη φοβού…., που ο Κύριος αγαπά τους μετανιωμένους ‘’«ασεβείς»’’ :
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μετεστραμμένους : ‘’αναβλέποντες’’ γλείφτες του…., ιδίωςςς, τους….. εκατόγχειρες : εκατόνταρχους….,
καθώς μέχρι τον ουρανό : εξωτερικό κι έδρα του Κυρίου
έφτασαν οι προσευχές : μαντάτα σου σ’ αυτόν….,
και, νααα, θα το επιβεβαιώσει, πια, κι ο ’’αμφισβητών’’ σε Πέτρος…., διά αγγέλου : Κυριοπράκτορα….!
Ρε, μη φοβού…., που ο «κατασκηνωτής μέσα στους αδυνάμους» Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης….,
ιδίως, σαν του κάνει κάποιος….. «αδύναμος : μαλάκας»….. για τις βρωμο‘’δουλειές’’ του….! ])
σαφώς…., σατανο,πρακτορο,φακίρης..... ή συμβολοπαίγνιο -- ψέμα....,
παρουσιάζεται σε….. όραμα στον εκατόνταρχο Κορνήλιο..… και τον πληροφορεί σχετικά με τον Πέτρο....!
Ήτοι, πως κάθεται σε παραθαλάσσιο σπίτι της Ιόππης, φιλοξενούμενος από κάποιον Σίμωνα βυρσοδέψη,
[ Χμ, του είπε και τον αριθμό τηλεφώνου, βρε…., κι όταν τα κάνουν ‘’άλλοι’’ είναι σατανομέντιουμ, ε….! ]
και που θα πρέπει να τον καλέσει, τον ‘’«ασεβή»’’ Πέτρο, στο σπίτι του για….. κήρυγμα....!
Κι ο Πέτρος βλέπει σε όραμα...., κι οι 2, κι εδώ, "συγχρόνως" σε έκσταση…., χμ, προβολή φιλμ στον αέρα....,
// Εμ, ήσαν και οι δυο, ’’συγχρόνως’’, του ιδίου οράματος : μεγαλεπήβολου σχεδίου,
χμ, που ‘’δένει’’ ώς κι αλλοφύλους….! //
συμβολικόοο όραμα…., ως κι αλλού άλλοι…., ( Όραμα : μεγαλεπήβολο σχέδιο…., ε, 888άκις ιμπεριάλ….! )
τάχα, που είναι ώρα να επεκταθεί ο "Ι. Χισμός" και σε ακαθάρτους -- ειδωλολάτρες….,
[ .....εχ, πάντα κατά τη γνωστή συνταγή....: βάζεις στο στόμα, και, του Θεού δικά σου λόγια,
μα κι επιθυμίες...., θεατρινίζεις και καταφέρνεις έως και τα θρησκο·ιμπεριαλιστικά σου σχέδια....! ]
/*/ Αέρα εμαγείρευε...., νηστικός από οπαδούς ων ο Σίμων : Μάγειρας Φαγάς...., μη τρέχα και μη γύρευε....!
Ω, έτσι εξηγούνται και δικαιολογούνται, και, οι με συμβολική διάσταση ειδωλολατρικές μάσες τους….! /*/
δηλαδή, σεντόνι με, αλληγορικά, τετράποδα...., που μια φωνή του έλεγε του νηστικού Πέτρου να σηκωθεί,
να σφάξει και να φάει...., κι ο ‘’ζόρικοςςςςς’’ Πέτρος...., 3, πάλι, φορές αρνήηηθηκε | …..τί, σ,Σ,τυγερώς…!; |
και δεν έφαγε από τα ακάθαρτα...., |_| Εμ, δεν ήταν δα…., καθαρά δίποδα…., Ανανίας και Σαπφείρα….! |_|
που, δικαιολογούμενος για την ειδωλομάσα του, λέει πως ο Θεός, χμ, τώρα, τα καθάρισε -- ξεμόλυνε....!
◘ .....ρε…., τι λέει και κάνει ο αστοιχείωτος Σίμων : Φαγάς Πέτρος με τον νέο, ιμπεριάλ, Παράκλητο....,
που, πριν, ούτε τις πιο απλές παραβολές δεν μπορούσε να καταλάβει ο ντουβαρόμυαλος....!
Κι ενώ ο πνευματοφορέας Πέτρος μιλά εκεί και τότε....,
αμέσως, αγιοπνευματοποιούνται οι αλλόφυλοι αυτοί...., οι στο σπίτι του Κορνήλιου…., όπου πήγε τελικά....,
μάλιστα, εθνικοί -- ειδωλολάτρες όντες...., και, έστω έτσι, μιλούν ξένες γλώσσες, σαφώς, φακιροφιδίσιες....!
Ε, χα, και γι’ αυτό κατάλαβε ότι βαπτίστηκε, ανεμπόδιστα, το Άγιο Πνεύμα στο νερό : λαό….,
ω, σώρρυ, ότι χύθηκε το Πνεύμα και σ’ αυτούς…., ξου, που, σαφώς, έδωσαν και ‘’βασιλικό όρκο’’ τότε….,
κι όχι πως το ‘’είδε’’…., ως κι αυτός στην 666η 50ή : Πεντηκοστή…., ο γκαβός γκαβωτής....!
Έιιιι, ρε αστοιχείωτε δημαγωγέ Πήτερ…., χα…., άντε και στην αβασίιιλευτη Δημοκρατίιια….! ◘
----------------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------------▓ ▪ Ιεζεκιήλ : 1 : $1 : (Η Θεοφάνεια) :
«Κατά το τριακοστόν έτος, τον τέταρτον μήνα, την πέμπτην ημέραν του μηνός, (!;)
καθώς ήμην μεταξύ των αιχμαλώτων παρά τον ποταμόν Χεβάρ,
ηνοίχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα του Θεού»….!
Παραπομπή από το ως άνω $1 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 10 : 11….. και….. 7 : 56….:
«Ενώ του ετοίμαζαν φαγητόν / του Πέτρου / ήλθε εις έκστασιν, και βλέπει τον ουρανόν ανοικτόν και
να κατεβαίνη κάτι σαν ένα μεγάλο σινδόνι, δεμμένο στις τέσσερις (!;) γωνίες, και κατέβαινε εις την γην»…..
και….. «…..και είπε / ο Στέφανος /, ’’Βλέπω τους ουρανούς ανοικτούς και τον Υιόν του ανθρώπου
να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού»….: Θανάτωσις του Στεφάνου….!
--**-- Ε…., και, ’’αλά’’ Ι. Χ…., άλλος ‘’βλέπει’’ ουρανό : χώρα του εξωτερικού
και κατοικία του ‘’Κυρίου’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ :….. ( ….: όνειρο….. )
…..κι άλλος βλέπει ουρανούς : χώρες του εξωτερικού
και κατοικίες ενός, ή μερικών, ’’Κυρίου’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ :…., ( ….: όραμα….. )
σαφώς, ανάλογα με τις εκάστοτε διασυνδέσεις και επιθυμίες : επιδιώξεις ‘’τους’’ ο καθείς….,
χα…., και σιγά μην είναι έτσι και τόσο, και, με αυτούς….!
Και, νααααα, με ουράνια : εξωτικά Κυριοδώρα έγινε κι ο Πέτρος, και, στο Ισραήλ Πανδώρα….! --**--
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▪ Επίσης…., γίνεται, πονηρή, παραπομπή από το Αριθμοί : 12 : $6 στις Πράξεις Αποστόλων : 10 : 17….:
«Ενώ ο Πέτρος ευρίσκετο εις απορίαν περί του τι άραγε εσήμαινε το όραμα που είδε,
|| Εχ, ιμπεριαλιστική μάσα του….. οραματο,ονειρο,προφήτη Πέτρου…., αλά Π. Δ….!
Ή….. σ,Σ,τυγερή προειδοποίηση σε….. επίορκο…., χα, και, που, αντί με Πνεύμα, βαπτίζει με νερό…!; ||
οι άνδρες, που είχαν σταλθεί από τον Κορνήλιον, αφού ερώτησαν διά το σπίτι του Σίμωνος / του Πέτρου /,
ήλθαν εις την εξώπορτα»….!
// …..ως γίνεται παραπομπή, από το $6, και στο ευθύς ως άνω….: Πράξεις Αποστόλων : 10 : 11….! //
▪ Αριθμοί : 12 : $6 : «Είπε δε τότε·
[[ …..ο Θεός Κύριος, κατελθών εντός στήλης νεφέλης, στον Μωυσή και τον Ααρών
και την Αιθιόπισσα γυναίκα του Ααρών, την Μαριάμ,
που τον φθονούσαν, / …..οι ζεύγος 2 αυτοί τον Μωυσή….. /
διότι έλεγε πως, μόνο, διά μέσου αυτού ομιλεί ο Κύριος,….. ]]
‘’ακούσατε τους λόγους μου. Εάν οποιοσδήποτε από σας ήτο προφήτης του Κυρίου,
θα εφανερωνόμουν εις αυτόν δι’ οράματος, θα ωμίλουν εις αυτόν δι’ ονείρων»….! (!;)
---- Χμ, ο Μωυσής λέπρωσε την Μαριάμ, που τον αμφισβητούσε….,
μα….. ο Πέτρος έκανε, και, την ενημερωμένη για τα ‘’αρπαχτικά’’ του Άρπειου αυτού Σαπφείρα νεκρή….,
ε, μάλλον, γιατί κι αυτή τον αμφισβητούσε σε ό,τι ‘’τέτοια’’ έλεγε κι έκανε ο οπορτούνας και ιδεοασταθής….,
ήτοι, δεν ήταν απ’ το Πνεύμα, χμ, του Κυρίιιιιου –του….,
το οποίο επείραξε αυτή τότε….. κι όχι, μόνο, τον…., και, Ααρωνικό : ‘’δημοκρατικό’’…., Πέτρο…., και….! ---- ▓
===============================================================

10 --- 32 )
#32)

Κεφ. 11, εδ. 15, 16, 17, 18.

Πέτρος….: Όταν άρχισα να μιλώ, ήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον όπως και σ’ εμάς εις την αρχήν.
// Ε, σκάσε, ρε Πητ…., που, αρχικά, σας ήλθε άλλο Πνεύμα : Παράκλητος…., ννναι, κι άλλου Κυρίου….! //
Και ( …..α, τώρα πια, σ,Σ,τυγερή θύμηση…!; Και υπό την άμπελον και υπό την συκήν και…!; ) θυμήθηκα
τον λόγον του Κυρίου : «Ο Ιωάννης εβάπτισε (!;) με νερό, σεις όμως θα βαπτισθήτε (!;) με Πνεύμα Άγιον».
{ Α, τους στο, στην Καισάρεια, σπίτι του εκατόνταρχου Κορνήλιου, όμως, και με νερό και με Πνεύμα….! }
Εάν λοιπόν ο Θεός τους έδωκε την ίδια δωρεά όπως και σ’ εμάς,
όταν επιστέψαμε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν,
ποιός ήμουν εγώ για να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεόν;».
Όταν άκουσαν αυτά, ησύχασαν και εδόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν,
«Ώστε και εις τους εθνικούς έδωκε μετάνοιαν που οδηγεί εις ζωήν». (!;)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#32)
Οι Ιουδαίοι "χριστιανοί"
/[ …..να, στην Αντιόχεια…., όπου….. για πρώτη φορά, εκεί, οι οπαδοί τους ονομάζονται χριστιανοί….,
μάλλον, απ’ τον Βαρνάβα και τον Παύλο, σαν πήγαν εκεί για κήρυγμα οι ’’νονοί’’ της ‘’Οικογένειας’’….! ]/
μαλώνουν τον Πέτρο που συνέφαγε σφάγια με τους ακάθαρτους εθνικούς -- ειδωλολάτρες....!
Κι ο Πέτρος τότε, παναπαντησάκιας πια το βούρλο, τους λέει πως ήταν θέλημα του Θεούουουουου αυτό,
το να εκχριστιανιστούν κι αυτοί...., κάτι που δεν μπορούσε να το εμποδίσει,
χμ, θεοπιεσμένος ων σε….. όραμά του, όπου ευλόγησε ο Θεός τα ακάθαρτα....,
κι έτσι τους πείθει και τους καθησυχάζει...., αυτούς που, μετά, δόξαζαν τον Θεό....,
ο οποίος έδωσε μετάνοια και στους «ακάθαρτους»….: τους εθνικούς -- ειδωλολάτρες....!
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(( .....κάλέ, επίδοξε θρησκοκάπηλε, Πήτερ...., έτσι δικαιολογείσαι, και, για τη μη νηστεία σου…., κι εσύ...!;
Ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος σας δεν σας είπε πως…., θανόντος αυτού, του γαμβρού....,
χμ, ιδίως, σεις, οι «κεκλημένοι εις τον γάμον»….,
θα πενθούσατε και θα νηστεύατε….: Ματθαίος : 9 : 14, 15, 16…!;
Εμμμμμ…., καλώςςςςς σε ‘’μάλωσε’’, μετά, ο Παύλος για τις ‘’τέτοιες’’ και με εθνικούς μάσες –σου….! ))
==============================================================

10 --- 33 )
#33)

Κεφ. 11, εδ. 27, 28.

Κατά τας ημέρας αυτάς κατέβηκαν προφήται από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχειαν.
Ένας δε από αυτούς, ονομαζόμενος Άγαβος, εσηκώθηκε και προείπε διά του Πνεύματος,
ότι θα εγίνετο μεγάλη πείνα εις όλην την οικουμένην, η οποία και έγινε επί Κλαυδίου Καίσαρος. (!;)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------#33)
Ο Άγαβος...., χμ, όνομα που δηλώνει πως αυτός που το έχει ‘’δεν’’ κάνει, και, στον Καίσαρα γαβ, μα κρα....,
---- …..α, ο Γαβ ριήλ, όμως, δεν γάβγιζε του Κυρίιιιιου….! ---προβλέπει ο "προφηταράς"…., σαφώς, υπό του πνεύματος του λιμοφόρου και σ,Σ,τυγερού ‘’Κυρίου’’….,
πως θα γίνει λιμός στην (!;) οικουμένη....,
[ Εμ, όσοι είναι / : είναι -- διαπλέκονται : διασυνδέονται / πλάι στην ‘’πηγή’’
τα προβλέπουν…., ιδίως, όταν αυτά ‘’Κυριόθεν’’ προκαλούνται….. με….. ’’εμπάργκο’’ ή σαμποτάζ….! ]
πράγμα που έγινε...., // …..έιιιιι…., τόοοοοτε…!; Μήπως άλλοτε και με λιμοφόρο Μνημόνιό –τους…!; //
σαφώς…., ως ων μέσα στα πράγματα...., όπως μπορούν και κάνουν και σήμερα τα Άγαβα μέντιουμ....!
*** Έι, ω Αρχοί…., αυτοί/τές/τά, προπάντων, ’’σας παίρνουν στο λαιμό τους’’
και θα το πληρώσετε ακριβάαα, ’’άνω’’…., και για τα λιμο’’τέτοια’’ –σας…., ιδίως, τα νυν εις Ελλάδαν….! ***
▬ Εχχχχχ…., τα…., ’’Πυθιακά»’’ ή ‘’Φρασιακά’’ ή….., ‘’μέντιουμ’’….,
που πάντα ‘’πλαισιώνουν’’….. από κυβερνήσεις έως στρατηγεία…., χξς΄, παϊσίωςςςςς….,
μα και, πια, διαστημικά ερευνητικά κέντρα…., και, χμ, "προβλέπουν" πολέμους, φόνους επωνύμων κ. α. λ....,
βεβαίως, γιατί ξέρουν ‘’από πρώτο’’ χέρι τα σχέδια αυτών...., που, πιθανόν, τα συμπράττουν….!
Να, πάντα κατά την ίδια συνταγή...., πλην των κουτσομπολίστικων....:
"προορίζεις και γνωρίζεις....." …., τόσον, όσον, αναλόγως….,
που ξέρουν, μόνον, ό,τι "μαγειρεύουν"...., χμ, κι όχι το τι τους "μαγειρεύεται"...., π. χ, φόνος –τους….! ▬
Έτσι δε και γι’ αυτό, έστειλαν με τους Παύλο και Βαρνάβα βοήθεια "παντού" στους "αδελφούς" τους….!
=============================================================

10 --- 34 )
#34)

Κεφ. 12, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Όταν συνήλθε ο Πέτρος είπε, « (!;) Τώρα καταλαβαίνω ότι αληθινά έστειλε ο Κύριος τον άγγελόν του (!;)
και με έσωσε από το χέρι του Ηρώδη και από κάθε τι που επερίμενε ο Ιουδαїκός λαός».
Και όταν ανεγνώρισε αυτό, επήγε εις το σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννου,
ο οποίος ονομάζεται (!;) και Μάρκος, όπου ήσαν αρκετοί μαζεμένοι και προσηύχοντο.
Όταν εκτύπησε την εξωτερική πόρτα, ήλθε μια υπηρέτρια, που ωνομάζετο Ρόδη, διά να ιδή ποιος ήτο,
και όταν ανεγνώρισε (!;) την φωνήν του Πέτρου, από την χαράν της δεν άνοιξε την πόρτα,
αλλά έτρεξε μέσα και τους είπε ότι ο Πέτρος ήτο έξω εις την πόρτα. Αυτοί της είπαν, «Είσαι τρελλή».
Αλλ’ εκείνη επέμενε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τότε αυτοί είπαν, «Θα είναι (!;!;!;!;!;) ο άγγελός του».
Ο Πέτρος εξακολουθούσε να κτυπά. Όταν δε άνοιξαν, τον είδαν και εξεπλάγησαν.
Αφού τους έκανε με το χέρι νεύμα να σιγήσουν, τους διηγήθηκε πώς ο Κύριος τον έβγαλε από την φυλακήν
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και είπε, «Αναγγείλατε αυτό εις τον Ιάκωβον και εις τους αδελφούς».
Ύστερα έφυγε και επήγε εις άλλον τόπον.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#34)
Άγγελος Κυρίου, χμ, φακίρης Δεσποινίδου, ελευθερώνει τον φυλακισμένο και πολυφρουρούμενο Πέτρο....,
που τον φυλάκισε ο…., φονιάς, έπειτα, του Ιακώβου, αδελφού του Ιωάννη…., Ηρώδης....,
έτσι που, χτυπώντας ‘τον στο πλευρό, πέφτουν οι αλυσίδες του κι έκπληκτος νομίζει πως βλέπει όραμα....,
περνώντας ‘τον δε απ’ όλα τα φυλάκια, ενώ η κεντρική σιδερόπορτα της φυλακής ανοίγει από μόνη της....!
■ ▀ .....καλέ χαχόλια...., τσιμπήστε με...., που νομίζω πως διαβάζω παραμύθια για ηλίθιες γριές....!
Α, όλο και θα πήρε, ο….. Αδικός ή Διονυσιακός….. άγγελοςςς, τα κλειδιά της κλειδαριάς
/[ Ε, της στο πλευρό του….! Ή, μήπως, του τα ‘δωσε ο «έχων τα κλειδιά του Άδη» πολυμεσίτης Ι. Χ…!; /]
των αλυσίδων του Πέτρου από τους φρουρούς….,
που, βεβαίως, ’’κάτι’’….. ’’φωτεινό’’ Νο 666 θα τους έκανε, πριν και γι’ αυτό….,
αν, βέβαια, κάποιος φρουρός δεν ήταν, ή δεν ‘’έγινε’’ με αμοιβή, δικός τους -- ‘’δικός’’ τους….,…..
όπως, μάλλον έτσι, κι οι εξωτερικοί φρουροί των δύο φυλακίων….,
καθώς έβγαιναν από τη φυλακή….. αθέατοι….!
Να…., που έκαναν τα ‘’στραβά μάτια’’ οι φρουροί….,…..
μα, έτσι κι από δικό -- ‘’δικό’’ τους, κι η σιδερένια πύλη…., που άνοιξε, θαυματικώςςς, χμ, από μόνη της….,
πράγματα που ο Πέτρος πίστευε πως ήταν….. όραμα….,
---- Κι εδώ, η λέξη όραμα….: ’’σχέδιο’’, αρχικά, ανεφικτοφανούς πράγματος : ουσίας κρυφού πόθου….! ---αφού πίστευε πως, τότε πια κι έτσι, δεν θα έβγαινε με τίποτα ‘’τέτοιο’’, ως άλλοι πριν, κάτι που γνώριζε….!
[[ Τίιιιι…., ήταν κακουργηματικός : θανατοποινίτης : βαριά ‘’άρρωστος’’ : ‘’νεκρός’’ : : φυλακισμένος…!;
Και…., αν ναι…., ποίος πλούσιος μαμωνάς του εξεξεξαγόρασε την θανατική ποινή του…!; ]]
Κι έτσι πίστεψε πως ο ‘’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ ενήργησε -- μεσολάβησε γι’ αυτό και γι’ αυτόν….! ▀ ■
Και…., σαν πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη -- Μάρκου....,
όπου ήσαν μαζεμένοι πολλοί δικοί του και προσεύχονταν για τη σωτηρία του....,
χτύπησε την πόρτα και τον είδε η υπηρέτρια, χμμμ, της….. υπηρετριούχου μαμάς του Ιωάννη -- Μάρκου....,
που πήγε μέσα τότε και το είπε στους δικούς του….,
που δεν την πίστεψαν αρχικά, λέγοντες πως «Θα είναι ο….. άααααγγελός του»...., ( Α…., σωσίας –του…!; )
μα, τελικά, σαν τον είδαν, πίστεψαν μ’ έκπληξη....! // Ναι, κι ο Ιάκωβος κι οι άλλοι, να, κι εμείς, κι εμείςςς….! //
♠ …..Ρεεε σεις, "χαζοΙ. Χήδες", νααα, είχε κι ο Πέτρος «άγγελο», χμ, σωσίιια : μίμο, και, της φωνής του….!
|*| …..χα, κάτι σαν….. Ιφιγένειο αντικατάστατο…., χμ, αυτό με το οποίο η θεά Άρτεμις
αντικατέστησε, την Ιφιγένεια, με άλλο θύμα…., --- Έι, ρε, μπας ‘’έτσι’’ και τον πολυσωσιούχο Ι. Χ…!; --μεταφέροντάς ‘την σε ιερό της στην Ταυρική Χερσόνησο, όπου την έκανε ιέρειά του,
κι αναθέτοντάς ‘της το καθήκον να της θυσιάζει κάθε ξένο που θα έφτανε στα εκεί παράλια….! |*|
Α, χξς΄, όχι, βρε…., ήταν ο ουράαανιος άγγελόςςς του…., σαν ο καθείς έχει
και τον / …..τίιι…., χμ, ομοιόμορφο κι ομοιόφωνό του…!; / επουράνιο άγγελό του…., ως λένε οι ‘’τέτοιοι’’….! ♠
=======================================================================

10 --- 35 )
#35)

Κεφ. 12, εδ. 20, 21, 22, 23, 24.

Εις ωρισμένην ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλικήν στολήν, εκάθησε εις το βήμα
και τους ωμιλούσε δημοσία. Το δε πλήθος εφώναζε, «Φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου».
(!;) Αμέσως (!;) άγγελος Κυρίου τον επάταξε, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν
και τον έτρωγαν σκουλήκια και ξεψύχησε. Αλλ’ ο λόγος του Θεού ηύξανε και διεδίδετο.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#35)
Εχχχχχ, δώστε, λοιπόν, ω λοξίες, τη δόξα στο "θεό" τους, χμ, τον Σατανά και τον γιο του Ν,Χ,Γ,αζωραίο....,
για να μη σας πατάξει "άγγελός" τους…., ‘’σωσίας’’ κανενός καθικιού τους...., με κανένα καυστικό υγρό….,
και σας φάνε κι εσάς τα σκουλήκια οι….. Μαναήνηδες, αμέσωςςς, ρε....,
ως τον Καισαροεγκάθετο βασιλιά ή τετράρχη Ηρώδη, τον πολυπράκτορα φονιά, και, του Ιακώβου τους....,
όπως έκαψε και τους φονιάδες σοφιστές μαθητές : οπαδούς του Σαριφαίου και του Ματθία,
που γκρέμισαν τον στην κεντρική πύλη του Ναού Ρωμαϊκό θυρεό….: Ιώσηπος : Ιουδαϊκός πόλεμος….!
/ …..Πορφύριος : ο Ι. Χ = σοφιστής….. /
Τι "θείο" "θαύμα" κι αυτό, ε...., ούτε ταινία τρόμου αρρωστημένης φαντασίας να ήταν....,
ρε Λουκά με τα μυθολουκάνικά σου...., χμ, ούτε στην τρελληνική μυθολογία με τον Ηρακλή, έτσι….:
Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : ο Ηρακλής…., αφού φόρεσε έναν χιτώνα…..
|_| …..χα, που η γυναίκα του Δηιάνειρα τον άλειψε με ερωτικό φίλτρο….,
το από το σπέρμα και το αίμα του Νέσσου, επίδοξου ιμπεριάλ βιαστή της Δηιάνειρας….,
που κι αυτή τον ζήλευε, σαν υποψιαζόταν πως είχε ιμπεριάλ ερωτικές σχέσεις με την Ιόλη….,
ε, ναι…., μάλλον, τόσο έντονες και καταχρηστικές…., που έπαθε, χξς΄, ‘’αιμοσπερμία’’….! |_|
και…., καθώς αυτός, ο χιτώνας, ζεστάθηκε…., το δηλητήριο εισχώρησε στις σάρκες του,
που άρχιζαν να σαπίζουν και να πέφτουν τότε….!
( Χξς΄, ψέμα….! Ηρώδης….: αν όχι, και, αρρώστια…., ’’θύμα’’ του Ιουδαϊκού πολέμου….: Ιώσηπος….! )
======================================================================
10 --- 36 )
#36)

Κεφ. 13, εδ. 1, 2, 3.

Εις την εκκλησίαν της Αντιοχείας υπήρχαν μερικοί (!;) προφήται και (!;) διδάσκαλοι :
ο Βαρνάβας, ο Συμεών, που επονομάζεται Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυρηναίος, (!;!;!;) ο Μαναήν,
που είχε συναναστραφεί ( Ααα, όταν ‘’τα είχαν καλά’’…!; ) τον Ηρώδην τον τετράρχην, και ο (!;!;!;) Σαύλος.
Ενώ δε υπηρετούσαν τον Κύριον και ενήστευαν, είπε (!;) το Πνεύμα το Άγιον, «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβαν
και τον Σαύλον εις το έργον, εις το οποίον τους προσκάλεσα». Τότε αφού ενήστευσαν και προσευχήθηκαν
και έβαλαν επάνω τους τα χέρια, τους άφησαν ελευθέρους να φύγουν.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#36)
Και, και, εδώ, διαλογέας, το Πνεύμα...., χμ, σαφώς, οι χορηγοί, και, του Βαρνάβα και του Παύλου….,
ως, πριν, και με τους Ματθία και Βαρσαββάν ή Ιούστον…., ξεχωρίζει ανάμεσα από πολλούς….,
τσς, ω προφήτες και δασκάλοι...., ω «μισθωτοί» ‘’Πτωχοπρόδρομοι’’….,
// Α, είς εξ αυτών ήταν, πριν, "κολλητός" του Ηρώδη, ο Μαναήν…., ο με φονικό φίλτρο….,
εχ, και πολύ απλωμέεενο κύυυκλωμα....! //
τον Βαρνάβα και τον Παύλο....,
[ Ο Βαρνάβας, κάλέ, που μεσολάβησε στο να δεχτούν οι 12 κάλοι
τον μεταστραφέντα πια, χμ, Παύλο στο "κόμμα" τους....! ]
για το έργο του προσηλυτισμού των εθνικών -- ειδωλολατρών στον "χριστιανισμό"....!
/_/ Αμάν αυτό το….. Κυριακό Πνεύμα : ουρά τους...., ---- .....χμ, ωρέ, όχι αυτό που πουλούσαν....! ---μέχρι και στις κρεβατοκάμαρές τους έμπαινε….,
να τους καθοδηγεί στις ιδιαίτερες….. "περιτομοστιγμές" τους....! /_/
====================================================================

10 --- 37 )
#37)

Κεφ. 13, εδ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Όταν είχαν διέλθει όλην την νήσον μέχρι της Πάφου, συνήντησαν κάποιον μάγον,
Ιουδαίον ψευδοπροφήτην, ονομαζόμενον Βαριησούν.
Αυτός ήτο μαζί με τον Σέργιον Παύλον τον ανθύπατον, άνθρωπον (!;) συνετόν,
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ο οποίος (!;) προσκάλεσε τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον και εζήτησε να ακούση τον λόγον του Θεού.
Αλλ’ ο Ελύμας ο μάγος --- έτσι μεταφράζεται το όνομά του --- αντιστεκότανε
και εζητούσε να αποτρέψη τον ανθύπατον από την πίστιν.
Τότε ο Σαύλος, ο γνωστός και ως Παύλος, γεμάτος Πνεύμα Άγιον, έστρεψε το βλέμμα προς αυτόν και είπε,
«Συ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και ραδιουργίαν, υιέ του (!;) διαβόλου,
/[ Α, τί…., διάβολος ο πρώην θεόςςςςς –σας…., ο με τον παλαιό Παράκλητο -- Πνεύμα…!; ]/
που εχθρεύεσαι κάθε τι καλό, δεν θα παύσης (!;) να διαστρέφης τους ίσιους δρόμους του Κυρίου;
Και τώρα να, το χέρι του Κυρίου θα σε χτυπήση· θα είσαι (!;) τυφλός
και δεν θα βλέπης τον ήλιον (!;) επί ένα διάστημα». Αμέσως δε έπεσε επάνω του θαμπάδα και σκοτάδι
και περιεφέρετο εδώ και εκεί ζητώντας να τον οδηγήσουν από το χέρι.
Όταν ο ανθύπατος είδε το γεγονός, επίστεψε και ήτο κατάπληκτος διά την διδασκαλίαν του Κυρίου.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 38 )
#38)

Κεφ. 13, εδ. 16, 17,…..23, 24.

Ο Παύλος εσηκώθηκε, έκανε νεύμα με το χέρι του, και είπε,
«Άνδρες Ισραηλίται και οι φοβούμενοι τον Θεόν, ακούστε…..
…..Αυτός / ο Δαυίδ / είναι ο άνθρωπος, από τους (!;) απογόνους του οποίου ο Θεός,
σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, έφερε εις τον Ισραήλ Σωτήρα, τον Ιησούν,
πριν δε έλθη είχε ήδη κηρύξει ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας εις όλον τον λαόν του Ισραήλ.».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 39 )
Κεφ. 13, εδ. 38, 39, 40, 41.

#39)

Παύλος….: «Μάθετε, λοιπόν, άνδρες αδελφοί, ότι δι’ αυτού κηρύττεται σ’ εσάς (!;) άφεσις αμαρτιών
και δι’ αυτού καθένας που πιστεύει δικαιώνεται από όλα όσα δεν ημπορούσατε
να δικαιωθήτε με τον Μωσαïκόν νόμον. (!;)
Προσέχετε λοιπόν μη τυχόν πραγματοποιηθή σ’ εσάς εκείνο που ελέχθη από τους προφήτας
Ιδέτε σεις οι καταφρονηταί, θαυμάσατε και αφανισθήτε, διότι εγώ κάνω ένα έργον εις τας ημέρας σας,
έργον που ποτέ δεν θα το πιστέψετε, εάν κάποιος σας το διηγηθή».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 40 )
#40)

Κεφ. 13, εδ. 46, 47.

Ο Παύλος όμως και ο Βαρνάβας γεμάτοι θάρρος είπαν,
«Ήτο (!;) αναγκαίον να κηρυχθή ο λόγος του Θεού (!;) πρώτα σ’ εσάς.
(!;) Επειδή όμως τον αποκρούετε και δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους της αιωνίου ζωής,
(!;) στρεφόμεθα τώρα προς τα έθνη. Διότι έτσι μας διέταξε ο Κύριος :
Σε έχω θέσει να είσαι φως εις τα έθνη, να είσαι το μέσον σωτηρίας μέχρις εσχάτων της γης».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 41 )
#41)

Κεφ. 14, εδ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Εις την Λύστραν έμενε κάποιος με αδύνατα (!;) πόδια· ήτο (!;) χωλός (!;) από την κοιλιά της μητέρας του
[ …..Ααααα…., πριν γκαστρωθεί σ’ αυτόν ήταν….. αντικυριακή….. ή κατά την γκάστρωσή της…!; ]
και δεν είχε ( Ε, ‘’φρονήματα’’ : ‘’αμαρτίαι’’ γονέων στιγματίζουσι τέκνα…!; ) ποτέ περπατήσει. Αυτός άκουε
τον Παύλον να μιλή, και ο Παύλος, αφού τον εκύτταξε προσεκτικά και είδε ότι έχει πίστιν να σωθή,
είπε με δυνατήν φωνήν, «Σήκω στα πόδια σου ορθός». Και εκείνος πετάχθηκε επάνω και περπατούσε.
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Όταν τα πλήθη είδαν τι έκανε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν τους
και είπαν εις την γλώσσαν της Λυκαονίας, «Οι θεοί υπό μορφήν ανθρώπων κατέβηκαν σ’ εμάς».
Και ωνόμαζαν τον μεν Βαρνάβαν Δία τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο κύριος ομιλητής (!;).
Ο ιερεύς του ναού του Διός, που ήτο έξω από την πόλιν τους,
έφερε ταύρους και στεφάνια εις τας πύλας και ήθελε μαζί με όλον τον λαόν να προσφέρη θυσίαν.
Όταν το άκουσαν οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, εξέσχισαν τα ενδύματά τους
και έτρεξαν μέσα εις το πλήθος φωνάζοντες, «Άνδρες, τί είναι αυτά που κάνετε;
Και εμείς άνθρωποι είμεθα ομοιοπαθείς μ’ εσάς και σας κηρύττομεν το χαρμόσυνον άγγελμα
διά να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια πράγματα εις τον Θεόν τον ζωντανόν,
ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτά.
Εις τας παρελθούσας γενεάς άφησε όλα τα έθνη να ακολουθούν τον δικόν τους δρόμον,
αν και δεν άφησε τον εαυτόν του χωρίς μαρτυρίαν,
διότι σας ευεργετούσε με το να στέλλη ( …..τί, ’’νερά’’ : πολεμιστές…!; Ε….! ) βροχήν από τον ουρανόν
και εποχάς καρποφόρους, με το να γεμίζη με τρόφιμα // …..τί…., λαφυρο,λειο,τρόφιμα…!; Ε….! //
και χαράν την καρδιά σας».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 42 )
#42)

Κεφ. 14, εδ. 23.

Αφού δε διώρισαν πρεσβυτέρους εις κάθε εκκλησίαν, (!;)
με προσευχήν και νηστείαν τους αφιέρωσαν εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστέψει.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------#37. #38. #39. #40. #41. #42)
Και...., να, λοιπόν, ο Παύλος τυφλώνει, χμ, γεμάτος Πνεύμα Άγιοννν και διά..... "οφθαλμοσκοπήσεως"....,
*** Χμ, «το χέρι του Κυρίου τον χτύπησε»...., τον αντίχριστο γιο του Διαβόλου....!
[ Ελάτε, ντε, ο Γαμαλιήλ κι η Ανανιοκλίκα του, που του ‘καναν τα ίδια, του φανέρωσαν, μετά, το πώς….! ]
Όμως...., έτσι υπηρετείται ο Θεός κι εκπληρώνεται το ‘’μυστικό’’ σχέδιό του….,
ως έκανε κι ο φθαρτός Δαυίδ...., χμ, που «υπηρετούσε, εις τον καιρόν του, τα σχέδια του Θεού»….!
Και, αμάν αυτά τα ‘’βιο’’βακτηρίδια, που αμέσως τυφλώνουν -- ‘’τυφλώνουν’’….,
τόσο δραστικά, πια…, ως, έστω, και με τον Παύλο….! ***
για ένα διάστημα, τον κωδικοποιητή Τειρεσία, σώρρυ, τον ψευδοπροφήτη Βαριησού -- Ελύμα….,
---- Εχ, ’’φτηνά τη γλίτωσε’’…., που, στην Π. Δ, ο Γιαχβέ διέταζε τον Μωυσή να τους σκοτώνουν….:
Έξοδος : 22 : 18, 20….: Μην αφήσης μάγισσαν να ζη….. Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον
εκτός του Κυρίου μόνον, να εξολοθρεύηται»….! ---που εμπόδιζε τον "κολλητό" του ανθύπατο Πάφου Σέργιο
να πιστέψει στον Χαζωραίο Ιησού και να προσχωρήσει στο "διεθνιστικό" "Κόμμα" τους :
αντίθετο με το ‘’Κόμμα’’ του, εδώ, Ιουδαίου ψευδοπροφήτη Ελύμα….,
που…., σαν το είδε...., κατάπληκτος ο….. «συνετός» Σέργιος Παύλος...., επίστεψε....!
/*/ Α, μήπως κι ο Ελύμας ήταν μυημένος, ‘’αλλιώς’’, από πριν στο "κόλπο" τους….,
αφού είχαν παντού «σπαρτούς» κράχτες…., ως δόλωμα, και, γι’ αυτό το ‘’ψάρι’’ της υψηλής κοινωνίας….,
το ‘’υγρασιακό ή μη αέριο’’…., χμ, το εκ «της καλής τάξεως»…., να, τον Σέργιο.…, κι ‘’έπαιζε’’…!; /*/
Και…., να, πάλι, ο Παύλος, Βαρναβοβοηθούμενος....,
σε τζάμπα ‘’χορηγο’’κρουαζιέρες και πικ νικ…., ε, χμ, για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ….,
επαναλαμβάνει τους μυθοπαπαγαλισμούς του Στέφανου, προσηλυτίζοντας πολλούς στον Παυλιανισμό....!
/[ Εμ, δεν κράτησε μόνο τα ρούχα του Στέφανου, σαν τον λιθοβολούσαν, μα "κράτησε" και λόγια του....! ]/
Να ‘τος, πάλι, στην Αντιόχεια, να μιλά περί του εκλεκτού λαού του Θεού "Ισραήλ" : Ιακώβ….,
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που, χμ, τον βοήθησε να….. ‘’χαρτογραφήσει’’ την εκεί περιοχή….,
δίνοντάς ‘του την και ανυψώνοντάς ‘τον : μεγαλοαστοποιώντας ‘τον, χα, τον πεινάλα ‘’νερένιο’’....,
νααα, τους ‘’θεο’’εκλεκτούς Ισραηλίτες...., που, για χάρη τους,
[ Έιιιιι…., χωρίς ανταλλάγματα…!; ]
« (!;) εξωλόθρευσε εις την Χαναάν (!;) επτά έθνη, την χώραν που τους (!;) έδωκε κληρονομίαν»....!
Ο που τους έδωσε βασιλιάδες…., ο βασιλόφρων ο Θεόςςς, κατόπιν αίτησής τους…., μη κι είναι ορφανά....,
ως, λ.χ, τον λαοκτόνο Δαυίδ, που τον έψαχνε στη γη…., [ Ε, στον ουρανό τον γύρευε, στη γη τον βρήκε….! ]
χμ, «άνδρα κατά την καρδίαν του, ο οποίος θα έκανε όλα τα θελήματά του.....»..…
/_/ Δηλαδή, όλα τα αίσχη του λαοκτόνου Δαυίδ ήσαν μέσα, χμ, στο σχέδιο του Θεού, ρε "θεο"κτόνοι...!; /_/
και από τους απογόνουςςςςς του οποίου γεννήθηκε ο Μεσσίαςςςςς τους Χαζωραίος....,
ε, που…., μάλλον, ’’πλην’’ του σεξ ο «μη αρσενικός»…., σε όλα τον έμοιασε….!
▓ Ιερεμίας : 38 (31) : $34 : (Η περί καινής διαθήκης προφητεία) : Γιαχβέ / προς Ιερεμία / :
«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»….!
---- …..κάλέ…., ποιόν Κύριο γνώρισαν όοοοολοι διά του Ιησού της Κ. Δ….. και πώς…!; ---Παραπομπή από το $34 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 13 : 39….:
«…..και δι’ αυτού / του Ι. Χ / καθένας που πιστεύει (!;) δικαιώνεται
από όλα όσα δεν ημπορούσατε να δικαιωθήτε από τον Μωσαϊκόν νόμον»….: (!;)
Εις Αντιόχειαν της Πισιδίας. Κήρυγμα τους Παύλου προς τους Ιουδαίους….,…..
ως έτσι : παραπομπή από το $34 στις Πράξεις Αποστόλων : 10, 43….:
« (!;) Δι’ αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήται, ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν
θα λάβη άφεσιν (!;) αμαρτιών διά του ονόματός του»….: Ομιλία του Πέτρου….! ▓
Ο Ιησούς –τους, ντε, που ήλθε για να τους δικαιώσει…., πια, μέσω κι αυτού του Χριστόχριστου Παύλου....,
► …..χα, του Χριστόκλητου να είναι φως και μέσον της σωτηρίας των κατοίκων όλης της γης....,
λέει ο Παύλος στους Αντιοχείς…., που τον απέρριψαν....,
υποκινούμενοι, κι εδώ, ως κι αλλού, από εκεί Ιουδαίους αντι"χριστιανούς"....,
αν και τους διαβεβαίωσε πως ήταν αναγκαίο να κηρυχθεί ο λόγος τους πρώτα σε αυτούς....,
κάνοντάς ‘τον κι αυτόν και τον Βαρνάβα…., φεύγοντας προς άλλα έθνη…., / Ιερή διπλωματία…!; /
να τινάζουν εναντίον τους την σκόνη των παπουτσιών τους....!
| ......ε, ψυχορυπογόνοι και..... παπουτσορυπογόνοι ήσαν οι ‘’ιερόμπλοφοι’’....! | ◄
από όλα εκείνα..... που δεν μπόρεσε ο Νόμος του Μωυσή και των προφητών, χμ, να τους δικαιώσει....,
αφού διά αυτού, χα, κηρύσσεται η συγχώρεση αμαρτιών : ανομιών τω / νέω ή όχι νέω…!; / Γιαχβέ τους....,
και, αφού, διά του Ιησού και με Καινή Διαθήκη -- Συμφωνία μαζί του, κι ο εκεί και τότε ‘’Μεγάλος Αδελφός’’
τους είδε μετανιωμένους, αρκετούς, από τα Παλαιοδιαθηκικά τους αμαρτήματα….:
αθετήσεις ως προς τις συμφωνίες τους μ’ όποιον ‘’προκάτοχο -- ’’προκάτοχό του ‘’Μεγάλο Αδελφό’’....!
[ .....α, πάει...., πέθαναν αδικαίωτοι οι άτυχοι προ"χριστιανοί"....! ]
Και...., να, πάλι, ο Παύλος, στη Λύστρα…., όπου, κι εδώ, διορίζει, αλά «Νόμιο» Μωυσή, πρεσβυτέρους….,
ε, τους υποτακτικούς του…., να έχουν τα πρόβατα βοσκούς..... και τα κατσίκια τράγους...., χμ, χμ, χμ,....!
Κι εδώ, λοιπόν, ο Παύλος (!;) ξεχώλωσε, (!;) με οφθαλμοσκόπηση
κάποιον (!;) εκ γενετής (!;) χωλό με αδύνατα πόδια....,
{ Οι απόκρυφες άγραφες λένε πως χόντραινε, μεταπειστικά, και τις γάμπες του χωλού
με πρόσθεση ωμού κιμά…., ωχ, ως άλλος Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14…., μα, χξς΄, σε όοοραμα αυτός....! }
(!;) κάνοντας τους κατοίκους της Λύστρας να φωνάξουν έκπληκτοι : «Οι θεοί υπό μορφήν ανθρώπων
κατέβηκαν σε εμάς»....! [ Έι…., Λουκ,ανικ,ά…., μη τρως και μη σερβίρεις λουκάνικα με σάλτσα….! Θα….! ]
Έτσι…., παράλληλα…., ωνόμασαν τον Βαρνάβα «Βαρνάβα Κάδμο», σώρρυ, Δία
και τον Παύλο «Παύλο Κάδμο», σώρρυ, Ερμή..…
( Α, χμ, για τον ‘’πολύμορφο’’ Βαρνάβα…., δεν μπορώ να πω αν ήταν τόσο εύστοχος ο χαρακτηρισμός….,
μα για τον Παύλο πλείστα εύστοχος…., ναι, νοητός Ερμής : ’’θεός’’ της….. απάτης, πονηριάς, κλεψιάς,….! )
και οι ’’ξύπνιοι κι ασυνάχωτοι’’, ιερείς τους….. τους πήγαν σφάγια για να τους τα προσφέρουν θυσία....,
κάτι, όμως, που αρνήθηκαν οι δυο, χμ, θεοί του Ολύμπου, σώρρυ, του Σινά....,
που τους είπαν πως….. ο "Θεός", τώρα, (!;) απαγορεύει τέτοιες ειδωλολατρικές συνήθειες....,
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αφού, πια, τους στέλνει αυτούς για να τους αλλάξει....!
|| Ω, νααααα κάτι πνευματικέςςςςς, μεταπειστικές, αλλαγές…., έκτοτε….! ||
Όμως...., παρά ταύτα...., τα ίδια πλήθη...., υποκινούμενα, κι εδώ, από Ιουδαίους...., λέει ο Λουκ,ανικ,άς….,
τους λιθοβόλησαν έως λιποθυμίας του Παύλου και τους έδιωξαν κακοίν -- κακώς....!
▬ Εεε, ας πρόσεχαν....! Αφού ήξεραν πως κι οι εδώ ιερείς ήξεραν τα στημένα τους και τα φακιρικά τους....,
πλην και τα ’’καχυποψιοφόρα’’ περί….. ιμπεριάλ περιτομής ‘’τέτοια’’….,
που κι αυτοί ‘’τέτοια’’ συμβολικά : «αλληγορικά» και με «αλληγορικούς ασθενείς ή αρρώστους» έκαναν….!
Μα ήξεραν, και, τα περί σικέ ή σωσιών αναπήρων….,
που, τους γνήσιους, φρόντιζαν να τους μεταφέρουν μακριά απ’ την πατρίδα τους, φορές κι ανάλογα….,
ως, επίσης, μετά, και τους αγγέλους τους…., χμ, τους σωσίες τους….!
[ Εμ, και ’’παρατηρούσαν’’ τους εκεί «σπαρτούς εθνοδιασκορπιστές» Εβραίους, τους της «Διασποράς»…!; ]
Άλλωστε…., και, οι Λυστριώτες ήσαν κι αυτοί αυτάρκεις θρησκειακά….,
εχ, και δεν είχαν να τους πουν, τους φανατικούς, κάτι νέο….,
αυτοί, που ‘’θα τους έπαιρναν τη θρησκομάσα’’, να, από μερικούς ‘’ρασοτέτοιους’’ του ‘’δωδεκάθεου’’….! ▬
==========================================================================

10 --- 43 )
#43)

Κεφ. 15, εδ. 1, 2.

Μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαίαν, εδίδασκαν τους αδελφούς
ότι, εάν δεν (!;) περιτέμνωνται κατά το έθιμον του Μωυσέως, δεν (!;) μπορούν να σωθούν.
---- …..τίιι…., θα τους πηγαίνατε, ρε Ιούδες Ιουδαίοι, «σπεύδοντα λάφυρα και επειγόμενες λείες»…!; ---Επειδή δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν φιλονεικίαν και συζήτησιν πολλήν μαζί τους,
εκανόνισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς
προς τους αποστόλους και τους πρεσβυτέρους εις την Ιερουσαλήμ διά το ζήτημα αυτό.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 44 )
#44)

Κεφ. 15, εδ. 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Τότε εμαζεύθηκαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι διά να εξετάσουν το ζήτημα αυτό.
Αφού δε έγινε πολλή συζήτησις, εσηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε,
«Άνδρες αδελφοί, γνωρίζετε ότι ο Θεός, (!;) από τας πρώτας ημέρας, εδιάλεξε μεταξύ μας εμέ,
διά να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου τον λόγον του ευαγγελίου και να πιστέψουν.
Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε μαρτυρίαν υπέρ αυτών διότι τους έδωκε Πνεύμα Άγιον όπως και σ’ εμάς
και δεν έκανε (!;) καμμίαν διάκρισιν μεταξύ ημών και αυτών,
διότι διά της πίστεως // …..χα…., ‘’διά των «μυσταγωγών Καβείρων»’’….! // εκαθάρισε τις καρδιές τους.
Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζετε τον Θεόν βάζοντες ζυγόν εις τον τράχηλον των μαθητών,
τον οποίον ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να βαστάξωμε;
Όχι· πιστεύομεν ότι (!;!;!;) διά της χάριτος του Κυρίου Ιησού θα σωθούμε όπως και εκείνοι».
{{ Π. Α, Κεφ. 15, εδ. 13 έως 18 : Όταν αυτοί έπαυσαν να μιλούν, έλαβε τον λόγον ο Ιάκωβος και είπε,
«Άνδρες αδελφοί, ακούστέ με. Ο (!;) Συμεών εξήγησε πώς αρχικώς ο Θεός εφρόντισε
να αποκτήση από εθνικούς ένα λαόν που να φέρη (!;) το όνομά του.
Και σ’ αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, καθώς είναι γραμμένον :
Ύστερα θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω εκ νέου την πεσμένην οικίαν του Δαυίδ
θα οικοδομήσω εκ νέου τα ερείπιά της και θα την ανορθώσω, ( …..έι, «εσαεί» τη Δαυίδεια οικία…!; )
ώστε οι λοιποί άνθρωποι να ζητήσουν τον Κύριον ως και όλοι οι εθνικοί,
οι οποίοι καλούνται (!;) με το όνομά μου, λέγει ο Κύριος, ο οποίος θα πραγματοποιήση όλα αυτά.
Από τους αρχαιοτάτους χρόνους είναι γνωστά εις τον Θεόν όλα τα έργα του.». }}
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#45)

Κεφ. 15, εδ. 22, 23, 24, 25, 26.

Τότε οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι μαζί με όλην την εκκλησίαν,
απεφάσισαν να διαλέξουν άνδρας από τον κύκλον τους
και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλον και τον Βαρνάβαν εις την Αντιόχειαν,
και εδιάλεξαν τον Ιούδαν ο οποίος επονομάζεται Βαρσαββάς και τον Σίλαν,
που ήσαν (!;) προεστώτες μεταξύ των αδελφών, και έστειλαν δι’ αυτών επιστολήν ως εξής :
«Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετίζουν τους αδελφούς
της Αντιοχείας, της Συρίας και της Κιλικίας που προέρχονται (!;) από εθνικούς.
Επειδή ακούσαμεν ότι μερικοί από τον κύκλον μας / …..τί, Ιουδαίοι…!; / σας ανησύχησαν με τα λόγια τους
και αναστάτωσαν το πνεύμά σας λέγοντες ότι (!;) πρέπει να περιτέμνεσθε και να τηρήτε τον νόμον,
ενώ εμείς (!;) δεν τους εδώσαμεν καμμίαν εντολήν, απεφασίσαμε όλοι μαζί να διαλέξωμεν άνδρας
και να τους στείλωμεν σ’ εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβαν και Παύλον,
οι οποίοι αφιέρωσαν την ζωήν τους εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 46 )
#46)

Κεφ. 15, εδ. 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Ύστερα από ολίγας ημέρας είπε ο Παύλος εις τον Βαρνάβαν, «Ας γυρίσωμε τώρα
να επισκεφθούμε τους αδελφούς μας εις (!;) όλας τας πόλεις | Ααα, και πολύ : δις τουρισμό οι φτωχοί….! |
όπου εκηρύξαμεν τον λόγον του Κυρίου, διά να ιδούμε πώς είναι».
Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρη μαζί του και τον Ιωάννην που ονομάζεται επίσης Μάρκος. (!;)
Αλλ’ ο Παύλος έκρινε καλόν να μη συμπαραλάβουν εκείνον
που τους είχε εγκαταλείψει εις την Παμφυλίαν και δεν επήγε μαζί τους εις το έργον. (!;)
Εδημιουργήθηκε ως εκ τούτου διάστασις (!;) οξεία ώστε να (!;) αποχωρισθούν ο ένας από τον άλλον
[[ …..νααααα…., οξείες διαστάσεις….,/ απ’ τ’ ‘’αρχικό’’ ευαγγέλιο, αποστάσεις….,/
ε, κι ο καθείς δικό του ευαγγέλιο….,/ εμμμμμ…., για κλάμα και για γέλιο….! ]]
και ο Βαρνάβας, αφού παρέλαβε τον Μάρκον, έπλευσε εις την Κύπρον.
Ο δε Παύλος εδιάλεξε τον Σίλαν και έφυγε, αφού τον παρέδωκαν οι αδελφοί εις την χάριν του Θεού,
διήλθε δε την Συρίαν και την Κιλικίαν και εστήριζε τας εκκλησίας. (!;)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#43. #44. #45. #46)
Και...., να, πάλι, ο Παύλος κι ο Βαρνάβας…., κι οι δυο αυτοί ’’Μεγαλάδελφοι’’ πράκτορες του Κυρίου….,
σε τζάμπα κρουαζιέρες και πικ νικ...., χα, δις και τρις στα ίδια μέρη, μάλιστα….,
/*/ .....α, έτσι, χμ, με θλίψεις, σαν τις δικές του, λέει ο Παύλος, μπαίνουν στη βασιλεία των ουρανών....,
κάλέ...., και στον….. επιμερισμένο….. παράδεισο της Γης...., ωρέ εμπαίχτες....! /*/
μαλώνουν με Ιουδαίους για του πέους το χαβά, για το θέμα της περιτομής των νεοφώτιστων εθνικών….,
(( .....εμ, πεολογία κι αιδοιολογία είναι, συχνότατα, η τριχάσχολη, κυρίως, "θεο"λογία, και, τους....,
δόγμα της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
που το μοιράζονταν με τους εθνικούς, μόνο, σαν συνταίριαζαν ‘’παρθενικά’’ ιμπεριαλέ
και τους έφευγε ο φόβος κι η καχυποψία….! ))
αν, δηλαδή, θα πρέπει, κατά το έθιμο του Μωυσή, να περιτέμνονται ή όχι....!
Έτσι και τότε και γι’ αυτό…., πηγαίνουν οι πεοζαλίστρες στους αποστόλους στη πόλη των Ιεροσολύμων....,
για να λύσουν τη διαφορά τους...., που άλλοι έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνονται κι άλλοι όχι....,
ε, που άλλοι ήσαν, εν γνώσει τους ή μη, του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού
και με σημάδι την ιμπεριάλ περιτομή αλά Αβρ,α,ά,μ…..
και άλλοι, εν γνώσει τους ή μη, του μη θρησκευτικού ιμπεριαλισμού και με σημάδι την απεριτμησία….,
που πολλοί κρυπτοϊμπεριάλες…., ως, μασκέ, κι ο Παύλος, μετά…., την ‘’απέρριπταν’’ -- απέρριπταν έτσι….!
/[ .....χα, δεν πάνε στην ‘’πόλη’’ μόνο για ψύλλου πήδημα...., μα και για πέους κόψη....! ]/
Εκεί, ο ‘’θεο’’εκλεγμένος αρχιβοσκός -- αρχιπάπαρος κι αρχιπεολόγος Πήτερ…., νεοπνευματούχος πια....,
τους λέει πως όλοι έχουν δίκαιο..... και πως θα σωθούν όλοι...., περιτμημένοι και μη....,
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και να πάψουν να πειράζουν τον Θεόοοοο
*_* Χμ, του οποίου το όνομα φέρουν,
// Βρε, ο Μωυσής δεν τον βάφτισε, τον του Ιακώβ ( : Ιαχώβ…!; ) Ελ, Ιωαχαβεχαί ή Ιαχωβέ ή Γιαχβέ….,
χα, από το όνομα της μάνας του, μαζί και θείας του, Ιωχαβέδ….: Έξ.: 6 : 20…!; //
ως εξαιρετικά εκλεγμένοι του…., χμ, εξαιρετικά «από τους εθνικούς» : ειδωλολάτρες….,
καταπώς εξήγησε ο Συμεών....! Ε, ’’όλοι’’, κι αναλόγως, χρειαστοί στον ‘’Μεγαλάδελφο’’ Κύριο Ι. Χ….! *_*
με τέτοια δυσβάσταχτα…., χμ, μην τους κάνει Ανανιοσαπφείρες ο συνήγορος του Κυρίου : Πνεύματος….,
κάνοντας τους περισσότερους να συμφωνήσουν μαζί του....!
Έτσι, έστειλαν, με τους Παύλο και Βαρνάβα, και τους, χμ, "προφήτες" Σίλα και Ιούδα στην Αντιόχεια….,
για να τους τα εξηγήσουν....!
Όμως…., τελικά…., δεν τα λέει ξεκάθαρα ο δημοσιογράφος Λουκάς....,
αν, δηλαδή, είναι οι 12 κι οι δικοί τους υπέρ της περιτομής ή όχι....,
αφού, μάλιστα, πολλάκις, φέρονται διχασμένοι κι αυτοί, πεοσκοτισμένοι….,
τη μια υπέρ αυτής..... και την άλλη κατά αυτής...., εχ, και μας ‘’τα’’ ζαλίσανε τα δυο…., α, και το ένα….!
Και...., να, πάλι, ο Παύλος κι ο Βαρνάβας..... μαλώνουν μεταξύ τους....,
που ο Βαρνάβας ήθελε να πάρουν μαζί τους στις περιοδείες τους και τον Ιωάννη -- Μάρκο....,
μα που ο Παύλος δεν ήθελε….,
// .....ω εκδικητικέ Παύλε....! Το τεκνίο, ρε, πήγε να ιδεί την γκόμενά του..... και τον παρεξήγησες....,
χμ, που δεν ήτο, ως συ, άσεξοςςς....! Και, ω Λουκά, για ποιά αιτία του ‘φυγε κι ο Ιωάννης -- Μάρκος…!; //
τάχα, επειδή, λέει, τους εγκατέλειψε στην Παμφυλία και δεν πήγε μαζί τους στο έργο τους....!
Τελικά…., χωρίζουν, μετά από οξεία διάσταση, και φεύγουν χώρια...., χα, χώρισαν τα….. τσανάκια τους….,
ο Βαρνάβας με τον Ιωάννη -- Μάρκο για την Κύπρο..... κι ο Παύλος με τον Σίλα για την Συρία....!
[[ .....κάλέ συ, έι Ιάκωβε...., που μας πληροφορείς πως ο Συμεών σας εξήγησε
το πώς σας διάλεξε ο Θεός από όλα τα έθνη για να φέρετε το όνομά του....,
χμ, μήπως είστε λαός..... που φέρετε..... το παρόνομα του Σατανά και το ‘’όνομα του Θεού’’....,
δηλαδή, σατανιστές με μάσκα θεïστή...!; Και….. το νέο του όνομα, χμ, ποιοί θα το φέρουν, βρε…!;
Οι….. «υπό την συκήν»….. ή «υπό την φραγγοσυκήν»…!; ]]
===========================================================

10 --- 47 )
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Κεφ. 16, εδ. 1, 2, 3.

Ήλθε και εις την Δέρβην και Λύστραν. Εκεί υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Τιμόθεος,
από μητέρα Ιουδαίαν, η οποία είχε πιστέψει, και από πατέρα Έλληνα.
{ Α, εθνοπροδότης Γιουδέλλην ήταν…., κι αυτός…., ‘’ως’’ ήσουν, και, συ…., ρε Λουκ,ανικ,ά…!; }
Οι αδελφοί των Λύστρων και του Ικονίου τον εκτιμούσαν πολύ. (!;)
Ο Παύλος ήθελε να πάη ο Τιμόθεος μαζί του και τον επήρε
και τον περιέτεμε (!;) εξ αιτίας των Ιουδαίων που ευρίσκοντο εις τα μέρη εκείνα,
διότι όλοι εγνώριζαν ότι ο πατέρας του ήτο Έλλην.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 48 )
#48)

Κεφ. 16, εδ. 6, 7, 8, 9, 10.

Αφού επέρασαν την Φρυγίαν και την χώραν της Γαλατίας,
επειδή εμποδίσθησαν (!;) από το Άγιον Πνεύμα να κηρύξουν τον λόγον εις την Ασίαν,
όταν έφθασαν εις τα μέρη της Μυσίας, προσαπαθούσαν να βαδίσουν προς την Βιθυνίαν,
αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα (!;). Αφού δε προσπέρασαν την Μυσίαν, κατέβηκαν εις την Τρωάδα.
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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 συμπεράναμεν ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρωμεν εις αυτούς το (!;) χαρμόσυνον άγγελμα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 49 )
#49)

Κεφ. 16, εδ. 14, 15, 16, 17, 18.

Κάποια γυναίκα από την πόλιν των Θυατείρων, ονομαζομένη Λυδία,
η οποία επωλούσε (!;) πορφύραν,
[ …..χμ, μήπως, «πέπλο» της ‘’υδρ’’·Αράχνης η «σπαρτή»…!; ]
γυναίκα (!;) θεοσεβής, άκουε και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά, (!;)
διά να προσέχη εις όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν εβαπτίσθηκε αυτή και οι οικιακοί της, μας είπε,
«Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, ελάτε να μείνετε εις το σπίτι μου», και μας επίεζε.
Καθώς επηγαίναμεν εις τον τόπον της προσευχής μας συνήντησε κάποια υπηρέτρια
που είχε πνεύμα (!;) μαντικόν, και με την μαντείαν έφερνε πολλά κέρδη εις τους κυρίους της.
Αυτή ακολούθησε τον Παύλον και εμάς και εφώναζε,
«Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, και σας αναγγέλουν τον δρόμον της σωτηρίας».
Αυτό το έκανε πολλές ημέρες. Ο Παύλος ήτο πολύ (!;) αγανακτισμένος και στραφείς είπε εις το πνεύμα,
«Σε διατάσσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγης από αυτήν». Και (!;) εκείνην την στιγμήν εβγήκε.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 50 )
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Κεφ. 16, εδ. 23, 24, 25, 26.

Αφού τους έδωκαν πολλά ραβδίσματα, τους έρριξαν εις την φυλακήν
και παρήγγειλαν εις τον δεσμοφύλακα να τους φυλάττη καλά.
Αυτός, αφού έλαβε τέτοιαν παραγγελίαν, τους έβαλε εις την πιο βαθειά φυλακήν | Τί, ως θανατοποινίτες…!; |
και έδεσε τα πόδια τους εις το ξύλον προς ασφάλειαν. Κατά τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας
προσηύχοντο και έψαλλαν ύμνους εις τον Θεόν, και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουαν.
Έξαφνα έγινε (!;) σεισμός μεγάλος, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής,
και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελύθηκαν. (!;)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------#47. #48. #49. #50)
Και...., να, πάλι, ο πεοκόφτης Παύλος στη Λύστρα...., όπου πεόκοψε -- περιέταμε τον Τιμόθεο….,
που είχε μάνα Ιουδαία και μετά χριστιανή….. και πατέρα Έλληνα….,
( Χμ, που δεν μας λέει ο ακριβολόγος Λουκάς….. αν ήταν του ‘’δωδεκάθεου’’ ή ήδη ’’μυημένος’’ τους….! )
τον από πριν τιμημένο "χριστιανό" Τιμόθεο…., που, όμως, τον ‘’πεόκοψε’’...., «εξαιτίας των Ιουδαίων
που ευρίσκοντο εις τα μέρη εκείνα»...., / Ρε, ‘’πουλάκι’’ γαβ, δε περιτέμνεις και την του μυαλού –σου….! /
ε, εκεί και για τον ιμπεριάλ σκοπό τους : την Γιαχβοαιτία….!
/*/ .....να, κάλέ, εξαιτίας των υπέρ της περιτομής Ιουδαίων ‘’το έκανε’’ ο αμφιλογόπραχτος Παύλος....,
που και από τότε ήταν, σαφώς, και, εναντίον της ‘’τέτοιας’’ κι ‘’έτσι’’ περιτομής….,
--*-- Ε, ‘’νέα’’ και με άλλον, πιο μασκέ, ιμπεριαλιστικό συμβολισμό περιτομή ήθελε, και, αυτός….,
μάλλον, ‘’μόνον’’, οικονομικό ιμπεριαλισμό….! Και…., έτσι, πια…., «παρθένοι» οι 4 αυτοί…!; --*-κάτι που έγινε και αλλού κι άλλοτε...., και, περιτομή 4 ανδρών με τάξιμο…., για τον ίδιο λόγο….,
χμ…., για να τους δείξει ότι εξακολουθεί να φυλάττει τον νόμο….: Π. Α : κεφ. 21, εδ. 20 έως 26….! /*/
Και...., να, πάλι, ο Παύλος κι ο Σίλας…., μαζί τους κι ο Τιμόθεος...., εμποδίζονται από το Πνεύμα....,
ε…., από το ένστκτό τους ή, χα, από πράκτορες και προπομπούς τους ‘’αγγέλους’’….,
για να μη πάνε να κηρύξουν τον λόγο τους στην Ασία....!
Αλλά…., όμως...., ιδού...., παρουσιάζεται, τότε, σε όοοοοραμα του Παύλου άνδρας Μακεδών....,
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[[ .....κάλέ...., Μακεδών, μάλλον, θα ήταν ο από πατέρα Έλληνας Τιμόθεος...., που θα του είπε, πριν,
να πάνε και στα μέρη του Έλληνα μπαμπάκα του..... να πεοκόψουν...., ω, σώρρυ...., να κηρύξουν....!
Ή, επειδή ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μακεδών, άρχισε τα κωδικιζέ εκδικητικά του από ‘’εδώ’’…!; ]]
που τον παρακαλεί να πάει και στα μέρη του και να τους βοηθήσει...., χμμμμμ….!
----------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------------▓ Έιιιιι…., φυλάξου, Μακεδονία…., η Εβραιοκατοχή είναι ύπουλη και δυσανατρεπτή....!
Ναι…., που…., ακόμα κι όταν φεύγουν οι «σπαρτοί» εμφυλιο’’τέτοιοι’’ με αποτίναξη του ζυγού τους….,
όλο και κάποιο σκανδαλο·υπόλοιπό τους μένει στον κρατικό μηχανισμό της πριν κατοχικής τους χώρας….,
μα με τοπικό, πια, όνομα οι μαφιοζέ πολυονόματοι….!
Μα δεν άκουσες, κι εσύ κι όλη η Ελλάδα, τον ‘’Εβραιογνώστη’’ Σωκράτη…., που επεσήμαινε : «Ίδε ο….!»….,
3, περίπου, αιώνες πριν τότε…., όντας στην παραλία με τον προδότη, και, –του, τον Οβριόφρονα Πλάτωνα
και βλέποντας τα εβραίικα πλοία του ιμπεριάλ Νου 666.888 με τους ιμπεριάλ δόλιους Εβραίους….,
τον εξ ‘’Ισραήλ’’ κίνδυνο για την ανθρωπότητα…., κυρίως, για την Ελλάδα….! Ε, που, μάλλον, όλο και
θα έβαλαν το ’’δακτυλάκι’’ τους να πιει το κώνειό του….,
( Ω Πλάτων, ο συγγενής –σου Κριτίας τίιι ρόλο…!; Και, εκτός κι άλλων έργα, ιδιοποιήθηκες, κι εσύ, και…!; )
κι ας μας τα λένε αλλιώς οι των ‘’Ιστορικών Συμβιβασμών’’ Θεούουου και Σατανάαα….,
χμ, όπως και που κορόιδευε τους ‘’δωδεκαθεϊστές’’…., εχ, έεεεεστω, κι αν έφτιαχνε ‘’αγαλματίδιά τους’’….,
ως αναζητών ---- …..ε, τιμή του, ναι….! ---- τον….. «άγνωστο Θεό»…!;
Α, να πρόσεχες, ω Τρ·ελλάς…., που παράγεις, πάντα, πολλούς πατριδοπωλητές, και, φιλοσοφημένους….,
χα, που, άλλωστε, έχεις να….. ξε·πληρώνεις σε πάααρα πολλές….. ιστορικές σου στιγμές
τα….. Επιφανή Ελληνιστικά από τον….. «ζηλότυπο και εκδικητικό Γιαχβέ»….,
▼ …..έιιιιι…., που έλεγε πως θα πίνουν ως κρασί, οι της Σιώνος, το αίμα των….. σφενδονιτών….:
Ζαχαρίας Β΄ : 9 : 13, 14, 15….: (Ο Μεσσίας και το κράτος του) :
Γιαχβέ / …..για τον βασιλιά τον επιβαίνοντα επί πώλου, επί νεαρού όνου…., τάχα, αυτόν τον Ιησού….. / :
«Διότι θα τεντώσω το τόξον μου, τον Ιούδα θα τον ενισχύσω (!;) με τον Εφραίμ.
Θα εξεγείρω τους υιούς σου, Σιών [ εναντίον των τέκνων των Ελλήνων (!;) ]
και θα σε κάνω ξίφος ηρωικόν.
Ο Κύριος θα εμφανισθή επάνω των και το βέλος του θα εξέλθη ως αστραπή.
Ο Κύριος θα ηχήση σάλπιγγα και θα προχωρή εις τους ανεμοστροβίλους του νότου.
Ο Κύριος θα τους προστατέψη! Θα καταφάγουν και θα ποδοπατήσουν τους σφενδονίτας,
(!;) θα πίουν το αίμά των ως οίνον και θα γεμίσουν (από αίμα) ως σπονδεία,
θα διαβραχούν ως αι γωνίαι του θυσιαστηρίου»….! ▲
τα που τους έκαναν τους Εβραίους προγόνους τους οι επίγονοι του Μεγαλέξανδρού σου….,
έτσι καθώς Ρωμαίοι κι Εβραίοι ξανασυνεργάστηκαν, παλιά, ενώπιον του εξ Ελλάδος κινδύνου….,
μα που, όμως, τώρα, να, και γι’ αυτό, είναι υπό Ρωμαιοκατοχή…., εεε, κι ας πρόσεχαν κι αυτοί, και, τότε….! ▓
-------------------------------------------------------#####-------------------------------------------------------Κι ο Παύλος, τότε…., εχ, αφού συμπεραίνει πως είναι θέεελημα του Κυρίιιου κι αυτόοο....,
πηγαίνει τελικά εκεί στη Μακεδονία...., και πρώτα -- πρώτα στους Φιλίππους....!
Εκεί, φιλοξενήθηκε από μια….. πορφυροπωλήτρια κυρίιιιια….,
ε, μάλλον, ‘’κωδικική’’ κρυπτοεβραία του ‘’Μεγάλου Κόλπου’’ κι ύπουλα ‘’ελληνοονόματη’’…., τη Λυδία....,
α, «γυναίκα από την πόλιν των Θυατείρων»…., / …..των της Μικράς Ασίας Θυατείρων…!; Καταγωγή…!; /
που «ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά, διά να προσέχη εις όσα έλεγε ο Παύλος»....,
και που βαπτίστηκε μαζί με τους δικούς της "χριστιανή"....! || Εχ…., πριν, ύδατι…., τώρα, πνεύματι….! ||
Εδώ, στους Φιλίππους, λοιπόν, ο Παύλος, βγάζει, τάχα, χμ, από κάποια υπηρέτρια με πνεύμα μαντικό
το πνεύμα αυτό και την κάνει ανήμπορη να μαντεύει…., ννναι, ‘’ωσεί’’ ο Απόλλων την Κασσάνδρα….,
μη αποφέροντας, πια, έτσι καθόλου κέρδη στα αφεντικά της…., που, πριν, τους απόφερε πολλά….!
Αυτήν που, επί μέρες, τους ακολουθούσε προπαγανδίζοντάς τους ως δούλους του Θεού....,
λες κι ήταν, χα, Λυδιόθεν, ’’βαλτή’’ η….. χαφιετζού ‘’καφετζού’’….,
αγανακτώντας, δήθεν, τον Παύλο...., που, μάλλον, το κατάπιε, χμ, το χρηματοφόρο μαντικό πνεύμα....,
λες, για να έχει πιότερα, και δικά του, χρήματα για τις κρουαζιέρες τους....!
Ή, ρε, μήπως, χμ, είχε / ο ανύπαρκτος, έ τ σ ι, κι αυτός…!; / χορηγούςςςςς...!; Εεεεε…!;
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Έτσι..… και για αυτό...., μάλλον...., οι κύριοι της μάντισσας υπηρέτριας....,
που ο Παύλος την έπεισε…., με ανταλλάγματα, βεβαίως...., να πάψει να παριστάνει τη μάντισσα....,
τους έδειραν και τους φυλάκισαν στην πιο βαθειά φυλακή...., φρουρούμενους....!
Μα έγινε εκείνη τη νύχτα…., χμ, που (!;) προσεύχονταν μεγαλοφώνως….,
χα, μάλλον για αυτό...., κάποιος σεισμόςςςς….,
[/ Ε…., σαν γίνεται, έτσι : ‘’κολπικά’’, σεισμός : ‘’αναμπαμπούλα’’ στους εκεί….,
τους αποφυλακιστές αγγέλους δεν τους βλέπουν ούτε οι αποφυλακιζόμενοι….! /]
ώστε σαλεύτηκαν όλα τα θεμέλια της φυλακής
|| …..τί…., αποδιοργανωτική της ηγεσίας της φυλακής στάση προκάλεσε ο εξπέρ διχονοιοβάλτης…!; ||
και αμέσως άνοιξαν, ωχ, ως διά μαγείας, όλες οι πόρτες της και τα δεσμά τους λύθηκαν....!
/*/ .....κάλέ Λουκανικά με τα μυθολουκάνικά σου...., σεναριογράφε ταινιών τρόμου....,
δηλαδή, ο..... σαμάνος Παύλος κάνει προσευχή..... και γίνεται σεισμός στη γ,Γ,η...!;
Α, έτσι και με τον Διόνυσο…., καθώς ένας ομηρικός ύμνος λέει πως Τυρρηνοί πειρατές
βλέπουν έναν νέο στο ακροθαλάσσι / τον Διόνυσο / και πάνε και τον απαγάγουν…..
Του περνούν τις αλυσίδες, μα….. τα δεσμά πέφτουν θαυματικά….,
οπότε μερικοί καταλαβαίνουν πως πρόκειται για το θεό Διόνυσο….! /*/
[ Τί, μόνον ο Διόνυσος είχε ανακαλύψει αντικλείδια πάσης κλειδαριάς….. ή μηχανισμό….. και…!; ]
Κι αποφυλακίζονται, τότε κι έτσι...., και, τελικά, φεύγει από τους Φιλίππους ανενόχλητος....,
χρησιμοποιώντας το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη,
που το είχε «εκ γενετής»…., να, προκάτ ‘’από κούνια’’….,
{ .....εμ, σε όλα..... –όφρων ήταν ο μπαγάσας....: Εβραιόφρων, Ρωμαιόφρων,..... σώφρων...., χμ,.....
καταπώς και πολλοί "χριστιανοί"...., που φρόνιμα και τακτικά, συνήθως, πάνε με όποιονε νικά....! }
και πάει στην Αθήνα...., διά ξηράς και μέσω της Θεσσαλονίκης…., όπου έκανε πολλούς "χριστιανούς"….,
ω, ιδίως, γυναίκες της ‘’αιθέριας’’ υψηλής κοινωνίας -- «της καλής τάξεως»….,
ως λέει ο ρεπόρτερ ‘’μαθητής’’ του Λουκ,ανι,κάς....!
Ααα, που…., από εδώ και πέρα….. κι έως το τέλος των Αποστολικών Πράξεων….,
[ Λουκάς : Πρ. Απ. ….: 28 : 14,….: «Και έτσι ήλθαμεν εις την Ρώμην.»…., ε, ίσως έπαιρνε κι άδεια και….! ]
διηγείται τα δρώμενα….,
έιιι…., σε 1ο πληθυντικό πρόσωπο…., ’’μπαίνει στο παιχνίδι’’…., χα, από την Τρωάδα της Μικράς Ασίας….,
που, εδώ, μάλλον, ’’τον ψώνισε’’ ο Παύλος τον Λουκά….:
Π. Α : 16 : 8,….. 10….: Αφού δε προσπέρασαν την Μυσίαν, κατέβηκαν εις την Τρωάδα…..
Όταν είδε / ο Παύλος / το όραμα / του Μακεδόνα άνδρα / ,
εζητήσαμεν αμέσως να φύγωμεν διά την Μακεδονίαν….!
( Σε μερικά ταξίδια, μετά, δεν συνταξίδευε μαζί τους ο Λουκάς…., εξού και, τότε, όχι σε 1ο πληθυντικό….! )
================================================================

10 --- 51 )
#51)

Κεφ 17, εδ. 16.

Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις τας Αθήνας, το πνεύμά του εξεγείρετο,
επειδή έβλεπε την πόλιν να είναι γεμάτη από είδωλα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 52 )
#52)

Κεφ. 17, εδ. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Τότε ο Παύλος εστάθηκε εις το μέσον του Αρείου Πάγου και είπε,
«Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είσθε από πάσης απόψεως πολύ (!;) θρήσκοι.
Διότι καθώς περνούσα και εκύτταζα τα ιερά σας, ευρήκα ένα βωμόν,
εις τον οποίον υπήρχε επιγραφή, (!;) ’’Εις τον άγνωστον Θεόν’’.
Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε, χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. (!;)
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Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμον και όλα όσα είναι εις τον κόσμον,
και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης,
(!;!;!;) δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων,
(!;) ούτε εξυπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκην από κάτι,
αυτός που δίνει εις όλους ζωήν και πνοήν και γενικώς όλα.
Εδημιούργησε (!;) ολόκληρον το ανθρώπινον γένος από (!;) ένα αίμα διά να κατοική εις όλην την γην,
αφού ώρισε ωρισμένας εποχάς και τα ορόσημα της κατοικίας των, διά να ζητούν τον Κύριον
μήπως τον ψηλαφήσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακρυά από καθένα από μας.
Διότι μέσα σ’ αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχομεν,
καθώς και μερικοί εκ των ποιητών σας έχουν πη, ’’Είμεθα και γένος του’’.
Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζωμεν
ότι η θεότης μοιάζει με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, σκαλιστόν έργον τέχνης και ανθρωπίνης συλλήψεως.
Τους χρόνους εκείνους της αγνοίας παρέβλεψε ο Θεός
και τώρα παραγγέλλει εις όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν,
διότι (!;) ώρισε ημέραν, κατά την οποίαν μέλλει να κρίνη την οικουμένην
με δικαιοσύνην δι’ ανδρός, τον οποίον ώρισε.
Περί τούτου έδωκε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών».
Όταν άκουσαν (!;) ανάστασιν νεκρών, μερικοί ειρωνεύοντο,
( Α, τί, θεωρεί, και την Ελλάδα Φυλακή…., αλά ‘’οραματιστή’’ Ιεζεκιήλ το Ισραήλ…!; )
άλλοι είπαν, «Θα σε ακούσωμεν και πάλιν διά το ζήτημα αυτό».
Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολλήθησαν σ’ αυτόν και επίστεψαν,
μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρις και άλλοι επίσης.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------#51. #52)
Εκεί, στην Αθήνα, λοιπόν, ο Παύλος εξεγείρετο...., που έβλεπε την πόλη γεμάτη αγάλματα -- είδωλα....!
/ Οι άγραφες λένε πως ‘’διεγείρετο’’ κάνοντας συμβολική περιτομή σε κάποιο άγαλμα σάτυρου….! /
Και…., αφού στάθηκε στο μέσον του Αρείου Πάγου....,
άρχισε να κολακεύει τους εκεί…., αλληγοριοπαίχτες, Αθηναίους κι άλλους...., και για το φιλόθρησκό τους....,
κυρίως, τους Στωικούς κι Επικούρειους φιλοσόφους, που ήθελαν, μετά, να τον ακούσουν με περιέργεια....,
ιδίως, για το, δήηηηθεν, άγνωστό τους θέμα περί αναστάσεως των νεκρών που ο Παύλος διακήρυττε....,
◘ Εχ, άντε ρε…., που ήξεραν, και, για τον αναστηθέεεντα κι αναληφθέεεντα Άδωνι…., τον δικό τους….,
α, και δικό –τους θεό….. Αδονάη (Άδωνι), τον του Ιακώβ, τον της φυλής του Ιακώβ….!
Ή μήπως δεν ήξεραν οι Στωικοί κι οι Επικούρειοι για τον, χα, αναστηθέεεντα φιλόσοφο Εμπεδοκλή :
500 --- 425 π. Χ, που, χα, ανάααστησε τη νεκρήηη γυναίκα του Πανθεία,
χμ, ξου, και αυτο∙αναλήηηφθηκε στους ουρανούςςς μέσα σ’ ένα φωςςς….,
όπως και για άλλους αγυρτο‘’τέτοιους’’ αρχαιο,τρ,έλληνες : Ασκληπειάδες….. και ξένους…., ε…!;
Ε, σ’ όλες, σχεδόν, τις, 3.500, θρησκείες, που υπάρχουν σήμερα, ιδίως, ’’τέτοια’’ θα ιδεί κανείς….! ◘
λέγοντάς ‘τους πως..... ο άγνωστος Θεός...., στον οποίο ήταν αφιερωμένη μια επιγραφή σε βωμό ναού....,
χμ, της, τάααααχα, ανύπαρκτης και πουθενά αλλού αναφερτής κατά μερικούς….,
♣ Εμ, εδώ είναι το όσο μεγαλείο, πλην του ξεπεσμού, και, της αρχαίας Ελληνικής φιλο--θεο--σοφίας....!
Νααα, έλεγαν ό,τι έλεγαν, σωστά και λάθη, μα παραδέχονταν ότι ο Θεός τούς είναι άγνωστος ακόμα....,
κι όχι, και, σαν τους φανατισμένους Εβραίους,
που, από Θεόοο σε Θεόοο, ‘’μας’’ έδωσαν έναν Θεόοο, χειρότερο από Σατανάαα, ’’ίδιο’’ Δία,…..
και που, έτσι και γι’ αυτά, ’’αναθεωρούσαν’’ ανάλογα την κάθε φορά,
και, τον Νόμο του Μωυσή…., δόλια….! Ννννναι…., και ιδέτε στο του….. Σωκράτη «Σπήλαιο»….! ♣
είναι ο Ιησούς, τον οποίο αυτός διακηρύττει ανά τον κόσμον..… και που δεν τον ξέρουν....!
Αυτός, λοιπόν, ο Πατήρ Θεός…., χμ, που δεν κατοικεί σε χειροποιήτους ναούς...., τους εξηγεί ο Πωλ….,
$_$ .....έι, οι πολυτελείς χαζοναοί σας, ρε εμπαίχτη Φαύλε, είναι..... αχειροποίητοι ή..... ποδοποίητοι...!;
Ε…., μπλοφική τακτική όλων αυτών των δήθεν ‘’πνευματικών’’ ήταν να γκρεμίζουν τα υλικά άλλων….,
χα, και μετά, αφού ‘’καταέδεναν τον γάιδαρό τους’’, να, έχτιζαν τα πνευματικάαααα με υλικάαααα…! $_$
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είναι ο ένας και μοναδικός...., παμπλάστης, ως λένε κι Έλληνες ποιητές....: «Είμεθα και γένος του»....,
[[ .....ααααα…., φρόντιζε συχνά να μαθαίνει ο σπουδαρχίδης από….. προδρόμους….. "προφήτες" του….,
εδώ, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και (!;) κάποια γυναίκα ονόματι Δάμαρις…., μάλλον, προπομποί τους….,
και, τις αντιλήψεις των κατοίκων των μερών που επισκέπτονταν...., ως κι άλλα κουτσομπολίστικα....! ]]
και δεν έχει ανάγκη από αγάλματα και τέτοια....!
/ Χα, μόνον, απ’ τις εικόνες και τα λοιπά –τους συμπράγκαλα έχει ανάγκη....! /
Ο Θεός…., που έστειλε τον γιο του Ιησού σωτήρα της ανθρωπότητας...., τους λέει….,
αυτόν που τον ανέστησε εκ νεκρών...., κάτι που…., σαν το άκουσαν...., άλλοι τον ειρωνεύονταν.....
και άλλοι ήθελαν να τον ξανακούσουν...., ενώ πολλοί τον πίστεψαν και προσκολλήθηκαν σε αυτόν….,
ως, χμ, τότε, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης κι η Δάμαρις….,
που είναι κι οι πρώτοι Ι. Χήδες ‘’Έλληνες’’ ‘’τέτοιοι’’ που αγιοποιήηηθηκαν,....!
/_/ .....Καληνύχτα, Τρελλάδα....! Κλάψε για την πιο μεγάλη, ανυποψίαστη, ήττα σου....,
κι ας κάνουν οι Εβραίοι, ξεγελαστικά, και, σου, πως δεν πιστεύουν, και, Ι. Χ…., ε, τον Ι. ΑΧ Κάδμο τους….,
ννναιαιαι…., και άντε να μάθεις, και, από ‘’πνευματικούς’’ Εβραίικους ‘’Δούρειους ίππους’’ Νο 888….! /_/
======================================================================

10 --- 53 )
#53)

Κεφ. 18, εδ. 9, 10, 11.

Μίαν νύχτα είπε ο Κύριος (!;) δι’ οράματος εις τον Παύλον,
«Μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μη σιωπήσης, διότι εγώ είμαι μαζί σου.
Και (!;) κανείς δεν θα βάλη επάνω σου χέρι διά να σε κακοποιήση,
διότι έχω (!;) πολύν | …..τίιιιι, κι εδώωωωω, «σπαρτόν» : της Διασποράς…!; | λαόν εις την πόλιν αυτήν».
Και έτσι εκάθησε ένα χρόνο και έξη μήνες ( 18 μήνες…!; ) και εδίδασκε μεταξύ τους τον λόγον του Θεού.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 54 )
#54)

Κεφ. 18, εδ. 18.

Εις τας Κεγχρεάς έκοψε τα μαλλιά του, (!;) διότι είχε τάξιμο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 55 )
#55)

Κεφ. 18, εδ. 21.

…..και είπε / ο Παύλος / «Πρέπει πάντως την εορτήν που έρχεται να την κάνω εις τα Ιεροσόλυμα,
και θα επιστρέψω πάλιν σ’ εσάς, εάν θέλη ο Θεός».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------#53. #54. #55)
Και...., να...., ο Παύλος...., ’’μόνος’’ του πια...., στην Κόρινθο....,
( .....κάλέ, Λουκ,ανικ,ά...., τσανάκι του Παύλου...., πές ‘μας, πια, κάτι και για τον Βαρνάβα...., χμ....! )
εφησυχαζόμενος απ’ τον Κύριο : ε, το ‘’Πνεύμα’’…., που τον διαβεβαίωνε σε όραμα τον πολυοραματισμένο
ότι δεν θα τον πείραζε κανείς εδώ…., γιατί σε αυτήν την πόλη είχε πολύ λαό..... για προστάτη του....,
|| …..χμμμμμ…., ‘’στρωμένο παιχνίδι’’…., ποιος παίζει ποιον….! Σενέκααααα…., Γαλλίονααααα,….! ||
επειδή, κι εδώ, πολλοί Ιουδαίοι (!;) τον πολεμούσαν και τον κατέκριναν δημοσία....!
/*/ Σαφώς, ω, όσοι χαχόλια, "χριστιανοί", τα προήξερε αυτά από κουτσομπολιά των τσανακιών του....! /*/
♣ Στην Κόρινθο, όπου έμεινε διδάσκοντας ενάμισυ χρόνο, γνωρίζοντας το ζεύγος Ακύλα και Πρίσκιλλα,
που χαϊδευτικά τη φώναζε Πρίσκα…., αν και θα μπορούσε να τη φωνάζει και….. Σκίλλα….,
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(( Ναι, ρε, ’’κόβει’’, και, τα ονόματα….: Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 4 : 19….:
«Χαιρέτησε την Πρίσκαν και τον Ακύλαν και την οικογένειαν του Ονησιφόρου»….! ))
διωγμένους "χριστιανούς" κι αυτούς τους δυο από την Ρώμη επί Κλαυδίου....,
[_[ Άραγε, αυτοί τον σύστησαν σε κάτι ‘’άταχτους’’ : αντικαισαρικούς Ρωμαίους…., ε, για τράγιο σκοπό….,
με τους οποίους αλληλογραφούσε…., ως με τον Σενέκα, που σώζονται μερικές ‘’καυτές’’ επιστολές….,
όπου ο Σενέκας αποκαλεί τον Παύλο «πολυαγαπημένο του»…., ως, λ. χ, Επιστολή της 28/3/64 μ. Χ…!;
Ωωω, ο Σενέκας, βρε σεις, ο αδελφός του Γαλλίονα, κυβερνήτη της Αχαΐας…., να, Ρωμαίοι κι οι δυο….,
να…., αυτού εδώ…., που σώζει τον Παύλο από τους Ιουδαίους στην Κόρινθο….,…..
ε, χμ, από ’’χριστιανική’’ αγάπη…., χα, και που, έκτοτε, ’’δεν χάθηκαν’’….: Π. Α : 18 : 12 έως 17….! ]_]
στους οποίους δούλευε την τέχνη του…., την του σκηνοποιού..... και..... παλιά του τέχνη κόσκινο....! ♣
|*| Σιγά…., μα, τσς, να μην επιβαρύνει πιότερο τους χορηγούς του, που τα έξοδά του/τους ήσαν πολλά….! |*|
Και, να, πάλι, ο Παύλος, στις Κεγχρεές, κόβει τα μαλλιά του…., / Παυλείον…., έτσι, κατά το Θησείον…!; /
γιατί, λέει ο τριχολόγος Λουκάς, το είχε τάξιμο....!
*** Ρε, Λουκ,ανικ,ά…., άει….. ’’κουρέψου’’…., που, αν δεν μας το έλεγες τώρα, θα είμασταν ‘’τυφλοί’’….!
Και….. στείλε ‘τον στον εκεί κοντά ποταμό Κεγχριό…., να πάει να πλυθεί ο άπλυτος….,
ή να θυσιάσει, ως ο Θησέας, έναν….. «αρτιμελή : με μη τεθλασμένους όρχεις» ταύρο
στον πεινάλα και θυσιόλαχνο Γιαχβοδία….! ***
-------------------------------------------------------$$$$$-----------------------------------------------------▓ Ειιι, ρε συμβολισμοπαίχτη Παύλε, καλώς…., χα, που, και, η φύση το διδάσκει, μόνο, για τους άνδρες….!
Άντε, ρε ’’αναποκωδικοποίητοι’’, για το που θα πήγαινε ‘κει για ’’μετωπική σύγκρουση’’, που έτσι έκαναν….:
και οι της φυλής του Θησέα Αβάντες, όταν μάλωναν,
για να μην έχουν οι αντίπαλοί τους από πού να τους πιάνουν….,
ννναι, κι ο Αβάντας Θησέας, πριν εκστρατεύσει για την Κρήτη και σκοτώσει τον Μινώταυρο
και απελευθερώσει, τελικά, τους Αθηναίους από την κυριαρχία του βασιλιά των Κρητών Μίνωα….,…..
[ …..προσφορά βοστρύχου από μαλλιά : σύμβολο αγνότητας και παρθενίας…., ε, ιμπεριάλ πράματα….! ]
ή ως έκαναν κι άλλοι, έτσι -- ‘’μαγικά’’ και γι’ αυτό και με τρίχες και κουρέματα, Τρέλληνες….,
ως, λ. χ, κι η Τεγεάτισσα Στερεόπη με τους εχθρούς της πατρίδας της Τεγέας Αρκάδες….,
χμ, με ένα βόστρυχο απ’ τα μαλλιά του τέρατος Γοργόνας,
που της χάρισε ο Ηρακλής, που έτσι κι αυτός….,…..
ή ως κι οι δικοί τους στην Π. Δ, ως, λ. χ, χξς΄, συμβολικώς κουρευτικά και ‘’ξυριστικά’’, ο Ιεζεκιήλ….,
να, έτσι, προαναγγέλλοντας την καταστροφή της εχθρικής του Ιερουσαλήμ….,
που ο Γιαχβέ του πρότεινε, έτσι και γι’ αυτό, το 1/3 από τις τρίχες του να τις κάψει στο μέσο της πόλης….,
το 1/3 να το κατακόψει με το μαχαίρι πέριξ της πόλης….. και το 1/3 να το σκορπίσει στον άνεμο….:
Ιεζεκιήλ : 5 : 2….,….! {Χα, όλο ‘’κούρεμα’’….. χρέους….. κι όλο χρεωμένοι…., παρά τα….. Αντιμνημόνια….!}
Ναι…., που κι ο τριχολόγος Παύλος, κι εδώ, θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, χα, για να….. ’’το’’ γιορτάσει….,
καθώς δεν μας το λένε εδώ….,
μην μπορώντας να κάνει κι αλλιώς…., ως, χα, «δεμένος από το Πνεύμα»….:
με ‘’ανειλημμένες υποχρεώσεις’’….,
μα ευθύς πιο κάτω μας το….. μισολένε….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 20 : εδ. 22, 23….:
«Και τώρα, δεμένος από το Πνεύμα, πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβή εκεί,
παρά μόνον ότι (!;) το Πνεύμα το Άγιον (!;) σε κάθε πόλιν με βεβαιώνει
ότι με περιμένουν φυλακίσεις και θλίψεις»….,
|_| …..α, ρε συ, ο Κύριος σου είπε πως «κανείς δεν θα βάλη χέρι επάνω σου διά να σε κακοποιήσει»….:
Π. Α : 18 : 9, 10, 11…., και λες, κι εδώ, άλλα….! |_|
πράγμα που το ήξεραν, ’’πληροφορηθέντες’’, και μερικοί μαθητές του….,
που, έτσι και γι’ αυτό, του συνιστούσαν, χμ, «υπό την έμπνευσιν του Πνεύματος»…., χα, πρακτορόθεν,
να μην πάει εκεί στα Ιεροσόλυμα….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 21 : εδ. 4….! ▓
----------------------------------------------------$$$$$-----------------------------------------------------Κι αυτό το έκανε φεύγοντας για τα Ιεροσόλυμα...., όπου ήθελε να κάνει μια….. γιορτή τους εκεί....,

51
μαζί με τους αποστόλους...., εάν, λέει, θα το ήθελε ο Θεός....!
/*/ .....εχ, βρε άπιστε...., χξς΄, "θεό"σταλτε…., αμφιβάλλεις και "ρωτάς"...!;
Πού θα έβρισκε, χμ, ο Θεόςςςςς ‘’τέτοιο’’ ‘’έτοιμο’’ ‘’πουρό’’...., να του κάνει ‘’τέτοια’’ θελήματα...!;
Άλλωστε...., ήσουν, τότε, Π,Φ,αύλε, αναντικατάστατη εβραιοκίνητη μαριονέτα….,
έως και Ρωμαιοκίνητη : αντικαισαροκίνητη ‘’τέτοια’’....! /*/
{{ .....ωχ, μωρέ, είχε πολλές..... τρίχες στο κεφάλι του....,
που του ρουφούσαν τη..... μαύρη φαιά ουσία του εγκεφάλου του....,
κάτι : ιμπεριάλ κουρά…., που…., και, για αυτό...., συνηθίζουν να κάνουν..... και τα τριχοειδή οι Ι. ΑΧήδες....,
που ο Φ,Π,αύλος τους πρόσταζε συνεχώς να γίνουν μιμητές του, που κι αυτός «ούτω πως εποίησε»….,
πλην που τον, και τους, μιμήθηκαν σε ένα σωρό….. τριχασχολίες, τριχολογίες και τριχοέθιμα....,
με λατρευτικούς τριχοτύπους -- ρύπους στην όση Αλήθεια…., ως γίνεται σε όλες τις "θρησκείες’’....! }}
==========================================================================
10 — 56 )
#56)

Κεφ. 19, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ενώ ο Απολλώς ήτο εις την Κόρινθον, ο Παύλος επέρασε τα μεσόγεια μέρη και ήλθε εις την Έφεσον.
Εκεί ευρήκε μερικούς μαθητάς και τους ερώτησε, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον, όταν επιστέψατε;».
Εκείνοι του είπαν, «Ούτε καν έχομεν ακούσει αν υπάρχη Πνεύμα Άγιον». (!;)
Τότε τους είπε, «Εις τί λοιπόν εβαπτισθήκατε;». Και εκείνοι είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». (!;)
Ο Παύλος τότε είπε, «Ο Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε εις τον λαόν να πιστέψουν
εις εκείνον που έρχεται μετά από αυτόν, δηλαδή εις τον Χριστόν Ιησούν».
Όταν άκουσαν αυτό, εβαπτίσθηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού
και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια επάνω τους, ήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον
και μιλούσαν γλώσσας και επροφήτευαν. (!;)
/ Να, άμα τη αλλαξοπιστία, κι αλλαξογλωσσολαλία….! /
Ήσαν δε όλοι περί τους δώδεκα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#56)
Ρε...., δεν κάνετε και σεις ένα αεροβάπτισμα...., χμ, να σας φύγει ο αέρας -- Άγιο Πνεύμα…., τσου ρε….,
και να ησυχάσετε μια και καλή από τους μυαλοπρήχτρες σας συμβολοπαίχτες...., που....,
τη μια με νερό, βάπτισμα Ι. Β…., ως, χμ, φιλολαϊκοί : λαόφρονες….,
την άλλη με "διαβάσματα" : Πνεύμα, βάπτισμα Ι. Χ, ήτοι, Ι. ΑΧ…., ήτοι, βασιλικοί : βασιλόφρονες….,
και την άλλη βάπτισμα και με νερό και με πνεύμα…., ωρέ τουρλού -- τουρλού….. -όφρονες….,……
κάνουν ό,τι τους "ανέβει"...., για να έχουν να συμβολο,συμβολισμο,παίζουν....!
[ Εχ, "δουλειά δεν έχει ο Διάβολος, λύνει και δένει τα βρακιά του" , α, και ‘’.αμάει, και, τα παιδιά του’’....! ]
-----------------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------------------------▀ .....χμμμμμ, έχουν το θράσος τα θρασίμια...., και οι επίγονοι αυτών εδώ των τριχάσχολων....,
να ισχυρίζονται πως..... όσοι πεθαίνουν αβάπτιστοι…., ήτοι, όχι αλά "χριστιανούς"....,
## Α, πίστη και της σχιζοκαθολικής εκκλησίας : Σύνοδος Φλωρεντίας…., καθ’ ήν οι ψυχές των αβάπτιστων,
με το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, κατεβαίνουν, αμέσως, στην κόλαση, για να τιμωρηθούν….,
κάτι που ενστερνίζονται κι οι της σχιζορθοδόξου ‘’τέτοιας’’…., εξού και το ορθόοοδοξο αεροβάπτισμα!!!!! ##
χξς΄, πάνε στην κόλαση...., ακόμα και τα νήπια...., σαν δεν προλαβαίνουν να τα νεροβαπτίσουν....!
Εμ, οι φανατικοί από ηλιθιότητα κι ηλίθιοι από φανατισμό, και, "χριστιανοί"...., καθώς λένε....,
τι άλλο θα πουν...., ξου, οι ορθόδοξοι....! Από κόρακα κρα--κρα..... κι από κλώσα γλου--γλου--γλου....!
Άλλωστε, ρε σεις, το ξεχωρίζει : αντιδιαστέλλει το ένα από το άλλο…., ο Παύλος εδώ….,
[[ …..ο Ι. Χ, ομοίως, λέει….: Π. Α : 1 : 5….: «Ακούσατε από εμέ, ότι ο Ιωάννης εβάπτισε με νερό,
αλλά εσείς θα βαπτισθήτε με Πνεύμα Άγιον ύστερα από λίγες ημέρες»….! ]]
ως αλλού κι ο Πέτρος….: Πράξεις Αποστόλων : 10 : 37, 38….: «Ξέρετε (!;) τι συνέβη εις την Γαλιλαίαν,
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μετά το βάπτισμα που εκήρυξε ο Ιωάννης. Ξέρετε διά τον Ιησούν από την Ναζαρέτ,
πώς τον έχρισε / εβάπτισε / ο Θεός με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν,….»….!
Ε, χμ, ννναι…., που πιο δυνατή είναι η Χούντα του Αρχιβασιλιά : Αρχικερατά ‘’Κυρίου’’….,
ναι…., και, από την αβασίλευτη : ακέρατη δημοκρατία….,
μα και από την χωρίς προστάτη Αρχιβασιλιά βασιλεία όποιου ‘’αδέσποτου’’ βασιλιά….,….!
Εχ, που, σαν αλλάζουν Αρχιβασιλιά : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Κύριο’’ : ’’Θεό’’, αλλάζουν τα δεδομένα τους….,
αν και, φορές, έχουν δύο και πλέον προστάτες τους ‘’θεούς’’…., ως ‘’φανερά’’ πολυ’’θεϊστές’’…..
ή και ως ‘’κρυφά’’ πολυ’’αντιθεϊστές’’…., ‘’πολυπαιχνιδιάρηδες’’ όντας….! ▀
--------------------------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------------------Να…., ως ‘’παίζουν’’ κι εδώ, που, τάχα, / …..χξς΄, κι ως τι τους φαίνεται τους, έστω, πλανεμένους....! /
διά επιθέσεως των χεριών επί των βαπτιζομένων και με ευχές, έρχεται σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα....,
και, μάλιστα, χμ, αμέσως, "προφητεύουν" και μιλούν (!;) ξένες γλώσσες....!
[// Α, σαν, ανίσχυρος ων, βρίσκεις ‘’πνευματικό’’ υποστηρικτή…., ε, τότε κι έτσι σου λύνεται κι η γλώσσα
και μπορείς και να μιλάς ξένες : ’’άλλες’’ γλώσσες και να ‘’προφητεύεις’’ :
‘’ονειρεύεσαι’’ άλλη νέα τάξη πραγμάτων….! Ρε, άει σιχτίρρρρρ, τριχάσχολοι και βρωμοφαντασμένοι....! //]
================================================================

10 --- 57 )
#57)

Κεφ. 19, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Και ο Θεός ενεργούσε διά του Παύλου θαύματα (!;) όχι από τα συνήθη,
ώστε (!;) μανδήλια ή (!;) περιζώματα από το σώμά του εφέροντο εις τους (!;) ασθενείς
και ελευθερώνοντο από τας (!;) ασθενείας των και έβγαιναν από αυτούς τα (!;) πονηρά πνεύματα.
Μερικοί από τους περιοδεύοντας Ιουδαίους (!;) εξορκιστάς επεχείρησαν να προφέρουν
το όνομα του Κυρίου Ιησού επάνω εις εκείνους που είχαν πνεύματα πονηρά λέγοντες,
«Σας εξορκίζομεν διά του Ιησού, (!;) τον οποίον ο Παύλος (!;) κηρύσσει».
Ήσαν δε ( Ε, κι αυτοί, γεωιμπεριάλ 7….! ) επτά υιοί κάποιου Σκευά, Ιουδαίου αρχιερέως, που έκαναν αυτό.
Το Πνεύμα το πονηρόν τους απεκρίθη, (!;) «Τον Ιησούν τον ξέρω και τον Παύλον επίσης τον ξέρω
αλλά σεις ποιοί είσθε;», και ο άνθρωπος που είχε το Πνεύμα το πονηρόν ώρμησε εναντίον τους,
τους κατέβαλε και τους εκακοποίησε, ώστε έφυγαν από το σπίτι εκείνο (!;) γυμνοί και τραυματισμένοι.
{ Τί, άλλους κώδικες ‘’φορούσαν’’ οι 7 κι άλλους κώδικες ‘’φορούσε’’ ο «αλληγορικός δαιμονισμένος»…!; }
Αυτό έγινε γνωστόν εις όλους τους Ιουδαίους και Έλληνας που κατοικούσαν εις την Έφεσον
και τους κατέλαβε (!;) όλους (!;) φόβος, και το όνομα του Κυρίου Ιησού (!;) εδοξάζετο.
Και πολλοί από εκείνους που είχαν πιστέψει ήρχοντο και (!;) εξωμολογούντο και έλεγαν τας πράξεις των.
Πολλοί δε από εκείνους που ησχολούντο εις την μαγείαν έφεραν τα βιβλία τους
και τα έκαιαν ενώπιον όλων (!;) και υπελόγισαν την αξίαν τους
και ευρήκαν ότι άξιζαν πενήντα χιλιάδες αργύρια.
(!;) Έτσι ο λόγος του Κυρίου διεδίδετο και (!;) επεβάλλετο με δύναμιν.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#57)
Βρε, βρε...., ο Θεός ενεργούσε διά των μανδηλίων και των περιττωμάτων, σώρρυ, περιζωμάτων
από το σώμα του Παύλου…., όχι απ’ τα συνήθη θαύματα...., υπέρχιστοι όντες πια, ως νεοπνευματούχοι….,
μας λέει ο…., χμ, κι αυτός, με περι·‘’ζώνη’’ κυριαρχίας Νο 888.666…., Λουκ,ανικ,άς….,
*$* .....α, κι όσες….. έ Φ,οί,η,βες….. άγγιζαν τα σώβρακά του "έπιαναν" τεκνίο....!
Αχ, ρε εξεξεξορκιστή Παύλε…., αν συνήθιζες, κι εσύ, και, ως χριστιανός, να πλένεσαι καθημερινώς….,
ως οι Φαρισαίοι...., ναι, βρε πρώην Φαρισαίε Παύλε…., κι αν άλλαζες ‘’καθημερινώς’’ σώβρακα....,
όλοι οι….. γήινοι, ώς τα σήμερα, θα είχαμε, και, από ένα κομματάκι σωβράκου σου
και δεν θα ήμασταν άρρωστοι και δαιμονισμένοι...., όλοι θα είμαστε σάμπως εσένα, ισόΠαυλοι....!
Ρε, δεν πας με την Πρίσκα ή Πρι σκίλλα σου…., ή και με τη Φοίβη σου…., να....! *$*
ήτοι, απελευθερώνονταν απ’ τις….. ασθένειές τους
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κι έβγαιναν από αυτούς ακάθαρτα πνεύματα…., / Ε, τα ’’αντικυριακά’’, που ασθένεια ο αντιγιαχβισμός….! /
όλοι ανεξαιρέτωςςςςς...., χμ, και χωρίς τις απαραίτητες για αυτό…., έστω έτσι...., προϋποθέσεις....!
--*-- …..εμ…., δύσκολο πράμα το να είσαι σικέ δαιμονισμένος….!
Πρέπει να πας, πριν, σε Θεατρική Σχολή…., αλά Ναγκουάλ της Λατινικής Αμερικής….!
Και πιο δύσκολο είναι το να ‘’το παίζεις’’ τραυματισμένος…., παρά δαιμονισμένος….! --*-΄Έτσι, πάλι, ο ανεξόρκιστος Παύλος, ‘’εξόρκιζε τους δαιμονισμένους’’ στο όνομα του Χαζωραίου….,
χμ, που κι ο Παύλος εκήρυττε….. επακριβώςςςςς….,
κάτι που προσπάθησαν να κάνουν ομοίως και Ιουδαίοι εξορκιστές….,
ως οι, τάχα ‘’έτσι’’, ιμπεριάλ επτά, 7, γιοι του Ιουδαίου αρχιερέα Σκευά σε κάποιον….,
χα, σαφώς, σικέ δαιμονισμένο και γνώστη των ιμπεριαλιζέ κωδικικών τους και τους…., ε, του "Κόλπου"….,
που το δαιμόνιό του…., χμ, δηλαδή, αυτός ο σικέ…., τους είπε ότι ξέρει και τον Παύλο και τον Ιησού,
|| …..α, τον Παύλο…., καλά…., τον ήξερε, που εκεί ήταν…., αλλά τον Ιησού πώςςςςς…!; ||
μα αυτούς, τους επτά, όχι...., κι ας προσπάθησαν να τον ξεδαιμονίσουν στο όνομα του Χαζωραίου….,
και που τους κυνήγησε…., ώσπου τους ξεγύμνωσε -- ξε’’γύμνωσε’’ αποκωδικιζέ και τους τραυμάτισε....!
/_/ Ε…., χμ, αν όχι σικέ…., να τους κλέβουν και τη δουλειά, πάει πολύ....,
λες και τους διόρισε : έχρισε, κι αυτούς, ο Θεόςςςςς....! /_/
Κι έτσι, όσοι τα είδαν, φοβήθηκαν και πίστεψαν στον….. Φοβ,Δειμ,Παν,ικό Παύλο,
που τους βάπτισε, τους εξεξεξομολόγησε : ’’φακέλωσε’’
και, μερικούς μαγειάσχολους, τους έκανε να κάψουν τα βιβλία τους,
( …..έι, οι μάγοι τα έκαψαν….. ή ο εμπρησμογνώστης Παύλος…!; )
πιθανώς και άλλα αξιόλογααααα...., / Χα…., αυτά τα κράτησε….! /
επιβάλλοντας το λόγο του Κυρίου, που «’’σταυρώθηκε’’ εν (!;) αδυναμία : μαλακία»…., χμ, με δύναμη....,
ώσπου αποφάσισε να πάει στη Ρώμη...., γιατί, λέει, « (!;!;!;!;!;) έπρεπε να ιδή την Ρώμην»....!
[[ Χξς΄…., έπρεπε...., προπαντός στην Ελλάδα και την Ρώμη...., για διαφορετικούς λόγους, βεβαίως....,
και πού αλλού θα έβρισκε τζάμπα πρακτοροκρουαζιέρες....! Σενέκαααα…., τι φωτιο’’μαγειρεύετε’’…!; ]]
==========================================================================

10 --- 58 )
#58)

Κεφ. 19, εδ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Παύλος απεφάσισε να περάση από την Μακεδονίαν και Αχαΐαν
και να μεταβή εις την Ιερουσαλήμ, και έλεγε : «Αφού μεταβώ εκεί, (!;!;) πρέπει να ιδώ και την Ρώμην».
Και αφού έστειλε εις την Μακεδονίαν δύο από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεον και τον Έραστον,
αυτός έμεινε ολίγον ακόμη χρόνον εις την Ασίαν.
Κατ’ εκείνον τον καιρόν έγινε όχι ολίγη ταραχή διά την διδασκαλίαν.
Κάποιος ονομαζόμενος Δημήτριος χρυσοχόος,
ο οποίος κατεσκεύαζε ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, έδινε εις τους τεχνίτας όχι ολίγην εργασίαν.
Αυτός τους συγκέντρωσε μαζί με τους εργάτας της τέχνης αυτής και τους είπε,
«Άνδρες, γνωρίζετε καλά ότι (!;) από την εργασίαν αυτήν εξαρτάται η ευημερία μας,
και βλέπετε και ακούτε ότι αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε αρκετόν κόσμον όχι μόνον της Εφέσου
αλλά σχεδόν όλης της Ασίας με το να λέγη ότι θεοί κατασκευαζόμενοι με τα χέρια δεν είναι θεοί.
Όχι μόνον δε το επάγγελμά μας αυτό κινδυνεύει να δυσφημισθή
αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να περιφρονηθή και να χάση την μεγαλοπρέπειάν της,
αυτή την οποίαν όλη η Ασία και η οικουμένη λατρεύει». (!;)
Όταν άκουσαν αυτά ωργίσθησαν και εφώναζαν λέγοντες, «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 59 )
#59)

Κεφ. 19, εδ. 30, 31.
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Ο Παύλος ήθελε να παρουσιασθή εις την συνέλευσιν αλλά δεν τον άφηναν οι μαθηταί.
Μερικοί επίσης από τους (!;) Ασιάρχας, οι οποίοι ήσαν (!;) φίλοι του,
έστειλαν προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μη εκτεθή μεταβαίνων εις το θέατρον.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 60 )
#60)

Κεφ. 19, εδ. 35, 36.

Τότε ο γραμματεύς, αφού καθησύχασε τον όχλον, είπε,
«Άνδρες Εφέσιοι, υπάρχει κανείς άνθρωπος που δεν ξέρει ότι η πόλις των Εφεσίων
είναι ο επιμελητής του ναού της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματος που (!;) έπεσε από τον ουρανόν;
Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντίρρητα, πρέπει να μένετε ήσυχοι και να μη κάνετε απερίσκεπτα πράγματα.».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------#58. #59. #60)
Στην Έφεσο, λοιπόν, ο Παύλος …., όπου είχε φίλους και προστάτες μερικούς, ‘’Κυριακούς’’, Ασιάρχεςςς….,
--_-- …..βρε, πότε κιόλας ο φίλερις...!; Ή ήταν τόσοι κι εκεί του ‘’Μεγάλου Κόλπου’’ τους…!; --_-|| Ε, παντού…., ως, λ. χ, στην Αχαΐα, τον Ρωμαίο σώστη –του Γαλλίονα : αδελφό του φίλου του Σενέκα….! ||
χμ, που, ως πάντα, φρόντιζε να δικτυώνεται με υψηλά ιστάμενους, τους του ’’Νεοταξικού Κόλπου’’ τους….,
μάλωνε με τους ναοκατασκευαστές, αγαλματοποιούς και άλλους....!
■ …..ε, αυτούς που βιοπόριζαν φτιάχνοντας ό,τι έχει σχέση με τα εκκλησιαστικά κατασκευάσματα....,
*** .....μη στενοχωριέστε, βρε αγαλματοποιοί κ. λ. π...., πάλι θα φτιάχνετε τέτοια, μάλιστα, πιότερα....,
απλώς, χμ, θ’ αλλάξει, κυρίως, ο συμβολισμόςςς κι οι μορφέςςς...., χξς΄, επί το πνευματικόοον….! ***
λάτρεις, προπαντός, της θεάς Αρτέμιδος…., που την είχαν προστάτιδα της πόλης τους....,
το άγαλμα της οποίας πίστευαν, χμ, «αναντίιιιιρρητα», πως, τάχα, έπεσε από τον υπέργειο ουρανό....,
ως, τάχα, κι οι τρεις πέτρες -- προσωποποιήσεις των τριών Χαρίτων,
χα, που, κι αυτές έπεσαν : εισήχθησαν από τον επίγειο ουρανό -- έξωθεν της τρΕλλάδας κόσμου….,
και που λατρεύτηκαν απ’ τους Βοιωτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώς να τις κάνουν αγάλματα….,
ξου, λαομπαίχτες κι εσείς…., φτου, ’’τρισχαριτωμένοι’’ φακιροτρέλληνες δεκατικοί λαοαποδεκαδιστές….!
|// Εεεεε, πλην από….. βατράχια, σκουλήκια κ. α. λ...., βρέχει κι αγάλματα ο ουρανόςςςςς....! //| ■
Κι αυτό….. επειδή ο Παύλος, κι αυτούς εδώ, τους έλεγε ότι αυτά τα κατασκευάσματα είναι ειδωλολατρικά....,
αφού, τους έλεγε, πως ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς και δεν έχει ανάγκη από τέτοια….!
// Έιιιιι…., Π,Φαύλε…., από τα δικά σας ειδωλολατρικά, πνευματικάαα, κατασκευάσματα :
ναούς, αγάλματα, εικόνες,….. έχει ανάγκη ο λιγούρης ψηνόμενων σφάγιων πνευματικόςςς Γιαχβέ...!; //
Και έτσι τους χαλούσε τη δουλειά από την οποία ζούσαν...., τους έκοβε, ήδη, πελατεία....,
πλην που τους σκανδάλιζε...., αλλά κι ήθελε να τους αλλάξει τη θρησκεία....,
χα, που ήταν ίδια δα στα βασικά, και, με τη δικιά του….,
που μέχρι ένα βαθμό το κατάφερε…., μα όχι, τόσους και σ’ όλη την Ασία, καταπώς λέει ο Λουκ,ανικ,άς….,
πράγματα που τους εξόργισαν κι ήθελαν να τον σκοτώσουν....!
==================================================================

10 --- 61 )
#61)

Κεφ. 20, εδ. 9, 10, 11, 12.

Κάποιος δε νέος, ονομαζόμενος Εύτυχος, ο οποίος εκαθότανε εις το παράθυρον,
είχε καταληφθή από μεγάλη νύστα επειδή ο Παύλος παρέτεινε την ομιλίαν του
και, κυριευθείς υπό του ύπνου, έπεσε κάτω από τον τρίτον όροφον και τον εσήκωσαν (!;) νεκρόν.
Αλλ’ ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε επάνω του και αφού τον αγκάλιασε, είπε, «Μη ανησυχήτε, (!;) διότι
η ψυχή του είναι μέσα του». Κατόπιν ανέβηκε, έκανε την κλάσιν του άρτου και έφαγεˑ ύστερα εμίλησε
επί αρκετόν μέχρι της αυγής και ανεχώρησε. Τον νέον τον επήραν ζωντανόν και πολύ παρηγορήθησαν.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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#61)
Και…., να…., ο Παύλος με τη συνοδεία του στην Τρωάδα…., όπου, χμ, ξελιποθυμίζει τον φακιροπέσαντα
[_[ …..χμ, διά….. ’’στημένης’’….. ’’τσουλήθρας’’…., από τον τρίτο όροφο του σπιτιού….,
όπου φλυαρούσε κηρύττοντας η, «με υστερούντα προφορικό λόγο», ζαλίστρα Ασκληπειάδα Παύλος..… ]_]
Εύτυχο...., που του διαπίστωσε…., χμ, διά σφυγμομετρήσεως…., που δεν ήξεραν οι άλλοι....,
/*/ .....ε, θα του έμαθε λίγα Ασκληπειαδίστικα, «μεγαλοκόλπα», ιατρικά..... κι ο ιατρόςςς Λουκάς....! /*/
τον μη θάνατό του....: «η ψυχή του ήταν μέσα του»...., μιας κι οι ανίδεοι άλλοι εκεί νόμισαν πως πέθανε....!
==================================================================

10 --- 62 )
#62)

Κεφ. 20, εδ. 22, 23.

«Και τώρα, δεμένος από το Πνεύμα, πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβή εκεί,
παρά μόνον ότι το Πνεύμα το Άγιον σε κάθε πόλιν με βεβαιώνει ότι με περιμένουν φυλακίσεις και θλίψεις».
---------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 63 )
#63)

Κεφ. 20, εδ. 27, 28.

«Διότι δεν παρέλειψα να σας διακηρύξω (!;!;!;) ολόκληρον το σχέδιον του Θεού.
( Ρε, αυτό δεν το ‘ξερε ολόκληρο ο ‘’αρχι’’«μυσταγωγός» Ι. Χ…., ε, και θα το ‘ξεραν οι «μύστες» κι οι….! )
Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας
και ολόκληρον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας ετοποθέτησε επισκόπους, (!;)
διά να ποιμαίνετε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε με το δικό του αίμα.».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 64 )
#64)

Κεφ. 21, εδ. 4, 5, 6.

Οι μαθηταί αυτοί υπό την έμπνευσιν του Πνεύματος έλεγαν εις τον Παύλον να μη ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα.
Αλλ’ (!;) όταν συμπληρώσαμε τας ημέρας της διαμονής μας, εφύγαμεν,
όλοι δε συν γυναιξί και τέκνοις μας συνώδευαν έως έξω από την πόλιν.
Εις το ακρογιάλι εγονατίσαμε και προσευχηθήκαμε, αφού δε αποχαιρετήσαμεν ο ένας τον άλλον,
εμπήκαμε εις το πλοίον, ενώ εκείνοι επέστρεφαν εις τα σπίτια τους.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 65 )
#65)

Κεφ. 21, εδ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Την άλλην ημέραν αναχωρήσαμεν και ήλθαμεν εις την Καισάρειαν, επήγαμε δε εις το σπίτι
του Φιλίππου του ευαγγελιστού, ο οποίος ήτο ένας από τους (!;) επτά, και εμείναμεν μαζί του.
Είχε (!;) τέσσερις θυγατέρας (!;) παρθένους, αι οποίοι (!;) επροφήτευαν. Είχαμε μείνει εκεί αρκετές ημέρες
ότε κατέβηκε από την Ιουδαίαν κάποιος προφήτης ονομαζόμενος Άγαβος,
ο οποίος όταν μας επεσκέφθη, επήρε την (!;) ζώνην του Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια, και είπε,
«Αυτά λέγει το Πνεύμα το Άγιον : Εις την Ιερουσαλήμ έτσι θα δέσουν οι Ιουδαίοι
τον άνδρα εις τον οποίον ανήκει αυτή η (!;) ζώνη και θα τον παραδώσουν εις τα χέρια των εθνικών».
Μόλις ακούσαμεν αυτά, εμείς και οι εντόπιοι τον παρακαλούσαμε να μη ανεβή εις την Ιερουσαλήμ.
Αλλ’ ο Παύλος απεκρίθη, «Τί κερδίζετε με το να κλαίτε και να μου ραγίζετε την καρδιά;
Εγώ είμαι πρόθυμος όχι μόνον να δεθώ αλλά και να πεθάνω εις την Ιερουσαλήμ
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διά το όνομα του Κυρίου Ιησού». ( …..χμ, του που τον διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν θα τον πειράξει…!; )
Αφού δεν επείθετο, ησυχάσαμε και είπαμε, «Ας γίνη το θέλημα του Κυρίου».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------#62. #63. #64. #65)
Και...., να, πάλι ο Παύλος κι οι συν αυτώ..... σε πικ νικ και κρουαζιέρες σε νήσους και χερσονήσους….,
χμ, καθοδηγούμενος συνεχώς από το Πνεύμα…., χξς΄, τροχονόμο του....,
που τον διαβεβαίωνε, προκαταβολικά, πως σε κάθε πόλη θα τον περιμένουν θλίψεις και φυλακίσεις....,
▐ Τι λες, ρε κισμετοΛουκά...!; Θα τον άφηναν απροστάτευτο οι ανά τη γη ‘’Μεγαλάδελφοι’’ άρχοντες….,
που τον ‘’κούρευαν’’ συμβολικώς και ‘’ετοιμοπολεμικώς’’ προ κάθε….. φυλάκισης και θλίψηςςς….,
που τους περισσότερους άρχοντες : βουνά : ‘’αέρια’’ :….. τους είχε "κολλητούς" το ‘’πολεμικό αέριο’’,
χμ, ώς και τους πιο μακρινούς Ασιάρχεςςς....,
ε, θα τον άφηναν να θλίβεται και να φυλακίζεται…., μάλιστα, Ρωμαίοςςς πολίτης ων...!;▐
εκεί όπου θα πήγαινε και θα διακήρυττε, ξουουου ρε, «ολόκληρον το σχέδιον του Θεού»
ο έτσι, λόγω, χμ, ’’ισόθεος’’ σ’ όλο το ποίμνιό τους και, κυρίως, στους επισκόπους…., αγγέλους, ρε σεις....,
που, χμ, ο Κύριοςςς : «το Άγιον Πνεύμα ετοποθέτησε»....!
Και...., να, πάλι ο Παύλος κι η ιμπεριάλ ακολουθία του να φεύγει για τα Ιεροσόλυμα από την Τύρο....,
χμ, για να συνεορτάσει την εορτή της Πεντηκοστής με τους αποστόλους....,
στην παραλία της οποίας Τύρου αποχαιρετά τους γνωστούς του….,
κάνοντας όλοι μαζί, γονατιστοί, προσευχή....!
[ .....ω…., οι αγαλματοποιοί κ. α. λ, και, της Εφέσου..... έβλεπαν τζάμπα θεατρική παράσταση....! ]
Και, να, πάλι, αυτοί, στην Καισάρεια...., στο σπίτι του Καββαλέ ιμπεριαλιστή Ευαγγελιστή Φιλίππου....,
που είχε 4 κόρες "προφήτισσες" ( Ε, κατά μπαμπά φακίρη..... φακίρισσες κι αυτές....! ) και παρθένεςςς….,
χα, σαν τις 4 ‘’παρθένες’’ κόρες του βασιλιά της μυρωμένης Ελευσίνας Κελεού…., ή τις 4 του Κάδμου….,
τις του δόγματος της παρθενίας του, Ελληνικού, μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….!
([( Μπα, αιδοιοσκόπηση τις έκανες και τις 4…., ρε Λουκά με τα….. λουκάνικά σου.…, Λουκ,ανικ,ά….,
χα, που, μάλλον, ήσουν ιατρός γυναικολόγος…., ρε αιδοιόξεσμα, κοινώς, μουνόγδαρμα…!;
Κάλέ, το βάζει σαν σφήνα εδώ, χμ, για τους ‘’μυημένους’’….,
νααα, δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμούουου –τους…. και….! )])
------------------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------▓ Ιωήλ : 3 : $1 : (Επιδαψίλευσις πνευματικών αγαθών) :
«Μετά ταύτα θα συμβή τούτο· θα εκχύσω το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα,
οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν,
οι πρεσβύτεροί σας θα ενυπνιασθούν ενύπνια, αι νεανίαι σας θα βλέπουν οράσεις»….!
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 21 : 9….:
«Είχε τέσσερις θυγατέρες / ο Φίλιππος / παρθένους, αι οποίαι επροφήτευαν» : Εις Καισάρειαν….!
/----/ …..εμ, παρθένες…., όχι που….. πλιατσικοέκλεβαν σαρκικά, σώρρυ, πνευματικά αγαθά….,
αλλά που ήσαν…., κι αυτές, ως και κάθε παρθένος…., λ. χ, οι 144.000 της Αποκάλυψης του Ιωάννη….,
του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
μα πλιατσικοκλέφτες ήσαν και οι μη παρθένοι/ες, φυσικά….!
Άντε, κάλέ…., να…., κι ο Ιωήλ ‘’συνιστά’’, παραπεμπτικώςςςςς και τιτλικάαααα, στους Ισραηλίτες….,
πλην των υλικών αγαθών : λαφύρων…., να πλιατσικοκλέβουν και να αντιγράφουν….,
εχ, όσες βολευτικές στην, χμ, ’’πνευματική’’ ‘’Ινδο,…..πολυσαλάτα’’ τους….,
‘’θεο’’λογικές, ή και θεολογικές, απόψεις άλλων…., όποτε κι όπου έβρισκαν….,
κάτι που όλοι, πάντα και παντού, έκαναν…., ε, να, που μοιάζουν μεταξύ τους, σχεδόν, σ’ όλα τα βασικά….,
έτσι, χμ, για να ‘’φορμάρουν’’, υποτακτικά και κωδικιζέ, τις ψυχές των λαών τους
και να τους κυβερνούν ‘’πλανομαστουρωμένους’’….! /----/ ▓
-------------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------Εκεί, λοιπόν, ο Ιουδαίος "προφήτης" Άγαβος…., που κατέβηκε από την Ιουδαία, τότε,
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και, βέβαια, ήξερε τα περί Παύλου και των εκεί στην Ιουδαία εχθρών του...., χμ, και γι’ αυτό "προφήτευε"....,
ως ήξερε και για τον λιμό στην οικουμένη ο έτσι "προφήτης", ήτοι, "μεταφήτης", χα, ’’Μεγάλου Κόλπου’’….,
τον προειδοποιεί για τα δεινά που τον περίμεναν στην Ιερουσαλήμ...., χωρίς όμως να τον πτοήσει.....,
[*[ …..εχ, ρε Άγαβε…., δεν βλέπεις ότι είναι…., χμ, συμβολικώςςςςς…., κουρεμένος…!;
Και γιατί, ως λες, θα τον παραδώσουν οι Ιουδαίοι,
που θα τον συλλάβουν στα Ιεροσόλυμα, στους εθνικούς…!;
Μήπως γιατί ήσαν ‘’έξω φρενών’’…., που μάθαιναν τα εκεί ‘’κρυπτο’’ϊμπεριαλιστικά καμώματά του…!;
Ααα…., τον παρεξηγήσατε…., επειδή συναναστρέφεται με ειδωλολάτρες : εθνικούς : Ελληνιστές….!
Ναι…., ω ‘’ζώστη’’ με ζώνη -- ‘’ζώνη’’ Άγαβε…., μπλόφα της «ιερής διπλωματίας» είναι…..
και δεν αλλάζει ο Παύλος την Αγία ζώωωνη της Παναγίας με τη ζώωωνη της Ιππολύτης….,
ναι…., κι ας μην αναφέρει, ποτέ του, την Παναγίιιιιααααα ο φαλλοκράτης και αντι,’’μισο’’,γύνης….! ]*]
όπως κι οι μαθητές του, που δεν του επέτρεπαν να πάει εκεί, στα Ιεροσόλυμα...., όπου και πήγε τελικά....!
/_/ …..ξου…., «υπό την έμπνευσιν του Πνεύματος» αυτοί…., ε, έστω, εξ ενστίκτου ή πληροφοριόθεν….,
κι όχι, χμ, άμεσα και ‘’διαλόγω’’, «υπό του Πνεύματος»…., ωςςςςς ο Παύλος κ. λ. π….! /_/
=====================================================================

10 --- 66 )
#66)

Κεφ. 21, εδ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Αυτοί / οι ‘’χριστιανοί’’ της Ιερουσαλήμ / όταν τα άκουσαν, εδόξαζαν τον Κύριον και είπαν εις τον Παύλον,
«Βλέπεις, αδελφέ, ότι πολλές χιλιάδες από τους Ιουδαίους έχουν πιστέψει και όλοι είναι ζηλωταί του νόμου.
Επληροφορήθησαν όμως για σένα ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους,
που ζουν μεταξύ των εθνικών, (!;) αποστασίαν από τον Μωυσήν,
διότι τους λέγεις να μη περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να τηρούν τα έθιμα. Τί πρέπει να γίνη λοιπόν;
Χωρίς άλλο θα μαζευθή πλήθος, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες. Κάνε λοιπόν ό,τι σου πούμε.
Έχομεν (!;) τέσσερις άνδρες που έχουν επάνω τους τάξιμο.
( Ε, κάντε κι αυτούς «παρθένους», ως τις 4 ‘’τέτοιες’’ κόρες του Φιλίππου, τις αιδοιο’’περιτετμημένες’’….! )
Πάρε τους μαζί σου, κάνε το τυπικόν του καθαρισμού μαζί τους και πλήρωσε τα έξοδά τους
διά (!;) το ξύρισμα της κεφαλής [Ω τριχολόγοι πεο,’’θεο’’,λόγοι, της άνω ή της κάτω πεοκεφαλής ξύρισμα…!;]
και έτσι όλοι θα μάθουν ότι (!;) τίποτε από όσα έχουν πληροφορηθή για σένα δεν είναι αληθές,
αλλά ότι και συ ο ίδιος εξακολουθείς να φυλάττης τον νόμον. Ως προς δε τους εθνικούς που επίστεψαν,
τους εγνωστοποιήσαμεν με επιστολήν την απόφασίν μας να μη τηρούν τίποτε από αυτά (!;)
παρά να απέχουν από κρέας που έχει προσφερθή εις τα είδωλα,
από αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλισθή και από την πορνείαν».
Τότε ο Παύλος επήρε τους άνδρας, και την επομένην ημέραν έκανε το τυπικόν του καθαρισμού μαζί τους
και εμπήκε εις τον ναόν, διά να δηλώση πότε θα έχουν συμπληρωθή αι ημέραι του καθαρισμού
και να προσφερθή (!;) θυσία διά τον καθένα από αυτούς.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 67 )
#67)

Κεφ. 21, εδ. 27, 28, 29.

Όταν επρόκειτο να συμπληρωθούν αι (!;) επτά ημέραι, οι Ιουδαίοι που ήσαν από την Ασίαν,
τον είδαν εις τον ναόν, ξεσήκωσαν όλον τον λαόν και τον συνέλαβαν φωνάζοντες,
«Άνδρες Ισραηλίται, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους
κατά του λαού, του νόμου και του τόπου τούτου (!;), (!;!;!;) ακόμη δε και Έλληνας έμπασε εις τον ναόν
και (!;!;!;) εμόλυνε τον άγιον τούτον τόπον». Διότι είχαν ιδεί προηγουμένως τον Τρόφιμον τον Εφέσιον
εις την πόλιν μαζί του και υπέθεσαν ότι ο Παύλος τον είχε φέρει εις τον ναόν.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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10 --- 68 )
#68)

Kεφ. 22, εδ. 3.

Και συνέχισε, / ο Παύλος / «Εγώ / ω Ιουδαίοι / είμαι Ιουδαίος, εγεννήθηκα εις την Ταρσόν της Κιλικίας,
αλλ’ ανατράφηκα εις την πόλιν αυτήν· ως μαθητής του Γαμαλιήλ έμαθα (!;) με ακρίβειαν
τον πατρικόν νόμον και ήμουν ζηλωτής του Θεού, καθώς είσθε όλοι σεις σήμερα.». (!;)
{{ Π. Α, κεφ. 22, εδ. 27, 28….: Ήλθε τότε ο χιλίαρχος και του είπε, «Πές μου, είσαι Ρωμαίος πολίτης;».
Αυτός δε είπε, «Ναι». Και ο χιλίαρχος απεκρίθη,
«Εγώ με (!;) πολλά χρήματα απέκτησα το δικαίωμα τούτο του πολίτου».
Ο Παύλος είπε, «Εγώ όμως το έχω (!;!;!;!;!;) εκ γενετής». }}
------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 69 )
#69)

Κεφ. 23. εδ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ο Αρχιερεύς Ανανίας τότε διέταξε εκείνους που εστέκοντο πλησίον του να τον κτυπήσουν εις το στόμα.
Ο Παύλος τότε του είπε, «Ο Θεός θα κτυπήση σε, τοίχε (!;) ασβεστωμένε
---- …..τί…., το κωδικικό καμουφλάζ : μακιγιάζ….. το έλεγαν ασβέστωμα…!; ---κάθεσαι εκεί διά να με κρίνης σύμφωνα με τον νόμον,
και όμως παραβαίνεις τον νόμον και διατάσσεις να με κτυπήσουν;». (!;)
Εκείνοι που εστέκοντο πλησίον του είπαν, «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις;». Και ο Παύλος είπε,
« (!;) Δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς· διότι είναι γραμμένον :
Να μη κακολογήσης άρχοντα του λαού σου». (!;)
Όταν ο Παύλος αντελήφθη ότι μία μερίς ήσαν Σαδδουκαίοι και η άλλη Φαρισαίοι, (!;)
εφώναξε εις το συνέδριον, «Άνδρες αδελφοί, (!;) εγώ είμαι Φαρισαίος, υιός Φαρισαίου
διά την ελπίδα και την (!;) ανάστασιν (!;) των νεκρών εγώ δικάζομαι».
Όταν είπε αυτό, έγινε φιλονεικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων
[ Ε…., ως «σπαρτός» Παύλος Κάδμος που ήταν….., ήξερε καλά την τέχνη του ‘’διχάζειν….! ]
και εδιχάσθηκε το συνέδριον. ---Οι μεν Σαδδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει ανάστασις ούτε άγγελος
ούτε πνεύμα, οι δε Φαρισαίοι παραδέχονται και τα δύο.--- ( …..ρε, για τρία πράματα μιλά κι όχι για δυο….! )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 70 )
#70)

Κεφ. 23, εδ. 11.

Την επομένην νύχτα παρουσιάσθηκε εις αυτόν ο Κύριος και του είπε,
«Έχε θάρρος, Παύλε. Διότι όπως εμαρτύρησες για μένα εις την Ιερουσαλήμ,
έτσι πρέπει να δώσης μαρτυρίαν και εις την Ρώμην». (!;)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#66. #67. #68. #69. #70)
Και...., να, ο Παύλος..... στα Ιεροσόλυμα….. να λέει στους πρεσβυτέρους τους…., χμ, χωρίς ‘’σάλτσα’’....,
για τα τέρατα και σημεία, που έκανε κατά τις περιοδείες του...., αλλά αυτοί, τότε, τον προειδοποίησαν....,
αφού τον διαβεβαίωσαν πως εμήνυσαν στους εθνικούς
να μην ασχολούνται με αυτά τα κελεύσματά του....: όχι περιτομές, όχι έθιμα κ. λ. π....,
[ Να, ρε, χα, πληρωτής του νόμου, και, ο ‘’ιερομπλοφατζής’’ Παύλος…., κενωτής, πια….,
κι αυτός, διπλόλογος και διπλόπραχτος ο….. και Ιουδαίος και Φαρισαίος και Ρωμαίος πολίτης και….! ]
ότι πλήθος κόσμου γνωρίζει πως διδάσκει αποστασία απ’ τους νόμους του Μωυσή και των "προφητών"….,
( Ε…., για αλλαγή, και, Κυρίου : ’’θεού’’:…, χμ, με νέεεο Πνεύμα : νέεεο Παράκλητο….! )
ως κι απ’ τα σχετικά έθιμα...., λ. χ, το της….. πολύ’’πτυχης’’ ιμπεριάλ….. περιτομής....,
ναι, που ο Παύλος, πια, πίστευε, μάλλον, ‘’μόνοννννν’’, στον οικονομικό και ‘’διοικητικό’’ ιμπεριαλισμό….,
α, και τον ιδεολογικό…., χα, και διόοοοολου στον εδαφικό ιμπεριαλισμό….!
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Και γι’ αυτό, για να τους ηρεμήσει, του δίνουν 4 ταγμένους νέους | …..ως 4 κι οι ‘’παρθένες’’ του Φιλίπ….! |
[[( Α, γάτες τα ποντίκια...., ιδίως, ο Παύλος στη φάση με τους Σαδδουκαίους και τους Φαρισαίους….,
που τους έβαλε η «σπαρτή» Έρις ‘’φωτιά’’ κατά την ανάκρισή του…., ο ‘’φωτιο’’βάλτης….,
ίδιος Σατανάς ηλεκτροθέτης, φρόνιμος ως όφις κι αθώος ως περιστερά, ω «τοίχοι ασβεστωμένοι»….!
Και, ω Λουκ, ανικ,ά, μη….. ‘’μας κάνεις τα….. 3….. 2’’….,
που «ανάστασις, άγγελος και πνεύμα» είναι τρία κι όχι «δύο» : Π. Α : 23 : 8….! )]]
να τους κάνει το τυπικό του καθαρισμού...., πράγμα που έκανε, χμ, μαζί με προσφορά θυσίας στο ναό....!
/*/ .....Ω αλεπού Παύλε...., ειδωλολάτρης είσαι και προσφέρεις θυσίες...., ρε οπορτούνα...!;
Και..... πώς εκ γενετής απόκτησες το ακριβοπλήρωτο δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη...., ως λες...!;
Μήπως ‘’εκ γενετής’’ ήσουν διαλεγμένος από το ‘’Διεθνές Σατανείο’’.…, ρε προκάτ πολυπράκτορα….,
χμ, ‘’εκ γενετής’’ και μέσω των ‘’τέτοιων’’ : ‘’θεο’’εκλεγμένων γονιών σου…!; /*/
Τότε, σαν τον είδαν οι Ιουδαίοι, ξεσηκώθηκαν….,
χμ, που έμπασε ώς και τους αλλόθρησκους Έλληνες στο ναό...., όπως τον Τρόφιμο....,
/[ Ε, τέτοια βεβήηηλωση από Γκόιμ : Κτήνη με τίιιιιποτα δεν ισοφαρίζεται...., ω Καββαλιουδαίοι….! ]/
και τον χτύπησαν….! ( …..εχ, παρόλο που ο Ι. Χ του διαβεβαίωνε πως κανείς δεν θα του απλώσει χέρι….! )
Κι αυτό, με διαταγή του αρχιερέα Ανανία…., ε, μάλλον, ’’κολλητό’’, και, του ‘’προφήτη’’ Άγαβου….,
εεεεε, χα…., λες και του μετέφερε, ’’καρφωματικώς’’, τις επικρίσεις του Παύλου για τον Ανανία
πτηνόν αέρος…., χα, ’’τσαλαπετεινός’’ κατά Μωάμεθ…., ή πτερωτόν ον…., χα, ‘’αέρια’’ κι αυτά….,
που ο Παύλος, μη ξέροντας ότι είναι αρχιερέας, | Α, που νόμιζε ότι ήτο απλός ιερέας, οπότε βριστ,έ,ός….! |
τον έβρισε, σικ, «τοίχε ασβεστωμένε»....!
--*-- Έιιιιι…., Σ,Π,Φ,αύλε, κάνε κι εσύ μερικά απ’ αυτά που συνιστάς στους άλλους….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 4 : 13….: «Όταν μας βρίζουν, ευλογούμεν,
όταν μας διώκουν, δείχνομεν ανοχήν· όταν μας συκοφαντούν, μιλάμε ευγενικά…..»….!
Άλλωστε, «ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού; Ποιός θα καταδικάση;
Ο Θεός τους δικαιώνει»…., ως λες αλλού….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 33….,
ε, χμ, αφού θες να χρησιμεύσεις ως «πρότυπον εις εκείνους
που μελλοντικά θα πιστέψουν εις αυτόν / τον Ι. Χ /…..»…., χμ, τάχα, ρε, και, Χριστοκάπηλε….! --*-Μα, γι’ αυτή τη βρισιά, ζήτησε συγγνώμη ο ‘’ιεροδιπλωμάτης’’, μετά….,
όταν τον πληροφόρησαν ότι είναι αρχιερέας...., μιας και σέβεται, λέει, τους άρχοντες του λαού….,
καθώς ο νόμος το επιτάσσει...., δηλαδή, να μη κακολογούνται οι άρχοντες από τον λαό....,
που έχουν, κι αυτοί, αγγέλους : πράκτορες πληροφορούντες ‘τους τις δυσφημίεςςς…., ως του Παύλου….!
--------------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------------▓ Εκκλησιαστής : 10 : $20 : (Σοφιολογικά αποφθέγματα) :
«Ακόμη και εις την κλίνην σου να μη δυσφημήσης βασιλέα ούτε εις τον κοιτώνα σου
να μη δυσφημήσης (!;) πλούσιον άνθρωπον· διότι δυνατόν να μεταφέρη τον ήχον πτηνόν αέρος
και δυνατόν να είπη το πράγμα πτερωτόν ον»….!
Παραπομπή / …..πονηρήηηηη…!; / από το $20 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 23 : 5….:
Και ο Παύλος είπε, «Δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς· διότι είναι γραμμένον :
‘’Να μη κακολογήσης άρχοντα του λαού σου’’…..»….: Ο Παύλος απολογείται ενώπιον του Συνεδρίου….! ▓
*#* .....εμ, προπαντός, για τους άρχοντες είναι πάντα και παντού οι νόμοι....!
Κι όπου τον βολεύει ο νόμος, ως κι εδώ, τον επικαλείται το γατόνι ο Φ,Π,αύλος….!
Και….. τυχερός που δεν το έκανες στην Ινδία,
όπου κι η βρισιά σε βραχμάνο ιερέα, κατά τον κώδικα Μανού, ‘’καίει’’….!
Και, έιιιιι, έχουν σχέση, και, οι εδώ ‘’εύστοχές’’ τους παραπομπέςςςςς, από την Π. Δ, στα εδώ…..
με κρυμμένα, σχετικά, κωδικοαρχεία…., α, και Αγαβικά ‘’καρφώματα’’ περί του Παύλου…!; *#*
------------------------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------------Τελικά, τον πάει…., ξανά...., δεμένον στη φυλακή ένας χιλίαρχος....,
που τον πέρασε, τάχα, για έναν Αιγύπτιο στασιαστή κι επαναστάτη....,
από όπου απολύθηκε...., χρησιμοποιώντας το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη....,
μάλιστα εκφοβίζοντας τον χιλίαρχο…., του οποίου οι στρατιώτες, τάχα, τον κακοποίησαν....!
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♣ Ρε χαχόλια…., πού τα βρήκε ο φτωχοΠαύλος τόσα χρήματα, χμ, ο «εκ γενετής Ρωμαίος πολίτης»….,
αυτός που για να ζήσει..... έκανε αγγαρείεςςς...., ως, λ. χ, μαζεύοντας τα ρούχα των λιθοβολημένων....,
πούουου…., ώστε απέκτησε, το ‘’αεριο’’ποιηθέν ‘’ύδωρ’’ αυτός, το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη....,
που όχι μόνο πολλά χρήματα χρειάζονταν κάποιος για να τ’ αποκτήσει...., μα και πολύ μεγάλο μέσο....,
καθώς ο εδώ χιλίαρχος…., Ρωμαίος ων, μάλιστα…., πλήρωσε πολλά για να το αποκτήσει...!;
Ή, χμ, μήπωςςςςς, το απέκτησε με χρήματα που έβγαζε ασκώντας την τέχνη του σκηνοποιού...!;
Ή...., μήπωςςςςς, του το εξασφάλισαν οι της ‘’Μεγαλάδελφης’’ κλίκας του διδασκάλου του Γαμαλιήλ,…..
οι οποίοι και τον χρηματοδοτούσαν στις πανάκριβες περιοδείες του....,
προφανώς, και, για να καπηλευτούν τον "νεοχριστιανισμό" : ‘’Παυλιανισμό’’ κατά το συμφέρον τους...!;…..
…..Ουστ…., ρε ‘’αυθαίρετοι’’ διαστρεβλωτές της Ιστορίας…., που…., κι αυτό…., είναι ‘’σάλτσα’’ ψέμα….,
αφού η γενέτειρά του Ταρσός της Κιλικίας έγινε Ρωμαϊκή επαρχία 100 χρόνια μετά τον Παύλο….! ♣
Εκεί, λοιπόν...., ακόμα μες στη φυλακή του στρατώνα ων ο Παύλος...., μας λέει ο Λουκ,ανικ,άς....,
του παρουσιάστηκε ο Χ,Ν,Γ,αζωραίος…., χμ, αυτοπροσώπως και σε..... παναβίζιον και σλόου μόσιον....,
και τον πληροφόρησε πως θα πρέπει τώρα να πάει και να μαρτυρήσει και στην Ρώμη γι’ αυτόν....,
όπως, χα, μαρτύρησε και στα Ιεροσόλυμα....!
----------------------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------------◘ Ε…., Αζώτειοςςς προαγωγή…., ναι, και ταξιδάκι πάλι λαχτάρησε η τουρίστρια....,
χμ, και για αυτό ο, εκεί, Χαζωραίος, τσου ρε, κανόνισε....,
μα….. και οι ‘’χορηγοί’’ του…., που τον αναδιόρισαν….. ’’ανακαθαρμένο’’ και….. μη ‘’τυφλό’’….!
Χα…., στη Ρώμη ο διπλότριπλος πράκτωρ….,
και με τους εν εξουσία Καισαρικούς και με τους εκτός εξουσίας αντικαισαρικούς….,
με φίλους στενούς εκατέρωθεν…., ως, αντικαισαρικό : αντινερωνικό, τον φίλο του Σενέκα….,
στον οποίο έστειλε 6 επιστολές και πήρε 8…., σωζόμενες κι ‘’απόκρυφες’’…., // : ‘’ετεροχρονισμένες’’ ή…!; //
όπου, σε μια, ευθύς μετά απ’ το χαιρετισμό, ρωτά ο Σενέκας τον Παύλο
για το γιατί ο Ρωμαϊκός λαός θεωρεί τους χριστιανούς τόσο λίγο ευαίσθητους και τόσο πολύ εγκληματίες….!
…..Εχ, Σενέκα, οι εγκληματίες είναι χρειαστοί…., που κι εσύ, ως ‘’ασπασθείς’’, πια, τον Χριστιανισμό,
χρησιμοποίησες, και, τον Παύλο…., έστω, αυτόν εδώ…., για την εξόντωση του Νέρωνα,
που…. ο φίλος του Παύλου κι αναφερόμενος στις επιστολές του Επαφρόδιτος….. τον δολοφόοονησε….!
Ννναι, βρε Σενέκα…., που…., πριν ‘’ασπαστείς’’ το Χριστιανισμό…., χμ, μάλλον, Παυλιανισμό….,
χαρακτήριζες καταραμένη και κακούργα τη φυλή των Εβραίων,
και, γιατί κατάφερε να επιβάλει τις συνήθειές της στους Ρωμαίους κατακτητές της….,
χμ, που, όμως, τον ‘’διπλο’’χάιδευαν…., κι ας Εβραίος ή χριστιανός σήμαινε σε σας, και, εμπρηστής….,
χα, που φωτιά, πολλάκις, σας έβαλε/λαν ο/οι ηλεκτροθέτης/τες….! ◘
=============================================================

10 --- 71 )
#71)

Κεφ. 24, εδ. 10, 11.

Τότε ο Παύλος, αφού του έκανε νεύμα ο ηγεμών / ο Φήλιξ / να μιλήση, είπε, «Επειδή γνωρίζω ότι
από πολλά χρόνια είσαι δικαστής εις το έθνος τούτο, απολογούμαι (!;!;!;) με μεγαλυτέραν προθυμίαν
διά τον εαυτόν μου, (!;) επειδή είσαι εις θέσιν να μάθης ότι δεν επέρασαν
(!;) περισσότερες από δώδεκα ημέρες που ανέβηκα διά να προσκυνήσω εις την Ιερουσαλήμ·.....».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 72 )
#72)

Κεφ. 25, εδ. 11, 12.

«Εάν έχω άδικον και έπραξα κάτι άξιον θανάτου, δεν ζητώ να αποφύγω τον θάνατον,
(( Τί…., υπήρχε εκεί και τότε θανατική καταδίκη…!; Α, θανατοποινίτης -- ισοβίτης «εξάπαντος»….!; ))
εάν όμως δεν στέκη καμμία κατηγορία από εκείνας που αυτοί με κατηγορούν,
κανείς δεν μπορεί να με παραδώση σ’ αυτούς. Επικαλούμαι (!;) τον Καίσαρα».
Τότε ο Φήστος, αφού συνωμίλησε με τους συμβούλους του, απεκρίθη,
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(!;) «Τον Καίσαρα έχεις επικαλεσθή, εις τον Καίσαρα θα μεταβής».
{{ Και όταν είπε αυτά ο Παύλος, εσηκώθηκε ο βασιλεύς
και ο ηγεμών και η Βερενίκη και όσοι εκάθοντο μαζί τους, και όταν έφυγαν συνωμιλούσαν μεταξύ τους
και έλεγαν, «Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτε άξιον θανάτου ή φυλακίσεως».
Ο δε Αγρίππας είπε εις τον Φήστον, « (!;) Θα μπορούσε να είχε απολυθή ο άνθρωπος αυτός,
εάν δεν είχε επικαλεσθή τον Καίσαρα». (!;)
[ Κεφ. 26, εδ. 30, 31, 32. ] }}
{{ Παύλος : «Αλλ’ οι Ιουδαίοι έφεραν αντιρρήσεις και αναγκάσθηκα να επικαλεσθώ τον Καίσαρα· (!;)
όχι διότι είχα να κατηγορήσω || Ε, αλά ‘’καρφω,μα,τικό’’ «Ντοκουμέντο της Δαμασκού», είχες….! || για τίποτε
το έθνος μου». (!;) [ Κεφ. 28, εδ. 19. ] }}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 73 )
#73)

Κεφ. 26, εδ. 1, 2, 3.

Τότε ο Αγρίππας / …..που ήθελε να τον ακούσει από πριν….. (!;) / είπε εις τον Παύλον, «Έχεις την άδειαν
να μιλήσης διά τον εαυτόν σου». Και ο Παύλος, αφού άπλωσε το χέρι του, άρχισε να απολογήται.
«Θεωρώ τον εαυτόν μου (!;!;!;!;!;) ευτυχή, βασιλεύ Αγρίππα,
διότι ενώπιόν σου θα απολογηθώ σήμερα δι’ όλα όσα κατηγορούμαι από τους Ιουδαίους,
ιδίως διότι είσαι (!;) γνώστης όλων των Ιουδαïκών εθίμων και ζητημάτων·.....».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 74 )
#74)

Κεφ. 26, εδ. 22, 23.

Παύλος : «.....Αλλ’ είχα την βοήθειαν (!;) του Θεού και έτσι έως την ημέραν αυτήν
στέκομαι και δίνω μαρτυρίαν σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς να λέγω (!;) τίποτε περισσότερον
από εκείνα που οι προφήται και ο Μωυσής είπαν (!;) ότι μέλλουν να γίνουν.
Δηλαδή, ότι ο Χριστός πρέπει να πάθη, και ότι, (!;) επειδή θα είναι ο πρώτος που θα αναστηθή εκ νεκρών,
θα εξαγγείλη το φως εις τον Ιουδαïκόν λαόν και εις τους εθνικούς».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 --- 75 )
#75)

Κεφ. 27, εδ. 3, 4.

Την επομένην (!;) εφθάσαμεν // : συν σοι, ω Λουκά…!; // εις την Σιδώνα και ο Ιούλιος εφέρθηκε ευγενικά
προς τον Παύλον και (!;) του επέτρεψε να μεταβή εις τους φίλους του διά να τον περιποιηθούν.
{{ Τότε οι στρατιώται εσκέφθησαν να σκοτώσουν τους φυλακισμένους
διά να μη κολυμπήση κανείς και φύγη. Αλλ’ ο εκατόνταρχος, επειδή ήθελε (!;) να σώση τον Παύλον,
δεν τους άφησε να εκτελέσουν το σχέδιόν τους και διέταξε (!;) να ριφθούν εις την θάλασσαν
πρώτοι όσοι ήξεραν να κολυμπούν και να κατευθυνθούν προς την ξηράν,
οι δε λοιποί να βγουν, άλλοι μεν επάνω σε σανίδια, μερικοί δε επάνω σε συντρίμματα του πλοίου.
Και έτσι εσώθηκαν (!;) όλοι εις την ξηράν.
[ Κεφ. 27, εδ. 42, 43, 44. ] }}
{{ Όταν εμπήκαμε εις την Ρώμην,
ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους φυλακισμένους εις τον στρατοπεδάρχην,
αλλ’ εις τον Παύλον (!;) επετράπη να μένη μόνος του μαζί με τον στρατιώτην που τον εφύλαγε.
[ Κεφ. 28, εδ. 16. ] }}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

10 --- 76 )
#76)

Κεφ. 27, εδ. 21, 22, 23, 24, 25, 26.

…..και είπε / ο Παύλος / , «Έπρεπε, ω άνδρες, να ακούσετε εμέ και να μη αναχωρήσετε από την Κρήτην
και έτσι θα αποφεύγατε την ταλαιπωρίαν αυτήν και την ζημίαν.
Και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος
(!;) κανείς από σας δεν πρόκειται να χαθή, παρά μόνον το πλοίον.
Διότι μου παρουσιάσθηκε την νύχτα αυτήν άγγελος του Θεού, εις τον οποίον (!;) ανήκω
και τον οποίον λατρεύω,
( Ααααα…., είχε κι άλλους δικούς του : ‘’αγγέλους’’ μες στο πλοίο…!; )
και μου είπε, ’’Μη φοβάσαι, Παύλε. (!;) Πρέπει να παρουσιασθής εις τον Καίσαρα και ιδού,
ο Θεός σου εχάρισε (!;) όλους τους συνταξιδιώτας σου’’.
Διά τούτο έχετε θάρρος, ω άνδρες· πιστεύω εις τον Θεόν, ότι έτσι θα συμβή καθώς μου ελέχθη. (!;)
(!;) Πρέπει όμως να πέσωμεν έξω σε κάποιο νησί».
{{ Παύλος….: «Άνδρες, (!;) βλέπω ότι το ταξίδι θα γίνη με κακοπάθειαν και με μεγάλην ζημίαν
όχι μόνον του φορτίου και του πλοίου αλλά και της ζωής μας». (!;) [ Κεφ. 27, εδ. 10. ] }}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#71. #72. #73. #74. #75. #76)
Και, να, πάλι, ο Παύλος….,
χμ, κατά τους Ιουδαίους, «πρωτοστάτης (!;) της αιρέσεως των Ναζωραίων» : Π. Α : 24 : 5….,
μεταμεσονύχτια, στην Καισάρεια...., οδηγημένος από τη φρουρά του χιλιάρχου Κλαύδιου Λυσία....:
200 στρατιώτες, 200 λογχοφόροι και 70 ιππείς..... φρουρά...., χμ, δαιμονολεγεώνων….,
|| Χμ, παρά 196..... 666...., σικ....! Εδώ τον φυλάγουν τόσοι και στην πιο ασφαλήηη Ρώμη ένας…., χα….! ||
για να πάει ασφαλής, κάλέ....,
( .....α, μη και χάσουν τέτοιο Καισαρο,‘’Καισαρο’’,τσανάκι....! )
και με….. συστατική επιστολή....,
// Ρε Λουκ,ανικ,ά, τί πρακτορικά…., ίσωςςς και ‘’πατριδο’’’’πωλητικά’’…., τους έλεγε και δεν μας τα λες...!; //
μπρος στον πολυπρακτορούχο και γνώστη, και, των κινήσεών του ηγεμόνα Φήλικα,
( Έι, οι άλλοι ηγεμόνες τί ήξεραν…!; Κι ο Ηρώδης…., και, για τον Ι. Χ…., τίιιιι…!; )
που, ίσως, κι αυτός, αν και Καισορόβαλτος, να ήταν δυσαρεστημένος, πια, κι αντικαισαρικός….!
Εκεί…., μεταξύ άλλων τσανακογλυφτικών...., εχ, ο εκλεκτός Ρωμαίων τινών Παύλος…., ομολογεί πως
απολογείται με μεγαλύυυτερη προθυμίιια για τον εαυτό του στον δικαστή Φήλικα....,
«ιδίως» σε αυτόν…., / …..χμμμμμ, άρα και γι’ άλλους λόγους….. /
ο που, τάχα, μπορούσε να εξακριβώσει την αλήθεια των κατηγοριών....!
[[ Κάλέ παραμυθατζού πανούκλα της Γης…., για αυτό..... ή γιατί σε προστάτευε…., ως λέει ο Λουκάς….,
τάχα, γιατί ήλπιζε να σου πάρει χρήματα...., τάχα, για να σε απολύσει...!; ]]
● Αλλού, σε επιστολές του, άλλα έλεγε περί δίκης "χριστιανών" από αλλόθρησκους…., το καταδίκαζε….,
ννναι…., κι άντε, τώρα, ω Φ,Π,αύλε, να πας να βρεις αγίους ρασο’’τέτοιους’’
να σε δικάσουν και να σου ‘’τα κουκουλώσουν’’….:
«Τολμά κανείς από σας, όταν έχη κάποιαν διαφοράν με άλλον,
να κρίνεται από εθνικούς δικαστάς και όχι από αγίους;»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 6 : 1….! ●
▬ Δανιήλ : 12 : $2 : (Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις νεκρών) :
«Και πολλοί (!;) εξ εκείνων οι οποίοι κοιμώνται εις τον κονιορτόν της γης
*|* …..ε, οι, με ελπίδα ’’ανάστασης’’, στην υπαίθρια φυλακή : γη | χώρα | του Ισραήλ ‘’κοιμώμενοι’’ :
νεκροί : φυλακισμένοι εν υπαίθρω και αλυσιδο,παλουκο,δεμένοι :
μη ισοβίτες….,….. ή και / …..άπαξ ή δις και πλέον….. / θανατοποινίτες -- «εξάπαντος» νεκροί :
φυλακισμένοι σε τάφο : φυλακή….. ισόγεια ή υπόγεια,….. *|*
θα εγερθούν, άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον, άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….!
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 24 : 15….:
«…..και έχω ελπίδα εις τον Θεόν, την οποίαν και αυτοί / οι Ιουδαίοι / δέχονται,
ότι μέλλει να γίνη ανάστασις των νεκρών, τόσον των (!;) δικαίων όσον και των (!;) αδίκων»….:
Ο Παύλος δικάζεται από τον Ρωμαίον ηγεμόνα Φήλικα….!
|_| …..κάλέ Παύλε…., μήπως, εδώ και παραπεμπτικάαααα, ‘’κοιμήθηκες’’ εν υπαίθρω…!; |_| ▬
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Και...., να, ο Παύλος...., πάλι, απολογούμενος, τώρα, στον Φήστο...., επικαλείται τον Καίσαρα....,
που…., αν δεν τον επικαλούνταν…., χα, πιεζόμενος από τους Ιουδαίους…., θα τον απέλυε….,
( Α,….γι’ αυτό και τον επικαλέστηκε…, χμ, για να πάει, μόνο, έτσι, στη Ρώμη….. ή…!; )
και που γι’ αυτό, τάχα, τον στέλνει στη Ρώμη ο Αγρίππας, τελικά και μετά,
για να δικαστεί απ’ τον Καίσαρα....,
[ .....κάλέ...., τόση αναστάτωση κι έξοδα στους Ρωμαίους..... για έναν Παύλο...., ε, παράααααξενο....! ]
χμ, κι όχι γιατί είχε να κατηγορήσει για τίποτα...., χα, επαναστατικά -- αντιρωμαϊκά...., το έθνος του....,
ννναι, όχι γι’ αυτό…., ως λέει αλλού....: Π. Α, κεφ. 28, εδ. 19....!
-----------------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------▓ Ιερεμίας : 1 : $8 : (Κλήσις του προφήτου) :
Θεός / προς Ιερεμία / : «’’Μη φοβηθής αυτούς, διότι είμαι μαζύ σου διά να σε σώσω’’
---Λόγος του Κυρίου…..»….!
Παραπομπή από το $8 της Παλαιάς Διαθήκης στις Πράξεις Αποστόλων : 26 : 17….:
Ι. Χ / προς Παύλο / : «Θα σε ελευθερώσω / Παύλε / από τον λαόν αυτόν και από τους εθνικούς»….:
Η ομιλία του Παύλου ενώπιον του Αγρίππα….!
--_-- Ε, μάλλοννν, παραπεμπτικάαα…., ήταν μαζί του «αυτοί»…., οι αντικαισαριστές και ‘’καισαριστές’’….,
ε, και, Ρωμαίοι δικαστές, ε, απόκρυφοι ‘’τέτοιοι’’…., χα, λες και της ίδιας ‘’Φιλικής Εταιρίας’’….! --_-- ▓
--------------------------------------------------------#####----------------------------------------------------Και...., να, πάλι, ο Παύλος...., χμ, πάντα με τη βοήθεια του Θεού...., σαλπάρων, δωρεάννν, για Ρώμη....,
εν μέσω τρικυμιών και κινδύνων...., που άγγελοςςςςς Κυρίιιιιου, χμ, του τα πρόλεγε….,
νααα, τα σικέ –τους για πολλούς εδώ….. και, έστω, όπως ‘’μας’’ τα λένε….. κι εδώ….,
κι έτσι τους καθησύχαζε όλους πως θα φτάσουν, τελικά, παρόλο αυτά, σώοι στη Ρώμη...., και οι 276….,
συν Ποσειδόνι, σώρρυ, συν Θεώ Γιαχβέ….,
/*/ .....χμ, μόνο, του πλοίου τους...., έλεγε άλλοτε, πριν,..... κι άλλοτε..... και αυτών....,
εεεεε…., πια…., λες και για να μην υποψιαστούμε,
και, τα πονηρά σχέδια των εκεί μέσα δολιοφθορέων, αντιστασιαστών, ’’αγγέλων’’ τους….! /*/
χμ, «γιατί πρέπει να παρουσιασθή στον Καίσαρα»....!
( Ννναι, πρέεεεεπει….. κατά το σχέδιο του Θεούουου….! )
/[ .....ε, το ξαναλέγω…., τόσα, και, έξοδα, πια...., χα, και για αυτό...!; Και….. χωρίς ανταλλάγματα…!; ]/
{ Κάλέ κάλό θηρίο Παύλε, πέρνα κι από την Κρήτη των «κακών θηρίων»….! Ευκαιρία να τους ελέγξεις
κι εσύ «απότομα», «διά να είναι υγιείς εις την πίστιν»….: Παύλου : Προς Τίτον : 1 : 12, 13, 14….! }
Νά ‘τος…., συνοδευόμενος (!;) από την αυτοκρατορική φρουρά του εκατόνταρχου Ιουλίου....,
που…., εξαιρετικάαα απ’ τους πολλούς φυλακισμένους του…., σαφώς, και, αντικαισαρικούς στασιαστές....,
[[ Ωχ…., ψυχανελήφθησαν κι αυτοί…., που οι στρατιώτες ήθελαν να τους σκοτώσουν….,
εχμ, όχι κι όλους….,
μα ο εκατόνταρχός τους δεν τους το επέτρεψε…., εεε, για μερικούς….,
«επειδή ήθελε να σώση τον Παύλον»…., κι ας τα πρακτορολέει, κι εδώ, ‘’μασημένα’’ ο Λουκάς….! ]]
του φέρονταν ευγενικάαα...., ο εκατόνταρχος Ιούλιος…., αφού ήηηθελε, λέει ο Λουκάςςς, να τον σώσει....,
// Α, γιατί τόση προσοχή σε κάποιον άγνωστό του...!; Κι από πού κι ώς πού..... τόση εμπιστοσύνη...!; //
και τον άφηνε ελεύθεροοο στην ξηρά, όπου είχε γνωστούς, για να τους ιδεί…., ως, μετά, και στη Ρώμη....,
όπου τον άφηνε να μένει μόνος του, χμ, φρουρούμενος, μόοοοονον, από έναν στρατιώτη….,….!
===============================================================

10 --- 77 )
#77)

Κεφ. 28, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Όταν εσωθήκαμε, τότε εμάθαμε ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη.
Οι ιθαγενείς μας φέρθηκαν με ασυνήθη ευγένειαν.
Μας πήραν όλους κοντά σε μια φωτιά που είχαν ανάψει επειδή είχε αρχίσει να βρέχη και έκανε κρύο.
Ο Παύλος εμάζεψε αρκετά φρύγανα και τα έβαλε στην φωτιά
και τότε εβγήκε μια έχιδνα ένεκα της θερμότητος και εκρεμάσθηκε από το χέρι του.
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Όταν οι ιθαγενείς είδαν το φίδι να κρέμεται από το χέρι του, έλεγαν μεταξύ τους :
«Εξάπαντος φονηάς πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός,
αφού ενώ εξέφυγε από την θάλασσαν, η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζήση».
Αλλ’ ο Παύλος ετίναξε το φίδι στην φωτιά και δεν έπαθε τίποτε.
Εκείνοι επερίμεναν να πρησθή ή να πέση έξαφνα νεκρός, αλλ’ αφού επερίμεναν πολλήν ώραν
χωρίς να ιδούν να του συμβή κανένα κακό, άλλαξαν γνώμην και έλεγαν ότι είναι θεός.
Γύρω από τον τόπον εκείνον υπήρχαν κτήματα
που ανήκαν εις τον πρώτον του νησιού που ωνομάζετο Πόπλιος,
ο οποίος μας εδέχθηκε και μας εφιλοξένησε (!;) φιλόφρονα επί τρεις ημέρες.
Συνέβη δε να είναι ο πατέρας του Ποπλίου κατάκοιτος από πυρετούς και δυσεντερίαν.
Ο Παύλος τον επισκέφθηκε και αφού προσευχήθηκε και έβαλε τα χέρια επάνω του, τον εθεράπευσε.
Έπειτα από αυτό, (!;) και οι λοιποί εις το νησί, που ήσαν άρρωστοι,
ήρχοντο προς αυτόν και εθεραπεύοντο, μας ετίμησαν δε με πολλάς εκδηλώσεις αγάπης,
και όταν εφύγαμε μας έδωκαν τα αναγκαία τρόφιμα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 --- 78 )
#78)

Κεφ. 28, εδ. 30, 31.

Έμεινε δε ο Παύλος ολόκληρην διετίαν (!;) σε δικό του μισθωμένο σπίτι / στη Ρώμη /
και εδέχετο όλους που επήγαιναν σ’ αυτόν και εκήρυττε (!;) την βασιλείαν του Θεού
και εδίδασκε τα σχετικά με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν με παρρησίαν και (!;!;!;!;!;) χωρίς εμπόδια.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#77. #78)
Και...., να, πάλι,
*/* Κάλέ Παυλοτσανάκι ιατρέεε Λουκά, πες, πια, κάτι και για τον Βαρνάβα ή και για άλλους....!
Και….. αλλιώς δεν «σας ετίμησαν» οι Μελήτιοι…!;
Πού, ρε, ---- …..στην Τρωάδα…!; ---- σε ‘’ψώνισε’’, και, ο….. αστρίτης του Ι. Χ Παύλος
και σε είχε μαζί του…!; Ή όχι…!; */*
και, ο Παύλος στη Μελίτη…., όπου μια οχιά, που βγήκε από τη φωτιά που άναψε για να ζεσταθούν,
[( Χα, τι…., χμ, σικέ…., σύμπτωσιςςςςς...., το να ανάψει φωτιά πάνω απ’ την τρύπα του φιδιού....!
Ε, ως σε κάθε τσιρκοπαράσταση, τα | …..τα «αλληγορικά…!; | φίδια ‘’ηθοποιοί’’ πεθαίνουν στο τέλος….!
Ρε σεις…., μήπως κι αυτό το ‘’φίδι’’ ήταν μες στο πλοίο και γλίτωσε απ’ το ‘’αγελλικό’’ σαμποτάζ και…!; )]
κρεμάστηκε στο χέρι του...., ε, χωρίς να τον δαγκώσει...., που δδδδδεν το διευκρινίζει….,
κάτι για το οποίο, τελικά, οι ιθαγενείς της Μελίτης, της νυν Μάλτας, έλεγαν πως είναι θεόςςςςς....!
|| Χμ, ω βλάσφημοι ιθαγενείς, τον μειώσατε τον υπέρθεο ‘’γεροντο’’κόρο, μάλλον, τεκνοκόρο....! ||
## Κάλέ, Λουκά /Λουκάς : 10 : 19…../ χμ, μήπως για να εκπληρωθεί η "προφητεία" του Χ,Ν,Γ,αζωραίου,
που….. κωδικέλεγε πως….. φίδια θα πιάνουν και δεν θα παθαίνουν τίποτε οι..... απόστολοί του…!;
Έιιιιι, μήπως το έστειλε η φιδαποστολέας Ήρα…., που, μάλλον, ήθελε άκαυτο : ‘’άταφο’’ τον Ηρακλή….,
όπως έστειλε φίδι / …..έι, δίποδο φίδι : δίποδος πύθωνας…!;/ στον στοιβάζοντα τα ξύλα για την πυρά
του σώματος του νεκρού Ηρακλή…., που τον δάγκασε κι αναδινότανε τότε μια….. πυθωνική δυσοσμία,
που οι Έλληνες αναγκάστηκαν να τον αφήσουν, τον φιδόπληκτο Φιλοκτήτη, αβοήθητο στη Λήμνο…!;
[[ Α, όταν σκοτώθηκε ο πύθωνας και σάπισε, μήπως η δυσοσμία του έφτασε ώς τη Μελίτη : Μάλτα…!; ]]
Και τί είχες επάνω στην πυρά…!; Μήπως σωρούς πνιγμένων // …..πώςςς….! // ναυτικών για κάψιμο….,
χμ, που, τάχα, κανείς δεν θα χάνονταν….,
που, κι εκεί, μάλλον και κατά έθιμό τους, δεν έθαβαν τους νεκρούς, αλλά τους έκαιγαν…!;
Όμως, ευτυχώς που δεν σε δάγκωσε φίδι, ρε ψοφίμι της ‘’μυροκαλυμμένης’’ δυσοσμίας….,
που…., αν σε δάγκωνε…., έτσι, ως και με τον Φιλοκτήτη…., η δυσοσμία, και, του κορμιού σου….,
θα ‘σκαζε όλους τους λαούς της Μεσογείου….,
ννναι, ως και με τη βρωμιά : πύθωνα : σκάνδαλα της τότε…. σκανδαλοτρΕλλάδας….! ##
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Και, να…., θεραπεύει από πυρετό, δυσεντερία κι ευκοίλια τον πατέρα του πλούσιου άρχοντα Πόπλιου....,
ο οποίος τους φιλοξένησε...., όπως "θεράπευσε", χμ, όλους ανεξαιρέτως, τους εκεί αρρώστους....,…..
[ Συ, ιατρέ Λουκά, τί έκανες!; Κάργιες μπούρντιζες, χμ, για να μη τρώνε τα σταφύλια του Πόπλιου...!; ]
{ Ρε, πώς τα κατάφερνε…., λες, χμ, από….. ’’θεο’’κισμέτ….,
και, συνεχώς, φιλοξενούνταν από….. «φιλόοοφρονεςςς» άρχοντες και πλούσιους....,
λες και του τα είχαν όλα έτοιμα τον κοκότο της κατούρας, σώρρυ, της νεοταξικής νομενκλατούρας...!; }
ώσπου, τελικά…., επιτέλους, χμ, να ησυχάσουμε...., φτάνουν, ε, όοοοολοι ασφαλείς στη Ρώμη....!
/_/ …..να…., μετά από ναυάγιο κοντά στη Μελίτη…., όπου έφτασαν, τελικά,
άλλοι κολυμπώντας και άλλοι πάνω σε σανίδες…., κι έμειναν, εκεί στη Μελίτη, 3 μήνες….,
ε, μέχρι να τους στείλουν, ή δώσουν, άλλο καράβι….! /_/
Εκεί, λοιπόν, στη Ρώμη, έμεινε ολόκληρη διετία σε δικό του μισθωμένο σπίτι…., λέει ο Λουκανικάς....,
[/ .....εμ...., οι χαφιεδοπράκτορες πληρώνονται ακριβά....! /]
κηρύττοντας ανεμπόοοδιστα, χωρίς φόβο κι ενοχλήσεις, χμ, τα σχετικά με τον Χαζωραίο
και τη βασιλείααα του Θεούουου σε όσους πήγαιναν σε αυτόν...., Ιουδαίους και μη....,
και που τους διαβεβαίωνε πως δεν είναι στη Ρώμη για να κατηγορήσει τους ιερείς τους στα Ιεροσόλυμα....,
μα ούτε και να κατηγορήσει για τίποτα, στασιαστικό κι ενάντια στον Καίσαρα, το έθνος του...., ναι, τσςςςς….!
([[ Χμ…., είναι ανεξήγητο, και, αυτό…., το ότι, δηλαδή, ο Παύλος, εκεί στη Ρώμη…., οργάνωνε συνάξεις….,
τότε που…., κατά ισχύον Αυτοκρατορικό Διάταγμα, το του Τραϊανού…., απαγορεύονταν….,
ακόμα και για πυρόσβεση…., να οργανώνονται, έστω, και 2 άτομα….!
Και….. μήπως κι εδώ υπόγραψε κι άλλο ‘’προγραφικό’’, μα και κωδικοαποκαλυπτικό, «Ντοκουμέντο»….,
να…., αλά το ‘’τέτοιο’’ «Ντοκουμέντο της Δαμασκού»…., εχμ, «Ντοκουμέντο της Ρώμης»….,
ο….. μη συγγράφων…., μα….. υπογράφων και ‘’προγράφων’’…!; ]])
Και, να, ( Εεε, νααα, ω χαχόλια Ι. ΑΧήδες : Καθολίκ και μη....! ) ο Παύλος δικάζεται μπρος στον Καίσαρα....,
χμ, χμ, χμ, χμ, χμ, όοοχι, κάλέ "αφελείς κι εύπιστοι" "χριστιανοί"…., δεν λέει τίποτα τέτοιο ο Λουκ,ανικ,άς....,
απλώς πως έζησε καλά…., εχ, κι έγινε, ’’ηλεκτραγγελτικά’’ ο ‘’ηλεκτροθέτης’’ της Ρώμης, πιο Άγιοςςςςς….,
Πανάγιος, εκεί...., μετά, στην Ισπανία, Πανπανάγιος….,….. εχμ…., να τον έχετε πρότυπο προς μίμηση....,
που τέτοιοι και, χα, λίγο χειρότεροι «ασβεστωμένοι τοίχοι» είστε κάμποσοι....,….!…………….
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