
( * 11 --- 1 έως 11 --- 30 * )  
           11 --- 1 έως 11 --- 9 ) 
     11 --- 1 )                                                   Κεφ. 7ον. 
                                                  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 
               #1)                         Αυτοσυστάσεις του Παύλου,….. 
 
Ο Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, καλεσμένος απόστολος, 
ξεχωρισμένος διά την υπηρεσίαν του ευαγγελίου του Θεού, 
το οποίον είχε από πριν υποσχεθή ο Θεός διά των προφητών του 
εις τας αγίας γραφάς, περί του Υιού του, 
ο οποίος, (!;) από ανθρωπίνης πλευράς, εγεννήθηκε από το γένος του Δαυίδ, 
(!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμιν κατά το Πνεύμα αγιωσύνης 
διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών, 
δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διά του οποίου ελάβαμε χάριν και αποστολήν, 
να κηρύξωμεν (!;) υπακοήν εις την πίστιν εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, 
μεταξύ των οποίων είσθε και σεις καλεσμένοι του Ιησού Χριστού, 
γράφω εις όλους που βρίσκονται εις την Ρώμην, 
τους αγαπητούς του Θεού, τους καλεσμένους να είναι άγιοι. 
                                                         [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ] 
 
              {{ (!;) Διότι πραγματικοί Ισραηλίται δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ, 
ούτε επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ, είναι όλοι πραγματικά παιδιά του, 
αλλά κατά το υπόδειγμα Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου. 
                                              [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 9, εδ. 6 , 7. ] }} 
 
Ο Παύλος καλεσμένος με το θέλημα του Θεού να είναι απόστολος του Ιησού Χριστού,..... 
                                                                                            [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 1, εδ. 1. ] 
 
    {{ Δεν συσταίνομε πάλιν τους εαυτούς μας σ’ εσάς, 
(!;) αλλά σας δίδομεν ευκαιρίαν να υπερηφανεύεσθε για μας, 
διά να έχετε κάτι να πήτε εις εκείνους που καυχώνται 
διά το πρόσωπον και όχι για ό,τι είναι στην καρδιά. 
Εάν υπήρξαμε εκτός του εαυτού μας, το εκάναμε διά τον Θεόν, 
εάν είμεθα λογικοί αυτό γίνεται διά την δικήν σας ωφέλειαν. 
                                                                                  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 5, εδ. 12, 13. ] }} 
 
      {{ Διότι λέγουν, «Αι μεν επιστολαί του είναι σοβαραί και δυναταί, 
αλλ’ η σωματική του εμφάνισις είναι ισχνή και ο προφορικός του λόγος μηδαμινός». 
                                 [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 10, εδ. 10. ] }} 
 
Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού (!;) με το θέλημα του Θεού..... 
    [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 1, εδ. 1. ]       [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 1, εδ. 1. ] 
                                           [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 1, εδ. 1. ] 
 
Ο Παύλος, απόστολος (!;) εντεταλμένος όχι από ανθρώπους ούτε δι’ ανθρώπου, 
αλλά διά του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατρός,.....      [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 1, εδ. 1. ] 
 
Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, κατ’ εντολήν του Θεού του Σωτήρός μας 
και του Κυρίου Ιησού Χριστού,.....       [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 1, εδ. 1. ] 
 
                             {{ Αλλά διά τούτο ελεήθηκα, διά να δείξη ο Ιησούς Χριστός 
την όλην μακροθυμίαν του πρώτα σ’ εμέ, και να χρησιμεύσω ως (!;) πρότυπον εις εκείνους 
που μελλοντικά θα πιστέψουν εις αυτόν διά να αποκτήσουν την αιώνιον ζωήν. 
                                                 [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 1, εδ. 16. ] }} 
 
      {{ (!;) Μιμηταί μου γίνεσθε, αδελφοί, και ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων 
που φέρονται κατά το δικό μας πρότυπον, (!;) όπως το έχετε. 
                                                                 [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 3, εδ. 17. ] }} 
 
Ο Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού, με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεσιν ζωής, 
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η οποία εκπληρώνεται διά του Χριστού Ιησού,.....    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 1, εδ. 1. ] 
 
Ο Παύλος, δούλος του Θεού και απόστολος του Ιησού Χριστού, 
διά να οδηγήσω τους εκλεκτούς του Θεού εις την πίστιν και (!;) την τελείαν γνώσιν της αληθείας, 
που απαιτεί η ευσέβεια, και την ελπίδα εις την αιώνιον ζωήν 
την οποίαν ο Θεός, που (!;) δεν ψεύδεται, υποσχέθηκε (!;) πριν από όλους τους αιώνας, 
και εις τον κατάλληλον καιρόν εφανέρωσε το άγγελμά του διά κηρύγματος, 
το οποίον ανετέθη εις εμέ κατά διαταγήν του Σωτήρός μας Θεού..… 
                                                                          [ Παύλου, Προς Τίτον, κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3. ] 
 
(!;) Διότι δεν είμεθα σαν τους πολλούς, νοθευταί του λόγου του Θεού, αλλά σαν άνθρωποι ειλικρινείς, 
σταλμένοι από τον Θεόν, μιλάμε ενώπιον του Θεού εν Χριστώ. 
                                                              [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 2, εδ. 17. ] 
 
Αρχίζομεν πάλιν να συσταίνωμε τον εαυτόν μας; Ή μήπως έχομεν ανάγκην, όπως μερικοί, 
συστατικών επιστολών σ’ εσάς ή συστατικών από σας; (!;)  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 3, εδ. 1. ] 
 
Ως προς εμέ, μου είναι όλως αδιάφορον να κριθώ από σας ή από ανθρώπινον δικαστήριον, (!;) 
αλλ’ ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου· διότι δεν συναισθάνομαι τίποτε κατά του εαυτού μου, (!;) 
αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος· εκείνος που με κρίνει είναι ο Κύριος. 
Ώστε μη κρίνετε τίποτε (!;) πριν από τον ωρισμένον καιρόν, (!;) έως ότου έλθη ο Κύριος, 
ο οποίος θα φέρη στο φως τα πράγματα που κρύβονται στο σκοτάδι 
και θα φανερώση τας σκέψεις των καρδιών· τότε ο καθένας θα πάρη τον έπαινόν του από τον Θεόν. 
                                           [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 3, 4, 5. ] 
 
Ευχαριστώ αυτόν που με ενδυνάμωσε, τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριόν μας, 
διότι με εθεώρησε πιστόν, και (!;) διώρισε εις την υπηρεσίαν του εμέ, 
(!;) αν και πριν ήμουν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, 
αλλά ελεήθηκα διότι (!;) από άγνοιαν ενεργούσα μέσα στην απιστίαν, 
και ξεχείλισε η χάρις του Κυρίου μας μαζί με πίστιν και αγάπην 
που έχουν τας ρίζας των εις τον Χριστόν Ιησούν. 
Είναι αξιόπιστα και άξια πλήρους αποδοχής τα λόγια αυτά, 
ότι ο Χριστός Ιησούς ήλθε εις τον κόσμον διά να σώση αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ. 
                                                 [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 1, εδ. 12, 13, 14, 15. ] 
 
Διά της χάριτος, που μου εδόθηκε, λέγω στον καθένα από σας να μη έχη διά τον εαυτόν του 
μεγαλύτερη ιδέα από εκείνην που πρέπει να έχη, αλλά να σκέπτεται με μετριοφροσύνην 
ανάλογα με το μέτρον της πίστεως που ο Θεός (!;) εμοίρασε στον καθένα. 
Διότι όπως εις ένα σώμα έχομεν πολλά μέλη, αλλ’ όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδιαν λειτουργίαν, 
έτσι εμείς οι πολλοί αποτελούμεν ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμεθα μέλη ο ένας του άλλου. 
                                                             [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 12, εδ. 3, 4, 5. ] 
 
        {{ Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πνεύμα βοηθεί τας αδυναμίας μας, 
διότι δεν γνωρίζομεν πώς πρέπει να προσευχώμεθα, αλλ’ αυτό το Πνεύμα μεσιτεύει για μας με στεναγμούς 
που δεν μπορούν να εκφρασθούν με λόγια·και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει 
ποιος είναι ο πόθος του Πνεύματος, διότι μεσιτεύει κατά θείον τρόπον διά τους αγίους. 
Γνωρίζομεν ότι δι’ εκείνους που αγαπούν τον Θεόν όλα συνεργούν διά καλόν, 
δι’ εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεσιν του Θεού, 
(!;) διότι εκείνους που προεγνώρισε, αυτούς και προώρισε να γίνουν ομοιόμορφοι 
προς την εικόνα του Υιού του, (!;) ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. 
(!;) Εκείνους δε που προώρισε, αυτούς και εκάλεσε, και εκείνους που εκάλεσε, αυτούς και εδικαίωσε, 
εκείνους δε που εδικαίωσε, αυτούς και εδόξασε. 
Τί λοιπόν θα πούμε επάνω σ’ αυτά; Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιός μπορεί να είναι εναντίον μας; 
Εκείνος που δεν εφείσθη τον δικόν του Υιόν, αλλά τον παρέδωσε εις θάνατον προς χάριν όλων μας, 
πώς μαζί μ’ αυτόν δεν θα μας χαρίση τα πάντα; 
Ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού; Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιός θα καταδικάση; (!;) 
              [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ] }} 
 
Ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
ο οποίος μας ευλόγησε εν Χριστώ με κάθε ευλογίαν πνευματικήν (!;) εις τα επουράνια, 
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(!;) όπως και μας εξέλεξε εν αυτώ πριν δημιουργηθή ο κόσμος, διά να είμεθα άγιοι και άψογοι ενώπιόν του, 
αφού δι’ αγάπης μας προώρισε να είμεθα υιοί του διά του Ιησού Χριστού, 
σύμφωνα προς την ευαρέσκειαν του θελήματός του, προς έπαινον της ενδόξου χάριτός του, 
με την οποίαν μας επροίκισε πλούσια διά του Αγαπημένου. 
Δι’ αυτού έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματός του, την άφεσιν των αμαρτιών, 
σύμφωνα προς τον πλούτον της χάριτός του, 
την οποίαν πλούσια εχάρισε σ’ εμάς με κάθε σοφίαν και φρόνησιν, 
και μας εγνώρισε το μυστικόν θέλημά του κατά την ευαρέσκειάν του, 
την οποίαν εσχεδίασε ο ίδιος διά να πραγματοποιηθή (!;) κατά το πλήρωμα των χρόνων, 
ώστε τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, να ενωθούν εν τω Χριστώ. 
                                                                  [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 1, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ] 
 
Εις εμέ (!;) τον ελαχιστότερον από όλους τους αγίους εδόθηκε η χάρις αυτή, 
να κηρύξω εις τους εθνικούς το χαρμόσυνον άγγελμα διά τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού 
και να φωτίσω όλους ποιο είναι (!;) το μυστικόν σχέδιον 
που ήτο (!;) κρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ, 
ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού, 
διά να γνωρισθή τώρα εις τας αρχάς και τας εξουσίας εις τα επουράνια, διά της εκκλησίας, (!;) 
η πολυποίκιλη σοφία του Θεού, σύμφωνα προς τον προαιώνιον σκοπόν 
τον οποίον επραγματοποίησε διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,..... 
                                                           [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 3, εδ. 8, 9, 10, 11. ] 
 
Αλλ’ εις τον καθένα από μας εδόθηκε η χάρις σύμφωνα προς το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. (!;) 
Δια τούτο λέγει, Όταν ανέβηκε εις τα ύψη έλαβε αιχμαλώτους και έδωκε δώρα εις τους ανθρώπους. 
Το δε ανέβηκε, τί σημαίνει παρά ότι και κατέβηκε πρώτα εις τα κατώτερα μέρη της γης; 
Εκείνος που κατέβηκε είναι αυτός που και ανέβηκε (!;) υπεράνω όλων των ουρανών, 
διά να γεμίση τα πάντα. Και τα δώρα του ήσαν : μερικοί να είναι απόστολοι, άλλοι προφήται, 
άλλοι ευαγγελισταί, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, 
προς τον σκοπόν να καταρτίσουν τους αγίους, διά το έργον της υπηρεσίας, 
διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού,..... 
                                                   [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 4, εδ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ] 
 
Αν και είμαι ελεύθερος έναντι όλων, υπεδούλωσα τον εαυτόν μου εις όλους 
διά να κερδίσω τους περισσοτέρους, και έγινα εις τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος διά να κερδίσω Ιουδαίους, 
εις εκείνους που ήσαν υπό τον νόμον, έγινα σαν να ήμουν υπό τον νόμον 
διά να κερδίσω εκείνους που ήσαν υπό τον νόμον, 
εις εκείνους που ήσαν έξω από τον νόμον σαν να ήμουν έξω από τον νόμον 
---- (!;) αν και δεν είμαι έξω από τον νόμον του Θεού (!;) αλλά είμαι μέσα εις τον νόμον του Χριστού ---- 
διά να κερδίσω τους έξω από τον νόμον. 
Εις τους (!;) ασθενείς (!;) κατά την πίστιν έγινα σαν ασθενής διά να κερδίσω τους ασθενείς, 
(!;) εις πάντας έγινα τα πάντα ώστε με κάθε τρόπον να σώσω μερικούς. 
Όλα αυτά τα κάνω χάριν του ευαγγελίου, διά να γίνω συμμέτοχος εις αυτό. 
                                          [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 9, εδ. 19, 20, 21, 22, 23. ] 
 
Εμείς όμως πρέπει να ευχαριστούμεν πάντοτε τον Θεόν για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριον, 
διότι (!;) απ’ αρχής (!;) σας εδιάλεξε ο Θεός διά σωτηρίαν 
διά του αγιασμού που δίνει το Πνεύμα και διά της πίστεως εις την αλήθειαν. 
Εις τούτο σας εκάλεσε διά του ευαγγελίου μας, 
διά να αποκτήσετε την δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
                                                   [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 2, εδ. 13, 14. ] 
 
Το να καυχώμαι λοιπόν δεν είναι συμφέρον μου, αλλά θα έλθω εις οπτασίας και αποκαλύψεις του Κυρίου. 
(!;) Ξέρω ένα άνθρωπον χριστιανόν ο οποίος (!;) προ δεκατεσσάρων ετών 
--- είτε με το σώμα, δεν ξέρω, είτε εκτός του σώματος, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει --- 
αρπάχθηκε έως (!;) τον τρίτον ουρανόν. 
Και ξέρω ότι ο άνθρωπος εκείνος--- είτε με το σώμα είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει --- 
αρπάχθηκε εις τον παράδεισον και άκουσε ανέκφραστα λόγια 
τα οποία δεν επιτρέπεται να επαναλάβη άνθρωπος….. (!;) 
 
Και διά να μη υπερηφανεύωμαι διά τας πολλάς αποκαλύψεις, 
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μου εδόθηκε ένα αγκάθι εις το σώμα, ένας (!;) άγγελος (!;) του Σατανά, 
διά να με ραπίζη, διά να μη υπερηφανεύωμαι. 
(!;) Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον γι’ αυτό, διά να φύγη από εμέ. Και μου είπε, 
«Σου είναι αρκετή η χάρις μου, διότι η δύναμίς μου φανερώνεται τελεία εκεί όπου υπάρχει αδυναμία». (!;) 
(!;) Πολύ ευχαρίστως λοιπόν θα καυχηθώ μάλλον διά τας αδυναμίας μου, 
διά να κατασκηνώση εις εμέ η δύναμις του Χριστού….. (!;) 
Έγινα ανόητος με το να καυχώμαι. (!;) Σεις με αναγκάσατε. (!;) Έπρεπε σεις να με συσταίνετε, 
επειδή (!;) σε τίποτα δεν εφάνηκα κατώτερος από τους εξοχωτέρους αποστόλους, αν και δεν είμαι τίποτε. 
(!;) Τα χαρακτηριστικά του αληθινού αποστόλου επραγματοποιήθησαν ενώπιόν σας 
με κάθε υπομονήν, με σημεία και τέρατα και δυνάμεις. 
                               [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 12, εδ. 1, 2, 3, 4,…..7, 8, 9,….11, 12. ] 
 
             || (!;) Επειδή το ηθέλησε, μας εγέννησε με τον λόγον της αληθείας, 
ώστε να είμεθα ένα είδος απαρχής των δημιουργημάτων του.     [ Ιακώβου, κεφ. 1, εδ. 18. ] || 
 
       || Ο Πέτρος, απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους κατοικούντας (!;) προσωρινώς 
μεταξύ της Διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, της Ασίας και Βιθυνίας, 
οι οποίοι (!;) έχουν εκλεγή σύμφωνα προς την πρόγνωσιν του Θεού Πατρός 
και αγιασθή υπό του Πνεύματος, 
διά να υπακούσουν εις τον Ιησούν Χριστόν και ραντισθούν με το αίμα του·..... 
                                                                                                  [ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 1, 2. ] || 
 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                 #1)                Αυτοσυστάσεις του Παύλου,….. 
 
.....Απόλυτη ταύτιση του θελήματος 
 
           ▀ …..εμ, το ίδιο κάνουν και λένε όλοι οι ‘’τέτοιοι’’, πάντα και παντού….: 
           * Βούδ,δ,ας : «Όποιος βλέπει το Νόμο (Ντάρμα), βλέπει εμένα, 
           και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….,….. 
           * Ιησούς Χριστός : «Εγώ και ο Πατέρας είμεθα ένα»….: Ιωάννης : 10 : 30….,….. 
           * Κοράνι : Κεφ. Γυναίκες : Εμείς….: «Πιστοί, να υπακούτε στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του 
           και αυτούς από εσάς που έχουν εξουσία….! 
           Αυτός που υπακούει τον Απόστολο υπακούει τον ίδιο τον Αλλάχ.»….,….! ▄ 
 
του βλάσφημου, και έτσι, Παύλου με το θέλημα, τάχα, του όντως Θεού...., χμ, του χξς΄ ουρανού…., 
ε, για να γίνει το δικό του...., και τους…., 
του δήθεν….. θεοεντεταλμένου, θεοκαλεσμένου, θεοξεχωρισμένου, αγίου,..... 
ως αυτοσυσταίνεται…., χα, νααα, διορισμένοςςς του….. διορισμέεενου….. Ιησού….! 
 
     / */ Έι, διορισμένος, «απ’ αρχής», εκ της τότε κι εκεί ’’Μεγαλαδελφικής’’ ‘’Νέας Τάξης των Πραγμάτων’’…., 
     ναι, όντως, ’’θεο’’καλεσμένος…., χμ, ο ‘’αιθέριος’’,….. νααα, μες στο ήδη στρωμένο ‘’παιχνίδι’’ –του….! /*/ 
 
                             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
▓ …..Του ‘’θεο’’διορισμένου….. (!;) άνδρα Ιησού…., ως φέρεται να λέγει σε ομιλία του στον Άρειο Πάγο, 
απευθυνόμενος σε εκεί Έλληνες….: Λουκάς, Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 17, εδ. 31….: 
«…..διότι ώρισε ημέραν, κατά την οποίαν μέλλει να κρίνη την οικουμένην 
με δικαιοσύνην (!;) δι’ ανδρός, (!;) τον οποίον ώρισε»…., 
που πάει να πει…., σε ακριβή μετάφραση…., ε, κι οι ‘’θεο’’’’τέτοιοι’’ ας τα λένε όπως θέλουν…., 
δι’  ανθρώπου….. που τον διόρισε…., ε, ο ‘’Κύριος’’ : ’’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ :…., 
όπως κι όλους, σχεδόν, και, της Π. Δ ο όπου κι όποτε θεοποιημένος ‘’τέτοιος’’….: Ελ, Αττόν, Αδονάη,….! 
 
Ναι…., τον ‘’θεο’’διορισμένο Ι. Χ, «τον πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών»….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29…., 
χα, που πολλοί, και τότε κι εκεί, ήσαν υποψήφιοι γι’ αυτόν τον ρόλο…., 
τον του εκεί εγκαθέτου του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., μα, τελικά, τον πήρε, έστω, αυτός εδώ ο Ι. Χ….! 
 
           ► …..χμ, και «ο πρωτότοκος εκ των νεκρών»….: Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 1 : 18….! 
           Ε, ο Ι. Χ…., ο πρώτος, τότε, και, έστω, με ‘’θεο’’βούλα αποφυλακισθείς : αναστηθείς ‘’νεκρός’’ 
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           απ’ το κατεχόμενο Ισραήλ : Φυλακή : Τάφο….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 : Όραμα των ξηρών οστών 
                      // …..ήτοι «όλου του οίκου του Ισραήλ : όλων των ζωντανών νεκρών του»….. // 
           αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! 
 
                  ♠ …..ήτοι : αναβίωση : ανάσταση των δικαίων…., 
 
         */* …..χα, τώρα πια, και κατά ‘’θεό’’ δικαίων…., «αυτοί που κάποτε (!;) δεν ήσαν λαός του Θεού, 
         τώρα όμως είναι λαός του Θεού, αυτοί που άλλοτε δεν ήσαν ελεημένοι, τώρα όμως ελεήθηκαν»….: 
         Πέτρου Α΄ : 2 : 10….,….. 
         ω, αφού «έλαβε χώραν θάνατος / διά του «μεσίτη διαθήκης νέας : μνημονίου νέου» Ι. Χ / διά την 
         απολύτρωσιν από παραβάσεις κατά τον χρόνον της πρώτης διαθήκης / της Π. Δ : θανάτου /…..»….: 
         Παύλου : Προς Εβραίους : 9 : 15…..! */* 
 
                  ε, αποκατάστασή τους στο τάχα κι εν όψει ελεύθερο κράτος του Ι. Χ : Λουκάς : 14 : 14….! ♠ ◄ 
 
Κι αυτό…., το που πήρε ο Ιησούς το ρόλο του «πρωτότοκου»…., 
αφού, όμως, βγήκε απ’ το τούνελ…., εχ, του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., ’’ως’’ θα έλεγε κι ο Σωκράτης…., 
ή αφού πρώτος «μεταξύ πολλών» κοτόπουλων, αυτός, 
έσπασε το τσόφλι του αυγού της κότας : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ 
και βγήκε στον ‘’κόσμο’’ πρώτος απ’ τα άλλα κοτόπουλα : μικρούς, αδελφούς…., 
’’ως’’ θα έλεγε κι ο Βούδ,δ,ας…., 
ή αφού δοκιμάστηκε…., πριν και σε σύγκριση με άλλους ‘’τέτοιους’’ αδελφούς…., 
’’ως’’ θα έλεγε , ’’ξεκάθαρα’’, κι ο Μωάμεθ….: 
Κοράνι : Κεφ. Αλ Φουκάν : Εμείς : «Σε δοκιμάζουμε Εμείς / ω Μωάμεθ / συγκρίνοντάς σε με τους άλλους. 
     |*| …..ήτοι, με τους προ αυτού σταλθέντες αποστόλους –των…., τάχα…., 
     μα, εννοεί, με τους συγχρόνους του ‘’τέτοιους’’ και για εκεί και τότε ‘’Μεγαλαδελφικούς’’ εγκάθετους….. |*| 
Δεν θα έχεις / ω Μωάμεθ / υπομονή; Ο Κύριός σου τα βλέπει όλα»….!….. 
 
Άλλωστε, φαίνεται καθαρά και στα περί Ι. Χ ανωτέρου απ’ τους αγγέλους : φίλους του, εδώ, ’’τέτοιους’’…., 
χμ, του παναιώωωνιου βασιλέα Ιησού Χριστού…., που ο ‘’Κύριος’’…., «σήηημερα»….: 
τότε που πέρασε τα τεστ της κατά ‘’Κύριον’’ Γιαχβέ : ’’Μεγάλον Αδελφόν’’ δικαιοσύνης και νομιμότητας…., 
τον γέννησε : αναγέννησε….: Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : (5, 8) 9….: 
‘’Κύριος’’ ‘’θεός’’ / …..προς ‘’Κύριον’’ Ι. Χ : εγκάθετό του εκεί….. / : 
«Αγάπησες την δικαιοσύνη και μίσησες την παρανομία. 
Δια τούτο ο Θεός σου, ω Θεέ, έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως εσέ μάλλον παρά τους φίλους σου»…., (!;) 
χμ, οπότε και ‘’τους’’ τον συνέστησε ως από χρίσμα –του γνήσιον….: «Διότι δεν είναι γνήσιος εκείνος 
που συνιστά τον εαυτόν του, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά»…., (!;) 
ως λέει ο Παύλος : Προς Κορινθίους Β΄ : 10 : 18….! 
 
Ναι, εξού και «του έδωσε το Πνεύμά του, / τον δόλια κωδικοποιημένο, ‘’απόκρυφο’’, Λόγο : Σχέδιό του / 
για να κηρύξη δικαιοσύνην εις τον εθνικόν κόσμον»….: Ματθαίος : 12 : 18….! 
 
      ▬** Α, απ’ τη μια οι Εβραίοι : Ιουδαίοι : το «ιερόν έθνος»….. 
      κι απ’ την άλλη οι «αμαρτωλοί εθνικοί» : οι Έλληνες ή Ελληνιστές…., ο κόσμος….: Γαλ.: 2 : 15….,….. 
      «Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλλην και Ιουδαίος, περιτμημένος και απερίτμητος,…..»….: 
      Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 3 : 11….! 
 
      Και, επομένως, όχι κι εκ γενετής αγιοπνευματούχος, έστω…., 
      εξού και, και, παλιός και νέος ‘’του/τους’’ Παράκλητος : Άγιο Πνεύμα…., 
      ο/το που έταξε στους μαθητές του….: 
      «Και εγώ (!;) θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση (!;) άλλον Παράκλητον, 
      διά να μένη μαζί σας αιωνίως, το Πνεύμα δηλαδή της αληθείας (!;) ,…..»….: Ιωάννης : 14 : 15, 16…., 
      ο που, άλλωστε, δεν θεωρούσε τον εαυτόν του αγαθόν, καθώς έλεγε…., χμ, και, δημαγωγίστικα….: 
      «Γιατί / ω πλούσιε νέε / με λες αγαθόν; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά ένας, ο Θεός»….: 
      Ματθαίος : 19 : 17….! **▬ 
 
Ναι…., ο που….. «από ανθρωπίνης πλευράς εγεννήθηκε / μεν / από το γένος του Δαυίδ 
| …..«εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα»….. (!;) | , (!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού 
(!;) με δύναμιν (!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης…..»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 3, 4….! 
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Ναι…., ο ούτε εκ γενετής γνώστης υπερ‘’τρόπων’’ : ’’θαυματικών’’ τρικς κωδικολόγων και κωδικοέργων…., 
αφού φέρεται να λέει για τον εαυτόν του….: «…..και θα του δείξη / ο Πατήρ Θεός του Ι. Χ / 
μεγαλύτερα έργα από αυτά διά να θαυμάζετε»….: Ιωάννης : 5 : 20….! 
 
Ναι…., «ο οποίος / Ι. Χ / φάνηκε πιστός | υπάκουος : υποταγμένος τω ‘’θεώ’’ | 
εις εκείνον που (!;) τον έκανε αρχιερέα, (!;) όπως και ο Μωυσής εις όλον τον οίκον του Θεού. 
 
          ◘ …..χμ, κι αυτός, ο Μωυσής, έστω, ’’θεο’’χρισμένος…., σε ρόλο, τότε, ‘’Ι. Χ’’ -- ‘’Ιησού Χριστού’’…., 
          ενώ ο αδελφός του Ααρών σε ρόλο Ι. Β -- ‘’Ιωάννη Βαπτιστή’’….: 
          «Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν· ’’ιδού, εγώ σε καθιστώ (!;!;!;!;!;) θεόν προ του Φαραώ 
          και ο Ααρών θα χρησιμεύση ως προφήτης σου’’»….: Έξοδος : 7 : 1….! 
 
          Ννναι…., που γι’ αυτό του άνθισε / του Ααρών / ‘’θαυμαστά’’…., 
          μόνη απ’ τις των 12 φυλών του Ισραήλ : Ιακώβ…., 
          η ράβδος του : κουτσουροκλιματσίδα «η αντιπροσωπεύουσα την φυλήν του Λευί» : 
          Αριθμοί : 17 : 16 ώς 27…., 
          χα, επειδή….. «ο Κύριος αγαπά τας πύλας της Σιών 
          περισσότερον από όλας τας άλλας κατασκηνώσεις του Ιακώβ»….: Ψαλμός 86 (87) : 2….! ◘ 
 
Αλλ’ ο Ιησούς / «σαν Υιός» / εθεωρήθηκε άξιος να λάβη μεγαλυτέραν δόξαν από τον Μωυσήν 
| «σαν δούλος» | »….: Παύλου : Προς Εβραίους : 3 : 2, 3, 5, 6…., 
ε, που, τότε κι έτσι : ’’κατόπιν επιτυχών εξεξεξετάσεων’’, «ο Πατέρας (!;) τον αγίασε 
/ τον έχρισε «πρωτότοκο» / και τον έστειλε εις τον κόσμον»….: Ιωάννης : 10 : 36…., 
χα, ως και τον της Παλαιάς Διαθήκης : Π. Δ κάθε ‘’τέτοιον’’…., 
που τον ‘’ιδιοποιούνται’’, και, οι της Καινής Διαθήκης : Κ. Δ….: Ζαχαρία Α΄ : 3 : 1 έως 10….! 
 
Ε, ναι…., του υπάκουσε…., χμ, αφού έφαγε μπόλικο αερό,δροσό,μελι…., για να τους σώσει….: 
«Διότι όπως διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, 
 
         /$/ …..του Αδάμ, πρώτα, και, μετά, και της Εύας…., που κι αυτοί, αρχαιόθεν κι εκεί κι ως ‘’νομάς’’, 
         τοποθετήθηκαν, μεγαλήλικεςςςςς, για νέα δημιουργία του τότε ‘’θεού’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ :….! /$/ 
 
έτσι και διά της υπακοής του ενός / του Ι. Χ / θα λάβουν δικαίωσιν και οι πολλοί»….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 5 : 19….., εχμ, χξς΄, «τους έσωσε από την εξουσία του σκότους 
             |**| …..ο ‘’θεός’’ διά του Ι. Χ κι από τον ‘’Σατανά’’ : και, από τους κατακτητές τους, τάχα, τότε….. |**| 
και τους μετέφερε εις την βασιλείαν του αγαπητού του Υιού»….: 
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 1 : 13…., χα, του Οσίου ποτέ….! 
 
        ♦ ..…α, κάτι που κάνει…., με την ίδια συνταγή, κατά Ι. Χ, ήτοι, κατά Ιησού Χριστό…., κι ο Ιάκωβος....: 
        «Επειδή το ηθέλησε / ο Θεός / μας εγέννησε με τον λόγον της αληθείας, 
        ώστε να είμεθα ένα είδος απαρχής των δημιουργημάτων του.».., μα κι ο Πέτρος..… και….. και....! ♦ 
 
  (( Ναι, ω βλάσφημοι και δόλια ‘’θεοκτόνοι’’...., κι ο Σατανάς θεοεντεταλμένος---θεοεπιτετραμένος είναι, 
  για να μας δοκιμάζει βασανιστικά, χμ, βοηθός κι εκπληρωτής του μυστικού σχιζοσχεδίου της μάσκας του, 
  σώρρυ, του Θεού....! Ναι, καλέ σεις, νέα δημιουργία με ‘’μαγιά’’ την κοπριά του Σατανά….. αυτούς….! )) 
 
♣ .....εχ, όλοι τους, άξιοι συνεχιστές, και δη δραστικότεροι, του λόγου και του έργου του Ι. Χ, 
ή, χμ, Χ. Ι, κατά Παύλον,….. 
να…., όπως δήποτε καταγήινου…., που «..…από ανθρωπίνης πλευράς, 
εγεννήθηκε από το γένος του Δαυίδ, διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού 
με δύναμιν κατά το Πνεύμα αγιωσύνης διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών,.....»...., 
 
                // Α, γι’ αυτά είναι Υιός του Θεού...!; Διακηρύχθηκε….. και….. από ανθρωπίνης πλευράς….! 
                Κι έλεγα κι εγώ....! // 
 
του, δήθεν, θεοσταλμένου Ι. Χ κατά παλαιά "προφητεία" και θεία, τάχα, υπόσχεση...., ε, όντως, ’’θεία’’…., 
που εκπληρώνεται στον κατάλληλο καιρό….,    || Εμ, κατάλληλος ο "μεσαίωνας" για πυγολαμπίδες....! || 
"προφητεία" που…., και, αυτοί εδώ, ως κι άλλοι αλλού…., καπηλεύτηκαν---"ιδιοποιήθηκαν"…., 
μα ‘’επιτυχώςςςςς’’....! ♣ ▓ 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Του Παύλου...., που τους συνιστά να γίνουν μιμητές, και, του…., ακολουθούντες το παράδειγμά τους…., 
«όπως το έχουνε»…., τονίζει…., 
 
     ● Χμ, και τα άλλα…., τα….. ’’απόκρυφα’’…., που μας τα κρύβουν και δεν τα έχουμε…., περιττεύουν...!; 
      Μήπως, και, αυτά τα γνώριζε ο μέγας μάγος κι εξεξεξορκιστής Άγιος Κυπριανός τους 
      και αποκαλούσε, κι αυτός, τον Παύλο μάγο, 
      που κάνει χρήση παραισθησιογόνων ουσιών κι είναι ψυχικά άρρωστος…., 
      ναι, ο δικός σας, ω Ι. Χήδες : Παυλιανιστές…., ως τον αποκαλούσε και πράκτορα των Ρωμαίων…!; 
      Και…., έιιιιι…., πόσους μάγους ‘’αλλαξοπιστήσατε’’ 
      και χρησιμοποιήσατε λογο,πραξο,φακιρικά τους…., από Π. Δ και μετά…!; ● 
 
για να έχουν την ευκαιρία να υπερηφανεύονται γι’ αυτούς αυτοί οι "χριστιανοαρχηγοί"....! 
 
               -$$---------------------------------------------------#####----------------------------------------------------------$$- 
█ Αχ…., τι ευκαιρία υπερηφάνειας...., αλλά κι απόκτησης αιώνιας ζωής απ’ τους μελλο"χριστιανούς"…., 
που δίνει ο Θεόςςςςς στους….. γήινουςςςςς....! 
Όμωςςςςς…., ω σατανοϋποταγμένε : ’’θεο’’υποταγμένε….. Φ,Π,αύλε, 
που προστάζεις, κι εσύ, τυφλή υποταγή ώς και στους σατανοκαίσαρες…., 
από πότε να σε μιμηθούμε, χμ, σε όλα κι έτσι...., 
πριν ‘’ξε’’καθαρματοποιηθείς..... ή μετά...., που έγινες….. καββάλ μασ ών όνος κι ιμπεριάλ τουρίστας...!; 
 
Γιατί...., κι ως προς το πρώτο...., βρε…., και, από ένστικτο...., δεν μας το λέει, με τίποτα, η καρδιά 
να κυνηγάμε και να συναυτουργούμε σε φόνους αντιφρονούντων και μη κ. α. λ...., όπερ φασιστικότατον…., 
αλλά και…., κι ως προς το δεύτερο...., ω σατανιστοπράκτορα…., 
δεν έχουμε τέτοιο προηγούμενο, ξου, έντιμο βίο...., 
ούτε τόσες «αδυναμίες : μαλακίες»…., για να «κατασκηνώση εις εμάς η δύναμίς –‘’του’’…..»…., 
ώστε να μας αναθέσουν τέτοιο ιμπεριάλ κρουαζιεροέργο οι ιμπεριάλ χορηγοΚαίσαρες άν,κάτ,θρωποι...., 
που είμαστε φτωχοί κι αθώοι κι αφιλόδοξοι...., μα και μη διαπλεκόμενοι σε κρυφοκαββάλ βρωμοκλίκες…., 
χμ, όχι άπιστοι, ξου, «από άγνοια»…., όπως, πριν, εσύ…., 
κι ας λες πως δεν είσαι «εντεταλμένος ούτε από ανθρώπους ούτε διά ανθρώπου.....»...., 
ω ‘’«εκ γενετής Ρωμαίε πολίτη»’’, θρασίμι και….. κάτ,άν,θρωπε…., «κάααααθαρμα» εσύυυυυ….! 
 
      ▼ Ησαΐας Β΄ : 49 : $1….: (Ο δούλος του Κυρίου φως των εθνών) : 
      «Ακούσατέ με, παράλιοι χώραι, προσέξατε, λαοί μακρινοί! 
      Ο Κύριος με εκάλεσε εκ γενετής, εκ της κοιλίας της μητρός μου έδωκεν εις εμέ το όνομά μου»….! (!;) 
 
      Παραπομπή απ’ το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή Παύλου : Προς Γαλάτας : 1 : 15, 16, 17….: 
      «Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου 
      και με εκάλεσε διά της χάριτός του να αποκαλύψη μέσα μου τον Υιόν του, 
      διά να κηρύττω αυτόν εις τα έθνη, αμέσως (!;) δεν συμβουλεύθηκα ανθρώπους, 
      (!;) ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ, 
      (!;) αλλ’ έφυγα (!;) εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα (!;) εις την Δαμασκόν.»….: 
      Το ευαγγέλιόν του / ο Παύλος / το έλαβε από τον Χριστόν και όχι από ανθρώπους….! 
 
   |*| Εχ, ρε ‘’προ’’κατασκεύασμα του 
 
// …..του, αρχικά, ως κι συ, Φαρισαίου κι αντι’’χριστιανού’’ δασκάλου σου Γαμαλιήλ και, μετά, ‘’χριστιανού’’, 
του, κι αυτού, ‘’προ’’κατασκευάσματος του στην Αραβία ‘’θεού’’….. // 
 
   Γαμαλιήλ…., ουστ, γαμαλιηλούια…., 
   πόσα ( 14…!; ) ’’παρθένα’’ έτη έμεινες στην Αραβία…., α, του 3ου ουρανού…., τότε και πριν και μετά…!; 
   Και σε πήγε εκεί ο προ 14 ετών αρπαγμένος έως τον 3ο ουρανό χριστιανός…., χμ, που….. τον ξέρεις…!; 
 
   Μήπως η Ρώμη ήταν στον 3ο ουρανό, όπου όλα ‘’τα βρήκες στρωμένα’’, μετά, στις περιοδείες σου…., 
   ω μη ενός μεσίτη : τη μια «υπό την συκήν» / Ιδές : σχετικό ‘’θαύμα’’ ή παραβολή Ι. Χ, πρωτόπλαστοι,….. / 
   και την άλλην «υπό την άμπελον»…!;….. Και….. πότε πρωτογνώρισες, και, τον Ι. Χ…!; 
   Και, ω «σπαρτέ» Παύλε Κάδμε, σαν πήγες, τότε, στη Δαμασκό, μήπως υπόγραψες, ’’αλλιώς’’, ’’πάλι’’, 
   κανένα ‘’προγραφικό’’ «Ντοκουμέντο», αλά το αντιεσσαιικό «Ντοκουμέντο της Νεκράς Θάλασσας», 
   ωχ, «Ντοκουμέντο της Δαμασκού», ως σε κατηγορούσαν…., εεεεε…., πουλημένε εθνοπροδότη…!; |*| ▲ 
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Ομοίως, λέει πως….., για να γίνουν κι οι εθνικοί---ειδωλολάτρες πραγματικοί Ισραηλίτες---παιδιά του Θεού...., 
τους έχουν δοθεί, ξου, θεόθεν, προηγουμένως, κι άλλα πρότυπα για μίμηση...., τα φιλοϋστερόφημα…., 
ως του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Δαυίδ, του Σολομώντος,.....   ( Ε, κι οι Εβραιόφρονες Εβραίοι δεν είναι…!; ) 
ήτοι, όλων των δόλιων Νταβατζήδων και πόρνων, και, ‘’θεοκτόνων’’ της Π. Δ....! █ 
                      -$$-------------------------------------------------#####--------------------------------------------------------$$- 
 
Του Παύλου...., που μας εξηγεί ότι..... όσα έκαναν εκτός εαυτού….. τα έκαναν, χμ, για το Θεόοο....! 
 
  [[ Εχ, κι ο Πέτρος, μα εντός εαυτού ων, χμ, για το θεό –του Σατανά έκανε, και, τα "Ανανιοσαπφειρικά" του...., 
  μάλιστα, ως νεοπαρακλητούχος : ως με το Πνεύμα της αληθείαςςςςς…., 
  ννννναι, και γι’ ασήμαντη αφορμή τα διπλοφονικά του…., χα, για την αιτία του….. Γιαχβαλλάχ….! ]] 
 
Του Παύλου...., που….. για τη σωματική του εμφάνιση έλεγαν ότι είναι ισχνή...., 
λεςςςςς κι από κάποια….. αλληγορική : κωδικική….. αρρώστια…., 
     / Α…., κι ύστερα σου λένε πως σε σάρκα μαραμένη δεν κατοικούν δαιμόνια…., και, «Λεγεωνικά»….! / 
για τον προφορικό του λόγο έλεγαν ότι είναι μηδαμινός..... 
και για τον γραπτό του λόγο έλεγαν ότι είναι σοβαρός και δυνατός....! 
 
      ($( Ε…., σοβαροί και δυνατοί γραφιάδες ήταν αυτοί που του προ·έγραφαν 
            ---- …..ή και του….. μετέγραφαν, κι αυτού, οι νοθευτές κωδικοποιητές των ‘’τέτοιων’’ του….! ---- 
      τους, μεικτούς, "θεοκτόνους" κι ‘’αγγελοκτόνους’’ λόγους του...., και εξ αντιγραφής άλλων…., κι ας....! 
      Ναι…., ιδίως, εκεί που περιόδευε…., για όσα αφορούσαν στους εκεί…., 
      που του τα έλεγαν οι προκάτ ’’πρόδρομοί’’ του….! )$) 
 
Λόγος δικός του και του Θεού...., χμ, που οδηγεί στην τέεελεια γνώση της αλήηηθειας...., 
λέει ο ‘’Κυριο’’συστημένος και όχι αυτοσυστημένος…., χα, «άρα, γνήσιος»…., 
     { Ωχ, από αλήθεια : συνήθεια στην πλάνη..... άλλο τίποτα...., ω πιστοί….. πιστοί και ω άπιστοι πιστοί....! } 
θείος λόγος καθαρός κι όχι νοθευμένος με ψέμα…., ως έκαναν οι ανειλικρινείς, πολλοί, και, ‘’δικοί’’ τους…., 
έι, «πολλοί»…., τόσο πολλοί, που ‘’χάνει η μάνα το γνήσιο της παιδί κι ο μπαμπάς το γνήσιο νόθο του’’…., 
μα που όλοι τους, πάντα και παντού, τα ίδια λένε, χα, οι με ανόοοθευτο το θείο λόγο αυτοί…., 
ενώ οι άλλοι είναι νοθευτέςςς του….! 
 
Του ‘’Κυριο’’συστημένου Παύλου...., χα, που δεν έχει ανάγκη, ως μερικοί άλλοι, να αυτοσυσταίνεται...., 
μα ούτε κι από συστατικές επιστολές...., λέει ο..... τίμιοςςςςς….. Δεί,ή,μιοςςςςς….. τρομοκράτηςςςςς...., 
                 || Έι…., το που στέλνει συστατικές επιστολές σε αυτούς εδώ και για άλλους 
                 είναι για να τους επιβάλλει στους άλλους διά του ‘’επίκτητου’’ ‘’κύρους’’ του…!; || 
που του είναι αδιάφορο το να κριθεί από ανθρώπινο δικαστήριο…., 
μα και, και, από νεοφώτιστους  "χριστιανούς"….! 
 
             ▐ Έλα, ρε Καισαροκλώσα...., που αισθανόσουν πιότερο πρόθυμος κι ευτυχής και χαρούμενος…., 
              που σε δίκαζε, ’’ιδίωςςςςς’’, ο άξιος Ρωμαιοδικαστής φίλοςςςςς σου Φίληκας....: Π. Α : 24 : 10…., 
              ή που θθθθθα σε δίκαζε, στη Ρώμη, ο Σεβαστός Καίσαρ...., 
              ως του «έκανες έκκλησιν»….: Π. Α : 25 : 25…., 
              χμ, που συναναστρεφόσουν, και, με αντικαισαρικούς…., 
              ως, λ. χ, με τον Γαλλίονα και τον αδελφό του Σενέκα….,….. 
              που, τελικά, όμως, δεν μας λέει ο Λουκ,ανικ,άς αν, τελικά, σε δίκασε...., 
              χα, για να καταχαρείς...., εμ, που δδδδδεν σε δίκασε….!▐ 
 
Λέει δε πως ούτε ο ίδιος κρίνει τον εαυτό του...., μιας και δεν συναισθάνεται τίποτε κατά του εαυτού του...., 
        /#/ .....χμμμμμ…., «ο πρώτος των αμαρτωλών και κάθαρμα»…., ως λέει, δημαγωγικά κι οπορτουνιστικά, 
        αλλού κι άλλοτε και για άλλο, δημαγωγικό, σκοπό….! 
        Και….. μεγάλη πώρωση ο άτυπτος αλάθητος Π,Φ,αύλαρος...., 
        που….. ό,τι θυμάται χαίρεται κι ό,τι ξεχνά λυπάται….! /#/ 
που έχει κριτή του τον Κύριο, που θα πρέπει, λέει, να περιμένουν για κρίση όλοι…., σαφώς, χμ, τότε,....! 
 
Και να μην τον κρίνουν έως τότε...., τον Παύλο...., 
 
            *$* ….βρε, δεν κρίνονται οι πνευματικοί / οι μη φυσικοί / άνθρωποι…., καταπώς λες κι αλλού….: 
            Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 2 : 15….: «Αλλ’ ο πνευματικός / ο μη φυσικός / άνθρωπος 
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            κρίνει όλα τα πράγματα, ο ίδιος όμως δεν κρίνεται από κανέναν»….,….. (!;) 
            ούτε οι Βραχμάνοι…., χμ, που υπάρχει ο, ‘’μεσαιωνικός’’ και ‘’καυτός’’, κώδικας Μανού…., 
            ούτε οι….. μοναχοί…., ως, μόνον, οι μοναχές…., ακριτέοι κι αυτοί…., όπως έλεγε ο Βούδ,δ,ας…., 
            ούτε οι υπεράνω των νόμων «αναλογόθεοι» μονάρχες…., 
            ως έλεγε κι ο Πλάτων….: Πλάτων : Πολιτεία : 294a….,….. 
            αφού ο Αλλάχ, βλέπε : Γιαχβαλλάχ, «τους απαλλάσσει από τη συκοφαντία και τους εξυψώνει»…., 
            ως έλεγε ο Μωάμεθ….: Κεφ. Οι Συνασπισμένες Φυλές….,….. 
            ή, ακριτέοι σε γη κι ουρανό, χμ, ως όλοι οι Αιγύπτιοι βασιλιάδες Φαραώ, οι ισό’’θεοι’’ : ισοΟσίριοι…., 
            ή…., ή…., ήηηηη….! *$* 
 
λέει ο Παύλος…., 
 
        /*/ Ε, και, για αυτό σε κρίνουμε...., επειδή δεν ξαναήλθε…., ούτε και τότε, ως σας έταζε…., 
        ω τρισάθλιε κριτή των πάντων...., 
        χμ, και, μάλλον, «ανάλογα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός εμοίρασε» σε μας...., 
        που δεν έχουμε για τον εαυτό μας μεγαλύτερη ιδέα από εκείνη που πρέπει να έχουμε...., ως λες....! /*/ 
 
προτού να έρθει εκ δευτέεερου κι ως Κριτής όλων ο Ι. Χ...., ο αφέτης αμαρτιών κατά χάριν του…., 
ναι, ναι…., ο ‘’Μεγαλαδελφικός’’---‘’Κολπαρχικός’’ εγκάθετος….! 
 
            {{ Ρε συ…., αλλούουου….: Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 9, εδ. 27, 28…., 
            «…...θα εμφανισθή διά δευτέραν φοράν, 
            ό χ ι  διά ζήτημα αμαρτίας, εις εκείνους που τον αναμένουν διά την σωτηρίαν τους»….! }} 
 
Να…., που τον διόρισε / …..ο Ι. Χ τον Π,Φ,Σ,αύλο….. / υπουργό Τουρισμού...., 
    ---- E, διορίζουν ενοριζοντίως κι οι διορισμένοι εγκαθέτως αλά Μωυσή….: Δευτερονόμιον : 16 : 18….! ---- 
ω, σώρρυ, υπηρέτη του...., ο σωτήρας των αμαρτωλών 
τον πρώην….. αμαρτωλό, βλάσφημο, διώκτη και υβριστή...., 
όμως, που...., δικαιολογούμενος...., λέει, χα -- χα, πως….. από άγνοια κακοενεργούσε μες στην απιστία....! 
 
         ♥ .....α…., πώς αλλιώς θα αισθάνονταν ελεημένοι κι άνετοι οι "ομόαιμοί" του ‘’τέτοιοι’’...!; 
         Τι λες, ωρέ Παύλε...., που…., σαν μύρισες πιο μεγαλύτερη "κουτάλα’’...., ω σπουδαρχίδη...., 
         έγινες….. πιο άλλο..... -όφρων, ω σώφρονα του Διαβόλου, πιο ’’θεϊστόμασκος’’ κρυπτο·σατανιστής…., 
         που..... να μάθεις κι εσύ, ω μαντράχαλε, πως η ανθρωπιά δεν είναι θέμα γνώσης και διδασκαλίας...., 
         αλλά θέμα επιλογής...., ιδίως, θέμα της ηθικής συνειδήσεως…., 
         όπως και συ λες για τους ‘’εκτός νόμου’’ εθνικούς….! ♥ 
 
Και τώρα, να, είναι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια : "θεογιός", πια, διά του Ιησού, 
   | Ναι, και, ιδίως, με κάθε υλική ευλογία στα γήινα...., ω, και, Καισαροχορηγούμενε ιμπεριάλ τουρίστα….! | 
σύμφωνα προς την ευαρέσκειαν του μυστικού θελήματος του Θεού…., το οποίο τους το γνωστοποίησε…., 
μυστικό θέλημα, χμ, που πραγματοποιήθηκε τότε...., «κατά το….. πλήρωμα των χρόνων»...., 
μυστικό θέλημα---σχέδιο που ήταν….. κρυμμένο….. από των αιώνων εις τον Θεόν...., 
(!;) «διά να γνωρισθή τώρα εις τας αρχάς και τας εξουσίας εις τα επουράνια, (!;) διά της εκκλησίας»….! 
 
                    || .....ω…., χαρά, και, στους όντως αγγέλους…., που βρήκαν δάσκάλο τον Παύλο….. 
                    να μάθουν, και εξ αφορμής του, τα θεία μυστικάαααα....! || 
 
Ελεημένος πια...., ξου, ως….. θεοπρογνωρισμένος, θεοπροορισμένος και θεοκαλεσμένος απόστολος...., 
θεοεκλεγμένος κι αυτός...., χμ, χμ, χμ, «πριν δημιουργηθή ο κόσμος»...., 
 
          $▪$ .....ννναι, ρε Σαύ,λ,ρ,ε…., και το που στραβοκατουρούσες…., χμ, από αποτυχημένη περιτομή...., 
          ο Θεός σου το προόρισε…., πριν δημιουργηθεί ο κόσμος…., 
          ναιαιαι, ω χαζοκισμετάκηδες…., ννναι, ω "χριστιανοί"....! 
          Βρε, από τότε που στήθηκε ο ‘’κόσμος’’, ’’μοιράστηκαν’’ οι ‘’τέτοιοι’’ ενσαρκωτοί ρόλοι και ιδέες….! $▪$ 
 
θεοδοξασμένος πια...., ωχχχ…., που είναι ομοιόμορφος προς την εικόνα του Υιού του Θεού Ι. Χ...., 
άρα και προς την του Θεού...., μιας κι ο Ι. Χ είναι…., ως καυχιόταν ο ίδιος, φτου…., ’’φτυστός’’ ο Θεόςςς....! 
 
Οπότε...., ως κι εκ τούτων, λέει...., έχοντας με το μέρος του...., όπως κι οι συν αυτώ...., το Θεό...., 
που τους χάρισε τα πάντα...., χμμμμμ, κατά χάριν…., και τους δικαιώνει...., 
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                           / .....χα, Παύλος κερνά..... και Παύλος πίνει....! / 
κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον του...., και τους...., 
κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει και να τους καταδικάσει...., 
ως όντες εκλεκτοί του Θεού...., να, λέει, πάλι, ο χξς΄ αλάθητος Πάπας Παύλος...., 
απευθυνόμενος, μάλλον, σε, δήθεν, «θεοεκλεγμένους και πνευματαγιασμένους» χάννους....!….. 
 
Του Παύλου...., που άλλοτε λέει πως είναι ο ελαχιστότερος των αγίων….. 
και άλλοτε πως είναι ισάξιός τους...., ίσως κι ανώτερος αυτών...., λέγοντας πως 
«σε τίποτε δεν εφάνηκε κατώτερος από τους εξοχώτερους αποστόλους, αν και δεν είναι τίποτε»...., 
αφού, τονίζει, συγκεντρώωωνει τα χαρακτηριστικά του αληθινούουου αποστόλου 
με τα σημεία, τέρατα και δυνάμεις του....! 
  [ Ε, κι ο Ι. Χ συγκέντρωνε τα ανάλογα για ‘’Μεσσία’’ : Ήρωα ‘’τέτοια’’…., μα ’’αποκεντρώθηκε’’, τελικά….! ] 
 
Του Παύλου....., που τον ελέησε ο Ιησούς…., ο οποίος, λέει, έδωσε δώρα στους ανθρώπους...., 
ανεβαίνοντας || Χξς΄, ως….. ‘’αλπινιστής του Ειρηνικού’’…!; || από τα «κατώτερα μέρη της γης»...., 
όπου «κατέβηκε πρώτα»...., // Χξς΄, ως ‘’βατραχάνθρωπος του Έβερεστ’’…!; // 
δώρα…., δηλαδή…., άλλοι να είναι απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες,....! 
 
              ------------------------------------------------------$$$$$$$$$$$$$------------------------------------------------------- 
◙  Ε, το ξέρουμε που, ο Ιησούς Χριστόςςς…., όντας, πριν κι έστω, έτσι κι έτσι, - + και + -…., 
κακός καλός ή καλός κακός, αντίστοιχα…., 
χμμμμμ…., πρώτα…., ‘’τελικά’’, έστω, σατανοκατθρωπίσθηκε, έστω, - - - , 1Β12΄ …., κατέβηκε...., 
κι ύστερα..… ανέβηκε...., ξαναδιατανοκατθρωπίσθηκε, - -….,….: έγινε Χριστόμασκος Ιησούς Αντίχριστος…., 
εχ, και φαίνεται σ’ όσους βλέπουν βλέποντας....! 
 
Άλλωστε...., ω Σαύλε…., 
ο, όποτε, θεανθρωπιζόμενος...., ο +++ ------ + - - +, ο 1Β12 ------1Β…., υπερανεβαίνει..... 
κι είναι..... παντού και πουθενά..... πουθενά και παντού...., «γεμίζει τα πάντα»…., τότε κι έτσι…., 
ή, άλλως, είναι….. όλα και τίποτα..... τίποτα κι όλα...., ως Ακινησία κι ‘’Απραξία’’…., τότε κι έτσι...., 
ως ων, μόνον αυτός, διπλοδιπλόψυχος πια…., τότε...., 
φυσικά, πάντα με την διπλοδιπλοψυχή του εντός του βιοκορμιού της....,….! / Ιδές 1ο Σιωπολόγιο….. / ◙ 
 
       ► ..…΄Ειιιιι…., να ‘’φοβάσαι’’ τους "χριστιανούς"…., ακόμα κι αν, και, δώρα σου φέρνουν....! 
 
       …..Εμ...., όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια…., ω "χριστιανοί…., και….. άει....!….. 
       Όλα μοιρασμένα, λοιπόν, ανάλογα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός μοίρασε στον καθένα...., 
       ναι...., χμ, «πάρε, συ, 10 ‘’γραμμάρια’’ πίστης...., συ 10 ‘’γραμμάρια’’ απιστίας 
       και 1 ‘’γραμμάριο’’ πίστης, χα, ποσόστωση..,…..» κ. ο. κ...., εχ, υπόθεση κισμέτ, δηλαδή,..… 
       και, και, οι νόμοι, και, της κληρονομικότητας πέρα….! 
       Και….. τι κισμέτ…., από έναν ανισόρροπο Θεόοο…., 
       που….. θυμάται και ξεχνά…., θεωρεί κι αναθεωρεί…., λέει και ξελέει….,….! 
 
       Και...., για να μη κουράζετε το, όντως, μεσιτικό Πνεύμα...., όποιο Πνεύμα...., 
                         // …..ε, εσείς ξέρετε το πού απευθύνεστε..! // 
       πάψτε τις έλλογες προσευχές...., εμ, που…., να...., κι ο Παύλος : Προς Ρωμαίους : 8 : 26….. το λέει…., 
       το πως..... το Πνεύμα μεσιτεύει για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια...., 
       που….. οι όποιοι άνω..... δεν μιλούν με λόγια...., μα με "αίσθημα"---υπεραίσθημα---σιωπή….: 
       η γλώσσα τους...., εεεεε, κοινή σε όλους κι όλα….! 
 
       Σιωπή, λοιπόν, ‘’τελικά’’…., μα θετική : θεία Σιωπή…., 
       ρε ‘’γόητες’’ σατανοφλύαροι της αρνητικής και Σειρηνικής Σιωπής…., 
       σιωπή : «άλογο λόγο»…., που θα έλεγαν, συν ‘’Πλάτωνι’’, και, οι Μπαρμπάρα και Ντογκόν….! 
 
       Ναι…., σιωπή κι αλά Μούσα Πολύμνια…., χμ, «με το δάκτυλο στα χείλη : αυτά τα δάκτυλα που μιλάνε, 
       αυτή η εύγλωτη σιωπή…., θέλοντας να δείξει / η Πολύμνια κι έτσι…., έστω….. / , ότι οι άνθρωποι 
       μπορούν να εκφράσουν τη θέλησή τους, χωρίς να καταφύγουν στο λόγο»….: Κασσιόδωρος…., 
       εχ…., αν όντως θέλετε να του γίνετε του θεριστή Ιησού «ένα στάχυ σταριού, θερισμένο σιωπηλά»….: 
       «Μυστήριο της εποπτείας -- προαγωγής, από τον 1ο….: Μικρά Μυστήρια, στον 2ο….. βαθμό μύησης : 
       Μεγάλα Μυστήρια των προς τιμήν της Δήμητρας Ελευσινίων Μυστηρίων….! 
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       Ναι…., ρε ‘’γόη’’ Παύλε…., με στεναγμούς μεσιτεύει το….. αρνητικό σας….. Πνεύμα : Σειρήνα…., ως….: 
       σε ένα απόσπασμα της «Ελένης» του Ευριπίδη, η σύζυγος του Μενελάου επικαλείται (!;) τις Σειρήνες 
       και λέει.…: «Φτερωτές παρθένες, θυγατέρες της γης, μελωδικές Σειρήνες, ελάτε 
       να συνοδέψτε τους….. στεναγμούς μου με τον θλιμένο ήχο της σύριγγας και της λιβυκής φλογέρας, 
       έτσι που τα τραγούδια μου, ταιριασμένα με τα δάκρυα και τ’ άθλια βάσανά μου, 
       να στείλουν στην Περσεφόνη πένθιμες αρμονίες, αντίλαλο των θρήνων μου»…., ε….! ◄ 
                ----------------------------------------------------$$$$$$$$$$$$--------------------------------------------------- 
 
Του Παύλου...., που λέει...., 
απευθυνόμενος στους, χμ, «από αρχής θεοδιαλεγμένους για να αποκτήσουν την δόξα του Ιησού.....»...., 
πως έγινε…., χάριν του ευαγγελίου τους…., «σαν» Ιουδαίος με τους Ιουδαίους...., 
με τους (!;) ασθενείς τη πίστη «σαν» ασθενής τη πίστη...., 
              ( Έιιιιι…., και, η θεραπεία της ασθένειας της απιστίας των ‘’άλλων’’ = θαύματά….. –τους…!; ) 
με τους παράνομους «σαν» παράνομος....,….. στους πάντες έγινε «σαν» τα πάντα....! 
 
            ▬ Να…., πάντα –όφρων…., ‘’σόφρων’’….: επί Ρωμαίων, Ρωμαιόρφων «Ρωμαίος πολίτης»…., 
            επί αντιρωμαίων, αντιρωμαιόφρων…., επί Εβραίων, Εβραιόφρων….,….. 
            χα, «από άγνοια» ή μη…., σατανόφρων χαμαιλέων "διπλωμάτης" και δημαγωγός....! 
 
            Ο ’’Κυνηγός της Αλήθειας’’…., λοιπόννννν…., ω, και, πρώην κυνηγέ κεφαλών Φαύλε Σαύλε…., 
            γίνεται…., μόνο, νοερά -- φανταστικά…., πολύ από ‘’όλα κι όλους’’…., 
            και, για να γνωρίσει την ανθρώπινη ψυχολογία….., και αυτογνωσία μέσω της αλλογνωσίας…., 
            με ταύτιση…., και με τέχνη…., έτσι που να δονείται ‘’έως και το τελευταίο του βιοκύτταρο’’….! ▬ 
 
Του Παύλου…., που όλο καυχιέται…., σαν τον αναγκάζουν οι "πιστοί" τους…., που δεν τον εγκωμιάζουν…., 
αν και ξέρει…., λέει...., πως δεν του συμφέρει να καυχιέται...., 
γιατί...., κάθε φορά που καυχιέται…., νααααα, καυχιέται...., 
«ένας άγγελος Σατάν τιμωρός τον ραπίζει…., για να μην υπερηφανεύεται»...., 
 
   *** Να, χμ, κι εδώ, συνεργάτες οι δυο κοινόστοχοι, πια, ‘’μεγαλόμικροι συν αδελφοί’’ : Ι. Χ και ‘’Σατανάς’’…., 
   που ‘’μερικά’’ ιμπεριάλ μυστικά τους φανέρωναν στον όσο μυημένο τους, και τους, ‘’διπλό’’ Παύλο…., 
   χμ, που υπερηφανεύονταν γι’ αυτό….. και ‘’αμφι’’ραπίζονταν….! 
   Ε, όχι να ‘ναι κι οι στο ίδιο με τους διάτανους αδιάσπαστό τάγμα άγγελοι της Σελήνης δικοί του--τους….! *** 
 
χα…., ο «παιδαγωγός σατανάγγελος»….! 
 
     {*{ Ωχ, ρε τιμωρέ και ραπιστή άγγελε Σατάν…., πρόσεχε τον, τάχα, νηστεύοντα φαγά, μη λίνό, Παύλο…., 
     μη πάθεις όπως κι ό,τι ο ‘’ραπίζων’’ ‘’τιμωρός’’ Λίνος : παιδαγωγός του μη νηστεύοντα φαγά : 
     μη λίνού Ηρακλή…., που….. 
 
           /$/ …..α, σαν διάλεξε, ο μη εγκρατής, ως αγαπημένο του βιβλίο τον «Τέλειο Μάγειρο» του Σίμωνα…., 
           ανάμεσα από ένα σωρό τόμους, που ο Λίνος του έβαλε μπροστά του για να διαλέξει, ο Ηρακλής…., 
           και ο Λίνος τον «κατσάδιασε αυστηρά γι’ αυτή την έλλειψη γούστου»….. /$/ 
 
     ο Ηρακλής τον σκότωσε….: Άλεξις….! }*} 
 
Να…., αυτόν  ---- Εχ, μόνο, έναν...!; ---- που του τον έδωσε ως….. αγκάθι στο σώμα του ο Ιησούς...., (!;) 
  [ Ναι, ω φραγγο’’τέτοιε’’, όλα….: φραγγοσταφυλλιά, φραγγοσυκιά, σουρβιά,….. είναι σατάν αγκαθερά….! ] 
που...., αν και τον παρεκάλεσε τρις να του τον πάρει...., του το αρνήθηκε...., 
           |// Έι, ρε…., με F. A. X….. ή στις τρεις ( …..τρεις…!; ) φορές που τον είδε, μάλλον, στην Αραβία...!; \\| 
«για να φανερώνεται έτσι η δύναμίς του τελεία στις αδυναμίες, και, του Παύλου»...., 
χμ, για να γίνει, ανάποδα αυτός, από….. κυνηγός ανθρώπων, πρώτα…., αλιεύς ανθρώπων, μετά…., 
ξου, ως ο φαγάς φαγητών Ηρακλής, σώρρυ, Σίμων…., που έγινε φαγάς ‘’πετρών’’ και….. Πέτρος….! 
 
   ♠ Α, γι’ αυτό, λοιπόν, μαζεύετε τόση ‘’αγκαθωτή’’ σαβούρα και με ‘’τέτοιο’’ πρώην βίο στο ‘’Κόμμα’’ σας….. 
   και τους όσους καλούς, συχνά, τους απορρίπτετε και, αν όχι, τους περιθωριοποιείτε και...!; 
   Για σας το λέει...., ω ‘’αντιστοιχίες’’, και, του…., για να είστε ανενδοίαστα κρυπτοσατάνες…., χξς΄…., 
   μα και περήφανοι που, έτσι, βοηθάτε 
   να δείξει τη δύναμή του, και, ο πολυ’’ενσαρκούμενος’’ Ιησούλης σας...., που….. πώςςς αλλιώς….! ♠ 
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Του Παύλου...., που λέει πως ξέρει έναν χριστιανό...., ο οποίος αρπάχτηκε έως τον (!;) τρίτο ουρανό…., 
 
     ▀ .....χξς΄, είτε με το σώμα..... είτε εκτός σώματος...., δεν ξέρει...., φακιρολέει...., που ο Θεός ξέρει....! 
            [ Ωρέ ‘’αρπαγμένοι’’…., ελαφροποινίτης : ως σώμα ή βαρυποινίτης -- θανατοποινίτης : ως ψυχή 
            ήτο αυτός ο ‘’τέτοιος’’ χριστιανός….. αποφυλακισθείς βίαια από εξω’’γήινους’’ -- εξωισραήλιους…!; ] 
     Ξεράδια…., ρε σεις…., και μη σκοτίζεστε...., χμ, που ένα ‘’U. F. O’’..... τον ‘’άρπαξε’’ και ‘’την άρπαξε’’.…! 
     Ή…., το πολύ -- πολύ…., χα, να ήταν ο, προγενέστερός τους, πετών Βούδδας με το μαγικό του σώμα…., 
     ή, προγενέστερός τους, Αιγύπτιος βασιλιάς τις, 
     πετών στα πεδία των προσφορών των ανατολικών του ουρανού…., 
     ή ο, προγενέστερός τους, Ηλίας με την πύρινη άμαξα…., ή ο Ηλιογιός Φαέθων…., ή η Γοργώ….,….! ▄ 
 
έως τον παράδεισο…., όπου άκουσε λόγια ανέκφραστα…., που δεν επιτρέπεται να ξαναπεί άνθρωπος....! 
 
      *$* Σαφώς, ’’τσόντα’’ στο ‘’Σινέ Σελήνη’’ θα είδε...., ο "αρπαγμένος"...., ο που προ 14ετίας σε πήγε εκεί…., 
      ω ψιτάκια Γιαχβ,Ηρ,όδοτε : Γιαχβ,Δημητρ,ομύστη της «σεπτής» αποσιώπησης 
      της κωδικοουσίας Παύλε…., όπως είδες ‘’τσόντα’’ κι εσύ....! 
      Ή, μήπως, είδες ‘’γυμνό’’ το ‘’Θεό’’…!; Σσς, μη σε ξανα’’τυφλώσουν’’….! 
      Ή, μήπως, απαγορευμένα ‘’ουρανο’’,’’θεο’’,μυστικά…!;….. Και….. πόσοι είναι οι ουρανοί σας…!; 7…!; *$* 
 
Και…., ανάμεσα σε άλλα…., βεβαίως, και αυτός…., μας βεβαιώνει πως «είναι αξιόπιστα 
και άξια πλήρους αποδοχής τα λόγια αυτά…..»…., αυτά που μας σχιζο,μπλοφο,αραδιάζει…., 
σαν, μάλιστα, ο πνευματικός Θεόςςς τους δεν ψεύδεται…., 
ξουουου…., ως ο υλικός Γιαχβέ, και, της Παλαιάς Διαθήκης…., 
που…., μόνο, σαν έβλεπε το ουράνιο τόξο : σύμβολο διαθήκης---συμφωνίας : Γένεσις : 9 : 15…., 
                       // …..χα, το που σπανιότατα έβγαινε….! // 
θυμόταν τις υποσχέσεις του : «λόγους του Κυρίου»…., κυρίως, στους Εβραίους….! 
 
Ναι…., να…., ο Γιαχβέ, ο κατ’ εξοχήν Εβραιοφάγος ‘’θεός’’ : 
’’Μεγάλος Αδελφός’’ : Κύριος…., και, διά του Μωυσέως…., αμφότεροι….. Χιτ∙λέρες του όντως Σατανά…., 
ακόμα κι όταν τα πειραματόζωά του ο λαός, «παρεπονείτο εις τα ώτα του ότι εδυστύχει»…., 
οπότε, ο Σ·οικτίρμων, «εξήπτετο, τη οργή του, και το πυρ του άναβε εν μέσω αυτών 
και κατέτρωγε τα εκ των καλλιτέρων μερών του στρατοπέδου»….: Αριθμοί : 11 : 11…., 
ή τα εγκατέλειπε….! 
 
Μα….. μήπως δεν εγκατέλειπε και τους / …..μιας, ή πολλών, χρήσεως….. / χρισμένους του βασιλείςςςςς : 
Χριστούς -- ‘’Χριστούς’’…., ως τους….: Δαυίδ, Ιησού Χριστό,….. 
οπότε, κι αυτοί, αναφωνούσαν το «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλιπες;»….: 
Ψαλμός Δαυίδ : ΚΑ΄ ή 21 (22) : 2….. και Ματθαίος : 27 : 46…., αντίστοιχα…., 
ή και προφήτες του…., που αισθάνονταν απατημένοι του….: Ιερεμίας : 20 : 7….: 
«Κύριε, με ηπάτησες και ηπατήθην»…., 
καθώς…., ο πνευματικόςςς κι άυλοςςς…., «ωσφραινόμενος την ευχάριστον οσμήν»…., 
                 || …..και, απ’ τη θυσία του Νώε….. || 
ορκίζονταν πως «δεν θα κατέστρεφε εκ νέου (!;) όλας τας υπάρξεις, 
όπως ήδη και πολλές φορές έπραξε / …..και, με τον κατακλυσμό του Νώε….. / »….: Γένεσις : 8 : 21…., 
ξουουου και ουουουστ…., που, έκτοτε κι εκεί, άλλο τίποτα ‘’τέεεεετοιο’’ δεν έκανε….! 
                 /*/ Ναι, ναι…., ρε διαψευσμένε….. Φαύλε, σώρρυ, Σαύρε, σώρρυ, Σαύλε…., ννναιαιαι….! /*/ 
 
                ============================================================ 
 
 
            11 --- 2 ) 
                      #2)               Νουθεσίες του Παύλου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες..... 
                                       ( Κ. Δ : Η χριστιανική συμπεριφορά και η βάσις της. ) 
 
Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεόν, (!;) 
και αι εξουσίαι που υπάρχουν έχουν ταχθή από τον Θεόν. (!;) 
(!;) Ώστε εκείνος που αντιτάσσετται εις την εξουσίαν, 
αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού και εκείνοι που αντιστάθηκαν, θα κατακριθούν. (!;) 
Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος διά τα καλά έργα, αλλά διά τα κακά. (!;) 
Θέλεις να μη φοβάσαι την εξουσίαν; Κάνε το καλόν και θα επαινεθής, (!;) 
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διότι η εξουσία είναι όργανον του Θεού, διά το καλόν σου, (!;) 
εάν όμως κάνης το κακόν, τότε να φοβάσαι, διότι δεν φέρει μαχαίρι χωρίς λόγον, (!;) 
αλλά διότι είναι όργανον του Θεού, εκδικητής της οργής του εναντίον εκείνου που κάνει το κακόν. (!;) 
Διά τούτο (!;) είναι ανάγκη να υποτάσσεσθε όχι μόνον ένεκα της οργής αλλά και διά λόγους συνειδήσεως. 
(!;) Αυτός είναι ο λόγος που πληρώνετε τους φόρους, (!;) διότι αι αρχαί είναι υπηρέται του Θεού, 
αφοσιωμένοι εις αυτό (!;) ακριβώς το έργον. Αποδώσατε λοιπόν εις όλους ό,τι τους οφείλεται 
φόρον εις εκείνον που οφείλεται φόρος, δασμός εις εκείνον που οφείλεται δασμός, 
σεβασμός εις εκείνον που οφείλεται σεβασμός, τιμή εις εκείνον που οφείλεται τιμή. (!;) 
                                                                   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 13, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ] 
 
Οι δούλοι, να υπακούετε εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού με φόβον και τρόμον, (!;) 
με την ειλικρίνειαν της καρδιάς σας, όπως εις τον Χριστόν, (!;) 
να δουλεύετε όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους, 
αλλά σαν δούλοι του Χριστού, που κάνουν το θέλημα του Θεού με την καρδιά τους, 
υπηρετούντες με καλήν διάθεσιν σαν να υπηρετήτε τον Κύριον και όχι ανθρώπους. (!;) 
Ξέρετε ότι ο καθένας, ό,τι καλό κάνει θα το πάρη πάλιν από τον Κύριον, είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος. 
Και σεις, οι κύριοι, να τους κάνετε τα ίδια, να αφήσετε την φοβέρα, 
διότι πρέπει να ξέρετε ότι και σεις έχετε Κύριον εις τους (!;) ουρανούς 
και (!;) δεν υπάρχει εις αυτόν προσωποληψία.  [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 6, εδ. 5, 6, 7, 8, 9. ] 
 
Οι δούλοι, να υπακούετε ( Χα, ως κι εσείς «καθ’ όλα»…!; ) καθ’ όλα εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού, 
όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους, 
αλλά με ειλικρίνειαν της καρδιάς, φοβούμενοι τον Θεόν. (!;) 
Και ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την ψυχήν σας, 
σαν εργασίαν προς τον Κύριον και όχι προς τους ανθρώπους, (!;) 
γνωρίζοντες ότι από τον Κύριον θα πάρετε ως ανταμοιβήν την κληρονομίαν, 
διότι ο Κύριος Χριστός είναι εκείνος τον οποίον υπηρετείτε. (!;) 
Αλλ’ όποιος κάνει το κακό θα λάβη ανάλογα προς το κακό που έκανε και (!;) δεν υπάρχει προσωποληψία. 
                                                     [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 3, εδ, 22, 23, 24, 25. ] 
 
Οι κύριοι, να δίνετε το δίκαιον και το ίσον εις τους δούλους σας, 
γνωρίζοντες ότι και σεις έχετε Κύριον εις τους ουρανούς. (!;)    [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 4, εδ. 1. ] 
 
Όσοι είναι υπό τον ζυγόν της δουλείας, ας θεωρούν τους κυρίους των αξίους (!;) κάθε τιμής, 
(!;) διά να μη δυσφημήται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. 
Εκείνοι δε που έχουν κυρίους πιστούς, ας μη τους περιφρονούν με την πρόφασιν ότι είναι αδελφοί, 
αλλά να τους υπηρετούν καλύτερα, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί 
αυτοί που ωφελούνται από την υπηρεσίαν τους. 
(!;) Αυτά να διδάσκης και να προτρέπης. Εάν κανείς διδάσκη άλλας διδασκαλίας 
και δεν ακολουθή τους (!;) υγιείς λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν 
που ανταποκρίνεται εις την ευσέβειαν, αυτός είναι φουσκωμένος και δεν ξέρει (!;) τίποτε, 
αλλά έχει μίαν νοσηράν επιθυμίαν διά συζητήσεις και λογομαχίες 
εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, έρις, συκοφαντίαι, πονηραί υποψίαι, 
θορυβώδεις φιλονεικίαι από ανθρώπους που έχουν διεφθαρμένον τον νουν, 
στερούνται της αληθείας και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον υλικού κέρδους. (!;) 
Να απομακρύνεσαι από τέτοιους ανθρώπους. (!;)    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 6, εδ. 1, 2, 3, 4, 5. ] 
 
Να τους υπενθυμίζης να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και τας εξουσίας, να πειθαρχούν, (!;) 
να είναι έτοιμοι διά κάθε έργον καλόν, να μη κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, επιεικείς, 
να δείχνουν κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους.      [ Παύλου, Προς Τίτον, κεφ. 3, εδ. 1, 2. ] 
 
Παρακαλώ λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας 
δι’ όλους τους ανθρώπους, (!;) διά τους βασιλείς και (!;) όλους εκείνους που είναι (!;) εις υψηλάς θέσεις, 
(!;) διά να ζούμε βίον ήρεμον και ήσυχον με πάσαν ευσέβειαν και σεμνότητα. 
(!;) Διότι αυτό είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος μας Θεού, 
ο οποίος θέλει να σωθούν (!;) όλοι οι άνθρωποι (!;) και να λάβουν γνώσιν της αληθείας. 
Διότι (!;) ένας Θεός υπάρχει και ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, 
                        ( Χμμμμμ, ο που «δεν είναι μεσίτης ενός»….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20…!; ) 
ο (!;!;!;!;!;) άνθρωπος (!;) Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του αντίλυτρον δι’ όλους, 
μαρτυρία η οποία ήλθε (!;) εις τον καιρόν της.    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ] 
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Ευλογείτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μη καταράσθε. (!;) 
                                                          [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 12, εδ. 15. ] 
 
Μη εκδικήσθε οι ίδιοι, αγαπητοί, αλλά δώσατε τόπον εις την οργήν του Θεού, διότι είναι γραμμένον : 
Σ’ εμένα ανήκει η εκδίκησις, εγώ θα ανταποδώσω, λέγει ο Κύριος. (!;) 
                                                                   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 12, εδ. 19. ] 
 
      {{ (!;) Όλα να τα κάνετε (!;) χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις, (!;) διά να γίνετε άψογοι και ακέραιοι, 
παιδιά του Θεού άψογα μέσα σε μια γενεά (!;) διεφθαρμένη και διεστραμμένη, 
μεταξύ των οποίων λάμπετε εις τον κόσμον (!;) σαν αστέρια, κρατούντες στερεά τον λόγον της ζωής, 
(!;) διά να μπορώ να καυχηθώ (!;) κατά την Ημέραν του Χριστού ( Ε, χξς΄, κατά τη 2α Παρ,απ,ουσία του….! ),  
ότι δεν έτρεξα ματαίως ούτε εκοπίασα ματαίως. (!;)  [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 2, εδ. 14, 15, 16. ] }} 
 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 #2)         Νουθεσίες του Παύλου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες..... 
 
Έι, ω δουλικά…., όποιος έχει αυτιά που ακούνε…., χμ, να ακούει το τι λένε οι σατανόπνευστοι αυτοί...., 
να…., οι βαβυλώνιες αρχι’’τέτοιες’’ του παναιώνιου….. σατανο,καισαρο,τρομο,…..κράτους -- μαντάμας....! 
 
Τυφλή υποταγή, λοιπόν…., όλων και καθ’ όλα και με τυφλοσούρτη, και, το λόγο του Φαύλου Παύλου…., 
στις ανώτερες εξουσίες…., ωχ…., τις….. πάντα, παντού και όλες..... θεοτεταγμένες...., 
                      [ Α, συν τω φταρνίσματι του Καίσαρος, και ο, τάχα, όντως Θεός ζαλίζεται....! ] 
αφού…., διαφορετικά πράττοντες…., λέει ο Σαύρος Παύλος…., αντιτάσσονται στη διαταγή του Θεού…., 
οπότε είναι κατακριτέοι…., ως κατακριτέοι είναι και αυτοί που αντιστάθηκαν σε αυτές...., τις εξουσίες...., 
(!;) και, προ του, πολυμεσίτη και ανθρώπου, Χριστού Ιησού…., 
χμ, έιιιιι, ανθρώπου….. και, α, πρώτα Χριστού και μετά Ιησού....! 
 
    (( Ω κλώσες του κάθε Καισαροπαπείου…., χμ, των 12, τ ώ ρ α στη Γη, μονοθεïστικών ή μη θρησκειών…., 
    ποιά γνώμη έχετε, και, για τους αντικαισαροπαπικούς γνήσιους επαναστάτες…!; )) 
 
Καλέεε..., νααα…., οι εξουσίες -- οι άρχοντες....: όργανα του Θεούουου….. για το καλόοο σαςς....! 
 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ►…..Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 
                 Πολιτικός αρχηγός είναι, κατά τον Ξενοφώντα, εκείνος που επιβάλλεται στο πλήθος….! 
                 Οι ηγεμόνες, γράφει, έχουν (!;) το χάρισμα να ασκούν (!;) όπως πρέπει την εξουσία…., 
                 εκφραζόμενος πάντοτε περιφρονητικά για τους λαούς, «τους πένητας των πολιτών»….: 
                 Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 3, 9 και Δ΄, 2, 37….! 
                 Και υπογραμμίζει ότι (!;) η τυφλή υπακοή «αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό 
                 για την πόλη, για τον στρατό και την οικογένεια» ….: Λακεδαιμονίων πολιτεία : VIII, 3….! 
 
                 Κατά τον Πλάτωνα, οι πολίτες (!;) πρέπει να υπακούουν στον άρχοντα, 
                 (!;) όπως τα μαντρόσκυλα στους τσοπαναραίους….: «ώσπερ κύνας 
                 εθέμεθα υπηκόους των αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεως»….: Πλάτων : Πολιτεία : 440d….! 
 
                 Επίσης, και, και, ο Πλούταρχος συνιστά δουλοφροσύνη και (!;) τυφλή υπακοή στην εξουσία, 
                 την μοναρχία, που την θεωρεί ιερή και επιβλητική….: «ιερόν δε χρήμα και πάσαν αρχήν ούσαν 
                 και άρχοντα δει μάλιστα τιμάν»….: Πλούταρχος, Πολιτικά Παραγγέλματα, 816Α….! 
                 Ο πολίτης, γράφει, (!;) πρέπει να ανέχεται την «μπότα» της εξουσίας στον αυχένα του….: 
                 «αρχόμενος άρχει υποτεταγμένης πόλεως ανθυπάτοις Καίσαρος»….: 
                 Πλούταρχος : Ηθικά, 824f….!….. 
  [ Νααα…., οι ‘’Θεό’’δοτοι, κι αυτοί, των 12 έτσι τιμωρών τρομο,φοβο,πανικο,‘’θεών’’ του Ολύμπου….! ] ◄ 
 
                    ■ Κοράνι : Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Πιστοί, να υπακούτε στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του 
                    και αυτούς από εσάς που έχουν εξουσία….! (!;) 
                    Αυτός που υπακούει τον Απόστολο υπακούει τον ίδιο τον Αλλάχ….!….. (!;) 
        --*-- Εμ…., χα…., ’’τέτοια’’ υποταγίστικα έλεγαν και οι π. Χ Εβραίοι προφήτεςςςςς για τους….: 
        Κύρο, / …..γι’ αυτόν, έτσι, κι ο Ξενοφών….,….! / Ναβουχοδονόσορα, Φαραώ,….. 
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        σαφώς, όσο ‘’εξυπηρετούνταν’’ απ’ αυτούς, «τα όργανα του Ιεχωβά», και ‘’την πάτησαν’’ και….! --*-- ■ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Κάλέεεεε…., οι άρχοντες….: επαινετές του καλού…., ορθώς μαχαιρούχοι...., 
εκδικητές της οργής του Θεού εναντίον του κάθε πράττοντος το κακόν…., 
              { Αχ…., έτσι, λαχταρώ να "μετακομίσω" στην εποχή του Σαύλου...., να ζήσω και λίγο ζώντας....! 
              Έι, σεις οι καθελογής, πιστοί τους, χμ, πείτε τους…., πλην απ’ το ’’ποίημα’’…., και, το τραγούδι....: 
              "Άει σιχτίρ, άει σιχτίρ....,/ άει…., ρε βαμπιροβαμπίρ.…! } 
που…., ως κι εκ τούτου…., χμ, μα και για λόγους συνειδήσεως….,  
         || .....ω…., νιώθω τύψεις ο αντικαισαροπαπιστής...., ναι, ω….. Φοιβο’’τέτοιε’’….. Παύλε…., ννναι...., 
         ε, και άντε και στην Πρίσκίλλα…., χμ, την Πρίσκα σου…., που μας νευροσπάς….. εξεξεξαιρετικά....! || 
είναι άξιοι….. υποταγής, σεβασμού, τιμής,….. μα και….. φόβου και τρόμου,..... 
        ( Φόβος και Δείμος | …..δ,εί,ή,μιος….. | : προσωποποιήσεις του φόβου και του τρόμου, αντίστοιχα…., 
        σύντροφοι και συμπολεμιστές του κατά του Δία συνωμότη / …..με Ήρα κι Απόλλωνα…. / Ποσειδώνα 
        ενάντια στην Αθηνά και τον Δία….: οι δυο….. π,Π,ανικοί….. ) 
και από πλευράς των δούλων….. και από πλευράς των ελευθέρων….. προς αυτούς...., 
τους κυρίους του κόσμου τούτου....! 
                       // ......ωχ, σιγά…., μην και χάσουν τα….. ’’πρόβατα’’ τους «Νόμιους» σφαγείς τους....! // 
 
♣ Δηλαδή, ρε κρουαζιεράκια Πωλ, ο κόσμος..... να υπακούει, τυφλά, στον υπόκοσμο του τρομοΚράτους....! 
Τιμή στους άτιμους άρχοντες...., τους πάντα πλούσιους…., λες…., κι εσύ…., 
αυτούς που βλασφημούν το όνομα του Θεού….: «το τιμητικόν σας όνομα»....,’’ως’’ λέει ο Ιάκωβος : 2 : 7...!; 
 
Κι οι ‘’Σπάρτακοι’’ κι οι λοιποί, χα, γιοι του Σατανά στην Κόλαση...., μωρή ναρκισσοκαισαροπαποκλώσα...., 
χμ, οι αντίθεοι θεομάχοι, οι ανάρχες αντικρατοτρομοκρατιστές…., 
που χαλούν το μυστικό σχέδιο του Θεού.…, τίιιιι…!; «Σπαρτοί Κάδμοι»…!; 
Δηλαδή...., κι αυτοί...., "Ιεροεξεταστικώς" -- "Ανανιοσαπφειρικώς" --..... στον ‘’Καιάδα’’...!; 
Ουουουστ…., ρε βοθροφίδες...., και..... πάρτε 666 αξίνες..... να ξύνεστε....! 
 
Και, ω τσιμπλούχοι, καισαροβολεμένοι και μη, τσιμπήστε με να ιδώ το πού ζω και πού πεθαίνω....! 
Α, να, στο θεοκρατικόοο καθεστώς –τους με άρχοντες λάτρεις των καλών έργων και τιμωρούς των κακών 
έζησαν τόσοι και τόσοι ‘’δυο’’ χιλιάδες χρόνια τώρα, και, στον "χριστιανόκοσμο"...!; 
Αχού...., κάλέ...., αχούουουουου...., τι….. εξεξεξουσίες....! 
 
Μα….. καισαροπαπικός ήτο ο ρόλος, και, σου...., ω εκεί και τότε ‘’Μεγαλάδελφε’’ πράκτορα Φαύλε Παύλε...., 
και...., χμ, όντως…., οι επιστολές σου είναι σοβαρέςςςςς και δυνατέςςςςς...., 
               // Ε, ιδίως, και, οι προς τον Ρωμαίο φίλο σου και ‘’πολυ’’πράκτορα Σενέκα επιστολές…., 
               οι σκοπίμως πολύχρονα απόκρυφες : αποκρυμμένες ‘’σας’’…., όμως…..όχι πια….! // 
αλλά….. μπούκωσες το στόμα, και, του όντως Θεού με τις σοβαρές μπούρδες σου...., ρε φασιστοειδές....! 
 
Μην ανησυχείς, ρε Παυλάρα, τα κατάφερες, κι εσύ και συν αναλόγοις σου ‘’τέτοιοις’’, να, έως τα σήμερα...., 
μπροστά πηγαίνουν οι αρχοί..... και πίσω τα χαïβάνια...., ντουγρού στο….. Ολοκαύτωμα…., νααααα…., 
χα, χα…., κυρίως, χριστιανοδημοκρατικά πράγματα....! ♣ 
 
Επίσης…, λέει ο φοροτεχνικός Φαύλος…., πως οι άρχοντες είναι κι άξιοι δασμοδοσίας και φοροδοσίας...., 
που γι’ αυτό ακριβώς το έργο είν’ αφοσιωμένοι...., χμ, ήτοι, να τους αποδεκατίσουν, κι άλλο, με δεκάτες…., 
ωχ…., ως όντες, αυτοί : οι άρχοντες, υπηρέτες του Θεού....! 
                            // Εεεεεχ…., κρίμα είναι να είναι κι ‘’άφραγκος’’ κοτζάμ Θεόςςςςς ‘’Πράμα’’....! // 
 
      ----------------------------------------------------------########------------------------------------------------------------------ 
          ♠ …..Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 
          Κατά τον / …..χμ, ‘’προφήτη’’….. / Ξενοφώντα…., οι υπήκοοι πρέπει να πληρώνουν φόρους. 
          Ο μονάρχης θα προσπαθήσει να τους καταστήσει φτωχούς, αποστερώντας τους από τα μέσα 
          που θα μπορούσαν να βλάψουν την εξουσία του….: «βουλόμενος αυτούς ως αμηχανωτάτους είναι, 
          όπως ότι ταπεινότατοι και ευκαθεκτώτατοι είεν»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Ζ΄, 5, 69….! (!;) ♠ 
 
          ▬ Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις : 47 : 26….: 
          Εθέσπισε δε ο Ιωσήφ διά την χώραν της Αιγύπτου περί τούτου νόμον, 
          ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερον, να περιέρχηται το εν πέμπτον της παραγωγής εις τον Φαραώ 
          μόνον (!!!!!) η γη των ιερέων δεν ανήκεν εις τον Φαραώ….! ▬ 
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          ● Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : οι καλλιεργητές της περιοχής / της Βοιωτίας / 
          φέρνανε στο Ναό των τριών Χαρίτων, «δίκην δεκάτης», 
          ένα μέρος από τη σοδειά τους….! Α, τί, αναγκαστικές κι εξιλαστικές ‘’θυσίες’’ στους ‘’θεούς’’…!;….. ● 
    ----------------------------------------------------------########----------------------------------------------------------- 
 
Και, συνιστά, υποταγή….. όχι για τα μάτια...., μα σαν δούλοι του Ιησού…., 
          [ Α…., για αυτό τόσοι "χριστιανοί" είναι καισαροπαποκλώσσες...., και, ως πιότερο Παυλιανιστές…., 
          σχεδόν, πάντα..... -όφρονες...., ιδίως, οι ‘’συνδικαλιστικά’’ οργανωμένοι κρυπτοσατανόφρονες...!; ] 
χμ, που θα κάνουν το θέλημα του Θεού με την καρδιά και την ψυχή τους...., φοβούμενοι τον Θεό...., 
σαν να υπηρετούν τον Κύριο..... και όχι ανθρώπους....! 
  ( Εεεεε…., αλλιώς στο ‘’θεό’’ : αρχι·βασιλιά ή στο ‘’θεό’’χριστο βασιλιά….: τυραννία….,….. 
  κι αλλιώς -- ’’αλλιώς’’ στους ανθρώπους : στους, θνητούς και λαόχριστους, ’’δημοκρατιοκράταρχους’’….! ) 
 
Είναι ανάγκη να γίνεται η τέτοια, τυφλή, υποταγή...., λέει...., χμ, «ειλικρινώς»...., 
  // Ε, αρκετά….! Κάντε την….. ’’ανάγκη’’ σας κι ελάτε να σας δώσω ‘’χαρτί υγείας’’, ω βρωμο’’θεοκτόνοι’’....! // 
διότι ο Κύριος είν’ εκείνος που υπηρετούν...., ο Κύριος, που θα τους ανταμείψει με ανάλογη κληρονομιά...., 
ο Κύριος...., που σε αυτόν ανήκει η εκδίκηση κι η ανταπόδοση των, χα, τυχόν, κακών αρχόντων...., 
δίνοντας τόπον εις την οργήν του Θεού....! 
             || .....ρε σεις ‘’Λήναιοι’’…., χμ…., έτσι ξεχείλισε το πατητήρι : ληνός της οργής του Όργιου...!; || 
 
Υποταγή και πειθαρχία, λοιπόν, λέει…., με….. υπομονή, επιείκεια, πραότητα, 
χωρίς γογγυσμούςςς κι αμφισβητήσειςςς...., χω, χω, χω…., για να γίνουν…., οι υποτακτικοί τους...., 
άψογοι κι ακέραιοι…., παιδιά του Θεού άψογα σε μια γενιά διεφθαρμένη και διεστραμμένη, 
                         / …..ωχ, κυρίως, την αντι’’καισαροπαπική’’ γενιά εννοεί….! / 
που, μεταξύ τους, οι, ’’καισαροπαπο’’ϋποταγμένοι, χριστιανοί λάμπουν σαν άστρα….! 
                 | .....εμ...., για αυτό….. τυφλωθήκαμε πολλοί...., χα, απ’ το αστροφώςςςςς –τους....! | 
 
Υποταγή…., χμ, για να μη δυσφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία τους...., 
μα και για να μπορεί να καυχηθεί ο Παύλος κατά τη μέρα της 2ης  παρ,απ,ουσίας του Ιησού, 
έιιιιι…., τότεεεεε κι επί Παύλουουουουου…., 
ως, καλύτερα, και να υπηρετούν και οι ελεύθεροι και οι υπό ζυγό δουλείας τους πιστούς κυρίους τους…., 
που δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι είναι αδελφοί τους...., ήτοι, χμ, χριστιανοί...., 
αφού ωφελούνται απ’ την υπηρεσία τους....!     // Εχ, να, πρώτοι σε ωφέλη τα ‘’καισαροπαπο’’τσιράκια....! // 
 
               ----------------------------------------------------%%%%%%%---------------------------------------------------- 
▌Ααα, συμβουλεύει και τους άρχοντες...., και, τους εκεί στη γη : χώρα τους υποταγμένους στον ‘’Κύριο’’…., 
που έχουν, λέει ο Παύλος, Κύριο, χα, στους….. ουρανούς : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ στα εξωτερικά...., 
να τους κάνουν τα ίδια...., να τους δίνουν το ίσον...., και να αφήσουν τη φοβέρα…., 
που ο Άδης, σώρρυ, Θεόςςς, και κρίνων, δεν κοιτά αξιώματα -- δεν προσωποληπτεί...., 
εχ, αρκεί να του κάνουν τα….. ’’θυσιαστικά’’….. θελήματα….! 
Μπα, υποταγή κι οι τ,ρ,αγοί....! Για άλλοθι...!; 
Και όλοι οι βασιλιάδες, εκεί κι αλλού : και στους….. 7 ουρανούςςς, ήσαν με αρχιβασιλιά…!; Κι αυτοί 7…!; 
 
Αυτούς, λοιπόν, τους άρχοντες, βασιλιάδες και υψηλά ισταμένους, ο ύστερα αρχιδημαγωγός Παύλος…., 
συνιστά να τους ευλογούν και να μην τους καταριούνται, όταν τους διώκουν, που ο Ιησούς θα εκδικηθεί...., 
αλλά και να προσεύχονται για αυτούς…., 
   [ Ω αφελείς, ενισχύσατε, λοιπόν, έτσι : προσευχητικά –τους, και, τον….. ψυχοενεργειομανδύα τους….! ] 
για να ζουν ήρεμο κι ήσυχο βίο...., 
                    / …..α, γι’ αυτό ήσουν Καισαροπαποκλώσα…., βρε χαμαιλέοντα…!; / 
χμ, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα….! 
 
Διότι, λέει, αυτό είναι καλό κι ευπρόσδεκτο ενώπιον του Ιησού…., 
ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι...., χμ, ως κι ο Θεόςςςςς…., 
που, κυρίως, κατά την Π. Δ, καταράστηκε τους πρωτόπλαστους…., δήθεν, για λόγους παράβασής τους…., 
δήθεν…., να…., που «η πλάσις υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά, 
αλλ’ εξαιτίας | …..ε, αναγκαστικά και μοιραία με την πτώση τους….! | εκείνου που την υπέταξε,…..»….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 20…., όπως καταράστηκε κι ο Ι. Χ, στην Κ. Δ, τους «υιούς του Σατανά»….! ▌ 
      --------------------------------------------------%%%%%%%-------------------------------------------------------------- 
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Τέτοια σατανάρεστα γράφει στις διάφορες επιστολές του ο καββάλ βοσκός : Νόμιος Παύλος 
προς τα κατά τόπους κοπάδια και τσομπανόσκυλά του, και τους...., 
που…., όχι λίγες φορές…., και, ο ίδιος τους ξεσκεπάζει ώς και μη χειρότερα…., 
συνιστώντας ‘τους να διδάσκουν και να προτρέπουν αυτούς τους υγιείς λόγους του Κυρίου τους Ιησού...., 
λόγοι….. που ανταποκρίνονται στην ευσέβεια….! 
 
      [[ Ναι, υπακούτε ‘τους, ω δούλοι, και κάντε το, ως το εννοούν κι αυτοί εδώ, θέλημα των αφεντικών σας…., 
      το που το ξέρετε…., γιατί θα ‘’σας τις βρέξουν’’ οι ‘’βροχο’’ποιοί….. αναλόγωςςς…., 
      ε, κατά τη ρήση του Ιησούουουλη….: «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του 
      και δεν ετοίμασεν ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. 
      Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, 
      αυτός θα δαρή ολίγον»…..: Λουκάς : 12 : 47, 48….! 
      Ντα…., ντα…., ντα -- ντα, ρε….. Χριστούλη, Τούλη, Νταντούλη….! ]] 
 
Επίσης, τους λέει να αποφεύγουν τους κηρύττοντες άλλα...., 
χμ, τους που είναι φουσκωμένοι και δεν ξέρουν….. τίιιιιποτα…., 
στερημένοι αληθείαςςςςς…., που νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον υλικού κέρδους…., 
                              // Εχ…., καλά τώρα...., ρε Καββάλ Κάδμοι μασ ώντες όνοι….! // 
διεφθαρμένοι τον νουν....,..... αυτοί που έχουν νοσηρή επιθυμία για συζητήσεις και λογομαχίες…., 
από τις οποίες προέρχεται φθόνος, έρις, συκοφαντίες, πονηρές υποψίες, θορυβώδεις φιλονικίες,....! 
 
▼ Ω πρωτοδάσκάλε της λογοκρισίας…., για αυτά, κυρίως, έκαιγαν οι ανά τους αιώνες ‘’αντιστοιχίες’’ σου, 
ξςς, «αντιχριστιανικά» βιβλία και βιβλιοθήκες…., αφού, όμως, πριν, τους αντέγραφαν, όπου τους βόλευε…, 
αφού έκλεβαν τα όποια κι όσα ‘’πνευματικά αγαθά’’ –τους, κατά ‘’προτροπή’’ και του ‘’τέτοιου’’ Ιωήλ…!; 
Άλλωστε, ως ‘’δείχνεται’’ στις Πράξεις των Αποστόλων, κι ‘’εσύ’’ ‘’τέτοια’’ έκανες, ω μαγόφιλε Παύλε, 
στην Έφεσο κι αλλού της Ασίας….: καύση βιβλίων,….: Πράξεις Αποστόλων : 19 : 19, 20…., 
θραύση….. ή λιώσιμο αγαλμάτων…., χμ, μα των αντιγράφων τους…., ιδίως, των….. των χρυσών…., 
που τα πηγαίνατε, σιγά -- σιγά, στο ζάπλουτο : Αζώτειον Ισραήλ…., 
εχ, για ’’επισκευή’’ επί το πιο καλλιτεχνικόν....! ▲ 
    ( Παύλε, μη ‘’μας’’ βρίζεις και ‘’ψιλογαζώνεις’’, γιατί θα αποκαλύψω, και, ότι είσαι κρυπτοσατανιστήςςς....! ) 
 
      ========================================================================== 
 
 
           11 --- 3 ) 
                   #3)                Νουθεσίες του Πέτρου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες..... 
 
Υποταχθήτε λοιπόν, (!;) σε κάθε (!;) ανθρωπίνην εξουσίαν χάριν του Κυρίου, 
είτε πρόκειται διά τον βασιλέα, ως τον ανώτατον άρχοντα, είτε διά τους διοικητάς, 
ως απεσταλμένους (!;) απ’ αυτόν διά την τιμωρίαν εκείνων που κάνουν το κακόν 
και διά τον έπαινον εκείνων που κάνουν το καλόν, διότι (!;) αυτό είναι το θέλημα του Θεού : 
να αποστομώνετε διά των καλών σας πράξεων την άγνοιαν των ανοήτων ανθρώπων. 
Να ζήτε σαν άνθρωποι ελεύθεροι και όχι να χρησιμοποιήτε την ελευθερίαν 
(!;) σαν κάλυμμα κακών πράξεων, αλλά σαν δούλοι του Θεού. 
Τιμήσατε όλους, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε. (!;) 
Οι υπηρέται, να υποτάσσεσθε εις τους κυρίους σας, με τον οφειλόμενον σεβασμόν, 
και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς αλλά (!;!;!;!;!;) και εις τους διεστραμμένους. 
Διότι (!;) αυτό έχει χάριν, εάν, με συναίσθησιν του Θεού, υπομένη κανείς ενώ υποφέρει αδίκως. 
Διότι ποίαν αξίαν έχει το να δέχεσθε με υπομονήν ραπίσματα διά το κακόν που έχετε κάνει; 
Εάν όμως κάνετε το καλόν και υποφέρετε, η υπομονή σας είναι χάρις ενώπιον του Θεού. (!;) 
Διότι (!;) προς τον σκοπόν αυτόν έχετε καλεσθή, καθ’ όσον και ο Χριστός (!;) έπαθε (!;) προς χάριν σας 
και σας άφησε παράδειγμα, διά να ακολουθήσετε τα ίχνη του. 
Αμαρτίαν δεν έκανε | Χα, μετά απ’ την ‘’«απορρύπανσή»’’ του…!; | ούτε ευρέθηκε δόλος εις το στόμα του· (!;) 
όταν τον ύβριζαν, (!;) δεν απέδιδε τας ύβρεις, 
όταν υπέφερε, (!;) δεν απειλούσε, αλλά (!;) άφηνε την κρίσιν εις εκείνον, που μπορεί να κρίνη δίκαια. 
                                                             [ Πέτρου Α΄, κεφ. 2, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ] 
 
Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά την φλογερήν δοκιμασίαν σας, που γίνεται προς δοκιμήν σας, 
σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο, (!;) 
αλλά, κατά το μέτρον που γίνεσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, 
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να χαίρετε διά να αισθανθήτε χαράν και αγαλλίασιν, και όταν η δόξα του αποκαλυφθή. (!;) 
Εάν υβρίζεσθε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είσθε μακάριοι, 
διότι το ένδοξον και δυνατόν Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, αναπαύεται σ’ εσάς· (!;) 
απ’ αυτούς το όνομα του Χριστού βλασφημείται, αλλ’ από σας δοξάζεται. 
(!;) Κανείς από σας (!;) να μη υποφέρη διότι εσκότωσε ή έκλεψε 
ή έκανε κακό ή δι’ ανάμειξιν εις ξένα πράγματα. (!;) 
Αλλ’ εάν υποφέρη ως χριστιανός, να μην εντρέπεται, αλλ’ ας δοξάζη τον Θεόν με το όνομα αυτό. (!;) 
Διότι τώρα είναι ο καιρός να αρχίση η κρίσις από την οικογένειαν του Θεού. 
Και εάν η κρίσις αρχίζη πρώτα από μας, 
ποιό θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν εις το ευαγγέλιον του Θεού; (!;) 
Και εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, πού θα εμφανισθή ο ασεβής και ο αμαρτωλός; 
                                                                                 [ Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
          {{ Είναι καλύτερον να υποφέρωμεν, (!;) εάν ο Θεός το θέλη, όταν κάνωμεν το καλόν, 
παρά όταν κάνωμεν το κακόν.       [ Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 17. ] }} 
                            {{ Και ποιός μπορεί να σας βλάψη, εάν μιμήσθε το καλόν; (!;)  
Αλλά και άν υποφέρετε ένεκα δικαιοσύνης, είσθε μακάριοι.    [ Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 13, 14. ] }} 
 
           |$$| Σεις όμως / …..κυρίως, οι πλούσιοι….. / εξευτελίσατε τον πτωχόν. 
Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι, και αυτοί δεν είναι που σας σύρουν εις τα δικαστήρια; 
Δεν είναι αυτοί που βλασφημούν το τιμητικόν όνομα, με το οποίον ονομάζεσθε; 
Εάν πραγματικά εφαρμόζετε (!;!;!;!;!;) τον βασιλικόν νόμον, 
(!;!;!;!;!;) σύμφωνα με την γραφήν, Να αγαπήσης τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου, καλά κάνετε. 
Εάν όμως χαρίζεσθε σε πρόσωπα, κάνετε αμαρτίαν, και ελέγχεσθε από τον νόμον ως παραβάται. (!;) 
Διότι όποιος τηρήση ολόκληρον τον νόμον, πταίση όμως εις ένα σημείον, 
έχει γίνει ένοχος παραβάσεως όλου του νόμου. (!;)      [ Ιακώβου, κεφ. 2, εδ. 6, 7, 8, 9, 10. ] |$$| 
 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                #3)                 Νουθεσίες του Πέτρου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες..... 
 
Μετά από αυτόν...., τον Παύλο…., χα, τον πρώτο άγγελο του Θεού...., που σάλπισε 678 φορές...., 
ιδού κι ο δεύτερος άγγελος, α, του Θεού…., χμ, που, κι αυτός, σαλπίζει 678 φορές...., ο Πέτρος…., 
ε…., για να κουφαθούν κι οι έχοντες αυτιά που ακούουν....! 
 
         ♣ Ρε σειςςςςς…., ο αγράμματος Πέτρος Σιλουανοέγραψε αυτές τις επιστολές 
         κι έτσι, μάλιστα, εις άπταιστον αρχαίαν ελληνικήν…., 
         χα, ο που έμαθε ξένες γλώσσες σε μια μέρα…., ω, που ισούται με χίλια έτη «μισθωτού» Κυρίου, 
         ως λέγει ο ίδιος…., ε, την της 50ής…!; 
         Μόνο που δεν μας λέει ο ‘’μισθωτός’’ επί 666 μαχαγιούγκας, ως ο Ησαΐας Α΄ : 16 : 14, 
         αν είναι «αριθμούμενα κατά τα έτη μισθωτού»….! 
         …..Εμ…., κάποτε…., όταν, πλέον, ήταν ανάγκη να παρουσιάσουν, επίσημα, λόγια και έργα τους…., 
         και, και, για να γίνουν επίσημη κρατική θρησκεία…., κι εδώ…., σαφώς, κι εδώ, κωδικοποιημένη…., 
         ε, τότε, σταμάτησαν, κάπως, και τις χίλιες δυο ‘’τροποποιήσεις’’….! ♣ 
 
Ιδού…., επαναλαμβάνει, σχεδόν, τα ίδια...., μα..... πιο φασιστικά...., ο Πέτρος...., 
λέγοντας πως είναι θέλημα του Θεού 
  // Κάλέ Ρακά Πέτρε…., ‘’δωδεκαθεïστή’’ ή Βραχμανιστή ή…., το ‘’καφεφλύτζανο’’ του όντως Θεού είδες...!; // 
να υποτάσσονται όλοι, ανεξαιρέτως, σε όλους, ανεξαιρέτως, τους άρχοντες....,..... 
        ** Ε, χξς΄, αρκεί να έχουν αυτοί εδώ την εκκλησιαστική εξεξεξουσία….: «την έδρα του Μωυσέως»….! ** 
ως όντες όλοι, οι άρχοντες, θεόοοσταλτοι...., τυφλή υποταγή ακόμη και στους πιο διεστραμμένουςςς....! 
       || Α, γιατί, ρεεεεε...., για να γίνουν οι καββάλ θύτες πιο σαδιστές..... και τα θύματά τους πιο μαζόχια...!; || 
 
Χμ, διότι…., λέει ο Πέτρος...., είναι καλύτερο να υποφέρει κανείς…., εάν ο Θεός το θέλει…., 
                    [ .....εχ, βρε…..άπιστε ‘’κλωσσοπλάστη’’...., αμφιβάλλεις και ρωτάς πλαγίως...!; ] 
όταν κάνει το καλό…., οπότε, χα, κανείςςςςς (!;) δεν μπορεί να τον βλάψει...., παρά όταν κάνει το κακό....! 
Αυτό έχει χάρη...., αν, δηλαδή…., με συναίσθηση του Θεού…., υπομένει κανείς ενώ υποφέρει αδίκως…., 
ο δίκαιος...., που μόλις σώζεται...., πόσο, μάλλον…., λέει...., ο άδικος κι απειθών στο ευαγγέλιό τους....! 
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Ναι…., υποταγή…., χάριν του Κυρίου...., 
              (( .....ε…., να μην τον στενοχωρούμε, κιόλας, θεογιό….. πράμα....! 
              Τί στο διάολο…., σατανιστές είμαστε...., ω κάλέ Πέτρο...., που έχεις κάλο ένα μέτρο...!; )) 
που….. για αυτόοοοο έχουν καλεστεί οι χριστιανοί...., χμ, που κι αυτός, ο Ι. Χ, υπέμενε διωκόμενος...., 
παραδειγματικά τους...., αφήνοντας, χωρίς ύβρεις και φωνές, να κρίνει τους διώκτες του ο Θεός....! 
 
   ■ Μπα, κάθε άλλο, μάλιστα…., ούτε μια βρισιά ή απειλή : «ουαί»…., ω, ούτε και καμιά ‘’τέτοια’’ κρίση…., 
   να, για τη σικέ σταύρωσή του, που…., αν, έστω, αληθινή…., θά ‘ταν του σωσία του…., αλά Ιφιγένεια…., 
  αστρίτη Πέτρε, που σε σας άφησε την κρίση, σαν σας όρισε να κρίνετε τις 12 φυλές : οχιές του Ισραήλ….! 
   Και….. τιιιιι αναμάρτητοςςς τω Κυρίιιω…., 
   χμ, που…., «μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το καλόν»….: Ησαΐας Α΄ : 7 : 15…., 
   ως ρυπαρόντυτος και, έστω, πριν ‘’του αφαιρεθή η ανομία του»…., ε, τόοοοοτε, με ασθενή λόγο…., 
   χα, ώς να χριστεί «πρωτότοκος»…., ο πλέον εξ όλων γενναίος κι αποφασιστικός…., και, αλά Κοράνι…., 
   έφαγε….. 678Χ876 κιλά ‘’καθαρτικό’’ βουτυρόμελο…., ννναιαιαι, ο Απόλλων Ιησούςςςςς….!  
   Ναι…., εξού και τα….. δοκιμαστικά ‘’καλλιστεία’’ «μεταξύ πολλών αδελφών»…., και, αλά Μωάμεθ….! ■ 
 
Κι έτσι, λοιπόν…., λέει ο Πέτρος...., ωχ, να μην παραξενεύεται κανείς τους για τις φλογερές δοκιμασίες…., 
που τις υφίσταται για να δοκιμάζεται...., χμ, χμ, χμ, σαν να του συνέβαινε κάτι το παράξενο...., 
αλλά, απεναντίας, να χαίρεται και να αγαλλιάζει μακάριος…., 
                    // Χα…., σφάξε με, Αγά μου, και, να….. αγαλλιάσω…., μακαρίωςςςςς....! // 
που….. για το όνομα του Ιησού δοκιμάζεται…., οπότε το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται σε αυτούς…., 
κι έτσι δοξάζεται...., δοκιμαζόμενοι αυτοί...., ο Ιησούςςςςς..... και δεν βλασφημείται....! 
 
               --------------------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------------- 
         ▌ ▪ Κοράνι : Κεφ. Ο Άνθρωπος : Εμείς : Δημιουργήσαμε τον άνθρωπο 
        από την ένωση του αρσενικού και του θηλυκού 
        (!;) ώστε να μπορούμε Εμείς να τον βάλουμε (!;) σε δοκιμασία….! 
        ▪ Κοράνι : Κεφ. Μωάμεθ : Εμείς : Θα σας βάλουμε (!;) σε δοκιμασία 
        μέχρι να ανακαλύψουμε Εμείς ανάμεσά σας τον γενναίο και τον αποφασιστικό 
             // Χμ, κι εδώ, αλά Ι. Χ κι άλλους «αδελφούς», δοκιμαστικά ‘’καλλιστεία’’….. για….. «πρωτοτοκία»….! 
             Και, και, γι’ αυτό, ρε Μωάμεθ, τελείως οριζόντια υποταγή τω ‘’Αλλάχ’’….. με Αχ και σκασμό….! // 
        και μέχρι (!;) να βεβαιωθούμε για όλα αυτά που λέγονται για σας….! 
        ▪ Κοράνι : Κεφ. Η Πολιτεία : Εμείς : Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο 
        (!;) για να τον δοκιμάσουμε (!;) με δυστυχίες….! ◘ 
                ◘ Καινή Διαθήκη : Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 13….: 
                «Ο Θεός είναι πιστός και δεν θα σας αφήση να δoκιμασθήτε 
                περισσότερον από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε, αλλά μαζί με την δοκιμασίαν 
                θα δώση και την διέξοδον, διά να μπορήτε να βαστάξετε»….!….. (!;) 
                    ---- Έιιιι, ρε μαζόχια…., Γιαχβέ κι Αλλάχ…., κι οι δυο…., είναι με αχ….: Γιαχβαλλάχ….! ---- ▌ 
        --------------------------------------------------------$$$$$----------------------------------------------------- 
 
Τους συνιστά, δε, ο Καββαλο·Ταλμουδιστής, να μην υποφέρουν αν σκότωσαν ή έκλεψαν ή έκαναν κακό 
ή αναμείχτηκαν σε ξένα πράγματα...., αλλά, εάν υποφέρουν ως χριστιανοίοιοι, να μην εντρέπονται....! 
      [ Α, για αυτό...., σαδιστή, Πέτρε, παρέμεινες άτυπτος, και, με τα "Ανανιοσαπφειρικά" σου...., κι εσύ...., 
      μα κι οι μεγάλοι δολοφόνοι στο όνομα της "θρησκείας" σας…., χμ, γιατί υπέφερες ως χριστιανόςςς....! ] 
 
► Ο Ιάκωβος…., αναφερόμενος στους πλούσιους…., που καταδυναστεύουν βλάσφημα τους φτωχούς...., 
λέει…., σε επιστολή του...., πως είναι παραβάτης κι ένοχος ολόοοκληρου του Νόμου τους 
εκείνος που χαρίζεται σ’ αυτούς…., 
ε, στους πλούσιους που δεν προσφέρουν για την καθελογής «αιτία του Γιαχβέ»…., 
ήτοι, πως κάνει αμαρτία...., έστω, σφάλλων, μόνον, σε ένα σημείο…., 
τονίζοντάς ‘τους, όμως...., μάλλον, αμέσως, αυτοαναιρούμενος ο δημαγωγός κι αυτός...., 
πως καλά κάνουν, υπακούοντές και χαριζόμενοί ‘τους…., 
ε, στους που προσφέρουν για την καθελογής «αιτία του Γιαχβέ»…., 
αλλά, μόνον, εφαρμόζοντας τον βασιλικό νόμο, σύμφωνα με τη γραφή...., 
                  ([ Εκκλησιαστής : Σολομών :  8: 2 : «Υπακούω εις την διαταγήν βασιλέως 
                  λόγω θείου / αρχι·βασιλικού / όρκου»….! )] 
αυτήν που προστάζει να αγαπάνε, κι αυτοί, τον πλησίον τους…., όπωςςς τον εαυτό τους….! ◄ 
 
         ============================================================= 
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           11 --- 4 ) 
                 #4)                 Νουθεσίες του Παύλου περί υποταγής, κυρίως, των γυναικών..... 
 
Σας επαινώ, αδελφοί, διότι εις όλα με θυμάσθε και κρατείτε τας παραδόσεις, (!;) όπως σας τας παρέδωκα. 
Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε ανδρός είναι ο Χριστός, 
κεφαλή δε της γυναίκας ο άνδρας, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. (!;) 
Κάθε άνδρας που προσεύχεται ή προφητεύει με σκεπασμένην την κεφαλήν του, 
ντροπιάζει την κεφαλήν του. (!;) 
Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτη την κεφαλήν, ντροπιάζει την κεφαλήν της 
αυτή είναι ένα και το αυτό πράγμα με μίαν ξυρισμένην. (!;) 
Εάν μία γυναίκα δεν έχη κάλυμμα, τότε ας κόψη και τα μαλλιά της. (!;) 
Αλλ’ εάν είναι ατιμωτικόν διά την γυναίκα να κόψη τα μαλλιά της ή να ξυρισθή, τότε ας έχη κάλυμμα. 
Ο άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζη την κεφαλήν του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, 
ενώ η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός. (!;) 
Διότι δεν έγινε ο άνδρας από την γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα. (!;) 
Και δεν εδημιουργήθηκε ο άνδρας διά την γυναίκα, αλλά η γυναίκα διά τον άνδρα. (!;) 
Διά τούτο πρέπει η γυναίκα να έχη επάνω εις την κεφαλήν της κάποιο σύμβολον 
ότι τελεί υπό εξουσίαν, και τούτο (!;) διά τους αγγέλους. 
Και όμως, εν Κυρίω ούτε ο άνδρας είναι ανεξάρτητος από την γυναίκα, ούτε η γυναίκα από τον άνδρα. 
Διότι όπως η γυναίκα έγινε από τον άνδρα, έτσι και ο άνδρας γεννάται διά της γυναίκας, 
τα πάντα δε προέρχονται από τον Θεόν. Κρίνατε μόνοι σας. (!;) 
Είναι πρέπον να προσεύχεται προς τον Θεόν γυναίκα χωρίς κάλυμμα; (!;) 
Και αυτή η φύσις δεν σας διδάσκει ότι εάν ο άνδρας έχη μακρυά μαλλιά, δεν είναι τιμητικόν γι’ αυτόν, (!;) 
ενώ εάν η γυναίκα έχη μακρυά μαλλιά, αυτό είναι δόξα γι’ αυτήν; (!;) 
Διότι τα μακρυά μαλλιά της έχουν δοθή για κάλυμμα. (!;) 
Εάν θέλη κανείς να είναι φιλόνεικος, εμείς τέτοιαν συνήθειαν (!;) δεν έχομεν, ούτε αι εκκλησίαι του Θεού. 
                      [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 11, εδ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ] 
 
Όπως γίνεται εις όλας τας εκκλησίας των αγίων, (!;) αι γυναίκές σας να σιωπούν εις τας εκκλησίας, 
διότι (!;) δεν επιτρέπεται εις αυτάς να μιλούν, αλλά να υποτάσωνται, (!;) καθώς λέγει και ο νόμος. 
Και εάν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ερωτούν (!;) τους άνδρας των εις το σπίτι, 
διότι είναι εντροπή διά τας γυναίκας να μιλούν εις την εκκλησίαν. 
Ή μήπως ο λόγος του Θεού έχει ξεκινήσει από σας ή σ’ εσάς μόνον κατέληξε; (!;) 
Εάν νομίζη κανείς ότι είναι προφήτης ή πνευματοφόρος, 
πρέπει να καταλάβη ότι αυτά που σας γράφω είναι εντολαί (!;) του Κυρίου. 
                                           [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 14, εδ. 34, 35, 36, 37. ] 
 
Αι γυναίκες, να υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, όπως εις τον Κύριον, (!;) 
διότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας όπως και ο Χριστός είναι Κεφαλή της εκκλησίας, (!;) 
και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλ’ όπως η εκκλησία (!;) υποτάσσεται εις τον Χριστόν, 
έτσι πρέπει να υποτάσσωνται και αι γυναίκες εις τους άνδρας των (!;) εις το κάθε τι. 
 
Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησίαν 
και παρέδωκε τον εαυτόν του (!;) δι’ αυτήν, 
διά να την αγιάση, αφού (!;) την εκαθάρισε με το λουτρόν του ύδατος, διά του λόγου, 
διά να παρουσιάση εις τον εαυτόν του ένδοξη την εκκλησίαν, 
(!;) χωρίς να έχη κηλίδα ή ρυτίδα ή τίποτε άλλο από τα τοιαύτα, αλλά να είναι αγία και άψογος. (!;) 
Έτσι οφείλουν και οι άνδρες να αγαπούν τας γυναίκάς των όπως τα δικά των σώματα. 
                                                            [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 5, εδ. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ] 
 
          {{Η γυναίκα πρέπει να διδάσκεται με ησυχίαν και (!;) πλήρη υποταγήν. 
Εις την γυναίκα δεν επιτρέπω να διδάσκη ή να εξουσιάζη τον άνδρα αλλά να μένη ήσυχη, (!;) 
διότι ο Αδάμ επλάσθηκε πρώτος, έπειτα η Εύα, (!;) 
και δεν απατήθηκε ο Αδάμ αλλ’ απατήθηκε η γυναίκα και έγινε παραβάτις. (!;) 
Θα σωθή όμως (!;) διά της τεκνογονίας, εάν μείνουν αι γυναίκες εις την πίστιν και την αγάπην 
και τον αγιασμόν με σωφροσύνην.     [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 2, εδ. 11, 12, 13, 14, 15. ] }} 
 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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            #4)              Νουθεσίες του Παύλου περί υποταγής, κυρίως, των γυναικών..... 
 
Χμ, χμ, χμ…., ακούουουτε, λοιπόν, οι ακούοντες...., οι, και Ταλιμπανέ, φαλλοκράτες/τισσες και μη….: 
ο Θεός είναι η κεφαλή του Ιησού...., ο Ιησούς είναι η κεφαλή του ανδρός..... 
και ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός….,....! 
      // Αχ…., ποιός ζωγράφος μπορεί να ζωγραφίσει αυτό το….. ’’αγιοτριαδικά’’ τρικέφαλο "σύμπλεγμα"...!; 
      Μηηηηη…., αντρόγυνο : γυναίκαντρο ’’θηρίον’’, ‘’τέρας’’, προκύπτει...., χμ, «κάτι σαν» Γηριόνης….! // 
 
Ο άνδρας, εικόνα και δόξα του Θεού, που προσεύχεται ή προφητεύει με σκεπασμένη την κεφαλή του, 
ντροπιάζει την κεφαλή του…., δηλαδή, τον Ιησού...., 
χμ, που «παρέδωκε τον εαυτόν του δι’ αυτήν / την εκκλησίαν / , διά να την αγιάση»…., 
    | Εμ, και για την εξεξεξουσίιια της….. στην πολυπόθητή –τους, ‘’κλεμμένη’’, «έδρα του Μωυσέως»….! | 
ενώ η γυναίκα, δόξα του ανδρός, που προσεύχεται ή προφητεύει με ασκέπαστη την κεφαλή της, 
     ---- Ε, μα αν είναι να προφητεύει, ιδίως, για την παρθενία του δόγματος του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού, 
 / …..ως οι 4 «παρθένες» κόρες του Φιλίππου…., αλά τις 4 «σεμνές» κόρες του «συνετού» Κελεού….! / 
     χα, ’’το’’ μπορούν και ‘’ξεβράκωτες’’…., να, χα, για να….. ευ,δια,φαίνεται κι η ‘’παρθενία’’ τους…., 
     ναι…., μα όχι αλά ‘’ξεβράκωτη’’ Ιάμβη ‘’αφελώς’’ προδοτικά των κωδίκων…., αλλά δολίωςςς….! ---- 
ντροπιάζει την κεφαλή της…., δηλαδή, τον άνδρα της....! 
 
Επίσης, τον ντροπιάζει και με το….. να μιλά, να προφητεύει, να διδάσκει μες στην εκκλησία ή έξω…., 
                      || Σήμερα, τίιιιι…., κατά τα εδώ ‘’τέτοια’’….. παραβατικό…., και γιατίιιιι…., συμβαίνει…!; || 
αλλά και με το να μην υποτάσσεται, χα, πλήρως : «εις το κάθε τι» στον άνδρα της τον ντροπιάζει...., 
που θα πρέεεεεπει…., μόνον αυτός….. κι όχι αυτή…, να την εξουσιάζει...., μα και να την αγαπά κι εκτιμά...., 
χμ, κι όλα αυτά, τα φερετζοφαλλοκρατοτριχολόγια, έτσι πρέπει να γίνονται…., λέει ο Παύλος….! 
 
Έτσι, ναι…., εχ, επειδή…., λέει πάλι ο τριχάσχολος Παύλος…., η γυναίκα 
 
             $ …..χξς΄, που πρέπει…., για τους αγγέλουςςς…., ε, τους ‘’ευαίσθητους’’ διπόδους ρασοφόρους…., 
             εμ, που οι όντως άγγελοι δεν…., 
                       ( …..χμ, μήπωςςςςς οι ‘’μολυσμένοι κι απάρθενοι’’, ως συνουσιασθέντες με ωραίες Εβραίες, 
                       γιγαντότεκνοι ρασο·άγγελοι της Π. Δ : Γέν.: 6 : 4…!; ) 
             να φέρει κάποιο σύμβολο στην κεφαλή της, σημείον ότι τελεί υπό εξουσίαν..… $ 
 
έγινε από και για τον άνδρα...., που, αυτός, πρέπει / …..α, συμβολικάαααα….. κι ως πολεμιστής…!; / 
να έχει κουρεμένα μαλλιά…., όπερ, χμ, η φύση διδάσκει κι είναι τιμητικό του...., 
ενώ η γυναίκα μακριά...., | …..ως μη πολεμίστρια…!; Α, και, και, οι Αμαζόνες χριστιανές ακούρευτες…!; | 
όπερ είναι δόξα και τιμή της...., αφού, τριχολέει, της έχουν δοθεί για κάλυμμα....! 
 
         [ .....έι, ψψψψψιτ…., η, ανώτερή σας, φύση..... διδάσκει άλλα...., κι όχι τέτοια τριχάσχολα…., 
         μα…., ως ασύμφορά σας...., δεν τα βλέπετε βλέποντας...., ω σατανογκαβωμένοι γκαβωτές....! 
         Ε…., άντε…., κρίνατε μόνοι σας...., ως συνιστά ο Παύλος....! 
         Ψηφίστε, λοιπόν, πια, το αντίθεο θηρίο Παύλος, ω φαλλοτρομοκράτες "θεο"λόγοι...., μα κι εσείς….! ] 
 
Της γυναίκας, που…., επειδή η Εύα απατήθηκε…., 
ε, «όχι θεληματικά» : Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 2 0…., 
σώζεται διά της τεκνογονίας....! 
                     ( Χμ, μάλλον, γιατί δεν πλάστηκε από πλευρό του Αδάμ, μα….. από άλλο κρέας του….! ) 
 
            ■ Α, γι’ αυτό κι η Ελισάβετ, "μάνα" του Ιωάννη Βαπτιστή, αισθάνονταν ντροπή για την ατεκνία της : 
            Λουκάς : 1 : 25…., φοβούμενη μήπως δεν σωθεί...!; 
                 | Ε, ‘’αυτόνομη’’ χώρα -- παιδί ήθελε….. για τη φυλή της…., που κι άλλες, απ’ τις 12, είχαν….! | 
            Δηλαδή, οι άτεκνες..... δεν σώζονται...., ρε φαλλοκράτη Παύλε...., 
            που, και, οι ηλίθιες γυναίκες σε δέχονται, κι εσένα, ως θεόπνευστο...., 
            μα και τους άλλους φαλλοτρομοκρατολόγους...., 
            που, με δίφορα λόγια, κομπλεξάρατε το ασθενέςςς φύλο...., 
            χμ, που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το "γραμμάτιο" της Εύας….! 
    [ Της Εύας σου...., ρε φαλλοτόμε φαλλο’’τέτοιε…., α, και της Φοίβης –σου…., ρε Φοιβαπόλλωνα….! ] 
 
            Της Εύας…., έστω…., που, τάχα, πρώτη απατήθηκε από τον Σατανά...., κατά την πτώση του...., 
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            και που, φυσικά, κι αυτό..... είναι, μοιραία, υπόθεση...., 
            αφού, ευθύς τότε, αγριοποιήθηκαν για αιώνες..... 
            κι ήταν αδύνατο να υπάρχουν ανάλογες μαρτυρίες….! 
 
            Και, ω φαλλο’’τέτοιοι’’, έκανε, κι αυτός, κι εδώ, καμιά αναφορά 
            στη μάνα του Ι. Χ, ο μισογύνης φαλλοκράτης Πωλ…!; Όχι…., καμιά, ποτέ και πουθενά….! ■ 
 
Όλα αυτά….., τα, τάχα, εντολές του Ιησού και του θεού…., 
εχ, που, μόνο, ένας προφήτης ή πνευματοφόρος, λέει, το καταλαβαίνει…., 
συνιστά να τα κάνουν οι πιστοί τους...., και, κατά την παράδοσή τους....! 
Κι όποιος, εκεί και τότε, αντιδρά….. είναι φιλόνικος….. και να κρίνεται αποσυνάγωγος...., 
καθώς…., τριχολέει, πάλι, ο Παύλος…., φιλόνικους δεν έχουν αυτοί κι η εκκλησία τους….! 
        // Ααααα…., τα βλέεεπουμε, πάααντα…., χα, που φιλικά εχθρεύονται και εχθρικά φιλεύονται….! // 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ▌Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών---Βέδες….: 
            ▪ Βούδδας : Οκτώ κανόνες που επιβάλλονται στις καλόγριες….: 
            …..«Από αυτήν την ημέρα οι μοναχές δεν θα έχουν δικαίωμα 
            να κατηγορήσουν επίσημα τους μοναχούς, (!;) μα οι μοναχοί θα έχουν το δικαίωμα 
            να κατηγορήσουν τις μοναχές. (!;) Αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει…..»…..! 
            ▪ Βούδδας….: ( …..προς αγαπημένο του μαθητή Άναντα, 
            για το που οι γυναίκες διάλεξαν, «τώρα», τη μοναχική ζωή…., 
            πράγμα που δεν το ήθελε…., μα το αποφάσισε  για χάρη της αδελφής της μητέρας του, 
   ---- …..χα…., για της θειάς του το χατίρι…., μόνον…., ως κι ο θεός αλλάζει ‘’θέσεις’’…., νόμο….! ---- 
            η οποία τον είχε μεγαλώσει και η οποία με επιμονή του ζητούσε 
            να γίνει μέλος της κοινότητας και του τάγματος, των μοναχών,….. ) 
            «…..’’τώρα’’…., η θρησκεία δεν θα διαρκέση πολύ :…..»….! ▌ 
 
       ♠ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 
       Αριστοτέλης | …..«πεπαιδευμένοι = ζώντες κι απαίδευτοι = τεθνεώτες»….! Ε, καλή ανάσταση οι….! | : 
                                    / …..ως κι ο μισογύνης Ευριπίδης….. / 
       Από τη φύση του το αρσενικό, έλεγε, είναι κυρίαρχο πάνω στο θηλυκό….: (!;) 
       «το τε άρρεν φύσει του θήλεος ηγεμονικώτερον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1259b….! 
       Στα δύο φύλλα, το αρσενικό είναι υπέροχο και το θηλυκό κατώτερο, (!;) 
       το αρσενικό ασκεί εξουσία και το θηλυκό υπακούει….: (!;) 
       «έτι δε το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, 
       το μεν άρχον το δε αρχόμενον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1254b….! ♠ 
 
     [[ Στους αρχαιοέλληνες ‘’τέτοιους’’ οι γυναίκες δεν επιτρέπονταν να πλησιάζουν τον Δελφικό Τρίποδα…., 
     ως και στο ιερό του Αχιλλέα στην ακατοίκητη νήσο Λεύκη….: «οι γυναίκες δεν έπρεπε 
     να πατήσουν στα χώματά του»…., εχ, αλά «το Άβατον» του Αγίου Όρους….! (!;) ]] 
 
            ▓ Κοράνι : Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Οι άνδρες εξουσιάζουν τις γυναίκες 
            επειδή ο Αλλάχ τους έκανε ανώτερους από τις γυναίκες, (!;) 
            και επειδή ξοδεύουνε τα αγαθά τους για να τις συντηρήσουν. (!;) Οι καλές γυναίκες είναι υπάκουες. 
            Κρύβουν τα απόκρυφά τους επειδή ο Αλλάχ τα έχει κρύψει. (!;) 
            Αυτές δε που φοβάστε πως είναι ανυπάκουες, να τις συμβουλεύετε, 
            να τις στέλνετε σε χωριστά κρεβάτια και (!;) να τις χτυπάτε. Έπειτα αν σας υπακούουν, 
            να μην κάνετε καμία άλλη πράξη εναντίον τους….! Ο Αλλάχ είναι ανώτερος, υπέρτατος….! (!;) ▓ 
 
      ========================================================================= 
 
           11 --- 5 ) 
                    #5)            Νουθεσίες του Πέτρου περί υποταγής, κυρίως, των γυναικών..... 
 
Ομοίως και αι γυναίκες, να υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, 
ώστε, και εάν μερικοί απειθούν εις τον λόγον, 
να κερδηθούν διά της διαγωγής των γυναικών των χωρίς λόγια, 
όταν ιδούν την σεβασμίαν και αγνήν διαγωγήν σας. 
Ας είναι ο στολισμός σας όχι εξωτερικός, το πλέξιμο των μαλλιών 
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και τα χρυσά κοσμήματα ή τα ωραία ενδύματα, 
αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς με τον άφθαρτον στολισμόν του, 
ένα γλυκό και ήσυχο πνεύμα, το οποίον είναι πολύτιμον ενώπιον του Θεού. 
Διότι έτσι κάποτε και αι (!;) άγιαι γυναίκες, που είχαν την ελπίδα τους εις τον Θεόν, 
εστόλιζαν τον εαυτόν τους διά της υπακοής εις τους άνδρας των, 
όπως η Σάρρα (!;) υπήκουε εις τον Αβραάμ και τον ωνόμαζε (!;) κύριον. 
   ( Εχ, ποιός Νταβατζής, και δη της γυναίκας του, στέλνει αστόλιστη την ‘’βιζιτού’’ του στον .αμιά της…!; ) 
Και είσθε τώρα (!;) παιδιά της εάν κάνετε το καλόν και δεν δοκιμάζετε κανένα φόβον. 
Οι άνδρες ομοίως, να συζήτε με τας γυναίκάς σας με σύνεσιν, 
απονέμοντες τιμήν εις αυτάς ως εις ασθενέστερον φύλον, αφού είσθε και συγκληρονόμοι 
της δωρεάς της ζωής, διά να μη παρεμποδίζωνται αι προσευχές σας. 
                                                   [ Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ] 
 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          #5)            Νουθεσίες του Πέτρου περί υποταγής, κυρίως, των γυναικών..... 
 
Τα ίδια τριχολέει κι ο…., έγγαμος…., Πέτρος...., χα, λες και άκουσε κάτι, και, για….. Λυσσιστράτη….: 
να υποτάσσονται και να υπακούουν οι γυναίκες στους άνδρες...., 
να αποφεύγουν οι γυναίκες τα στολίδια και τα ωραία ενδύματα...., 
       ( Εμ, και, οι ρασομεγαλόσχημοι όχι, Πέτρε…!; Α, χμ, αυτοί για συμβολισμό και σε ανάμνηση….! ) 
να τιμούν και να σέβονται οι άντρες τις γυναίκες...., ως ασθενέστερο φύλο...., να…., να…., ε, νααααα….! 
           /*/ Έιιιιι…., τις παλλακίδες : γυναίκες, που τις «περιέφεραν οι άλλοι απόστολοι 
           κι οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς…., που είχαν εξουσίαν να μην εργάζωνται»….: 
           Παύλου : 9 : 5, 6…., πώς τις φέρονταν…!; Χα, μήπως με «σεπτό» ‘’μένος’’ τις ‘’Μαινάδες’’…!; /*/ 
Ναι, βρε, να υπακούουν οι γυναίκες στον άντρα τους, 
«όπως η Σάρρα υπήκουε εις τον Αβραάμ και τον ωνόμαζε κύριον»….! 
 
▀ Ρε, πότε η….. αρχιιμπεριάλα «αγία γυναίκα» και «μητέρα» των, έτσι, ιμπεριαλιστόχριστων λυσΣάρ,ρ,α…!; 
Σαν την παντρολόγαγε την αδελφή, από έναν πατέρα : Γένεσις : 20 : 12, και γυναίκα του…., 
εχ, την «ωραιοτάτη» ‘’δούρεια αλόγα’’…., με τον βασιλιά των Γεράρων…., χξς΄, τη λυσσοκυρία…., 
ή όταν την «άφησε να νυμφευθή» με το βασιλιά Φαραώ…., 
που, μετά, του την επέστρεψε, χξς΄, δις παρθέεεεενο….: Γένεσις : 12 : 19…., 
ή όταν η Μαντάμω «παρέδωσε εις γάμον την Αιγυπτίαν δούλη της Άγαρ μετ’ αυτού…..» 
και, μετά, ο Αβραάμ την «έδωσε | την Άγαρ | να είναι εις την εξουσίαν της και να την κάνη ό,τι θέλει»…., 
πράγμα που έκανε, χα, την «μεταχειριζόταν με τόσην σκληρότητα, 
ώστε αυτή εδραπέτευσε…..»….: Γέν.: 16 : 3, 4,…..6…., ή…., ήηηηη…!; ▄ 
 
     ================================================================= 
 
               11 --- 6 )             
                              #6)             Ο Ιησούς Χριστός ανώτερος από τους αγγέλους..... 
 
Ο Υιός αυτός, ο οποίος είναι η ακτινοβολία της δόξης και η (!;) σφραγίδα της ουσίας του Θεού 
και ο οποίος κρατεί (!;) τα πάντα διά του παντοδυνάμου του λόγου, 
αφού έκανε (!;) καθαρισμόν των αμαρτιών μας,  [ …..ε, και των δικών του ο «ρυπαρός» κι άνομος….! ] 
εκάθησε εις τα δεξιά της Μεγαλωσύνης εις τα ύψη, γενόμενος τόσον ανώτερος από τους αγγέλους, (!;) 
όσον το όνομα που εκληρονόμησε είναι εξοχώτερον από το δικόν τους. 
Διότι σε ποιόν από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, Υιός μου είσαι συ, εγώ (!;) σήμερα σε (!;) εγέννησα; 
και πάλιν, Εγώ (!;) θα είμαι ο Πατέρας του και αυτός (!;) θα είναι ο Υιός μου; 
και πάλιν, όταν παρουσιάση (!;) τον πρωτότοκον (!;) εις την οικουμένην, λέγει, 
Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. 
Και διά μεν τους (!;) αγγέλους λέγει, Εκείνος που κάνει τους αγγέλους του (!;) σαν ανέμους, 
και εκείνους που τον υπηρετούν σαν πυρίνην φλόγα, 
αλλά διά τον Υιόν λέγει, Ο θρόνος σου, ω Θεέ, θα παραμείνη (!;) εις τον αιώνα του αιώνος 
και το σκήπτρον της ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. 
Αγάπησες την δικαιοσύνην και εμίσησες την παρανομίαν.    ---- Εεεεε…., χμ, τελικάαα…., έστω….! ---- 
Διά τούτο ο Θεός σου, ω Θεέ, έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως (!;) εσέ μάλλον (!;) παρά τους φίλους σου, 
και, Συ Κύριε εις την αρχήν την γην εθεμελίωσες και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. 
Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά συ παραμένεις· όλοι θα παληώσουν σαν ένδυμα, 
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σαν μανδύαν θα τους τυλίξης και θα αλλαγούν. 
Συ όμως είσαι (!;) ο ίδιος και τα έτη σου (!;) δεν θα τελειώσουν. 
Σε ποιόν δε από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, 
Κάθησε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου; (!;) 
Δεν είναι όλοι (!;) πνεύματα που υπηρετούν και αποστέλλονται δι’ υπηρεσίαν χάριν εκείνων, 
που μέλλουν να κληρονομήσουν σωτηρίαν; 
                                        [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 1, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ] 
 
Διά τούτο πρέπει εμείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ακούσαμε, 
μη τυχόν απομακρυνθούμε απ’ αυτά. 
Διότι εάν ο λόγος, ο οποίος εκηρύχθηκε δι’ αγγέλων, είχε κύρος 
και κάθε παράβασις και παρακοή έλαβε δικαίαν ανταπόδοσιν, 
πώς θα ξεφύγωμεν εμείς, εάν δείξωμεν αμέλειαν διά μίαν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; (!;) 
Η σωτηρία αυτή άρχισε να κηρύττεται από τον Κύριον, (!;) 
έπειτα μας εβεβαιώθηκε από εκείνους που την άκουσαν, (!;) 
και ο Θεός προσέθετε την μαρτυρίαν του με σημεία και τέρατα και με διάφορα (!;) θαύματα 
και με διαμοιρασμόν χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την θέλησίν του. (!;) 
Διότι ο Θεός δεν υπέταξε εις αγγέλους τον μέλλοντα κόσμον, διά τον οποίον μιλάμε. 
Διαβεβαίωσε τούτο (!;) ένας που λέγει κάπου, Τί είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι, 
ή τί είναι ο υιός (!;) του ανθρώπου ώστε να τον προσέχης; 
 
Τον έκαμες δι’ ολίγον χρόνον κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξαν και τιμήν τον εστεφάνωσες 
και τον έχρισες (!;) κυρίαρχον των έργων σου. (!;) Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. 
Αφού λοιπόν υπέταξε όλα εις αυτόν, δεν άφησε (!;!;!;) τίποτα ανυπότακτον εις αυτόν. 
Αλλά τώρα δεν βλέπομεν (!;) ακόμη να έχουν όλα υποταχθή εις τον (!;!;!;) άνθρωπον. 
Βλέπομεν όμως τον Ιησούν, ο οποίος έγινε δι’ ολίγον χρόνον κατώτερος από τους αγγέλους, (!;) 
διά να γευθή, διά της χάριτος του Θεού, θάνατον διά κάθε άνθρωπον, 
να είναι στεφανωμένος με δόξαν και τιμήν, λόγω του παθήματος του (!;) θανάτου. 
Διότι ήτο (!;) πρέπον δι’ αυτόν, διά τον οποίον και διά του οποίου υπάρχουν τα πάντα, 
προκειμένου να φέρη πολλούς υιούς εις την δόξαν, 
να κάνη τον αρχηγόν της σωτηρίας των τέλειον διά των παθημάτων. (!;) 
Διότι και εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται, έχουν όλοι την ιδίαν καταγωγήν. (!;) 
Διά τον λόγον αυτόν, δεν εντρέπεται να τους ονομάζη αδελφούς, (!;) 
όταν λέγη, Θα αναγγείλω το όνομά σου εις τους αδελφούς μου, εις το μέσον συνάξεως θα σε υμνήσω, 
και πάλιν, Εγώ θα έχω την πεποίθησίν μου εις αυτόν, 
και πάλιν, Ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Θεός. 
Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, 
διά τούτο και αυτός, κατά παρόμοιον τρόπον, έγινε μέτοχος των ιδίων, 
διά να καταργήση διά του θανάτου εκείνον που έχει την δύναμιν του θανάτου, δηλαδή τον διάβολον, (!;) 
και να ελευθερώση εκείνους που, από τον φόβον του θανάτου, 
ήσαν υποδουλωμένοι καθ’ όλην την ζωήν των. 
Διότι, βέβαια, δεν έρχεται να βοηθήση αγγέλους, αλλά έρχεται να βοηθήση (!;) απογόνους του Αβραάμ. 
Διά τούτο έπρεπε να γίνη (!;) καθ’ όλα (!;) όμοιος με τους αδελφούς του, 
διά να είναι εύσπλαχνος και πιστός αρχιερεύς εις την υπηρεσίαν του Θεού, 
ώστε να μπορή να (!;) εξιλεώνη τας αμαρτίας του λαού. 
Διότι επειδή υπέφερε ο ίδιος με όσα δοκιμάσθηκε, είναι ικανός να βοηθήση εκείνους που δοκιμάζονται. (!;) 
            [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                      #6)              Ο Ιησούς Χριστός ανώτερος από τους αγγέλους..... 
 
       *** …..Ω κωδικοποιητές των επιστολών, έστω, του Παύλου…., πέφτετε σε πιόοοτερες αντιφάσειςςς…., 
       χμ, προσπαθώντας, ‘’ανά τους αιώνεςςς’’, να τις ‘’μπαλώωωσετε’’….! *** 
 
Ο Ιησούς…., λέει ο Παύλος…., χμ, τους καθάρισε, ως ομοιοκατάγωγουςςς, από τις αμαρτίες τους....! 
 
    --------------------------------------------------------------%%%%%%---------------------------------------------------------- 
           ▓ .....εχ, τους βόλευε/σας βολεύει, εεεεε...!; 
           Αμαρτίες ανομίας κι ανυπακοής : ασθένειες κι αρρώστιες 
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           προς τον, ακόοοοομα υλικό, ‘’Μεγαλάδελφο’’ Γιαχβέ εννοεί, βρε….: 
           Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 10….: ( Όραμα του αρχιερέως Ιησού)….:….. 
 
         ► Ε, Ιησού, του γιου του Ιωσεδέκ….: Αγγαίος : 1 : 1…., συγχρόνου του Ζαχαρία και του Αγγαίου….! 
         Ο Ανατολής : Βλαστός         // …..νααα…., ’’κάτι σαν Ιωάννης ο Ααρωνόγενος 
                                                      και Βαπτιστής του Μελχισεδεκόγενου Ιησού Χριστού’’…., 
                                                      μα, εδώ, σε ρόλο Μεσσία Βασιλιά….. // 
         είναι ο διοικητής της Ιουδαίας…., που ο Γιαχβέ τον χρίζει βασιλιά : «τράγο»…., 
         και, μετά, Βασιλιά : «Τράγο : Αρχιτράγο»…., μάλιστα, επτάφθαλμο, Βασιλιά, ιμπεριάλ 7, βασιλέων…., 
         ε, των 7 ουρανών….: Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 9….! 
 
         Όμωςςςςς…., με αντιβασιλιά τον αρχιερέα ή ιερέα Ιησού, γιο του Ιωσεδέκ…., 
         ‘’κάτι σαν Ιησού Χριστό’’…., μα σε ρόλο προδρόμου…., αντίστροφα με τα, τελικά, της Κ. Δ…., 
         ε, χα, δευτερότοκο και σαν να «τον έκαμε δι’ ολίγον χρόνον κατώτερον από τους αγγέλους»…., 
         χα, και μετά «πρωτότοκο και χρισμένον με έλαιον αγαλλιάσεως 
         αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του»…., 
         ξου…., στα δοκιμαστικά‘’καλλιστεία’’ της επιλογής του ’’καλλίστου’’ : του λίαν υποτεταγμένου του….! 
 
         Ναι…., αντιβασιλιά : εκκλησιαστική εξουσία κι εκ δεξιών του….: 
         «ο δε Ιησούς ο ιερεύς / αρχιερεύς / θα είναι εκ δεξιών του»….: Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 13…., 
         μάλλον…., αρχικά…., μέχρις ότου να του καταϋποταχτεί : συμμορφωθεί 
               ( Χα, όπως θα έλεγε κι ο Ησαΐας περί Εμμανουήλ….: «Βούτυρο και μέλι θα είναι η τροφή του, 
                μέχρις ότου μάθη / …..ε, ο επί Άζαχ Εμμανουήλ….. / να απορρίπτη το κακόν 
                και να εκλέγη το καλόν»….: Ησαΐας Α΄ : 7 : 15….,….. ) 
         και «να τους μεταφέρη / ο Θεός / από την εξουσίαν του σκότους | Χα, την των κατακτητών τους….. | 
         στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού / Χα, την του φωτός δικιά τους….. / …..»….: 
         Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 1 : 13….,….! 
         Ναι…., υπάκουος…., που, χμ, «…..έτσι και διά της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωσιν οι πολλοί 
         / …..οι διά του ενός : Αδάμ κι όχι Εύας εδώ αμαρτωλοί….. / » : Παύλου : Προς Ρωμαίους : 5 : 19,….! 
 
         Ε, γι’ αυτό έγινε, στην Κ. Δ, ο Ι. Χ Ζοροβάβελ κι ο Ι. Β Ιησούς του Ιωσεδέκ…., 
         που έτρωγε βούτυρο και μέλι…., ήτοι, ως βασιλικός…., - - …., κι έγινε ‘’από κλητήρας δήμαρχος’’…., 
         ενώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μέλι κι ακρίδες…., ήτοι, ως δημοκρατοβασιλικός…., + -….! 
 
                      ---- Χμμμ…., ποιός έφαγε πιότερο αερό,δροσό,μελι….. ’’αερό’’,δροσό’’,μελι….: «μάννα»….. 
                      κι έγινε…., ‘’τελικά’’…., από ‘’υγρασία’’…., ξηρός ’’αέρας’’…!; ---- 
 
         Εξού και ‘’φαγώνονταν’’ στην Κ. Δ κι ‘’έφαγε’’ ‘’ο κλητήρ Ι. Χ το δήμαρχο Ι. Β’’, 
         που, ίσως και να ‘’αποποιήθηκε’’ του ‘’τέτοιου’’ ρόλου ο Ι. Β…., 
         εχ, υπερσκελίζοντας, συνάμα, κι όλους τους άλλους δίποδους αγγέεελους «αδελφούς» του…., 
  [ Χμ, με τους οποίους «εξομοιώθηκε»…., για να μπορεί να έχει κι αυτογνωσία….. από ετερογνωσία….! ] 
         σαφώς, συνυποψήφιούς του, Εβραίους…., 
         χα, μάλλον, φύσει ή θέσει, μη….. ’’αεριοποιήσιμων’’ ‘’υγρασιών’’ : ‘’ατμών’’ :…., 
         χα, ιμπεριάλ ‘’πνεύματα’’ μέσα σε κορμιά υπηρετών : 
         Ιρίδων : αγγέλων : αγγελιοφόρων : πρακτόρων :…., α, ιδεοενσαρκώσεις…., 
         καθώς αυτόν, τον Ι. Χ, τελικά, διάλεξε ο μεταλλαγμένος ’’άλλος’’ Γιαχβέ…., χξς΄, ο Πνεύμα, πια…., 
         που αυτός, ο Ι. Χ, πρώτος : «εις την αρχήν», «εθεμελίωσε την γην / του Ισραήλ /…..»….! 
 
         Ε…., πλην από ’’αρχική’’ Ιδέα Ι. Χ…., του παρουσίασε ο γνώστης, πια, των Ισραηλίτικων πραγμάτων 
         την καλύτερη εκεί, κατά τον ‘’Μεγαλάδελφο’’ Γιαχβέ, νέα δημιουργία του Ισραήλ και γύρω απ’ αυτό…., 
         ήτοι, σε ουρανούς : χώρες του εξωτερικού….. και άλλου ‘’Κυρίου’’…., αντικυρίου τω Κυρίω του…., 
         που…., ως αρσενικός πολεμιστής της Απο,Επι,Συγ,κάλυψης του Ιωάννη…., θα την έκανε αιώνια…., 
         α, ως, και, του Δαυίδ…., ξου…., που, κι αυτού, τη μαρτύρησε ο Γιαχβέ με σημεία και τέρατα…., 
         ναι, ουστ, που τα εωράαααακαμεν….! ◄ 
 
           …..χα, ο ρυπαρόντυτος : ανυπάκουος….. Απόλλων Ιησούς…., 
           «όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου (!;!;!;) και του Σατανά…..»…., 
           που, μετά και ‘’τελικά’’, του «αφήρεσαν την ανομίαν του και τον ενέδυσαν εορτάσιμα ενδύματα….. 
           και έθεσαν επί της κεφαλής του εορτάσιμα ενδύματα…..»…., 
           ε, νααα…., με την υπόσχεση πως….. «θα διευθύνη τον οίκον, θα φυλάττη τας αυλάς του 
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           και θα του επιτρέψη να περιπατή μεταξύ των εκεί ισταμένων / …..χμ, και του Σατανά…!; /…..»….. 
           κι αυτόν και τον «επτάφθαλμο» Ζοροβάβελ…., 
           χμ, «ανθρώπους με προγνωστικόν σημείον» : ’’σκυφτότατοι με βούλα’’….! 
 
           Κι αυτό, όμως….. «αφού βαδίση τας οδούς του και τηρή τας εντολάς του»…., 
           οπότε και του διαβεβαιώνει ο Κύριοςςςςςς, μέσω του ως άνω αγγέλου του και σπιούνου του Ι. Χ, 
           πως….. «θα εξαλείψη την ανομίαν της χώρας εκείνης 
           ( …..τις αμαρτίες της ανυπακοής,….. της «πόρνης» Ιουδαίας : «πορνολαού» ) εις μίαν ημέραν»….! 
 
           Ναι, να, «σήμερα», τότε, «τον εγέννησε | …..αναγέννησε…!; | τον Υιόν του» Μεγάλον Αλέξανδρον 
           ο Άμμων Δίας, σώρρυ, ο Γιαχβέ τον Ι. Χ…., 
           αφού ‘’καθάρισε’’ γι’ αυτούς, σώρρυ, αφού τους έκανε τον καθαρισμό 
           των, ’’προπατορικών’’, αμαρτημάτων τους….. 
           και ‘’έκατσε’’ : κάθισε εις τα δεξιά…., όοοοοχι του Ι. Β : ’’θεοποιημένου’’ β,Β,ασιλιά Ζοροβάβελ…., 
           μα // …..ε, στο όνειρο, που έγινε εφιάλτης….! // στα δεξιά του ‘’Κυρίουουουουου’’…., 
           έτσι μαφιοζέ κι αλληλοσπαραζέ…., σαν συμβαίνουν, κι αυτά, ιδίως, στις βασιλικές Οικογένειες….! ▓ 
     -----------------------------------------------------------%%%%%%-------------------------------------------------------- 
 
Ο Ιησούς…., που, μόνο, μετά το θάνατό / …..‘’θάνατο’’ -- φυλάκισή του ως βαρυ,θανατο,ποινίτης…!; / του…., 
 
                            -----------------------------------------------------$$$$$$$$------------------------------------------- 
             ♣ …..χμ, αφού «εταπείνωσε τον εαυτό του, 
 
                          {##{ …..«αν και είχε θεϊκήν ύπαρξιν : ίσος προς τον Θεόν»….: ε, ’’θεο’’νόθο….! 
                          Α, κι ο θεός Απόλλων…., χμμμ, αφού συνωμότησε , μαζί με την Ήρα και τον Ποσειδώνα, 
                          ενάντια στον Δία…., «προσωποποιεί την πολύ ευγενική ιδέα 
                          του εξιλασμού και της συγγνώμης»…., καθώς κι «ο ίδιος χρειάστηκε να υποβληθεί 
                          σε εξιλασμό πριν να συγχωρεθεί / …..για τη συνωμοσία….. / »….! 
 
                          Ναι…., και «οι θεοί τον έπλεναν με νερό, για να του φύγουν οι ρύποι, 
        [[ …..οι εκ της συνωμοσίας του ρυπαρού με τους άλλους δύο ρυπαρούς : Ήρα και Ποσειδώνα…., 
        ναι, κι όχι οι ρύποι απ’ τον υφ’ αυτού φόνο του δράκοντα…., ως λέει ‘’μπαλωματής’’ μυθολόγος….! ]] 
                          τον έντυσαν με καθαρά ενδύματα και του έδωσαν, πλην από ένα….. πέπλο, 
                          και μια….. ζώνη χρυσή….! 
                          …..Έτσι οι άνθρωποι οφείλουν να τον έχουν σαν παράδειγμα και να μην ντρέπονται 
                          να εξαγοράζουν τα σφάλματά τους, αφού ένας θεός αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο»….! }##} 
 
             γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου….. σταυρικού»….! 
 
                          *** Εμ, όντως, είναι εξοντωτική η, εξιλαστική και παραδειγματική, τέλεια υποταγή….: 
                          ίσον ζωντανός νεκρός είναι ο ‘’τέτοιος’’…., μα….. με επίκυψη….. νά ‘τη κι η υπερύψωση….! 
                          Αχ, ’’σταυρός’’ ίσον, και, ’’σταύρωση’’, 
                          και, της ‘’επανάστασης’’ των λαών ενάντια στις εξεξεξουσίες….! *** 
 
             Έτσι (!;) και «διά τούτο και ο Θεός τον υπερύψωσε και του εχάρισε 
             όνομα το ανώτερον από κάθε άλλο όνομα,     // …..α, κι απ’ το κρυφό όνομα της Αποκάλυψης…!; // 
             ώστε, εις το όνομα του Ιησού, να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων 
             και των επιγείων και των καταχθονίων, 
 
                      $●$ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6….: 
                      «Διότι και αν ακόμη υπάρχουν, είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, 
                      λεγόμενοι θεοί ---όπως πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί --- 
                                 [ Ε, θεοποιημένοι βασιλείς : «τράγοι»….! Και πόσους ‘’θεούς’’ αλλάξατε ώς τότε…!; ] 
                      για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ,  ( Ε, ο τότε Θεοποιημένος Αρχιβασιλιάς τους….! ) 
                      από τον οποίον προέρχονται όλα και εμείς ανήκομεν εις αυτόν, 
                      και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα και ημείς δι’ αυτού»….! 
                                                   || Ε, ο ‘’Θεό’’χριστος Θησέας Ιησούς….! || ….! $●$ 
 
             και κάθε γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός 
                          /*/ Αντίχριστος : ο τότε κι ‘’εκεί’’, ‘’μάλλον’’, Εβραίος, αντίζηλός του 
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                          απ’ το μέτωπο του Αντι’’θέου’’:’’Σατανά’’…., επίδοξου καταλήπτη του Ισραήλ…., 
                          που….. ’’για τσ’ Ισραήλας του βρακί….. χτυπιούντι κι οι αρσινικοί…..’’….,….! /*/ 
             είναι Κύριος εις δόξαν του Θεού Πατρός»….: Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 8, 9, 10, 11….! ♣ 
                    ------------------------------------------------$$$$$$$-------------------------------------------------- 
 
έγινε τόσον ανώτερος από τους αγγέλους : ιερείς : προφήτες :...., 
       ---- Έιιι…., πάλη, λες, και, εκκλησιαστικής εξεξεξουσίας και, και, παραεκκλησιαστικής ‘’τέτοιας’’….! ---- 
όσον εξοχώτερον είναι…., από το δικό τους...., το όνομα που κληρονόμησε...., 
  ( Αυτοί κερνούν..... αυτοί πίνουν...., α, μαζί τους, κι οι "ομοιόμορφοί" τους κρυπτοσατάνες παιδαγωγοί....! ) 
αφού, τάχα, ο Άμμων Δίας, σώρρυ, ο Θεός Γιαχβέ είπε...., χξς΄, σε τέλεξ...., 
πως..... αυτός είναι ο πατέρας και ο Μεγάλος Αλέξανδρος, σώρρυ, ο Ιησούς ο γιος….! 
 
                  $$ Χμμμμ…., κάτι σαν Ναβουχοδονόσορας και Δανιήλ…., 
                  χα, γνωστή τακτική, και, Εβραίων ‘’τέτοιων’’ με άλλους ‘’τέτοιους’’…., 
                  που…., αφού εξύμνησε, ο Δανιήλ, τον αρχιβασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορα : 
                  «χρυσή κεφαλή και άρχοντα πάντων…..»….. 
                  και του εξήγησε κάποιο….. όνειρό του…., τον «προήγαγε…., 
                  τον κατέστησε άρχοντα εφ’ όλης της χώρας της Βαβυλώνος….. 
                  και τη παρακλήσει αυτού διώρισε και τους τρεις φίλους του 
                  επί των υποθέσεων της χώρας της Βαβυλώνος»….: Δανιήλ : 2 : 37, 38, 48, 49…., 
                  ε, «διαμοιρασμόν χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την θέλησίν του»…., 
                  που όλα τα δάκτυλα δεν πρέπει να είναι ίδια…., εμ, άλλος για…., άλλος για….. κι άλλος για….! $$ 
 
Γιος ο Χριστός Ιησούς : Χ. Ι…., λέει ο Παύλος…., ναι…., κι όχι ο Ιησούς Χριστός : Ι. Χ…., 
ε, καθώς πολλοί και με άλλο όνομα : όχι, μόνον, το Ιησούς έπαιξαν έως τότε τον ρόλο του Χριστού…., 
που θα έπρεπε να καθίσει, χα, στα ύψη και τα δεξιά του...., ννναι…., όπως και…..  ‘’έκατσε’’…., 
ε, χμ, αφού ‘’ξεπέρασε’’ στα τεστ τους συνυποψήφιους φίλους : αδελφούς του…., 
χα, τους ομοιοκατάγωγους : ομοϊδεάτες…., κι έγινε «πρωτότοκος»….! 
 
Επίσης, λέει και πως...., 
πλην του Ιησού, χμμμ, του καταργήσαντος τον διάβολο διά του θανάτου…., που τον κατέεεχει...., 
                               / .....κάλέ...., πότε...., πούουουουου...!; / 
όλα κι όλοι ή θα καταστραφούν ή θα αλλάξουν…., ώς κι οι άγγελοι…., 
               |**| Τί, κι αλλαγή φρουράς του…!; Εχ, τι ανασχηματισμός Κυβέρνησης…., που οι ‘’άγγελοι’’ αυτοί 
               δεν του είναι και τόσο έμπιστοι…., ιδίως, οι πριν παρακολουθούντες τον άτακτο τω Γιαχβέ Χ. Ι…., 
               όπως ο άγγελος που παρακολουθούσε τον Ιησού του Ιωσεδέκ της Π. Δ 
               κι επιβεβαίωνε τον Γιαχβέ ότι δεν είναι, τάχα, σχισματικός….: «ως δαυλός απεσπασμένος 
               εκ του πυρός»…., ο που του αφαίρεσε του τότε Απόλλωνα Ιησού, σώρρυ, του Ιησού του Ιωσεδέκ 
               τα ρυπαρά ρούχα της ανομίας τω Γιαχβέ….. και του φόρεσε μίτρα καθαρή…., 
               παρουσία δε του….. Σατανάαααα…., που συμπαίζουν, φορές, Γιαχβέ κι Αντιγιαχβέ…., 
               χα, ως οι ‘’τέτοιοι’’ έντυσαν τον ενάντια στον Δία συνωμότη Απόλλωνα….. εξεξεξιλαστικά….! |**| 
που, γι’ αυτό, θα πρέπει να τον προσκυνούν όλοι....! 
 
Ναι…., και οι άγγελοι πνεύματα -- υπηρέτες, και, των ανθρώπων...., ως, και, γιατί 
   ( χμ, καταπώςςς «διαβεβαιώνει ένας.....»…., χμ, ο ‘’τέτοιος’’ του ‘’τέτοιου’’ στον ‘’τέτοιο’’…., ω ‘’τέτοιοι’’….! ) 
ο Θεός δεν υπέταξε εις τους αγγέλους τον μέλλοντα κόσμον...., 
αλλά εις τον Ιησούν…., που δεν ήλθε να βοηθήσει αγγέλους…., μα ανθρώπους....! 
        { .....χμ, νουν έχετε...., --- .....έχετε...!; --- κρίνατε μόνοι σας...., έι καισαρορασομαστούρια....! 
        Και….. χωνέψτε το κέρατο του κερατούχου αρνίου Ι. Χ, Ι. ΑΧ , ω εσείς ρασο,αρχο,’’τέτοιοι’’….! 
        Νααααα…., εσαεί, ‘’κοσμική’’ εξουσία….! } 
 
Ως, και, εκ τούτου...., λέει…., αυτός ο λόγος…., ο της Κ. Δ…., που κήρυξε ο Ιησούς..... 
έχει περισσότερο κύρος από εκείνον…., τον της Π. Δ…., που κηρύχθηκε διά των ( …!; ) αγγέλων...., 
που, χα, κι αυτοί, πια, οι σύγχρονοί τους άγγελοι : ιερείς : προφήτες : πράκτορες :….. 
«επιθυμούν να εμβαθύνουν», ήτοι, στα….. κωδικικά πράγματα, 
          [ Εχ, κι εσείς, πια, ρε ‘’άγγελοι’’….! Νααα…., κι οι μύστες των «σεπτών Μυστηρίων» της Δήμητρας 
          «δεν επιτρέπονταν να τα βυθομετρούν ουσιαστικά, παρά τύποις…..»…., ναι, και μη θλίβεστε….! ] 
που, με τη δύναμη του ουρανόσταλτου : εξωτερικόσταλτου Αγίου Πνεύματος, 
κηρύττονται….: Πέτρου : Α΄ : 1 : 12….! 
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      /##/ Δηλαδή, τί…!; Οι άγγελοι της Π. Δ αυθαίρετα και χωρίς την έγκριση του Θεού, χμ, έστω, κήρυτταν…!; 
      Α, χα, ήσαν διαφορετικοί…., που άλλος ο/οι της Π. Δ Γιαχβέ : υλικόςςς….. 
      κι ο/οι της Π. Δ Ιησούς ο του Ιωσεδέκ, ο Εμμανουήλ,….. 
      κι άλλος ο/’’οι’’, η ‘’μετάλλαξή’’ του, της Κ. Δ: πνευματικόςςς….. κι ο/’’οι’’ της Κ. Δ Ιησούς….,….! /##/ 
 
Κι αυτό…., το ότι έχει περισσότερο κύρος ο λόγος του Χ. Ι από το λόγο των αγγέλων…., 
είναι γιατί ο λόγος του Ιησού κηρύττει τη σωτηρία κι είναι ελευθερωτής απ’ το φόβο του θανάτου…., 
χαρισματοδότης, Πνευματοφόρος και σε πολλούς…., ’’παιδιά που του τα έδωσε ο Θεός’’...., δοξοφόρος....! 
Χα…., ο που έγινε, ξου, καθ’ όλα όμοιος με το λαό…., 
εχ, όπως ο κάθε σπούδαρχος δημαγωγός και λαϊκιστής…., 
που, για να μπορεί να τον βοηθήσει, δοκιμάστηκε…., ουστ, ρε κηφηνέ «άνθρωπε»….: Κάτθρωπε….! 
 
  */* .....ε...., εννοείται…., ρε βλάσφημε Φαύλε…., και, των αγγέλων…., 
  αφού είν’ ισόθεος ο Ι. Χ : Χ. Ι --- Ι. ΑΧ : ΑΧ. Ι –σας...., ε, με την τρέλα της λογικής και τη λογική της τρέλας…., 
  είναι και υπεράγγελος...., σαφώς, χμ, και υπερσάτανος...., χα…., που αλλιώς : κωδικικέ τα εννοούν….! */* 
 
      ========================================================================== 
 
 
              11 --- 7 ) 
                       #7)                     Περί εσχατολογίας..... 
 
Αφού ο Θεός, κατά πολλούς και (!;) διαφόρους τρόπους, 
εμίλησε κατά την αρχαίαν εποχήν εις τους πατέρας διά των προφητών, 
κατά (!;) τας εσχάτας (!;) αυτάς ημέρας μας εμίλησε διά του Υιού, 
τον οποίον έκανε κληρονόμον (!;) πάντων, (!;) διά του οποίου και εδημιούργησε τον κόσμον. 
                                                                                   [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 1, εδ. 1, 2. ] 
 
          {{ Διότι η πλάσις υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά, (!;) 
αλλά εξ αιτίας εκείνου που την υπέταξε, (!;) 
με την ελπίδα ότι και αυτή η πλάσις θα ελευθερωθή από την δουλείαν εις την φθοράν, 
διά να μπη εις την ένδοξην ελευθερίαν των παιδιών του Θεού. 
                                             [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 20, 21. ] }} 
 
Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς καλόν έργον 
θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού. (!;) 
                                                                  [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 1, εδ. 6. ] 
 
Όσον αφορά, αδελφοί, την έλευσιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την συνάντησίν μας με αυτόν, 
σας παρακαλούμεν να μη σαλευθήτε γρήγορα από την (!;) ορθήν κρίσιν, 
ούτε να θορυβηθήτε, είτε διά πνεύματος είτε διά λόγου 
ή δι’ επιστολής που να προέρχεται |// …..εεε, τότε, ποίες είναι γνήσιες και ποίες δήθεν…!; \\| δήθεν από μας 
και να σας ειδοποιή ότι έφθασε η Ημέρα του Χριστού. (!;) 
Ας μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι (!;) δεν θα έλθη η Ημέρα εκείνη 
(!;) εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 
ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον (!;) κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται, (!;) 
ώστε να καθήση σαν Θεός εις τον ναόν του Θεού με την αξίωσιν ότι είναι αυτός Θεός. 
Δεν θυμάσθε ότι σας τα έλεγα αυτά όταν ήμουν ακόμη μαζί σας; (!;) 
Και τώρα ξέρετε εκείνο που (!;) τον εμποδίζει να φανερωθή (!;) πριν από τον καιρόν του, 
διότι η ανομία ήδη ενεργεί μυστικά, έως ότου φύγη από το μέσον εκείνος που τώρα εμποδίζει, 
και (!;) τότε θα φανερωθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα καταστρέψη με την πνοήν του στόματός του 
και θα τον εκμηδενίση με την εμφάνισιν της ελεύσεώς του. Η έλευσις δε του ανόμου 
θα γίνη διά της ενεργείας του Σατανά με πάσαν δύναμιν και με ψευδή σημεία και τέρατα, 
και με κάθε είδος απάτης του κακού μεταξύ των ανθρώπων που χάνονται, 
διότι δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν την αλήθειαν ώστε να σωθούν. 
Διά τούτο ο Θεός θα στείλη εις αυτούς μίαν ενέργειαν (!;) παραπλανητικήν, 
ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος, διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν 
αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν. (!;) 
                  [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ] 
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             {{ Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει ότι έρχεται, 
και (!;) τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον.       [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 4, εδ. 3. ] }} 
 
Ελάτε (!;) τώρα, σεις οι πλούσιοι, κλαύσατε και θρηνήσατε διά τας συμφοράς που σας έρχονται. 
Ο πλούτός σας έχει σαπίσει και τα ενδύματά σας είναι φαγωμένα από τον σκόρον, 
το χρυσάφι σας και το ασήμι σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μία μαρτυρία εναντίον σας, 
και θα φάγη τις σάρκες σας σαν φωτιά. Εθησαυρίσατε (!;) διά τας εσχάτας ημέρας. 
Τα ημερομίσθια των εργατών που εθέρισαν τα χωράφια σας, και σεις τους τα εστερήσατε, φωνάζουν, 
και αι βοαί των θεριστών έχουν φθάσει εις τα αυτιά του Κυρίου Σαβαώθ. 
Εζήσατε εις την γην με πολυτέλειαν και απολαύσεις, 
επαχύνατε σαν τα ζώα διά την ημέραν που θα τα σφάξουν. 
Κατεδικάσατε, εσκοτώσατε τον αθώον· δεν σας φέρει αντίστασιν.     [ Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ] 
 
Φανήτε λοιπόν υπομονετικοί, αδελφοί, (!;) μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου. 
Ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης με υπομονήν, 
έως ότου πέση η πρώιμη και όψιμη βροχή. Φανήτε και σεις υπομονητικοί, 
δυναμώστε τις καρδιές σας, διότι η έλευσις του Κυρίου (!;) πλησιάζει.       [ Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 7, 8. ] 
 
....,ο οποίος / ο Ιησούς Χριστός / είχε προορισθή πριν δημιουργηθή ο κόσμος, 
αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας.        [ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 20. ] 
 
Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι (!;) περιωρισμένος,..… 
.....διότι (!;) παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού. 
                                                            [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 7, εδ. 29,….31. ] 
 
         {{ Τούτο γνώριζε, ότι (!;) κατά τας τελευταίας ημέρας θα έλθουν καιροί δύσκολοι. 
Διότι οι άνθρωποι θα είναι εγωισταί, φιλάργυροι, φαντασμένοι, υπερήφανοι, βλάσφημοι, 
απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, άσωτοι, άγριοι, 
εχθροί του καλού, προδόται, αυθάδεις, φουσκωμένοι, φίλοι της ηδονής μάλλον παρά φίλοι του Θεού,..... 
                                             [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 3, εδ. 1, 2, 3, 4. ] }} 
 
.....και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, 
αλλ’ ας ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον καθ’ όσον βλέπετε (!;) να πλησιάζη η Ημέρα. 
                                                                                      [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 25. ] 
 
Να ξέρετε πρώτα τούτο : ότι θα έλθουν (!;) κατά τας τελευταίας ημέρας χλευασταί, 
οι οποίοι θα ζουν κατά τας δικάς των επιθυμίας, και θα λέγουν, «Πού είναι η υπόσχεσις της ελεύσεώς του; 
διότι αφ’ ότου || …..έι, ’’μπαλωματικό’’ το….. εκοιμήθησαν…!; || εκοιμήθησαν οι πατέρες 
όλα παραμένουν τα ίδια, όπως ήσαν από την αρχήν του κόσμου». (!;) 
Τους διαφεύγει θεληματικά το ότι διά του λόγου του Θεού οι ουρανοί υπήρχαν (!;) παλαιόθεν 
        /*/ …..η ‘’αιθέρια’’ ιδέα ‘’ουρανοί’’…!; Οι ‘’γεωουρανοί’’…!; Κι ο Ουρανόςςςςς τί….. και πότε…!;….. /*/ 
και η γη εσχηματίσθηκε (!;) από νερό και με νερό, 
     ( Χμ, ‘’νερένια’’ η ‘’γεωθάλασσα’’ : ‘’θαλασσογή’’….. και ‘’αιθ,α,έρινοι’’ οι….. ιμπεριάλ 7….. ουρανοί….! ) 
και ότι με τα ίδια μέσα κατεστράφηκε ο τότε κόσμος, κατακλυσθείς με νερά. (!;) 
Και οι σημερινοί ουρανοί και η γη είναι αποταμιευμένοι, δυνάμει του ιδίου λόγου, διά την φωτιά, 
και διατηρούνται έως την ημέραν της κρίσεως και της καταστροφής των ασεβών ανθρώπων. 
         [ Χα…., λες κι όλη η γ,Γ,η, είναι η ‘’τσόντα’’ : ‘’σφήνα’’ το Ισραήλ….. κι οι 7 ουρανοί ο Ουρανός….! ] 
Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 
ότι (!;) μια ημέρα (!;) διά τον Κύριον είναι σαν (!;) χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα. (!;) 
(!;) Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του, όπως νομίζουν μερικοί, 
αλλά μακροθυμεί απέναντί μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά να έλθουν όλοι εις μετάνοιαν. (!;) 
Η Ημέρα του Κυρίου θα έλθη σαν κλέφτης την νύχτα, και τότε οι ουρανοί με πάταγον θα εξαφανισθούν, 
τα στοιχεία δε θα διαλυθούν από την φωτιά, και η γη και τα επ’ αυτής έργα θα κατακαούν. (!;) 
Εάν λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είσθε, 
διάγοντες ζωήν αγίαν και ευσεβή, ενώ (!;) περιμένετε και επισπεύδετε την έλευσιν της Ημέρας του Θεού, 
κατά την οποίαν οι ουρανοί θα διαλυθούν από την φωτιά και τα στοιχεία θα λυώσουν από την καύσιν. 
Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, περιμένομεν (!;) νέους ουρανούς και νέαν γην, 
εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη. 
                      { Στη γη τί θα κατοικεί…!; Κι οι 7 ουρανοί δεν θα γίνουν Ένας…!; } 
Διά τούτο, αγαπητοί, ενώ περιμένετε αυτά, φροντίστε να βρεθήτε ενώπιόν του 
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ακηλίδωτοι και άψογοι εν ειρήνη, και να θεωρήτε την μακροθυμίαν του Κυρίου μας σωτηρίαν, 
καθώς και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος σας έγραψε σύμφωνα με την σοφίαν που του εδόθηκε, 
όπως κάνει και εις όλας τας επιστολάς του, εις τας οποίας μιλεί γι’ αυτά, 
μεταξύ των οποίων υπάρχουν (!;) μερικά δυσνόητα, 
τα οποία οι αμαθείς και μη στερεωμένοι (!;) διαστρεβλώνουν, 
όπως και τας λοιπάς γραφάς, προς καταστροφήν των. 
                                              [ Πέτρου Β΄, κεφ. 3, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ] 
 
         {{ .....Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 1, εδ. 6, 7….: 
περί του καιρού της αποκατάστασης της βασιλείας του Ισραήλ…., 
για τον οποίο ο Ιησούς έλεγε στους 12 μαθητές του…., σαν τον ρωτούσαν γι’ αυτό…., 
πως…..«δεν είναι δική τους υπόθεση…., παρά του Πατρός του Κυρίου…., 
που αυτός τον ώρισε | …..τον καιρόν….. | κατά την δικήν του εξουσίαν…..»….! (!;) }} 
 
.....οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν, 
η οποία είναι (!;) έτοιμη (!;) να φανερωθή (!;) κατά τον έσχατον καιρόν.      [ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 5. ] 
 
         {{ Διά την σωτηρίαν αυτήν ανεζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήται, 
οι οποίοι επροφήτευσαν διά την χάριν, η οποία θα σας εδίδετο· 
ερευνούσαν να μάθουν ποιος ήτο ο χρόνος ή ποίαι αι περιστάσεις που εφανέρωνε το Πνεύμα του Χριστού, 
που ήτο μέσα τους, όταν προέλεγε τα πάθη του Χριστού και τας δόξας που θα ακολουθούσαν. (!;) 
Εις τους οποίους αποκαλύφθηκε ότι δεν υπηρετούσαν τον εαυτόν τους αλλά εσάς, 
προλέγοντες όσα σας ανηγγέλθησαν τώρα από εκείνους 
που σας εκήρυξαν το χαρμόσυνον άγγελμα με δύναμιν του Πνεύματος του Αγίου, 
το οποίον εστάλη από τον ουρανόν, 
πράγματα εις τα οποία επιθυμούν (!;) άγγελοι να εμβαθύνουν.   [ Πέτρου Α΄, κεφ.1, εδ. 10, 11, 12. ] }} 
 
Και εάν φωνάζετε Πατέρα εκείνον που κρίνει, σύμφωνα με το έργον του καθενός, 
(!;) χωρίς να προσωποληπτή, 
   [ Ε…., ως προς τους, για την «αιτία του» συνεισφέροντες, πλούσιους…., είναι λίιιγο προσωπολήπτης….! ] 
οφείλετε να ζήσετε με φόβον τον χρόνον της εδώ ζωής σας, 
τώρα που ξέρετε ότι δεν ήτο κάτι φθαρτόν, σαν το ασήμι ή το χρυσάφι, 
εκείνο με το οποίον ελευθερωθήκατε από τον μάταιον τρόπον ζωής, 
που εκληρονομήσατε από τους πατέρας σας, αλλά το πολύτιμον αίμα του Χριστού 
σαν αμνού (!;) χωρίς μώμον ή κηλίδα, ο οποίος είχε προορισθή (!;) πριν δημιουργηθή ο κόσμος, 
αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας.  [ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 17, 18, 19, 20. ] 
 
.....αλλά θα δώσουν λόγον εις εκείνον, ο οποίος είναι (!;) έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς. 
Αυτός είναι ο λόγος, διά τον οποίον εκηρύχθηκε το ευαγγέλιον και εις τους (!;) νεκρούς, 
          ---- …..χμμμμμ…., τάφος το Ισραήλ…., νεκροί οι Ισραηλίτες…., που λέγει ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 : 
          όραμα των ξηρών οστών κι αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! ---- 
ώστε, ενώ εκρίθησαν σαν άνθρωποι ως προς την σάρκα, να ζουν κατά Θεόν ως προς το πνεύμα. 
          (( Χα, κι ο «κατά σάρκα» Δαυιδοκατάγωγος Ιησούς άνθρωπος είναι…., υλικός και κριτέος…., 
          μα «κατά ψυχή : κατά πνεύμα», χξς΄, σατανοκάτθρωπος είναι…., πνευματικόςςς και ακριτέοςςς….! 
          Και, ω Φαύλε Παύλε, όταν «ομιλείς κατά ανθρώπινον τρόπον», ομιλείς ως προς τη σάρκα έτσι…., 
          ενώ, όταν «ομιλείς κατά θείον τρόπον», ομιλείς ως προς το πνεύμα έτσι…!; )) 
(!;) Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των.        [ Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 5, 6, 7. ] 
 
Παιδιά, είναι (!;) η τελευταία ώρα. Ακούσατε ότι ο αντίχριστος (!;) έρχεται 
και, πραγματικά, πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει.       ---- Ε, και πολλοί χ,Χ,ριστοίοιοιοιοι –σας….! ---- 
(!;) Από αυτό γνωρίζομεν ότι είναι η (!;) τελευταία ώρα. 
Έφυγαν από μας, αλλά δεν ανήκαν σ’ εμάς, διότι εάν ανήκαν σ’ εμάς, θα είχαν μείνει μαζί μας, (!;) 
αλλά έφυγαν διά να φανερωθή ότι δεν είναι όλοι από τους δικούς μας. (!;) 
Αλλά σεις έχετε χρίσμα από τον Άγιον και τα ξέρετε όλα. 
                                         { Ε, όχι κι όλα οι χαμηλού βαθμού μυημένοι….! } 
Σας έγραψα, όχι διότι δεν ξέρετε την αλήθειαν, αλλά διότι την ξέρετε (!;) 
και διότι κανένα ψεύδος δεν προέρχεται από την αλήθειαν. 
         [( …..αληθινή αλήθεια : + + : γνήσια…., ψεύτικη αλήθεια : - +…., ούτε….. ούτε : + -  - + ή - +  + -…., 
         αληθινό ψέμα : + -…., ψεύτικο ψέμα : - - : γνήσιο….,….. )] 
Ποιός είναι ο ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός; (!;) 
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(!;) Αυτός είναι ο αντίχριστος, εκείνος που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν. (!;) 
Όποιος αρνείται τον Υιόν δεν έχει ούτε Πατέρα. (!;)    [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23. ] 
 
Και (!;) τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ι. Χ /, να έχωμεν θάρρος 
και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή, κατά την έλευσίν του. [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 28. ] 
 
    {{ * Ι. Χ : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας, 
διότι (!;) έρχεται ο άρχων του κόσμου, και (!;) δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν». [ Ιωάννης : 14 : 30. ] 
* Ι. Χ : «Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) δεν θα περάσει η γενεά (!;) αυτή, 
(!;) πριν γίνουν όλα αυτά / …..τα της συντέλειας, Κρίσης,….. / »…., 
* Ι. Χ : «Σας (!;) βεβαιώ, ότι (!;) δεν θα προκάμετε να τελειώσετε (!;) τας πόλεις του Ισραήλ 
(!;) έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου».     [ Ματθαίος : 24 : 34…., Ματθαίος : 10 : 23. ] 
* Ι. Χ : «Σας (!;) βεβαιώ, ότι (!;) υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται (!;) εδώ, 
οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν τον θάνατον, (!;) έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου, 
να έρχεται εις την βασιλείαν του». (!;) [ Ματθαίος : 16 : 28. ] 
* Ι. Χ : « (!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που στέκονται (!;) εδώ, 
οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν θάνατον, 
(!;) έως ότου ιδούν την βασιλείαν του Θεού να έρχεται με δύναμιν». (!;)  [ Μάρκος : 9 : 1. ] 
* …..διότι ο καιρός |*| της 2ης παρουσίας του Ι. Χ |*| (!;) πλησιάζει….: Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 3….. }} 
 
Οι άνθρωποι αυτοί γογγύζουν, είναι μεμψίμοιροι, βαδίζουν κατά τας επιθυμίας των 
και το στόμα των μιλεί υπερήφανα, κολακεύουν πρόσωπα διά να ωφεληθούν. 
Σεις όμως, αγαπητοί, θυμηθήτε όσα προείπαν οι απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Σας έλεγαν ότι, « (!;) Κατά τον έσχατον καιρόν θα εμφανισθούν χλευασταί, 
οι οποίοι θα βαδίζουν κατά τας δικάς των ασεβείς επιθυμίας». Αυτοί είναι που προκαλούν διαιρέσεις, 
κοσμικοί άνθρωποι, που δεν έχουν Πνεύμα. (!;) [ Ιούδα, εδ. 16, 17, 18, 19. ] 
 
Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν (!;) συμβολικά 
και εγράφησαν (!;) διά να νουθετήσουν εμάς, 
εις τους οποίους (!;) έφθασε το τέλος των αιώνων.    [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 10, εδ. 11. ] 
 
Διότι (!;) γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα (!;) θα έλθη ο ερχόμενος και (!;) δεν θα βραδύνη. 
                 [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 37. ] 
 
Ενώ (!;) τώρα εφανερώθηκε (!;!;!;!;!;) μια για πάντα (!;!;!;!;!;) 
      [ Ωωω, πολύυυ δεσμευτικόοο αυτό το, πριν γραφθέν, φανερωτικό : το, πριν γραφθέν, «μια για πάντα»…., 
      χξς΄, εξού και τα, μετά γραφθέντα, ‘’δευτεροπαρουσιαστικά’’ ‘’μπαλώματα’’….! ] 
 // Τίιι…., όοοχι 2η παρουσία του…!; 2η απουσία του…!; Κι «αρσενικός» πότε, ρε Ιωάννη Επικαλυπτή…!; // 
(!;!;!;!;!;) εις το τέλος των αιώνων, διά να καταργήση την αμαρτίαν με την θυσίαν του εαυτού του. 
                                                  [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 9, εδ. 26. ] 
          ………………………………………………………………………………………… 
 
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            #7)                      Περί εσχατολογίας..... 
 
Τότε, λοιπόν, χμ, χμ, χμ, περίμεναν ανάστατοι τη συντέλεια του κόσμου και την αναδημιουργία του....: 
 
«.....κατά τας εσχάτας (!;) αυτάς ημέρας εμίλησε, ο Θεός, διά του Υιού.....» ....,….. 
«Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος | …..αυτός, ο Παύλος….. | που πρωτάρχισε σ’ εσάς καλόν έργον 
θα το αποτελειώση μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού.»....,….. (!;) 
«Ας μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι δεν θα έλθη η Ημέρα εκείνη 
εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,..... 
που τον εμποδίζει να φανερωθή πριν από τον καιρόν του, διότι η ανομία ήδη ενεργεί μυστικά,..... 
τον οποίον ο Κύριος..... θα τον εκμηδενίση με την εμφάνισιν της ελεύσεώς του.....»….,....! (!;) 
 
Ήτοι…., ο Αντίχριστος...., που πρώτα θα έπρεπε να παρουσιαστεί στη γη, χμ, για να ξαναρθεί ο Ιησούς….! 
     /*/ Αχ, συ ρε κάθαρμα Αντίχριστε, γιε του ‘’ΑντιΜεγάλου Αδελφού’’ : ’’Σατανά’’ : Αντιγιαχβέ…., 
     αντιπάλου του ‘’Κυρίου’’ ‘’θεού’’…., συ, που δεν παρουσιάστηκες, χξς΄, ’’ποτέ’’…., 
     συ κι έεεεετσι τους χάλασες το σχέδιο…., ρε Αρχιβασιλιά : Αρχικερατά :....! /*/ 
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Να…., που, όμως…., κι αυτόννννν...., για τόοοοοτε τον περίμεναν...., καθώς λέγει και, και, ο Ιωάννης....: 
«Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει ότι έρχεται, 
και (!;) τώρα είναι (!;) ήδη εις τον κόσμον.»....! 
Τον Αντίχριστο...., που πολλοί θα δεχτούν…., λέει κι ο Παύλος...., 
αφού δεν δέχτηκαν την σωτήρια αλήθεια του Ιησού....,..... και «διά τούτο ο Θεός θα στείλη εις αυτούς μίαν 
ενέργειαν παραπλανητικήν,  // Ω, ενοχοποιητές του όντως Θεού, κι οι που τα αναπαράγετε, αλίιιιι –σας….! // 
ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος, διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν 
αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν.»….! 
             *** Α…., αν κι αυτό δεν είναι Σούπερ, θεϊκήηηηη, σχιζοφρένια…., τότε, τί άλλο μπορεί να είναι…!; *** 
 
Χμ, ναι, ρε ‘’θεοκτόνοι’’, με ενέργεια πλάνης τυφλωτής ο….. ‘’θεός’’…., για απόκρυψη της αλήθειαςςς…., 
να, κι αυτός ο ‘’μεταλλαγμένος’’ Γιαχβέ…., ως κι ο παραβολολόγος Ι. Χ, Ι. ΑΧ…., 
ως άλλος Σίβα…., ή ως άλλος Βαβελιστής : συγχυσιοφόρος / συν ‘’Σατανά’’ / Γιαχβέ της Π. Δ…., 
ή, μετά –τους, ως άλλος Αλλάχ : Γιαχβαλλάχ…., 
ως άλλος….. πεπλούχος….. θεός, ή θεά, του Δωδεκάθεου…., ή…., ή…., ήηηηη....! 
 // Ε, λοιπόν, και, παραστάτης του παραβάτη Σατανά κι ο Θεός...., ω βλάσφημε κρυπτοσατανιστή Σαύρε...!; // 
 
▀ …..Ιεζεκιήλ : 14  : $9….: (Κατά των ειδωλολατρών) : «Και εάν ο προφήτης πλανηθή και είπη λόγον, 
(!;) εγώ ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον, 
           |*| Α, εσένα, ρε ‘’θεο’’’’χειροτονημένε’’ Φαύλε Παύλε, ποίος σε πλάνεψε και ‘’μας’’ πλανάς…!; |*| 
και θα εκτείνω την χείρά μου κατ’ αυτού 
και θα εξολοθρεύσω αυτόν από το μέσον του λαού μου Ισραήλ»….! (!;) 
 
Παραπομπή από το $9 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : 
Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : 2 : 11….: 
«Διά τούτο ο Θεός θα στείλη εις αυτούς μίαν ενέργειαν παραπλανητικήν, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος 
και να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν»….: 
Εσφαλμέναι αντιλήψεις περί της ελεύσεως του Κυρίου….! (!;) 
                   // …..χξς΄…., σκατά π. Χ : π. ΑΧ…., απόσκατα μ. Χ : μ. ΑΧ….! // ▄ 
 
Επίσης….: 
 
«Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν συμβολικά και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, 
εις τους οποίους (!;) έφθασε το τέλος των αιώνων.»....,….. 
«Διότι (!;) γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος και (!;) δεν θα βραδύνη.»….,….. 
«Ενώ (!;) τώρα εφανερώθηκε (!;) μια για πάντα εις το τέλος των αιώνων, διά να καταργήση την αμαρτίαν 
με την θυσίαν του εαυτού του.»....,….. 
«Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι (!;) περιωρισμένος,..... 
διότι (!;) παρέρχεται η μορφή του κόσμου (!;) αυτού.»....,….. 
«.....και να μην αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, 
αλλ’ ας ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον 
καθ’ όσον βλέπετε (!;) να πλησιάζη η Ημέρα.»....,….. 
 
λέει…., όλα τα ευθύς ως άνω...., ο Παύλος...., χα, σ’ αυτήν την γνήηηηησια επιστολή του…., 
που γράφονταν, έιιιιι, κι άλλες….. «δήηηηηθεν από αυτούς»….! 
 
Ο Παύλος…., που περίμενε…., μάλλον, τάχα, έτσι, κι αυτός...., όσο ζούσε τη δεύτερη παρουσία του Ι. Χ...., 
ενώ μας επισημαίνει, ο αληθόλογος, πως, όντως, χμ, ο Χριστός που περίμεναν είναι αυτός ο Ιησούς…., 
                       // Τσςςςς…., όχι ο του Ιωσεδέκ…., μα ο του Μελ χεσε δέκ….! // 
εμ, ναι…., αφού τον έχρισε ο ‘’θεόςςςςς’’ με έλαιον αγαλλιάσεως «πρωτότοκο» 
μεταξύ των πολλών συνυποψηφίων του…., να, για εκεί ‘’Κυριο’’εγκάθετων…., αδελφών ή φίλων….! 
 
               ------------------------------------------------#######--------------------------------------------- 
▓ .....«ο οποίος // …..ο Ιησούς Χριστός, κι ως Ιδέα Ι. Χ….. // είχε προορισθή πριν δημιουργηθή ο κόσμος, 
αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας»....,….. ννναι, ναι, ω σχιζοκισμετολόγοι…., 
«.....οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν, 
η οποία είναι (!;) έτοιμη να φανερωθή (!;) κατά τον έσχατον καιρόν»....,….. 
«Όλα (!;) πλησιάζουν προς το τέλος των»...., λέει κι ο Πέτρος....! 
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«Φανείτε λοιπόν υπομονετικοί,…..δυναμώστε τις καρδιές σας, 
διότι η έλευσις του Κυρίου (!;) πλησιάζει»....,….. 
«Εθησαυρίσατε //…..οι πλούσιοι…., ε, οι μη δικοί –τους χορηγο‘’τέτοιοι’’…..// (!;) διά τας εσχάτας ημέρας»...., 
λέει κι ο Ιάκωβος : 5 :…..4,….. ως ο άλλος πράκτωρ, και, Ιωνάς της Παλαιάς Διαθήκης….: 
Ιωνάς : 1 : $1, 2,….: ( Ο Ιωνάς φεύγει εις Θαρσείς 
               ||  …..χμ, αντί για την Νινευή, όπου ο ‘’Κύριος’’ τον έστειλε να κηρύξει 
               ότι η κακία των Νινευιτών ανέβη ενώπιόν Τουουου….. || …., 
απ’ όπου γίνεται παραπομπή και στο του Ιακώβου : 5 : 4....,….! 
 
«Παιδιά, είναι η (!;) τελευταία ώρα. Ακούσατε ότι ο αντίχριστος (!;) έρχεται και, πραγματικά, 
πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. Από αυτό γνωρίζομεν ότι είναι η τελαυταία ώρα.»....,….. (!;) 
«Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή, να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν 
το πρόσωπόν μας από ντροπή, κατά την έλευσίν του.»...., λέει κι ο Ιωάννης….! (!;) ▓ 
              --------------------------------------------------#######------------------------------------------------- 
 
Βεβαίως...., εμπαιχτικά –τους…., έλεγαν στους πιστούς τους ότι...., 
σε λίιιγο τόοοτε...., θα έρχονταν, τάααχα, εκ δευτέεερου ο αρχιεμπαίχτης Ιησούς, έστω, Χριστός τους...., 
χα, ο που προορίστηκε ( …..εχ, η ιδέα….. Ι. Χ ή Χ .Ι….. ) πριν δημιουργηθεί ο κόσμος…., 
ε, ο εκεί και τότε κόσμος, χμ, στην εύφορη κι ακατοίκητη : ’’ακατοίκητη’’ τότε κι εκεί γη της καθαυτό Εδέμ…., 
όταν ακόμα ‘’αυτοί’’ ήσαν, μάλλον, νομάδες…., αν όχι σκόρπιοι…., και σχεδίαζαν να την καταλάβουν…., 
μα τους πρόλαβαν οι ‘’θείοι’’ ‘’σατανάδες’’ κι έτσι ’’τους’’ κατάντησαν, όσους κι όποιους, τράγιους γύπες….! 
 
       ♣♣ .....α, ευθύς μετά από την δεύτερη παρουσία του, λέει ο Πέτρος…., κι αντιφατικά ως προς άλλα...., 
       ολάκερο το Σύμπαν θα καταστραφεί και θα ξανακτισθεί καινούργιο...., 
       χμ, σε χίλια έτη Κυρίου...., ε, δεσποινίδου…., χα, με, μόνον, τους "χριστιανούς" στην καινούργια γη...., 
       ε, ως άλλος Δίας…., ή ως άλλος Γιαχβέ, ο της Π. Δ…., 
       χμ, κι οι δυο τους με ‘’κατακλυσμό’’…., ή ως άλλος αλσέρα ή αλσερίνγκα των Αυστραλών…., 
       ή, έστω, ως ο κάθε κι όπου κι όποτε ‘’πολιτισμικός ήρωας’’ : 
       ‘’γιος του Θεού’’, ο ‘’υπεύθυνος’’ για νέα δημιουργία….,….! 
 
                --$-- …..Ησαΐας Β΄ : 65 : $17….: (Αίνος και προσευχή) : Κύριος / δια του Ησαΐα / : 
                «’’Διότι, ιδού, θα δημιουργήσω καινόν (!;) ουρανόν και καινή γην, 
                και τα προηγούμενα δε θα μνημονεύωνται ούτε θα έρχωνται εις τον νουν’’»….! 
 
                Παραπομπή από το $17 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Πέτρου Β΄ : 3 : 13….: 
                «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, περιμένομεν νέους (!;)  ουρανούς και νέαν γην, 
                εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη»….: Ανάγκη οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι….! --$-- 
 
       Ξυπνήστε…., ρεεεεε…..σκεψομπουρντισμένοι....! 
       Αέρα….. ‘’ουρανών’’ ή ‘’ουρανού’’….. εμαγείρευε...., μη τρέχα και μη γύρευε…., στη ‘’γη’’...., ρεεεεε....! 
       Καλέ Πέτρε…., ο Παύλος λέει πως στην ανάσταση δεν θα υπάρχουν άνθρωποι με φυσικό σώμα…., 
       μα, όπως οι άγγελοι, με πνευματικό…., 
 
           (*( Εμ, αφού, και, στους δωδεκαθεïστές, οι θανατοποινίτες : νεκροί…., ως η Άγγελος…., 
           λέγονταν…., αποκρυφιστικά : κωδικικά…., και, ψυχές….! 
           Ναι…., η Άγγελος : κόρη της Ήρας…., θανατοποινίτισσα : νεκρή : φυλακιστέα…., 
           που έκλεψε από την μάνα της….. την για λίφτινγκ της εξουσίας –της ‘’αλοιφή’’ 
           και την έδωσε στην Ευρώπη…., οπότε, για τιμωρία της, την εξόρισε ισόβια και εις θάνατον…., 
           «εξάπαντος» : αμετάκλητα…., στα υψίστης ασφαλείας εξορίσια του Άδη…., 
           καθώς, αφού εξαγνίστηκε από τους Καβείρους ιερείς, ακολούθησε «τις πομπές των ψυχών» 
           στον πολυφυλασσόμενο Άδη…., απ’ όπου ούτε η Περσεφόνη : κόρη της θεάς Δήμητρας 
           δεν έβγαινε…., πλην, ως αυτή : η Περσεφόνη, με τη μεσολάβηση όλων των Ολυμπίων θεών…., 
           χα, και με θυσίες στον Άδη….: Άδης / προς Περσεφόνη / : « (!;!;!;) Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, 
           (!;!;!;) εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με….. θυσίες, εκτελώντας τις….. πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»…., 
           χξς΄, «κάτι σαν» τον Ιησού στον Άδη….,….! )*) 
                || Α, έτσι, πια, θα προκύψουν πνευματικοί γίγαντες…., από πνευματικά .αμήσια….: Γέν.: 6 : 2….! || 
 
       λες κι εξέλαβε, τάχα, τον ουρανό με τα άστρα : εξωτερικό με βασιλιάδες….. 
       ως….. υπερ / ή μη / φυσικά….: Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15 : 35 έως 54….! ♣♣ 
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Κι αυτό…., το περί 2ης παρουσίας, και τόοοτε, του Ι. Χ…., χα, του Ιησού…., που αυτόςςς ήταν ο Χριστός…., 
              */* Ε, αφού δεν ήταν ο της Παλαιάς Διαθήκης, και, Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ….: 
              Αγγαίος : 1 : 1 και Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 10 και….. Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 12, 13…., 
              εχ, αυτός είναι…., ννναι, νααα…., και….. Σιωπή : σκάστε και καταπιείτε το ‘’χάπι’’…., 
              χα, κι αν, μετά, έχετε παρενέργειες πλάνης…., 
              ααα, κάνετε απόλυτη πνευματική δίαιτα απ’ τα ‘’τέτοια, και, τους και πάρτε ανάλογα υπακτικά….! */* 
το αμφισβητούσαν οι σώφρονες : μη "συναχοτσιμπλούχοι"…., 
αφού, αρχαιόθεν, λέγονταν, κι αυτό, και δεν γίνονταν….! 
 
               (( …..εμ, τόσο δυσνόητες που ήταν, και, οι επιστολές του Παύλου…., 
               μα και τα ερευνητικάαααα ‘’προφητολόγια’’…., 
               «εις τα οποία επιθυμούν άγγελοι να εμβαθύνουν»…., ως λέγει ο Πέτρος…., 
                            // Ε, κι ως θα έλεγε κι ο Βούδδας : «μονάχα μερικά όντα έχουν εκλεγεί 
                            για να καταλάβουν τη θέση του Βούδδα»….! // 
               πώς ο απλός κοσμάκης να μην τα…!; 
               Χα…., μήπως, άραγε, αυτό : και, τη σύγχυση θέλει κι αυτός…., κι ας…!; )) 
 
Να…., οι διχονοιοφόροι αμφισβητίες τους…., αναστατώνοντας τους γογγύζοντες και μη πιστούς τους...., 
που όλο τους έλεγαν οι απόστολοι κ. λ. π, ιδίως τους πιστούς, να υπομένουν και να περιμένουν....! 
 
              ► Εεεεε…., 20 αιώνες….. κι ακόμα τον περιμένουν οι χάννοι!!!!! 
              Ννναι…., ω ‘’εθελο’’κακόμοιροι Εβραίοι…., ’’εκεί κι εσείς’’…., 
              κι ας σας κοροϊδεύουν απ’ τα χρόνια, και, της Παλαιάς Διαθήκης….: 
              και, Ιεζεκιήλ : 12 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 : (Περί προφητείας και εκπληρώσεως αυτής)….: 
              Γιαχβέ / …..προς Ιεζεκιήλ : υιό ανθρώπου….. / : «υιέ ανθρώπου, τί σημαίνει η παροιμία αύτη 
              την οποίαν έχετε εις την χώραν του Ισραήλ, 
              ’’αι ημέραι παρέρχονται και πάσα όρασις καταλήγει εις το μηδέν’’; 
              Διά τούτο ειπέ προς αυτούς, ’’ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός 
              θα θέσω τέρμα εις την παροιμίαν αυτήν και δεν θα την επαναλαμβάνουν πλέον εις τον Ισραήλ’’. 
              Αντ’ αυτής ειπέ προς αυτούς, (!;) ’’επλησίασαν αι ημέραι, 
              κατά τας οποίας πάσα όρασις (!;) θα εκπληρωθή. 
              Δεν θα υπάρξη πλέον (!;) κενή όρασις ούτε (!;) κολακευτική μαντεία 
              εις το μέσον του οίκου του Ισραήλ. 
              Διότι ο Κύριος θα λαλήση λόγον και ούτος θα εκπληρωθή --- δεν θα βραδύνη πλέον --- . (!;) 
              Διότι (!;) κατά τας ημέρας σας, οίκε αποστάτα, 
              θα λαλήσω λόγον και θα εκπληρώσω αυτόν’’ ---λόγος Κυρίου του Θεού. (!;) 
              Και πάλιν ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ, λέγων «υιέ ανθρώπου, 
              ιδού ο οίκος του Ισραήλ λέγουν ‘’η όρασις // Τί…., διαίσθησις – ‘’έκτη αίσθησις’’ = όρασις…!; // 
              την οποίαν αυτός / ο Ιεζεκιήλ / βλέπει είναι (!;) δι’ απομεμακρυσμένην εποχήν 
              προφητεύει δι’ απωτάτους χρόνους’’. (!;) 
              Διά τούτο ειπέ προς αυτούς· ’’ούτω λέγει Κύριος ο Θεός 
              (!;) ουδείς των λόγων μου θα βραδύνη πλέον 
              όταν λαλώ λόγον, θα εκπληρούται’’---λόγος Κυρίου του Θεού»….! (!;) 
                                       || Εεεεεχ…., έτσι ακριβώςςςςς….,μωρές ‘’Σφίγγες’’….! || ◄ 
 
Ναιαιαι…., να περιμένουν…., αφού είναι δεδομέεενα τότε κι ως άνω, 
τα ερευνημέεεεενα από τους "προφήτες" σχετικά σημεία....: 
οι άνθρωποι θα είναι….. εγωιστές, φιλάργυροι, φαντασμένοι, υπερήφανοι, βλάσφημοι, αυθάδεις, 
απειθείς εις τους γονείς τους, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, 
εχθροί του καλού, προδότες, φουσκωμένοι, φίλοι της ηδονής μάλλον παρά φίλοι του Θεού,..... 
θα γίνονται πόλεμοι, σεισμοί, λιμοί κ. α .π....! 
      [ .....έιιιιι…., και πότε δεν ήταν…, έτσι : αοριστολόγοι…., γενικώςςς…., ρε αφαλατισμένο «γεωάλας»...!; ] 
 
Επειδή, λοιπόν, έβλεπαν ότι δεν πείθουν...., παρά ‘’μόνο’’ τους ‘’αφελείς κι άκριτους’’, 
που πάντα τους κολάκευαν οι σούπερ δημαγωγοί…., έστω αυτοί εδώ οι καββαλέ «σπαρτοί»…., 
μπορδο,μπερδο,λογούσαν όπως -- όπως...., αλλά...., πλέον υπερεμπαιχτικά τους...., να…., κι ο Πέτρος...., 
που, και, για αυτό, ο κορακόγνωσος, τους έλεγε, ως άλλος Βουδ,δ,ιστής ‘’τέτοιος’’, 
πως «μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα»...., 
                    //.....α, τέτοιοι «μισθωτοί» εμπαίχτες Άγιοι σας αξίζουν, βρε....! Μαχαγιούγκας…!; // 
άρα...., ο Ι. Χ...., χμ, μάλλον, θα έλθει του Αγίου Κανενός και του οσίου Ποτέ....! 
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Αλλά….. κι αλλού…., στα τέσσερα Ευαγγέλια και στην, χμ, Αποκάλυψη...., τα ίδια πολυλένε κι οι άλλοι...., 
εξίσου εμπαίχτες.....και αερολόγοι....,   || Εχ, ’’τέτοια’’, παραπλανητικά, ιδίως, στην Π. Δ τους να ιδείς….! || 
ως, λ. χ....: 
 
«Σας (!;) βεβαιώ, ότι (!;) δεν θα προκάμετε να τελειώσετε τας πόλεις του Ισραήλ (!;) έως ότου (!;) έλθη 
(!;) ο Υιός του ανθρώπου.»...., φέρεται να λέει ο Ιησούς....: Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 23....,..... 
«Σας (!;) βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται (!;) εδώ, 
οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν τον θάνατον, 
(!;) έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλείαν του.»...., 
φέρεται να λέει ο Ιησούς....: Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 28...., Μάρκος, κεφ. 9, εδ. 1....,..... 
« (!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) δεν θα περάση η γενεά (!;) αυτή, (!;) πριν γίνουν όλα αυτά. 
Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν.»...., 
φέρεται να λέει ο Ιησούς....: Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 34, 35...., Μάρκος, κεφ. 13, εδ. 30, 31…., 
Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 32, 33....: κι οι τρεις τους αυτολεξεί κι εδώ….,..... 
« (!;) Αλήθεια, (!;) αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) έρχεται ώρα, και (!;) ήδη ήλθε, που οι νεκροί θα ακούσουν 
την φωνήν του Υιού του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν.»...., (!;) 
«Μη εκπλήσσεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία.....»…., 
φέρεται να λέει ο Ιησούς....: Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 25..... και Ιωάννης : 5 : 28, 29...., αντίστοιχα....,..... 
«.....εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα.»...., 
«.....διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει.»....: Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 1, εδ. 1 και 3, αντίστοιχα....,..... 
«Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού, διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει.»...., 
«Ιδού, έρχομαι (!;) γρήγορα.»....: Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 22, εδ. 10 και 12, αντίστοιχα....,....!………. 
 
              * Εσχατολογικά…., και, άλλων…., 2ες,….. παρουσίες ‘’τέτοιων’’, 
              σωτηριολογία, κρίση…., ανάσταση ‘’νεκρών’’,….: 
              ο θεός Καρακουσαϊμπέ των θρησκειών του Τροπικού Δάσους της Ν. Αμερικής…., 
              ή του Ζωροάστρη των Ζουρβανιστών του Ιράν…., 
              ή, και, του Ι. Χ, πάλι, σε 2η παρουσία…., μα και κατά το Κοράνι…., ή…., ή…., ήηηηη….! * 
                    ……………………………………………………………………………………………… 
 
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
▬ Αββακούμ : 2 : $3 : (Η περί εξοντώσεως του εχθρού απάντησις του Θεού) : 
Θεός / προς Αββακούμ / : «Διότι είναι όρασις, προσδιωρισμένη δι’ ωρισμένον χρόνον 
ομιλεί περί του τέλους (!;) χωρίς να απατά· 
εάν αργοπορήση, περίμενέ την, διότι ασφαλώς θα έλθη, (!;) δεν θα βραδύνη»….! 
 
Παραπομπή από το $3 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 37….: 
«Διότι (!;) γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα (!;) θα έλθη ο ερχόμενος και (!;) δεν θα βραδύνη»….: 
Παρότρυνσις διά σταθερόν θάρρος….! || Έιιι, ω, παραπεμπτικάαα, εμπαιγμέεενοι…., χξς΄ςς….! || ▬ 
 
▓ ▪ Ψαλμός ΠΘ΄ή 89 (90) : $4 : (Ο αιώνιος Θεός καταφυγή του άθλιου ανθρώπου) : 
Μωυσής : «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου / Κύριε / είναι απλώς ως η χθεσινή ημέρα, η οποία παρήλθε, 
και ως φυλακή κατά την νύχτα»….! (!;) 
 
Παραπομπή από το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Πέτρου Β΄ : 3 : 8….: 
«Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : ότι μια ημέρα διά τον Κύριον 
είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα»….: Η ημέρα της ελεύσεως του Χριστού….! (!;) 
   // Έιιι, ω, παραπεμπτικάαα, εμπαιγμέεενοι…., χξς΄ςς….! Α, και τι ‘’μπάλωμα’’ στην Π. Δ ο Πήτερ….! // 
 
▪ Ιεζεκιήλ : 11 : $3 : (Η υπό του Θεού καταδίκη των εν Ιερεουσαλήμ δημαγωγών) : 
«…..λέγοντες 
         (*( …..οι σχεδιάζοντες κακά άρχοντες του λαού : Ιααζανίας, Φελατίας,….. 
         επισημαίνοντας στο λαό ότι η // …..α, κενή…!; Ε, και η Καινή Διαθήκη = κενή….! // όραση του Ιεζεκιήλ 
         περί, τότε και συντόμως, ελεύσεως του Μεσσίου 
         είναι διά απομεμακρυσμένην εποχήν…., προφητεύουσα δι’ απωτάτους χρόνους…., 
         και παρέχοντες στην πόλη της Ιερουσαλήμ την πιο κάτω «πονηράν συμβουλήν»….. )*) 
‘’δεν είναι πλέον καιρός να χτίσωμεν οικίας. Η πόλις αύτη είναι ο λέβης και ημείς είμεθα η σαρξ’’. 
Διά τούτο προφήτευσε [ …..’’μπαλωματικά’’…!; ] κατ’ αυτών / ω Ιεζεκιήλ / , προφήτευσε υιέ ανθρώπου»….! 
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▪ Ιεζεκιήλ : 12 : $22, (24), (25) : (Περί προφητείας / της ελεύσεως του Μεσσίου / και εκπληρώσεως αυτής) : 
Κύριος / προς Ιεζεκιήλ / : «’’υιέ του ανθρώπου, τί σημαίνει η παροιμία αύτη 
την οποίαν έχετε εις την χώραν του Ισραήλ’’, 
‘’αι ημέραι παρέρχονται και πάσα όρασις καταλήγει εις το μηδέν’’;’’»….! 
       |$| …..παροιμία που, έκτοτε κι αντ’ αυτής, λέγει ο Θεός, θα πρέπει να την αντικαταστήσουν με το εξής….: 
       (24) : ‘’ (!;) επλησίασαν αι ημέραι, κατά τας οποίας πάσα όρασις θα εκπληρωθή. 
       (!;) Δεν θα υπάρξη πλέον κενή όρασις ούτε κολακευτική μαντεία εις το μέσον του οίκου Ισραήλ’’…., 
       χμ, που, τότε πια, (25), «όταν λαλή λόγον, θα εκπληρούται---δεν θα βραδύνη πλέον--- (!;) …..»….! |$| 
 
Παραπομπή από το $3 / και $22 / της Παλαιάς Διαθήκης, αντίστοιχα, 
στην επιστολή του Πέτρου Β΄ : 3 : 3, 4 και Πέτρου Β΄ : 3 : 4….: 
«Να ξέρετε πρώτα τούτο : ότι θα έλθουν κατά τας τελευταίας ημέρας χλευασταί, οι οποίοι θα ζουν 
κατά τας ιδικάς των επιθυμίας, και θα λέγουν, ’’Πού είναι η υπόσχεσις της ελεύσεώς του; Διότι 
αφ’ ότου εκοιμήθησαν οι πατέρες όλα παραμένουν τα ίδια, όπως ήσαν από την αρχήν του κόσμου’’»….! (!;) 
 
           [[ Πέτρου Β΄ : 3 : 8 : «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 
           ότι μια ημέρα διά τον Κύριον (!;) είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα»….: 
           Η ημέρα της ελεύσεως του Χριστού….! (!;) ]] 
                  --/-- Χμ, όλο για….. «αρσενικό» γιο, έστω, του Θεού λέτε…., 
                  ε, να, και, γι’ αυτό δεν είδατε ούτε, και, ‘’κουμ : κούμι : θυγατέρα’’ του….! --/-- ▓ 
 
◘ Ζαχαρίας Β΄ : 9 : $10 (11…..) : (Ο Μεσσίας και το Κράτος του) : «Θα καταστρέψη 
         // …..ο «επιβαίνων επί πώλου, επί όνου νεαρού» Μεσσίας Διόνυσος, σώρρυ, Ιησούς….. // 
τα άρματα του Εφραίμ και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ· το πολεμικόν τόξον θα συντριβή. 
            |**| …..μα, μετά, ενισχύοντας τον Ιούδα με τον Εφραίμ κι εξεγείροντας τους υιούς της Σιών 
            εναντίον των τέκνων των Ελλήνων, ο Κύριος, ο Μεσσίας, θα τους καταστρέψη 
            και (!;!;!;!;!;) θα πίουν το αίμα των, των Ελλήνων,….! |**| 
Θα κηρύξη την ειρήνην μεταξύ των εθνών. Η κυριαρχία του θα εκτείνεται 
από της θαλάσσης μέχρι της θαλάσσης και από του ποταμού μέχρι περάτων της γης»….! (!;) 
       *** Έι, Τρέλληνες, ‘’θα σας έρθει’’, ‘’ιστορικά’’ και παραπεμπτικά…., ε, ένας απ’ όλους τους ‘’τέτοιους’’….! 
       Μα, πολλάκις, σας εβραιοστάλθηκε ‘’Ι. Χ : Ι. ΑΧ’’, έμμεσα : μέσω ξένων….. και σεις χαμπάρι γιοκ….! *** 
 
Παραπομπή από το $10 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Εφεσίους : 2 : 14, 17….: 
«Διότι αυτός / ο Ιησούς / είναι η ειρήνη μας, ο οποίος συνήνωσε τα δύο μέρη 
και κατέρριψε τον μεσότοιχον του φραγμού, δηλαδή την έχθραν….. 
Και όταν ήλθε, εκήρυξε το χαρμόσυνον άγγελμα ειρήνης σ’ εσάς 
που ήσαστε μακρυά, και εις τους πλησίον» : 
Οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι ενωμένοι εις την εκκλησίαν….! | Έι, Εβραιοτρέλληνες, ’’ήλθε’’ και σας….! | ◘ 
 
▼ Ιερεμίας : 31(38) : (29), $30 : (Η περί καινής διαθήκης προφητεία) : 
                /*/ (29) : κατά τις μέρες εκείνες, που οι της φυλής του Ισραήλ και του Ιούδα δεν θα λέγουν : 
               ’’οι πατέρες έφαγον αώρους σταφυλάς και των τέκνων οι οδόντες ημωδίασαν’’….. /*/ 
«…..αλλ’ έκαστος θα αποθνήσκη (!;) διά την ιδικήν του ανομίαν 
παντός τρώγοντος αώρους σταφυλάς θα αιμοδιάζουν οι οδόντες…..»….! (!;) 
 
Παραπομπή από το $30 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Γαλάτας : 6 : 5, 7….: 
«…..διότι ο καθένας θα βαστάξη (!;) το δικό του φορτίον….. 
Εκείνο που θα σπείρη ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίση»….: Πρακτικά παραγγέλματα…..  
 
           |#| Άντε και…., όσοι, εμπαιγμένα ξινοσταφυλοφάγα τέκνα…., στον….. οδοντίατρο…., 
           α, κι οι….. δημαγωγιάτες…., θερίστε και θεριστείτε, αλληγορικώς και μη….! 
           Ξου…., και….. παρ,απ,ουσιαστείτε….. εκ δευτέρου….! 
 
           Και, για να διαπιστώσετε, πιότερο, και, το πως η Καινή Διαθήκη 
           είναι ‘’ακριβής’’ αντιγραφή : ανακαίνιση της Παλαιάς Διαθήκης…., 
                  [ …..χμ, κι αυτή : η Π. Δ, είναι ανακαίνιση της Ελληνικής Μυθολογίας…., ως επί το πλείστον…!; ] 
           σαφώς, επί το, ’’προσαρμοστικά’’, ‘’μοντέρνον’’…., 
           φτάνει να ρίξετε ‘’μια’’ ματιά στο κάτω μέρος αυτής της Π. Δ, 
           όπου υπάρχουν χιλιάδες ‘’τέτοιες’’, ‘’ομοιοπαθητικές’’ οι πιο πολλές, παραπομπές, και, στην Κ. Δ…., 
           που, εγώ κι εδώ, αναφέρω, μόνον, όσες αφορούν στα κείμενα της Π. Δ που….. επέλεξα 
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           και που, βέβαια, είναι εκατοντάδες και τα βασικά -- ‘’βασικά’’….! 
           Άρα, ’’τίποτα’’ καινό δεν μας είπαν οι της Κ. Δ : 
           ’’μηρυκαστές’’ των της Π. Δ…., ναι, Κενή η Καινή Διαθήκη…., ως κι η κάθε….. ’’όρασή’’ τους….! |#| ▲ 
 
       ======================================================================= 
 
 
                   11 --- 8 ) 
                                #8)                   Περί Αγίας Τριάδος..... 
 
*) Τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν (εις τον ουρανόν, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα 
και αυτοί οι τρεις είναι ένα και τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν εις την γην) *1, 
το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα και οι τρεις είναι σύμφωνοι. 
     * 1. Το εντός της παρενθέσεως δεν υπάρχει εις τα κυριώτερα χειρόγραφα (!;). 
                                                                                             [ Ιωάννου Α ΄, κεφ. 5, εδ. 7, 8. ] 
 
♦ …..έι, να, χωρίς την παρένθεση….: Τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν, 
το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα και οι τρεις είναι σύμφωνοι….. 
…..ή, χμ, και αλλιώς…., μάλλον, ως θα ‘’έπρεπε’’ να το γράψουν….: Τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν, 
εις τον ουρανόν, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα και αυτοί οι τρεις είναι ένα 
             ( …..χμ, έστω, άυλος/άυλοι….. ) 
και τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν εις την γην, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα 
και οι τρεις είναι σύμφωνοι….! 
|| …..χμ, έστω, υλικοπνευματικός/υλικοπνευματικοί….. || Ναι, ω μπερδέ μπουρδέ Ιωάννη….! ♦ 
 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                         #8)           Περί Αγίας Τριάδος..... 
 
‘’Τέτοια’’….. Καββάλ Ταλμουδο·σκεψοαυνανίσματα...., 
’’μόνο’’, βλάσφημοι Θεώ κι αγγέλοις, νάρκισσοι κρυπτοσατανοεβραίοι : Γκόιμ : κτήνη επινοούν...., 
εδώ, ’’μόνο’’, ο αρχιμύστης Ευαγγελιστής Ιωάννης…., 
ως αρχικαββαλιστής κι ιδρυτής του Τάγματος των / Μασόνων / Καββαλιστών Φίλιππος, σώρρυ, Ιωάννης…., 
ο πολυγνώστης της Καββάλά / Καμπάλ / Καμπάλά…., εχ, του ερμαφρόδιτου, + -, ’’Θεού’’’…., 
 
                  ( …..α, και του….. «Αδάμ Κάδμου»….! Και….. ποίας εθνικότητος ήταν ο Κάδμος…!; ) 
   [ Ννναι, υπάρχει ο Ένας κι άφυλος Θεός…., πέρα κι έξω απ’ τα ‘’τέτοια’’ σας….: ιδές 1ο Σιωπολόγιο….! ] 
 
χα, του 50% άνδρα : Αδάμ, +…., και 50% γυναίκας : Εύας, -….,….. 
ε, έστω, χα, που η Εύα πήρε το ‘’μήλο’’ : -….! 
         /*/ …..τελικά κι από ένα σημείο και πέρα….. και στην προηγμένη τους μύηση…., στους καββαλιστές…., 
        εκμηδενίζεται, μέσα τους, ο ‘’θεός’’ κι ο ‘’σατανάς’’…., ’’ισοποσοκικά’’…., κι έτσι εθελοκαταντούν άθεοι 
        κι ‘’αυτο’’ανακηρύσσονται ‘’θεοί’’ οι μεγαλόβαθμοι 
        και ημί’’θεοι’’ : ’’θε’’ίδια οι μικρόβαθμοι…., σαφώς, αναλόγως….,….! /*/ 
 
Της Καββάλά…., που, τάχα, συνέταξε ο Θεός, χξς΄, ο θεοποιημένος και ‘’θεός’’ αρχιβασιλιάς τότε Γιαχβέ…., 
ο που την έδωσε στον Αβραάμ…., μετά αυτός στον Σηθ…., μετά αυτός στους Αιγυπτίους….,….. 
απ’ όπου την ξαναπήρε ο Μωυσής…., ε, κι άλλοι…., 
εξού και ‘’παντού’’, ’’έτσι’’, Καββαλιστές---‘’Καββαλιστές’’…., ε, Κανιβαλιστέςςς…., 
που, τελικά, με την εποπτεία των Εβραίων και ‘’πάσα -- πάσα’’, 
κατάντησε, ’’κοινόσκοπη’’, Διεθνής Συνωμοσία…., σαφώς, αντιλαϊκή…., αδιαφόρως εθνικότητας…., 
ναι, οι που συνέταξαν όλες κι όλης της Γης τις μυθολογίες και ‘’θρησκείες’’ με ίδιους : ‘’ίδιους’’ κώδικες….! 
 
Και….. οι ιμπεριάλ Νο 888 ‘’εβδομήκοντα’’ μεταφραστές : κωδικοποιητές της χιλιομπαλωμένης Κ. Δ…., 
      [[ …..χα…., την οποία Κ. Δ…., ως και, και, την Π. Δ…., την διαβάζουν συνεχώς οι Καββάλ ‘’τέτοιοι’’…., 
      ε, για να κωδικοποιούν, ομοίως των κι επιτυχώς, και, το λόγο τους….! Ναι, και μην παραξενεύεστε….! ]] 
εδώ της Βιβλικής Εταιρίας…., μας πληροφορούν πως το σχετικό, εδώ...., εντός παρενθέσεως...., 
δεν υπάρχει εις τα κυριώτερα χειρόγραφα...., έι Γκόιμ : Κτήνη 70 Ταλμουδοκαββαλιστές…., 
που δεν είχαν όλοι πρόσβαση στα Ταλμουδοκαββαλιστικά –σας…., 
εμ, αφού τα ‘’αποκωδικοποιημένα’’ --- αποκωδικοποιημένα είναι, μόνο, για ‘’σας’’….! 
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Καλέ...., ’’70’’ λογοφακίρηδες...., ψάξατε καλά τι υπήρχε στα κυριότερα χιλιομπαλωματόγραφα...!; 
Γιατί...., σαφώς...., δεν γλιστρά το καινούργιο μπάλωμα πάνω σε παλιό ύφασμα...., 
             // Χμ…., γλιστρά…., όμως, ω μωρές μοδίστρες…., αν είναι σατάν…., χξς΄, σώρρυ, σατέν….! // 
‘’ως’’ δεν θα έλεγε η Γ,Χ,Ν,αζωραία αρχι’’γαζώτρια’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ....! 
Τα δόγματα σας έλειπαν, χα, και, για να σκυλοφαγώνεστε κι εσείς….!….. 
 
     ---------------------------------------------------------%%%%%%%%----------------------------------------------------------- 
■ …..ουρανός….: ο έξω του Ισραήλ κόσμος…., 
 
         *#* ….. ( …..7…!; ) ουρανοί : οι εξωζώνες κυριαρχίας γαιών : χωρών κι άλλων ‘’Κυρίων’’ -- ‘’κυρίων’’…., 
         χα, στην επιμερισμένη γ,Γ,η….: Γέν.: 1 : 1, 8….: ουρανός, και, διαχωριστής των υδάτων : λαών, 
         ουράνιος θόλος : «ουρανός»…., που…., εδώ κι έτσι…., ήσαν ’’2’’…., αρχικά….! *#* 
 
όπου ο….. ’’Αιθέρας’’….. Πατήρ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : 
1ος ’’Κύριος’’ : ’’θεός’’ τους…., εδώ, των Ισραηλιτών,….. 
ο αρχιβασιλιάς και Βασιλιάς των, όπου εγκαθέτων –του, βασιλέων…., 
εδώ και τώρα : εκεί και τότε, ο με έδρα, μάλλον, την Αίγυπτο : Αραβία….! 
 
             [[ Χα…., και, εις την Αραβίαν /Αίγυπτον/ ο τότε ‘’θεός’’….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 1 : 15, 16, 17….: 
             «Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρησε από την κοιλιά της μητέρας μου 
             και με εκάλεσε διά της χάριτός του, να αποκαλύψη μέσα μου τον Υιόν του, 
             διά να κηρύξω αυτόν εις τα έθνη, αμέσως (!;) δεν συμβουλεύθηκα ανθρώπους, 
             ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ, 
             (!;) αλλά έφυγα εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν»….! ]] 
 
▪ Λόγος….: ο….. 
 
      [{ …..αναλόγως…., υιός : συνήθως, ο….. ’’ξηρός αέρας’’….. γνήσιος και υιός ‘’θεού’’ και ‘’θεάς’’…., θεού : 
      βάπτισμα, μόνον, εν Πνεύματι : ανόθευτη βασιλεία…., 
      ή ‘’υιός’’ : συνήθως, ο….. ’’υγρός αέρας’’….. νόθος και υιός ‘’θεού’’ και κοινής θνητής…., ανθρώπου : 
      βάπτισμα εν πνεύματι μαζί και ύδατι….: βασιλευόμενη δημοκρατία : βασιλολαϊσμός,….! 
 
               // …..ε, αλλού…., και, γυναίκα : ’’Θεά’’ : ’’Μεγάλη Αδελφή’’ :….. κι αντίστροφα…., 
               διάφορη, και, Αγία Τριάδα….,….. 
               ’’Κυρία’’ : Μήτηρ….. και ‘’Κύριος’’ ή ‘’Κυρία’’ : παιδί….. 
               και ‘’Κύριος’’ ή ‘’Κυρία’’ : Πνεύμα….,….. κ. ο. κ….! 
               ‘’Θεά’’….: η….. «βασίλισσα του/των ουρανού/νών»….: πολυθεϊσμός, τάχα, μονοθεϊσμός….! // }*] 
 
‘’μικρός αδελφός’’ : 2ος ’’Κύριος’’ : ’’θεός’’ τους…., εδώ, των Ισραηλιτών….: 
η ενσάρκωση του Πνεύματος : του 3ου ‘’Κυρίου’’…., 
ο ένας εκ των μερικών άλλων ‘’μονογενών’’….: εδώ Ι. Χ…., 
μα θεωρητός, ο Λόγος…., εδώ και γι’ αυτούς…., ως ένας…., 
συνήθως, τα νόθα : ’’υιοί’’ του Πατέρα 1ου ‘’Κυρίου’’…., 
τα εγκαθετοποιητά για βασιλείς σε γαίες : χώρες για κατάκτηση….! 
 
       (( …..χα…., και, εις την Αραβίαν / Αίγυπτον / ο τότε 2ος ‘’Κύριος’’ : ο Ιησούς Χριστός…., 
       που «εξ Αγύπτου τον εκάλεσε» ‘’κάποιος’’ εις την γην : την χώραν του Ισραήλ 
           ---- …..σε ρόλο 3ου ‘’Κυρίου’’ : σε ρόλο του, πολυενσαρκούμενου, Πνεύματος ο ‘’κάποιος’’….. ---- 
       τον 2ο ‘’Κύριο’’ : τον, χρισμένο του 1ου ‘’Κυρίου, Ι. Χ…., εδώ…., πάλι, ως προς το Ισραήλ….! )) 
 
▪ Πνεύμα….: ο 3ος ‘’Κύριος’’ : η ιδέα της πανκυριαρχίας…., 
μέσω του «παρθένου» και δογματικά μυστικοπαθούς θρησκευτικού, κυρίως, ιμπεριαλισμού…., 
ως προς τον 1ο, κυρίως, ’’Κύριο’’ : Βασιλιά των βασιλέων…., 
αρχιβασιλικόν…., εκ του Πατρός εκπορευόμενον…., 
ή βασιλικόν και, φορές, μόνο, εσωτερικού κυριαρχισμού…., 
και εκ του υιού…., ή, αναλόγως, και εκ του ‘’υιού’’, εκπορευόμενον….! 
 
Να…., οι εις τον ουρανό : εξωτερικό….. τους…., και οι 3 μαρτυρούντες ‘’Κύριοι’’….: 
α΄….: σώμα του Πατέρα αρχιβασιλιά…., β΄….: ενσαρκωποιητός, ως όλοι τους, Λόγος….. 
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και γ΄….: Πνεύμα / αρχιβασιλικό : Πατρικό /….. 
 
          [ …..βασιλιάς : σπέρμα : γνήσιος, υιός ‘’θεού’’ και ‘’θεάς’’….. 
          ή, νόθος, ‘’υιός’’ ’’θεού’’ και κοινής θνητής ανθρώπου…., 
          είτε κι ως σπέρμα εκ ‘’θεού’’ και ‘’θεάς’’, 
          τάχα, ‘’μυστικά’’ εμφυτευτό σε μήτρα κοινής θνητής….. ανθρώπου….. ] 
 
…..είναι ένα…., ε, να, η Αγία Τριάδα είναι ‘’ομοούσια και αδιαίρετη’’…., 
μόνο, στην περίπτωση του, γνήσιου, υιού…., 
ενώ στην περίπτωση του, νόθου, ’’υιού’’….. ’’ομοιούσια και διαιρετή’’….! 
 
              {*{ …..ε…., αν τίποτα απ’ τα ως άνω…., 
              μα, ‘’θεο’’εγκεκριμένο, ’’θεο’’ϋιοθετημένο : υιός γονέων κοινών θνητών ανθρώπων…., 
              όπερ ανομοούσιο….. ή, νοερά, ομοιούσιο : ’’υιός’’ και όχι ομοούσιο : υιός…., 
              τότε και, υποτυπώδης, ’’Αγία Τριάδα’’ διαιρετή…., 
                            || …..ως φορές ήταν…., ή θεωρούνταν ως τέτοια…., 
                            πάντα, αναλόγως του τι ήθελε κάποιος/οι, ’’μυστικά’’ ή μη, να υπερασπιστεί….. || 
              να, σε προεδρευόμενα δημοκρατικά καθεστώτα…., μα τέως βασιλευόμενες δημοκρατίες…., 
              και…., τότε κι έτσι…., βάπτισμα εν ύδατι ‘’μαζί’’ και πνεύματι…., 
              ή, μόνο, ύδατι, αναλόγως…., να, στα ‘’αυτοφυή : αυθύπαρκτα’’ καθεστώτα : 
              ’’πάντα’’, προεδρευόμενες δημοκρατίες…., 
              …..ε…., και στα αθεοκρατικά καθεστώτα….. μη βάπτισμα….,….! }*} 
 
■ Γη (γη)….: η χώρα τους…., εδώ του Ισραήλ…., όπου ο Ι. Χ : 2ος ‘’Κύριος’’ 
προορίζονταν για βασιλιάς του αρχιβασιλιά : 1ου ‘’Κυρίου’’….,….. όπου τα…..: 
 
▪ Πνεύμα….: η ιδέα της προσάρτησης του Ισραήλ 
στην ’’θεο’’προστατευόμενη’’ ζώνη κυριαρχίας του αρχιβασιλιά…., τότε…., 
και, κυρίως, ο εκεί εγκάθετος του Πατέρα ‘’θεού’’ : ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., 
τότε κι εδώ, Πατροπνευματικός Ιησούς Χριστός…., 
ο ενσαρκωτής της ιμπεριάλ ιδέας του Πατέρα ‘’θεού’’ και υιός ή ‘’υιός’’….. του…., 
ο, Βασιλοπνευματούχος, ’’πατήρ’’ ’’’’θεός’’’’ και ο ‘’λόγος’’….,….. 
 
▪ Ύδωρ….: όσος τέτοιος, λαός : νερά του Ισραήλ…., 
βάπτισμα, ’’και’’, εν ύδατι [ …..εξιλαστικό ύδωρ…!; ] του Ιωάννη, του βαπτιστή του Ιησού Χριστού : Ι. Χ…., 
και, κυρίως, ο Ιησούς Χριστός : ο μασκέ εκφραστής, αρχικά, τάχα, και, του λαϊσμού…., ’’υιός’’…., 
μετά δε, αμασκέ, μόνον, του βασιλεïσμού…., υιός…., μόνον, βάπτισμα εν Πνεύματι….! 
 
Ναι…., και γι’ αυτό κάνει, ο σούπερ δημαγωγός Ι. Χ και ‘’μεταθανάτια’’, αντιδιαστολή βαπτισμάτων…., 
ήτοι…., το, ’’μεικτό’’, του Ιωάννη Βαπτιστή : Ι. Β…., το και δικού του, αρχικά…., 
με το, σκέτο, δικό του…., το εν Πνεύματι, μόνον,….. 
ε…., αφού…..«ο νους του βασιλέως, Ι. Χ, είναι ως υδάτινον | λαϊκόν | ρεύμα εις την χείρα του Κυρίου 
/ του αρχιβασιλέως : ’’θεού’’ /· |και| οπουδήποτε θέλει στρέφει αυτόν»….: Παροιμίαι Σολομώντος : 21 : 1….! 
Ε, ναι…., που ο Ι. Β…., και, εν ύδατι…., δεν ήθελε, μάλλον, να είναι βασιλιάς, ή βασιλιάς κι αρχιερεύς…., 
χμ, αν και, και, ο Ιησούς Χριστός, ιστορικά, τουλάχιστον, 
δεν έγινε ούτε κηπουρός αρχιβασιλιά τινός ή άλλου τινός…. .και….! 
                    / Αποκάλυψη Ιωάννη : 17 : 15…..: νερά : ύδατα = «λαός και όχλοι, έθνη και γλώσσες»….. / 
 
▪ Αίμα….: ο Ιησούς Χριστός : η, συγγενική τους, ιμπεριάλ ιδέα : κρίκος….:  / Α, πάντα, κι οι 2 ρέζους - -….! / 
άλλοτε έτσι….: μόνον, Πνεύματι : γνήσιος, υιός…., 
ουρανό,εξωτερικό,σταλτος…., βασιλο,’’θεο’’,κατάγωγος…., 
κι άλλοτε αλλιώς….: ύδατι μαζί και Πνεύματι : νόθος, ’’υιός’’…., ανθρωποβασιλο,’’θεο’’,κατάγωγος…., 
ή, ’’γνήσιος’’, υιός από ‘’μυστική : μυστηριακή’’ σύλληψη 
‘’θεο’’σπέρματος / ή ’’θεο’’λόγου / υπό κοινής θνητής….. ανθρώπου…., 
μα, πάλι, βασιλο,’’θεο’’,κατάγωγος…., εεε, εδώ, το ’’μετα : υπερ’’φυσικό χαρακτηρίζει…., 
να…., σαν μια φυσική : ’’τεχνητή’’ ‘’μήτρα’’ να κυοφορεί και να γεννά έμβρυο από ‘’θεό’’ και ‘’θεά’’…., 
άρα, μη φυσικό το παιδί…., χμ, υιός κι εδώ…., ‘’μετα : υπερ’’φυσικό παιδί….! 
 
■ …..οι/τα τρεις/τρία αυτοί/αυτά…., 
αντανάκλαση της ουράνιας : εξωτερικής Αγίας Τριάδας στη γη, εδώ, του Ισραήλ…., 
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             || Ε, σκαιώδης, ’’μαρτυρούσα’’ Αγία Τριάδα….: 
             παρααγιατριάδα της ουράνιας : εξωισραήλιας Αγίας Τριάδας…., 
             ’’αγγελική’’ : πρακτορική στη γη : χώρα του Ισραήλ….! || 
είναι σύμφωνοι…., 
αν και δεν λέει…., ως για τους του ουρανού : εξωτερικού τρεις….: ένα…., πως είναι κι αυτοί ένα…., 
καθώς οι του ουρανού : εξωτερικού είναι, ’’μοιραία κι αναπόφευκτα’’, ’’σε συσκευασία του ενός’’…., 
ενώ οι της γης : και, χώρας τους τρεις…., ’’μοιραία’’ κι αναπόφευκτα’’…., δεν….. ’’μονοσυσκευάζονται’’…., 
παρά, μόνον, πολυσυσκευάζονται, πρώτα, και, μετά, ως μία συσκευή : συσκευασία και διά του υιού ή ‘’υιού’’, 
είναι : την πάει/πάνε προς το ‘’θεό’’….. κι όχι εν τω ‘’θεώ’’…., ναι, ω σατανο·συμβολοπαιχνιδιάρηδες,….! ■ 
            ---------------------------------------------------------%%%%%%%%---------------------------------------------- 
 
Λοιπόν…., Ιωάννης : 1 : 1, 2, 3….: «Εν αρχή υπήρχεν ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς τον Θεόν 
  // …..όχι εν τω Θεώ : ’’θεώ’’…., ως ο ουράνιος : εξωισραήλιος Θείος, ’’θείος’’, Λόγος….: Ιδέα, και, Ι. Χ….. // 
και Θεός ήτο ο Λόγος. 
 
                           ( …..α, κι αυτός…., ανεξάρτητη οντότητα…., τάχα…., 
                           κι όχι ως Ιδέα, και, Ι. Χ…., ενσαρκωτή εκεί : στη γη : στη χώρα του Ισραήλ….. ) 
 
Αυτός υπήρχε εν αρχή προς τον Θεόν. 
 
      |$| Να, εδώ κι ως προς αυτόν, τον «Θεό Πατέρα»…., ε, τον….. ανενσαρκωτό…., επανατονιστό το ότι….: 
      ο τότε κι εκεί Θεός : ’’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ του εκτός Εδέμ ουρανού : εξωτερικά της Εδέμ 
      διαλέγει την Εδέμ για νέα δημιουργία του κι εγκαθιστά ως πρώτους κατοίκους της τους Αδάμ κι Εύα…., 
      αφού πριν τα σχεδίασε : τα χαρτογράφησε όλα εκεί γύρω του…., 
      ήτοι, ουρανούς : γαίες και γαίες : ουρανούς….. με τα επί αυτών…., 
      όπερ : το σχέδιο της τότε νέας δημιουργίας του αυτό εστί Λόγος / Πνεύμα / κι ενσαρκωτή Ιδέα του….! 
      Να, Λόγος εν αυτώ….. κι όχι «προς αυτόν»…., 
      ως εδώ ο Ιωάννης λέει…., μα μόνο, περί Ι. Χ «Λόγου : Θεού»…., 
      Λόγος αυτού που διαχώρισε, σχεδιαστικά, τα ύδατα : λαούς 
      με ουράνιο θόλο : «ουρανό»….: Γέν.: 1 : 1, 8….,….! |$| 
 
 Όλα έγιναν δι’ αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγιναν από όσα έχουν γίνει….,….! 
 
         /*/ Ω, ναι, ρε σουρρεάλες ιμπεριάλες…., να…., και η παλιά δημιουργία της Παλαιάς Διαθήκης 
         και η, ‘’οραματιζόμενη’’, νέα δημιουργία της Καινής Διαθήκης…., 
         ναι, δι’ αυτού -- ‘’αυτού’’…., ως….. αξιωματική αρχή : υική : Ιησουική :…., χξς΄ςςςς….! /*/ 
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 
▓ …..ευθύς πιο κάτω…., Ιωάννης : 1 : 4,…..8…., ο αρχι…..αρχιβασιλόφρων Ιωάννης διευκρινίζει πως….. 
«Μέσα εις αυτόν / …..τον Λόγο….. / υπήρχε ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων….. 
               || …..α, των νεκρών ζωντανών ανθρώπων του Ισραήλ…., 
               ε, ιδίως, των….. των κάτω τάξεων….. σκοτοαλαφιασμένων….! || 
 
Δεν ήτο εκείνος 
             [[ …..χμ, ο ’’φαγωμένος’’ τους Ιωάννης, ο Βαπτιστής του Ιησού Χριστού, δεν ήτο το φως…., 
             μα, χα, ο Ιησούς του Ιωσεδέκ, σώρρυ, ο Φοίβος Απόλλων, σώρρυ, Ιησούς Χριστός ήτο το φως…., 
             που τους κατασκοτοαλάφιασε…., να…., που…., 
             μη μπορώντας/μη θέλοντας να σκοτώσει τη Νύχτα και τη νύχτα…., 
             βάφτισε το σκοτάδι φως…., ε, χα, και ‘’δεν υπήρχαν’’/’’δεν υπολογίζονταν’’, πια, τυφλοί οι….! ]] 
το φως αλλά ήλθε να μαρτυρήση διά το φως….! 
      (( …..ε, διά το εις τον Λόγον φως….,….. 
      εχ, εεεεε, κι άειντε και να βρείτε, και, οι Ι. Χήδες, ποια είναι η ‘’Δ. Ε. Η’’…., 
     ποια η ‘’λάμπα’’….. και ποιο το ‘’φως’’…., και, τους….,….. ναι, και ξαναπληρώστε το λογαριασμό….! )) ▓ 
 
● …..Θεωρία της Αγίας Τριάδος….: 
Συρία….: Θεός (Μπάαλ), θεά (Μπααλάθ) και το παιδί τους….,….. 
ή Αίγυπτος….: Όσιρις, Ίσιδα ( Άγιον Πνεύμα : ε, στους, τάχα, μονοθεϊστές….. ) και Ώρος….,….. 
ή Ελλάδα….: Δίας, ιδέα Αθηνά και, ενσαρκώτρια της ιδέας Αθηνάς, η «Τριτογένεια» Αθηνά….,….. 
ή Βραχμανισμός….: Βράχμα, Βισνού και Σίβα….: 
τρεις….. διαφορετικές….. μορφές του μοναδικού αρχικού όντος….: 
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τριαδική υπόσταση, Αγία Τριάδα : Τριμουρτί….: 
’’τουρλού τουρλού πολυσαλάτα καταχτυπημένη στο μίξερ’’….. κι άει να βρεις….,….. ή…., ή…., ήηηηη….! ● 
 
♣ Χριστιανισμός….: Άγιο Πνεύμα….: το εννοούσαν σαν γυναικεία, ’’κυοφορική’’, μορφή : περιστεράς…., 
ενώ άλλοι αλλιώς….! 
 
Οικουμενικές Σύνοδοι /Ο. Σ/ : 
                   ---- Χμ, «όλες»…., τάχα, υπό την καθοδήγηση του ίδιου, μα αντιφατικού, Αγίου Πνεύματος…., 
                   ε, ανισόρροπου…., ως ‘’τέτοιοι’’ κι οι όλοι οι συγκαλέσαντές ‘τες…., 
                   μα κι ‘’όλοι’’ οι, και, σε αυτές συμμετέχοντες ‘’τέτοιοι’’…., άπαξ και πλέον…., 
                   που η μια αναθεωρούσε κι αναθεμάτιζε την άλλη…., τα πρόσωπα και τις αποφάσεις τους…., 
                   ως, λ. χ, η Ζ΄ Ο. Σ τις….. Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄….. Ο. Σ….! ---- 
αποφάσεις, και, τους….: και, η καθιέρωση…., χα, σταδιακά…., του δόγματος της Αγίας Τριάδος : 
τρεις υποστάσεις που μετέχουν στην ίδια ουσία και στην ίδια ενέργεια….! 
 
Και….. ’’διαχωρισμός’’…., / …..στο Βυζάντιο….: ’’εναλλάξ’’….. / μετά από τόσες αρχο’’τέτοιες’’ ‘’πάλες’’…., 
Κράτους κι Εξουσίας…., 
να…., άλλο κοσμική και άλλο εκκλησιαστική Εξουσία…., 
μα….. συνυπάρχουσες και συγκυβερνώσες…., μασκέ ή μη…., 
συνδεδεμένες, ’’έκτοτε’’ και δογματικά, ως παντού και πάντα, 
με το αδιάσπαστο κι αναλλοίωτο Πνεύμα του μυστικοπαθούς ‘’παρθένου’’ θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: 
εξωτερικού επεκτατισμού ή, έτσι ξανά, εσωτερικού κυριαρχισμού….! 
 
Γενικά, κι αυτό…., ’’φυσικά’’’…., κυρίως, επειδή ‘’δεν τραβούσε άλλο’’ 
η….. χουντική τους Χούντα : η Δικτατορία των κακίστων δικτατόρων…., η αρνητικότατη - -…., 
αφού δεν ήθελαν, ποτέ τους…., και ως, ’’τελικά’’, καταργητική τους…., 
την δημοκρατική Δημοκρατία : τη Δημοκρατία των καλλίστων δικτατόρων…., την υπερθετική ++…., 
παρά, τότε πια, την…., βολευτική τους…., έτσι κι έτσι….: 
άλλοτε : περισσότερες φορές κι αναλόγως, την δημοκρατική Χούντα : 
την + - : θετικοαρνητική ή αρνητική…., την περισσότερο - και λιγότερο +…., 
κι άλλοτε : λιγότερες φορές κι αναλόγως, την χουντική Δημοκρατία : 
την - + : αρτητικοθετική ή θετική…., την περισσότερο + και λιγότερο -….,….! ♣ 
 
          ==================================================================== 
 
          11 --- 9 ) 
                   #9)                   Περί αναστάσεως του Ιησού Χριστού και των νεκρών. 
 
Σας παρέδωκα δηλαδή εν πρώτοις (!;) εκείνο, το οποίον και (!;) παρέλαβα, 
ότι ο Χριστός (!;) επέθανε διά τας αμαρτίας μας (!;!;!;!;!;) σύμφωνα με τας γραφάς, 
       // …..έι, σύμφωνα με το σενάριο….. ο 1ος αποφυλακισθείς : αναστηθείς…., α, και με το….. ‘’στοίχημα’’…., 
       που, τ ό τ ε, δεν αποφυλακίζονταν : ανασταίνονταν…., σχεδόν, ποτέ…., θανατοποινίτης : νεκρός…!; // 
ότι (!;) ετάφη, ότι (!;) αναστήθηκε την τρίτην ημέραν (!;!;!;!;!;) σύμφωνα με τας γραφάς 
και ότι εμφανίσθηκε εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα, έπειτα εμφανίσθηκε, 
μια φορά, σε πάνω από (!;) πεντακόσιους αδελφούς, από τους οποίους οι περισσότεροι (!;!;!;!;!;) ζουν 
μέχρι σήμερα, αλλά μερικοί (!;!;!;!;!;) εκοιμήθησαν.      [ Ε, νααα, να λέτε….: όχι εκοιμήθη τις, μα πέθανε….! ] 
           || …..μερικοί εκοιμήθησαν….: ’’«εν τη κονιορτώ»’’…!; Τί, σε υπαίθριο τάφο : κονιορτούχα φυλακή…..   
           κι ως ελαφρο,‘’υπνο’’,ποινίτες…., που ελαφρύ το ‘’αμάρτημά’’ τους : η ασθένειά τους : ‘’συνάχι’’…!; 
           Και….. οι ‘’500’’ αυτοί θα αποτελούσαν το «Συμβούλιο των Πεντακοσίων»….. κριτών 
           στα «Μεγάλα Μυστήρια» του Ιησού Διονύσου, σώρρυ, του Διονύσου Ιησού…., 
           μαζί με τους χορηγούς των «Μυστηρίων» αυτών….: οι «πάνω από πεντακόσιους αδελφοί»…!; || 
Έπειτα εμφανίσθηκε εις τον Ιάκωβον, έπειτα σ’ όλους τους αποστόλους, 
τελευταίον δε από όλους, σαν σε έκτρωμα, εμφανίσθηκε και σ’ εμέ. 
Εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους αποστόλους, 
που δεν είμαι άξιος να ονομάζωμαι απόστολος, διότι κατεδίωξα την εκκλησίαν του Θεού. 
Αλλά (!;) με την χάριν του Θεού είμαι εκείνο που είμαι, και η χάρις του σ’ εμέ δεν υπήρξε χωρίς αποτέλεσμα, 
αλλά περισσότερον από όλους αυτούς εκοπίασα, όχι όμως εγώ αλλ’ η χάρις του Θεού που είναι μαζί μου. 
                                                [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ] 
 
  {{ Γνωρίζομεν ότι ο Χριστός, αφού αναστήθηκε εκ νεκρών, (!;) δεν θα πεθάνη πλέον, 
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           --/-- …..ε, αν και μη ιστορικός…., αυτόςςςςς…., αθανατοποιήθηκε : ‘’πέρασε στην Ιστορία’’, χα…., 
           ως ο πρώτος, τότε, αποφυλακισθείς : αναστηθείς θανατοποινίτης : νεκρός στο Ισραήλ : Τάφο…., 
           χα, και, μέσω αυτού, το Ισραήλ δεν θα ξαναγίνει, θανατοποινικά, Φυλακή : Τάφος…., πλέον….! --/-- 
ο θάνατος (!;) δεν έχει πλέον εξουσίαν επάνω του. |*| Χμ, αν ξαναπάει στη Σιώνα ο επικηρυγμένος, τότε, θα 
δείτε τι Θάνατος:Φυλακή χωρίς ανάσταση:αποφυλάκιση θά ‘χει….! |*| [Παύλου,Προς Ρωμαίους,κεφ.6,εδ 9.] }} 
                         {{ Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε 
                και εμάς θα αναστήση διά της δυνάμεώς του.      [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 6, εδ. 14. ] }} 
 
Εάν δεν υπάρχη ανάστασις νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε·  ( Εχ, αφού ‘’αναλήφθηκε’’, ννναι….! ) 
και εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι χωρίς νόημα το κήρυγμά μας, [ Ε, κενή η Καινή Διαθήκη….! ] 
είναι και η πίστις σας χωρίς νόημα. 
     { Άντε, βρε απ,αν,έλπιδες…., ‘’τελικά’’, θα απελευθερωθεί : ‘’αποφυλακιστεί’’ το Ισραήλ -- Φυλακή….! } 
Γινόμεθα επίσης και ψευδομάρτυρες του Θεού, επειδή εμαρτυρήσαμεν διά τον Θεόν 
ότι ανέστησε τον Χριστόν, ενώ δεν τον ανέστησε, εάν πραγματικά οι νεκροί δεν ανασταίνωνται. 
   [ Έι, οι, ψυχές, ως η στον Άδη Άγγελος : θανατοποινίτισσα ψυχή, ανασταίνονται : αποφυλακίζονται…!; ] 
Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνωνται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθή. 
Εάν δε ο Χριστός δεν έχη αναστηθή, δεν έχει καμμίαν αξίαν η πίστις σας· ευρίσκεσθε ακόμη 
μέσα εις τας αμαρτίας σας. Άρα και εκείνοι που επέθαναν με πίστιν εις τον Χριστόν, έχουν χαθή. 
           ( Άντε, βρε απ,αν,έλπιδες…., ‘’τελικά’’, θα αναστηθούν : θα αποφυλακιστούν….! ) 
Εάν μόνον διά την ζωήν αυτήν έχωμεν ελπίσει εις τον Χριστόν,  // Εχ, μόνο, για τότε κι εκεί, αλληγορεί….! // 
τότε είμεθα οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους.   [ Όι -- όι, ω αξιολύπητε εύελπι Π,Φ,αύλε….! ] 
Αλλά ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε εκ νεκρών, η πρώτη συγκομιδή των πεθαμένων. 
Διότι επειδή διά μέσου ανθρώπου ήλθε ο (!;) θάνατος, 
     ( Εμ, απ’ την εποχή του παραβάτη…., χμ, διά της Εύας…., Αδάμ έγινε το Ισραήλ : Τάφος : Φυλακή….! ) 
διά μέσου (!;) ανθρώπου { Α, όχι θεανθρώπου…!; Σατανοκατθρώπου…!; Και τι καλό το «βουτυρόμελο»….! } 
ήλθε και η ανάστασις των νεκρών. Καθώς εν τω Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και εν τω Χριστώ 
όλοι θα ζωοποιηθούν. (!;)  [Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.] 
 
Μερικοί δεν γνωρίζουν τίποτε περί Θεού. [Α, ο Ι.Χ το τέλος του Νόμου, εγώ το τέλος σας….!] Προς εντροπήν 
σας το λέγω.  Αλλά θα ερωτήση κάποιος : «Πώς ανασταίνονται οι νεκροί; Με τί είδους σώμα έρχονται;». 
     { Ε, όπως και τα των μερικών από τους ως άνω 500 που εκοιμήθησαν : προφυλακίσθηκαν υπαίθρια….! } 
Ανόητε, εκείνο που εσύ σπέρνεις, δεν παίρνει ζωήν, εάν δεν πεθάνη πρώτα /Φέρετρό σου η φάτνη –του….!/ 
 (Λαέ, πριν γεννηθείς, σε σκότωσαν τα Κτήνη, που, κισμέτ τους, η ρίζα της ζωής σου είν’ στο φέρετρό της….!) 
και εκείνο που σπέρνεις, δεν είναι το σώμα που θα φυτρώση αλλά γυμνός σπόρος, 
      [ Εμ, ‘’σκιά του εαυτού τους’’ καταντούν, ιδίως, οι….. ’’θερισμένοι σιταρόσποροι’’….. θανατοποινίτες….! ] 
είτε σιταριού είτε άλλου από τους λοιπούς σπόρους και ο Θεός του δίνει σώμα της εκλογής του και εις τον 
κάθε σπόρον δικό του σώμα. Δεν είναι κάθε σάρκα η ίδια σάρκα, αλλ’ άλλη είναι η σάρκα των ανθρώπων, 
άλλη η σάρκα των (!;) κτηνών, άλλη των (!;) ψαριών, άλλη των (!;) πτηνών. 
              ---- …..μπερδέ μπουρδέ αναγωγή….,/ όλοι οι δημαγωγοίοιοι….,/ 
              που αλλάξαν, πια, οι συμβολισμοί….,/ σαν είναι, πια, πνευματικοίοιοι….! ---- 
 
Υπάρχουν σώματα επουράνια / τα «υπέρλαμπρα» ‘’αέρινα’’ : «άσαρκα» των «αθανάτων» υπερανθρώπων / 
και σώματα επίγεια. || τα ‘’«λαμπρά»’’ ‘’υδάτινα’’ : ένσαρκα των ‘’«θνητών»’’….. ‘’ανθρώπων’’, ‘’κτηνών’’,….! || 
          (**( …..εεεεε…., δεν έχουν δα και την ίδια μεταχείρηση οι φυλακισμένοι : νεκροί….! 
          Άλλη η μεταχείρηση του ελαφροποινίτη…., άλλη η του βαρυποινίτη…., άλλη η του θανατοποινίτη….! 
          Μα…., κι ως προς τους άνω…., η μεταχείρησή τους είναι ανάλογη με τη ‘’στάση’’ και τη ‘’δύναμη’’ 
          των έξω της φυλακής -- τάφου ελεύθερων -- ζώντων προστατών….: ανάλογη με το ‘’μέσον’’…., 
          που….. αλλιώς τα, Υλικά : Φυσικά, ‘’ευγενή’’ κι ‘’αγενή’’ ‘’ουράνια’’ ‘’νερά’’…., 
          αλλιώς τα, υλικά : φυσικά, ‘’ευγενή’’ κι ‘’αγενή’’ ‘’γήινα’’ ‘’νερά’’…., 
          αλλιώς τα, Πνευματικά : Υπερφυσικά, ‘’ευγενή’’ ‘’ουράνια’’ ‘’αέρια’’…., 
          αλλιώς τα, πνευματικά : υπερφυσικά, ‘’ευγενή’’ ‘’γήινα’’ ‘’αέρια’’….! )**) 
Αλλ’ άλλη είναι η λαμπρότης των επουρανίων, άλλη των γήινων. 
 ( Έι, μήπως, επιγείων, αλά το επουρανίων…!; Και πνευματικοί οι υπεράνθρωποι και υλικοί οι άνθρωποι…!;  ) 
Άλλη είναι η λαμπρότης του ηλίου, άλλη της σελήνης και άλλη η λαμπρότης των αστέρων, /των αλληγορικών/ 
διότι αστέρι από αστέρι διαφέρει κατά την λάμψιν. Έτσι είναι και με την ανάστασιν των νεκρών. 
 
Εκείνο που σπέρνεται είναι φθαρτόν, εκείνο που ανασταίνεται άφθαρτον. |Α, τα ‘’νερά’’ θα γίνουν ‘’αέρια’’…!;| 
         /$/ Τί…., από «εξάπαντος» εις θάνατον θανατοποινίτες…., πριν…., 
         «εξάπαντος» εις ζωήν ζωοαμοιβίτες…., τώρα…., ε, οι τέως θανατοποινίτες…!; 
          Ε, άλλο : φυσικό, άδοξο, αδύναμο, φθαρτό….. το υλικό σώμα : κορμί της Π. Δ του Μωυσή….. 
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          κι άλλο : πνευματικό, ένδοξο, δυνατό, άφθαρτο,….. το πνευματικό σώμα : κορμί της Κ. Δ του Ι.Χ….! /$/ 
Σπέρνεται άδοξον, ανασταίνεται ένδοξον, 
 || …..χμμμ…., φυσικός:παλαιοδιαθηκικός:υλικός φυλακίζεται…., 
 υπερφυσικός: νεοδιαθηκικός:πνευματικός αποφυλακίζεσαι….! Δημαγωγός ορεο, αερο, πλουσιο,κράτης…!; || 
σπέρνεται εις κατάστασιν αδυναμίας, ανασταίνεται εις κατάστασιν δυνάμεως, σπέρνεται σώμα φυσικόν, 
ανασταίνεται σώμα πνευματικόν. [ Α, και το του Ι. Χ, σαν αναστήθηκε : αποφυλακίστηκε, π,Π,νευματικό…!; ] 
        ( …..χα…., ο σιταρόσπορος της Π. Δ είναι φυσικός…., μα τα στάχυα της Κ. Δ είναι πνευματικά….,….! 
        Τα άχυρα τί είναι…., ρε άχυρα εσείς…!; Κάδμειος Αδάμ…., ρε μπερδέ μπουρδέ Καννιβάλ Καββάλ…!; ) 
Υπάρχει σώμα φυσικόν, υπάρχει και σώμα πνευματικόν. 
 
 Έτσι είναι και γραμμένον : 
Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ον ζωντανό· ο τελευταίος Αδάμ πνεύμα που δίνει ζωήν. 
    { …..ο Καββάλ «Αδάμ Κάδμος» τί…!; Ενδιάμεσος του, εκεί, πρώτου και του, εδώ, τελευταίου Αδάμ…!; } 
Δεν είναι όμως πρώτο το πνευματικόν, αλλά το φυσικόν, έπειτα το πνευματικόν. /‘’νερά’’ τ’ ‘’αέρια’’, πριν….!/  
Ο πρώτος άνθρωπος επλάσθηκε από την γην (!;) , γήινος, 
    // Τί, κατοικημένη ήταν η Εδέμ….. ή ο Αδάμ κι η Εύα ήσαν, πριν, ‘’ευγενή’’ |ή ‘’αγενή’’| ‘’ουράνια’’ ‘’νερά’’…!; 
    Και ο Αδάμ κι η Εύα ήσαν ‘’γήινοι’’ -- εσω’’γήινοι’’ : ντόπιοι….. κι όχι ‘’ουράνιοι’’ -- εξω’’γήινοι’’ : ξένοι…!; // 
ο δεύτερος άνθρωπος, δηλαδή ο Κύριος, είναι από τον ουρανόν (!;). / Τί…., ‘’ουράαανια’’ κι η Μαρία…!; / 
Όπως ήτο εκείνος ο γήινος άνθρωπος, τέτοιοι είναι οι γήινοι, ( Τί…., ‘’γήινη’’ και υ,Υ,λική η Π. Δ…!; ) 
και όπως είναι ο επουράνιος, τέτοιοι είναι και οι επουράνιοι, | Τί…., ‘’ουράνια’’ και π,Π,νευματική  η Κ. Δ…!; | 
και όπως εφορέσαμεν την εικόνα του γηίνου, θα φορέσωμεν και την εικόνα του επουρανίου. 
         ---- Ω Αφεβραïστή Παύλε…., χμ, που, κυρίως, γι’ αυτό σε ‘’κυνηγούσαν’’ κι οι Ιουδαίοι….! ---- 
 
Σας λέγω τούτο, αδελφοί:ότι (!;) σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού 1, 
ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν.  [ Εμμμ, ποτέ και πουθενά, γνήσια δημο,λαο,νερο,κρατία….! ] 
( 1 : μόνο, ως βασιλό, Γιαχβό, φρονες ) Προσέξατε, σας λέγω ένα (!;) μυστήριον : (!;) δεν θα πεθάνωμε όλοι, 
           *** Ω Ρακά πολυπράκτορα Π,Φ,αύλε…., κάνε κι άλλα πιο ‘’τέτοια’’….. ’’τέτοια’’….: πιο ‘’απόκρυφα’’….. 
           και στο ‘’ πι και φι’’ θα πεθάνεις «εξάπαντος» : θα γίνεις αμετάκλητα θανατοποινίτης….! *** 
αλλά όλοι θα μεταβληθούμε, (!;) σε μια /πραξικοπήματι/ στιγμή, σε μια ματιά, κατά την τελευταίαν σάλπιγγα· 
διότι θα σαλπίση η σάλπιγγα  [Τίνος σάλπιγγα…!; Της «Αθηνάς Σάλπιγγος» ή της «Κλειούς Σάλπιγγος»…!;] 
και οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς να υπόκεινται πλέον εις φθοράν,  ( Ε, φθαρτική η φυλακή : τάφος….! ) 
και εμείς θα μεταβληθούμε. (!;) Διότι πρέπει αυτό που είναι φθαρτόν να ενδυθή την αφθαρσίαν 
                        // Εχ, κάλέ, όχι και πως θα ξεδιψάσουν τα ‘’νερά’’….! // 
και αυτό που είναι θνητόν να ενδυθή την αθανασίαν. {{ Εεε, μόνον, τα ‘’νερο’’σώματα των «ορθών χρηστών 
του μαμωνά»,  σαν τους «δεχτούν στις αιώνιες σκηνές τους, όταν πεθάνουν»….: Ι. Χ : Λουκάς : 16 : 9….! }} 
 
Και όταν αυτό που είναι φθαρτόν ενδυθή την αφθαρσίαν και αυτό που είναι θνητόν ενδυθή την αθανασίαν, 
τότε θα εκπληρωθή ο λόγος που είναι γραμμένος : Καταβροχθίσθηκε ο θάνατος και ενικήθηκε. / Χξς΄ςς….! / 
Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου; Πού είναι, Άδη, η νίκη σου; Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία, η δε  
δύναμις της αμαρτίας ο νόμος. /Α, γι’ αυτό είν’ θανατηφόρος ο νόμος…!; Ε, ως παν, λαοκτόνο, Μνημόνιο….!/ 
 
    /**/ …..τί…., το κεντρί του θανάτου : της βαρυποινικής φυλάκισης είναι η αμαρτία : το κακούργημα…., 
    η δε δύναμις της αμαρτίας : κακουργήματος είναι ο νόμος…!; 
    Άρα…., τί…!; Με τον νόμο δυναμώνονται οι κακούργοι…!; 
    Εμ, ναι…., ω σεις εν αδυναμία : «μαλακία» ‘’νερά’’…., ω «.αλάκες»…., 
    που έχει…., ιδίως, ‘’αερ’’αγωγικά…., ‘’παράθυρα’’ ο νόμος…., ε, για τους ‘’ημετέρους’’ θανατοποινίτες….! 
    Ναι…., ω δυνατά ‘’αέρια’’…., ω «.αμιάδες»….! /**/ 
 
Αλλ’ ας ευχαριστούμε τον Θεόν, που μας δίνει την νίκην διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
    [[ Α, ναι…., ω Εβραίοι…., τη μια νίκη νίκη….: .αμιάδες….. και την άλλη ήττα νίκη….: .αλάκες…., 
    ε, κι όταν ήττα ήττα….: ‘’μανίκι’’…., ε, ‘’μανικωμένοι’’ : .αμημένοι…., ναι, και να προσέχατε εσεσείςς….! ]] 
Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε σταθεροί, αμετακίνητοι, εργαζόμενοι όλο και περισσότερον εις το 
έργον του Κυρίου πάντοτε, αφού ξέρετε ότι ο κόπος σας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. || Ωχ, ννναι, έεετσι….! || 
                                   [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15, 
             εδ. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. ] 
 
(!;) Επίστεψα και (!;) διά τούτο εμίλησα, και εμείς πιστεύομεν, διά τούτο και μιλάμε, 
     [ Ναι…., ω πρωτάτε της κωδικικής γλωσσολαλιάς…., ννναι, ω Σφίγγα με τα αινίγματα : ενέδρες….! ] 
διότι γνωρίζομεν ότι εκείνος που ανέστησε τον Κύριον Ιησούν 
    || Εχ, ποίος ’’αιθέρας’’…., ή κι ‘’αέρας’’…., τέλος πάντων…., αποφυλάκισε : ανάστησε την τουρίστρια…!; || 
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θα αναστήση και εμάς διά του Ιησού και θα μας στήση { …..ααα, ανα στήσει…!; } μαζί μ’ εσάς ενώπιόν του. 
Όλα γίνονται προς χάριν σας, ώστε καθώς η χάρις επεκτείνεται εις περισσοτέρους, να προκαλέση πλουσίαν 
την ευχαριστίαν προς δόξαν του Θεού. /Άει, γέρο, και….. ανα….. στύση….: χαρά σε….. Φοίβη, Πρίσκα,….!/ 
                                                                               [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 4, εδ. 13, 14, 15. ] 
 
Δεν θέλομεν, αδελφοί, να αγνοήτε όσον αφορά εκείνους που κοιμούνται, 
       (( Οι υπαίθρια ‘’παλουκωμένοι’’ : οι «εν τη κονιορτώ κοιμώμενοι»….. ’’θανατο’’,ελαφρο,’’υπνο’’,ποινίτες : 
       μη εν τη υπογεία φυλακή -- τάφω αλυσοδεμένοι θανατο,βαρυ,’’υπνο’’,ποινίτες…!; )) 
διά να μη λυπήσθε όπως και οι λοιποί που δεν έχουν ελπίδα. [ …..χμ, οι θανατοποινίιιτεςςς…!; ] 
Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, 
             { …..χξς΄…., φυλακίστηκε ως θανατοποινίτης….. κι αποφυλακίστηκε…., χμ, ‘’θεία’’ χάριτι…!; } 
έτσι και ο Θεός διά του Ιησού θα φέρη μαζί του εκείνους που κοιμήθηκαν. 
                              / …..τί…., οι «εις την κονιορτόν της γης» ‘’κεκοιμημένοι’’…!; / 
   || Ε, όταν θανατοποινίτες αποφυλακίζονται…., δεν θ’ αποφυλακιστούν οι εν υπαίθρω φυλακισμένοι…!; 
   Και….. τους Έλληνες….: Θεσσαλονικείς, Κορινθίους,….. ποιοί τους είχαν Φυλακή στην Ελλάδα τότε…!; || 
 
Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής, ότι 
εμείς οι ζώντες // …..οι, όπως, μη φυλακισμένοι…!; Οι υποταγμένοι τω Γιαχβέ ‘’νεκροί’’, μα ζωντανοί…!; // 
(!;!;!;!;!;) που θα παραμείνωμεν (!;!;!;!;!;) μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου, 
(!;) δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν, 
      [ Εμ…., ω….. παρηγορημένοι…., προηγούνται οι για το Χριστόοο φυλακισμένοι αντιστασιακοίοιοι….! ] 
(!;) διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού 
(!;) θα κατεβή από τον | Ε, τον 8ο απ’ τους 7…!; | ουρανόν 
και (!;) πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν, 
    { …..α, μήπως υπήρχαν και εκτός Ισραήλ : γης ‘’κοιμισμένοι’’ και ‘’πεθαμένοι’’ τους…!; Ε, ννναι….! } 
έπειτα (!;) εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, ( Α, τότε, η 2α παρ,απ,ουσία του οξαπαποπαντού…!; ) 
θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς μέσα σε (!;) νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου (!;) εις τον αέρα, 
              |$| …..τί…., ω ‘’νεφελο’’ αρπαγμένοι…., στον ‘’ουράνιο’’ αέρα…., χμ, πλάι στα ‘’αέρια’’…!; 
              Εχ, αυτές οι….. πλούσιες….. νεφέλες…., εχ, αυτός ο….. ζάπλουτος….. ‘’αέρας’’….: 
              εξαγοραστές εξαγοράσιμων και μη εξαγοράσιμων ποινών….! 
              Ε, άντε και στην….. υπερζάπλουτη Άζωτον…., χα, να….. αιθεριοποιηθείτε μεταλλακτικώςςςςς….! |$| 
και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον. / …..τί…., πού…., όλοι σας εις τον….. ’’ουρανόν’’…!; / 
Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. 
                                           [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 4, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
       {{ Πραγματικά, είναι δίκαιον εις τον Θεόν να ανταποδώση θλίψιν εις εκείνους που σας θλίβουν, 
σ’ εσάς δε που θλίβεσθε, ανακούφισιν, και επίσης σ’ εμάς, 
όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή από τον ουρανόν μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του 
μέσα σε πυρίνην φλόγα, και θα καταδικάση εκείνους που δεν ξέρουν Θεόν 
και (!;) δεν υπακούουν εις το ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
οι οποίοι θα τιμωρηθούν (!;) με αιώνιον όλεθρον 
   ( Α, ω φακελωτές –τους : ‘’τζιτζίκια’’ εσείς, να κρατάτε διπλούς ‘’φακέλους’’…., που, φορές, χάνονται….! ) 
από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεώς του, 
(!;) όταν έλθη να δοξασθή μεταξύ των αγίων του και να θαυμασθή κατ’ εκείνην την Ημέραν 
μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. 
                               [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8, 9, 10. ] }} 
 
         {{ .....ο μακάριος και μόνος Δυνάστης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων / …..ε, ο Αρχιτράγος Ι. ΑΧ….. / 
και ο Κύριος των κυριευόντων, (!;) ο μόνος που έχει ( …..τί, δυνατότητα αποφυλάκισης…!; ) αθανασίαν,..... 
    ---- Ε, όχι…., που κι άλλοι σύγχρονοί του ‘’πέρασαν στην Ιστορία’’…., μα, χξς΄, ο Ι. ΑΧ : Ι. Χ 1οςςςςς….! ---- 
                                    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 6, εδ. 16. ] }} 
 
         {{ Το στερεόν όμως θεμέλιον που έβαλε ο Θεός, στέκει και έχει την εξής σφραγίδα : 
Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του, 
      // Α, κι ο Ιησούς Διόνυσος γνωρίζει…., ρε συ Φαύλη….. σατυρο,σειληνο,μαινάδα του Διόνυσου Ιησού…., 
      ναι…., και σείσε σατυρικά και με «αρσενικό» μένος τον Ληνόν, χμ, να γίνεις και Σειληνός….! // 
και, Ας απομακρυνθή από την αδικίαν κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Κυρίου. 
                                                                [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 2, εδ. 19. ] }} 
 
Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται εις τα (!;) μνημεία 
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θα ακούσουν την φωνή του / του Ι. Χ / και θα βγουν έξω,….. (!;)   [ Ιωάννης : κεφ. 5, εδ. 28. ] 
 
Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκωνται εμπρός εις τον θρόνον 
και ανοίχθησαν τα βιβλία.                   [ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 20, εδ. 12. ] 
 
                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                     #9)             Περί αναστάσεως του Ιησού Χριστού και των νεκρών..... 
 
Εδώ...., στις φανερέςςςςς επιστολές ‘’του’’ αυτές…., 
        // …..όπου, ποτέ και πουθενά, δεεεν αναφέρεται ημερομηνία…., ως στις προς Σενέκα ‘’απόκρυφες’’…., 
        χα, και, για να μη φανεί, και, το τι έλεγε τη μια, πριν…., 
        και το τι έλεγε την άλλη, μετά…., σαφώς, πιο αντιφατικά….! // 
ο Παύλος λέει κάτι που άλλοι, ευαγγελιστές, δεν αναφέρουν...., 
ότι, δηλαδή, ο Ι. Χ εμφανίστηκε, χμ, αναστηθείς μετά τον "θάνατόν" του…., πλην και σε άλλους…., 
και σε πάνω από πεντακόσιους "χριστιανούς"…., μα άπαξ…., 
κι από τους οποίους, λέει...., μερικοί πέθαναν...., 
χμ, κι όλα, και, αυτά σύμφωνα με τις προφητείες της Π. Δ…., 
που, όμως, για άλλους ‘’τέτοιους’’ τα έλεγαν…., μα, κι εκεί, δεννννν….! 
 
     [[ Αχ, τι κρίμα τους....! Μα, όχι...., χξς΄ςς, που έ τ σ ι θα τους αναστήσει όλους ο Θεός.…, λέει ο Παύλος...., 
     και πως...., αν αυτό δεν πιστεύεται...., τότε, ούτε κι ο Ιησούς αναστήθηκε διά θείας δυνάμεως...., 
     άρα, κι η διδασκαλία τουςςς κι η πίστη σε αυτήν..... είναι πλάνη και χωρίς νόημα κι αξία….! 
     Κρίμα, βρε, που δεν πρόλαβαν, οι μερικοί θανόντεςςςςς τότε, να ιδούν 
     τη 2η παρουσία του, ξου, απεθαντούουου, Ι. Χούλη    ( Έι, πόσες φορές ‘’πέθανε’’ κι ‘’αναστήθηκε’’…!; ) 
     και να μας το αληθομαρτυρήσουν κι αυτοί…., χα, το που έγινε το..... 678 μετά το ποτέ....! ]] 
 
Και, τελευταία, σχιζολέει, εμφανίστηκε στον, «σαν σε έκτρωμα κι ανάξιο να λέγεται απόστολος», Παύλο...., 
    ( Ρε Φαύλε, άλλα έλεγες αλλού…., ότι «σε τίποτα δεν υστέρησες από τους εξοχώτερους  αποστόλους»….: 
    Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 11 : 5....! Α, έγινες, εν τω μεταξύ των 2 επιστολών, άνθρωποςςςςς….! ) 
ο οποίος "εξηγεί"…., ξσς, «το μυστήριον»….! 
 
      || …..εξηγεί, κυρίως, στους….. ανοήτους…., ουστ, «που δεν γνωρίζουν τίποτε περί Θεού»…., 
      παρά, και, αυτός…., που μαρτύρησε για την ανάσταση του Ι. Χ…., ε, μάλλον, ως καταδότης Σαύλος….. || 
 
                [[ Εμ, αφού δεν μας τα εξήγησαν οι εσχατολόγοι καββάλ Ζουρβανιστές του Ιράν 
                τα πριν από σας γράψαντες αυτά τα σχετικά…., που τα κατααντιγράψατε κι αυτά –τους…., 
                εξεξεξήσησέ ‘τα μας…., ω Π,Φ,αύλε…., και σε/σας πιστεύουμε…., 
                καθώς κι οι κατααντιγράψαντες…., ιδίως, εσάς τους αντιγραφείς άλλων…., Ισλαμιστές 
                μας τα επιβεβαιώνουν….: 
                ▪ Κοράνι : Κεφ. Προσκύνημα : Εμείς : 
                Αυτοί που είναι στο μνήμα θα αναστηθούν από τον Αλλάχ….,….. 
                ▪ Κοράνι : Κεφ. Τα Πολεμικά Άλογα : Εμείς : ….. 
                όταν οι νεκροί ξεπεταχθούν από τα μνήματά τους….,….! ]] 
 
Ήτοι…., εξηγεί το πως, χα,….. όσοι νεκροί θα αναστηθούν...., 
    // Ρε, κι εσύ, λεξοπαίχτη και λεξαριθμοπαίχτη…., «αυτοί που έχουν όνομα ότι ζουν, είναι όμως νεκροί»…., 
    ως θα έλεγε κι ο Ιωάννης : Α. Ι : 3 : 1…., τί…!; // 
θα φορέσουν την εικόνα του επουράνιου…., 
ήτοι, το άφθαρτο | …..α, το ’’ονειρικό’’…!; | πνευματικό τους σώμα...., 
 
         *** Ααααα…., δηλαδή…., θα γίνει ανάσταση ψυχών κι όχι κορμιών.…! 
         Επομένως…., ω τρισάθλιοι συμβολισμοπαίχτες…., που αλλιώς : κωδικικέ τα εννοείτε κι αυτά…., 
         προς τί, και, η συμπαντοχαλασιά και, μετά, η δημιουργία νέου Σύμπαντος κ. λ. π…!; 
         Κι αυτοί που αναλήφθηκαν έγκορμοι…., χμ, τί και πού…!; *** 
 
και θα μεταβληθούν…., χωρίς να υπόκεινται πλέον στη φθορά…., 
αφού το φυσικό τους σώμα φθάρθηκε…., διότι..... «σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν 
την βασιλείαν του Θεού, ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν.»....! 
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Και...., καταπώς λέει, ’’μπαλωματικά’’, αλλού....: 
Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 14, εδ. 17...., «.....η βασιλεία του Θεού 
δεν είναι φαγητά και πιοτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον.»….! 
 
            {{ .....Βεβαίως…., αυτός που μπορεί και πείθει τους άλλους..... περί της ύπαρξης του Θεού....,..... 
             ο που μπορεί και κάνει τους άλλους 
                                                        // …..όσους θεωρούν την ψυχή κάτι το θνητό ή κι ανύπαρκτο, 
                                                        άρα, και τους νεκρούς για πάντα νεκρούς….. // 
             να πιστέψουν στην ύπαρξη κι αθανασία της ψυχής....,..... 
             αυτός και "ανασταίνει" τους νεκρούς...., σαφώς, όπου και σε όποια σημεία πείθει....! }} 
 
             ▌ .....έι, να…., με άλλα λόγια, αποκλείει την εκ νέου κορμική εμπειρία των νεκρών…., 
             χμ, που, βέβαια, κακώς την πιστεύουν οι "χριστιανοί"...., 
             καθώς το Σύμπαν είναι θεοπροορισμένο…., θεοπρονόμω...., να είναι αθάνατό...., 
             που...., αλλιώς...., θα το χαλούσε...., ώστε να λάβει τέλος το Μπάχαλο αυτό της Γης....! Εεε…!;….. ▌ 
 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
▓ Ε, μάλλον, μπερδευόμενοι, οι ‘’χριστιανοί’’ από σχετικά κι αντιφατικά με τα ως άνω άλλα του και τους…., 
ως, λ. χ…., πάλι, του Παύλου...., που διαβεβαιώνει τους πιστούς τους πως...., 
τ ό τ ε : ευθύς με τη 2η έλευση : παρουσία του Ι. Χ...., και, όσοι απ’ τους ακροατές του Παύλου θα ζουν...., 
μόνο, οι "χριστιανοί"…., και δη Εβραίοι…., ως, παντού, σχεδόν, δείχνεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη…., 
σε χρόνο που ο…., ο μόνος Δυνάστης και Βασιλιάς των βασιλευόντων…., τιμωρός Ιησούς ‘’ξέρει’’, πια....: 
Λουκάς, Πράξεις Αποστόλων, κεφ, 1, εδ. 7, 8…., 
όπου, ‘’τώρα’’, μόνο, ο Θεός : Πατήρ γνωρίζει τον καιρό της αποκατάστασής τους…., 
ε, τ ό τ ε, λοιπόν, θα ενωθούν για πάντα με τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! 
 
       *$* .....χξς΄…., αφού οι μη "χριστιανοί"...., 
       που δεν υπακούουν στο ευαγγέλιο του νικητή του θανάτου Σίσυφου, σώρρυ, Οσίρεως,….. 
       σώρρυ, Ι. Χ...., 
       θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο...., λέει, παντού εδώ, ο Παύλος..., με βάση το κήρυγμα του Ιησού…., 
       χμ, «του μόνου που έχει αθανασίαν»…., ννναι…., χα…., μα….. η Ιδέα : ’’θεσμός’’ Χριστός…., έστω…., 
       που, χα, το πίιιιιστεψε και, για αυτό, τα….. ’’μπαλωματο’’·λέει με ‘’σιγουριά’’ αυτά τα..... συγχυστικά....! *$* 
 
            ♠ …..Παραπομπή, στο εδώ : Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 15 : 54….: (Η ανάστασις των νεκρών) : 
            «….Καταβροχθίσθηκε ο θάνατος και ενικήθηκε…..»…..από το του Ησαΐου Α΄ : 25 : $8….: 
            ( Ευχαριστήριος ύμνος επί τη προσδοκωμένη σωτηρία ) : 
            «Θα καταργήση / ο Μεσσίας / τον θάνατον διά παντός…..»….! || Τί, δεν ξαναείχαν κατοχή…!; || ♠ 
 
Ναι…., να, τ ό τ ε, θα αρπαχτούν μες σε….. νεφέλεςςς στον….. αέεερα 
και θα είναι για πάααντα μαζί του...., χα, μάλλον, σ’ άλλη γη : «εις τον αέρα»…., 
χμ, | …..έγκορμοι κι αυτοί...!; | ως ο Ιησούς...., όμως, αφού «αναστηθούν πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ»…., 
ε, αποφυλακιστούν : αποαδοποιηθούν όσοι / …..και, και, η Άγγελος…!; / «κατήλθαν ζώντες εις τον Άδην» : 
Ψαλμός Δαυίδ : ΝΔ΄ ή 54 (55) : 16….! 
…..Ναι…., βρε…., και οι ζωντανοί τους θα αναστηθούν : αποφυλακιστούν…., 
που όλο το Ισραήλ, κατά τον Ιεζεκιήλ, ίσον μια….. υπαίθρια φυλακή….! 
Έιιιιι…., κι από τ ό τ ε "την έχουν αρπαγμένη" τα Ιησουάρια....! 
 
Κάλέ, ναι…., έτσι και τα παλιοδιαθηκηκάρια…., 
που, κι από τ ό τ ε, έδιναν βάση στα ‘’τέτοια’’ τους…., ως, λ. χ, του Δανιήλ : 12 : 2….: 
«Και πολλοί (!;) εξ εκείνων οι οποίοι κοιμώνται (!;) εις την κονιορτόν της γης θα εγερθούν, 
άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον,       / Ω ‘’αλύγιστοι’’….. και μη προδότες φυλακισμένοι….! / 
άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….,        | …..τί…., ‘’λυγισμένοι’’ ή μη…., προδότες…!; | 
            ( …..ε, όχι όλοι κι απ’ όλες τις 12 αλληλομισούμενες φυλές τους, 
            που η μια έκανε τα πάντα, ώστε να εξαφανίσει την άλλη….! ) 
ή ως, λ.χ, του το Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 όραμα των ξηρών οστών κι αναβίωσης του Ισραήλ ως έθνους…., 
που…., ενώ μιλά ξεκάθαρα κι αλληγορικά για τους από πείνα αποστεωμένους Ισραηλίτες…., 
χξς΄…., ‘’κάποιοι’’…., θέλουν να το εκλάβουμε, κι αυτό, το όραμα, ως θαύμα –του κ. λ. π….!….. ▓ 
 
             ===================================================================== 
             ===================================================================== 
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                    11 – 10 έως 11 – 21 ) 
                           11 --- 10 ) 
                              #10)                       Περί του ευαγγελίου του Χριστού,..... 
 
...., το οποίον / ευαγγέλιον του Θεού / είχε από πριν υποσχεθή ο Θεός 
διά των προφητών του εις τας αγίας γραφάς, περί του Υιού του, 
                                    | …..έιιιιι…., ψιιιιιτ…., του Ιωσεδέκιου ή του Μελχισεδέκιου…!; | 
ο οποίος (!;) από ανθρωπίνης πλευράς, εγεννήθηκε από το γένος (!;) του Δαυίδ, 
(!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμιν 
(!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών, 
δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διά του οποίου ελάβαμε χάριν και αποστολήν, 
να κηρύξωμεν υπακοήν εις την πίστην εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, 
μεταξύ των οποίων είσθε και σεις καλεσμένοι του Ιησού Χριστού,..... 
                                                          [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 2, 3, 4, 5, 6. ] 
 
Διότι δεν εντρέπομαι το ευαγγέλιον του Χριστού 
είναι δύναμις του Θεού προς σωτηρίαν διά κάθε άνθρωπον που πιστεύει, 
διά τον Ιουδαίον πρώτα και επίσης διά τον Έλληνα. / …..τί…., όλος ο κόσμος….. Ιουδαίοι κι Έλληνες…!; / 
Διότι εις αυτό φανερώνεται δικαίωσις εκ μέρους του Θεού, από πίστιν εις πίστιν, όπως είναι γραμμένον : 
Εκείνος που δικαιώνεται διά της πίστεως θα ζήση.  (!;)      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 16, 17. ] 
 
[ Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. ]            | Α, μην….! | 
Εις εκείνον δε που έχει την δύναμιν να σας στηρίξη σύμφωνα με το ευαγγέλιόν μου 
και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την αποκάλυψιν του μυστηρίου 
διά το οποίον ετηρείτο (!;) σιγή επί πολλούς αιώνας αλλά (!;) εφανερώθηκε τώρα, 
και, διά προφητικών γραφών, κατ’ εντολήν του αιωνίου Θεού, έγινε γνωστόν (!;) εις όλα τα έθνη, 
ώστε (!;) να υπακούσουν εις την πίστιν· εις τον μόνον (!;) σοφόν Θεόν διά του Ιησού Χριστού, 
εις αυτόν ας είναι η δόξα αιωνίως. Αμήν. 
                                  [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 16, εδ. 24, 25, 26, 27. ] 
 
(!;) Κατά την χάριν του Θεού που μου εδόθηκε, σαν σοφός αρχιτέκτων // Τέεεκτων 666ου βαθμούουου…! // 
εγώ έβαλα θεμέλιον, άλλος δε κτίζει την οικοδομήν. Ο καθένας ας προσέχη με ποιον τρόπον οικοδομεί. 
Άλλο θεμέλιον κανείς δεν μπορεί να βάλη παρά εκείνο που έχει τεθή, | …..έι, ο Παύλοςςςςς τί έβαλε…!; | 
το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. / Ααα…., μην….! /   [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 3, εδ. 10, 11. ] 
 
Σας κάνω γνωστόν, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιον, το οποίον εκηρύχθηκε από εμέ, 
(!;) δεν είναι ανθρώπινον, διότι ούτε το επήρα ούτε το εδιδάχθηκα από ανθρώπους 
αλλά (!;) δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. 
Έχετε ακούσει, βέβαια, την άλλοτε διαγωγήν μου εις τον Ιουδαϊσμόν, 
                  / …..έιιιιι…., τα….. ’’άλλα’’ σου, τα ‘’απόκρυφα’’, ρε ξεκουφαντή, δεν τα άκουσαν…!; / 
ότι δηλαδή υπερβολικά κατεδίωκα την εκκλησίαν του Θεού και την πολεμούσα. 
Και είχα μεγαλυτέρας προόδους εις τον (!;) Ιουδαïσμόν από πολλούς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, 
με τον υπερβολικόν ζήλον που έδειχνα διά τας πατρικάς μου παραδόσεις. | Ε, εξού κι ο φανατισμός….! | 
 
Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου 
             ---- …..εμ, χξς΄, προγνώριζε ότι θα ‘’βγεις’’ ‘’τέτοιος’’…., 
             που ‘’τέτοιους’’ : ‘’θεληματικούς’’ Δαυίδ «με αδυναμίες : μαλακίες» ήθελε…., 
             χα, «διά να κατασκηνώση εις αυτόν η δύναμίς του»….! ---- 
και με εκάλεσε διά της χάριτός του, να αποκαλύψη μέσα μου τον Υιόν του, 
διά να κηρύττω αυτόν εις τα έθνη, αμέσως (!;) δεν συμβουλεύτηκα ανθρώπους, 
(!;) ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα  προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ, 
(!;) αλλ’ έφυγα εις την Αραβίαν    ( …..Ρε, πόσο έμεινες στην Αραβία…!; ) 
και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν. 
Έπειτα, ύστερα από (!;) τρία χρόνια, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα 
διά να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα κοντά του δέκα πέντε ημέρας. 
   [ Α, ναι, 15…., χμ, που τη 12η μέρα σε δίκασε ο Φήλιξ : Π. Α : 24 : 11….. κι άλλες 3 που έμεινες μετά….! ] 
Άλλον από τους αποστόλους (!;) δεν είδα παρά τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου. 
Για όσα σας γράφω ομολογώ ενώπιον του Θεού, ότι δεν λέω ψέμματα. 
 
Έπειτα ήλθα εις τα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. 
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Προσωπικώς μάλιστα ήμουν ( Α, κι ο σωσίας σου άγνωστος…!; ) άγνωστος εις τας εκκλησίας του Χριστού 
εις την Ιουδαίαν. Μόνον άκουαν ότι, «Εκείνος, που άλλοτε μας κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστιν, 
την οποίαν άλλοτε εζητούσε να (!;) εξαφανίση», και εδόξαζαν εξ αιτίας μου τον Θεόν. 
                      [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 1, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ] 
 
              {{ Κατόπιν, μετά από (!;) δέκα τέσσερα χρόνια, 
ανέβηκα πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβαν και επήρα μαζί μου και τον Τίτον. 
Ανέβηκα δε έπειτα από (!;) αποκάλυψιν 
και ανέπτυξα εις αυτούς, ιδιαιτέρως δε εις τους φημισμένους, το ευαγγέλιον, 
        // …..χμμμμμ…., επακριβώς το προφορικόοο….. και σχεδόν επακριβώς το άγραφτο γραφτόοο….! // 
το οποίον κηρύττω εις τα έθνη, μήπως μάταια τρέχω ή έτρεξα. 
                                                               [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 2, εδ. 1, 2. ] }} 
 
Από δε τους φημισμένους, 
---- τι ήσαν μια φορά δεν με ενδιαφέρει,  | …..τίιιιι…., εχχχχχ…., πές ‘το μας….. ’’αποκρύφωςςςςς’’….! | 
ο Θεός (!;) δεν λαβαίνει υπ’ όψιν του το πρόσωπον του ανθρώπου ----       / Ααααα….! / 
εις εμέ λοιπόν οι φημισμένοι (!;) τίποτε δεν μου προσέθεσαν· 
αλλά τουναντίον, όταν είδαν ότι εγώ ήμουν εμπιστευμένος με το ευαγγέλιον διά τους απεριτμήτους 
όπως ο Πέτρος διά τους περιτμημένους, 
---- διότι εκείνος ο οποίος ενήργησε εις τον Πέτρον, ώστε να γίνη απόστολος των περιτμημένων, 
ενήργησε και εις εμέ διά να γίνω απόστολος εις τα έθνη ---- 
     ( Ουφ, κι εγώ σας ‘’ενεργήθηκα’’….! 888 λεπτά, ω, μισό λεπτό να τραβήξω το ‘’καζανάκι’’…., Ο. Κ….! ) 
και (!;) όταν αυτοί ανεγνώρισαν την χάριν, που μου είχε δοθή, 
(!;) τότε ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, οι οποίοι εθεωρούντο ότι είναι στύλοι, 
      [ Ουστ, ρε…., πάνε….. άτα…., ω Γιούδα Ντεβαντάτα, κι εσύ…., ω  ‘’στύλε’’ του….. «Αδάμ Κάδμου»….! ] 
έδωκαν εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν το δεξί τους χέρι (!;) εις σημείον επικοινωνίας 
και συμφώνησαν να είμεθα εμείς απόστολοι εις τον εθνικόν κόσμον, αυτοί δε εις τους περιτμημένους. 
Εζήτησαν μόνον να ενθυμούμεθα (!;) τους πτωχούς και (!;) αυτό εφρόντισα να το κάνω. 
 
Όταν όμως ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, τότε κατά πρόσωπον (!;) εναντιώθηκα εις αυτόν, 
επειδή ήτο άξιος κατακρίσεως. 
Διότι πριν έλθουν μερικοί από τον Ιάκωβον, έτρωγε μαζί (!;) με τους εθνικούς, 
         { …..ρε ‘’σκληρό μέταλλο’’…., συγχωρητά τα συμβολικά της….. ’’αεριοποίησης’’ των….. ’’νερών’’….! } 
όταν όμως ήλθαν, απεσύρθη και απεχωρίζετο, 
(!;) διότι εφοβείτο εκείνους που προήρχοντο από την περιτομήν. 
Και μαζί με αυτόν υποκρίθηκαν και οι άλλοι Ιουδαίοι χριστιανοί, 
ώστε (!;) και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εις την υποκρισίαν τους. 
Αλλ’ όταν είδα ότι (!;) δεν βαδίζουν τον ορθόν δρόμον σύμφωνα προς την αλήθειαν του ευαγγελίου, 
είπα (!;) εις τον Πέτρον ενώπιον όλων, «Εάν εσύ, που είσαι Ιουδαίος, 
ζης κατά τρόπον εθνικόν και όχι Ιουδαïκόν, (!;) 
πώς αναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν κατά τρόπον Ιουδαïκόν;». (!;) 
                                           [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 2, εδ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ] 
 
Διότι η προτροπή μας (!;) δεν προήρχετο από πλάνην ούτε από ανήθικον ελατήριον ούτε από δόλον, 
αλλ’ επειδή μας έκρινε ο Θεός καταλλήλους διά να μας εμπιστευθή το ευαγγέλιον, 
(!;) διά τούτο μιλάμε, όχι διά να γίνωμεν αρεστοί εις τους ανθρώπους, 
αλλ’ εις τον Θεόν, ο οποίος εξετάζει τις καρδιές μας. 
Καθώς ξέρετε, (!;) ποτέ δεν ήλθαμε με λόγια κολακευτικά, 
(!;) ούτε με υστεροβουλίαν πλεονεξίας, ο Θεός είναι μάρτυς, 
(!;) ούτε εζητήσαμεν τιμάς από τους ανθρώπους, ούτε από σας ούτε από άλλους, 
(!;) αν και μπορούσαμε, σαν απόστολοι του Χριστού, να έχωμεν απαιτήσεις. 
Αλλά ήμαστε στοργικοί μαζί σας, όπως μια μητέρα περιθάλπει τα παιδιά της. 
             // …..χμμμμμ…., ούτως ή άλλως…., πυράγκαλος Τάλως…., ο αρχικάλος….! // 
                                                    [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 2, εδ. 3, 4, 5, 6, 7. ] 
 
                   {{ Διά τούτο και εμείς συνεχώς ευχαριστούμεν τον Θεόν, 
διότι όταν ελάβατε τον λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε από μας, τον εδεχθήκατε 
(!;) όχι σαν λόγον ανθρώπων, αλλά, καθώς είναι αληθινά, (!;) σαν λόγον του Θεού, 
ο οποίος και φέρει αποτελέσματα σ’ εσάς που πιστεύετε. 
                                                            [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 2, εδ. 13. ] }} 
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Να μη εντραπής, λοιπόν, την μαρτυρίαν υπέρ του Κυρίου μας, ούτε εμέ, τον φυλακισμένον του, (!;) 
αλλά κακοπάθησε και συ διά το ευαγγέλιον με την δύναμιν του Θεού, 
ο οποίος μας έσωσε και μας εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, 
(!;) όχι επί τη βάσει των έργων μας, αλλά (!;) κατά την δικήν του πρόθεσιν και χάριν, 
η οποία εδόθηκε σ’ εμάς (!;) πριν από όλους τους αιώνας εν Χριστώ Ιησού, 
(!;) εφανερώθηκε δε τώρα διά της εμφανίσεως του Σωτήρός μας Ιησού Χριστού, 
ο οποίος κατήργησε τον θάνατον, και έφερε εις το φως ζωήν και αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου, 
διά το οποίον (!;) μου ανετέθη να είμαι κήρυξ και απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. 
Αυτή είναι η αιτία που υποφέρω αυτά τα παθήματα, αλλά δεν εντρέπομαι, 
διότι ξέρω εκείνον εις τον οποίον έχω πιστέψει και είμαι πεπεισμένος, ότι είναι δυνατός να φυλάξη 
αυτό (!;) που του εμπιστεύτηκα,* 
    ( Αρχιτεκτονικά σχέδια στις ‘’εισαγωγικές’’ εξεξεξετάσσεις σου…!; Προαγωγή κι ο εξ «απορρήτων»…!; ) 
/ * ή, (!;) που μου έχει εμπιστευθή. /   { Τεκτονικά σχέδια, ο τεκτονογιός, στο ‘’μεταπτυχιακόοο’’ σου…!; } 
(!;) έως εκείνην την Ημέραν.                     [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 1, εδ. 8, 9, 10, 11, 12. ] 
 
          {{ Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός 
και κοπτερώτερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθειά 
μέχρι χωρισμού ψυχής και πνεύματος, αρθρώσεως και μυελών,..... (!;) 
                                                                             [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 4, εδ. 12. ] }} 
 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                          #10)           Περί του ευαγγελίου του Χριστού,..... 
 
Ευαγγέλιο του Παύλου --- πρώτο θεμέλιο, λέει…., ‘’σχισματικά’’, θαρρείς, ’’Χριστομοιραστικά’’…., 
                   || …..εχ, ανάλογα με το τι και ποια εξουσία θέλει ο κάθε….. κωδικοποιητήςςςςς….! || 
αφού λέει, ευθύς κάτω κι αυτοαναιρούμενος, 
ότι ο Ι. Χ έχρισε, πριν, τον Πέτρο ως θεμέλιο λίθο : υπερεκκλησιάρχη…., 
και τους άλλους μαθητές του εκκλησιάρχες....: 
από πριν υποσχεμένο ευαγγέλιο, χμ, υπό του Θεού διά των "προφητών"...., 
                     // Nαι…., χξς΄, αυτό ακριβώςςςςς….. και, χα, με F. A. X....! // 
του κρυμμένου επί πολλούς αιώνες…., μα τότε φανερωθέντος…., χξς΄ςς, κατά εντολή του Θεού...., 
             ** Α, κρυμμένου μέχρι τότε…., ε, κάπου στην Αραβία...., 
             χμ, και, γιατί τότε γεννήθηκαν οι μεγάλες ‘’ξεματιάχτρες’’....! ** 
δύναμη του Θεού προς σωτηρία για κάθε άνθρωπο που πιστεύει...., Ιουδαίο και Έλληνα...., [ …..μόοονο…!; ] 
ώστε να υπακούσουν στην πίστη..... και τον…., μόοοοονο σοφόοοοο…, Ιησούν....! 
 
Ρε, ήτοι, τον «εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα» ανθρωπογιό Ι. Χ…., τον ’’Μεγαλαδελφοϋποταγμένο’’…., 
«ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών (!;) αδελφών»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29…., 
τον που «αγάπησε την δικαιοσύνην και εμίσησε την παρανομίαν», χμ, «κατά το Πνεύμα αγιωσύνης», 
και «διά τούτο έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του (!;) »….: 
Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….! 
 
Χμμμμμ…., «διά τούτο» και «διακηρύχθηκε Υιός του Θεού»…., λέει…., 
εχ…., λες…., από όρθιος, έστω, ανθρωπογιός…., χξς΄, σκυφτός ‘’θεο’’γιός…., 
να, στα δοκιμαστικά ‘’καλλιστεία’’ για εκεί εγκαθετοποίησή του ως βασιλιά….,….. 
ε, όπως ο ρυπαρόντυτος Ιησούς…., μα γιος του Ιωσεδέκ αυτός….: 
Ζαχαρίας Α΄ : 3 ώς 10 και Α΄ : 6 : 12, 13….. και Αγγαίος : 1 : 1…., 
χμ, που «βούτυρο και μέλι ήτο η τροφή του, μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν 
και να εκλέγη το κακόν»…., ως λέγει περί άλλου κι επί βασιλέως Άζαχ Εμμανουήλ ο Ησαΐας Α΄ : 7 : 15….! 
 
Κι αυτό : υπακοή του Απόλλωνα, ωχ, Ιησού…., χωρίς να ντρέπονται...., ως κι ο χωρίς τσίπα Παύλος...., 
ο πρώην "χριστιανο"φάγος…., μα κατάλληλος στο Θεό...., 
χμ, χμ, χμ, που «.....όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος τον ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας του, 
και τον εκάλεσε διά της χάριτός του να αποκαλύψη μέσα του τον Υιόν του, 
διά να κηρύττη αυτόν εις τα έθνη,.....»...., 
ναι, χα, ωρέ κισμετάκηδες, «από την κοιλιά της μητέρας του»…., ως άλλος, και, Ησαΐας Β΄ : 49 : 1….! 
 
     || …..βρε παναπαντησάκια Π,Φ,αύλε…., μπας κι έκανες κι άλλα ‘’αλλιώτικα’’, και, στην Ασία…., 
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     όπου, ένας μετά τον άλλο, σε εγκατέλειπαν και δεν σε υπερασπίζονταν….. κι έφευγες άρον -- άρον…., 
     ξεχνώντας, μάλιστα, και πράγματά σου σημαντικά…., 
     που ζητούσες να σου τα στείλουν….,….. ε, και τα λες ‘’έτσι’’ : ‘’μπαλωματικά’’…!; || 
 
Ως κι ο Παύλος...., άντροποι…., λοιπόν…., που λέγει ότι δεν κολακεύει και δεν ζητά τιμές,..… 
αν και θα το μπορούσε, ξου, ως απόστολος….! 
 // Ναι, φαίνεται, και, στις αυτοσυστάσεις του, του, πριν, ’’κυνηγού κεφαλών’’ και, μετά, ’’αλιέως’’ κ. ο. κ....! // 
 
     ► .....βρεεεεε βλάσφημε…., χμ, ήσουν από έμβρυο θεοδιαλεγμένος..... 
           || Α, «όχι επί τη βάσει των έργων σου, και τους…., μα κατά την δικήν του πρόθεσιν και χάριν.....»....! || 
     και πώς του ξέφυγες κι ήσουν, μάλιστα, ολόκληρος μαντράχαλος...., "χριστιανο"φάγος...!; 
     Ή…., κι αυτό...., ήταν μέσα στο…., μόνο από σας κατανοητό...., μυστικό σχέδιο του Θεούουου...!; 
     Και..... 14 χρόνια ή ’’4’’ έλλειπες απ’ τα Ιεροσόλυμα, στην Αραβία : ( Στη Ρώμη πόσα, τότε, έλλειπες…!; ) 
     έδρα του ‘’θεού’’, ω μπερδευοζαλίστρα, περιτομολόγε,….. 
     χμ, μακριά απ’ τους φημισμένους αποστόλους…., 
     που λες πως δεν σε ενδιαφέρει το τι ήταν μια φορά…., 
                   // Εχχχχχ…., πές ‘το μας…., μωρή….. κωδικικά….. Παυλοπωλίνα…., τίιιιι…!; // 
     βάζοντάς μας σε υποψίες προσβλητικές –τους...!; 
     Ρε...., μήπως ήταν…., πριν...., ’’εκτρώματα’’, όπως κι εσύ...., 
     που τους βρίζεις στα σχετικά με του πέους την κόψη και τις ειδωλομάσες…., 
     ω οπορτούνα πεοτόμε Σαύρε…., 
     ως τους, πάλι κατ’ εσέ, οπορτούνες κι υποκριτές Βαρνάβα, Πέτρο,...!; ◄ 
 
Ο Παύλος…., για το ευαγγέλιό –του…., 
που, αυτός κι αυτό, το βάζει ως θεμέλιο….. κι έχει οικοδόμο, μετά, μόνο, τον Ιησού...., 
           /*/ .....ω….,ναι, για μόστρα αυτόν...., μα..... οικοδόμημα τον…., τσου ρε...., υπέρχριστο Παύλο...., 
           «το έκτρωμα κι ανάξιο να λέγεται απόστολος»…., «τον σοφό αρχιτέκτονα»…., ως περιαυτολογεί….,  
           και με οροφή τους κρυπτοσατάνες Παυλιανιστές....,.…! /*/ 
όχι ανθρώπινο ευαγγέλιο...., αλλά, διά αποκαλύψεως Ιησού,  
θεοπαρμένο...., άρα, και θεοεμπνευσμένο…., λέει….! 
 
Εμ…., τα ίδια έλεγαν, πριν από αυτούς, και, οι ‘’τέτοιοι’’ Ινδοί : βραχμάνοι 
για τις από το Ιράν, κι αυτές και κατά βάσιν, κλεμμένες Βέδες τους…., 
καταπώς κι οι ‘’τέτοιοι’’ κι έτσι, πριν από αυτούς, Παλαιοδιαθηκικοί τους : Νεοδωδεκαθεϊστές,….. 
ή, μετά από αυτούς, και, οι Μουσουλμάνοι, ιδίως, για το Κοράνι τους…., ή…., ή…., ήηηηη....! 
   // Έννοια σου...., ρε ’’θεοκτόνε’’ σεληνοΠαύλε, ---- .....κι εσείς ‘’θεοκτόνοι’’….. Παυλιανιστές, Ι. Χήδες,....! ----  
   έχεις να παίρνεις, κι εσύ, άλλα, απ’ τον όντως Θεό...., σαν πας Εξωσύμπαν μεριά….! // 
 
          ===================================================================== 
 
            11 --- 11 ) 
                          #11)                    Περί ομοφωνίας κι ομοψυχίας των εκκλησιών,..... 
 
Σας παρακαλώ, αδελφοί, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, (!;) να λέγετε όλοι το ίδιο 
        ---- Χα…., ρε, όταν ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ δεν το μπορείτε…., θα το μπορέσουν οι «μιμητές» σας αυτοί…!; ---- 
και να μην υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας, αλλά να είσθε ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. 
Διότι επληροφορήθηκα για σας, αδελφοί μου, από τους ανθρώπους της Χλόης, 
                      // …..χξς΄, της «σπαρτής» Έριδος και ‘’φακελώτρας’’ Χλόης…!; // 
ότι υπάρχουν έριδες μεταξύ σας. Εννοώ τούτο : καθένας από σας λέγει, 
«Εγώ είμαι του Παύλου», «Εγώ του Απολλώ», «Εγώ του Κηφά», «Εγώ του Χριστού». (!;) 
Μήπως έχει μοιρασθή ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος εσταυρώθηκε για σας; 
Ή μήπως εβαπτισθήκατε εις το όνομα του Παύλου; (!;) 
Ευχαριστώ τον Θεόν που δεν εβάπτισα κανένα από σας παρά τον Κρίσπον και τον Γάιον, 
διά να μη μπορή να πη κανείς ότι εβαπτισθήκατε εις το δικό μου όνομα. (!;) Εβάπτισα επίσης και την 
οικογένειαν του Στεφανά. [ Εχ, αλεπούουου γεροΠώλ, η γεροντική άνοια φέρνει κι απώλεια μνήμης και….! ] 
Εκτός απ’ αυτούς (!;) δεν γνωρίζω εάν εβάπτισα κανένα άλλον. Ο Χριστός δεν με έστειλε να βαπτίζω, 
αλλά να κηρύττω το ευαγγέλιον, όχι με σοφίαν ρητορικήν, διά να μη χάση την δύναμίν του 
ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. 
                          [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 1, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ] 
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                 {{ Και εγώ, αδελφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω 
όπως θα ήρμοζε σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλ’ όπως ήρμοζε σε γηίνους, σε νήπια εν Χριστώ. (!;) 
Γάλα σας επότισα και όχι στερεάν τροφήν, διότι ακόμη δεν μπορούσατε να την δεχθήτε. 
( Ω «ουρανιομυσταγωγέ», κι οι ‘’μύστες’’ 1ου βαθμού των «Μικρών Μυστηρίων», των προς τιμή της Δήμητρας, 
‘’γάλα’’ κώδικες έπιναν…., ενώ οι του 2ου και των «Μεγάλων Μυστηρίων» ‘’στερεά τροφή’’ κώδικες….! ) 
Αλλ’ ούτε και τώρα ακόμη μπορείτε, διότι ακόμη είσθε (!;) γήινοι.  / Ε, άρα, ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι γιοκ….! / 
                                [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 3, εδ. 1, 2. ] }} 
 
         {{ Ας μη κρίνωμεν λοιπόν πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο μάλλον αποφασίσετε : 
το να μη βάζετε εις τον αδελφόν πρόσκομμα ή κάτι που θα κλονίση την πίστιν του. 
Ξέρω και έχω πεποίθησιν εν Κυρίω Ιησού ότι κανένα πράγμα δεν είναι αυτό καθ’ ευατό ακάθαρτον· (!;) 
ακάθαρτον είναι ένα πράγμα μόνον δι’ εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτον. (!;) 
                                                                             [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 14, εδ. 13, 14. ] }} 
 
         {{ Καλόν είναι να μη φας κρέας, ούτε να πιης κρασί, ούτε να κάνης κάτι 
που θα έχη ως αποτέλεσμα να σκοντάψη ο αδελφός σου ή να πέση ή να εξασθενήση η πίστις του. 
Έχεις πίστιν; Κράτησέ την για τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού. (!;) 
Μακάριος εκείνος που δεν βρίσκει λόγον να καταδικάση τον εαυτόν του δι’ εκείνα που επιδοκιμάζει. 
Εκείνος όμως που έχει αμφιβολίες καταδικάζεται, εάν φάγη, 
διότι κάνει κάτι που δεν προέρχεται από πίστιν. 
Και κάθε πράγμα που δεν προέρχεται από πίστιν είναι αμαρτία. (!;) 
                                                                      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεδ. 14, εδ. 21, 22, 23. ] }} 
 
{{ Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και πιοτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά 
που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. (!;) 
                                    [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 14, εδ. 17. ] }} 
 
Πρώτον, ακούω ότι όταν μαζεύεσθε ως εκκλησία, υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις 
και ένα μέρος το πιστεύω, διότι (!;) πρέπει να υπάρχουν και διχογνωμίαι μεταξύ σας 
(!;) διά να γίνουν φανεροί μεταξύ σας οι γνήσιοι. 
        { …..εμ, Σιλωάμ «σπαρτές» Έριδες…., στημένες έριδες…., ω Μωάμεθ «Παύλε Κάδμε»….! } 
                            [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 11, εδ. 18, 19. ] 
 
           {{ Όταν μας βρίζουν, ευλογούμεν, όταν μας διώκουν, δείχνομε ανοχήν 
όταν μας συκοφαντούν, μιλάμε ευγενικά (!;) . Εγίναμε σαν σκουπίδια του κόσμου 
κάθαρμα όλων έως την στιγμήν αυτήν. 
                                [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 12, 13. ] }} 
 
          {{ Σαν συνεργάται του / του Θεού / σας παρακαλούμεν να μη δεχθήτε μάταια την χάριν του Θεού, 
διότι λέγει, Εις καιρόν ευνοίας σε άκουσα και εις ημέραν σωτηρίας σε εβοήθησα. 
Ο καιρός ευνοίας είναι (!;) τώρα, η ημέρα σωτηρίας είναι (!;) τώρα. 
                                 [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 6, εδ. 1, 2. ] }} 
 
      {{ Αφού λοιπόν ο Χριστός έπαθε σωματικώς προς χάριν μας, να οπλισθήτε και σεις με το ίδιο φρόνημα 
(διότι εκείνος που έπαθε σωματικώς (!;) έχει παύσει να αμαρτάνη), 
ώστε τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής σας να μη ζήτε πλέον σύμφωνα με ανθρώπινες επιθυμίες 
αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.        [ Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 1, 2. ] }} 
 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            #11)        Περί ομοφωνίας κι ομοψυχίας των εκκλησιών,..... 
 
Συστάσεις του Παύλου προς πιστούς τους…., 
τότε, χμ, που ήταν καιρός ευνοίας του Θεούουου και σωτηρίαςςς –τους...., 
χα, «επειδή είχε παραβλέψει / ο Θεός / τας αμαρτίας του παρελθόντος,  [ Τί, με νόμο η….. παραγραφή…!; ] 
εις την περίοδον της ανοχής του»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 3 : 25, 26….,....: 
 
για ομογνωμία -- ομολογία, ομοπνευματία...., ε, όπως υπήρχε και στον Ιησού….. Ετεοκλή Απόλλωνα...., 
χα, ναι, προπαντός, με τον Ιωάννη Βαπτιστή….. Πολυνείκη Ηρακλή…., 
κάτι που πρέπει να κάνουν --- πάθουν κι οι πιστοί του...., για να δοξαστούν κι αυτοί...., 
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μα και γιατί…., λέει ο Παύλος..., εκείνοι που έπαθαν σωματικώς..…(!;) έπαυσαν  να αμαρτάνουν....,….. 
 
           [[ Α...., τέτοια καλυμμένα μυστήρια...., χμ, ποιός μπορεί να τα εξηγήσει με βεβαιότητα...!; 
           Πάντως...., αν εννοείται ότι..... οι αμαρτίες κάποιου...., 
           που πριν υπερθετικοποιήθηκε, ++…., λ. χ, έγινε 1Β9…., 
           δεν μπορούν, μετά πια, να τον κάνουν θετικό, - +…., 
           ή αρνητικό, + -, και κάτω…., λ. χ, 1Β2΄ και κάτω…., εν ζωή…., 
           ε...., αυτό κι αν είναι πλάνη...., που...., υποκείμενοι όλοι σε διακυμάνσεις….. 
           κι έτσι που η ζωή ‘’παίζει σκληρά, πτώσης, παιχνίδια’’...., 
           τα πάντα, μοιραία, μέσα στην ψυχή μας αυξομειώνονται κι αλλάζουν διαρκώς...., 
           τόσον, όσον, αναλόγως...., και....! Ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο…: περί ψυχής,….! ]] 
 
για ευγένεια και όχι συκοφαντία...., 
για να δείχνουν ανοχή ή να μη βρίζουν...., σαν τους διώκουν…., μα να ευλογούν τους διώκτες τους....,….. 
      || Χμ,..... έτσι...., σαν εσάςςς...., ιδίωςςς, στις τόσες συγκρούσεις σας...., που και πολλά μας κρύβετε...!; || 
 
περί κρεατοφαγίας και κρασόποσης...., που…., όμως, εδώ…., συνιστά να τα αποφεύγουν...., 
μα...., αν όχι...., να μένουν ασχολίαστα...., διότι, λέει...., μ’ άλλα λόγια…., 
"έτσι είναι...., αφού έτσι νομίζεται.....",  ( Ε, γ’ αυτό, μη ‘’μας τα πρήζεις’’, ρε πρήσκα, κι άει στην Πρίσκα….! ) 
λέγοντας...., στους αμφισβητίες τους...., να κρατούν την πίστη που έχουν για τον εαυτό τους....,….. 
 
για ομόνοια κι αποφυγή διαιρέσεων...., που…., όμως, με αυτές...., που τις θεωρεί απαραίτητες...., 
αποκαλύπτονται, λέει, οι γνήσιοι....! 
    // Αχ, καλέ Ιησουάρια, μπας και γι’ αυτό σκυλομαλώνετε...., ε, συχνά, "θεατρικά"…., για ξεκαθάρισμα...!; // 
 
Κι όλα, και, αυτά, τα λέει, χξς΄, προς τους γήινους -- νήπια πιστούς τους...., ήτοι, στους μη πνευματικούς...., 
αυτούς που δεν μπορούν ακόμα να καταλάβουν τα μυστήρια και βαθυστόχαστα λόγια του...., 
 
       (( .....χμ, το Ψέμα βαθυστόχαστο..... κι η Αλήθεια ψηλοστόχαστη...., ωρέ Π,Φ,αύλε με πνεύμα βάθους....! 
       Γήινοι….: εδώ, όσοι, και, οι του Ισραήλ μη μυημένοι, ως….. μη μυητοί, φυσικοί και νήπια : 
       μη γνώστες του ιμπεριάλ σχεδίου τους…., κι όχι οι, όσον, μυημένοι, οι πνευματικοί : ουράνιοι….: 
       όσοι, και, εξωισραήλιοι του ‘’Μεγαλαδελφικού’’ ‘’Μεγάλου κόλπου’’ βασιλόφρονες…., 
       που οι εκ των δυο αυτών κατηγοριών, σε σικέ ή μη συζητήσεις τους, διχογνωμούσαν….! 
       Να, κ α λ ώ ς, λέει, για τους μη σικέ διχογνωμούντες, ο Παύλος….: 
       «διά να γίνουν φανεροί μεταξύ τους οι γήινοι», ήτοι, οι Αντιμεγαλοκολπικοί…., 
       πράγμα που του τα ‘’κάρφωναν’’, κι αυτού, οι κατά τόπους δραγατοχαφιέδες τους τύπου Χλόης…..! )) 
 
κάτι που τον αναγκάζει να τους μιλά με απλά κι "εύπεπτα" λόγια...., 
αφού τον πληροφόρησαν οι κατά τόπους δραγάτες του -- χαφιέδες τύπου Χλόης 
ότι υπάρχουν, και, διαιρέσεις...., μιας και άλλοι "αυτο"αποκαλούνταν Παυλιανιστές..... άλλοι Κηφαïστές...., 
άλλοι Απολλωιστές..... κι άλλοι Ιησουιστές -- "χριστιανοί"....!  / …..ε, μόνον εσείς αυτόν τον τίτλο…!; / 
 
     { Ωχ, και, σήμερα να ιδείς, Παυλάκη…., που ‘’τον έκανες κιμά’’ τον Ι. Χ…., και στους μεν και στους δε...., 
     μυριονόμαστοι και μυριόδρομοι...., χμ, χμ, χμ,..... μία και..... καθολική..… και, προπαντός, αγίααααα….! } 
 
         ================================================================ 
 
 
         11 --- 12 ) 
                    #12)               Περί φιλοσοφικών θεωριών άλλων..... 
 
Το κήρυγμα περί του σταυρού σ’ εκείνους που χάνονται είναι μωρία, 
αλλά σ’ εμάς που σωζόμεθα είναι δύναμις Θεού. 
   [ Σκασίλα…., το δικό σας, του νοικιασμένου Ισραήλ, χρεωστικό στο Γιαχβέ κάρφωσε στο σταυρό ο Ι. Χ…., 
   που….. και, και, εμείς….. εξοφλούμε ακόμα το δικό μας εξωτερικό : ‘’ουράνιο’’ χρέος με δόσειςςςςς….! ] 
Διότι είναι γραμμένον : Θα εξαφανίσω την σοφίαν των σοφών 
και την σύνεσιν των συνετών θα εκμηδενίσω. // Έι…., με τόσες, νααα, ομοιόοοτητες…., αυτοβρίιιζεστε….! // 
Πού είναι ο σοφός; Πού ο γραμματεύς; Πού ο συζητητής του κόσμου τούτου; 
Δεν εμώρανε ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου; 
Διότι αφού, κατά την σοφίαν του Θεού, ο κόσμος δεν εγνώρισε με την σοφίαν του τον Θεόν, 
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    ---- Χξς΄…., ω κρυπτοσατανιστέςςςςς νάρκισσοι…., ω δούλοι του με μάσκα Θεού : ‘’Θεού’’ Σατανά….! ---- 
ευδόκησεν ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος να σώση εκείνους που πιστεύουν. (!;) 
Οι Ιουδαίοι θέλουν θαύματα, οι δε Έλληνες ζητούν σοφίαν, 
εμείς όμως κηρύττομεν Χριστόν σταυρωμένον,    / Ε, κι αθαύματον…., χξς΄, παραβολικά θαυματικόν….! / 
ο οποίος εις μεν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλον, εις δε τους ΄Ελληνας μωρία, 
αλλά σ’ εκείνους που είναι καλεσμένοι, (!;) Ιουδαίους και Έλληνας, 
ο Χριστός είναι Θεού δύναμις και Θεού σοφία. 
                             [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 1, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ] 
 
Διά τούτο, όταν ήλθα σ’ εσάς, αδελφοί, σας εκήρυξα την αλήθειαν (!;) του Θεού, 
όχι με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. 
Απεφάσισα να μη γνωρίζω τίποτε άλλο, όταν ήμουν μεταξύ σας, 
παρά τον Ιησούν Χριστόν και αυτόν σταυρωμένον.  | Ε, κάλλιο γνωρίζεις τον ασταύρωτο εαυτό σου….! | 
Και ήλθα σ’ εσάς, αισθανόμενος αδυναμίαν και φόβον και πολύν τρόμον. 
       ( Εεεεε…., από….. αδυναμία : «μαλακία» άλλο τίποτα…., ρε Φοβο,Δειμο,προκλητή…., ρε θρασίμι….! ) 
 
Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πειστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, 
αλλά με (!;) πειθώ Πνεύματος και δυνάμεως, διά να μη είναι η πίστις σας 
θεμελιωμένη επάνω εις την σοφίαν των ανθρώπων, αλλά εις την δύναμιν του Θεού. 
(!;) Εις τους ωρίμους όμως κηρύττομεν και σοφίαν, αλλά σοφίαν όχι του κόσμου αυτού, 
ούτε των αρχόντων του κόσμου αυτού, οι οποίοι βαίνουν (!;) προς το τέλος τους, 
αλλά κηρύττομεν (!;) μυστικήν σοφίαν του Θεού, 
που ήτο (!;) κρυμμένη και την οποίαν (!;) προώρισε ο Θεός (!;) προ των αιώνων προς δόξαν (!;) μας. 
 
Κανείς από τους άρχοντας του κόσμου αυτού δεν την εγνώρισε, 
           [ Χμ, ούτε οι του 3ου και πλέον ‘’ουρανού’’…!; Και πώςςςςς τόσες ομοιότητες στα κωδικικά σας…!; ] 
εάν την είχαν γνωρίσει, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. / Φαύλε, σε καλεί κι ο Στέφανοςςς….! / 
Αλλά, καθώς είναι γραμμένον, Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε 
και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός δι’ εκείνους που τον αγαπούν. 
Σ’ εμάς ο Θεός τα απεκάλυψε διά του Πνεύματός του,  ( Έι, μήπως και ο άθεος Θεός –τους είχε ‘’Θεό’’…!; ) 
διότι το Πνεύμα τα ερευνά όλα, ακόμη (!;) και τα βάθη του Θεού. { Α, Ειμαρμένη, Σαμσάρα, το Πνεύμα…!; } 
      ( Ρε….. γρν’ Πωλ, ποιό Πνεύμα ερευνά το ‘’ύψος’’ του Σατανά…., που ο Θεός έχει, μόνο, συνειδητό…!; ) 
Ποιός από τους ανθρώπους ξέρει τί είναι ο άνθρωπος 
παρά μόνον το πνεύμα του ανθρώπου, που είναι μέσα του; 
Έτσι και το τι είναι ο Θεός (!;) κανείς δεν το ξέρει παρά (!;) μόνον το Πνεύμα του Θεού. 
Εμείς δε δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου (!;) αλλά το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεόν, 
διά να γνωρίσωμεν εκείνα που μας εχαρίσθησαν από τον Θεόν. 
Γι’ αυτά μιλάμε, όχι με λόγους που μας τους εδίδαξε ανθρώπινη σοφία, 
αλλά με λόγους που τους εδίδαξε το Πνεύμα το Άγιον, 
ερμηνεύοντες πνευματικά πράγματα εις πνευματικούς ανθρώπους. (!;) 
Ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, διότι γι’ αυτόν είναι μωρία 
δεν μπορεί να τα καταλάβη, διότι πρέπει να εξετασθούν πνευματικώς. 
Αλλ’ ο πνευματικός άνθρωπος κρίνει όλα τα πράγματα, ο ίδιος όμως (!;) δεν κρίνεται (!;) από κανέναν. 
Διότι, Ποιός εγνώρισε την σκέψιν του Κυρίου, ώστε να τον διδάξη; Εμείς όμως έχομεν νουν Χριστού. (!;) 
                [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ] 
 
                      {{ Εκείνον που είναι (!;) ασθενής κατά την πίστιν, να τον δέχεσθε, 
αλλ’ όχι διά συζητήσεις γνωμών.    // …..τί…., ούτε για θαυματικήηη, ‘’μεταλλακτική’’, θεραπείααα…!; // 
                             [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 14, εδ.1. ] }}  
 
        {{ Διότι εκείνος που γλωσσολαλεί, δεν μιλεί εις ανθρώπους αλλ’ εις τον Θεόν, 
αφού κανείς δεν καταλαβαίνει, λέγει δε μυστήρια κατ’ έμπνευσιν. ( Ννναιαιαι…., ω Πελειάδα Π,Φ,αύλε….! ) 
Ενώ εκείνος που προφητεύει μιλεί εις ανθρώπους λόγια που οικοδομούν, ενθαρρύνουν και παρηγορούν. 
Εκείνος που γλωσσολαλεί, οικοδομεί τον εαυτόν του, 
ενώ εκείνος που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησίαν. 
Θέλω όλοι να γλωσσολαλήτε, αλλ’ ακόμη περισσότερον να προφητεύετε, 
διότι εκείνος που προφητεύει είναι μεγαλύτερος από εκείνον που γλωσσολαλεί, 
εκτός εάν ερμηνεύη όσα λέγη διά να οικοδομηθή η εκκλησία.  (!;) 
                                        [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 14, εδ. 2, 3, 4, 5. ] 
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Διά τούτο, εκείνος που έχει το (!;) χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ας προσεύχεται να μπορή να διερμηνεύη. 
Διότι εάν προσεύχωμαι με τέτοιαν γλώσσαν, το πνεύμά μου προσεύχεται, αλλ’ ο νους μου μένει άκαρπος. 
Τί να γίνεται λοιπόν; Θα προσεύχωμαι με το πνεύμά μου, αλλά θα προσεύχωμαι και με τον νουν μου, 
θα ψάλλω με το πνεύμά μου αλλά θα ψάλλω και με τον νουν μου. 
Διότι εάν με το πνεύμα δοξολογής τον Θεόν, τότε πώς εκείνος που κατέχει την θέσιν του απλοïκού 
θα πη το Αμήν διά την ευχαριστίαν σου, αφού δεν ξέρει τί λέγεις; 
                             [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 14, εδ. 13, 14, 15, 16. ] 
 
Ευχαριστώ τον Θεόν μου, διότι (!;) περισσότερον από όλους σας έχω το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. 
Αλλ’ εις την εκκλησίαν προτιμώ να πω πέντε λόγια με τον νουν μου, διά να διδάξω και άλλους, 
παρά μύρια λόγια με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς.   [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 14, εδ. 18, 19. ] 
 
Ώστε, αδελφοί, να ποθήτε με ζήλον το να προφητεύετε και την γλωσσολαλιά μη απαγορεύετε. 
Ας γίνωνται όλα με ευπρέπειαν και με τάξιν.   [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 14, εδ. 38, 39, 40. ] }} 
 
Το καύχημά μας είναι τούτο : η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας 
ότι με θείαν ευθύτητα και ειλικρίνειαν, όχι με κοσμικήν σοφίαν, 
αλλά με χάριν Θεού εφερθήκαμε εις τον κόσμον και περισσότερον σ’ εσάς. (!;) 
Δεν σας γράφομεν (!;) τίποτε διαφορετικόν από ό,τι διαβάζετε και καταλαβαίνετε, 
ελπίζω δε να καταλάβετε καλά, όπως και μας καταλάβατε (!;) εν μέρει, 
ότι δηλαδή είμεθα καύχημά σας, καθώς και σεις είσθε δικό μας καύχημα, 
κατά την ημέραν του Κυρίου Ιησού.      [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 1, εδ. 12, 13, 14. ] 
 
          {{ Ή μήπως κάνω τα σχέδιά μου (!;) κατά τρόπον κοσμικόν, 
  ( Ε, κοσμικοί είναι οι όσο ανεξάρτητοι…., ενώ οι κληρικοί : εκκλησιαστικοί Καισαροπαπικά εξηρτημένοι….! ) 
ώστε να εξαρτάται από εμέ το εάν θα είναι το ναι, ναι, και το όχι, όχι; 
                                                                            [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 1, εδ. 17. ] }} 
 
Όταν επήγαινα εις την Μακεδονίαν, σε παρεκάλεσα να παραμείνης εις την Έφεσον, 
διά παραγγείλης εις μερικούς να μη διδάσκουν ξένας διδασκαλίας, 
ούτε να δίνουν προσοχήν εις απέραντους μύθους και γενεαλογίας, 
αι οποίαι προκαλούν μάλλον συζητήσεις 
         ( Ρε Γκόιμ…., εσείς…., που αντιγράψατε, σχεδόν, εντελώς, και, την Ελληνική Μυθολογία…., τίιιιι…!; ) 
και δεν εξυπηρετούν το σχέδιον του Θεού, το οποίον βασίζεται εις την πίστιν. 
                                                                                        [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 1, εδ. 3, 4. ] 
 
           {{ Τους δε βεβήλους μύθους / των ασεβών ψευδολόγων,..... / που αρμόζουν σε γρηές, απόρριπτε, 
και γύμναζε τον εαυτόν σου εις την ευσέβειαν,..... 
   ( Ω Φ,Π,αυλόγερε…., η ‘’τσοντική’’ Π. Δ της «σεμνής ηδονής» είν’ αγνή ιστορία για «παρθένες» νέες…!; ) 
                                    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 4, εδ. 7. ] }} 
 
Εάν κανείς από σας υστερή σε σοφίαν, ας ζητήση από τον Θεόν, 
ο οποίος δίνει (!;) εις όλους με γενναιοδωρίαν και χωρίς να προσβάλη, και θα του δοθή. 
                                                  [ Ιακώβου, κεφ. 1, εδ. 5. ] 
 
           {{ Ας μη γίνωνται πολλοί από σας διδάσκαλοι, αδελφοί μου, 
διότι πρέπει να ξέρετε ότι εμείς οι διδάσκαλοι θα κριθούμε (!;) αυστηρότερα.      [ Ιακώβου, κεφ. 3, εδ. 1. ] }} 
 
         {{ Εάν όμως έχετε εις την καρδιά σας πικρήν ζηλοτυπίαν και διάθεσιν προς φιλονεικίαν, 
μη καυχάσθε και ψεύδεσθε εναντίον της αληθείας. 
Δεν είναι αυτή η σοφία που έρχεται από επάνω, αλλ’ είναι επίγειος, κοσμική, δαιμονική. 
Διότι όπου υπάρχει ζηλοτυπία και φιλονεικία, εκεί είναι ακαταστασία και κάθε φαύλο πράγμα. 
              ( …..ννναιαιαι…., ω υπερκόσμιο και δαιμονικό….. Κάδμειο και Φ,Π,αύλο Πράμα….. Τζακ….! ) 
Η σοφία όμως που έρχεται από επάνω είναι πρώτα αγνή,  / Ε, αφού είναι….. «αμόλυντη» «παρθένος»….! / 
έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, γεμάτη ευσπλαχνίαν και καρπούς καλούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. 
Διά τους ειρηνοποιούς σπείρεται ειρηνικά καρπός δικαιοσύνης. [ Ιακώβου, κεφ. 3, εδ. 14, 15, 16, 17, 18. ] }} 
 
Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και (!;) την έλευσιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
(!;) όχι ακολουθήσαντες εντέχνους μύθους, 
   || Έι, το που κατααντιγράψατε ‘’ατέχνως’’ : τουρλού -- τουρλού, ιδίως, την Ελληνική Μυθολογία…., τί…!; || 
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αλλ’ επειδή είδαμε με τα μάτια μας την μεγαλειότητά του, 
όταν έλαβε από τον Θεόν Πατέρα τιμήν και δόξαν, 
και ήλθε εις αυτόν από την μεγαλοπρεπή δόξαν μια τέτοια φωνή : 
Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευαρεστούμαι. 
 
     $ Εμμμμμ…., κι ο γάιδαρος του Ιησού Κάδμου Διόνυσου…., που τον είχε χρησιμέψει ως υποζύγιο 
     και τον είχε προικίσει με ανθρώπινη φωνή…., έλεγε πως είχε μεγαλύτερο πέος από τον Πρίαπο…., 
     ννναι…., και ποίον να πιστέψουμε…!; Τον γάιδαρο ή τον αρχιπουτσαρά Πρίαπο…!; 
     Ή….. το περιστέρι σας…., που έλεγε πως ο Διόνυσος Κάδμος Ιησούς είναι ο μόνος Μεσσίας…., 
     ή τον γάιδαρο : υποζύγιο του Μωάμεθ…., που έλεγε πως ο Μωάμεθ είναι ο μόνος Μεσσίας…., 
     ή τον ελέφαντα του βασιλιά της Ινδίας Πώρου, που του έλεγε πως ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θεογιός…!; $ 
 
Την φωνήν αυτήν εμείς ακούσαμε να έρχεται από τον ουρανόν, όταν ήμαστε μαζί του εις το όρος το άγιον. 
Και έτσι έχομεν μεγαλυτέραν βεβαίωσιν διά τον προφητικόν λόγον, 
εις τον οποίον (!;) καλά κάνετε να δίνετε προσοχήν, 
σαν σε ένα λυχνάρι που φωτίζει μέσα σε σκοτεινόν μέρος, 
έως ότου γλυκοχαράξη η ημέρα και ο αυγερινός ανατείλη στις καρδιές σας.    / Νύχτααααα….! / 
Να έχετε πρώτα υπ’ όψιν σας, ότι κανένας δεν μπορεί να ερμηνεύση προφητείαν γραφής μόνος του. (!;) 
Διότι δεν έγινε (!;) ποτέ προφητεία διά θελήματος ανθρώπου, αλλά (!;) από το Πνεύμα το Άγιον κινούμενοι 
εμίλησαν άγιοι άνθρωποι του Θεού. (!;)   |// Χξς΄…., βρε, έχει και άγιους κατθρώπους του Διαβόλου….! \\| 
                                 [ Πέτρου Β΄, κεφ. 1, εδ. 16, 17, 18, 19, 20, 21. ] 
 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                          #12)               Περί φιλοσοφικών θεωριών άλλων..... 
 
Ο Παύλος...., πάντα σε υστερία φανατισμού και ναρκισσισμού...., 
μιλώντας σχετικά με τους, ’’ερευνητές’’, αντιφρονούντες τους -- αμφισβητούντες τις "χριστολογίες" τους...., 
με τους οποίους συνιστά τους πιστούς του, χμ, να μην ανταλλάσσουν απόψεις -- συζητούν γνώμες...., 
λέγει πως….. διά του κηρύγματος του Ιησού...., 
        // …..χξς΄, που..... για τους άλλους είναι μωρία και σκάνδαλο...., 
        μα..... για τους "χριστιανούς" σωτήρια δύναμη και πειστήρια σοφία του Θεού..! // 
εκμηδενίζεται και μωραίνεται --- γελοιοποιείται η σοφία των σοφών και η σύνεση των συνετών....! 
 
         [#[ Ωωωωω, ναι…., «η αληθινή καθοδήγηση ξεχωρίζει τώρα από την πλάνη»…., 
         ως είπε, μετά, ο ‘’συνετίιιιισας’’, και, σας Μωάμεθ για το Κοράνι : Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς….! 
 
         Ρε, κι η, σατανική ή μη, σοφία…., και, σχετικά…., και, των αρχαίων….. Ελλήνων, Ινδών, Ιρανών,….. 
         που πλιατσικικά και νεφθαλειμίως καταντιγράψατε…., να, με ‘’σοφό’’ : Αυτολύκειο ‘’μακιγιάζ’’…., 
         αφού πήρατε και ιδιοποιηθήκατε την ουσία της όποιας κωδικικής σοφίαςςς τους...., ε, σατανικήςςς…., 
         που τη ‘’διαστρεβλώσατε’’, κιόλας, κατά το δοκούν και το συμφέρον σας...., 
         ω ετερότροφοι αχάριστοι, που με μια μονοκονδυλιά, του βασιλιά, όλη η γνώση –τους ‘’κουτσουλιά’’…., 
         την περιφρονήσατε δε μετά…., εεεεε, και αυτά εις το πυρ το εξώτερον…., 
         ως έκαναν κι οι Τράγιοι Πατέρες και Ιεράρχες σας…., ιδίως, οι ανθέλληνες…!; 
 
         Έι, μη φτύνετε…., ω "αρχαιο"κάπηλοι Εβραίοι, χα, με τα, έστω, 22, μόνο κι έως τότε, βιβλία ‘’σας’’…., 
         εκεί που γλύφετε...., χμ, και προσοχή στους..... ιούς....! 
         Και….. αφήστε για τις ‘’γριές’’, ω Παυλάρια, 
         τα μπερδέ μπουρδέ «εξαιρετικώς χαρισθέντα κι αποκεκαλυμμένα»….! ]#] 
 
Κήρυγμα του Ι. Χ, που είναι θεμελιωμένο πάνω στη δύναμη του Θεού κι όχι στη σοφία των ανθρώπων....: 
           ---- …..ε…., πιο δυνατό το ξένο ‘’τέτοιο’’….. από το ντόπιο ‘’τέτοιο’’….! ---- 
ξένες προς αυτούς διδασκαλίες -- απέραντοι μύθοι και γενεαλογίες...., 
μύθοι βέβηλοι από ασεβείς και ψευδολόγους ανθρώπους...., που, χμ, αρμόζουν σε γριές..... 
και που προκαλούν περιττές συζητήσεις, που δεν εξυπηρετούν το σχέδιο του Θεού…., το οποίο βασίζεται 
στην πίστη…., λέει...., ήτοι, χμ, αλά….. πίστευε και μη ερεύνα…., [ Ααα, πίστευε και μη, ερεύνα…., εεε…!; ] 
που, μόνο, αυτοί οι πνευματικοίοιοι έχουν αυτό το δικαίωμα έρευνας και τη δύναμη…., λέει ο Π,Φ,αύλος…., 
χξς΄, οι «ευγενείς»…., ως έχοντες το Πνεύμα…., που «τα ερευνά όλα, ακόμη και τα βάθη του Θεού»….! 
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Ναι…., ουστ…., κι άντε κι ερευνείστε και τα….. μεσοβαθόϋψα…., 
      /*/ Χμμμμμ…., ενώ η ‘’κρυπτο’’σατάνω Παλαιά Διαθήκη σας...., κυρίως, ω σατανοντουντούκα της Γης…., 
      που..... ήλθατε να εκπληρώσετε...., κατά το δοκούν σας…., είναι θεία….. η, και, ‘’θεοκτόνα’’…., ε...!; /*/ 
καθώς δεν βασίζεται, λέει, πάνω στη σοφία των αρχόντων της γης…., 
χα – χα -- χα…., «οι οποίοι βαίνουν προς το τέλος τους»….! 
   \\| Ναι, πάνε αυτοί, τέλειωσαν, τσς, κι ήρθαν, να, οι δικοί σας...., βασιλείς και μη…., οι ελέω Θεούουου....! |// 
 
Κήρυγμα της μυστικής σοφίας του Θεού…., που κηρύττουν, «όμως», στους ώριμους, χμ, «μη νήπια»…., 
μυστική και κρυμμένη σοφία του Θεού…., 
                   || Α, μάλλον…., όσο πιο σκυφτός πνευματικά….. τόσο και μυημένος στα ‘’τέτοια’’ σας….! || 
χμ, χμ, χμ, «.....που την προώρισε προ των αιώνων ο Θεός προς δόξαν τους.....»....! 
        ** Ναι, μυστικό---ζουρλό---παθε....! Εμ, χα…., όλα για τη δόξα σας..... και τίποτα για τη λόξα σας....! ** 
 
Την ασύλληπτη σοφία από τους άλλους, χξς΄…., μα όχι και από τους..... θεοπνευματούχους αυτούς...., 
τους αποστόλους....,       ( .....ω, τι ταπεινόοοτητα..… οι που ένα ξέρουν…., ήτοι, ότι όλα τα ξέρουν….! ) 
αυτήν που αυτοί ερμηνεύουν…., έτσι και για αυτά, λέει...., οι μόνοι θεοδίδακτοι…., 
πνευματικά πράγματα σε πνευματικούς ανθρώπους...., χμ, «τους μη φυσικούς»…., 
                          / .....α, εσείς...., ω σατανιστοδίδακτοι...., τί είσαστε...!; Υπερφύσει ή...!; / 
οι πνευματικοί αυτοί…., «που κρίνουν όλα τα πράγματα, οι ίδιοι όμως δεν κρίνονται από κανέναν»….! 
     ■ Αχούουου…., ω «αυστηρόκριτε» Διδάσκάλε Βραχμάνε με τον κώδικα Μανού, σώρρυ, Παυλάκη....! 
     Θα με συγχωρέσει, άραγε, ο Θεός που σε κρίνω κι εσένα ο φυσικός εγώ...!; 
     Ρε θρασίμι…., με τόσο φοβοτρόμο που σκορπούσατε 
     και με ‘’τέτοιες’’, ’’Μεγαλαδελφικές’’, ‘’πλάτες’’ που είχατε, πόσοι το τολμούσαν…!; ■ 
 
Ναι…., οι ακριτέοι κριτές…., που…., μόνον αυτοί...., έχουν νουν Ιησού…., 
άρα, ωχ, και του τάχα όντως Θεού...., 
και μπορούν να διδάξουν τον Θεό..... όχι με κοσμική σοφία...., 
 
          [[ Χα…., που «την πολεμούν όχι με κοσμικά όπλα, μα με θεία δύναμη, 
          και πιάνουν αιχμάλωτη κάθε σκέψη, διά να την κάνουν να υπακούση στο Χριστό, 
          όντες έτοιμοι να….. τιμωρήσουν κάθε παρακοή,….. 
          ως έχοντες….. εξουσία από το Θεό,…..»….: Παύλου : Προς Κορινθίους : 10 : 4, 5, 6…., 
          αχ, και τι ‘’ιεροεξεταστικά’’ ‘’φίδια’’, και ‘’μεσαιωνικώς’’, που σας ‘’έφαγαν’’, ω….. σσσσσοφοί….! ]] 
 
όπως και….. φέρονται, ενεργούν και σχεδιάζουν..... όχι κατά κοσμικό τρόπο…., 
μα κατά θείο τρόπο...., λέει ο..... θεόπνευστοςςςςς Παυλάραρος....! 
   { Χμ, γι’ αυτό ευχαριστείτε το Θεόοο, που σας έκανε εξαιρετικά ωραίους και ξύπνιους ‘’σπούδαρχους’’...!; } 
 
Επίσης, συνιστά στους πιστούς –τους…., για τους οποίους καυχιέται κι αυτός, χα, ως κι αυτοί γι’ αυτόν…., 
να μη γίνονται όλοι δάσκαλοι…., ε…., γιατί οι δάσκαλοι θα κριθούν αυστηρότερα...., 
           // .....ναι...., αυστηρότερα οι δάσκαλοι...., μα πιότερο αυστηρότερα..... οι..... δασ κάλοι....! // 
και, όσοι γίνονται δάσκαλοι και διδάσκουν, να μη γλωσσολαλούν -- λαλούν μυστήρια κατ’ έμπνευση...., 
τέτοια που κανείς δεν τα καταλαβαίνει, παρά μόνον αυτοί...., οπότε θα πρέπει να τα εξηγούν...., 
αλλά να προφητεύουν -- μιλούν απλά και κατανοητά...., για να μπορούν κι οι απλοί άνθρωποι 
να λέγουν, και, το Αμήν..... και να οικοδομήται η εκκλησία τους...., λέγει ο Παύλος, 
χα, ο….. «πρώτος γλωσσολαλητής»....! 
      || Α, κι η Βαβέλ Σφίγγα Γιαχβέ, μα κι ο Ι. Χ, που γλωσσο·λαλούσε «δι’ αινιγμάτων : ενεδρών», τίιιιι…!; || 
 
      [[ Εμ…., για αυτό τα ψάλλετε...., και, οι Τρέλληνες...., στα αρχαία ελληνικά…., 
      για να σας καταλαβαίνουν κι οι αγράμματοι...., 
      που οι περισσότεροι εγγράμματοί σας είναι βολεμένοι σπουδαρχίδες....! ]] 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
            ▓  Γένεσις : 11: $7….: (Πύργος Βαβέλ : Συγχύσεως) : 
            Θεός / …..προς αγγέλους του και…..Σατανά…!; / : «Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν 
            τοιαύτην σύγχυσιν εις την γλώσσαν των, ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….! 
 
           Παραπομπή από το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : 
           Προς Κορινθίους Α΄ : 14 : 2 και 11….: 
           «Διότι εκείνος που γλωσσολαλεί, δεν μιλεί εις ανθρώπους αλλ’ εις τον Θεόν, 
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           αφού κανείς δεν καταλαβαίνει, λέγει δε μυστήρια κατ’ έμπνευσιν» 
           και «Εάν λοιπόν δεν ξέρω την σημασίαν της φωνής, τότε θα είμαι δι’ εκείνον που μιλεί ένας ξένος, 
           και εκείνος που μιλεί ξένος δι’ εμέ»….: Χαρίσματα προφητείας και γλωσσών….! 
                     // Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 14 : 18 : 
                     «Ευχαριστώ τον Θεόν μου, διότι περισσότερον από όλους σας 
                     έχω το χάρισμα της γλωσσολαλιάς»….! // 
 
        ---- …..α…., κι εδώ, παράξενη, βαβελική : συγχυστική : συνωμοσιακή, κι αυτή η παραπομπήηηηη….! 
        «Σύγχυση στη γλώσσα»…., έστω, «γλωσσολαλιά» :…., κατά την Π. Δ…., 
        και…., εδώ, στην Κ. Δ…., ο Παύλος ίσον και «ο πρώτος γλωσσολαλητής»…., 
        εμ…., άρα, και ο πρώτος Βαβελιστής : Συγχυστής…., 
        άρα, και ο πρώτος γλωσσολαλοζαλιστής…., ε, ναι…., που ‘’το’’ θέλετε…., 
        κι ας λένε…., κι οι άλλοι συν αυτώ…., ό,τι ‘’καλυπτικό’’ θέλουν…., 
        που είναι και φαίνεται, κι αυτός, με τα τόσα σατάν, Σφιγγικά, ‘’μυστήριά’’ του….! ---- ▓ 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Τέτοια λέγει κι ο Ιάκωβος σχετικά με τις διδασκαλίες των φιλοσόφων....: 
ότι είναι μύθοι...., που δεν προέρχονται από πάνω…., όπως το κήρυγμά τους...., 
μύθοι….. επίγειοι, κοσμικοί, δαιμονικοί, 
άναγνοι, μεροληπτικοί, απειθείς, πολεμιοφόροι, εριδοφόροι, άσπλαχνοι, κακόκαρποι, ανιλεικρινείς,....! 
 
      { Αχ, όοοοολα…., τα που διαβάζαμε τόσα χρόνια…., 
      τέτοια ήσαν...., δαιμονικές κ. λ. π..... φιλοσοφοθεωρίες..... και δεν το ξέραμε...!; 
      Να είσαι καλά, ρε Παυλάρα...., χα…., που μας άνοιξξξες τα καταανοιχτά μας μάτια....! 
      Ουουουστ…., α, και του, καθ’ ομολογίαν του, «ζηλότυπου» Γιαχβέ τα….. 
      δαιμονικά, φαύλα, σχιζακατάστατα, αινιγματικά : ενεδρικά : παγιδευτικά,….. ε, νααααα…., ουουουστ….! } 
 
Επίσης…., τέτοια λέγει κι ο Πέτρος…., σχετικά με τις διδασκαλίες των φιλοσόφων....: έντεχνοι μύθοι,..... 
κι όχι ως το δικό –τους κήρυγμα…., το σίγουρο, χα, επειδή είδαν με τα μάτια τους την τιμή και την δόξα 
που έλαβε ο Ιησούς από τον Θεό στο όρος των ελαιών...., 
και επειδή άκουσαν να έρχεται από τον ουρανό στον Ιησού..... 
«μια τέτοια φωνή : Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι.....»....,….. 
      ** Α, γι’ αυτό είστε σίγουροι...., που ακούσατε, οι 3 ’’μαστουρωμένοι’’, με τα αυτιά σας 
      τη φωνή του αρχισατανιστοφακίρη του (!;) όρους των….. ζάπλουτων….. ελαιών.…, 
      ως, παντού, κι άλλοι κουφοί…!; 
      Εμ…., κι εμείς ακούσαμε…., πολλάκις…., άλλη...., κι αλλιώς…., ως γίνεται...., 
      μόνο, εσωτερικά, ’’σιωπηλά’’…., που μας δείχνει τα βρωμοφακιρικά σας, ω αφαλατωμένα γεωάλατα....! ** 
διδασκαλίες που, μόνον αυτοί...., ως αγιοπνευματούχοι...., κηρύττουν και προφητεύουν...., 
αφού δεν γίνεται προφητεία, εχ, διά θελήματος ανθρώπου....!  ( Ε, αφού τις ενέκρινε ο Κάλχας θεόςςςςς….! ) 
 
              [[ Εχ, ναι...., μόνον εσείς 
                        //| Ε, και κάποιοι άλλοι, και, μετά...., από άλλους θρησκομύθους...., αντιγραφείς, και, σας….! |\\ 
              είχατε τέτοια σατανοπνευστία..... και βάλατε, ανάκατα και ενοχοποιητικά –Του, 
              όλες τις σατανολογίες σας στο στόμα του όντως Θεού...., 
              μα...., έως εδώ πια...., τετέλεσται....,..... 
              ναιαιαι…., κι άει σιχτίρρρ, ρε ‘’θεοκτόνα’’ και σατάν κι επιτροπόθεν αγιοποιημέεενα θρασίμια....! ]] 
 
       ================================================================ 
 
 
         11 --- 13 ) 
                              #13)                 Περί οργής του Θεού,..... 
 
Διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανόν εναντίον κάθε ασεβείας και κακίας των ανθρώπων, 
οι οποίοι διά της κακίας των καταπνίγουν την (!;) αλήθειαν, 
διότι (!;) ό,τι είναι δυνατόν να γίνη γνωστόν περί του Θεού, τους είναι φανερόν, 
επειδή ο Θεός τους το εφανέρωσε. 
Διότι αι (!;) αόρατοι ιδιότητές του, δηλαδή η (!;) αιωνία δύναμίς του και η Θεότης του, βλέπονται (!;) καθαρά, 
αφ’ ότου εδημιουργήθηκε ο κόσμος, [ Tί, του Ελ ή του Αττόν ή του Αδον άη (Adon ius:Αντών ιου…!;) ήηη…!; ] 
γινόμεναι νοηταί διά μέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι (!;) αναπολόγητοι, 
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διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεόν, δεν τον ετίμησαν ως Θεόν ούτε τον ευχαρίστησαν, 
αλλά με τας σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάταια πράγματα και εσκοτίσθηκε η ανόητη διάνοιά τους. (!;) 
 
Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντήλλαξαν την λαμπρότητα του αφθάρτου Θεού 
με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. 
Διά τούτο, τους παρέδωσε ο Θεός με τας επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, 
ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. 
    [ Εχ…., που μιμούνται τους ‘’τέτοιους’’ της Π. Δ…., ε, καθώς και οι ‘’τέτοιοι’’ «ούτω πως εποίησαν»….! ] 
Αντήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού με το ψεύδος 
και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν. 
                               [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ] 
 
           {{ Ανάλογα δε προς την σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου 
επισωρεύεις διά τον εαυτόν σου οργήν, κατά την ημέραν της οργής 
και της αποκαλύψεως της δικαίας κρίσεως του Θεού, 
       || Ε, να…., της του «Οργίου» Διονύσου Γιαχβέ…., της του 678άκις επίορκου «Όρκιου Γιαχβέ»…!; || 
ο οποίος θα αποδώση εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του,..... 
                                                                 [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 5, 6. ] }} 
 
Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, Σήμερα, εάν ακούσετε την φωνήν του, 
να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως κατά την ανταρσίαν, την ημέραν της δοκιμασίας εις την έρημον, 
όπου οι πατέρες σας (!;) με έβαλαν εις δοκιμασίαν, αν και είχαν ιδή τα έργα μου επί σαράντα χρόνια. 
Διά τούτο (!;) αγανάκτησα κατά της γενεάς εκείνης και είπα, 
(!;) πάντοτε πλανάται η καρδιά τους, δεν εγνώρισαν τας οδούς μου. 
    // Ω, σαν πολύ κατθρώπινες ιδιότητες δεν έχει το….. δοκιμασμένο κι αγανακτισμένο….. Πράμα –σας…!; // 
Διά τούτο ωρκίσθηκα, (!;) εις την οργήν μου, 
 
        (*( Ρε χαμένε Γιαχβέ του ουρανού…., ορκίσου, αλά Εστία, στην αιώνια «παρθενία» 
        του Δόγματος του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 
        του Δόγματος, που σε ‘’συνδέει’’, ‘’υπογείως’’ ή υπουρανίως’’, με τον Υπεργιαχβέ των ουρανών…., 
        για να σου δώσει ο Υπεργιαχβέ…., αλά Δία την Εστία και γι’ αυτό…., ω αρχιλιγούρη…., 
        περισσότερο ‘’λίπος’’ από τις θυσίες των πιστών σε αυτόν….! 
 
        Ή…., κι αν θες, ρε σ,Σ,τυγερέ, και, Εβραιοφάγε…., ορκίσου και στη Στύγα : τον «Όρκο της Στύγας»….! 
        Μα….. όχι…., μηηηηη…., γιατί…., ως ‘’από σύστημα’’ επίορκος εσύ…., θα πάθεις 
        τα των επίορκων «Όρκιων» ‘’τέτοιων’’….: μαράζωμα για ένα ολόκληρο έτος…., χμ, «μη μισθωτού»…., 
        στερημένος από την πνοή της ζωής…., αναγκαστική ‘’νηστεία’’ από το νέκταρ και την αμβροσία : 
        το αερόμελι και το δροσόμελι…., μένοντας, ναρκωμένος, ξάπλα στο κρεβάτι…., δίχως ανάσα και μιλιά : 
        ‘’άρρωστοςςς’’…., ω ‘’θεέ’’ με ‘’Θεό’’ εσσσσσύ…., / εεε, κι οι 2 δίποδοι υλικοί και με..... υλικό σώμα….. / 
        ναι…., και μετά, πάλι, για 9, ή 5 + 4, χρόνια, χωρίς συμμετοχή στα τσιμπούσια των αθανάτων….,….! )*) 
 
ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν (!;) ποτέ εις την ανάπαυσίν μου. 
Προσέχετε, αδελφοί, μη τυχόν υπάρχη σε κανένα από σας μία κακή, άπιστη καρδιά, 
ώστε να αποστατήσετε από τον ζωντανόν Θεόν. 
                                                       [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ] 
 
Η καταδικαστική απόφασις εναντίον των, (Ω, τι ονική εκδικητικότητα και πείσμα ο μασ ών όνος ‘’Ούγκος’’….!)  
                          // …..των ψευδοπροφητών, των ψευδοδιδασκάλων και των αιρετικών….. // 
από παλαιά χρόνια, δεν μένει αδρανής και η καταστροφή των δεν αποκοιμήθηκε (!;). 
        ---- …..εμ…., που ο Σχιζοόργιος Γιαχβέ είναι χειρότερος στην υποτροπή της σχιζοοργής του….! ---- 
Ο Θεός δεν ελυπήθηκε τους αγγέλους, οι οποίοι αμάρτησαν, 
αλλά τους έρριξε εις τα ζοφερά σπήλαια του ταρτάρου 
και τους παρέδωκε (!;) να φυλάσσωνται (!;) έως ότου δικασθούν·   // Ε…., ως, έγκορμοι, εξόριστοι….! // 
δεν ελυπήθηκε τον αρχαίον κόσμον αλλά εφύλαξε τον Νώε, 
τον κήρυκα της δικαιοσύνης, με άλλους (!;) επτά, 
όταν έφερε τον κατακλυσμόν εις ένα κόσμον ασεβών ανθρώπων 
μετέβαλε τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας σε στάκτην, 
καταδικάσας αυτάς εις καταστροφήν, και τας έκανε (!;) παράδειγμα διά τους ασεβείς του μέλλοντος·..... 
                                                                   [ Πέτρου Β΄, κεφ. 2, εδ. 3, 4, 5, 6. ] 
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        {{ Θρασείς, αυθάδεις, / …..οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδιδάσκαλοι κι οι αιρετικοί….. / 
δεν φοβούνται να λοιδορούν (!;) ουράνια όντα,  |// …..χμ, οι ‘’τσαλαπετεινοί’’ του Σολομώντα….! \\| 
ενώ άγγελοι, αν και είναι κατά την ισχύν και την δύναμιν ανώτεροι, 
δεν εκφέρουν ενώπιον του Κυρίου λοίδορον κρίσιν εναντίον των.  [ Πέτρου Β΄, κεφ. 2, εδ. 11. ] 
                        ( Ε, όχι και πως δεν αλληλο’’καρφώνονται’’ οι χαφιέδες πράκτορες : άγγελοι :….! ) }} 
 
      {{ ...., ο οποίος / Ιησούς Χριστός / επήγε εις τον ουρανόν και είναι εις τα δεξιά του Θεού, 
μετά την υποταγήν εις αυτόν των αγγέλων, των εξουσιών και των δυνάμεων. [ Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 22. ] 
  || Έι, τους….. αρχαγγέλους, τις αρχές, τις κυριότητες, τους θρόνους, τα σεραφείμ και τα χερουβείμ τί…!; || }} 
 
Σεις, αδελφοί, ακολουθήσατε το παράδειγμα των εκκλησιών του Θεού εν Χριστώ Ιησού, 
που είναι εις την Ιουδαίαν, διότι επάθατε και σεις τα ίδια από τους ομοεθνείς σας 
καθώς και εκείνοι από τους Ιουδαίους,    ( Εμ, ’’τέτοιους’’ Ιούδες είχες ως πρότυπά σου, και, πριν και….! ) 
οι οποίοι και τον Κύριον Ιησούν εσκότωσαν και τους προφήτας των, 
και εμάς κατεδίωξαν και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί και είναι ενάντιοι προς όλους τους ανθρώπους, 
διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη (!;) διά να σωθούν, 
και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των. 
Έφθασεν όμως (!;) επί τέλους η οργή επάνω τους. 
                                                       [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 2, εδ. 14, 15, 16. ] 
 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           #13)                        Περί οργής του Θεού,..... 
 
Μιλώντας ο Παύλος περί, χμ, οργής του Αρχικατθρώπου, σώρρυ, του Θεούουου...., 
                // …..ουστ, Γιαχβαλλάχ…., ναι, να, ρε, αφού τον θέλετε έτσι και με ‘’τέτοιες’’ ιδιότητεςςς….! // 
που μερικούς δεν τους συγχωρεί….. «ποτέ»…., 
                ||…..α, όπως τους αντάρτες Ισραηλίτες, χμ, που τον έβαλαν σε δοκιμασία….! || 
τρομο,αλλοιμονισμο,λέει...., όπως έτσι και ’’τέτοια’’ έλεγαν και έκαναν κι οι….: Ινδουιστές, Βραχμανιστές, 
Βουδδιστές, Παλαιοδιαθηκικοί Γιαχβιστές, Νεοδιαθηκικοί Ι. Χιστές, Δωδεκαθεïστές,….. 
για τους αντιΘεόσταλτουςςςςς και αντιΘεοπνευματούχουςςςςς….: 
 
η οργή του Θεού...., του οποίου οι αόρατες ιδιότητες κι η θεότης | Νααα…., μόνο, ορατές κατθρώπινες….! | 
βλέπονται : νοούνται καθαρά διά μέσου των δημιουργημάτων του...., 
                          ( Ε, χα, και διά μέσου των ατέλειωτων σχιζο’’τέτοιων’’ –τουουουουου….! ) 
φανερώνεται από τον ουρανό εναντίον κάθε ασεβείας και κακίας ανθρώπων...., 
              [ Χμμμμμ…., κι αφού και οι άλλοι κακοί μένουν ατιμώωωρητοι…., 
              είναι, όντωςςς, ελέω Θεούουου θείειειοι κι αυτοί...., ε, και, μάλλον, σφάλλουμε εμείςςς….! ] 
που καταπνίγει την αλήθεια του, που την αντάλλαξαν με το ψεύδος -- ειδωλολατρεία, 
                          / Χξς΄ςς…., ενώ εσείςςς…!; / 
τσς, οι ειδωλολάτρες : εθνικοί | ….. εθνικοί = Έλληνες….., κι εδώ…!; | …., που, ενώ εγνώρισαν το Θεό, λέει, 
δεν τον ετίμησαν ούτε τον ευχαρίστησαν….! 
 
              ----------------------------------------------------$$$$$$------------------------------------------------------- 
       ♣  Γένεσις : 8 : $21 : «Ότε δε (!;) ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν, 
              ( Χξς΄ςς, να…., ωσφράνθη ο με κατθρώπινες ιδιότητες….. σαρκοβόροςςς αρχιλιγούρηςςς Άδης….! ) 
           // Ωχ, την από τα ψηνόμενα σφάγια : προσφορά του Νώε…., χμ, ως ο Δίας με τον Δευκαλίωνα και την 
           Πύρρα, έτσι….! Σκάσε, κι εσύ, μη σου γίνω και ρινοκλούστης : μυτοκόφτης….! Εεε, ο «πούστης»…!; // 
       είπεν εις εαυτόν· ‘’ (!;) ουδέποτε πλέον θα καταρασθώ την γην εξαιτίας του ανθρώπου, 
       και αν ακόμη η σκέψις του ανθρώπου ρέπη προς το κακόν από την νηπιακήν του ηλικίαν 
       και δεν θα καταστρέψω εκ νέου όλας τας υπάρξεις, όπως ήδη έπραξα»….! (!;) 
 
       Παραπομπή απ’ το $21 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 21….: 
       «…..διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεόν, / …..οι ειδωλολάτρες : εθνικοί : Έλληνες :….. / 
       δεν τον ετίμησαν | …..α, πώς…!; Θυσιαστικά…!; | ως Θεόν ούτε τον ευχαρίστησαν, 
       αλλά με τας σκέψεις των παρεδόθηκαν εις μάταια πράγματα 
       και εσκοτίσθη η ανόητη διάνοιά τους»….: Η κοινή διαγωγή των εθνικών….! 
 
              {{ Ε, ψήστε του…., παραπεμπτικάαα…., μια….. ’’τριαδικά’’ τριπλή μερίδα ’’μελετημένα’’ αμελέτητα 
              του αρχιλιγούρη Γιαχβαλλαχδία : ’’Μεγάλου Αδελφού’’…., ω τρΈλληνεςςςςς…., 
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              χα, του….. «ουδέποτε» μεταλλαχτούουου…., έκτοτεεεεε…., ναι…., να…., 
              εδώ, και, εξεξεξαγορασμένου : τιμημένου και, ως με γεμάτο στομάχι, μη «εκ νέου» καταστροφέα 
              όλων των υπάρξεών ‘’του’’…., ναι, ω αχάριστοι εθνικοί : ειδωλολάτρες,….. 
              ναι…., κι ας ‘’πάει’’ από χοληστερίνη ο ‘’χολο’’δότης, και, τους….! 
              Α…., ’’παραπεμπτικάαααα’’…., και του Παύλου ‘’θυσιάσατε’’, ω τρΈλληνες…., μα κι οι Ρωμαίοι…., 
              γιατί, αλλιώς, ε…., ’’καήκατε’’….. καταραστικώςςςςς –του…., 
              «δεν θα εισέλθετε ποτέ εις την ανάπαυσίν του»…., να, του κάθε Γιαχβέ και Γιαχβιδίου….! }} ♣ 
        -----------------------------------------------------------$$$$$$-------------------------------------------------------------- 
 
Έτσι και για αυτό, τους παραδίνει…., χμ, ο Πανάγαθοςςςςς…., μα εκδικητικόςςςςς, τότε κι έτσι…., 
σε κάθε ακαθαρσία...., ‘’τόσον, όσον, αναλόγως’’...., χα, τους μωρούς σοφούς με την ανόητη διάνοια...., 
όπως έκανε παλαιότερα...., σε κάθε αποστασία...., χμ, «ορκιζόμενος στην οργή του»...., 
         // Ρε σχιζοκαββάλ Γκόιμ : Γιαχβέ…., αποφάσεις κι όρκοι δεν παίρνονται πάνω σε οργή…., 
         ε, γι’ αυτό δεν έγινες, ποτέ, ούτε…. .άνθρωπος, ρε….. Κάτθρωπε, Σατανοκάτθρωπε,….! // 
ώστε να μην εισέλθουν ποτέ εις την ανάπαυσίν του οι αποστάτες από αυτόν τον ζωντανόοο Θεόοο...., 
που σκότωσαν τους "προφήτες" του..... 
      ( .....εχ, εσάς, και εσάς, ρε αναπολόγητοι "χριστιανοί"...., πόοοσα σούπερ εγκλήματα σας βαραίνουν...!; ) 
και...., που...., οι απόγονοί τους, τώρα, λέει…., χμ, εμποδίζουν, και, τους αποστόλους 
να κηρύττουν τον Ιησούν...., επισύροντας την οργή του ψοφιμιού, σώρρυ, του ζωντανού Θεούουου….,  
που, επιτέλουςςςςς…., τώρα, λέει…., έφτασε πάνω τους....! 
 
           /**/ Εμ…., ω επιχαιρέκακε Παύλε…., εξεξεξουσία ήταν και το μπορούσαν...., 
          ως κι οι πρόγονοί σας Παλαιοδιαθηκικά…., 
          ως κι οι επίγονοί σας…., εξεξεξουσία όντες…., 
          έκαναν και τι δεν έκαναν και τι δεν κάνουν...., ω λύσσαρχε : αρχόλυσσε…., 
          οι αγύρτες κι οπορτούνες, που...., ε, μάλλον, επιτέλουςςς...., θα ’’διωγμο’’πάνε στον αγύριστο....! /**/ 
 
                 ◘ Ψαλμός ΞΗ΄ ή 68 (69) : $25 : (Επίκλησις προς εκδίκησιν) : 
                 Δαυίδ : «Έκχυσε επάνω των την οργήν σου και ο άγριος θυμός σου ας προφτάση αυτούς»….! 
 
                 Παραπομπή από το $25 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : 
                 Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : 2 : 16….: 
                 «…..διότι μας εμποδίζουν / οι Ιουδαίοι / να κηρύξωμεν εις τα έθνη διά να σωθούν, 
                 και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρο των αμαρτιών των. 
                 Έφτασεν όμως επί τέλους η οργή επάνω τους»….: Διωγμός….! 
                           ---- Ω, αν κρίνουμε κι απ’ την ως άνω….. υποβλητική…..  παραπομπήηηηη…., 
                           καταλαβαίνουμε τι τους ‘’κρυφο’’έκανε το Γιαχβίδιο ο Π,Φ,αύλος τους Ιουδαίους….! ---- ◘ 
 
Τέτοια λέει κι ο Πέτρος περί, χμ, οργής του Θεού....: 
 
η οργή του Θεού...., αν και δεν εκδηλώνεται αμέσως...., χα, δεν μένει αδρανής -- δεν αποκοιμάται....! 
               ► Ωχ, ναι, ρε Γιαχβίδιο κι εσύ…! Αφού το είπε ο Γιαχβέ….: 
               Έξοδος : 20 : 5….: «…..διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας 
               είμαι ζηλότυπος Θεός, τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων σας | ω Ισραηλίτες | 
               μέχρι της τρίτης γενεάς όσων με μισούν»…., χα, τους κάνει/κάνεις, πια, Ανανιοσαπφείρεςςς….! ◄ 
Και η καταστροφή των κακών, των ψευδοπροφητών και των ψευδοδιδασκάλων επέρχεται τελικά...., 
 
                   ▬ .....χμ, των ψευτών...., που λοιδορούν ουράνια όντα…., 
                   ενώ….. άγγελοι, / …..χμμμμμ, όχι….. οι άγγελοι…., λες και....! / λέει ο Πέτρος, 
                   αν και είναι ανώτερα // …..ποίου…!; Του Κυρίου Ι. Χ : Χ. Ι…!; // κατά την ισχύν και την δύναμιν…., 
                   δεν εκφέρουν ενώπιον του Κυρίου λοίδορον κρίσιν εναντίον των....! 
 
             [[ Ε, ναι…., έστω…., που αυτοί οι άγγελοι : ταγματάρχες πράκτορες ξέρουν 
             ότι οι διάτανοι : οι στον ουρανό : εξωτερικό λοχίες πράκτορες 
             είναι, όντως, προϊ·όντα του Συνταγματάρχη ‘’σατανά’’ και τσιράκια του…., 
             ε, που συνεργάζονται, φορές, ο ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : ’’θεός’’ 
             κι ο ‘’Αντιμεγάλος Αδελφός’’ : ’’σατανάς’’….,….. 
             εχ, ναι, ιδίως, όταν αυτά τα όντα οι διάτανοι είναι Ελωχείμιοι και χωρίς εξουσία πλούσιοι….! 
             Και…., χξς΄ςςςς…., προσοχή…., μην και σας εκλάβουν, και, για πολυθεϊστές….! ]] ..... ▬ 
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ως έκανε ο, δίπους τετράπους Γιαχβαλλαχδίας, Θεός με πολλούς ασεβείς κατά την εποχή του Νώε...., 
ή στα αμαρτωλά Σόδομα και τα Γόμορρα....,..... 
όλα παράδειγμα για τους ασεβείς του μέλλοντος...., λέει ο Πήτερ…., 
ή και στους, διπόδους, αγγέλουςςς…., που...., σαν έγιναν διατάνοι : αντι’’Μεγαλαδελφικοί’’...., 
δεν τους λυπήθηκε ο, δίπους τετράπους Γιαχβαλλαχδίας, Θεός, τότε..... 
και τους έριξε στα ζοφερά σπήλαια του ταρτάααααρου…., 
εεεεε…., τους καθαίρεσε και ‘’τους έφαγαν τα εκτός εξουσίας –τους μαύρα φυλακοσκοτάδια’’…., 
να, «κατέβηκαν ζώντες εις τον Άδην»…., χμ, παραδίδοντάς ‘τους να φυλάσσονται 
σε φυλακή : τάφο ώσπου να δικαστούν..., χξς΄ςς….! 
 
▓  Ιώβ : 4 : $18 (19) : «Αυτός / ο Θεός / δεν εμπιστεύεται τους δούλους του 
        ( Ε, τότε, η Αθηνά, σώρρυ, ο Γιαχβέ επικοινωνεί με αυτούς δι’ ‘’ονείρων’’ : ‘’τηλεπαθητικά’’….! ) 
και τους αγγέλους αυτού ελέγχει δι’ ελαττώματα». 
(19) Πόσον μάλλον τους κατοικούντας εις πηλίνους οικίας,….! 
         --/-- Χμμμμμ…., κι ο κατοικών σε μη πήλινη οικία πλούσιος Ιώβ : πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’…., 
         πριν…., μα και μετά, ως επαναπλουτίσας ‘’θεοεντέχνως : θεονεφθαλιμίως’’…., 
         ’’πιόνι’’ του εκεί και τότε ‘’Μεγάλου Αδελφού’’’ : ’’Θεού’’ ήταν….. 
         και τον ‘’ξεζούμισε’’, τσς, μη ελαττωματικά…., ε, αφού ‘’δεν του τα έσταζε’’ η….. ‘’νεφέλη’’…!; --/-- 
 
Παραπομπή από το $18 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Πέτρου Β΄ : 2 : 4….: 
«Ο Θεός δεν ελυπήθηκε τους αγγέλους, οι οποίοι αμάρτησαν, 
αλλά τους έρριξε εις τα ζοφερά σπήλαια του ταρτάρου 
και τους παρέδωκε να φυλάσσωνται (!;) έως ότου δικαστούν»….: Ψευδοπροφήται και ζωή αμαρτωλή….! 
           ---- …..κάλέ…., αφού φυλάσσονται, έστω, οι όντως διάβολοι…., ως το θέλουν οι θεολογίιιιισκοι…., 
           τότε γιατί μας…!; Μήπωςςςςς…!; ---- ▓ 
 
                 /*/ Έι, ’’Θεοκτόνοι’’ σχιζοκρυπτοσατανιστές…., 
                 που δόλια κι ύπουλα παρουσιάζετε το Θεό ως χειρότερο κι απ’ το Σατανά...., 
                 τελικά…., χμ, έιιιιι…., δεν μπορείτε να "σκοτώσετε" τη μονοθεïστική πίστη και το Θεό....! /*/ 
 
             ================================================================= 
 
         11 --- 14 )             
                      #14)              Οδηγίες του Παύλου προς τις εκκλησίες..... 
 
Να μη συνδέεστε με τους απίστους, που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. | …..α, όχι γάμο –τους με….! | 
Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; Ή τί επικοινωνία μπορεί να έχη το φως με το σκοτάδι; 
Μπορεί να υπάρχη συμφωνία μεταξύ του Χριστού και του Βελίαλ;  
         // Α…., του Βάαλ : Βηλ : Βήλου : Βελίαλ : Βαλέ :…, ω Βαλέ Ιησού…., σώρρυ, ω Βαλούχε Παύλε…!; // 
Ή τί κοινόν έχει ο πιστός με τον άπιστον; 
Μπορεί να υπάρχη συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; (!;!;!;!;!;) 
Διότι σεις είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, 
Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους 
και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. 
Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και θα χωρισθήτε, 
λέγει ο Κύριος, μη εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, 
και θα είμαι Πατέρας σας και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ. (!;) 
                                    [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 6, εδ. 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
Διότι εάν έλθη κάποιος και κηρύξη (!;) άλλον Ιησούν, τον οποίον δεν εκηρύξαμεν, 
ή εάν λάβετε (!;) διαφορετικόν πνεύμα, από εκείνο που ελάβατε, 
ή ευαγγέλιον διαφορετικόν από εκείνο που εδεχθήκατε, θα τον ανεχόσαστε καλά. 
Νομίζω ότι δεν υστέρησα (!;) σε τίποτε από τους εξοχώτερους αποστόλους. 
Και εάν ακόμη είμαι (!;) άπειρος ως ομιλητής, δεν είμαι όμως ως προς την γνώσιν· (!;) 
σας εδείξαμεν τούτο φανερά με κάθε τρόπον και εις όλας τας περιστάσεις. 
                                                                              [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 11, εδ. 4, 5, 6. ] 
 
Αλλ’ αυτό που κάνω θα εξακολουθώ να το κάνω, διά να στερήσω της ευκαιρίας 
εκείνους που επιδιώκουν ευκαιρίαν διά να φανούν ότι είναι σαν εμάς εις το έργον, 
διά το οποίον καυχώνται. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, 
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εργάται δόλιοι, που μεταμφιέζονται εις αποστόλους του Χριστού. (!;) 
Και δεν είναι αυτό περίεργον, διότι ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται εις άγγελον φωτεινόν. (!;) 
  ( Μωρέ, εσείςςςςς, εδώ κι εντέχνως, φορέσατε….. στον Ι. ΑΧ μάσκα Ι. Χ, έστω…., και δεν θα….. αυτός…!; ) 
Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα, εάν και οι υπηρέται του μεταμφιέζονται εις υπηρέτας δικαιοσύνης, (!;) 
των οποίων το τέλος θα είναι σύμφωνον προς τα έργα τους. 
                                                  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 11, εδ. 12, 13, 14, 15. ] 
 
Μερικοί μεν κηρύττουν τον Χριστόν από φθόνον και φιλονεικίαν, άλλοι δε από καλήν διάθεσιν 
εκείνοι που από διάθεσιν προς φιλονεικίαν κηρύττουν τον Χριστόν, το κάνουν όχι από αγνήν πρόθεσιν, 
αλλ’ επειδή νομίζουν ότι θα προξενήσουν θλίψιν εις εμέ τον (!;) φυλακισμένον. 
   || Τί…., σε ‘’πέθαναν’’ κι εσένα…!; Ε, θα αποφυλακιστείς…., αφού ο Χ. Ι έχει τα κλειδιά, και, του Άδη….! || 
Αλλ’ εκείνοι που κηρύττουν από αγάπην, το κάνουν επειδή γνωρίζουν ότι εγώ 
έχω ορισθή διά την απολογίαν του ευαγγελίου. 
                         [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 1, εδ. 15, 16, 17. ] 
 
Είπε κάποιος απ’ αυτούς, δικός τους προφήτης : 
«Οι Κρήτες είναι (!;) πάντοτε ψεύσται, κακά θηρία, λαίμαργοι, οκνηροί». Η μαρτυρία αυτή είναι (!;) αληθινή. 
Διά τον λόγον αυτόν, να τους ελέγχης απότομα, διά να είναι υγιείς εις την πίστιν, 
και να μη προσέχουν εις μύθους Ιουδαïκούς και εις εντολάς ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθειαν. 
 
Εις τους καθαρούς (!;) όλα είναι καθαρά, 
                { Α, ως στους 144.000 «αμόλυντους» «παρθένους» της Α. Ι….! } 
αλλ’ εις τους μολυσμένους και τους απίστους (!;) τίποτε δεν είναι καθαρόν 
έχει μολυνθή και ο νους τους και η συνείδησίς τους. 
  // Ε, άλλες οι ‘’μολύνσεις’’, από .αμήσια, του κορμιού κι άλλες οι ‘’μολύνσεις’’, από .αμήσια, της ψυχής….! // 
Ομολογούν με το στόμα ότι γνωρίζουν τον Θεόν, αλλά με τα έργα τους τον αρνούνται, 
είναι άνθρωποι βδελυροί, απειθείς και ακατάλληλοι (!;) διά κάθε καλόν έργον. 
                                                                            [ Παύλου, Προς Τίτον, κεφ. 1, εδ. 12, 13, 14, 15, 16. ] 
 
Ο επίσκοπος πρέπει να είναι άμεμπτος, (!;) σύζυγος μιας γυνακός,…..  / Χμ, ‘’σσσαν’’ τους της Π. Δ….! / 
                         [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 3, εδ. 2. ] 
 
         {{ .....---- διότι εκείνος που δεν ξέρει να διευθύνη το δικό του σπίτι, 
πώς θα φροντίση διά την εκκλησίαν του Θεού; ----..... (!;)  
                                               [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 3, εδ. 5. ] }} 
 
     {{ Μη δέχεσαι κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου, εκτός εάν στηρίζεται επί δύο ή τριών μαρτύρων. (!;) 
Εκείνους που αμαρτάνουν έλεγχε ενώπιον όλων, 
(!;) διά να φοβηθούν και οι λοιποί.        [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 5, εδ. 19, 20. ] }} 
 
Διά τον σκοπόν αυτόν σε άφησα εις την Κρήτην, διά να διορθώσης τα ελλιπή 
και να (!;) εγκαταστήσης (!;) εις κάθε πόλιν πρεσβυτέρους, όπως εγώ σε διέταξα, 
όποιος είναι απηλλαγμένος από κάθε κατηγορίαν, σύζυγος μιας γυναικός, και έχει παιδιά πιστά, 
τα οποία δεν κατηγορούνται δι’ ασωτείαν ή είναι ανυπότακτα. 
      / Ναι, ω εσείςςςςς…., στο επάγγελμα πάστορες….. και στο ‘’κουκούλωμα’’ πρωτο‘’μάστορες’’….! / 
Διότι ο επίσκοπος, ως υπηρέτης του Θεού, δεν πρέπει να έχη (!;) καμμίαν κατηγορίαν,..... 
                                                                                                   [ Παύλου, Προς Τίτον, κεφ. 1, εδ. 5, 6, 7. ] 
 
Μια χήρα μπορεί να καταγραφή εις τον κατάλογον εάν δεν είναι (!;) κάτω των εξήντα ετών, 
και υπήρξε σύζυγος ενός ανδρός, εάν υπάρχουν μαρτυρίαι διά τα καλά της έργα, 
εάν ανέθρεψε παιδιά, εάν ήτο φιλόξενη, (!;) εάν ένιψε τα πόδια αγίων,..... | …..τί…., τί….. πόδια…!; | 
                            [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 5, εδ. 9, 10. ] 
 
Η συμπεριφορά σας να είναι απηλλαγμένη από αγάπην προς το χρήμα, να αρκήσθε εις όσα έχετε, (!;) 
διότι ο Θεός είπε, Δεν θα σε αφήσω έρημον, ούτε θα σε εγκαταλείψω·  ( ‘’Τζιτζίιιιικιααααα’’…., ου -- ου….! ) 
και έτσι μπορούμε με εμπιστοσύνην να λέμε, Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. 
Τί μπορεί να μου κάνη ο άνθρωπος;  (!;)                  [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 13, εδ. 5, 6. ] 
 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                     #14)               Οδηγίες του Παύλου προς τις εκκλησίες..... 
 
Συστάσεις του Παύλου…., 
χμ, που, εδώ, αντιφατικολέει πως «δεν υστερεί σε τίποτε από τους εξοχώτερους αποστόλους»…., 
ενώ στην Προς Κορινθίους Α΄ : 15 : 8, 9 ομολογούσε πως αυτός, «το έκτρωμα»,    | Α, εξεξεξελίχθηκε….! | 
«είναι ο ελάχιστος από τους αποστόλους, που δεν είναι άξιος να ονομάζεται απόστολος»…., 
ο, εδώ, καθ’ ομολογίαν του «άπειρος ως ομιλητής»…., μα όχι και στη γνώση…., 
          / Ω, ναι…., μα στον Άρειο Πάγο τους ‘’πάγωσε’’ τους σοφούς με τις γλωσσο,α,λαλιές του…., 
          τους, τα, μώ,μά,ρανε….. ο πα,γ,π,αρείων….! / 
χμ, νααα, συστάσεις σύμφωνα με διαταγή του Θεού μέσω "προφητείας"…., προς τις εκκλησίες....: 
 
για αποφυγή απίστων…., που δεν ταιριάζουν για σύντροφοι των "χριστιανών" πιστών…., 
που είναι ναός του Θεού...., ενώ οι άπιστοι, χα, ναός των δαιμόνων...., 
 
   // Ε, ας μην τους έριχνε ο «Λεγεών» Θεόςςς…., ο ‘’ανύπαρκτός σας’’…., και, ενέργεια πλάνης κ. τ. λ….! // 
          [ Τσς, όλοι αντάμα..... κι ο ψωριάρης χώρια...., ω κήρυκες των γκέτο και των ρατσισμών...., Έριδες…., 
          ξου, για μία….. αγία, καθολική κι αποστολική εκκλησίιιιια..... και άντε και...., ρε αμφίστομοι....! ] 
 
       ■ Έσδρας Β΄ : 9 : $2 : Διότι έχουν λάβει 
                     || …..οι Ισραηλίτες : ο Ιούδας : «ενυμφεύθη θυγατέρα ξένου θεού» : 
                     οι της φυλής του Ιούδα….: Μαλαχίας : 2 : 11….. || 
       συζύγους από τας θυγατέρας των / των αλλοφύλων κι αλλοθρήσκων / 
       δι’ εαυτούς και τους υιούς των, ούτως ώστε η (!;) ιερά φυλή / η των Ισραηλιτών / 
       ανεμίχθη με τους λαούς των χωρών και αι χείρες των αρχόντων και των κυβερνητών 
       / Ε, ως ο Σολομών, κι εκεί πές ‘τα….! / είναι πρώται εις την ασυνέπειαν αυτήν / έναντι του Νόμου / ….! 
 
       Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : 
       Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 14….: «Να μη συνδέεστε με τους απίστους, 
       που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; 
       Ή τί επικοινίαν μπορεί να έχη το φως με το σκοτάδι;»….: 
       Έκκλησις δι’ αγάπην….! ---- Χα…., «δι’ αγάπην»….! ---- ■ 
 
γιατί…., λέει ο Παύλος…., χμ, δεν έχει σχέση η δικαιοσύνη με την ανομία...., το φως με το σκοτάδι...., 
ο ναός του Θεού με τα είδωλα..… και ο Χριστόςςς με τον Βελίαλ -- Σατανά....,….. 
 
                    -----------------------------------------------------######-------------------------------------------------- 
           ▓ ♣ Παλαιά Διαθήκη : 
           ▪ Έξοδος : 23 : 32….: Θεός / προς Μωυσή / : «Μη συνάψης συνθήκην ούτε με αυτούς       
           / Χετταίους, Ευαίους,….. / ούτε με τους θεούς των»….!  ( χμ, τους ‘’Μεγάλους Αδελφούς’’ τους….. ) 
           ▪ Έξοδος : 34 : 12, 13, 14 : Θεός / προς Μωυσή / : «Πρόσεχε, λοιπόν, μη συνάψης συνθήκην 
           με τους κατοίκους της γης, εις την οποίαν θα εισέλθης, 
           μήπως ούτοι αποβούν παγίς εν τω μέσω σας· αλλά (!;) θα κατακρημνίσης τους βωμούς των, 
           (!;) θα θραύσης τας ιεράς στήλας των και (!;) θα κατακόψης τα ιερά άλση των, 
           διότι δεν πρέπει να προσκυνήσης οιονδήποτε άλλον Θεόν, 
           επειδή ο Κύριος || Ουστ, ρε αγενή….! || έχει χαρακτήρα ζηλότυπον και είναι (!;) ζηλότυπος Θεός»….! 
           ▪ Νεεμίας : περί αποκλεισμού εκ της λατρείας των ξένων….! (!;) 
           ▪ Μαλαχίας : 2 : 11 : (!;) βδέλυγμα οι μετά των εθνικών μεικτοί γάμοι 
           / …..βεβήλωση της (!;) ιεράς φυλής του Ισραήλ : Έσδρας Β΄ : 9 : 2….. /….! ♣ 
 
           ◘ Καινή Διαθήκη : 
           ▪ Ματθαίος : 7 : 6 : Ι.Χ : «Μη δίνετε το άγιον εις τα (!;) σκυλιά / τους εθνικούς : ειδωλολάτρες /…., 
           και μη ρίχνετε εμπρός εις τους χοίρους τα μαργαριτάρια σας,…..»….! 
                       ( Ωχ…., «αλληγορικοί»…., δίποδοι…., χοιροκύνες….! ) 
           ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 3 : 2 : «Προσέχετε από τα σκυλιά / τους εθνικούς : ειδωλολάτρες / , 
           προσέχετε από τους κακούς εργάτας,…..»….! | …..σικ….! | 
           ▪ Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : 21 : 29 : Ιουδαίοι από την Ασίαν : «….. (!;) ακόμα δε και Έλληνας 
           έμπασε εις τον ναόν και εμόλυνε τον άγιον τούτον τόπον»….! (!;) 
           ▪ Ιωάννης : 18 : 28 : Αυτοί οι ίδιοι / ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής του Ιησού, ο Ιωάννης / 
           δεν εμπήκαν εις το κυβερνείον διά να μη μολυνθούν, 
           αλλά να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα….! (!;) ◘ 
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           ▬ Βραχμανισμός : 
           Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο αυστηρός διαχωρισμός του λαού 
           σε 4 τελείως διαφορετικές κατηγορίες, τις ‘’κάστες’’, 
           που απαγορευόταν να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση….! ▬ 
 
           ▌Κοράνι : 
           ▪ Κεφ. Μετάνοια : Εμείς : Πιστοί, να ξέρετε πως οι ειδωλολάτρες είναι ακάθαρτοι. (!;) 
           Να μην τους αφήσετε να πλησιάσουν το Ιερό Τέμενος μετά το τέλος αυτής της χρονιάς….! (!;) 
           ▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Θα σας κάνουν οι άπιστοι να μην πιστεύετε όπως έχουν κάνει και αυτοί, 
           για να είστε όλοι το ίδιο. Να μη γίνεσθε φίλοι τους / των απίστων / 
           μέχρι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για την αιτία του Αλλάχ. (!;) 
           Αν σας εγκαταλείπουν, πιάστε τους και (!;) θανατώστε τους όπου κι αν τους βρείτε….! 
           ▪ Κεφ. Το Τραπέζι : Πιστοί, να μην έχετε φίλους (!;) ούτε Εβραίους (!;) ούτε Χριστιανούς. 
                     // Ααααα, πριν, που ‘’τα έβρισκαν’’ αυτοί με αυτούς, τους έλεγε να τους έχουν φίλους….! // 
           Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. Οποιοσδήποτε από εσάς 
           επιδιώκει τη φιλία μαζί τους θα γίνει ένας από αυτούς / …..χμμμ…., απο’’συνάγωγοςςς’’….. / ….! 
           ▪ Κεφ. Μετάνοια : Εμείς : Πιστοί, να μην είστε φίλοι με τους πατέρες σας ή τους αδελφούς σας 
           αν προτιμούν την απιστία από την πίστη. Άδικοι είναι αυτοί που είναι φίλοι τους….! (!;) 
           ▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Η ειδωλολατρεία είναι χειρότερη από σφαγή….. (!;) 
           Να πολεμήσετε εναντίον τους / των ειδωλολατρών / μέχρι να εξαφανιστεί η ειδωλολατρεία 
           και η θρησκεία του Αλλάχ βασιλεύει υπέρτατη….!….. (!;)  
             ( Μπραχ, μπρε τς ογλάν…., με τη θρησκεία ως μάσκα…., φτάνεις ώς και στην Αλάσκα….! )▐ ▓ 
     ---------------------------------------------------------######------------------------------------------------------------ 
 
…..για αποφυγή κι απομόνωση των δόλιων ψευδαποστόλων -- αιρετικών...., 
μεταμφιεσμένων σε αποστόλους…., όπως κι ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο του φωτός...., 
               || .....χα, αυτά τα καρναβάλια...., να, οι απόστολοι του Ιησούλη…., ντύθηκαν καρναβάλια....! || 
που διδάσκουν άλλον Ιησούν…., από αυτόν που έχουν…., άλλο ευαγγέλιο...., 
που δίνουν     / …..χμμμ…., κι αυτοί πνευματοδότεςςς…!; / 
«διαφορετικόν πνεύμα, από εκείνο που έλαβαν» από αυτούς…., 
        ( .....εχ…., τον ‘’μεταμόρφωσες’’ τον ‘’μεταμορφωμένο’’ Ι. Χ…., λόγω τε και μορφή...., 
        ω υπέρ"χριστε" «Παύλε Κάδμε»...., σαφώς, επί το καββαλέ σατανικότερον..... 
        και….. προς μεγίστην του χαράν...., να, αυτού εδώ του Αρχιβαβελιστή Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ) 
άλλοι…., λέει...., από φθόνο…., γιατί νομίζουν ότι θα τον στενοχωρήσουν…., 
που είναι αυτός φυλακισμένος και μπορούν, πια, ελεύθεροι να παριστάνουν τους θρήσκαρχους...., 
αφού γνωρίζουν ότι..... αυτός έχει οριστεί διά την απολογίαν του ευαγγελίου...., 
και άλλοι από ‘’καλή’’ διάθεση....,….. 
 
   [[ …..χξς΄ςςςς…., ο ναρκισσισμός κι η φιλαρχία, και, του σπουδαρχίδη Παύλου 
   είναι έπακρος...., ω, κι εσύ, ωραιοποιητή Λουκά…., 
   και λίγα μας φανερώνεις…., και, συ, ο ιδιωτικός του "δημοσιογράφος" και υμνητής του…., ω Λουκ,ανικ,ά...., 
   σχετικά με τις φτηνές πραξο·συγκρούσεις του, και τους, 
   με τους αντιζήλους του φιλοθρήσκαρχους….! 
   Ναι, βρε Λούκας…., που ‘’ξεπερνάς’’ και τους δοτούς του Μεγαλέξανδρου ‘’τέτοιους’’….: 
   Ξενοφώντα, Αριστοτέλη, Καλλισθένη,....! ]] 
 
…..για αποφυγή πλούτου..… με το να είναι ολιγαρκείς...., αφού, μάλιστα ο Κύριος διαβεβαιώνει, 
διά του "προφήτου", ότι δεν θα τους αφήσει αβοήθητους....,….. 
    / Ε, πάντα, θα υπάρχουν πλούσιοι ‘’φτωχοαέρηδες’’ χορηγοί τους…., για καλή χρήση του Μαμωνά....! / 
 
    {**{ .....α, όσο από πλούτο…., χμ, οι κήρυκες της απλότητας κι ολιγάρκειας...., να...., και, σήμερα....: 
    προκλητική πολυτέλεια χτισμάτων κι αντικειμένων λατρείας σε εκκλησίες και μονές...., 
    ε, από πρόσφορα ηλιθίων…., μα και κουτοπόνηρων μεγαλοπλουσίων...., έτσι φοροαπαλλασσόμενων…., 
    ’’σκατοκουκουλώματά’’ τους…., πάμπολλες καταθέσεις σε τράπεζες…., σούπερ φοροαπαλλαγές τους…., 
    νεκρά χρήματα..... και ηλιθίως αξιοποιούμενα…., χαρισματικές πωλήσεις ακινήτων σε δικούς τους…., 
    να, μερικά μόνον…., εχ…., που…., και για άλλοθι..... κάνουν και μερικές αγαθοεργίες...., 
    κοσμικότατη χρήση της τεχνολογίας...., ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε ναούς ‘’τράπεζες’’...., 
    αποδοχή επιδοματικών χρημάτων...., μα….. που ανήκουν, ουσιαστικά, στους λαούς...., 
 



65 

    ως, λ. χ, τα της Ε. Ο. Κ --- Ε. Ε...., σκάνδαλα στη χρήση αυτών...., 
    μισθοί, λιμουζίνες, χρυσοστολές, προνόμια εξαιρετικά....,.....χα, κι έχει ο Θεός τους Σατανάςςςςς....! }**} 
 
…..για τοποθέτηση στις επισκοπές των όπου εκκλησιών 
απ’ τους εκεί εγκαθέτους του και εκκλησιοεπιτηρητές…., πάντα, κατά τις ήδη δοθείσες διαταγές του...., 
χμ, παραθέτοντας τις αναμεταξύ τους, κιόλας, σχισμορήξεις κι έριδες…., 
επισκόπων....: άμεμπτων, καλών οικογενειαρχών με παιδιά πιστά κι υποτακτικά και σύζυγο, 
πάντα μια, πιστή....! 
        // Χα…., σαν τους, «γι’ αυτό εξουσιούχους», αποστόλους, τους αδελφούς του Κυρίου, τον Κηφά,….. 
        που περιέφεραν γυναίκες…., ε, τις παλλακίδες τους….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 4, 5….! // 
 
Οι εγκάθετοί του δε εκκλησιοεπιτηρητές θα πρέπει να τους ελέγχουν κι επιπλήττουν, σαν θα αμαρτάνουν, 
και για να συμμορφώνονται κι οι άλλοι επίσκοποι...., μα και τους πιστούς, γενικά…., ως, λ. χ, τους Κρήτες, 
που συμφωνεί…., ε, σαν του συμφέρει…., με "προφητεία" ‘’προφήτη’’ τους, 
που λέει…., ο Παύλος…., χμ, ’’δικαίως’’ κι από….. ’’Φιλισταίικο : Κρητικό σύνδρομο’’…., 
ότι είναι….. ψεύτες, κακά θηρία, λαίμαργοι κι οκνηροί...., 
οπότε, κάτι τέτοιους, να τους ελέγχουν...., εδώ στην Κρήτη ο Τίτος…., απότομα και, κι αυτούς, δημοσία...., 
ώστε να αποειδωλολατριστούν εντελώς, που «εις τους ακαθάρτους, ειδωλολάτρας, όλα είναι ακάθαρτα…., 
ενώ στους καθαρούς όλα είναι καθαρά», σε νου και σε συνείδηση, και να εκχριστιανιστούν επαρκώς....! 
 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
● Ε, σχεδόν πάντα και παντού, φίλαρχα εγκάθετα καισαρόσκυλα οι αρχιεπισκοπές , οι επισκοπές κ. λ. π...., 
άμεμπτοι τω Σατανά, σχεδόν, τα Παυλάρια με πρότερο "έντιμο" βίο είναι στις εκκλησίες και τις μονές,..... 
κλίκες επί κλίκες, ομάδες -- κλειστά κυκλώματα βολεμένων διά των επισήμων και μη καισαροεκκλησιών…., 
επί το πλείστον τριχάσχολοι και κουτοπόνηροι, ’’καισαρο’’εγκάθετοι, λύκοι με μάσκα προβάτου...., 
μεγαλόστομοι κάτθρωποι διαχειριστές τεράστιων εκκλησιαστικών και μοναστηριακών περιουσιών....! 
 
Ωωωωω…., από όλα τα λέλουδα, σικ, τα έχει ο μπαξές –τους...., 
νααα…., τα βλέπουμε, και τώρα, αλληλοσπαρασσόμενα/οι/ες…., 
          || …..χμμμμμ, όπως και τους αγγέλους : επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας…., 
          που τους καταγγέλλει ο Ιωάννης στην, χμ, Αποκάλυψή ‘’του’’….,….. 
          ε, κι άστε τους όσους καλούς του καταπιεσμένου σας κατώτερου κλήρου σεις οι ανώτεροι/τατοι….! || 
που μερικοί από αυτούς..... θα αγιοποιηθούν, κιόλας, από επιτροπές αγιοποιητών….. οι….. παστράβιοι....! 
 
Ναι, να έχει ο ‘’νερένιος’’ όχλος ’’αέρινα’’ πρότυπα...., ρε φαρδόκοιλοι μαυροφουστανοφορεμένοι και μη...., 
που επιβεβαιώνουν, ανάποδα, το ρητό τους....."Σε σάρκα μαραμένη δεν κατοικούν δαιμόνια....."...., 
χμ, χμ, χμ, ολοκάθαροι...., ναι…., μα από θετικά στοιχεία...., 
γ ε ν ι κ ά και εξαιρέσει των καλών…., 
αρνητικότατοι αθροιστικώς...., - -, και όχι αρνητικοί, + -, ή θετικοί, -+,..... χλιαροί…., 
καισαρόχριστοι αγύρτες και καισαροκλώσσες….,  
και, λόγω ή έργω, φακίρηδες…., "δολοφόνοι" του όντως  Θεού...., κυρίωςςςςς, λόγω....! 
 
Ννναι…., και σιγά μην είναι υπερθετικοί αθροιστικώς, + +, ήτοι, ολοκάθαροι από αρνητικά στοιχεία...., 
ω νάρκισσοι, κρυπτοσατάνες…., 
χμ, ίδιοι Παύλοι, φίλαρχα Παυλάρια...., όλοι τους διαλυτέοι, αποδιοπομπαίοι, για να ησυχάσει κι η Γη..... 
και να μείνουν χωρίς "πατερίτσες", και, οι γερο·Καίσαρες της Γης....,....! ● 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Παράλληλα δε, ο Παύλος, δίνει κι οδηγίες...., ως, π. χ, να καταγράφεται στους καταλόγους τους μια χήρα...., 
μόνον...., αν είναι, ε, πάνω από εξήντα χρόνων…., τέως σύζυγος ενός ανδρός…., καλή μάνα...., 
με καλές συστάσεις για αυτήν…., χμμμ, αν ένιψε….. πόδια αγίιιιιων....! 
   [ Προσοχή, ω χήρες, στα χέρια των αγίιιιιων…., χμ, όταν τους νίβετε τα πόδια...., 
   χα, που..... άααααγιοι : τράααααγιοι κατάντησαν πολλοί...., 
   και πάμπολλα χειροποίητα, και ποδοποίητα, έπαθαν πολλές, και, χήρες από, τσς, αγίους, παναγίους....! ] 
 
          ================================================================= 
 
 
         11 --- 15 )      
                            #15)              Περί σαρκικών φρονημάτων, επιθυμιών,..... 
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Το σαρκικόν φρόνημα είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. 
Διότι το σαρκικόν φρόνημα είναι εχθρικόν προς τον Θεόν, (!;)  | Τί…., αποσαρκοποιήθηκε το Γιαχβίδιο…!; | 
καθ’ όσον δεν υποτάσσεται εις τον νόμον του Θεού, αλλ’ (!;) ούτε είναι δυνατόν να υποταχθή. 
      { Ε, τότε….., αφού ούτε….,σταμάτα να ‘’μας τα πρήζεις’’…., ρε σατανάρεστε….. Φοιβο’’πάρτη’’….! } 
Εκείνοι που είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν εις τον Θεόν. (!;) 
                                    [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 6, 7, 8. ] 
 
Όταν εζούσαμε ζωήν σαρκικήν, τα αμαρτωλά πάθη μας, διεγειρόμενα (!;!;!;!;!;) εξ αιτίας του νόμου, 
ενεργούσαν εις τα μέλη μας ώστε να φέρουν καρπούς διά τον θάνατον. 
Τώρα όμως ελευθερωθήκαμε από τον νόμον, 
     {{ Εεε…., πνευματικά, πια, τα, και, κωδικικά .αμήσια σας…., χα, που έχει και «συμβολικούς φαλλούς»….! 
     Ω, προ πολλού, κλημακτηριόπαρτε…., τέως Φοιβό’’παρτε’’…., Παύλε…., τώρα, είσαι ό,τι πρέπει 
     να μεταμορφωθείς σε….. τζιτζίκι…., χα, να το….. γλωσσο…..λαλείς καλύτερα…., ρε ‘’πεθαμένο’’…., 
    όπως, στα γηρατειά του κι ως σεξανίκανος, ο άντρας της Ηούς -- Αυγής Τιθωνέας : Τζιτζίκι ή ο Δαυίδ….! }} 
επειδή επεθάναμε ως προς τον νόμον που μας εκρατούσε αιχμαλώτους, 
και έτσι υπηρετούμεν εις την νέαν ζωήν του Πνεύματος 
και όχι κάτω από τον παλαιόν γραπτόν (!;) κώδικα.         [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 7, εδ. 5, 6. ] 
  ( Ω νομοδιεγερμένε…., κυρίως, κωδικικά ήταν τα ‘’τσοντικά’’ του Νόμου της Π. Δ και μην απολογείσαι….! ) 
 
Εκείνο που δεν μπορούσε να κάνη ο νόμος, 
επειδή του έλειπε η δύναμις ένεκα της αντιστάσεως της σαρκός, 
το έκανε ο Θεός με το να στείλη τον Υιόν του με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλόν σώμα 
και ως θυσίαν διά την αμαρτίαν, και κατεδίκασε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, / Ο, εκ 2ου, «αρσενικός» τί…!; / 
διά να εκπληρωθή η απαίτησις του νόμου σ’ εμάς, 
εις τους οποίους η ζωή δεν είναι υπό την εξουσίαν της σαρκός (!;) αλλά υπό την οδηγίαν του Πνεύματος. 
                                                       [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 3, 4. ] 
 
Εκείνοι που είναι σαρκικοί (!;) δεν μπορούν να αρέσουν εις τον Θεόν. 
Σεις όμως (!;) δεν είσθε σαρκικοί αλλά (!;) πνευματικοί, εάν βέβαια κατοική μέσα σας Πνεύμα Θεού. 
Εάν ένας δεν έχη Πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του.  [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 8, 9. ] 
 
Εννοώ να οδηγήσθε από το Πνεύμα και τότε δεν θα εκτελήτε την επιθυμίαν της σαρκός, 
διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το Πνεύμα, το δε Πνεύμα αντίθετο προς την σάρκα. (!;) 
Αυτά είναι αντίθετα το ένα προς το άλλο, ώστε να μη μπορήτε να κάνετε εκείνα που θέλετε. (!;) 
                                         [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 5, εδ. 16, 17. ] 
 
Γενικά ακούεται ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία και (!;) τέτοια πορνεία, 
     || Τί, χειρότερη κι από την των ‘’Αγαπών’’ των πρωτοχριστιανών…., που η ΣΤ΄ Ο. Σ καταδίκασε…!; || 
που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών, ώστε κάποιος να έχη γυναίκα την γυναίκα του πατέρα του. 
Και σεις είσθε φουσκωμένοι από υπερηφάνειαν και δεν επενθήσατε μάλλον 
διά να εκλείψη εκ μέσου σας εκείνος που έκανε την πράξιν αυτήν. 
Εγώ απών μεν κατά το σώμα, παρών δε κατά το πνεύμα, 
             // Ε…., όχι και με ‘’τηλεπάθεια’’ ο….. ‘’σιμο : μη τηλε : παθής’’….! 
             Απλά, είχε πολλούς….. ‘’τσαλα πετεινούς’’ ο Σολομών Παύλος…., και, ιδίως, ‘’τσαλα κότες’’….! // 
έχω ήδη, σαν να ήμουν παρών, κρίνει εκείνον που έκανε αυτήν την πράξιν. 
Μαζευθήτε εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μετά του πνεύματός μου, 
και με την δύναμιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
παραδώσατε τον άνθρωπον αυτόν (!;) εις τον Σατανάν προς καταστροφήν της σαρκός, 
      { Α, εσένα…., όμωςςςςς…., προς διαπαιγώγησιν….. ο «παιδαγωγός άγγελος σατάν»….. σουουου….! } 
διά να σωθή το πνεύμά του κατά την Ημέραν του Κυρίου Ιησού. (!;) 
                                                                        [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3, 4, 5. ] 
 
       {{ Εκείνους που είναι μέσα δεν τους κρίνετε σείς; Τους έξω θα τους κρίνη ο Θεός. (!;) 
Βγάλτε τον κακόν από ανάμεσά σας.           [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 5, εδ. 12, 13. ] }} 
              (!;) Γνωρίζει ο Κύριος να σώζη τους ευσεβείς από την δοκιμασίαν, 
              τους δε κακούς (!;) να φυλάττη υπό τιμωρίαν μέχρι της ημέρας της κρίσεως, 
              μάλιστα εκείνους που, ένεκα μιαρών επιθυμιών, 
              ακολουθούν την σάρκα και καταφρονούν την εξουσίαν του Θεού.  [ Πέτρου Β΄, κεφ. 2, εδ. 9, 10. ] 
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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                            #15)           Περί σαρκικών φρονημάτων, επιθυμιών,..... 
 
Ο Παύλος...., πληροφορηθείς ότι υπάρχει μεταξύ των πιστών του πρωτοφανής πορνεία…., αιμομειξίες,..... 
 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            █ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 5 : 1: «Γενικά ακούγεται ότι υπάρχει μεταξύ σας 
            / ω Κορίνθιοι χριστιανοί / πορνεία και τέτοια πορνεία, που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών, 
            ώστε κάποιος έχει γυναίκα την γυναίκα του πατέρα του»….! 
            ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 8 : 7: «Όπως υπερέχετε εις όλα, / ω Κορίνθιοι χριστιανοί / 
            εις την πίστιν, εις τον λόγον, εις την γνώσιν, εις κάθε ζήλον και εις την αγάπην που έχετε για μας, 
            έτσι να υπερέχετε και εις το έργον τούτο της γενναιοδωρίας»….! 
 
    {*{ …..ωρέ, μπράβο, θαυματικήηη, αλλαγή και πρόοδο / Α, με ράβδο…!; / οι Κορίνθιοι νεο’’χριστιανοί’’….! 
    Χμμμμμ…., από πορνοσαρκικοί…., να…., «υπέροχοι….. αγιοπνευματικοί…., 
    σύντομα, χα, μεταξύ Α΄ και Β΄ επιστολής του….. αρχικόλακα Π,Φ,αύλου…., 
    όπως κι ο Παύλος, στο μεταξύ των δύο αυτών επιστολών διάστημα, έγινε από «ο σαν έκτρωμα, 
    ο ελάχιστος από τους αποστόλους, που δεν είναι άξιος να ονομάζεται απόστολος,…..», θαυματικάαα….: 
    Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 15 : 8, 9…., 
    νααα, ισαπόστολος, που «δεν εφάνηκε κατώτερος από τους εξοχώτερους αποστόλους, 
    αν και δεν ήτο τίποτε»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 11….! 
    Μα, αν είναι να αρπάξει, κι αυτός, ‘’γενναιοδωρία’’ : υλική βοήθεια ‘’για τους Εβραίους της Ιερουσαλήμ’’…., 
    εχμ, τότε…., από πόρνους…., τους….. καταντούν…., κι αυτούςςςςς…., αγίουςςςςς….! }*} █ 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
συνιστά να απομακρύνουν από τις εκκλησίες τους τέτοιους ανθρώπους...., 
     // Εχ, όταν τα μαθαίνουν όλοι…., τότε, σουτ….! Όταν λίγοι και δικοί τους…., τότε, ’’κουκούλωμα’’….! // 
               || .....έι, πορνοαρχή..... και..... φαντάσου…., χμ, να...., το τέλος τους....! || 
«παραδίδοντάς τους (!;) στον Σατανά για καταστροφή της σάρκας τους...., 
ώστε το πνεύμα τους να σωθή κατά την Ημέρα της Κρίσης του Ιησού.....»...., [ Χα, φόνος για σωτηρία….! ] 
ενώ τους εκτός των εκκλησιών τους..... 
να τους αφήνουν άκριτους και στην κρίση του Θεού...., που ξέρει να σώζει τους ευσεβείς....! 
 
            ●● Χα, χα…., ως «έσωσε τον δίκαιον Λωτ, που εβασανίζετο η δικαία ψυχή του 
            από τας παρανόμους πράξεις των,…..» : Πέτρου Β΄ : 2 : 7, 8….! Ννναι, βρε, που, για να σώσει 
            τους 2 κατασκόπους : αγγέλουςςς απ’ τους Σοδομίτες,  [ Α, λεν, που ανώτερη είναι η φιλοξενία….! ] 
            τους ‘’πάσσαρε’’ τις 2, ανεπιθύμητές του, κόρες/’’χώρες’’ του, χμ, για πνευματική συνουσία….: 
            «ιδού, έχω δύο θυγατέρας, αι οποίαι ουδέποτε ήλθον εις επαφήν με άνδρα·   | ‘’«Παρθένες»’’…!; | 
            ας φέρω αυτάς έξω προς σας και κάμετε εις αυτάς (!;) ό,τι σας φανή αρεστόν 
            μόνον μη κάμετε (!;) τίποτε εις τους άνδρας / «αγγέλους» / αυτούς, 
            (!;) εφ’ όσον ήλθον υπό την στέγην της οικίας μου»….: Γένεσις : 19 : 7, 8….! 
            Αυτές τις 2, που, μετά, τάχα, τον μέθυσαν με οίνο και τον βίασαν, σε διαφορετικές μέρες η καθεμία, 
            κι απόκτησαν οι γεροντοκόρες εξώγαμα…., 
                // Ε, και, ‘’παράνομους’’ ‘’μαχαλάδες’’ -- παραρτήματα οι ‘’χώρες’’ : κόρες…., οι γεροντοκόρες….! // 
            ξου, «διά να διατηρήσουν το γένος των»….: Γένεσις : 19 : 33,…..36….! 
 
            Ρε υποκριτές, η Παλαιά Διαθήκη σας είναι γεμάτη από πορνο’’τέτοια’’…., έτσι : ’’έτσι’’, σκόπιμα…., 
            κι ας τα προσαρμόζετε, συμβολικά και διαφοροποιημένα, φορές, σε ‘’ιστορικά’’ σας ‘’τέτοια’’…., 
            ‘’τέτοια’’ και χειρότερα, που τα κρύβετε…., μα αρκούν κι αυτά….: 
            ο Αβραάμ παντρεύει την γυναίκα κι αδελφή του Σάρρα με τον βασιλιά Φαραώ….: Γέν.: 12 : 19…., 
            ’’ως’’ και με τον βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ….: Γέν.: 20 : 12,…..ννννναι, ο Νταβατζήςςςςς…., 
            ε, χρησιμοποιώντας ‘την ως ιμπεριάλ ‘’Δουρεία αλόγα’’…., 
            ναιαιαιαιαι, νααα…., ‘’τέτοια’’…., κι ο Ιακώβ, κι ο Δαυίδ, κι ο Σολομών,….. 
            ωχ, και ουκ έστι τέλος…., ω Αυνάνες και μη…., πολύγαμοι και μη….! 
 
             Κι ενώ έβλεπαν ότι οι αιμομείκτες γεννούν παιδιά με προβλήματα υγείας….: αιμοφυλία κ. α. λ…., 
             αυτοί…., «κατά το παράδειγμα Αβραάμ»…., ε, κι αυτός «κατά το παράδειγμα Δία»…., 
             χα, αφού «και ο θεός ούτω πως εποίησεν»…., επέτρεπαν τους αιμομεικτικούς γάμους και….! 
                   ---- …..σήμερα…., κι ας οι γιατροί επισημαίνουν την, έτσι, επικινδυνότητα…., η εκκλησία –τους 
                   επιτρέπει…., χμ, λες και για να είναι, «καθ’ όλα», άξια «τέκνα του Αβραάμ»…., 
                   τον μεταξύ των δεύτερων ξαδερφιών γάμο….! ---- ●● 
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Του Θεού, που φυλάττει τους κακούς υπό τιμωρίαν μέχρι της ημέρας της κρίσης,….. και λέει σχετικά....: 
 
.....το σαρκικό φρόνημα...., το φρόνημα -- επιθυμία του αμαρτωλού σώματος…., 
      [[ Α, κι ο Παύλος, ομολογεί ότι…., πριν γίνει ‘’χριστιανός’’…., ζούσε….. σαρκική ζωή…., ο υλικός τότε…., 
      μα ως ‘’χριστιανός’’…., πνευματικός, πια…., όοοοοχι…., ναιαιαι…., τότε που….. ’’σεξοξόφλησε’’….! ]] 
όπου δεν μπορεί να κατοικεί -- συνυπάρχει το πνεύμα του Θεού...., 
το οποίο αντιπαλεύει το φρόνημα της σάρκας...., 
είναι θάνατος…., φέρον θάνατον στην ψυχή...., εχθρικό προς τον Θεό...., λέει...., 
 
      ▼ …..ωρέ κομπλεξικοί υποκριτές…., ο έρωτας : σεξ…., ε, εννοείται, ο ετεροφυλικός…., 
      είναι το κάλλιστο : ’’δημοκρατικότατο’’ Θεοδώρο προς τον άνθρωπο…., 
                || …..έι, που, βέβαια, απτωτικά των διατάνων, όλα και για όλους ισόδοτα ήσαν/θα ήσαν….. || 
      αφού…., από τους φτωχούς, ιδίως…., όλα, σχεδόν, μπορείτε να τους τα πάρετε…., μα αυτό όχι….! 
 
      Αυτά –σας…., και, εδώ κι έτσι και με απολυτότητα….. 
      ισχύουν, προπαντός, για τους ασκητές/τριες και τους μοναχούς/χές…., 
      ε, που δεν θα πρέπει να έχουν τέτοιες δυνατές εξαρτήσεις…., τουλάχιστον τότε…., 
      οι οποίες, φυσικά, τους εμποδίζουν να δοθούν ‘’απόλυτα’’ στον όντως Θεό, 
      ώστε να είναι…., ‘’τελικά’’ κι αν…., όσο κι όποτε κι αναλόγως, ‘’ενεργούμενά’’ του επί της Γης….! 
      Ως προς, αδιαμφισβήτητα σωστά, άλλα –σας δε και σχετικά…., 
      σαφώς, το μέτρο κι η εγκράτεια βοηθούν και κρατούν όλους τους άλλους κοντά στο Θεό…., 
      τόσο, όσο, αναλόγως….! ▲ 
 
ανυπότακτό ώς και στον, δυνατό, πνευματικό πια, νόμο του Θεού, 
που καθιέρωσε ο μη σαρκικόςςςςς Ι. Χ,   ( Τί…., δεν βρήκε θεωρία…., που να ορίζει, και, τα ‘’τρία’’…!; ) 
και τον οποίο νόμο αντιδιαστέλλει με τον ‘’αιχμαλωτιστή’’ τους παλιό νόμο, 
μα κι αδύναμο…, ε, των "προφητών" σαρκικό νόμο -- κώδικα....,….. 
ε, και για αυτό..... οι σαρκικοί -- σαρκόδουλοι δεν αρέσουν στο Θεό...., που πρέπει να τους μαλώνουν..… 
κι όχι να αδιαφορούν…., ως κάνουν…., ενώ οι μη σαρκικοί -- πνευματόδουλοι -- πνευματικοί αρέσουν....! 
 
        ================================================================ 
          
            11 --- 16 )     
                   #16)      Περί υλικής βοηθείας των μη Εβραίων στις εκκλησίες της Ιερουσαλήμ,..... 
 
Τώρα όμως πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ εκτελών υπηρεσίαν προς τους εκεί αγίους. 
Διότι η Μακεδονία και η Αχαΐα απεφάσισαν να κάνουν κάποιαν συνεισφοράν 
(!;) διά τους πτωχούς των αγίων της Ιερουσαλήμ. 
Απεφάσισαν αυτό και μάλιστα είναι (!;) χρεώσται σ’ αυτούς 
διότι εάν τα έθνη έχουν συμμερισθή τα πνευματικά τους αγαθά, 
(!;) οφείλουν να τους συνδράμουν και εις τα υλικά αγαθά.  { Α, όχι….. «Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε»…!; } 
Αφού λοιπόν εκτελέσω το έργον αυτό και τους παραδώσω (!;) εν ασφαλεία την συνεισφοράν αυτήν, 
θα αναχωρήσω (!;) διά την Ισπανίαν, περνώντας από σας. 
                             [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 15, εδ. 25, 26, 27, 28. ] 
 
Όσον αφορά την συνεισφοράν (!;) διά τους αγίους, 
να κάνετε και σεις όπως ώρισα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας. 
(!;) Κάθε πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ο καθένας από σας ας βάζη κάτι κατά μέρος, 
ανάλογα με τα έσοδά του, διά να μη γίνωνται έρανοι, όταν έλθω. 
Όταν φθάσω, εκείνους που θα εγκρίνετε, αυτούς θα στείλω με επιστολάς 
διά να φέρουν το δώρον σας εις Ιερουσαλήμ. Εάν μάλιστα θεωρηθή ότι αξίζει να μεταβώ (!;) και εγώ, 
θα μεταβούν μαζί μου.  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 16, εδ. 1, 2, 3, 4. ] 
                                            
       {{ Τώρα σας παρακαλώ, αδελφοί : ξέρετε ότι η οικογένεια του Στεφανά 
                 // …..τί…., οι φίλοι του Γαλλίονα : αδελφού του φίλου –σου Σενέκα…., ρε Φ.Π,αύλε…!; // 
ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί της Αχαΐας και έταξαν τους εαυτούς των εις την υπηρεσίαν των αγίων. 
Να (!;) υποτάσσεσθε και σεις εις τους τοιούτους και εις τον καθένα 
που συνεργάζεται και κοπιάζει.      [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 16, εδ. 15, 16. ] }} 
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Σας κάνομεν δε γνωστήν, αδελφοί, την χάριν της γενναιοδωρίας 
που έδωσε ο Θεός εις τας εκκλησίας της Μακεδονίας. 
Διότι μέσα σε μεγάλην δοκιμασίαν θλίψεως, η υπεράφθονη χαρά τους και η εσχάτη πτωχεία τους 
εξεχείλισαν εις πλουσίαν γενναιοδωρίαν εκ μέρους των 
διότι σύμφωνα με τας δυνάμεις των, το μαρτυρώ, και περισσότερον από τας δυνάμεις των, 
έδωκαν (!;) αυτοπροαιρέτως, και (!;) μας εζητούσαν με πολλάς παρακλήσεις να τους κάνωμεν την χάριν 
να μετάσχουν εις την υπηρεσίαν αυτήν προς τους αγίους, και όχι μόνον ενήργησαν όπως είχαμεν ελπίσει, 
αλλά έδωκαν πρώτα τους εαυτούς των εις τον Κύριον και επίσης σ’ εμάς διά του θελήματος του Θεού, 
ώστε παρακαλέσαμεν τον Τίτον, ο οποίος έκανε αρχήν, 
να φέρη τώρα εις πέρας μεταξύ σας και τούτο το έργον της γενναιοδωρίας. 
Όπως (!;) υπερέχετε εις όλα, εις την πίστιν, εις τον λόγον, εις την γνώσιν, εις κάθε ζήλον  
και εις την αγάπην που έχετε για μας, έτσι να υπερέχετε και εις το έργον τούτο της γενναιοδωρίας. 
                       [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 8, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ] 
 
Τώρα φέρτε εις πέρας το έργον σας, ώστε όπως υπήρχε η επιθυμία να το θέλετε, 
έτσι να γίνη και η εκτέλεσις ανάλογα προς τα μέσα σας. 
Διότι εάν υπάρχη η προθυμία, τότε είναι ευπρόσδεκτη  
ανάλογα προς εκείνο που έχει κανείς και όχι προς εκείνο που δεν έχει. 
Όχι βέβαια να ανακουφισθούν άλλοι και να στερηθήτε σεις, 
αλλ’ επί τη βάσει ισότητος το σημερινόν περίσσευμά σας να διατεθή διά το υστέρημά τους, 
ώστε και το περίσσευμά τους να διατεθή μίαν ημέραν διά το υστέρημά σας και έτσι να υπάρχη ισότης, 
καθώς είναι γραμμένον, Εκείνος που εμάζεψε πολύ δεν είχε πλεόνασμα, 
και εκείνος που εμάζεψε ολίγον δεν είχε υστέρημα. (!;) 
        ( …..α…., ’’αδειαστός’’ ο που…., όπου…., ‘’αδειάζει’’….,….. ‘’γεμιστός’’ ο που…., όπου…., ‘’γεμεί’’…!; ) 
                            [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 8, εδ. 11, 12, 13, 14, 15. ] 
 
      {{ Άλλας εκκλησίας ελεηλάτησα διά να πάρω τα αναγκαία προς τον σκοπόν να σας υπηρετήσω,..... (!;) 
                                                 [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 11, εδ. 8. ] }} 
 
Αλλά καλά εκάνατε που εγίνατε συμμέτοχοι εις την θλίψίν μου. 
Ξέρετε και σεις, Φιλιππήσιοι, ότι κατά την αρχήν του έργου του ευαγγελίου, 
όταν έφυγα από την Μακεδονίαν, (!;) καμμιά εκκλησία δεν επεκοινώνησε μαζί μου 
εις το να δίνη υλικά και να παίρνη πνευματικά, (!;) παρά μόνον σεις, 
διότι και εις την Θεσσαλονίκην, και μια και δυο φορές, εστείλατε βοήθειαν διά τας ανάγκας μου. 
Όχι ότι ζητώ το δώρον αλλά ζητώ το κέρδος, το οποίο προκύπτει όλο και περισσότερον 
διά λογαριασμόν σας.  (!;)              [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 4, εδ. 14, 15, 16, 17. ] 
 
    {{ Σας χαιρετούν όλοι οι (!;) άγιοι, ιδίως εκείνοι που είναι (!;!;) μεταξύ των οικιακών (!;!;!;) του Καίσαρος. 
                                         [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 4, εδ. 22. ] }} 
 
Διότι και όταν ήμουν φυλακισμένος εδείξατε συμπάθειαν, 
και την διαρπαγήν των υπαρχόντων σας με χαράν εδεχθήκατε, 
επειδή ηξέρατε ότι έχετε κάτι ανώτερον και μόνιμον εις τους ουρανούς. (!;) 
Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας, το οποίον θα ανταμειφθή πλούσια. 
Έχετε ανάγκην υπομονής, διά να κάνετε το θέλημα του Θεού 
και να καρπωθήτε τα αγαθά (!;) της υποσχέσεώς του. 
 
Διότι (!;) γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα θα έλθη ο (!;) ερχόμενος και (!;) δεν θα βραδύνη. 
Εκείνος που δικαιώνεται διά της πίστεως θα ζήση. Εάν όμως υποχωρήση, 
η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα από εκείνους που υποχωρούν και χάνονται, 
αλλ’ είμεθα άνθρωποι πίστεως προς σωτηρίαν της ψυχής μας. 
                                                           [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 34, 35, 36, 37, 38, 39. ] 
 
Μήπως δεν έχομεν εξουσίαν να φάμε και να πιούμε; (!;) 
Μήπως δεν έχομεν εξουσίαν να περιφέρωμεν γυναίκα χριστιανήν, 
όπως και οι άλλοι απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς; (!;) 
Ή μόνον εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν εξουσίαν να μη εργαζώμεθα; (!;) 
Ποιός ποτέ υπηρετεί εις τον στρατόν με δικά του έξοδα; (!;) 
Ποιός φυτεύει αμπέλι και δεν τρώγει από τον καρπόν του; 
Ή ποιός βόσκει ποίμνην και δεν τρώγει από το γάλα της ποίμνης; 
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        [ …..βόσκουν τα πρόβατα….,/ να βγάζουν γάλα….,/ τα προβατάκια τους/ δεν πίνουν στάλα….! ] 
 
Μήπως τα λέγω αυτά (!;) ανθρωπίνως σκεπτόμενος; 
Δεν (!;) τα λέγει και ο νόμος; Εις τον νόμον του Μωυσέως (!;) είναι γραμμένον, 
Δεν θα κλείσης το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια; (!;) 
Ή μιλεί αποκλειστικά (!;) για μας; Πραγματικά (!;) για μας είναι γραμμένον, 
         || Ω Φ,Π,αύλε…., ω «αλληγορικό βόδι»…., ω μη αλληγορική αλεπού….! || 
διότι εκείνος που οργώνει την γην, οφείλει με ελπίδα να οργώνη, 
και εκείνος που αλωνίζει, να αλωνίζη με ελπίδα ότι θα έχη μέρος του καρπού. 
 
Εάν εμείς εσπείραμεν σ’ εσάς τα πνευματικά, (!;) 
είναι μεγάλο πράγμα εάν θερίσωμεν από σας υλικά πράγματα; (!;) 
Εάν άλλοι χρησιμοποιούν το δικαίωμα να μετέχουν εις τα αγαθά σας, 
δεν το έχομεν εμείς (!;) περισσότερον; 
 
(!;) Δεν εκάναμεν όμως χρήσιν του δικαιώματος αυτού, αλλά τα υπομένομεν όλα, 
διά να μη φέρωμεν κανένα εμπόδιον εις το ευαγγέλιον του Χριστού. 
Δεν ξέρετε ότι εκείνοι που εκτελούν την λατρείαν του ναού τρώγουν από τον ναόν, 
και εκείνοι που υπηρετούν εις το θυσιαστήριον, 
λαμβάνουν ένα μέρος από όσα προσφέρονται εις το θυσιαστήριον; (!;) 
Έτσι και ο Κύριος ( Χα, το….. «άλλο Πνεύμα…., το της αληθείας : ο άλλος Παράκλητος…..»…!; ) διέταξε : 
εκείνοι που κηρύττουν το ευαγγέλιον να ζουν από το ευαγγέλιον. 
Εγώ όμως (!;) τίποτα απ’ αυτά δεν εχρησιμοποίησα. Δεν σας το γράφω αυτό, διά να γίνη το ίδιο και σ’ εμέ. 
                                   [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 9, εδ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ] 
 
Ο γεωργός που κοπιάζει, πρέπει πρώτος να παίρνη μέρος από τους καρπούς. 
Κατάλαβε αυτά που λέγω. 
  || Α, αυτός, είναι να μη μπει στο ‘’πνεύμα’’…., που, αν μπει, θα του αλλάξει το ‘’Πνεύμα’’…., ως κι εσύ….! || 
Είθε ο Κύριος // …..τί, το Πνεύμα : Κύριος :…!; // να σου δίνη σύνεσιν εις όλα. 
                                                                            [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 2, εδ. 6, 7. ] 
 
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
             #16)        Περί υλικής βοηθείας των μη Εβραίων στις εκκλησίες της Ιερουσαλήμ,..... 
 
Κι εδώ ο Παύλος, περιοδεύων διεθνής ‘’ζήτουλας’’ : ’’μοντέρνος’’ λαφυραγωγός και πλιάτσικας…., 
κατά την, και, τότε συνήθεια των Εβραίων...., 
συγκεντρώνει πάμπολλα χρήματα και άλλα δώρα..... από συνεισφορές των αφελών νεο"χριστιανών"..... 
και τα μεταφέρει…., χμ, εν ασφαλεία και με λαοεγκεκριμένουςςςςς μεταφορείς…., στο "Ισραήλ"...., 
  // Ε, πώς οι ναοί με τα συμπράγκαλά τους θά ‘ν’ Σολομωντικά πολυτελή και χρυσωμένα...!; Δώστε, ρε….! // 
χμ, χμ, χμ, υπηρεσία, λέει...., προς τους φτωχούς των αγίιιιιων της Ιερουσαλήμ...., 
κάτι που το θεωρεί ως χρέος των πιστών τους...., να δίνουν, δηλαδή, υλικά αγαθά...., 
δώρα..... σε αντάλλαγμα, χα, για τα πνευματικά αγαθά τους προς αυτούς...., τους νεοπιστούς....! 
 
Προσφορές τους : ’’μοντέρνες’’ ‘’δεκάτες’’ σε αυτούς, που δεν (!;) εργάζονται, λέει, παρά πνευματικά….. 
και δικαιούνται προσφόρων τους…., ε, να, «μικρό πράμα»…., 
όπως ο γεωργός, που κοπιάζει και πρέπει πρώτος να παίρνει μέρος από τους καρπούς...., 
κάτι που κι ο Νόμος του Μωυσή προστάζει : 
    || …..έι, εδώ, αγροτικές οδηγίες…., ‘’αλά’’ Αθηνά και χαράκτη του «ιερού αυλακιού» της Ακρόπολης….: 
    «…..δε θα σκοτώσεις τον ταύρο που τραβάει το αλέτρι»…., ε, και, «αλληγορικά» λεγμένο, κι αυτό….! || 
«….Δεν θα κλείσης το στόμα του βοδιού που αλωνίζει…..»…., 
λέγοντας πως γι’ αυτούς είν’ γραμμένο κι αυτό…., χα, που ο Θεός δεν νοιάζεται για τα βόδια...., λέει….! 
 
        *//* Εχ, όπου σε συμφέρει, ωρέ Παύλε, επικαλείσαι, και, τον Νόμον του Μωυσή….! 
       Και….. δε νοιάζεται ο Θεόςςς και για τα….. τετράποδα βόδια…., παρά, μόνο, για τα δίποδα ‘’τέτοια’’…!; 
 
       Και…., ω τυφλοπόντικα, Παύλε…., όντωςςς…., για τετράποδα βόδια…., 
       «λιθοβολητέα, ως διά κεράτου ανθρωποκτόνα, μα μη φαγωτέα»…., 
       μιλά εκεί ο Γιαχβέ προς τον Μωυσή : Έξοδος : 21 :…., 
       ή Δευτ.: 15  : 19, 20, 21 : «…..μη εκτελέσης εργασίαν με πρωτότοκον βουν 
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                ( …..α, και τον «πρωτότοκον» ‘’ακούρευτον’’ Ι. Χ, που είπε «Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε»…!; 
                Ε, ναι, και, για, σας, ρε….. ‘’φαγωτ,έ,οί’’….! ) 
       και μη κουρεύσης το πρωτότοκον πρόβατον. Να τρώγης τούτο μετά της οικογενείας σου έκαστον έτος 
       ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου, εις τόπον τον οποίον θα εκλέξη ο Κύριος….! 
             [ …..α, πλην των ελλατωματικών : χωλών, τυφλών,….. 
             των φαγωτών «εντός της κοινότητάς σου, ω Μωυσή»….! ] *//* 
 
Γι’ αυτούς είναι γραμμένο…., χμμμμμ, που τους έδωσαν τα πνευματικά αγαθά 
και, συνεπώς, δικαιούνται απ’ τα υλικά τους...., 
γι’ αυτούς : Βαρνάβα, Παύλο,….. που «έχουν εξουσία να μην εργάζωνται»…., βοδολέει το ξύπνιο βόδι…., 
χμ, για τους δυο ανύπαντρους…., 
       || Εχμ, όχι και που είχαν, κι οι δυο αυτοί, «τεθλασμένους ή αποκομμένους όρχεις»….: Δευτ.: 23 : 1….! || 
όταν μάλιστα κι οι άρχοντές τους τούς παίρνουν αγαθά…., χρησιμοποιώντας το σχετικό δικαίωμά τους...., 
καταπώς κι ο Κύριος Ιησούς το διατάζει…., το να ζουν από το ευαγγέλιο οι κηρύττοντες το ευαγγέλιο….,….. 
 // Ω, Παυλοσωσμένοι ρασοφόροι, καισαρόμισθοι, «δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε» δεν είπε ο Κύριοςςς…!; // 
…..ή..... ως οι ιερείς παίρνουν (!;) ένα μέρος των προσφόρων τους στους ναούς....,….. | Κι οι αρχιερείς…!; | 
…..ή..... ως εκείνος που υπηρετεί στο στρατό με κρατικά έξοδα....,..... 
.....εκπληρώνοντας έτσι το σχετικό γραμμένον -- "προφητεία" περί ισότητας κι αλληλοβοήθειας....! 
 
Και..... από τη μια λέει…., ο Παύλος πάντα…., χωρίς να τους τα στερήσει..... 
κι απ’ την άλλη ομολογεί πως..... έχει λεηλατήσει άλλες εκκλησίες 
για να εξυπηρετήσει άλλες...., κυρίως από Έλληνεςςςςς...., ως…., λ. χ…., 
…..τους της εκκλησίας των Φιλίππων....,  ( Εμ, έκανε καλό δούλεμα, σώρρυ, καλή δουλειά κι η Λυδία….! ) 
που τον βοήθησαν μια δυο φορές κι αυτόν...., ξου, το βόδι : ‘’βόδι’’, που «έχει εξουσία να μην εργάζεται»…., 
χμ, γινόμενοι μέτοχοι στη θλίψη και τις προσωπικές –του ανάγκες όντας στη Θεσσαλονίκη....! 
          [[ Ε, χα, δεν τα γράφεις αυτά…., για να γίνει το ίδιο, προσφορά, και για σένα…., 
          ως λες πιο πάνω…., Π,Φ,αύλε…!; 
          Ή, μήπως, όχι για σένα…., μα για να ξοφλήσεις χρέη άλλων…., 
          όπως τα στον Φιλήμονα του Ονήσιμου χρέη…!; ]] 
 
Κι αυτό, λέει, είναι κάτι σαν ευκαιρία για αυτούς...., για να κερδίσουν τα ουράνια....,….. 
…..ή ως κι οι Εβραίοι με χαρά δέχτηκαν την (!;) διαρπαγή των υπαρχόντων τους…., 
όταν του έδειξαν συμπάθεια…., φυλακισμένος ων...., 
  || Α, μήπως εξαγόρασαν την ποινή του αυτοί κι όχι οι ‘’άλλοι’’.…, τότε, που οι Τράπεζες ήσαν κλειστές…!; || 
χα, επειδή ήξεραν ότι έχουν έτσι κάτι ανώτερο και μόνιμο στους ουρανούς…., πλούσια ανταμοιβή...., 
κάνοντας το θέλημα του Θεού και του Ιησού...., 
που έρχεται, τους προλέει, γρήηηηηγορα, πολύυυυυ γρήηηηηγορα, και δεεεεεν θα βραδύυυυυνει….,….. 
               ( …..χμ, ναι, ήηηηηρθε, έστω, και λίγο αργάαααα….,….! ) 
 
…..ή ως τους της, χμ, γενναιόδωρης Μακεδονίας…., που αυτοπροαίρετααα και με….. παρακάααλια ζήτησε, 
αυτή κι ανέλπιστά τους, να βοηθήσει το έργο των αγίων αποστόλων…., ε, κι από….. φόοοβο…., 
καθώς, «μάλιστα, είναι χρεώστες σ’ αυτούς…., οφείλουν να συνδράμουν…..»…., 
πάνω από τις δυνάμεις τους και παρά την έσχατη φτώχεια τους…., ω, ε, με τη συνεργασία του Τίτου....,….. 
           ---- Εχμ, αφού είναι, ήδη : «απ’ αρχής», ’’θεο’’ : αγαπημένοι : διαλεγμένοι…., όσοι μες στο ‘’Κόλπο’’…., 
           ως, λ. χ, οι Θεσσαλονικείς….: Παύλου : Προς Θεσ/κείς Α΄ : 1 : 4 και Προς Θεσ/κείς Β΄ : 2 : 13….! ---- 
…..ή ως τους της Αχαΐας…., όπου χρίζει ‘’δραγάτες’’ την οικογένεια του Στεφανά…., 
            // Έιιιιι…., ποίους αντικαισαρικούς Ρωμαίους γνώρισε στην Αχαΐα, ’’τότε’’…., ο Φ,Π,αύλος…., 
            πλην του Γαλλίονα : αδελφού του φίλου του Σενέκα…!; // 
που θα πρέπει να τουςςςςς υποτάσσονται...., ως συγκεντρωτές των συνεισφορών των Αχαïωτών….! 
 
Επίσης, συνιστά και σ’ άλλους, κάθε Κυριακή, να βάζουν κάτι κατά μέρος γι’ αυτό το σκοπό...., 
προτού να πάει αυτός εκεί....,..... 
                 ( Εεεεε…., να ασχολείται με υλικά, και, χρήματα, κοτζάμ Πνευματικόςςςςς....! 
                 Ποίος τολμά να αντείπει, που, χμ, θα τον….. ‘’αλλοιμονίσει’’…!; ) 
ενώ...., παράλληλα...., συνηθίζει να δίνει : μεταφέρει χαιρετισμούς από άλλους σε άλλους...., 
ως, λ. χ, απ’ τους αγίους που είναι μεταξύ των οικιακώωων του Καίσαρααα προς τους Φιλιππησίους….! 
              */* .....χμ, πάντα και παντού δικτυωμένος..... και..... καισαρικο’’διπλαρωτής’’...., και, ο Παύλος....! */* 
 
          ========================================================= 
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               11 --- 17 )    
                         #17)             Περί αδυναμίας άλλων να χωρίσουν τις εκκλησίες του Χριστού,..... 
 
Διότι είμαι πεπεισμένος, ότι ούτε θάνατος / …..α, φυλάκιση :…!; / , ούτε ζωή | …..α, ελευθερία :…!; | , 
ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, 
τίποτε εις το παρόν, τίποτε εις το μέλλον, τίποτε εις τα ύψη, τίποτε εις τα βάθη, 
κανένα άλλο δημιούργημα (!;) δεν θα μπορέση να μας χωρίση από την αγάπην του Θεού, 
την οποίαν έδειξε διά του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας.  [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 38, 39. ] 
 
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               #17)       Περί αδυναμίας άλλων να χωρίσουν τις εκκλησίες του Χριστού,..... 
 
Ο Παύλος, εδώ, εκφράζει την πεποίθησή του ότι….. τίποτα και πουθενά και κανείς : άγγελος κ. α. λ….. 
δεν μπορεί να τους χωρίσει από την αγάπη, χξς΄, του Θεού....! 
                // Γιατί, ρε Φαύλε, υπάρχει ενδεχόμενο να χωρίζουν, και, οι όντως άγγελοι του όντως Θεού...., 
                μα κι οι νεκροί τους...., τους όποιους θεïστές της Γης απ’ αυτόν, τον όντως Θεό...!; 
                Ε…., σαφώς, κι εδώ, όλοι αυτοί…., είναι δίποδοι….: ‘’αέρια’’ : άρχοντες…., μέσα κι έξω τους….! // 
 
      ============================================================= 
 
          11 --- 18 )       
                    #18)                 Καλωτυχίσματα κι εγκώμια στα μέλη των εκκλησιών..... 
 
Τώρα πια είσθε χορτασμένοι, τώρα πια έχετε γίνει πλούσιοι, χωρίς εμάς εγίνατε βασιλείς (!;) 
---- και είθε να είχατε γίνει βασιλείς, διά να είμεθα και εμείς βασιλείς μαζί σας. ---- (!;) 
Διότι μου φαίνεται ότι ο Θεός άφησε εμάς τους αποστόλους να εμφανισθούμε τελευταίοι * , (!;) 
    / * Δηλαδή, εις το τέλος της (!;) παρελάσεως. 
    Ο απόστολος αναφέρεται εις τους αιχμαλώτους, που τους παρουσίαζαν θριαμβευτικά πριν θανατωθούν. / 
σαν καταδικασμένοι εις θάνατον, διότι εγίναμε θέαμα εις τον κόσμον, 
εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμεθα μωροί χάριν του Χριστού, 
σεις φρόνιμοι εν Χριστώ· εμείς αδύνατοι, σεις δυνατοί· σεις ένδοξοι, εμείς άσημοι. (!;) 
                                                                                  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 8, 9, 10. ] 
 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 #18)                 Καλωτυχίσματα κι εγκώμια στα μέλη των εκκλησιών..... 
 
Το άγριο δημαγωγέ "δούλεμα" : "ψιλό γαζί" του Παύλου προς τους νεοπιστούς τους είν’ χαρακτηριστικό...., 
σαν τους δημαγωγολέει πως….. τώρα πια είναι χορτασμένοι...., πως τώρα πια έχουν γίνει πλούσιοι...., 
πως, χωρίς αυτούς, έγιναν βασιλείς...., [ Ε, όχι και πως αλληγοριο∙μιλά για πνευματικά χορτασμένους,….! ] 
                       
    *$* .....χμ, χμ, χμ…., μακάρι…., τους λέει ο….. βρυ….. κόλακας…., να είχαν γίνει βασιλείς…., 
    για να ήσαν κι αυτοί, οι απόστολοι, βασιλείς μαζί τους....! 
    Ε, αρκεστείτε…., ρε….. α,σα,π,ρ,όστολοι…., στα 12…., χα, Χριστόταχτα…., βασίλειά σας στο Ισραήλ….. 
    και, ουστ, ’’θέαμα’’ : ρεζίλια των σκυλιών : εθνικών….! 
    Κάλέ…., με το αθάνατο βασιλοπνεύμα σας, και, «αθάνατοι»…., άντε…., 
    ναι, και…., συμβολικά, κι ως θεσμός…., ο της βασιλείας…., 
    χα, ή και με ‘’βύζαμα’’ από την Ήρα κι αλά Ηρακλή…., 
    ή με κάψιμο του θνητού δέρματός σας…., αλά Τριπτόλεμο από Δήμητρα κι αλά Αχιλλέα από Θέτιδα….! *$* 
 
φρόνιμοι, δυνατοί κι ένδοξοι αυτοί, οι πιστοί…., 
ενώ αυτοί, οι απόστολοι, μωροί, αδύνατοι κι άσημοι…., αφού, λέει…., ως….. του φαίνεται...., 
               // …..α, επιτέλουςςςςς…., «του φαίνεται»….! Δοκεί τω….! Ε…., αν μιλούσαν έεεεετσι…., έστω…., 
               κι όχι να τα βάζουν στο στόμα, και, του Θεού…., τότε, και, εγώ….. θα μιλούσα αλλιώςςςςς….! // 
πως ο Θεός τους άφησε, τους αποστόλους, να εμφανιστούν τελευταίοι...., στο τέλος της παρέλασης...., 
όπως οι αιχμάλωτοι που τους παρουσιάζουν θριαμβευτικά πριν θανατωθούν....! 
        [[ .....χμ, α, να...., οι πρώτοι έγιναν τελευταίοι..… και οι τελευταίοι πρώτοι...., να, ‘’αέρια’’ τα ‘’νερά’’….! 
        Μακάριοι, λοιπόν, οι πτωχοί τω πνεύματι….. 
        και….. ταρατατάμ τεριρέμ….. παρελάστε….. και….. ’’σπάστε’’…., ρε ’’θεο’’,λαο’’,μπαίχτες,….. 
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        μην και….. σας ξεράσω ‘’θριαμβευτικά’’…., ωρέ ‘’θεοκτόνα’’ σατανολάφυρα….! ]] 
 
         ================================================================= 
 
 
        11 --- 19 )   
                  #19)                     Περί καλωσύνης του Θεού..... 
 
Ή καταφρονείς τον πλούτον της καλωσύνης του / του Γιαχβέ / και την ανοχήν και την μακροθυμίαν του 
και δεν αναγνωρίζεις ότι η καλωσύνη του Θεού σε οδηγεί εις μετάνοιαν; (!;) 
                                                                                    [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 4. ] 
 
Δηλαδή, παιδιά του Θεού δεν είναι όσοι γεννώνται κατά τρόπον φυσικόν, 
αλλά όσοι γεννώνται από την υπόσχεσιν του Θεού θεωρούνται απόγονοι. (!;) 
Διότι ο λόγος της υποσχέσεως είναι ο εξής : Κατά τον καιρόν τούτον θα έλθω και η Σάρρα θα έχη υιόν. 
Και όχι μόνον αυτό, αλλά και η Ρεβέκκα, (!;) από ένα άνδρα, τον πατέρα μας Ισαάκ, συνέλαβε παιδιά, 
και ενώ δεν είχαν ακόμη γεννηθή και δεν είχαν κάνει τίποτε καλόν ή κακόν, (!;) 
διά να μείνη η πρόθεσις του Θεού κατ’ εκλογήν, 
η οποία δεν εξαρτάται από έργα αλλά από εκείνον, ο οποίος καλεί, (!;) 
ελέχθη εις αυτήν, Ο μεγαλύτερος θα δουλέψη τον νεώτερον, καθώς είναι γραμμένον, 
τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα. (!;) 
 
Τί θα πούμε λοιπόν; Ότι ο Θεός είναι άδικος; Μη γένοιτο. Διότι εις τον Μωυσήν λέγει, 
Θα ελεήσω εκείνον που ελεώ και θα σπλαχνισθώ εκείνον που σπλαχνίζομαι. (!;) 
Ώστε λοιπόν δεν εξαρτάται από την θέλησιν ή την προσπάθειαν του ανθρώπου, 
αλλά από το έλεος του Θεού. (!;) Διότι λέγει η γραφή εις τον Φαραώ, Γι’ αυτό ακριβώς σε ανύψωσα, 
διά να δείξω διά σου την δύναμίν μου και να διαλαληθή το όνομά μου εις όλην την γην. (!;) 
Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν. (!;) 
Θα μου πής όμως, «Γιατί κατηγορεί ακόμη; Διότι ποιός μπορεί ν’ αντισταθή εις την θέλησίν του;». (!;) 
 
Αλλά (!;) ποιός είσαι συ, ω άνθρωπε, που αντιλέγεις εις τον Θεόν; 
Μήπως θα πη το πλάσμα εις τον πλάστην, «Γιατί με έπλασες έτσι;». (!;) 
Ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνη ό,τι θέλει με τον πηλόν 
και από την ίδια μάζα να κάνη ένα αγγείον διά σπουδαίαν χρήσιν και άλλο δι’ ευτελή; (!;) 
Τί θα πης εάν ο Θεός, θέλων να δείξη την οργήν του και να κάνη γνωστήν την δύναμίν του, 
ηνέχθη με πολλήν μακροθυμίαν σκεύη οργής παρασκευασμένα διά καταστροφήν, 
και τούτο διά να κάνη γνωστόν τον πλούτον της δόξης του 
σε σκεύη ελέους που προετοίμασε διά την δόξαν αυτήν, 
τους οποίους, δηλαδή (!;) εμάς, και εκάλεσε όχι μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς; 
όπως λέγει και εις το βιβλίον του Ωσηέ, Θα καλέσω λαόν μου εκείνον που δεν είναι λαός μου 
και αγαπημένην εκείνην που δεν είναι αγαπημένη, 
και εις τον τόπον ακριβώς όπου τους είπαν, «Σεις δεν είσθε λαός μου», 
εκεί θα ονομασθούν υιοί του ζωντανού Θεού. (!;) 
 
Ο Ησαΐας φωνάζει διά τους Ισραηλίτας, 
Και εάν οι απόγονοι του Ισραήλ είναι αναρίθμητοι σαν την άμμον της θαλάσσης, 
μόνον ένα υπόλοιπον θα σωθή. Διότι ο Κύριος θα εκτελέση σύντομα την απόφασίν του με δικαιοσύνην, 
μάλιστα θα την εκτελέση (!;) σύντομα επί της γης. 
Και καθώς προείπε ο Ησαΐας, Εάν ο Κύριος (!;) ο Σαβαώθ   / Τί, Σα,μπ,ββ,αώθ…., αλά Σα,μπ,ββ,αθάη…!; / 
δεν μας είχε αφήσει απογόνους, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδομα και θα είχαμε ομοιωθή προς τα Γόμορρα. 
Τί θα πούμε λοιπόν; | …..χμ, ανεξέλεγκτη η σχιζοφρέεενιά –σας….. θα πούπε εμείςςς….! | Ότι οι εθνικοί 
που δεν επεδίωκαν δικαίωσιν την επέτυχαν, αλλά δικαίωσιν που προέρχεται από την πίστιν. 
Ενώ οι Ισραηλίται που επεδίωκαν δικαίωσιν διά της τηρήσεως του νόμου δεν την επέτυχαν. 
Γιατί; Διότι δεν επεδίωκαν να την επιτύχουν διά πίστεως, αλλά διά των έργων του νόμου. 
Εσκόνταψαν δηλαδή εις τον λίθον του προσκόμματος, 
καθώς είναι γραμμένον, Θέτω εις την Σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου 
και καθένας που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιασθή. (!;) 
                                              [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 9, 
            εδ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ] 
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Ερωτώ λοιπόν : Μήπως απέρριψε ο Θεός τον λαόν του; Μη γένοιτο, 
διότι και εγώ είμαι Ισραηλίτης, (!;) από τους απογόνους του Αβραάμ, από την φυλήν του Βενιαμίν. 
Δεν απέρριψε ο Θεός τον λαόν του, τον οποίον (!;) προεγνώρισε. 
                                                [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 11, εδ. 1, 2. ] 
 
Ποιό λοιπόν είναι το συμπέρασμα; | …..ε, τίιιιι ποιό…., νααααα…., ελεγχόμενη σχιζοφρέεενιααααα….! | 
Εκείνο που εζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός δεν το επέτυχε, ενώ οι εκλεγέντες το επέτυχαν 
οι λοιποί επωρώθησαν, καθώς είναι γραμμένον : Ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, 
μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μην ακούουν μέχρι της σημερινής ημέρας. (!;) 
Και ο Δαυίδ λέγει : Η τράπεζά των ας γίνη παγίδα, ενέδρα, αιτία πτώσεως προς ανταπόδοσίν των. 
Τα μάτια τους ας σκοτεινιάσουν, ώστε να μη βλέπουν· κύρτωσε την ράχι τους για πάντα. (!;) 
                                              [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 11, εδ. 7, 8, 9, 10. ] 
 
Διότι ο Θεός έκλεισε (!;) όλους εις απείθειαν, διά να τους ελεήση (!;) όλους. 
             ---- …..τίιιιι…., όλους τους από Αδάμ και Εύα….. ο Θεόςςςς τους…!; 
             Τίιιιι…., όχι ο Σατανάς…., που «υπέταξε την πλάσιν εις την ματαιότητα όχι θεληματικά»….: 
             Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 20…!; 
             Ααααα, τη μια «υπό την άμπελον» την άλλη «υπό την συκήν’’…., εχ, ρε, ‘’μας τα ζάλισες’’….! ---- 
Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού!      [ Ωωωωωωωωωω ύψος….. φτώχειας….! ] 
Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις του, πόσον ανεξιχνίαστοι αι οδοί του!    ( Αααααααααα…., τούνελ….! ) 
Διότι, Ποιός εγνώρισε την σκέψιν του Κυρίου; Ή ποιός έγινε σύμβουλός του; 
     { Να, ρε…., σύμβουλος, και, ο Σατανάς…., και, σε….. Βαβελικούς ‘’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’ τους….! } 
Ή ποιός του έδωσε πρώτος κάτι, ώστε να λάβη ανταπόδωσιν; (!;) 
Διότι από αυτόν και δι’ αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. 
Εις αυτόν ας είναι η δόξα αιωνίως· αμήν.   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 11, εδ. 32, 33, 34, 35, 36. ] 
 
Διότι ο Ιησούς Χριστός, λέγω, (!;) διά να φανή ότι ο Θεός είναι αληθής, έγινε υπηρέτης των Ισραηλιτών, 
ώστε να πραγματοποιηθούν αι υποσχέσεις που έγιναν εις τους πατέρας, 
τα δε έθνη να δοξάσουν τον Θεόν διά την ευσπλαχνίαν του προς αυτά, 
καθώς είναι γραμμένον, Διά τούτο θα σε δοξάζω, Κύριε, μεταξύ εθνών και θα ψάλλω εις το όνομά σου. 
Και πάλιν λέγει : Ευφράνθητε έθνη μαζί με τον λαόν του. 
                                                      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 15, εδ. 8, 9, 10. ] 
 
Κανένας ας μη λέγει, όταν πειράζεται, «Από τον Θεόν πειράζομαι», διότι ο Θεός 
δεν πειράζεται από το κακόν και ο ίδιος δεν πειράζει κανένα. { Εεε…., ως….. σχιζ αυτοπειραγμένοςςς….! } 
Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την δικήν του επιθυμίαν. 
Έπειτα η επιθυμία, όταν συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία, όταν ωριμάση, γεννά τον θάνατον. 
Μη πλανάσθε, αδελφοί μου αγαπητοί· κάθε δόσις καλή και κάθε δώρον τέλειον είναι από επάνω, 
έρχεται από τον Πατέρα των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλαγή 
ή επισκίασις ένεκα μετατροπής. / Κάλέ…., ο Σατάν Γιαχβέ…!; / 
                                                                   [ Ιακώβου, κεφ. 1, εδ. 13, 14, 15, 16, 17. ] 
 
  {{ Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερον και αιωνίως. / Ε, «αρσενικός» στη 2ή του απουσία….! / 
                                            [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 13, εδ. 8. ] 
 
            …..Θεός εφανερώθηκε σαρκωμένος, επιστοποιήθηκε διά του Πνεύματος, 
εμφανίσθηκε εις τους αγγέλους, εκηρύχθηκε εις τα έθνη, 
έγινε πιστευτός εις τον κόσμον, αναλήφθηκε με δόξαν.    / …..έι…., δόξα λόξα….. ή λόξα δόξα…!; / 
                                          [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 3, εδ. 16. ] }} 
 
Διότι εάν λόγω του αμαρτήματος του ενός επέθαναν οι πολλοί, 
η χάρις του Θεού και η δωρεά που ήλθε διά της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού 
(!;) ήτο πλέον ή αρκετή διά τους πολλούς. 
Δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ του αποτελέσματος της αμαρτίας του ενός ανθρώπου και της δωρεάς·..... (!;) 
                                       // …..ε…., άλλο το του Αδάμ Κάδμου….. κι άλλο το του Ιησού Κάδμου….! // 
                                                                                          [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 5, εδ. 15, 16. ] 
 
       {{ Διότι όπως διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, (!;) 
έτσι και διά της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωσιν οι πολλοί. (!;) 
                                                      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 5, εδ. 19. ] }} 
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             {{ Διότι (!;) το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, διά να δικαιωθή καθένας που  πιστεύει. 
                                                                                   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 10, εδ. 4. ] }} 
 
       {{ .....ο οποίος / ο Θεός / μας έσωσε από την εξουσίαν του σκότους 
και μας μετέφερε εις την βασιλείαν του αγαπητού  του Υιού. [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 1, εδ. 13. ] }} 
 
                       {{ Είθε δε ο Κύριος να κατευθύνη τις καρδιές σας προς την αγάπην του Θεού 
και προς την υπομονήν του Χριστού.        [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 3, εδ. 5, 6. ] }} 
 
Σας τα γράφομεν αυτά, διά να είναι η χαρά σας πλήρης. 
Και αυτή είναι η αγγελία, την οποίαν ακούσαμεν από αυτόν και σας αναγγέλλομεν : 
ότι ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι εις αυτόν.  (!;) 
   */* Τί…., ούτε κι όταν είχε ‘’καμένες λάμπες’’ και ‘’σκοτείνιαζε’’ ‘’γη’’ κι ‘’ουρανό’’…., α, κι ‘’ουρανούς’’…!; */* 
                                                                                   [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 1, εδ. 4, 5. ] 
 
Ιδέτε πόσον μεγάλην αγάπην μας έδωκεν ο Πατέρας, ώστε να ονομασθούμε παιδιά του Θεού. (!;) 
Διά τούτο ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει διότι δεν εγνώρισε αυτόν. 
Αγαπητοί, τώρα είμεθα παιδιά του Θεού, αλλ’ ακόμη δεν έχει φανερωθή τι θα είμεθα. / Ε, ξηρός ‘’αήρ’’….! / 
Γνωρίζομεν όμως, ότι όταν φανερωθή, θα είμεθα όμοιοι με αυτόν, διότι θα τον ιδούμε (!;) όπως είναι. 
       || …..χξς΄, ρε άπιστε Τζων…., ο Ι. Χ είπε στον Φίλιππο πως αυτός, ο Ι. Χ, είναι ίδιος ο Θεόςςςςς….! || 
Και όποιος έχει αυτήν την ελπίδα εις αυτόν, αγνίζεται, όπως εκείνος είναι αγνός. 
                                                                                        [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 3, εδ. 1, 2, 3. ] 
 
        {{ Προς τον σκοπόν αυτόν εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού : 
διά να καταργήση τα έργα του διαβόλου.   (!;)    [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 3, εδ. 8. ] }} 
 
Με τούτο εφανερώθηκε η αγάπη του Θεού σ’ εμάς : 
ότι τον Υιόν του τον μονογενή έστειλε ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι’ αυτού. 
Εις τούτο συνίσταται η αγάπη, όχι εις το ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεόν, 
αλλ’ ότι αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιόν του ως ιλασμόν διά τας αμαρτίας μας. 
Αγαπητοί, εάν ο Θεός μας αγάπησε με τέτοιον τρόπο, 
πρέπει και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Τον Θεόν (!;) δεν τον έχει ιδή (!;) κανείς (!;) ποτέ. 
                                                            [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 4, εδ. 9, 10, 11, 12. ] 
 
              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                              #19)                    Περί καλωσύνης του Θεού..... 
  
Αναφερόμενος ο Παύλος στην καλωσύνη του Θεού...., 
 
         ▀ Χμ, έστω, του όντως Θεού…., που τον έκαναν δόλια αυτοί..... χειρότερο κι απ’ τον όντως  Σατανά...., 
         νααααα…., με θεοποιημένους βασιλιάδες : Κυρίους : Θεούς 
  // Εχ, κι ο Βασιλεύς των βασιλέων : ο Αρχικύριος : ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’….. είναι ’’Θεός’’ : ’’θεός’’ :….! // 
         και σατανοποιημένους αντιπάλους τους….. βασιλιάδες : Αντικυρίους : Αντίθεους…., 
         που…., στο πάνω -- πάνω της γραφής…., με τα λεγόμενά τους...., 
         θα μπορούσε…., αν ήθελε ο….. σχιζοδοκιμαστής, και, μας….. «Παντοδύναμος» Θεόςςςςς…., 
         αντί να τον αφήσει    | …..«τον που υπέταξε την πλάση όχι θεληματικά της» , ως λέει ο Παύλος….. | 
         κοντά μας κι αρνητικά επηρεαστικά μας...., 
         εχχχχχ, στα τάρταρα και φυλασσόμενο από αγγέλους, κι αυτόν,….. 
         να τον στείλει στον αγύριστο…., έξω από το Σύμπαν…., μακριά και μη επηρεαστικά μας....! 
                     --/-- …..α, χμ, τον έριξε στα τάρταρα και, ξου, τον φυλάααγουν άααγγελοι….! --/-- 
 
         Και…., με τα σχιζοδεδομένα τους…., άξιος μίσους είναι ο, ανύπαρκτος, Θεόςςςςς –τους…., 
         χξς΄, υπαρκτός, μόνον, ως μάσκα στον όντως Σατανά….. ή, ’’αλλιώς’’, ως ‘’θεό’’μασκος Σατανάςςς…., 
         κι όχι ο υπαρκτός όντως Σατανάς αξιομίσητος…., μα που, όντως, είναι ο πλέον αξιομίσητος….! ▄ 
 
λέει ‘’ψιλόγαζα’’ κι αντιφατικά....: 
 
«.....ο Θεός έκλεισε όλους εις απείθειαν, διά να τους ελεήση όλους.»....! 
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         /*/ .....χμ…., δηλαδή…., «να σε κάψω, Γιάννη…., να σε αλείψω με μύξα και να γειάνει το έγκαυμα..... 
         και, έτσι, να φανώ ελεήμων : οικτίρμων και να μπορώ ν’ αποκαλύψω την οργή και τη δύναμή μου…., 
         ώστε, και, να δοξαστώ κι εγώ και τα προορισμένα «απ’ αρχής» τσιράκια μου…..»....! 
         Ωωωωω…., οποία σχιζοφρένια…., θείαααα….! /*/ 
 
Κι απορεί…., «Ω!»…., τάχα, για τις, έτσι, ανεξερεύνητες κρίσεις -- σκέψη, γνώσεις και σοφία του Θεού....! 
 
      ♠ Σολομώντος Παροιμίαι : 25 : $2 : «Δόξα του Θεού είναι (!;) να αποκρύπτη εν πράγμα 
      δόξα δε των βασιλέων (!;) να εξερευνούν εν πράγμα»….! 
 
       (( Ρε, Γκόιμ : Κτήνος Σολομώντα, πώς τα κατάφερνες, κι εσύ, τα τόσα εξεξεξερευνητικά σου -- ‘’σου’’…., 
       χμ, που «ο νους του βασιλέως είναι ως υδάτινον ρεύμα 
       εις την χείρα του Κυρίου και οπουδήποτε θέλει στρέφει αυτόν»….: 
       Σολομώντος Παροιμίαι : 21 : 1…!; 
       Μα κι εσύ, ρε «αδιαλείπτως» τουρίστα Παύλε…., πού έβρισκες τον ανάλογο χρόνο….. 
       για εξεξεξερεύνηση του….. ‘’αποκρύφου’’ ’’Πράματος’’….. του Θεοόυου…!; )) 
 
      Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 33 : 
      Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού! Πόσον ανεξερεύνηται είναι αι κρίσεις του, πόσον 
      ανεξιχνίαστοι αι οδοί του!» : Απώτερος σκοπός του θεού : Έλεος δι’ όλους….! 
      Εεεεε, ‘’παραπεμπτικάαααα’’, Σολομώντειο : ‘’πλιατσικικό’’ χρήμα Νο 666, και, η υπόθεσις ‘’Γνώση’’….! ♠ 
 
Του Θεού…., χμ, που, ως άλλος Βραχμάνος, δεν χρειάζεται συμβούλους...., 
όπως έκανε, οργισμένος κι ασυμβούλευτος, και με τους Ισραηλίτες...., 
ιδίως, όταν αυτοί / οι της φυλής του Ιακώβ / τον «απατούσαν στις προσφορές και τη δεκάτη»….: 
Μαλαχίας : 3 : 8…., 
         [ Χμ, όπως, ‘’έτσι’’, κι ο Προμηθέας…., ως λαϊστής, έστω…., τον, έγκορμο κι αυτόν, Δία στη Μυκώνη…., 
         όπου μαζεύτηκαν θνητοί και θεοί για τη ‘’μοιρασιά’’ των προσφόρων – δεκατών σ’ αυτούς….. και….! ] 
που τους τιμώρησε για την απείθειά τους προς αυτόν…., 
αφού, τάχα, τους υποσχέθηκε ότι θα τους ελεήσει μετά...., 
ω, κάτι που έκανε στέλλοντάς τους, χα, τον ουράαανιο γιο του Ιησού ενσαρκωμένο σε σάρκα εβραïκή....! 
 
Τον Ιησού…., που είναι πάααααντα αμετάβλητοςςςςς…., λέει…., 
       /*/ Ε, και το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού του ‘’τέτοιο’’ είναι…., 
       χα, πλην επί τινώωωωων ‘’ξεπαρθενισμάτων’’ τουουουουου….! /*/ 
και διά ενός αποκαθίσταται το ανθρώπινο γένος…., το οποίον ‘’πέθανε’’ εξαιτίας ενός...., του Αδάμ...., 
       [ Τί…., εξαιτίας του Αδάμ…., Φυλακή, πια, η Εδέμ…!; Α, κι εδώ, ‘’τη βγάζει καθαρή’’ ο Σατανάς….! ] 
έτσι που με την….. υπακοή σε αυτόν…., στον Ιησού…., 
                 ** Ε, ναι, υπακοή του….. ανθρώπου…., που, ως ‘’θεόσταλτος κι ομόγνωμος’’, 
                 ’’δεν θα του την έσκαζε : δεν θα του την έκανε γυριστή’’….! ** 
χα, στον «πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών και χρισθέντα με έλαιον αγαλλιάσεως…., 
αυτός μάλλον παρά οι φίλοι του»….,….. 
διαγράφεται η, δήθεν, παρακοή και προπατορική αμαρτία του ανθρώπινου | Ε, Εβραίικου….! | γένους...., 
ναι…., διά του Ιησού…., λέει….! 
 
Του θεοσταλμένου, τάχα, Ιησού και Χριστού...., 
διά του οποίου επέρχεται δικαίωση σε όποιον τον πιστεύει…., αφού αυτός είναι, τσς, το τέλος του νόμου, 
το τέλος, τσς, της βασιλείας του σκότους και η αρχή, τσς, της δικής του βασιλείας, του φωτόςςςςς....,….. 
       ( …..ω Φ,Π,αύλε…., άλλο Φοίβη…., άλλο Φοίβος Απόλλων….. κι άλλο Φοίβος Ιησούς….! ) 
ευχόμενος, παράλληλα, «ο Κύριος να κατευθύνη τις καρδιές τους προς την αγάπη του Θεού 
και προς την υπομονήν του Χριστού.»…., εννοώντας, εμφανώς, κι εδώ, ως Κύριο το Άγιοοο Πνεύμααα....! 
 
       /$/ Ε…., αυτό έλλειπε τώρα…., χμ, να το εύχεσαι στον….. κοντζάμ καλωσυνάτο Θεόοο σαςςς….! 
       Και…., όσο θα βρείτε ποιος άγγελος, ουρανός,….. είναι άγγελος, ουρανός,….. 
       άλλο τόσο…., ω Κυριακοί, που δεν κυριολεκτείτε…., θα βρείτε και ποιος Κύριος είναι Κύριος….! /$/ 
 
    --------------------------------------------------------#####-------------------------------------------------- 
             ▓  .....τέτοια λέγει κι ο Ιάκωβος περί Θεού και της καλωσύνης του...., 
             ότι, δηλαδή, ο Θεός είναι σταθερά πάγκαλος και χωρίς μετατροπές...., 
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                        || Χμ, ναι, ναι, Γιαχβέ πράμα…., χξς΄, πυράγκαλος Τάλως…., 
                        που κι εκείνος, ο όλο κυκλοθυμικές μεταβολές Γιαχβέ, έλεγε πως 
                        «δεν μεταβάλλεται, ως οι υιοί του Ιακώβ / Ισραήλ / , που δεν είναι τέλειος λαός»….: 
                        Μαλαχίας : 3 : $6…., από όπου γίνεται παραπομπή σε αυτό εδώ, 
                        το σχετικό, του Ιακώβου : 1 : 17….! || 
             ότι δεν πειράζει κανέναν…., αφού δεν πειράζεται από το κακό...., 
             καθώς είναι Πατέρας των φώτων και δότης κάθε καλού…., κάθε τέλειου δώρου...., 
             και αφού ο καθένας παρασύρεται και δελεάζεται από τις δικές του επιθυμίες....! 
 
                {{ * Ησαΐας Β΄ : 45 : 6, 7 : Ιεχωβάς : «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλοςּ 
                        / «ο κατασκευάζων φως και ποιών σκότος, ο δημιουργών ευτυχίαν και κτίζων δυστυχίαν» / 
                 εγώ ο Κύριος είμαι ο ποιών πάντα ταύτα»….: χξς΄ςςςς….!  }} 
 
        */* Α, όσο γι’ αυτά...., χμ, αρκεί κανείς να διαβάσει αυτά 
        και, κυρίως, την, χξς΄, Αποκάλυψη του Ιωάννη και τα Γιαχβικά της Π. Δ...., ιδίως, τα ‘’οσφρητικά’’….! 
        Και, ρε σεις, ποίος και σε ποίον/ποίους, τελικά κι εδώ, φορτώνει αμαρτίες…!; 
        Ο ‘’θεός’’ στον/στους άνθρωπο/ους….. ή αντίστροφα…!; Ή όλα ήσαν αστεία….. κι έτσι δεν….. ο…!; */* 
 
             Επίσης…., κι ο Ιωάννης ο Απο,Επι,καλυπτής…., 
             λέει, σχετικά, πως ο Θεός είναι φως και πως δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι εις αυτόν...., 
                             ---- Καλέ σεις…., ο Γιαχβέ της Π. Δ είχε φωτεινό σκοτάδι 
                             ή η μετάλλαξή του στην Κ. Δ είχε σκοτεινό φως…!; ---- 
             πως είν’ αγαπάνθρωπος…., που ωνόμασε τους ανθρώπους παιδιά του...., χμμμ, καλωσύνη του…., 
             μα αυτά δεν θέλουν να τον γνωρίσουν, χμμμ, τον Θεό…., 
             τον οποίο κανείς, ( …..ααααα, κανείςςςςς…!; ) , λέει ο Ιωάννης, δεν τον έχει ιδεί ποτέ…., 
             ώστε και για αυτό..... δεν αναγνωρίζουν τους αποστόλους του...., 
             και πως φανέρωσε την αγάπη του αυτή, 
             στέλλοντας τον μονογενή γιο του…., «καθ’ υπόσχεσίν» του…., χξς΄ςςςς, για να καταργήσει 
             τα έργα του Διαβόλου...., μα κι ως ιλασμό των αμαρτιών των ανθρώπων....!….. 
 
       …..Σας βολεύει, ε, το να συγχωρούνται διά άλλων οι αμαρτίες σας...., ω χαχόλια, και, "χριστιανοί"...!; 
       Ναι, ναι...., κατάργησε, ως «υπό την συκήν», τα έργα του Διαβόλου και ζούμε σε κοινωνία αγγέλων...., 
       χμ, αγγέλων του Σατανά...., δηλαδή, μια από τα ίδια σκατάαααα...., 
       χα, έστω, όπως το εννοούν οι πνευματικοίοιοιοιοι….!..... ▓ 
              ------------------------------------------------------------#####---------------------------------------------------------- 
 
Έτσι πάλι...., κισμετολογικά, ρατσιστικά κι αντιφατικά...., ε, σα φώς, βλάσφημα…., 
λέγει ο Παύλος περί του Θεού πως..... όποιον θέλει ελεεί και σπλαχνίζεται...., 
ως το «Τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα»….: «δύο έθνη» κι οι δυο….: Γέν.: 25 : 23….,….. 
 
          [[ Χμ, τον Ησαύ, που ήτο «κοσμικόφρων (!;) και επώλησε για ένα (!;) φαγητόν τα πρωτοτόκια του»…., 
          και που, αν και μετάνοιωσε με δάκρυα | Τί, ξανάγινε βασιλόφρων και…!; | , 
          ο πατέρας του δεν τον συγχώρεσε….! / Ε, ο Ησαύ ήτο, μάλλον, απ’ τον Αμφιτρύονα….. Σατανά….! / 
          Α…., λες και….. Οιδίπους ο τύραννος….. και….. «…..πρωτότοκος…!;» Ετεοκλής 
          και «…..δευτερότοκος…!;» Πολυνείκης….! 
          Και ποίος αντάλλαξε το ‘’στέμμα’’ : «πρωτοτόκια» με ‘’πέπλο’’ κι ‘’επενδύτη’’…!; ]] 
 
ή, πάλι για αυτούς τους δυο γιους της Ρεβέκκας...., «Ο μεγαλύτερος θα δουλέψη τον νεώτερον.»…., 
μάλιστα, πριν γεννηθούν οι δίδυμοι αυτοί...., «.....και (!;) ενώ ακόμα δεν είχαν γεννηθή 
και (!;) δεν είχαν κάνει τίποτε καλόν ή κακόν, διά να μείνη η πρόθεσις του Θεού κατ’ εκλογήν…., 
η οποία δεν εξαρτάται από έργα αλλά από εκείνον, ο οποίος καλεί,.....»....! 
                       / Ω…., τι σταθερή θείααααα σχιζοφρέεεεενια….! / 
 
                 ◘ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : 
                 Η νόμιμη σύζυγος του Δία Ήρα, εκδικητική και ζηλότυπη καθώς ήταν κι αυτή κι αλά Γιαχβέ, 
                                 / …..χμ, κάτι σαν Αβρ,α,άμ και Σάρ,ρ,α….! / 
                 αφηγείται ο Όμηρος στην Ιλιάδα, μεταχειρίστηκε δόλο 
                 για να κάνει το γιο της Αλκμήνης, νόθο γιο απ’ τον Δία, Ηρακλή 
                 υποτακτικό ενός άλλου θνητού, του Ευρυσθέα, πριν ακόμα ιδεί το φως….!….. ◘ 
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Αγάπη κι έλεός του…., χμ, χωρίς προϋπόθεση…., 
που «δεν εξαρτάται από την θέλησιν ή την προσπάθειαν του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού….! 
Διότι λέγει η γραφή εις τον Φαραώ, 
             // Ωωωωω…., πλην του Φαραώ, κι ο Κύρος, κι ο Ναβουχοδονόσορας,….. Εβραιοϋψώθηκαν, 
             μα τους ‘’θεο’’χαμήλωσαν τους Εβραίους….! // 
«Γι’ αυτό ακριβώς σε ανύψωσα, (!;) διά να δείξω διά σου την δύναμίν μου  
και (!;) να διαλαληθή το όνομά μου εις όλην την γην.»...., α, που πώς αλλιώς ο παντοδύναμοςςςςς....! 
 
      ( Ω, τι αγάπη...., ωρέ ανισόρροπε Γιαχβέ και Θεέεεεε τους....! Και τι ‘’θεο’’κισμέτ....! 
      Ε, χα…., κρίνατε μόνοι σαςςςςς….! ) 
 
Χμμμμμ…., και...., ενώ, πάλι, λέγει....: «Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, 
και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν.»...., 
              [ …..ουστ…., ως άλλος….. Δίας, Γιαχβέ, Σίβα, Αλλάχ / …..μάλλον, Γιαχβαλλαχσιβοδίας….. / ,….. 
              όλοι τους, ουστ, σχιζο’’τέτοιοι’’….: ‘’ετσιθελιστές’’, ’’διακριτικοί’’, 
              σχιζο,λαο,παιδο,τυφλωτές με ενέργεια πλάνης…., σχιζο,λαο,παιδο,’’δοκιμαστές’’,….! ] 
μας συνιστά, ο χξς΄ εμπαίχτης, να μη νομίζουμε ότι ο Θεός είναι άδικος...., 
να μη λέμε γιατί κατηγορεί τους ανθρώπους…., αφού αυτός κάνει έτσι....! 
 
Και να μην αντιλέγουμε στο Θεό, λέει…., γιατί κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στην όποια θέλησή του...., 
αφού αυτός είναι ο πλάστης και όπως θέλει αυτός κάνει τα πλάσματά του και άλλα...., 
καταπώς κι ο κεραμοποιός φτιάχνει τα δημιουργήματά του όπως αυτός θέλει...., 
δηλαδή, άλλο αγγείο για σπουδαία χρήση κι άλλο για ευτελή....! 
     || Α, ως ο ανθρωποπλάστης Φθα των Αιγυπτίων, σχεδιάζοντάς ‘τους στον αγγειοπλαστικό του τροχό….! 
     Και…., ναι…., όλα χρειάζονται….: ‘’νερά’’, ‘’αέρας’’, ‘’υγρασία’’, ‘’δροσιά’’,….. χμ, μα ο ‘’αιθέρας’’ όχι….! || 
 
Και πως...., όπως έτσι ήθελε...., έτσι κι έπραξε σχετικά με αυτούς…., τους αποστόλους...., 
ήτοι…., θέλοντας να δείξει την οργή του και να γνωστοποιήσει τη δύναμη και το όνομά του...., 
ανέχτηκε σκεύη οργής παρασκευασμένα για καταστροφή...., δηλαδή, αυτούς...., 
και τα εκάλεσε | ….χμ, όχι εκ κοιλίας…!; | , εξαιρετικά από όλους, και, για να τα δοξάσει...., 
καθώς προείπε διά του Ωσηέ 
ότι θα καλέσει λαό του εκείνον που δεν είναι λαός του και αγαπημένη εκείνη που δεν είναι αγαπημένη...., 
          ( .....χμ, και, κατά την παραβολήν του ασώτου υιού...., ωρέ υποκείμενο αντικείμενο...!; 
          Ρε…., μήπως θα εξυπηρετούσε καλύτερα το σχέδιο του σχιζοθεού σας….. 
          το αν είμασταν όλοι έτσι, και, άτυπτοι…!; ) 
αφού διά της πίστεως στον Ιησού επέρχεται δικαίωση…., ως επέτυχαν οι εθνικοί…., χωρίς επιδίωξη...., 
ενώ οι Ισραηλίτες όχι...., αν και το επεδίωκαν διά της τηρήσεως του νόμου....! 
 
Μα, λέει, δεν απέριψε ο Σαμπαθάη, σώρρυ, Θεός τους Ισραηλίτες, χμ, το λαόν του…., που προγνώρισε...., 
και των οποίων μόνον ένα υπόλοιπον θα σωθεί...., καταπώς λέγει κι ο Ησαΐας...., 
    // Εμ, και πριν «άφησε στον Ισραήλ, υπόλοιπο, 7.000 ιμπεριάλ αντιβααλιστές» : Βασιλειών Γ΄ : 19 : 18…., 
    μα, μετά, τους ‘’εκμηδένισε’’…., χξς΄, ο αλλόλογος κι αλλόπρακτος…., ωχ, ο αμετάλλαχτοςςς….! // 
ενώ οι υπόλοιποι όχι...., αφού, λέει η γραφή πως «ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, 
μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μην ακούν.....»...., κάτι που λέγει και ο φασίστας Δαυίδ...., 
βάζοντας, φορές, στο στόμα του Θεού δικές του επιθυμίες...., χμ, βλέποντας να μην του υποτάσσονται....: 
«.....κύρτωσε την ράχι τους για πάντα.....»....! 
 
                      ---- Ννναι, Δαυίδ, μόνον, εσείςςςςς θα είστε ‘’χωροφύλακες’’ του ‘’Κυρίου’’ εκεί….! ---- 
        [ Ρε ζουρλοί "Θεοκτόνοι"…., τί θείααα αγάααπη είναι αυτάαα...!; 
        Σκέτος….. φασισμός, ρατσισμός, παν·ζουρλισμός, πανικός,....! ] 
 
        ====================================================================== 
 
               11 --- 20 )                
                              #20)                           Περί περιτομής..... 
 
Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία. (!;) 
             || Ε…., περιτομές τα Σάββατα…../ και τα βυζιά σου τράβα ‘τα….! || 
                                                                        [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 6, εδ. 15. ] 
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Προσέχετε από τα (!;) σκυλιά, προσέχετε από τους κακούς εργάτας, 
προσέχετε από εκείνους που κόβουν την σάρκα, διότι εμείς είμεθα οι αληθινοί περιτμημένοι, 
      // Τίιι…., πιααα…, οι ‘’πνευματικοίοιοι’’ του οικονομικούουου ιμπεριαλισμού δεν κάνουν περιτομήηη…!; 
      Δε θέλουν Ιππολύτειες ζώνες, σώρρυ, ‘’Πανάγιες Ζώνες’’, σώρρυ, ζώνες κυριαρχίας εδαφών…!; // 
οι οποίοι λατρεύομεν με Πνεύμα Θεού και καυχώμεθα διά τον Χριστόν Ιησούν 
και δεν στηρίζομεν την εμπιστοσύνην μας εις την σάρκα. 
Αν και εγώ θα μπορούσα να έχω εμπιστοσύνην και εις την σάρκα. 
Εάν νομίζη κανείς ότι μπορεί να έχη εμπιστοσύνην εις την σάρκα, (!;) περισσότερον (!;) μπορώ (!;) εγώ. 
        ---- …..Έιιι…., εμείςςς είπαμε ότι σεξοξόφλησες φυσικά…., ναι…., κι όχι….. τεχνητά : ουσίαις….! ---- 
 
Την ογδόην ημέραν περιτμήθηκα, κατάγομαι από το Ισραηλιτικόν γένος, 
από την φυλήν του Βενιαμίν, είμαι Εβραίος από Εβραίους, ως προς τον νόμον Φαρισαίος, 
ως προς τον ζήλον διώκτης της εκκλησίας, ως προς την δικαιοσύνην του νόμου εζούσα άμεμπτος. (!;) 
                                                         [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 3, εδ. 2, 3, 4, 5, 6. ] 
 
Η περιτομή ωφελεί, εάν εφαρμόζης τον νόμον, / …..έι, η χειλοτομή κι η κλειτοριδεκτομή πότε ωφελεί…!; / 
εάν όμως παραβαίνης τον νόμον, η περιτομή σου είναι σαν να μην είχε γίνει. 
Έτσι και εάν ο απερίτμητος φυλάττη τας διατάξεις του νόμου, δεν θα θεωρηθή σαν να είχε περιτμηθή; 
         ( …..πέη κομμένα….,/ γδαρμένα αιδοία….,/ τι αηδία…../ ‘’θεο’’λογία….:/ αιδοιολογία,/ πεολογία….! ) 
                              [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 25, 26. ] 
 
   {{ .....και πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς, 
---- Ρε Γκόιμ, δεν περιτέμνεις και τα ιμπεριάλ γκαβά σου….! ---- ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος. 
                                             [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 29. ] }} 
 
Νομίζετε ότι ο Θεός είναι Θεός των Ιουδαίων μόνον; Δεν είναι και των εθνικών; 
Ναι και των εθνικών, αφού (!;) ένας είναι ο Θεός.    { Εχ…., πλην από τα αιδοία, έχει και αιδοιοφθείρες….! } 
Αυτός θα δικαιώση τον περιτμημένον διά της πίστεως και τον απερίτμητον διά της πίστεως. 
Καταργούμεν λοιπόν τον νόμον διά της πίστεως; Μη γένοιτο, τουναντίον ανορθώνομεν τον νόμον. (!;) 
                                                                              [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 3, εδ. 29, 30, 31. ] 
 
.....και έλαβε / ο Αβραάμ / το σημάδι της περιτομής σαν σφραγίδα | Ε, με πεοτομή του η γεωτομή του….! | 
που επιστοποιούσε την δικαίωσίν του βάσει της πίστεως, που είχε όταν ήτο απερίτμητος. 
                                                                                    [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 4, εδ. 11. ] 
 
Διά τούτο να θυμάσθε ότι κάποτε σεις οι εθνικοί κατά την σάρκα 
οι λεγόμενοι απερίτμητοι από την λεγομένην περιτομήν, που γίνεται εις την σάρκα με χέρι ανθρώπινο, 
ότι ήσαστε κατά τον καιρόν εκείνον χωρίς Χριστόν,  || Βρε, μακριά απ’ την ιμπεριάλ ‘’κομμένη’’ –τους….! || 
αποξενωμένοι από την ιθαγένειαν του Ισραήλ και ξένοι από τας διαθήκας της υποσχέσεως, 
χωρίς να έχετε ελπίδα και άθεοι εις τον κόσμον. Αλλά τώρα διά του Ιησού Χριστού σεις, 
που κάποτε ήσαστε μακρυά, ήλθατε πλησίον διά του αίματος του Χριστού. 
                        ( Ε, χαρά στους Εβραίους….. και δις χαρά στους Εβραιοποιημένους….! ) 
Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος συνήνωσε τα δύο μέρη 
(!;) και κατέρριψε το μεσότοιχον του φραγμού, δηλαδή την έχθραν, | Τί, με πουτσοκοψιές, εχθροκοψιές…!; | 
καταργήσας διά της σαρκός του τον νόμον των εντολών που συνίστατο εις διαταγάς, διά να δημιουργήση  
εις τον εαυτόν του, από τα δύο μέρη, ένα νέον άνθρωπον   / …..έι, ψιτ, τον Κάτθρωπο Αδάμ Κάδμο…!; / 
και να φέρη ειρήνην και να συμφιλιώση με τον Θεόν και τα δύο μέρη εις ένα σώμα διά του σταυρού, 
διά του οποίου εθανάτωσε την έχθραν. (!;) 
                                                            [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 2, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ] 
 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                              #20)                            Περί περιτομής..... 
 
Ο…..π,θ,εολόγος Παύλος καταργεί το νόμο του Μωυσή εκεί κι όποτε δεν τον συμφέρει…., 
αυτόν που….. «ως παληός και γηράσκων πλησιάζει να εξαφανισθή»…., 
ως λέει στην Προς Εβραίους, κεφ. 8, εδ. 13…., 
 
        *$* …..εχ, έλα, μωρέ ‘’κρυπτο’’ïμπεριάλα Παύλε…., όπως «όταν γίνεται μετάθεσις της ιερωσύνης, 
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        τότε κατ’ ανάγκην γίνεται και μετάθεσις του νόμου»…., ως λες στην Προς Εβραίους, κεφ. 7 : 12….,….. 
        ή, πάλι, εδώ, «αφού ο νόμος δεν έφερε (!;) τίποτα εις την τελειότητα»…., 
        ως λες στην Προς Εβραίους : 7 : 19….,….! 
        Ιδές….. ίδια σχιζό….. και στο #28, εδώ,….: Περί ‘’θαυμάτων’’ διά της πίστεως….! *$* 
 
και τον επικαλείται εκεί κι όποτε τον συμφέρει...., όπως, λ. χ, εδώ...., στο θέμα της περιτομής...., 
        [ Γέν.: 17 : (13) 14 : Γιαχβέ / …..προς Αβραάμ : « (!;) αιώνια η διαθήκη της περιτομής»….. / : 
        «εξολοθρευτέος» ο απερίτμητος….! ] 
την οποία ο Αβραάμ, τσσσσς, έλαβε ως σημάδι και σφραγίδα 
              // Χμ, τότε πήραν ο Αβράμ κι η Σάρα, πλην από το ιμπεριάλ περιτομοσημάδι : αρχή ιμεριαλισμού, 
              την πεντάλφα, σώρρυ, ένα α κι ένα ρ, αντίστοιχα…., τα ιμπεριάλ α και ρ…., και….! // 
που επιστοποιούσε την δικαίωσή του βάσει της πίστεως, την που είχε όταν ήταν απερίτμητος...., λέει...., 
και..... που, κι αυτός : ο Παύλος κι αλά Ι. Χ, τη μια είν’ υπέρ αυτού : του Νόμου, οπότε «τον ανορθώνει»...., 
και την άλλη κατά αυτού, οπότε ‘’τον κατορθώνει’’ : καταργεί....! 
 
             {{ …..Δεν ‘’κόβω’’ το πουλάκι μου….,/ αρκούμαι στην κυρά μου….,/ 
             μα ούτε και συμβολικά….:/ αλά θρησκοϊμπεριαλιστικά….,/ μένω στο μαχαλά μου….! }} 
 
       ▌ …..Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 17,18….: 
       Ι. Χ : «Μη νομίσετε ότι ήλθα διά να καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτας. Δεν ήλθα να καταργήσω, 
       αλλά να εκπληρώσω. Αλήθεια σας λέγω, (!;) έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη, 
       (!;) ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή από τον νόμον, (!;) μέχρις ότου γίνουν όλα.»…., 
       χμ, «το νόμο με το φονικό μάννα»…., που, λες και παρήλθε ο ουρανός κι η γη, κατήργησε/σαν….! ▌ 
                // .....χα, πάντα...., κι εδώ….., και πολύ πεολόγοι, πλην και αιδοιολόγοι, οι "θεο"λόγοι –σας....! // 
 
Αληθινοί περιτμημένοι είναι, λέει, αυτοί, οι νεο"χριστιανοί"…., 
οι περιτμημένοι στην καρδιά---οι πνευματικοί….! 
             || .….χμ, αφού, λέει, η πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς…., 
             ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος…., 
             μα ο Θεός δικαιώνει και τους δυο…., εφόσον, λέει, δεν παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου....! || 
 
Ήτοι, αυτοί που δεν βασίζουν την πίστη τους πάνω σε τέτοιους τύπους...., χμ, στην παλιά δημιουργία...., 
που κάποτε κι αυτός, ως φανατικός κι οργανωμένος Μωυσαïστής, εφάρμοζε...., 
         // Ε, και, μετά, στις Πράξεις Αποστόλων….! Ρε, δεν ξαναπάς ‘’κουρεμένος’’ στα Ιεροσόλυμα να….! // 
μα που με τον Ιησού, πια, στην ( Ε…!; Ποιά…!; Πότε…!; Πού…!; ) νέα δημιουργία, την ‘’θεο’’πνευματική, 
δεν έχει αξία...., ούτε κι η ακροβυστία....,….. 
ενώ οι άλλοι, οι Μωυσαïστές, είν’ κακοί εργάτες και τυπολάτρες...., που τους ονομάζει σκυλιά....! | Σικ….! | 
                ( .....καλέ...., υστερώ σε σχέση, και, με τον Παύλο ως προς τις βρισιές...!; 
                Και προσοχή στη ‘’μείξη’’ Εβραϊκών και μη θρησκευτικών θεωριών, 
                χμ, μη σας προκύψει, αλ χημειστεί, νέός τις όντωςςςςς Χριστός, έστω, και σας αχρηστέψει….! ) 
 
Ομοίως…., και τους εθνικούς…., χμ, τους ειδωλολάτρες…., τους ονομάζει άθεους...., 
τους δυο εχθρούς αυτούς πριν, Μωυσαïστές κι εθνικούς, που ο περιτμηθείςςς Ιησούς συνενώνει πια…., 
χμ, «καταργήσας διά της σαρκός του τον νόμο των εντολών που συνίστατο εις διαταγάς.....»...., 
«διά να δημιουργήση εις τον εαυτόν του, από τα δύο μέρη, έναν νέον άνθρωπον.....»....! 
 
      // .....κάλέ...., πώς από ‘’τέτοια’’ συνένωση σας προέκυψε ο νέος άνθρωπος...., 
      χμ, και μάλιστα Θεάνθρωπος Ι. Χ...!; 
      Μήπως θα ήθελε να πει ο νέος κάτθρωπος..... και δη, πεοκομμένος, Σατανοκάτθρωπος Ι. ΑΧ...!; // 
 
         ►  …..Και…., ω πεοκόφτη και πεολόγε…., χμ, πλην θθθθθεολόγε…., Π,Φ,αύλε…., 
         δεν πας να ρωτήσεις άλλους που τα είπαν προ υμών…., 
         ως, λ. χ….: τους Αβοριγένους της Αυστραλίας…., ή λαούς της Ανατολικής Αφρικής…., 
         ή τους λαούς Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί….,….. 
         να σουν πουν…., κι αυτοί, οι του ‘’καλυμμένου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 
         και περί περιτομής και, κυρίως, περί χειλοτομής και περί κλειτοριδεκτομής και περί ακροβυστίας,….. 
         ε, να τα μάθεις σωστά και, μετά και σωστάαααα, να μας ‘’τα’’ ζαλίσεις…., 
         εχ, μπας και τα μάθουν καλύτερα κι οι Ισλαμιστές τα….. 
         περί ‘’σημαδιού και σφραγίδας’’, αλά Αβραάμ, του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! 
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         Ε…., χμ…., κι αφού δεν είμαστε κανενός….. θρησκευτικού ή μη….. ιμπεριαλισμού…., 
         μην έρχεσαι να μας το περικόψεις…., 
         μήτε ν’ ανοίξει τους κόλπους του ο Αβραάμ, χμ, για να μας δεχθεί….. μεταθανατίωςςς…., ή ο Ι. Χ…., 
         που κάνει πολύ κρύο στη Σελήνη…., 
         ιδίως, και στην εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄, την της….. σ,Σ,τυγερής….. ‘’Νεμέσεως’’….! ◄ 
 
♣ Γένεσις : 17 : $4 : Θεός 
/ …..προς ενενηνταεννιάχρονο, νομαδούχο, Αβράμ, μετά, πολυεθνούχο, Αβραάμ : πατέρα λαών….. / : 
«εγώ δε ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε· / την της περιτομής / θα γίνης ο πρόγονος πλήθους εθνών»….! 
 
Παραπομπή από το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στο ως άνω του Παύλου : Προς Ρωμαίους : 4 : 11, 12, 16….. 
και στο Παύλου : προς Γαλάτας : 3 : 29….: «Εάν δε είσθε του Χριστού, άρα είσθε απόγονοι του Αβραάμ 
και κληρονόμοι βάσει υποσχέσεως»….! 
 
               ( Βουρ, δολίως….. παραπεμπτικάαααα, λοιπόν, ω ιμπεριάλ στρατιώτες του κρυφο’’τέτοιου’’ Ι. Χ…., 
               χμ, ωσεί οι ‘’παρθένοι’’ της Αποκάλυψης του Ιωάννη…., εμπρός : βουρ…., ρε ‘’βούρλα’’….! ) ♣ 
 
---- Χαίρε, ω καύχημα των Ι. Χήδων Π,Φ,αύλε…., συ που «περισσότερο από πολλούς, 
θα μπορούσες να έχης εμπιστοσύνη στη σάρκα»…., 
εεεεε, τότε και ως μαραντόγερος…., ενώ ως νέος, καταπώς ομολογείς, ’’το έκανες’’…., 
χμ, μάλλον, τόσο….. που η σάρκα σου δεν είχε εμπιστοσύνη στην υλιστική σου σκέψη…., 
όπως, τότε, ως πνευματικός….! Έι, Φοίβηηη…., έι, Πρισκίιιλλα…., ου -- ου…., σας καλεί ο Φ,Π,αύλος….! 
…..Α, η Μαντάμα, σαν τζιτζικιάσει, σώρρυ, γεράσει, δυο φορές θέλει ν’ αγιάσει…., ως κι ο Σολομών….! ---- 
 
       ===================================================================== 
         
                       11 --- 21 ) 
                          #21)                   Περί της ειδωλολατρείας και περί της νέας λατρείας..... 
 
Κάθε τι που πωλείται εις το κρεωπωλείον, τρώγετέ το, 
χωρίς να εξετάζετε τίποτε κινούμενοι από λόγους συνειδήσεως, 
διότι, του Κυρίου είναι η γη και όλα που είναι σ’ αυτήν. (!;) 
Εάν κάποιος από τους απίστους σας προσκαλέση και θέλετε να πάτε, 
τρώγετε ό,τι σας παραθέτουν, χωρίς να εξετάζετε τίποτε κινούμενοι από λόγους συνειδήσεως. 
Αλλ’ εάν κάποιος σας πη : «Αυτό είναι κρέας από θυσίας εις τα είδωλα», τότε να μη το φάτε, 
χάριν εκείνου που σας το είπε και χάριν της συνειδήσεως. 
Συνείδησιν δε εννοώ όχι την δικήν σου αλλά την συνείδησιν του άλλου. 
                                                      [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 10, εδ. 25, 26, 27, 28, 29. ] 
 
Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα, εάν πρέπη να τρώγωμεν κρέατα από θυσίας 
που έχουν προσφερθή εις τα είδωλα, 
γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλον δεν υπάρχει εις τον κόσμον πραγματικά, 
και ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος θεός εκτός από τον Ένα. ( Ε, τότε, σκάσε, λοιπόν…., μη σε ‘’φάμε’’….! ) 
                                                                                [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 8, εδ. 4. ] 
 
Μερικοί, επειδή έχουν συνειθίσει τα είδωλα, ακόμη έως σήμερα, το τρώγουν σαν κρέας θυσίας 
και η συνείδησίς των, επειδή είναι ασθενής, μολύνεται. 
(!;) Εμάς δεν μας συνιστά το φαγητόν εις τον Θεόν, 
διότι ούτε εάν φάγωμεν, έχομεν κανένα πλεονέκτημα, ούτε εάν δεν φάγωμεν, χάνομεν τίποτε. (!;) 
Προσέχετε όμως μήπως η ελευθερία σας αυτή γίνη αιτία να πέσουν οι ασθενείς κατά την πίστιν. 
                                                                                  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 8, εδ. 7, 8, 9. ] 
 
Προσέξατε τους Ιουδαίους. Εκείνοι που τρώγουν τας θυσίας δεν είναι συμμέτοχοι εις το θυσιαστήριον; 
Τί εννοώ λοιπόν; Ότι το είδωλον είναι κάτι; Ή ότι το κρέας των θυσιών εις τα είδωλα είναι κάτι; 
Όχι, αλλά εκείνο που τα έθνη θυσιάζουν, το θυσιάζουν εις τα δαιμόνια και όχι εις τον Θεόν 
δεν θέλω δε να έχετε επικοινωνίαν με τα δαιμόνια. 
                { Ω Τρ·άγιε Κυπριανέεεεε…., ποίες ‘’ουσίες’’ έπαιρνε ο σχιζάκιας –σας…!; } 
Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. (!;) 
      || Τί, Δεσποινίδος ο Ιησούς Διόνυσος….. και Κύριος ο Διόνυσος Ιησούς…!; Σους, Σιωπή, Σκασμός….! || 
                                      [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 10, εδ. 18, 19, 20, 21. ] 
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Κανείς λοιπόν, ας μη σας κρίνη διά το φαγητόν ή ποτόν 
ή σχετικώς με εορτήν ή πρωτομηνιά ή τα Σάββατα, 
                   ( Α, όχι περιτομές τα Σάββατα…!; Ε, τα διδυμιά σου τράβα ‘τα…., λοιπόννννν….! ) 
τα οποία είναι (!;) σκιά των μελλόντων, ενώ η ουσία βρίσκεται εις τον Χριστόν. 
   // Χμ, κι ανάμεσά τους η ‘’συνουσία’’….! Ή ανάμεσα στην 1η και 2η παρ,απ,ουσία –του το ‘’τέτοιο’’…!; // 
                                          [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 2, εδ. 16, 17. ] 
 
Εάν λοιπόν επεθάνατε μαζί με τον Χριστόν ως προς τα στοιχεία του κόσμου, 
διατί, σαν να εζούσατε την ζωήν του κόσμου, υποβάλλεσθε εις παραγγέλματα : 
«Μη αγγίξης, μη γευθής, μη θίξης»; (!;) 
---- όλα αυτά αναφέρονται σε πράγματα τα οποία διά της χρήσεως φθείρονται ---- 
κατά τας εντολάς και τας διδασκαλίας (!;) των ανθρώπων. 
     { …..τα νόμιμα του χτες/ άνομα είν’ σήμερα….,/ πάντρελοι ελεγκτές/ μας κλείνουν σε σύνορα….! } 
Αυτά έχουν κάποιαν εμφάνισιν σοφίας, η οποία συνίσταται εις μίαν θρησκείαν ιδίας αρεσκείας, 
αυτοταπείνωσιν και περιφρόνησιν του σώματος, 
δεν έχουν όμως καμμίαν αξίαν διά την καταπολέμησιν του σαρκικού φρονήματος. (!;) 
          ----- …..τίιιιιι…., μόνον, ιμπεριαλιστική αξία έχουν, π ι α…!; ----- 
                                                            [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 2, εδ. 20, 21, 22, 23. ] 
 
Είχε και η πρώτη διαθήκη διατάξεις περί της λατρείας και γήινον αγιαστήριον….. 
…..Αλλ’ όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, 
εμπήκε διά της μεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής, η οποία (!;) δεν είναι χειροποίητη, 
δεν είναι δηλαδή από τον κόσμον τούτον· (!;) εμπήκε (!;) μια για πάντα εις τα Άγια των αγίων 
όχι με αίμα τράγων και μόσχων αλλά με το δικό του αίμα και εξησφάλισε αιωνίαν λύτρωσιν….. 
…..Και επομένως ο Χριστός είναι μεσίτης διαθήκης νέας, ώστε, τώρα που έλαβε χώραν θάνατος 
διά την απολύτρωσιν από παραβάσεις κατά τον χρόνον της πρώτης διαθήκης, 
να λάβουν, όσοι είναι καλεσμένοι, την αιωνίαν κληρονομίαν, σύμφωνα με την υπόσχεσιν. 
Διότι όπου υπάρχει διαθήκη, πρέπει να αποδειχθή ο θάνατος του διαθέτου. | Ααα, γι’ αυτό ο Ιησούς….! | 
Μια διαθήκη ισχύει μόνον μετά θάνατον· δεν έχει ποτέ ισχύν ενόσω ζη ο διαθέτης. 
 
               ( Αχ…., τί…., ξαναπέθανε….. ο Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’….. σε «εξάπαντος» θάνατο…!; 
               Εχ, να ανάψω μια λαμπάδα, βρε…., αλληγορικήηηηη….! ) 
                                      [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 9, εδ. 1,…..11, 12,…..15, 16, 17. ] 
 
                {{  Διότι εάν η πρώτη εκείνη διαθήκη ήτο άμεμπτη, δεν θα εζητείτο θέσις διά δευτέραν….. (!;) 
Διά να ομιλή περί νέας διαθήκης, εκήρυξε παλαιάν την πρώτην, ( Εμ, όλες τις εκδοχές τις σκέφτονταν….! ) 
εκείνο δε που παληώνει και γερνάει, πλησιάζει να εξαφανισθή. (!;) 
                                                     [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 8, εδ. 7,…..13. ] }} 
 
Επιδιώκετε ειρήνην (!;) με όλους και τον αγιασμόν, 
            / …..έι, αγιασμόν….. ύδατι ή πνεύματι ή πυρί ή…!; Ε…., ‘’ούρδα’’ με τυρί….. και ραμ τι ρι ρι….! / 
διότι χωρίς αυτόν (!;) κανείς δεν θα ιδή τον Κύριον. 
Προσέχετε μήπως κανείς δεν έχη λάβει την χάριν του Θεού, μήπως υπάρχη καμμιά ρίζα πικρίας, η οποία 
βλαστάνουσα προξενεί ενοχλήσεις και με αυτήν μολυνθούν πολλοί,    | Α, και με κωλορίζια….. ‘’συκής’’….! | 
μήπως υπάρχη κανείς πόρνος ή κοσμικόφρων, όπως ο Ησαύ, 
ο οποίος για ένα φαγητόν επώλησε τα πρωτοτόκια του. 
                 / …..να, «τα δικαιώματά του ως πρωτοτόκου : τα πρωτοτόκια» : Γέν.: 25 : 27 έως 34….. / 
Ξέρετε δε ότι, όταν αργότερα ηθέλησε να κληρονομήση την ευλογίαν, αποδοκιμάσθηκε, 
διότι δεν μπόρεσε να αλλάξη την γνώμην του πατέρα του, αν και το εζήτησε με δάκρυα.         
      ---- …..χμμμμμ…., άρα, ιμπεριάλ λάφυρα και λείες όχι, πια, οι κοσμικόφρονες : αντιβασιλικοί…!; ---- 
                                                    [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 12, εδ. 14, 15, 16, 17. ] 
 
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                       #21)          Περί της ειδωλολατρείας και περί της νέας λατρείας..... 
 
Υπέρ της κρεατοφαγίας, άλλοτε, ο Παύλος…., αφού….. όλα στη γ,Γ,η…..ε ίναι του Κυρίου...., λέει…., 
         ( Έιιιιι…., ζήτω οι φυτοφάγοι και μη τρώγοντες κανέναν ζωντανόν οργανισμόν…., 
         ναι, ρε πανφάγε Παύλε…., ως, προπτωτικά : απτωτικά, οι πρωτόπλαστοι…., 
         και….. τα περί απαραιτήτων ζωικών πρωτεïνών, 



83 

         μάλλον, ας τα αφήσουν οι ‘’έτσι’’ φρονούντες γιατροί για τους ‘’μεταλλαγμένους’’….! ) 
φάνε..... δεν φάνε οι "χριστιανοί"...., λέει...., κανένα πρόβλημα...., αφού ένας (!;) είναι ο Θεός...., 
    [[ …..ννναιαιαι…., ένας είναι ο όντως Θεός….. και όποιος τα φοβάται αυτά τα ‘’τέτοια’’….. 
    τον προσβάλει…., τόσο, όσο, αναλόγως….,….. που κι ο φόβος δείχνει, και, τον βαθμό της πίστης του…., 
    ωχ, και πολύ ‘’μας τα ζάλισες’’, ωρέ πνευματικέ υλιστή…., 
    που….. όλο ‘’κίμπλαμπ’’ μας αλλάζεις…., να, και μας στραβολαιμιάζεις….! 
    Και…., έι, κι εδώ…., ’’όσοι’’ οι κωδικοποιητές : αλλαχτές του…., μάλλον, ’’τόσες’’ κι οι αντιφάσεις….! ]] 
εκτός κι αν…., αυτόθεν ή μη…., υποβάλλονται...., 
αλλά και, άλλοτε, εναντίον της...., όταν, δηλαδή, το κρέας είναι από θυσίες σε είδωλα...., 
οπότε, χμ, η συνείδηση του τρώγοντος σφάγια θυσίας…., ιδίως η αδύνατη συνείδηση...., μολύνεται....! 
 
      -------------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------ 
▓ .....επίσης, συνιστά στους "χριστιανούς" να μην τους σκανδαλίζουν...., ιδίως τους αδυνατόπιστους...., 
και να μην πολυσκοτίζονται για….. τα φαγητά, τα ποτά, τις γιορτές, την πρωτομηνιά, τα Σάββατα,..... 
να μην υποβάλλονται σε παραγγέλματα : «Μη αγγίξης, μη γευθής, μη θίξης,.....»...., 
γιατί όλα αυτά διά της χρήσεως φθείρονται...., που είναι διδασκαλίες κι εντολές ανθρώπων...., 
που έχουν μεν κάποια εμφάνιση σοφίας αυτάρεσκης θρησκείας...., λέει...., 
μα είναι ανίκανα να καταπολεμήσουν το σαρκικό φρόνημα....! 
               | .....εχ, σε ποιους τα λέει...., χμ, ω νηστεύοντες...., εορτολόγοι...., "Σαββατολόγοι"....,...!; | 
 
Συνιστά δε και τον αγιασμό…., μάλλον, τον νεροαγιασμό.…., χμ, που μόνο μ’ αυτόν θα δουν τον Κύριο...., 
αγιασμό που θα πρέπει να κάνουν άγιοι….. και όχι, τυχόν, πόρνοι ή κοσμικόφρονες...., 
κάτι για το οποίο, λέει, θα πρέπει, και, οι πιστοί να προσέχουν....! 
 
       *$$* .....ε...., χμ, να προσέχετε 
       το τι και από ποιον..... τρώτε, κοινωνάτε, ραντίζεστε, ευλογείστε, βαφτίζεστε,..... 
       γιατί, έτσι που, και τώρα, οι εκκλησίες σας είν’ γεμάτες από κρυπτοαρνητιστές…., ως κι οι ίδιοι λέτε...., 
       τώρα, χμ, στον καιρό της ανομίας με την τόση ανομία, και, των πόρνων...., 
       που κι ο Παύλος συνιστά ‘’τέτοια’’…., 
       ως κι ο Ιούδας : 23 : «να μισήτε δε και το ένδυμά τους που είναι μολυσμένον από την σάρκα»….! 
       Ννναι…., να προσέχετε και να μην αγγίζετε ούτε τα ράσα των ‘’τοιούτων’’…., 
       που….. μπορεί..... να είναι….. ο βαπτιστής ή ο ευλογητής ή ο κοινωνών ή ο εξομολόγος..... σας..... 
       κάποιος με αρνητική ενέργεια και πάθετε...., 
       ως εάν τρώγατε σφάγια θυσιών δαιμονισμένων....! *$$*  ▓ 
   --------------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------ 
 
Μα και η συνείδηση των "χριστιανών" που, ’’τυχόν’’, τα τρώγουν επηρεάζεται...., 
όχι πως είναι κάτι το κρέας των θυσιών...., λέει…., αλλά επειδή θυσιάζεται στα δαιμόνια...., 
χξς΄ςς, ννναι…., ως του δίποδου Γιαχβέ τους, που…., αν του έδιναν τη δεκάτη και τις προσφορές…., 
οσφραίνονταν κι έτρωγε του σκασμού κι ‘’έσκαζε’’....! 
           // .....ε...., αφού ένας είναι ο Θεός...., προς τί, και, τα ‘’τέτοια’’...!; Α, για τα δαιμόνια...!; // 
 
 ▼ Ησαΐας Β΄ : 41 : $24 : ( Πρόσκλησις προς τους /!;/ θεούς των εθνών ) : 
  Κύριος / διά του Ησαΐα / : «’’Αλλ’ ιδού! Είσθε (!;) μηδέν   // Ωωωωω…., τι θεϊκήηηηη ευγένειααααα….! // 
                    || …..ω εθνικοί : ειδωλολάτρες….. και δη οι παραθαλάσσιοι Βαβυλώνιοι…., όι -- όι….! || 
  και το έργον σας (!;) τίποτε· εκείνος, ο οποίος (!;) σας εκλέγει είναι (!;) βδέλυγμα»….! / Ο Υπεργιαχβέ…!; / 
             || Έιιιιι, οι εκλεγμένοι σου, ρε Αρχιβδέλυγμα Γιαχβέ, που κατάντησαν Γιαχβίδια, τί είναι…!; || 
 
  Παραπομπή απ’ το $24 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 4….: 
  «Όσον αφορά λοιπόν εις το ζήτημα, εάν πρέπει να τρώγωμεν κρέατα από θυσίας 
  που έχουν προσφερθή εις τα είδωλα, γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλον 
  δεν υπάρχει εις τον κόσμον πραγματικά, και ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος θεός εκτός από τον Ένα»….: 
  Προβλήματα σχετικώς με τα ειδωλόθυτα….! || Και, παραπεμπτικά, τι σικ που θα έβριζε ο Πωλ…., ε…!; || ▲ 
 
         ---------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------------- 
♠…..Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των πέντε Μεγάλων Θρησκειών….: 
Παλαιότεροι χριστιανοί θεολόγοι και Πατέρες της εκκλησίας 
δεν αμφισβητούσαν την ύπαρξη των ειδωλολατρικών θεών, αλλά διακήρυσσαν πως ήσαν δαίμονες, 
που προέρχονταν από τις (!;) σχέσεις ξεπεσμένων αγγέλων με (!;) γήινες γυναίκες…., 
ήτοι, τους έγκορμους αγγέλους : γίγαντες : ήρωες, «τους υιούς του Θεού» : αγγέλους της Π. Δ….: 
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Γένεσις : 6 : 2….! 
    ( Χμ, ότι, δηλαδή, όοολοι οι θεοποιημένοι β,Β,ασιλιάδες : «κέρατα» ήσαν του Αρχικερατά Σατανά….! ) ♠ 
 
◘ Π. Δ : Έξοδος : 20 : 4 : Θεός / προς Μωυσή / : «Μην κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον 
με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου, / ομοιώματος / 
ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης» (!;) ….! ◘ 
 
● ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6 : 
«Διότι και αν ακόμη υπάρχουν, είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, 
λεγόμενοι θεοί / όπως (!;) πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί / 
για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα 
και εμείς ανήκομεν εις αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, 
    [ …..κάθε φορά, σ’ άλλον ανήκει…../ και, γι’ αυτό, πάντα, ‘’μανίκι’’….,/ ναι, το ‘’ακάθιστο’’ ‘’ντιρλίκι’’….! ] 
διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»….,….. (!;) 
▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 10….: 
«…..ώστε εις το όνομα του Ιησού, να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων 
και των επιγείων και των καταχθονίων»….,….. (!;) 
▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : 5 : 3….: «Και (!;) κανείς εις τον ουρανόν ή εις την γην ή κάτω από την γην 
δεν μπορούσε να ανοίξη το βιβλίον ή να το βλέπη»….!….. ● 
 
     /**/ Έιιιιι, νααααα…., πολυθεϊστές….:…..ναι…., Τεραχτζήδες του Αβραάμ…., Ελωχειμτζήδες του Ισαάκ…., 
     Αδοναητζήδες του Ιακώβ…., Αττοντζήδες του Ιωσήφ και του Μωυσή…., 
     που, ο Μωυσής, τον έκανε Ων και, μετά, Γιαχβέ….,….. ωχ, Κεμώχ, κι έλα, Ελ : Ελωεί,….!….. 
     Ρε σουρτούκια του Σατανά...., αν όντως πιστεύατε, έστω και ελαχιστότατα, πως υπάρχει ένας Θεός...., 
     που, μεταθανάτια, θα σας κρίνει έτσι...., ακριβοδίκαια…., ως τα λέτε...., θα είχατε πάθει, προ πολλού...., 
     από τότε που αφιερωθήκατε στο Διάβολο...., ω θεïστόμασκοι...., ευκοιλιότητα εκ φόβου....! /**/ 
           ---------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------ 
 
Και...., αναφερόμενος ο Ζαγραιομαινάς στην πρώτη διαθήκη…., την παλαιά…., και τις διατάξεις της 
περί της λατρείας και του αγιαστηρίου της...., γήινο το λέει ο Παύλος...., μα ανάγκη για τότε...., 
                 || Ε, μάλλον, θα άλλαξαν ‘’ουράνιο’’ ‘’θεό’’ : ’’Μεγάλο Αδελφό’’…., ε, ‘’καρποφόρο δέντρο’’…., 
                 χα, και γι’ αυτό : για το «υπό το ‘’τέτοιο’’» τα θεωρούν έτσι, πια….! || 
αλλά και στη δεύτερη διαθήκη…., τη νέα, τώρα...., ’’αιμοβορολογεί’’…., 
ω τριχάσχολοι…., λέγοντας σχετικά λόγια και για τα δυο...., που γίνονται με αίμα ή "αίμα"…., 
γιατί, χμ, «χωρίς να χυθή αίμα δεν γίνεται συγχώρεσις αμαρτιών.»…., τριχολέει…., 
          (( …..εμ…., κατ’ άλλους, άλλων λαών, με αίμα θυσίας κινούνται, χα, ο Ήλιος και τα άστρα….: 
          οι Μάγια της Κεντρικής Αμερικής…., οι Ίνκας της Νότιας Αμερικής…., 
          οι Αζτέκοι ή Μεζίκα ή λαός του Ήλιου της Κεντρικής Αμερικής…., 
          οι αρχαίοι Γερμανοί….,….. όλοι, κυρίως, με ανθρωποθυσίες….,….. χξς΄, «αλληγορικών χοίρων»….! )) 
ε, από τον Θεόοο, που «δεν θα θυμηθή πλέον τας αμαρτίας και τας ανομίας των»...., 
και λέει.…: 
 
.....για την καταργητέα πρώτη με....: λυχνίες, τράπεζες, άρτους προθέσεως, 
καταπετάσματα, χρυσό θυμιατήριο, χρυσή στάμνα με το (!;) ανθρωποκτόνο, κατά Ι. Χ, μάννα, 
βλαστήσασα ράβδο του Ααρών, πλάκες της διαθήκης, 
κιβωτό με τα απαστράπτοντα Χερουβείμ,..... όλα δοσμένα υπό του Μωυσή...., 
ε, «χειροποίητα Άγια των Αγίων» αυτή...., σκιά των επουρανίων πραγμάτων....,..... 
.....μα..... όχι έτσι η δεύτερη….: αχειροποίητη και αυτούσια...., χμ, τα επουράνια πράγματα....! 
        *//* Α…., τώρα…., που δεν είστε 2η εξεξεξουσία…., χειροποίητη…., 
        μα…., μετά…., σαν γίνετε, και, επίσημη θρησκεία και 2η, ή και ‘’1η’’ -- 1η, εξεξεξουσία…., 
        να, και, ’’ποδοποίητη’’….! *//* 
 
Έτσι, λέει για την…., καταργήτρια της 1ης, κατά "προφητεία" που "ιδιοποιούνται" αυτοί…., 2η διαθήκη…., 
την με διάφορα "αναίμακτα" τελετουργικά..... και με άλλους συμβολισμούς…., 
τώρα πια…., με τον….. Μίθρα Ιησού...., αφού τα υλικά σφάγια γίνονται πνευματικάαα...., 
           |*| Ε, που το παράκαναν με τα Γιαχβικά εναίμακτα σφαγικά…., 
           ως και, και, οι του Διονύσου Μαινάδες με τις εναίμακτες θυσίες και τις ωμοσαρκοφαγίες τους…., 
           που…., σαν ‘’τις έκραξαν, κι αυτές και μ’ αυτά…., μα και τον Διόνυσο…., τις έκαναν αναίμακτες….: 
           επίκληση προς Διόνυσο Ζαγρέα : Ευριπίδης : «Δέξου τούτη την αναίμακτη θυσία»….! |*| 
ως, δηλαδή….: λ. χ, το κρέας και το αίμα των σφαγίων...., που αγιάζουν και καθαρίζουν, μόνο, το σώμα...., 
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γίνεται, τώρα πια, σώμα και αίμα του Ιησού...., ήτοι, η κοινωνία των αχράντων μυστηρίων...., 
χμ, που εξασφαλίζει αιωνία λύτρωση...., 
που αγιάζει και καθαρίζει, και εξωτερικώς και εσωτερικώς, σώμα και ψυχή....,….. 
του Ιησού...., που «θα εμφανισθή διά δευτέραν φοράν---όχι δια ζήτημα αμαρτίας---.....»....! 
    // Βρε...., όχι..... και, και, «.....κρίναι ζώντας και νεκρούς.....»...!; Και, στην Α. Ι, οι «βασιλοσάρκες» τί…!; // 
       [[ .....Αχχχχχ…., από τυπολατρεία σε τυπολατρεία..... κι από κρυπτοσατανισμό σε κρυπτοσατανισμό...., 
       ε...., μάλλον, καλάαααα είστε..... έτσι που είστε...., χμ, κι άααααντε και στα καλύυυυυτερα....! 
       Εμ, με φουλ τύπους και θεατρικότητες...., α, καλώς "πιάνετε", συνηθέστατα, "Ράδιο T. V Σελήνη"..… 
       και σας φαίνεται πως ‘’πιάνετε’’, χξς΄, ’’Ράδιο Τ. V Ήλιος ή και Θεός’’…., ανυποψίαστα και μη...., 
       ναι…., καλώςςς…., ωρέ….. επιγαλβανωτές της Ουσίας, θεοβλάσφημοι, ’’θεωμειωτές’’, ‘’θεοκτόνοι’’,....! ]] 
 
           ===================================================================== 
           ===================================================================== 
 
                11 --- 22 έως 11 – 30 ) 
                        11 --- 22 ) 
                               #22)                       Περί πνευματικών χαρισμάτων,..... 
 
Ως προς τα πνευματικά (!;) χαρίσματα, αδελφοί, δεν θέλω να ευρίσκεσθε εις (!;) άγνοιαν. 
Ξέρετε ότι όταν ήσαστε ειδωλολάτραι, εφέρεσθε προς τα βωβά είδωλα, σαν να σας ετραβούσαν. 
Διά τούτο σας κάνω γνωστόν ότι κανείς που μιλεί διά του Πνεύματος του Θεού 
δεν λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και κανείς δεν μπορεί να πη Κύριον τον Ιησούν 
παρά διά του Πνεύματος του Αγίου. (!;) 
Υπάρχουν βέβαια ποικιλίαι χαρισμάτων, (!;) αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιο, 
υπάρχουν και ποικιλίαι υπηρεσιών, (!;) αλλ’ ο Κύριος είναι ο ίδιος, 
και διάφορα είδη ενεργειών υπάρχουν, (!;) αλλ’ ο Θεός είναι ο ίδιος (!;) που ενεργεί όλα εις όλους. 
Εις τον καθένα δίδεται η φανέρωσις του Πνεύματος για κάποιο καλό. 
Εις τον ένα δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, 
εις άλλον πίστις διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον χαρίσματα θεραπειών διά του αυτού Πνεύματος, 
εις άλλον θαυματουργικαί δυνάμεις, εις άλλον προφητικόν χάρισμα, 
εις άλλον το να διακρίνη τα πνεύματα, εις άλλον διάφορα είδη γλωσσολαλιάς, 
εις άλλον η ερμηνεία γλωσσών. (!;) Όλα αυτά ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα, 
     ( Ρε, συ ο οξαποδώ ’’αλλο’’’’παρμένος’’, δεν μας….. «κατά» ή «διά»….. ‘’ενεργείς’’….. από κειειειειει….! ) 
το οποίον τα διανέμει εις τον καθένα ιδιαιτέρως (!;) όπως αυτό θέλει. 
                                     [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 12, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ] 
 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            #22)             Περί πνευματικών χαρισμάτων,..... 
 
Σχετικά με τα πνευματικά χαρίσματα…., που τα στερούνταν οι του παλαιού νόμου κι οι ειδωλολάτρες…., 
            // Να, όοοοολοι…., χα…., μααααα…., κατά συνταγή, και, του πλιατσικολόγου Ιωήλ…., 
            εύρισκαν να….. κλέβουν τα….. «πνευματικά τους αγαθά»….. Σολομοντικάαααα….! // 
λέει ο Παύλος πως..... όλα προέρχονται από ένα και το αυτό Πνεύμα, που εκπορεύεται από τον Θεό Γιαχβέ 
και που ενεργεί όπως αυτό θέλει...., «ο Θεός είναι που ενεργεί όλα εις όλους»...., 
 
  (( Κάλέ...., χμ, όοοοολα θεόθεν...., ώς και το πνεύμα του Σατανά και το των σατανιστών παιδιών του...!; 
  Και….. έχει συνείδηση και κύτταρο μνήμης το όποιο κι όποιας ψυχής πνεύμα -- ψυχοενέργεια.…, ρε…!; 
  Κι οι Πνευματικές σας Οικουμενικές Σύνοδοι, λ. χ, που η μία αναθεμάτιζε κι αναθεωρούσε την άλλη…., 
  αλληλοσπαραζόμενοι κι αλληλοαφοριζόμενοι οι Πνευματικοί τους με συγκλητές…., κι οι «Ιερές Σύνοδοι»…., 
  ποίου Πνεύματος ήσαν…!; Χμ, του κατά Χριστόν ‘’παλαιού’’ Πνεύματος : Παρακλήτου….. 
  ή του ‘’μετά’’ Χριστόν ‘’νέου’’ ‘’τέτοιου’’…., ρεεεεε ανισόρροποι του αρχιανισόρροπουουουουου….!;….. )) 
 
χαρίσματα που είναι πολλά και διάφορα και με διαφορετική ενέργεια…., πάντα για το καλό....: 
το της σοφίας, το της γνώσης, το της πίστης, το της προφητείας, το της γλωσσολαλιάς, 
το της ερμηνείας της γλωσσολαλιάς, το της θαυματικής δύναμης,....! 
 
          [[ Α…., όλα…., καλά και κακά, δυστυχίες κι ευτυχίες…., ωχ…., είναι θεόθεν…., 
          ναι,…. αλά Γιαχβέ και καθ’ ομολογίαν του στην….. Παλαιά Διαθήκη….:  
          Ησαΐας Β΄ : 45 : 6, 7 : Ιεχωβάς : «Εγώ είμαι ο Κύριος…..   
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          …..«ο κατασκευάζων φως και ποιών σκότος, ο δημιουργών ευτυχίαν και κτίζων δυστυχίαν»…., 
          κι όλοι…., εμείς κι ο Σατανάς κι οι δικοί του…., μαριονέττες στο σχιζοσχέδιο του σχιζοθεού τους…., 
          χμ, άρα…., κι όλοι μη υπεύθυνοι…., και μη εντυπτέοι…., ε, έεεεετσι…., 
          που ο Θεόςςςςς….. «άλλον ηγάπησε»…., ως τον Ιακώβ…., 
          και «άλλον εμίσησε»…., ως τον Ησαύ…., χα, «πριν γεννηθούν»…., ή…., ή…., ήηηηη….! 
          Βέβαια, εδώ, εννοεί τα ‘’καλά’’ χαρίσματα…., αλλά αλλού, και, αυτός….. λέει ώς και μη χειρότερα….! ]] 
 
         // .....κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς είν’ ο Κύριος…, ως και κάθε που τον αναθεματίζει...., 
         δεν είναι του Θεού...., ήτοι, όποιος δεν ομολογεί τον Ιησού ως Χριστόν, λέει...., 
         κάτι που λένε κι αλλού κι άλλοι...., 
         να, αυτός δεν είναι θεοπνευματούχος...., μα, χμ, δαιμονοπνευματούχος....! 
         Έιιιιι…., Γιαχβίδιο Ιησού Αντίχριστε....! // 
 
             ============================================================= 
 
            11 --- 23 )                        
                        #23)                  Περί Μελχισεδέκ,..... 
 
Αυτός ο Μελχισεδέκ ήτο βασιλεύς της Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, 
και συνήντησε τον Αβραάμ, επιστρέφοντα από την κατατρόπωσιν των βασιλέων και τον ευλόγησε, 
και εις αυτόν ο Αβραάμ έδωκε το δέκατον από όλα τα λάφυρα. (!;)  [ στ’ αρχίδια μας κι αυτό το ‘’απαυτό’’….! ] 
Κατά την ερμηνείαν του ονόματός του, είναι πρώτα βασιλεύς δικαιοσύνης, 
έπειτα είναι και βασιλεύς Σαλήμ, δηλαδή, βασιλεύς ειρήνης. (!;) 
(!;) Δεν έχει πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε γενεαλογίαν, αι ημέραι του δεν έχουν αρχήν ούτε η ζωή του τέλος, 
αλλ’ εξομοιωμένος προς τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς παντοτεινά. (!;) 
Συλλογισθήτε (!;) πόσον μεγάλος άνθρωπος ήτο αυτός, 
αφού (!;) ακόμη και ο πατριάρχης Αβραάμ του έδωκε το δέκατον από τα λάφυρα. 
Και όσοι μεν από τους απογόνους του Λευί γίνονται ιερείς, 
έχουν εντολήν να παίρνουν σύμφωνα με τον νόμον, το δέκατον από τον λαόν, 
δηλαδή από τους αδελφούς των, αν και αυτοί κατάγωνται από τον Αβραάμ. (!;) 
Αλλ’ ο Μελχισεδέκ, αν και δεν προέρχεται από την γενεάν εκείνων, 
επήρε το δέκατον από τον Αβραάμ και ευλόγησε εκείνον, που είχε τας υποσχέσεις. 
(!;) Αναντιρρήτως δε το μικρότερον ευλογείται από το μεγαλύτερον. 
Εις την μίαν περίπτωσιν παίρνουν τα δέκατα άνθρωποι που πεθαίνουν, 
εις την άλλην τα επήρε εκείνος, που μαρτυρείται ότι ζη. 
        // Ε, αθάαανατη η ενσαρκωτήηη Ιδέεεα Μελχισεδέκ…., κάτι, χξς΄, σαν «Παραβάτης του Χρόνου»….! // 
 
Θα μπορούσε μάλιστα, να πη κανείς, 
ότι και ο Λευί, ο οποίος παίρνει δέκατα, έχει δώσει και αυτός δέκατα διά του Αβραάμ, 
διότι ο Λευί ήτο ακόμη εις τα σπλάχνα του προπάτορός του Αβραάμ όταν τον συνήντησε ο Μελχισεδέκ. 
        || Τί…., στο σχιζοκεφάλι του….. 1ου ‘’Αβραάμ’’ ‘’συναντήθηκαν’’ όλες αυτές οι ενσαρκωτές ιδέες…!; || 
Εάν λοιπόν, ήτο κατορθωτή η τελειότης διά της Λευιτικής ιερωσύνης 
---- διότι (!;) με αυτήν ως βάσιν είχε δοθή εις τον λαόν ο νόμος ---- 
ποιά επιπλέον ανάγκη θα υπήρχε να παρουσιασθή άλλου είδους αρχιερεύς, 
κατά την τάξιν Μελχισεδέκ, και να μη λέγεται κατά την τάξιν Ααρών; 
      {{ Έιιιιι…., Ααρωνόγεννε Ιωάννη Βαπτιστή…., σου την κλέβει την «Έδρα του Μωυσέως»….! 
      Χα -- χα…., και τι πνευματικάαα ευγενική ‘’πάλη’’ για κατάληψη της ιερήςςς εξεξεξουσίας οι ‘’τέτοιοι’’….! }} 
 
(!;) Διότι όταν γίνεται μετάθεσις της ιερωσύνης, τότε κατ’ ανάγκην γίνεται και μετάθεσις του νόμου. 
Εκείνος, διά τον οποίον λέγονται αυτά, ανήκεν (!;) εις άλλην φυλήν, 
από την οποίαν (!;) κανείς δεν έχει υπηρετήσει εις το θυσιαστήριον, διότι είναι (!;) φανερόν 
ότι ο Κύριός μας προήλθε (!;) από την φυλήν του Ιούδα,         ( Ε, εξού και Ιούδας του όντως Θεού….! ) 
εις την οποίαν ο Μωυσής δεν είπε τίποτε περί / Ιουδαίικης / ιερωσύνης. (!;) 
 
Και γίνεται ακόμη περισσότερον φανερόν, όταν παρουσιάζεται άλλου είδους ιερεύς, 
(!;) όμοιος προς τον Μελχισεδέκ, 
          ( Α, στην Κ. Δ δεν είναι τόσο όμοιος του Γιαχβέ ο Ι. Χ…., χα, πλην….. παραβολικώςςςςς…., 
          μα, ως «αρσενικός» «πολεμιστής» και μαφιοζέ αλλοονόματος, στην Α. Ι είναι όμοιός του….! ) 
ο οποίος έγινε όχι κατ’ απαίτησιν εντολής που ισχύει δι’ ανθρώπους, 
αλλά με την δύναμιν ζωής που δεν καταλύεται, διότι δίδεται η μαρτυρία : 
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(!;) Συ είσαι αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. // …..έιιιιι…., μήπως κατά την τάξιν….. Ιωσεδέκ…!; // 
 
(!;) Καταργείται μία προηγούμενη εντολή, διότι ήτο (!;) ανίσχυρη και ανωφελής 
---- αφού ο νόμος δεν έφερε (!;!;!;!;!;) τίποτε εις την τελειότητα ---- 
και εισάγεται μία καλύτερη ελπίδα, διά της οποίας προσεγγίζομεν (!;) τον Θεόν. 
      [[ …..ρε σειςςςςς διδυμιοπρήχτρες…., ποίον εκ των….. ιμπεριάλ….. 7 ουρανών Θεόν…!; 
      Μήπως, πια, τον κατά την τάξιν Μελχισεδέκ ‘’«άλλης φυλής»’’ κι απροφήτευτο του Μωυσή Γιαχβέ…!; ]] 
Επί πλέον, δεν έγινε τούτο χωρίς όρκον. Οι άλλοι έγιναν ιερείς (!;) χωρίς όρκον, 
αλλ’ ο Χριστός έγινε με τον όρκον (!;) εκείνου, ο οποίος του λέγει, 
(!;) Ωρκίσθηκε ο Κύριος και (!;) δεν θα μετανοήση, 
Συ είσαι αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ, 
και έτσι ο Ιησούς έγινε εγγυητής μιας ανωτέρας διαθήκης. 
                 { …..Ω το Δόγμα των Δογμάτων…., όπιο των ‘’αδυνάτων’’….! } 
Και εκείνοι μεν οι ιερείς ήσαν πολλοί διότι ένεκα του θανάτου δεν ήτο δυνατόν να παραμένουν ιερείς, 
αλλ’ ο Ιησούς επειδή παραμένει (!;) αιωνίως έχει αμεταβίβαστην την ιερωσύνην. 
           ---- …..χμμμμμ…., σαν ‘’δέσουνε τον γάιδαρο’’…., ‘’δόγμα κάνουν τον σκύλαρο’’….! ---- 
 
(!;) Διά τούτο και δύναται να σώζη για πάντα εκείνους που προσέρχονται δι’ αυτού εις τον Θεόν, 
διότι ζη πάντοτε διά να μεσιτεύη υπέρ αυτών. Τέτοιος αρχιερεύς πραγματικά μας έπρεπε, άγιος, άκακος, 
αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψωμένος τώρα (!;!;!;!;!;) επάνω από τους ουρανούς, 
           ---- …..ε…., άντε…., ρε….. υπέρρρρρθεε…., και χαμηλωμένος ‘’κάτω από το Εξωσύμπαν’’….! ---- 
ο οποίος (!;) δεν έχει ανάγκην, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρη θυσίας κάθε ημέραν, 
πρώτα διά τας δικάς του αμαρτίας και έπειτα διά τας αμαρτίας του λαού· αυτό το έκανε (!;) μια για πάντα, 
     // …..έι, στη 2ή του παρ,απ,ουσία τί θα θυσιάσει ο μη ενάναγκος στο πατητήρι της οργής του…!; // 
όταν προσέφερε τον εαυτόν του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αδυναμίας. 
    ( Τί, ο Ι. Χ, ποτέ, δεν «ήτο εν αδυναμία»…!; Ούτε όταν «εσταυρώθηκε εν αδυναμία» : Κορ. Β΄ : 13 : 4…!; ) 
Τα λόγια όμως του όρκου, που εδόθηκε ύστερα από τον νόμον, 
εγκαθιστούν (!;) αιωνίως τον Υιόν, τον τέλειον. 
                                              { …..χα, και τον….. τελειότατο «αρσενικό» «παρθένο»….! } 
                           [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 7, 
            εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ] 
 
      {{ Ο θεός του κόσμου τούτου / ο Διάβολος / ετύφλωσε τον νουν των απίστων, 
 
                                { …..εεεεε…., συν Ελ….. και εν Βαβέλ….! } 
           |*| Εμ, σε τόσους ‘’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’ του με τον τυφλωτή Θεόοο, κάτι τυφλικά θα έμαθε….! 
           Λοιπόοον…., δείξτε στους άπιστους τα ’’τυφλωτικά’’ κωδικικά σας…., 
           να ιδούν και ‘’να τους βγουν τα μάτια’’…., χμ, πριν ‘’σας τα βγάλουν’’, ως ξε’’τυφλωμένοι’’ –μου….! |*| 
 
      ώστε να μη ιδούν το φως του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι (!;) εικών του Θεού. 
                                   [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 4, εδ.4. ] }} 
 
Και όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έκανε Κεφαλήν υπεράνω όλων εις την εκκλησίαν, (!;) 
η οποία είναι το σώμά του, το συμπλήρωμα εκείνου που γεμίζει τα πάντα εν πάσι. 
                       ( …..τί, δηλαδή, η κωδικική ‘’τσόντα’’ του ‘’γυμνού’’ βασιλιά : «κεράτου»…!; ) 
                                                                             [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 1, εδ. 22, 23. ] 
 
Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν να γίνη αρχιερεύς, (!;) 
αλλ’ έγινε αρχιερεύς από εκείνον που του είπε, Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα, (!;)  
όπως και εις άλλο μέρος λέγει, Συ είσαι αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ. 
                                                                                           [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 5, εδ. 5, 6. ] 
 
Όποιος ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτώ και αυτός εν τω Θεώ. (!;) 
Εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε εις την αγάπην που έχει ο Θεός για μας. 
                                                                            [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 4, εδ. 15, 16. ] 
 
Ποιός είναι εκείνος που νικά τον κόσμον παρά εκείνος που πιστεύει 
ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; (!;)                      [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 5, εδ. 5. ] 
 
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                    #23)                 Περί Μελχισεδέκ,..... 
 
Ύψιστος, λοιπόν, ο Θεόςςς τους, κατά τον Παύλο…., 
αλλά, εδώ, π ι α, όχι…..ο στον ‘’ουρανό’’ Βασιλιάς των βασιλέων : αρχιβασιλιάς…., 
μα…..ο στους ‘’ουρανούς’’ Βασιλιάς των Βασιλέων των βασιλέων : Αρχιαρχιβασιλιάς…., Αρχιαρχικερατάς…., 
    // Χμμμ…., αλλά ο εκμηδενιστής –του, και –των, Ι. Χ «υψωμένος τώρα επάνω από τους ουρανούς»….! // 
καθώς, κατά τον ονειρωξιακό Παύλο, πάλι, «πραγματικά υπάρχουν, είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, 
λεγόμενοι πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί…., γι’ αυτούς όμως / τους Ι. Χήδες / ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, 
από τον οποίον προέρχονται όλα και αυτοί ανήκουν εις αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, 
διά του οποίου έγιναν τα πάντα και αυτοί δι’ αυτού» : Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄  : 8 : 5, 6….! 
 
…..Φορές…., ’’ουρανός’’ είναι η ζώνη κυριαρχίας του Βασιλιά των βασιλέων των ‘’γαιών’’ : 
χωρών…., σε μια ή και πλέον ‘’γειτονική’’ τους ήπειρο…., αναλόγως…., 
και ‘’ουρανοί’’ : ’’Ουρανός’’ είναι η ζώνη/νες κυριαρχίας 
του Βασιλιά των Βασιλέων των βασιλέων των ‘’ουρανών’’ με τις ‘’γαίες’’ : 
χώρες τους…., σε μια ή και πλέον ‘’γειτονική’’ τους ήπειρο…., αναλόγως…., 
κάτι σαν ηπειράρχης ή πολυηπειράρχης έως, μα μόνο σχεδιαστικά τότε κι ως αδύνατον, Πλανητάρχης…., 
που, με τις αναδιανομές των εξουσιών, στην κάθε ιστορική στιγμή, 
’’ουρανοί’’ γίνονται ‘’γαίες’’ και ‘’γαίες’’ ‘’ουρανοί’’….,….! 
 
Υπενθυμητέον δε και τα εις την Έξοδο : 32 :….,….. ’’σχετικά’’…., 
όπου το Αβρααμικό ιερατείο : οι Λευίτες : οι σύ’’θεοι’’….. 
συγκρούστηκε με τους Ααρωνικούς : αντί’’θεους….: ένα…., μα, πια, όχι ένα…., κι έσφαξε…., 
για το που οι Ααρωνικοί αντιτάσσονταν στον τότε ‘’θεό’’ τους….: ’’θεο’’άγαλμα χρυσού μόσχου…., 
3.000 Ααρωνικούς…., μα όχι τον χρειαστό κι ’’επίφοβό’’ τους Ααρών, και, τότε.…! 
 
Κι ήταν αυτή η επαναστατική στάση, που εξόργισε τον ‘’θεό’’ : ‘’Γιαχβέ’’, 
που…., πλην άλλων τιμωριών σε όλους, σχεδόν…., έως και στον ‘’θεο’’ανέμπιστο Μωυσή…., 
τους πρόσταζε, τότε, «να εξολοθρεύηται οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον 
/ εκτός αυτού : του ‘’Γιαχβέ’’ μόνον / »….: Έξοδος : 22 : 20…., 
εξού και επαναπροσάρμοσε τις περί αυτού : του ‘’Γιαχβέ’’ λατρείας διατάξεις….: Βιβλίον Λευιτικού….! 
…..Τον Γιαχβέ….. που, διέταζε, ταπεινωτικά του και διά του Μωυσή, 
τον διατηρηθέντα, προσωρινά και παρά ταύτα, στο ιερατείο Ααρών….: «μόνον ως εξής θα δύναται 
να εισέρχηται εις τον ηγιασμένον τόπον με νέον μόσχον ως προσφοράν διά αμαρτίαν 
      [[ Χμ, «αναμνηστικώς»…., για το που ήθελε, με τους οπαδούς του στασιαστές, να λατρεύει άλλον ‘’θεό’’ : 
      άγαλμα χρυσού μόσχου….: αμαρτία…., κάτι που συνέβαινε και σε άλλες φυλές τους…., 
      τις, πριν, του ‘’ιδίου’’ ‘’Γιαχβέ’’….! 
      Ε, και….. αναμνηστικά με τα ‘’τέτοια’’ του Ααρών….. θυσιάστε ‘του…., ω ‘’τέτοιοι’’….! ]] 
και κριόν ως ολοκαύτωμα»….: Λευιτικό : 16 : 3…., αναπροσαρμογή λατρευτικών διατάξεων : νόμου 
που έγινε «με βάση τη λευιτική ιερωσύνη….: εδώ και περί Μελχισεδέκ, Παύλου : Προς Εβραίους : 7 : 1….! 
 
Νόμος Λευιτικός…., που δεν δέχονταν, συμβολικές ή μη, διαφοροποιήσεις…., 
ως συνέβη με τους δυο, ’’επιμένοντες’’, γιους του Ααρών, 
που «προσέφεραν ανάρμοστον πυρ ενώπιον του Κυρίου….. και εξεπήδησε προ του Κυρίου πυρ 
και κατέφαγεν αυτούς και ούτω απέθανον προ του Κυρίου»….: Λευιτικόν : 10 : 2…., 
ως, έτσι : καταεξαφάνιση του κατά του Μωυσή στασιαστή και των οικείων του Κορέ  
με τις περιουσίες τους….: Αριθμοί : 16 : 32….! 
…..Φυσικά…., τα περί της εξουσίας του κάθε ιερατείου…., 
από την Παλαιά Διαθήκη….. μέχρι την Καινή Διαθήκη…., άλλαζαν…., 
τη μια οι Ααρωνικοί…., την άλλη οι Λευιτικοί ως εγκάθετοι του….. αλλόγενού τους Μελχισεδέκ…., 
την άλλη κι οι δυο μαζί…., την άλλη άλλοι…., εξού κι οι, ανάλογες, ‘’πληρωτικές’’, αλλαγές νόμων κι άλλων, 
μα κι οι πάμπολλες αντιφάσεις…., μοιραίες σ’ αυτά τα πολλάκις ‘’καλυμμένα’’ β,α,ο,θρο’’τέτοια’’ : Ναïκοί….! 
 
Έτσι, λοιπόν…., φτάνοντας στην εποχή του Παύλου…., 
εδώ και στα περί Μελ χε, χυ, σε δέκ, σώρρυ, Μελχισεδέκ…., 
λες και «νοητού» Ιησού στην….. -1η παρ,απ,ουσία του…., 
διαφαίνεται η πάλη των ιερατείων : πόλεμος των Ναïκών…., επίσημων : ’’θεο’’εγκεκριμένων….. ή μη…., 
και η γλοιώδης ‘’πλεύρισή’’ των στο ‘’Θεό’’…., ‘’σιαμαιο’’ποιητικά μεν…., μα….. πιο αναβαθμισμένα…., 
χα, σάμπως, αιώνες μετά και με ‘’Ι. Χήδες’’, αλά Βυζάντιο….: Βασιλιάς μαζί κι Αρχιερεύς….,…..! 
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Ήτοι, τότε και, και, επί Παύλου, ’’είχαν το πάνω χέρι’’ στο ιερατείο οι της, ’’αλλιώς’’, τάξης του Ααρών…., 
                                                       | Έι…., σεις…., οι ιστορικοίοιοιοιοι…., ας τα….! | 
με το οποίο εχθρεύονταν οι Ι. Χιστές…., όπως κι οι Παυλιανιστές…., 
οι, τάχα, απ’ την τάξη του Μελχισεδέκ…., μα όχι κι απ’ την του Λευί…., 
και επεδίωκαν να τους εξουδετερώσουν και να αναλάβουν αυτοί…., χμ, «την Έδρα του Μωυσέως»…., 
πράγμα που και στα 4 Ευαγγέλια της Κ. Δ, πολλάκις, δείχνεται….! 
 
Εξού, λοιπόν, κι η μανία τους να καταργήσουν τον Νόμο του Μωυσή και,εξακολουθητικά, 
και το Ααρωνικό : Λευιτικό ιερατείο….: [ Έι, μήπως ήταν, ‘’μόνο’’, για τη Μουσίτσα Μωυσή οι 10 εντολές…!; ] 
«μετάθεση της παλαιάς ιερωσύνης…., και κατ’ ανάγκην και του Παλαιού Νόμου του Μωυσή»…., 
ιερωσύνη καταργητή, πια…., αφού κι ο Νόμος τους ήταν ‘’θανατωτέος’’…., 
ενώ η του Ι. Χ ιερωσύνη και ιερατείο είναι κατ’ αυτούς αθάνατη κι αμεταβίβαστη….: 
πάλη ιερατείων και ‘’ιερατείων’’, μεταξύ τους, 
μα και μεταξύ των ‘’διαπιστευτών’’ τους ‘’θεών’’ και ‘’θεϊδίων’’….! 
 
(*( Έιιι, Μωυσή, τί ασύμφορό σου έγραφαν οι 2 λίθινες πλάκες του Γιαχβέ, / Διαθήκη Μνημόνιό –του…!; / τις 
που ‘σπασες, πάν’ στο θυμό σου, / Διαθήκη Αντιμνημόνιό –σου, ω : κλέφτη, ψεύτη, μοιχέ,….. τω Γιαχβέ…!; / 
και τις ξανάγραψες επί το ‘’γηινότερο’’, και σου έδειξε, διαζυγικά τότε, τα «οπίσω του : οπίσθιά του»….: 
Έξοδος : 33 : 23…!; // Τί, με υποχώρησή –σου, Διαθήκη : Μνημόνιο Β΄…!; Ου κλέβεις τον Γιαβέ, ου….! Άει, 
να ξαναδιαβάσεις την αλληγορική ιστορία των : Σίσυφου με Λαέρτη κι Αυτόλυκου με Απόλλωνα και….! // )*) 
  
Με τα εδώ, λοιπόν, και στα περί Μελχισεδέκ λόγια, έστω, του Παύλου…., 
ως ο / …..Ιουδόφυλος…!; / Μελχισεδέκ….: 
χμ, άνθρωπος….. αγενεαλόγητος, ήτοι, ’’από το πουθενά’’…., 
χα, ίδιος το μυθικό ον των Ζουρβανιστών του Ιράν Ζουρβάν…., 
ο χωρίς πατέρα και μητέρα….: τάχα, ’’αυτοφυής’’ κι ‘’αυτεξούσιος’’ : χωρίς ‘’μάνατζερ’’…., 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
         ▼ Ε…., ‘’Καισαροπάπάς’’…., βασιλιάς της Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου : 
         του Αρχιαρχιβασιλιά : Βασιλιά των Βασιλιάδων των βασιλιάδων…., του Αρχιαρχικερατά…., 
         που ‘’στρίμωξε’’ τον εξαντλημένο : «μικρότερο» απ’ τους πολέμους Αβραάμ…., ή, άλλως, ‘’Αβραάμ’’…., 
         και του πήρε το 1/10 από τα λάφυρα…., 
         χα, που…., αν όχι εξαντλημένος : «μεγαλύτερος»…., θα τον έκανε….. λάφυρο ο Αβραάμ….! 
                  || …..χμ, ’’ως άλλοτε’’…., μάλλον, κι αυτόν…., 
                  τον, τσς, «εξομοιωμένο προς τον Υιόν του Θεού» Μελχισεδέκ, μα «μεγάλο άνθρωπο»….. || 
 
         Βασιλιάς : ιδέα : ’’μετε,ν,μ,σαρκ,ψυχ,ούμενος/νη’’…., 
         έκτοτε και στο φυλοσπαρασσόμενο Ισραήλ…., ‘’μέσω’’ Ισραηλιτών ‘’τέτοιων’’…., 
                  {{ Ω…., το συνήθιζαν, μαφιοζιζέ, να πολυ·βαφτίζουν τους ενσαρκωτές των ιδεών του….: 
                  Γιαχβέ….: άλλοτε ιδέα -- Πνεύμα….. κι άλλοτε ενσαρκωτής της/του :…., 
                  ως, με τροποποιημένο -- αναγραμματισμένο το όνομα της γυναίκας του Ιωχαβέδ, ο Αμβράμ….: 
                  γονιών Μωυσή κι Ααρών….: Έξοδος : 6 : 20….! Ιωχαβέδ : Ιεχωβά, Ιαχβέ, Γιαχβέ,….! }} 
         ως ήταν ιδέα και η λευιτική ιερωσύνη κι ο ενσαρκωτής της Λευί, 
         αρχικά,…..χα, ως ‘’εναλλακτική λύση’’…., 
         καθώς «ο Λευί | η ανενσάρκωτη ιδέα Λευί | ήτο ακόμη εις τα σπλάχνα του προπάτορός του Αβραάμ 
         όταν τον συνήντησε ο Μελχισεδέκ»…., 
                           ** …..κάτι σαν Αθηνά // …..μα με ράσα : ιέρεια και το ίδιο πολεμο’’τέτοια’’ : 
                           ως τους αγίους της Α. Ι….. // στο κεφάλι του Δία….! ** 
         που, μάλλον, ενόσω πολεμούσε, 
         μάθαινε τα καμώματα του στο Ισραήλ ιερατείου του…., του Ααρωνικού…., 
         ο ‘’θεο’’διαπιστευμένος : ο «που είχε τας υποσχέσεις»…., όμως, του ‘’Θεού’’….! ▲ 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ο άσχετος με ‘’αυτούς’’…., ε, όπως, λοιπόν, επήρε το 1/10 απ’ τα λάφυρα, 
με ‘’Αρχιαρχιβασιλο’’’’μαγκιά’’….: Γέν.: 14 : 20…., έτσι κι ο Ι. Χ…., 
ναι, να, έτσι : με ‘’Αρχιαρχιβασιλο’’’’μαγκιά’’ κι ο ‘’Ιουδο,χαμαι,λέων’’ Ιησούς…., 
που ανήκε σε άλλη φυλή, την του Ιούδα, κι από την οποία κανείς δεν πήρε την αρχιιερωσύνη, 
καθώς «ο Μωυσής δεν είπε τίποτα περί / Ιουδαϊκής / ιερωσύνης»…., 
   ( Τίιιιιποτα…!; Άρα….. τί Ι. Χ προφητευμέεεεενος της Π. Δ…!; Α, για άλλους ‘’Ιησούδες’’ λεν εκεί…., ε…!; ) 
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να, ’’τώρα’’, παίρνει την αρχιιερωσύνη, χα, αιωνίως, «κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»…., 
ε, ως είπε, για τον Μεσσία, κι ο Δαυίδ : Ψαλ.: ΡΘ΄ ή 109 (110) : 4….: 
«θα είσαι ιερεύς (!;) εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….! 
 
Να, καταργώντας τον ανίσχυρο παλιό νόμο, μαζί με τους εκφραστές του Ααρωνικούς αρχιερείς : 
τους χωρίς βασιλικό όρκο…., νόμο που «δεν έφερε τίποτε εις την τελειότητα»…., 
ως φέρνει, τάχα, ο ανώτερος, επωφελής κι ισχυρός νέος νόμος του Ι. Χ…., 
χα, του, όσο, δεσμευμένου : υποταγμένου στον ‘’Θεό’’ : ίσως, Αρχιαρχιβασιλιά με αρχιαρχιβασιλικό όρκο…., 
χμ, καθώς «ωρκίσθηκε ο Κύριος ( Ι. Χ ) και δεν θα μετανοήση….. αιωνίως…..»….! 
Χμ, ναι…., και, ως ιδέα δεν μετάνιωσε κι είναι, ως κι ο Μελχισεδέκ, με ‘’αναρχότελη’’ ζωή ο Θεόκλητοςςς…., 
εχ, ξου…., χμ, λόγω….. ομογνωμίας κι ομοενεργείας της Αγίας Τριάδος….! 
 
Ναι…., τόσο ‘’θεο’’υποταγμένου : αναμάρτητου…., 
όσο και η τρ«αγιότητά του», τσς, του Βασιλιά μαζί κι Αρχιερέα…., 
να, όχι ρυπαρόντυτος : άνομος : αμαρτωλός : ανυπάκουος…., ως ο του Ζαχαρία Α΄ : 3 : 1 έως 10…., 
μα….. καθαρολινόντυτος, πια…., που «…..το λινό : δηλοί τας δικαίας πράξεις των αγίων» : Α. Ι : 19…., 
        //…..των του ιερατείου….. ε, και τις ‘’θεο’’δουλικές προσευχές τους : βασιλοόρκο υποταγής….. // 
ο Ι. Χ…., που «θα ήτο μέγας και θα ωνομάζετο Υιός του Υψίστου 
και θα του έδιδε ο Θεός τον θρόνον του Δαυίδ,…..»….: Λουκάς : 1 : 32….! 
 
Σαφώς…., κάθε φυλή του Ισραήλ ‘’προφητο’’κατασκεύαζε και το δικό της Μεσσία…., 
στους αγώνες τους να υπερισχύσει η μια έναντι των άλλων 11…., /…..ή και η του Ισμαήλ : Μωάμεθ 13η….!/ 
εξού κι οι τόσοι και με διάφορα ονόματα Μεσσίες…., 
ως…., έτσι : μαφιοζέ…., κι οι πρόδρομοί τους….: Βλαστοί (Ανατολήδες) …., 
διάφοροι και σε διάφορο ρόλο σε κάθε προφητεία…., 
ρόλο ανάλογο με το διαχωρισμό ή μη της κοσμικής και ιερατικής εξουσίας…., όπου κι όποτε…., 
εξού κι οι τόσες ’’αμπάλωτές’’ διαφορές : αντιφάσεις τους….,….. 
ε, να, έστω, ώσπου…., τότε και….. εκεί : εδώ και σ’ εκείνους : αυτούς…., λυσσο’’επικράτησε’’ 
ο χαμαιλέων εκ της φυλής του Ιούδα Ι. Χ, ο Βασιλιάς μαζί κι αρχιερεύς….! 
 
Φυσικά…., και, ιδίως, ως εκ των άνω, απ’ τα πιο αξιοπρόσεκτα…., 
αξιοπρόσεκτο είναι και τα περί Ιωάννη του Βαπτιστή και Ιησού Χριστού…., 
κι οι δύο ‘’κομματάρχες’’ κι ενσαρκωτές ‘’ανάλογών’’ τους ιδεών…., ’’προφητο’’χαραγμένων…., 
μάλιστα, σε σχέση με τα σχετικά των προφητών της Π. Δ…., που, ανάλογα με τον προφήτη διαφέρουν…., 
ναι…., και ως τις προδρομολογίες….. και ως προς τις Μεσσιολογίες…., 
λ. χ, Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 12….. και….. Α΄ : 6 : 12, 13,….! 
 
Κατά τον, ’’Παυλιανιστή’’, Λουκά, λοιπόν…., 
που, μόνον, αυτός από τους ευαγγελιστάδες τα αναφέρει τα ευθύς πιο κάτω…., 
αν και οι τέσσερις τον θέλουν πρόδρομο του Ιησού Χριστού, Ι. Χ….: 
ο Ιωάννης Βαπτιστής, Ι. Β, ήτο, έστω, γιος του Ζαχαρία, 
ιερέα απ’ την τάξη των Αβιά…., προφανώς, φιλοααρωνική…., 
και της Ελισάβετ…., απογόνου του Ααρών….: Λουκάς : 1 : 5….! 
 
Η Ελισάβετ δε ήτο συγγενής της Μαρίας, χμ, έστω, μάνας του Ι. Χ….: Λουκάς : 1 : 36…., 
που, μάλλον, ήταν κι η Μαρία απ’ το γένος του Ααρών…., από κάποιον/α Ααρωνόγενο/η πρόγονό τους…., 
ε, μάλλον…., και….. ίσως και γι’ αυτό να θέλουν, ’’και’’, οι 4 ‘’μπαλωτήδες’’ των αντιφάσεων 
τον Ι. Χ από ‘’άμωμη’’ σύλληψη…., 
 
      [[ Χα…., κατά την προ·αγγελία του αγγέλου, έστω, Γαβριήλ…., 
      ο Ι. Β γεννιέται από φυσική σύλληψη…., / Α, και οι δυο, παιδιά του…!; / ενώ ο Ι. Χ από υπερφυσική…., 
                 ---- …..χξς΄, του Βασιλιά ‘’θεού το ‘’αυτό’’…., ε, είναι υπερφυσικό….! ---- 
      ε, για να ονομαστεί αυτός, χμ, έτσι, «Υιός Θεού»…., χμμμ, όχι του Θεού….: Λουκάς : 1 : 35….! ]] 
 
καθώς…., αν ήτο, έτσι κι ως άνω, απόγονος του Ααρών ο Ι. Χ…., 
αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τα πιο πάνω περί / …..Ιουδαίου…!; / Μελχισεδέκ 
και Ιησού Ιουδαίου, που, κατά τον νόμο, κανείς Ιουδαίος δεν επήρε έως τότε την αρχιιερωσύνη τους….! 
 
Του Ιουδαίου Ιησού, λοιπόν, και γεννηθέντος « (!;) εκ σπέρματος Δαυείδ (!;) κατά σάρκα»….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 4…., 
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αφού κι ο Ιωσήφ «κατήγετο από τον οίκον και το γένος του Δαυίδ»….: Λουκάς : 2 : 4 και 1 : 27…., 
αν και, αυτοανατρεπτικά κι αντιφατικά ’’του’’, λέει 
         { …..χα, σαν η…., τότε, τάχα…., μνηστή του Ιωσήφ Μαρία ρώτησε στον, έστω, άγγελο Γαβριήλ : 
         «Πώς θα γίνη αυτό / ….ήτοι, το να μείνει έγκυος….. / , αφού (!;) δεν έχω άνδρα;»….. } 
πως ο Γαβριήλ, τότε, της λέει : «Πνεύμα Άγιον θα έλθη σ’ εσέ και δύναμις του Υψίστου θα σε σκιάσηˑ 
διά τούτο και το άγιον που θα γεννηθή θα ονομασθή Υιός Θεού»….: Λουκάς : 1 : 34, 35…., 
εεεεε, έστω, μάλλον, ’’κάποιου’’ αγιοσπερματούχου, Δαυιδόγενου, Σαμπαθάη της εποχής της…., 
χα, με άλλα λόγια : μη νοθευμένα, κι εδώ…., ’’χάνει η μάνα το, γνήηησιο, παιδί της 
και ο μπαμπάς το νόοοθο του’’…., ννναι…., έιιιιι…., και τί «εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα»…!;….. 
 
            ▓ Δανιήλ : 7: $14 : ( Ο Παλαιός των ημερών και ο υιός του ανθρώπου : 
            «όμοιος με υιόν ανθρώπου» / προφήτης / ) : «Και εδόθη εις αυτόν 
                // …..τον πολεμο·νεφελόντυτο εξωτερικόσταλτο στο Ισραήλ απ’ τον τότε ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….. // 
            εξουσία και δόξα και βασιλική δύναμις, όπως πάντες οι λαοί, 
            αι φυλαί και αι γλώσσαι ίνα υπηρετούν αυτόν. 
            Η εξουσία αυτού είναι εξουσία (!;) αιώνιος, η οποία δεν θα παρέλθη 
            και η βασιλεία αυτού (!;) δεν θα καταστραφή»….! 
 
       --/-- …..Α, όραμα, το ως άνω του Δανιήλ, το οποίο ο άγγελοςςςςς Γαβριήλ του το εξηγεί….: 
       ‘’ο κριός με τα δύο κέρατα είναι ο βασιλεύς της Μηδίας και Περσίας…., 
       ο τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος…..         | …..και, κατά την Α. Ι, κέρας = βασιλεύς….. | 
       και το μέγα κέρας μεταξύ των οφθαλμών του είναι ο πρώτος βασιλεύς’’ / ο Μέγας Αλέξανδρος….. / ….! 
       Ναι…., χα…., έτσι ακριβώςςςςς το….. ιστοριοείδαν οι βλέποντες βλέποντας….! --/-- 
 
           Παραπομπή από το $14 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : 
           Προς Εφεσίους : 1 : 22….: «Και όλα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έκανε 
           Κεφαλήν υπεράνω όλων (!;) εις την εκκλησίαν….: [ Τίιιιι, μόνον εκκλησιαστικήν εξεξεξουσίαν…!; ] 
           Η δύναμις του Θεού φανερώνεται εις την ανάστασιν του Χριστού….! 
                            // Ε, της τραγίας ‘’κερατο’’·Ιδέας Χριστού, υπό του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’….! // ▓ 
 
…..Και…., συμπληρώνει ο Παύλος : Προς Κορινθίους Β΄ : 4 : 4...., 
ο θεός του κόσμου αυτού, ο Διάβολος : Αντί’’θεοςςςςς’’, ετύφλωσε των νουν των απίστων…., 
                           || Ε, κι αυτός, και, αλά Γιαχβέ,…., που….. και «ο Θεόςςςςς ούτω πως εποίησεν»….! || 
ώστε να μη μπορούν να δουν τη δόξα του απ’ τη φυλή του Ιούδα Ιησού…., τσς, «του Λέοντος του Ιούδα»…., 
ο οποίος είναι….. εικών του Θεούουουουου...., 
        ( …..Ιωάννης Α΄ : 3 : 2: «Αγαπητοί, τώρα είμεθα παιδιά του Θεού, 
        αλλ’ ακόμη δεν έχει φανερωθή τι θα είμεθα. 
        Γνωρίζομεν όμως, ότι όταν φανερωθή, θα είμεθα όμοιοι με αυτόν, 
        διότι θα τον ιδούμε όπως είναι»….!….. Ε, τίιιιι…!; ) 
παραμένων αιωνίωςςς…., χμ, σαφώς, η Ιδέα Ιησούς : βασιλο,αρχι,ϊερεύς : 
και όπως -- όπως, ’’Θεο,βασιλορασο,κρατικό Καθεστώς’’…., ο καταργητής του Νόμου του Μωυσή…., 
του που δεν έφερε τίιιιιποτα εις την τελειότητα : το τέλειο πανβασίλειο των Εβραίων….! 
 
      ◘ .....ναι...., χξς΄…., το..... αντεστραμμένον του θεανθρώπου...., δηλαδή, ο σατανοκάτθρωπος...., 
      αν και δεν είναι το ίδιο...., το +++ ---- + - - + ..... ίδιο με το..... - - -...., όπερ ο Ιησούς Αντίχριστος....! 
      Και…., ε, χμ, μόνον ο Γιαχβέ, σώρρυ, ο Θεόςςςςς θα ρίχνει ενέργεια πλάνης…!; ◘ 
 
            ---- .....ενώ ο Ιωάννης συμπληρώνει, και, τον Παύλο, 
            λέγοντας για τον Ιησού ότι είναι ο Υιός του Θεού..... 
            και….. όποιος το ομολογεί αυτό και το πιστεύει..... νικά τον κόσμο 
            και ο Θεός μένει σε αυτόν κι αυτός στο Θεό....! 
            Μωρέ, ας το ομολογήσουμε, χμ, μη μας τα….. και….! ---- 
 
Ο Ι. Χ, κάλέ, που είναι κι ο μόνος που «δύναται να σώζη για πάντα εκείνους που προσέρχονται δι’ αυτού 
εις τον Θεόν…., διότι ζη πάντοτε / ο Ι. Χ / διά να μεσιτεύη υπέρ αυτών.»....! 
                   [ …..αχ, αλί στους μη…., ωχ, και μη χειρότερα….! ] 
 
♣ …..Εχ…., γενικώς…., όταν η λαοτυραννική βασιλική εξεξεξουσία ‘’δεν τραβούσε άλλο’’…., 
τότε ανακάλυπταν και ‘’εφάρμοζαν’’ τη ‘’δημοκρατική’’ βασιλεία…., 
ε, κι αργότερα, στα πιο ‘’σκούρα’’, τη βασιλευομένη δημοκρατία….! 
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Να…., ως ο Δίας…., έτσι, και, με τον, κατά μερικούς, νόθο του γιο με τη θνητή Πλειάδα Μαία Ερμή…., 
ιδέα, αρχικά, κι αυτός…., αρχικά, τσομπάνης….: ταπεινός, χμ, στην καταγωγή…., 
      /* …..χα, όπως κι αυτοί εδώ….: «οι περιφρονημένοι κι αδύνατοι κατά κόσμον, 
     οι ‘’θεοδιαλεγμένοι διά καταισχύνην των δυνατών»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 1 : 27, 28….. /*/ 
και, τελικά, τελετάρχης και προηγμένος σε θεότητα του Ολύμπου κι ευεργέτηςςςςς των ανθρώπων….! 
 
Να…., ως κι ο Δαυίδ…., αρχικά, τσομπανόπουλο, κι αυτός, 
και, μετά, σκοτώνοντας τον πεθερό του βασιλιά Σαούλ, βασιλιάς….,….. 
ναι…., μασκέ, ’’δημοκρατική’’ βασιλεία,….. εξού κι ο Ιησούς…., επίμονα, εδώ…., απόγονος του Δαυίδ….! 
Α, κι αμφίιιιιστομοςςςςς, έτσι κι έτσι, ’’δημοκρατική’’ βασιλεία : βάπτισμα εν ύδατι και πνεύματι…., τάχα….. 
κι όχι σκέτα βασιλική : βάπτισμα, μόνον, εν πνεύματι…., που ‘’τέτοια’’ ευαγγελίζονταν ο Ι. Χ….! ♣ 
 
     ========================================================================= 
 
        11 --- 24 ) 
                  #24)                 Περί καθολικής επέμβασης του Θεού στις ανθρώπινες υποθέσεις. 
 
Να λέγετε μάλλον, «Εάν ο Κύριος θελήση, θα ζήσωμεν και θα κάνωμεν τούτο ή εκείνο».  (!;) 
                                                                                                                 [ Ιακώβου, κεφ. 4, εδ. 15. ] 
 
…..και πάντοτε παρακαλώ εις τας προσευχάς μου, μήπως, με το θέλημα του Θεού, 
θα έχω την ευτυχίαν επί τέλους να έλθω σ’ εσάς.  (!;)      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 10. ] 
 
Διότι δεν θέλω τώρα να σας ιδώ περαστικός· ελπίζω να μείνω μαζί σας ολίγον χρόνον, 
εάν ο Κύριος το επιτρέψη. (!;)           [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 16, εδ. 7. ] 
 
Αυτό θα κάνωμεν, εάν επιτρέψη ο Θεός.  (!;)       [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 6, εδ. 3. ] 
 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
        11 --- 25 ) 
              #25)                   Περί εμποδίων υπό του Σατανά στα ταξίδια....,..... 
 
Διά τούτο ηθέλαμε να έλθωμεν σ’ εσάς, εγώ μεν ο Παύλος και μια και δυο φορές, 
αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. (!;)       [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 2, εδ. 18. ] 
                  {{ Είθε ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός 
να κατευθύνη τον δρόμον μας προς εσάς. (!;)   [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 3, εδ. 11. ] }} 
 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
         #24)         Περί καθολικής επέμβασης του Θεού στις ανθρώπινες υποθέσεις. 
                                 #25)        Περί εμποδίων υπό του Σατανά στα ταξίδια....,..... 
 
Κατά τον Παύλο…., ως και, και, κατά τους κισμετολόγους ζουρλοχριστιανούς, λοιπόν…., 
απολύτως όλα γίνονται Θεούουου ‘’ετσι’’θέλοντος και ‘’ετσι’’επιτρέποντος…., 
το αν, δηλαδή, θα ζήσει ή θα πεθάνει κάποιος...., το αν θα πάει κάπου ή όχι...., το αν θα έχει υγεία ή όχι...., 
το αν θα πετύχει, γενικά, ή όχι....,….. χμ, όλα Θεού θέλοντος κι επιτρέποντος...., 
                       || Ε, εκεί και….. του ‘’θεού’’ Γιαχβέ θέλοντος…., του Πνεύμα όντος, πιααααα….! || 
ε, τσς, από την αποτυχημένη περιτομή του Παύλου..... έως την πτώση του δίποδου Σατανά : 
αντιπάλου του δίποδου ‘’Κυρίου’’ τους και χορηγού τους...., των, αλλού, ‘’θεο’’ποιημένων….! 
 
 // Α, τι χ,γ,αζωραία ανακάλυψη, και, ο έτσι Θεόςςς...., χμ, για να αισθάνεστε, όσοι, έτσι βολικά....! // 
       [[ Ναι, μέχρι και το που θα πέθαιναν...., κάτι που τους το φανέρωνε από πριν ο Ιησούς σε μερικούς…., 
       ως στον Πέτρο, χμ, τον "οίστρο"....: Πέτρου Β΄, κεφ. 1, εδ. 13, 14...., 
       μα και το πότε, να, το αποφάσιζε ο Θεόςςςςς....,….! ]] 
 
Αλλού, όμως...., λέει ο Παύλος, χμ, βολευτικά του...., πως κι ο Σατανάςςς παίζει ρόλο σε μερικά...., 
όπως εμποδιστικό ρόλο στα ταξίδια του Παύλου…., 
που ματαιώθηκαν εξαιτίας της επέμβασής του, του Σατανά…., χμ, του..... κακού τροχονόμου του...., 
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και, γι’ αυτό, εύχεται ο Αχιλλέας, σώρρυ, Παύλος να αναλάβει το ρόλο του καλού τροχονόμου του 
ο κραταιός σωτήρ και γαληνευτής θαλασσών Ποσειδών, σώρρυ, Ιησούς...., 
κατευθύνοντας το δρόμο του εκεί που ο Παύλος θα ήθελε....! 
 
        {{ Εχ, μη στενοχωριέσαι, βρε ‘’κουρεμένε’’ εκστρατευτή Π,Φ,αύλε…., 
        ναι, κι άντε και ξανα’’κουρέψου’’, χμ, εις Κεγχρεές κι απ’ την «αγία»….. ’’κομμώτριά’’ σου….. Φοίβη…., 
        που….. όλο και θα σου στείλει ο Γιαχβέ άγγελοοοοο βοηθό κι οδηγητή…., 
        να…., ως έστελνε ο τράγος βασιλεύς Άμμων Δίας στο Μέγα κέρας του, 
        το μεταξύ των οφθαλμών του, ‘’γιο’’ του Μεγάλο Αλέξανδρο…., 
        ή και στον επίσης ‘’γιο’’ του Διόνυσο….,  στις εκστρατείες τους…., 
        χμ, να…., προπομπούς πράκτορες….: αετούς, δράκους, τράγους,….. ε, δίποδουςςςςς….! }} 
 
     ================================================================= 
 
 
            11 --- 26 ) 
                    #26)         Περί αποστατησάντων από τον "ορθόδοξο" χριστιανισμό, περί αιρετικών,..... 
 
Εκπλήττομαι διότι (!;) τόσον γρήγορα μεταπηδάτε από εκείνον, 
ο οποίος σας εκάλεσε διά της χάριτος του Χριστού, προς άλλο ευαγγέλιον, το οποίον (!;) δεν είναι άλλο, 
μόνον που υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράσσουν 
και θέλουν να διαστρέψουν το ευαγγέλιον του Χριστού.    / Χμ, ποίο από τα προφορικά του ‘’τέτοια’’…!; / 
Αλλά και αν εμείς οι ίδιοι (!;) ή κάποιος άγγελος από τον ουρανόν, 
σας κηρύξη (!;) διαφορετικόν ευαγγέλιον από εκείνο, που σας εκηρύξαμεν, αυτός ας είναι ανάθεμα. 
Όπως είπαμε προηγουμένως, και τώρα πάλιν σας λέγω, 
εάν κανείς σας κηρύξη διαφορετικόν ευαγγέλιον από εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. 
Ζητώ τώρα την εύνοιαν των ανθρώπων ή του Θεού; Ή μήπως ζητώ να γίνω αρεστός εις ανθρώπους; 
Εάν εζητούσα ακόμη να είμαι αρεστός εις ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. (!;) 
                                                                            [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8, 9, 10. ] 
 
Ω ανόητοι Γαλάται, ποιός σας (!;) εβάσκανε, να μη πείθεσθε εις την αλήθειαν, 
σεις εμπρός εις τα μάτια των οποίων (!;) εζωγραφήθηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος; 
                                   [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 3, εδ. 1. ] 
 
Μερικοί όμως υπερηφανεύθησαν, σαν να μη επρόκειτο να έλθω σ’ εσάς. 
Θα έλθω γρήγορα σ’ εσάς, (!;) εάν ο Κύριος θελήση, 
και θα προσέξω όχι τι λέγουν οι υπερήφανοι αλλά την δύναμιν που έχουν. (!;) 
Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ζήτημα ομιλίας αλλά δυνάμεως. (!;) 
Τί θέλετε; Να έλθω σ’ εσάς (!;) με ραβδί ή με αγάπην και πνεύμα πραότητος;  
                                            [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 18, 19, 20, 21. ] 
 
Αυτήν την παραγγελίαν σου εμπιστεύομαι προς φύλαξιν, Τιμόθεε παιδί μου, 
σύμφωνα με τα προφητικά λόγια (!;) που υπέδειξαν εσέ, 
ώστε να διεξάγης τον καλόν αγώνα σύμφωνα με αυτά, 
με πίστιν και καλήν συνείδησιν, την οποίαν μερικοί απέρριψαν και εναυάγησαν ως προς την πίστιν 
μεταξύ αυτών είναι ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος, 
τους οποίους παρέδωσα (!;) εις τον Σατανάν, διά να (!;) παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν. 
                                    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 1, εδ. 18, 19, 20. ] 
 
Εάν έχη προξενήση κανείς λύπην, δεν ελύπησε μόνον εμέ, 
αλλά εν μέρει (διά να μη φανώ υπερβολικός) όλους σας. 
                  // Ααααα, ώς κι εμείς λυπηθήηηκαμε, ρε Σατάν σουρτούκι….! // 
Η επίπληξις αυτή από τους περισσοτέρους είναι αρκετή δι’ ένα τέτοιον άνθρωπον, 
ώστε αντιθέτως, πρέπει μάλλον τώρα να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, 
(!;) διά να μη κυριευθή από υπερβολικήν λύπην. Διά τούτο σας παρακαλώ να του δείξετε αγάπην. 
(!;) Διά τον σκοπόν αυτόν και σας έγραψα, διά να σας δοκιμάσω και να ιδώ εάν υπακούετε εις όλα. 
Εις εκείνον που κάτι συγχωρείτε, συγχωρώ και εγώ· (!;) διότι και εγώ εκείνο που συγχώρησα, 
(!;) εάν συγχώρησα τίποτε, το έκανα προς χάριν σας ενώπιον του Χριστού, 
διά να μη νικηθούμε από τον Σατανάν, (!;) διότι δεν αγνοούμεν τα σχέδιά του. 
                                 [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 2, εδ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ] 
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Μεταξύ αυτών είναι ο Υμέναιος και ο Φιλητός, οι οποίοι έχουν αστοχήσει ως προς την αλήθειαν 
με το να λέγουν ότι έχει ήδη γίνει η ανάστασις και ανατρέπουν την πίστιν μερικών. 
    ---- Ρε άστοχε Φαύλε…., ννναι…., έστω, μερικών….. Αγίιιων…., χμ, ‘’ευθύς μόλις’’ εξέπνευσε ο Ι. Χ…., 
    κάτι που αναφέρει, μόοοοονον, ο Ματθαίος : 27 : 52, 53, 54…., χμ, λες και δεν το διάβασες….! Ή…!;  ---- 
                                                                  [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 2, εδ. 18. ] 
 
Αιρετικόν άνθρωπον μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν, άφηνέ τον. (!;) 
Να γνωρίζης ότι ένα τέτοιος έχει διαστραφή, αμαρτάνει και έτσι καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. 
                                         [ Παύλου, Προς Τίτον, κεφ. 3, εδ. 10, 11. ] 
 
Διότι είναι (!;) αδύνατον εκείνους που άπαξ εφωτίσθησαν και εγεύθησαν την επουράνιον δωρεάν 
και έγιναν μέτοχοι Πνεύματος Αγίου, και εγεύθησαν τον καλόν λόγον του Θεού 
και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, και κατόπιν εξέπεσαν, 
αυτούς είναι (!;) αδύνατον να τους επαναφέρη κανείς εις νέαν μετάνοιαν, 
διότι αυτοί οι ίδιοι ξανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού και τον διαπομπεύουν. 
                                                                        [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 6, εδ. 3, 4, 5, 6. ] 
 
       {{ Σας συνιστώ την (!;) Φοίβην την αδελφήν μας, η οποία είναι διακόνισσα της εκκλησίας εις Κεγχρεάς, 
διά να την δεχθήτε εν Κυρίω όπως αξίζει εις (!;) αγίους 
και την βοηθήσετε εις ό,τι χρειασθή από σας, διότι και αυτή εβοήθησε πολλούς και εμέ τον ίδιον. 
                                           [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 16, εδ. 1, 2. ] }} 
 
     {{ Ελπίζω δε εις τον Κύριον Ιησούν να σας στείλω γρήγορα τον Τιμόθεον, 
διά να είμαι και εγώ ήσυχος όταν μάθω νέα σας. Δεν έχω κανέναν άλλον (!;) ισόψυχον, 
ο οποίος ειλικρινά θα φροντίση για σας, διότι (!;) όλοι φροντίζουν (!;) για τα δικά τους συμφέροντα 
και όχι (!;) του Χριστού Ιησού.                 [ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 2, εδ. 19, 20, 21. ] }} 
 
       {{ .....και ο Μάρκος ο ανηψιός (!;) του Βαρνάβα ---- διά τον οποίον ελάβατε ήδη εντολάς, 
εάν έλθη σ’ εσάς, να τον δεχθήτε ----.....        [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 4, εδ. 10. ] }} 
 
              {{ Τέτοιος που είμαι, εγώ ο Παύλος ο ηλικιωμένος, και τώρα φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, 
σε παρακαλώ διά το παιδί μου, το οποίον εγέννησα ( Έιιι, ανα γέννησε η Παυλίνα…!; ) εις την φυλακήν μου, 
τον Ονήσιμον, ο οποίος (!;) άλλοτε σου ήτο άχρηστος, (!;) τώρα όμως σου είναι χρήσιμος, 
και σ’ εσένα και σ’ εμένα.  / Ε, ως κι ο Μάρκος έτσι….! /       [ Παύλου, Προς Φιλήμονα, εδ. 9, 10, 11. ] 
                                             || Έι, ρε μαρή Παυλοπαυλίνα, ο άνδρας τίκτει και η γυναίκα γεννά…!; || 
        Εάν λοιπόν με θεωρής φίλον, δέξου τον / τον Ονήσιμον = τον Χρήσιμον / σαν να ήμουν εγώ. 
Και εάν σου έκανε κανένα κακόν ή σου χρωστά τίποτε, λογάριασέ το σ’ εμέ. (!;) 
(!;) Εγώ ο Παύλος το έγραψα με το χέρι μου, εγώ θα το πληρώσω,   { Α, κι ο Κομφούκιος χειρόγραφε….! } 
(!;) διά να μη σου πω ότι μου χρωστάς και τον εαυτόν σου.   [ Παύλου, Προς Φιλήμονα, εδ. 17, 18, 19. ] }} 
 
Τον φελόνην, τον οποίον άφησα εις την Τρωάδα, 
πλησίον του Κάρπου, όταν έλθης φέρε τον μαζί με τα βιβλία, προ παντός τας μεμβράνας. 
Ο Αλέξανδρος ο χαλκωματής πολλά κακά μου έκανε. Ο Κύριος (!;) θα του ανταποδώση κατά τα έργα του. 
Φυλάξου και συ απ’ αυτόν, διότι πολύ αντιστάθηκε εις τους λόγους μας. Κατά την πρώτην απολογίαν μου, 
(!;) κανείς δεν μου συμπαραστάθηκε, αλλά (!;) όλοι με εγκατέλειψαν.  / Εχ, πές μας, ρε, γιατί όοοοολοι….! / 
(!;) Είθε να μη καταλογισθή αυτό εις βάρος των. Αλλ’ ο Κύριος μου συμπαραστάθηκε και με ενδυνάμωσε, 
διά εξαγγελθή πλήρως από εμέ το κήρυγμα και ακούσουν όλοι οι εθνικοί, 
και (!;) έτσι εσώθηκα από στόμα λέοντος. 
Και θα με φυλάξη ο Κύριος από έργον πονηρόν και θα με σώση διά την βασιλείαν του την επουράνιον. 
Εις αυτόν ας είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 
Χαιρέτησε την | …..τίιι, όχι….. Πρί σκιλλαν…!; | Πρίσκαν και τον Ακύλαν και την οικογένειαν του Ονησιφόρου. 
                    [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 4, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ] 
 
Ούτε να πειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και μερικοί από αυτούς επείραξαν 
και εθανατώθηκαν (!;) από τα φίδια. / Εχ…., είχαν κι αυτοί κάτι «αλληγορικά» φαρμακερά δίποδα φίδια….! / 
Ούτε να γογγύζετε, καθώς μερικοί από αυτούς εγόγγυσαν και εθανατώθηκαν από τον (!;) εξολοθρευτήν. 
          ---- …..έιιιιι…., πώςςςςς…!; Βιολογικάαααα…!; ---- 
Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν (!;!;!;) συμβολικά και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, 
εις τους οποίους (!;!;!;!;!;) έφθασε το τέλος των αιώνων. 
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Ώστε εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας προσέξη μήπως πέση. 
Δεν σας έχει καταλάβει δοκιμασία μεγαλύτερη από την συνήθη σε ανθρώπους. 
Ο Θεός είναι (!;) πιστός και δεν θα σας αφήση να δοκιμασθήτε 
περισσότερον από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε, αλλά μαζί με την δοκιμασίαν θα δώση και την διέξοδον, 
διά να μπορέσετε να βαστάξετε.  (!;)     [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 10, εδ. 9, 10, 11, 12, 13. ] 
 
 {{ Αυτός / …..ο Ιησούς Χριστός, η, προϋπάρχουσα ιδέα, Αθηνά, ωχ, Ι. Χ….. / είναι εικών του αοράτου Θεού, 
πρωτότοκος όλων των δημιουργημάτων, διότι δι’ αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα, 
τα επουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα, || …..χμ…., Χριστική αρχή…., ως ανθρωπική…!; || 
είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίαι. Τα πάντα δι’ αυτού και δι’ αυτόν έχουν δημιουργηθή. 
Αυτός υπάρχει πριν από όλα και όλα δι’ αυτού συγκροτούνται εις την ύπαρξιν. 
Και αυτός είναι η Κεφαλή του σώματος, δηλαδή της εκκλησίας. 
Είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των (!;) νεκρών, διά να γίνη αυτός (!;) ο πρώτος (!;) εις όλα, 
διότι εις αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήση (!;) όλον το πλήρωμα του Θεού, 
και δι’ αυτού να συμφιλιώση μετά του εαυτού του τα πάντα, τόσον τα επίγεια, όσον και τα επουράνια, 
αφού (!;) έφερε την ειρήνην με το αίμα του σταυρού του. 
                                 [ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 1, εδ. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ] }} 
 
Αγαπητοί, είχα μεγάλην επιθυμίαν να σας γράψω διά την σωτηρίαν εις την οποίαν μετέχομεν 
και αισθάνθηκα την ανάγκην να το κάνω διά να σας προτρέψω να αγωνίζεσθε διά την πίστιν, 
η οποία (!;) μια για πάντα παραδόθηκε εις τους αγίους.   // Ω κωδικοποιητέςςς…., μιααα για πάααντα…!; // 
Διότι εισέδυσαν κρυφά μεταξύ σας μερικοί άνθρωποι, 
εκείνοι που από καιρόν ήσαν (!;) σημειωμένοι διά την καταδίκην αυτήν, ασεβείς, 
οι οποίοι την χάριν του Θεού μας μετέτρεψαν εις ασέλγειαν 
και αρνούνται τον μόνον Δεσπότην και Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν.     [ Ιούδα, 3, 4. ] 
 
Έγραψα εις την εκκλησίαν, αλλ’ ο Διοτρεφής, ο οποίος αγαπά να κρατή τα πρωτεία μεταξύ των, 
δεν μας δέχεται. Διά τούτο, όταν έλθω, θα του υπενθυμίσω τα έργα που κάνει, 
με το να φλυαρή εναντίον μας με λόγια / …..εφηβικά….. ή….. Φοιβικά…!; / πονηρά. 
         || Ρε συ, που λες μόνο τα αθώωωα σας, τίιιιι πονηρά…!; Εχ, πες μας και μη….. φ,ο,ι,βάσαι….! || 
Και μη αρκούμενος εις αυτά, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς 
αλλά και εκείνους που θέλουν να τους δεχθούν τους εμποδίζει και τους διώχνει από την εκκλησίαν. 
Αγαπητέ, μη μιμήσαι το κακόν αλλά το καλόν. Εκείνος που κάνει το καλόν είναι του Θεού 
εκείνος που κάνει το κακόν δεν έχει ιδή τον Θεόν. (!;) 
Ο Δημήτριος έχει καλήν μαρτυρίαν από όλους και από αυτήν την αλήθειαν. (!;) 
Εμείς επίσης δίνομεν καλήν μαρτυρίαν γι’ αυτόν και (!;) ξέρεις ότι η μαρτυρία μας είναι (!;) αληθινή. 
Πολλά είχα να σου γράψω, αλλά δεν θέλω να σου τα γράψω (!;) με μελάνι και πέννα. 
                                                         [ Ιωάννου Γ΄, εδ. 9, 10, 11, 12, 13. ] 
 
Παρατηρήσατε, αδελφοί, ποιοι είσθε σεις που ο Θεός εκάλεσε. 
Δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί σοφοί κατ’ άνθρωπον, 
ούτε πολλοί δυνατοί, (!;) ούτε πολλοί ευγενείς την καταγωγήν, 
αλλά εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς εδιάλεξε ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, 
και τους αδύνατους κατά κόσμον εδιάλεξε ο Θεός, διά να καταισχύνη τους δυνατούς, 
και ανθρώπους που έχουν ταπεινήν καταγωγήν κατά κόσμον και τους περιφρονημένους εδιάλεξε ο Θεός, 
ακόμη και πράγματα (!;) που δεν υπάρχουν διά να καταργήση εκείνα που υπάρχουν·..... 
                          [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 1, εδ. 26, 27, 28. ] 
 
     {{ Εάν κανείς μεταξύ σας φαντάζεται τον εαυτόν του σοφόν, κατά τον κόσμον τούτον, 
ας γίνη μωρός, διά να γίνη σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία ενώπιον του Θεού. 
Είναι γραμμένον, Εκείνος που πιάνει τους σοφούς εις την πανουργίαν τους 
και πάλιν, ο Κύριος γνωρίζει ότι οι σκέψεις των σοφών είναι (!;) κούφιες. (Α, οι σκέψεις των σοφιστών τίιι…!;) 
                                  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 3, εδ. 18, 19, 20. ] }} 
 
Ο Ενώχ, ο έβδομος απόγονος από τον Αδάμ, επροφήτευσε και γι’ αυτούς, όταν είπε, 
«Ιδού, (!;) ήλθε ο Κύριος με τας αγίας του μυριάδας, διά να κάνη κρίσιν εναντίον (!;) όλων 
και να ελέγξη όλους τους ασεβείς δι’ όλα τα έργα της ασεβείας των, τα οποία ασεβώς έκαναν 
και δι’ όλα τα σκληρά λόγια τα οποία είπαν εναντίον του αμαρτωλοί ασεβείς.».      [ Ιούδα, εδ. 14, 15. ] 
 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                #26)         Περί αποστατησάντων από τον "ορθόδοξο" χριστιανισμό, περί αιρετικών,..... 
 
Βλέποντας ο Παύλος να αποστατούν γρήγορα 
απ’ το…., μασονιζέ καββαλικό, όπως ‘’παντού’’…., διεθνοποιούμενο "Κόμμα" τους πολλοί...., 
ως, έτσι, κι ο Βούδδας, ωχ, ο Ι. Χ με τους αποστατούντες ‘’δικούς’’ του : δευτεροκλασάτους μαθητές του...., 
εκφράζει…., κυρίως…., στην πρώτη….. απολογία του…., και, στις επιστολές του…., 
σαν «όλοι» τον άφηναν ανυπεράσπιστο…., 
την έκπληξή του, και, για αυτό....: αποστασία και φυγή..... όχι μόνον εκτός "Κόμματος"...., 
αλλά και φυγή -- προσχώρηση σε αντίπαλά τους, ‘’σατανικάαα’’, παρακόμματα…., 
μα και σε αιρέσεις του κυρίως "Κόμματός" τους...., του ‘’θείουουου’’….! 
 
Αρχιαιρετικούς που αναθεματίζει...., χμ, ως αναθεματίζει και, τυχόν, αγγέλουςςς από τον ουρανόοο…., 
που, τυχόν, –τους κήρυξαν ή θα –τους κηρύξουν άλλο ευαγγέλιο...., 
πλην, και, από τ’ αληθινό, χμ, θεόπνευστο, δικό –του...., που ήδη διαστρέβλωσαν πολλοί ψεύτες αιρετικοί...., 
     /*/ Α...., αν, έστω, ο Ι.Χ είν’ όντως θεάνθρωπος...., υπάρχει περίπτωση οι όντως άγγελοι του όντως Θεού 
     να διδάξουν άλλα πράγματα...., δηλαδή διαστρεβλωμένα και αντιθεία…., χμ, ως στην Π. Δ σας...!; 
     Εμ, κι εδώ, πρόκειται για αγγέλους -- πράκτορες εξωτερικόθεν : ουρανόθεν…., 
     που, μόνον, αυτοί έχουν την αποκλειστικότητα να….! /*/ 
ως, λ. χ, οι Γαλάτες…., μπροστά στα μάτια των οποίων, λέει, χα, εζωγραφήθηκε σταυρωμένος ο Ιησούς….! 
     [ ‘’Σπάσε πλάκα’’ να έκαναν κι εκεί τέτοια φακιρικά…., ως, μετά, κι οι επίγονοί τους με εικόνες κ. α. λ....! 
     Ε, μάλλον, εννοεί, εξηγήθηκε….! ] 
 
Και απειλεί μερικούς…., 
ως, π. χ, τους…., «πόρνους» στη Α΄ ‘’του’’ επιστολή και «αγίους» στην Β΄ ‘’του’’…., Κορινθίους…., 
ότι θα πάει γρήγορα εκεί κοντά τους...., χμμμ, για να διαπιστώσει…., όχι το τι λένε…., μα τη δύναμή τους...., 
(!;!;!;!;!;) που η βασιλεία του Θεού, λέει...., δεν είναι ζήτημα ομιλίας…., αλλά δύναμης...., 
       (( .....εχ…., εννοεί την….. "ανανιοσαπφειρική" δύναμή του..… 
       ή τα δίποδα, «αλληγορικά», φίδια : τιμωρούς, που ‘’βιο’’·’’έφαγαν’’ πολλούς τέτοιους…., 
       μάλλον, και όσους δεν τον συμπαραστάθηκαν…., 
       αφού, γι’ αυτούς, εύχεται να καταλογιστεί η τότε κι έτσι αδιαφορία τους εις βάρος τους…., 
       ενώ για άλλους όχι….! Και….. πές μας τι σου καταμαρτυρούσαν κι οι Κορίνθιοι…., ρε Φ,Π,αύλε….! )) 
ρωτώντας ‘τους απειλητικά, ξου, αν θέλουν να πάει εκεί, χα, με ραβδί ή με αγάπη και πνεύμα πραότητας..... 
      [[ Ωχ…., όταν οι ‘’τέτοιοι’’ αφήνουν τα ‘’Βαγγέλια’’ και πιάνουν τα φραγγέλια…., 
      είναι για κλάματα…., ε, να, και για γέλια….! Α, και τι ζήλο έδειξε, κι αυτός, για να τους σώσει, ε….! ]] 
ή να τους παραδώσει στον Σατανά…., χμ, για να παιδαγωγηθούν και να μη βλασφημούν αιρετικά…., 
   | Ρε, έτσι, χα, ’’θεïκά’’, παιδαγωγεί κι ο ‘’Σατανάς’’…., συνεργάτης, εδώ, του ‘’Κυρίου’’ : ’’θεού’’ :…., ε...!; | 
όπως έκανε και με τους ήδη αιρετικούς Υμέναιο, Φιλητό και Αλέξανδρο...., 
που διδάσκουν, λέει, και, ότι η ανάσταση των νεκρών έχει ήδη γίνει…., κλονίζοντας την πίστη πολλών....! 
 
Και τους αιρετικούς αυτούς…., ε, και αντί’’θεοι’’ και αντιαντί’’θεοι’’ : αντι’’σάτανοι’’ αυτοί…., 
τους ελάχιστα συμπαθείς του πριν...., χμ, τους αποτυχημένους ως προς την πίστη…., 
τους συνιστά να τους εγκαταλείψουν...., ως κι άλλους που του αντιστάθηκαν στους λόγους του..... 
και από τους οποίους τους προτρέπει να φυλάγονται...., 
μα και να απομακρύνονται μετά από μια και δυο νουθεσίες....! 
 
Γιατί, λέει, είναι δώρο άδωρο αυτό…., αφού είν’ αδύνατο…., ως εκπεσόντες πια απ’ το λόγο του Θεού…., 
 
     ▼.....α, τους πιστούς του Θεούουου δε…., τους διαβεβαιώνει ο βρυ κόλαξ Παύλος…., 
     δεν θα τους δοκιμάσει πιότερο…., τους..... μη σοφούς, αδύνατους και ταπεινούς στην καταγωγή...., 
     αυτούς που διάλεξε ο Θεός για να καταισχύνει και να καταργήσει 
     τους μη θεόπνευστους σοφούς…., τους δυνατούς και μεγαλο,ευγενο,κατάγωγους...., 
     ε, μα που τους αντέγραψαν κωδικικέ, όσον βολικά τους….,….! 
     Ννναι, τους πιστούς του…., που όλοι είναι ίσοι, χμ, και δεν υπάρχουν δυνατοί κι αδύνατοι...., 
     χξς΄, ως ίσοι στη ‘’δημοκρατική’’ : οχλική βασιλεία…., 
     πράγμα που υποσχέθηκε διά των "προφητών" του...., τριχολέει ο οξαποπαντικού ‘’τέτοιος’’….! ▲ 
 
αδύνατον, αυτούς που πείραξαν τον Ιησού, να τους επαναφέρει κάποιος σε νέα μετάνοια…., 
τους ξανασταυρωτές και διαπομπευτές του Ιησού….! 
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          -------------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------- 
▓  Έξοδος : 8 : $18 : «Και οι μάγοι    ---- …..ε…., οι αλχημιστές χημικοί του βιολογικού πολέμου….! ---- 
              / …..του Φαραώ, που ‘’δημιούργησαν’’ βατράχους, ως, πριν, και οι Μωυσής κι ο Ααρών….. / 
ομοίως προσεπάθησαν να δημιουργήσουν κώνωπας με τα μυστικά των τεχνάσματα, 
αλλά δεν κατώρθωσαν. Οι κώνωπες ελυμαίνοντο ανθρώπους και ζώα”….! 
 
Παραπομπή…., κι εδώ….. ’’συνθηματοκωδικικάαααα’’…., από το $18 της Παλαιάς Διαθήκης, ’’εδώ’’, 
στην επιστολή του Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 3 : 8, 9….: 
«Όπως δε ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν εις τον Μωυσήν, 
έτσι και αυτοί αντιστέκονται προς την αλήθειαν, 
άνθρωποι που έχουν εφθαρμένον νουν, αποτυχημένοι ως προς την πίστιν. 
Αλλά δε θα προκόψουν περισσότερον, διότι η ανοησία τους θα γίνη ολοφάνερη εις όλους, όπως έγινε 
και η ανοησία εκείνων»….: Επερχόμενα κακά….!   // Ε, Τιμόθεε, ξέρειςςς, βουρ και βιολογικάαα….! // 
 
        ▌Επίσης, απ’  το άνω $18 της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται παραπομπή και στο κατά Λουκά : 10 : 18….: 
        «Αυτός τους είπε, 
( Α, ο εχθράγαπος, ’’φιδά’’γαπος, ’’σκορπιά’’γαπος,….. Ιησούς στους 70 δευτεροκλασάτους μαθητές του….! ) 
        ‘’Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν. 
                            / …..ρε σειςςςςς «‘’χριστιανοί’’ Κάδμοι»…., οι άλλοι 6 ουρανοί είχαν Σατανά…!; / 
        Σας δίνω την εξουσίαν να πατάτε 
        επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σ’ όλην την δύναμιν του εχθρού 
        και τίποτε δεν θα σας βλάψη»….: Αποστολή και επάνοδος των εβδομήκοντα αποστόλων….! 
 
                  */* Έιιιιι…., ζώα κι εχθροί τους….: 
                  ’’σκορπιοί’’, ’’φίδια’’,….. αιρετικοί, αποστάτες,….. Ιαμβρήδες, Ιαννήδες, Υμέναιοι, Φιλητοί, 
                  Αντιγιαχβοτρεφείς, σώρρυ, ‘’Αντιδιοτρεφείς’’,….. φυλαχτείτε από τους βιοεξολοθρευτές…., 
                  έρχονται, ’’παραπεμπτικώςςςςς’’, τα βαμπίρια οι….. Γιαχβοδιοτρεφείςςςςς….! */* ▌▓ 
      ----------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------- 
 
Του Ιησού : «εικόνα του Θεού του αοράτου…., διά του οποίου όλα συγκροτούνται εις την ύπαρξιν»...., 
                          
          ## Ε, του φακίρη Ιησού, που έδωσε «μια για πάντα την πίστιν εις τους αγίους»…., εχ, δογματικά….! 
          Και….. «Μια για πάντα»…!; Στην εκ δευτέρου παρουσία του τί…!; «Καμιά για ποτέ»…!; ## 
    [[ Έι, με ανθρωπική αρχή….. ή με θεανθρωπική αρχή….. ή και με τις δυο….. έγινε το Σύμπαν…., βρε…!; 
    Αχ, ρε, αυτή η καββαλική ιδέα του παρθένου και μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμού…., 
    όντως πρωτότοκη επιθυμία των ‘’θεών’’….,….. 
    χα, όντως, προϋπήρχε, «εις τα σπλάχνα» τους…., πριν γεννηθεί ο ενσαρκωτής της….! ]] 
 
στον οποίο ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα του Θεού…., /Εικόνα:Ίδια μούρη, ίδιο αγγούρι….!/ 
μα που, μερικοί, «εθανατώθηκαν από τα φίδια.....»...., 
συμβολικόςςςς θάνατός τους…., για να νουθετηθούουουν όλοι, χα, που «έφθασε το τέλος των αιώνων»….! 
 
       --------------------------------------------------------------%%%%%%-------------------------------------------------------- 
► .....μα και τους υπόλοιπους…., καταπώς διαβεβαιώνει ο Ιούδας…., ως και ο Ενώχ…., 
θα τιμωρήσει σκληρά…., σαν έλθει εκ δευτέρου...., αυτούς που κάνουν το…., ε, το κατ’ αυτούς…., κακό…., 
αυτούς που εισέδυσαν κρυφά μεταξύ των "χριστιανών" και μετέτρεψαν την χάρη του Θεού σε ασέλγεια 
και αρνούνται τον μόνο Χριστό…., τον Ιησού...., ως θα τιμωρήσει κι όλους τους άλλους αμαρτωλούς....! 
                     / .....νάτος...., νάτος...., χα, εκ ποτέ...., χμ, χμ, χμμμμμ....! / 
 
Τέτοια λέει και ο Ιωάννης…., σάμπως και στην Απο,Επι,κάλυψη ο….. …., 
σε επιστολές του κι αυτός...., ως, λ. χ, για τον Διοτρεφή...., 
που…., αφού ισχυροποίησε τη θέση του στην εκκλησία ως φιλοπρωτοκάθεδρος «άφρων πλούσιος»...., 
      ---- …..ε, έτσι γίνεται, σχεδόν, πάντα, σαν τα ‘’πτωχά αέρια’’ γίνονται, χμ, ‘’πλούσια αέρια’’….! ---- 
δεν δέχεται πλέον τους αποστόλους...., αλλά και άλλους στην εκκλησία του.... , μάλλον, αυτονομηθείς...., 
και στον οποίο ο Ιωάννης στέλνει απειλές...., πως…., όταν πάει εκεί...., 
θα τον αποκαλύψει για τα έργα του, τιμωρώντας ‘τον για τα πονηρά λόγια που λέει γι’ αυτούς...., 
 
          ● Χα, σαν τί…!; Κρύβεις ντοκουμέντα τους…., ως και συ δικά σου και περί άλλων…., 
          χμ, να…., επερχόμενα «κωνωπολυμαντικά» τους κακά…., αλά Μωυσή και Χριστοπρόσταχτα…., 
          τάχα, που δεν θες να τα γράψεις με μελάνι και πένα…., 
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         || Άντε, ολοφανέρωσέ ‘τα…., μην προλάβουν να προκόψουν και σε….! Μα, χμ, καταλαβαίνουμε…., 
         ιδίως, αποκωδικοποιώντας τις κωδικοποιημένες παραπομπές από την Π. Δ στην Κ. Δ, 
         ως με την/τις ευθύς ως άνω….! || 
 
          καθώς τα γραπτά μένουν, ’’αποκαλυπτικά’’, 
          ως έμειναν κι οι ‘’τέτοιες’’ επιστολές του Παύλου με αντικαισαρικούς Ρωμαίους….: Σενέκα,….! ● 
 
                   [ .....εμ, τάχα, και, για κάτι τέτοιους, Διοτρεφείς : 7 επισκόπους της Μ. Α δεν έγραψε, κι ‘’αυτός’’, 
                   την ζουρλοαποκάλυψή του στην Πάτμο…., έστω...!; ] 
 
ενώ, παράλληλα, συνιστά : προτείνει για πρωτοκάθεδρο τον Δημήτριο με επαινετικά λόγια...., 
χμ, σαφώς, πάντα, κατά το εκάστοτε και όποιο συμφέρον τους....! ◄ 
        ------------------------------------------------------------%%%%%%----------------------------------------------------------- 
 
Αντιθέτως…., άλλους…., λες, περισσότερο συμπαθείς του…., 
τους οποίους και του τους κατηγόρησαν ως αιρετικούς…., 
μα και για άλλα...., παρακαλεί να τους συγχωρέσουν και να τους δείξουν αγάπη…., ως για τον Τίτο...., 
τον οποίον αρκεί να τον επιπλήξουν, μόοοοονον…., και να τον παρηγορήσουν...., 
εχ, για να μην κυριευθούν από υπερβολική λύπη...., χμ, «για να μη νικηθούν από τον Σατανά.....»…., 
κι έτσι δοκιμάζει, λέει, τους πιστούς του...., χα, για «να ιδή αν τον υπακούουν εις όλα.»....! 
 
♦ .....συχνά...., συνιστά : προτείνει σε άλλους, εξαιρετικά, χμ, νέους αγίουςςςςς...., 
για να τους δεχτούν οι πιστοί ανάλογα...., 
τους κολλητούς του…., που βοήθησαν οικονομικά και άλλως άλλους, μα κι αυτόν…., ωςςς την….. Φοίβη...., 
ή δίνει συστάσεις για τον, ανηψιό του Βαρνάβα, Μάρκο...., με τον οποίο είχε μαλώσει κάποτε…., 
ή για τον, χμ, ισόψυχό του Τιμόθεο...., ή για τον Ονήσιμο…., που…., 
                          // …..να, όντας φυλακισμένος ο Παύλος…., οπότε…., χα, ’’ξεσυναχωθέντες’’…., 
                          κανείςςςςς δεν του συμπαραστάθηκε…., αλλά όοοοολοι τον εγκατέλειψαν..… // 
γι’ αυτόν, παρακαλεί τον Φιλήμονα να τον ξαναδεχτεί…., 
που είχε διαφορές με τον Ονήσιμο...., ως, λ. χ, χρέη ο Παυλοπρόβλητος Ονήσιμος προς τον Φιλήμονα...., 
τα οποία αναλαμβάνει να πληρώσει ο Παύλος...., ώστε, έτσι, να αποκατασταθεί η παλιά τους φιλία...., 
            ---- Κάλέ…., το παιδί του τον Ονήσιμο…., 
           που ο Παύλος «εγέννησε εις την φυλακήν του»…., χα, αναγέννησε…., 
           ως «εγέννησε σήμερα τον Υιόν του / …..χξς΄ςς, αυτόν τον Ιησού….. / ο Κύριος»….! ---- 
ή τον..... Τυχικό...., ....: όλοι, και, πληροφοριοδότες του....! ♦ 
 
            // Χξς΄…., όποιον θέλει…., αναλόγως…., θάβει ή ξεθάβει..… ο αποκρύφωςςς Καββαλιστήςςς….! // 
 
         ========================================================================== 
 
      11 --- 27 ) 
                   #27)                      Περί αντιδικιών μεταξύ χριστιανών. 
 
(!;) Τολμά κανείς από σας, όταν έχη κάποιαν διαφοράν με άλλον, 
να κρίνεται από εθνικούς δικαστάς και όχι από τους αγίους; (!;) 
Δέν ξέρετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμον;  [ Τί, μόνον, ‘’ιεροεξεταστικά’’ εκκλησιαστικά δικαστήρια…!; ] 
Και εάν ο κόσμος θα κριθή (!;) από σας, δεν είσθε άξιοι να κρίνετε ασημάντους υποθέσεις; 
Δεν ξέρετε ότι θα κρίνωμεν (!;) αγγέλους, πόσον μάλλον κοσμικάς υποθέσεις; 
Εάν λοιπόν έχετε κοσμικάς υποθέσεις, βάζετε δικαστάς τους πιο εξευτελισμένους εις την εκκλησίαν; (!;) 
(!;) Προς εντροπήν σας το λέγω. Δεν υπάρχει μεταξύ σας (!;) ούτε ένας συνετός 
που να μπορέση να κρίνη μεταξύ των αδελφών του, 
αλλά αδελφός δικάζεται με αδελφόν και μάλιστα (!;) από απίστους; 
Και μόνον το ότι έχετε δίκες μεταξύ σας δεν είναι προς τιμήν σας. 
Διατί να μη αδικήσθε μάλλον; Διατί δεν αφήνετε μάλλον να διαρπάζεσθε; (!;) 
Αλλ’ απ’ εναντίας σεις αδικείτε και διαρπάζετε και μάλιστα αδελφούς; (!;) 
 
Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού; 
Μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκοίται, 
ούτε πλεονέκται, ούτε κλέπται, ούτε μέθυσοι, ούτε υβρισταί, 
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ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού. (!;) 
Τέτοιοι ήσαστε (!;) μερικοί, αλλά ελουσθήκατε, αγιασθήκατε, 
ελάβατε δικαίωσιν διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού μας. (!;) 
                 [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 6, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ] 
 
{{ Μερικούς να ελεήτε με διάκρισιν, άλλους με φόβον να τους σώζετε, αρπάζοντες αυτούς από την φωτιά, 
να μισήτε δε και το ένδυμά τους που είναι μολυσμένον από την σάρκα. (!;)       [ Ιούδα, εδ. 22, 23. ] }} 
 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       #27)             Περί αντιδικιών μεταξύ χριστιανών. 
 
Εντελώς εναντίον των εθνικών δικαστηρίων είν’ ο Παύλος, εδώ, και υπέρ των δικαστηρίων των αγίιιων…., 
 
        [[ Ρε Παυλάκη...., συ που πήγες ευχαρίστωςςς να σε δικάσει ο Καίσαρ στη Ρώμη…., εμ, που δεν σε…., 
        όταν σε δίκαζε, «ιδίως», ο Ρωμαίος ηγεμόνας Φήλιξ 
        κι άλλοι Ρωμαίοι ή εγκάθετοί τους Εβραίοι....: Π. Α : 24 : 10…., 
        δεν είχατε ιερείς να σε δικάσουν...!; Αλλά, χμ, πού θα έβρισκες τέτοια ευκαιρία...., 
        να νιώθεις ευτυχής που σε δίκαζαν, «ιδίως», οι «ευημεριοδότες και προκοποδότες του τόπου σου»...!; ]] 
 
των ιερέων –τους...., που θα κρίνουν…., τσς, οι ‘’ακριτέοι’’…., τον κόσμο -- τις κοσμικές υποθέσεις...., 
χμ, χμ, χμ, αφού οι μεγαλο"χριστιανοί" θα κρίνουν ώς και αγγέλουςςςςς....! 
 
   |*/ : αγγέλους : κι εδώ, όχι τους ‘’κοσμικούς’’ επισκόπους,….. ούτε, χμ, τους του Σατανά ‘’τέτοιους’’…., 
   μα τους του όντως Θεού, τάχα, λένε….! Και οι, ανά την Γην, του Κ.Ι.Σ –σας, σήμερα, τίιι, ω’’τέτοιοι’’…!;  \*| 
 
Μαλώνει δε τους πιστούς του...., που τολμούν να δικάζονται από άπιστους...., 
τους πιστούς…., που έχουν βάλει για δικαστές στις εκκλησίες τους….. τους πιο εξευτελισμένους...., 
ε, χξς΄ςς, αφού δεν έβρισκαν Παυλόχριστους κάλούς…., 
που αλληλοαδικούνται κι αλληλοδιαρπάζονται...., που ‘’μερικοί’’…., ιδίως ιερείς...., από αυτούς…., 
χμ, είναι….. πόρνοι, άρπαγες, μοιχοί, μέθυσοι, αρσενοκοίτες, θηλυπρεπείς,.... λέει….! 
              // …..έιιιιι…., σιγά, μωρή χιτ λέρα…., μη σε ακούσει αντροπρεπής τις….. Χίτ λερ ος….! // 
 
       {{ .....και, και, ο Ιούδας : 23 συνιστά στους ομο"θρήσκους" του 
       να ελεούν μερικούςςς από αυτούς τους κακούς με διάκριση...., 
       μερικούςςςςς να τους σώζουν με φόβο -- επιφύλαξη..… 
       και μερικούςςς // …..ψευδοδιδασκάλους…., ε, ανυπότακτούς τους -- ρυπαρούς….. // να τους μισούν...., 
       ννναιαιαι…., ακόμα και το ένδυμά τους…., που είναι μολυσμένο από την σάρκα τους...., 
       ε, και, το ρυποράσο….!….. Έιιιιι…., ακούτε οι ακούοντεςςς…!; }} 
 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◘ Ζαχαρίας Α΄ : 3 : $3,….: ( Όραμα του αρχιερέως Ιησού ) : 
«…..Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα, όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου»…., 
χμμμμμ…., που του αφήρεσε τα ρυπαρά : «την ανομίαν του»…., μετά, 
και τον έντυσε με πολυτελή εορτάσιμα : τα της υποταγής…., 
σαφώς υπό όρους….: «εάν βαδίσης τας οδούς μου και τηρής τας εντολάς μου, θα διευθύνης τον οίκον, 
θα φυλάττης τας αυλάς μου και θα σου επιτρέψω να περιπατής μεταξύ των εδώ ισταμένων»….! 
 
Παραπομπή από το $3 της Παλαιάς Διαθήκης στο του Ιούδα : 23….: «…..να μισήτε δε και το ένδυμά τους 
που είναι μολυσμένον από την σάρκα»….: Κατά των ψευδοδιδασκάλων και της ηθικής διαφθοράς….! 
            ---- Ααααα…., Παράααξενη ‘’παραπομπήηη’’…., λες και βάλθηκε, και, ο Ιούδας 
            να αντικαταστήσει τον ρυπαρόοοοο Απόλλωνα, σώρρυ,  ‘’Ιησού’’…., που τον….! ---- ◘ 
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Φυσικά…., αυτοί : άρπαγες, μοιχοί, πόρνοι,….. θα χάσουν…., λέει ο Παύλος...., την βασιλείαν του Θεού...., 
αν και αλλού λέει…., σχετικά με, ‘’άλλους’’, τέτοιους : πόρνους, κλέφτες, αρσενοκοίτες, μοιχούς κ. λ. π…., 
«αλλά ελουσθήκατε, ελάβατε δικαίωσιν διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού 
και διά του Πνεύματος του Θεού…..»....! 
     // Ε…., δηλαδή…., αν λουζότανε με ‘’σαμπουάν μπύρας’’...., τί...!; Δεν θα εξαγνίζονταν, ώστε να…!; // 
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▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 6 : 7 : «Και μόνον το ότι έχετε δίκες μεταξύ σας δεν είναι προς τιμήν σας. 
(!;) Διατί να μη αδικήσθε μάλλον; (!;) Διατί δεν αφήνετε μάλλον να διαρπάζεσθε;»….! 
 
▪ Ιησούς Χριστός…., διά του Λουκά : 12 : 57, 58, 59…., 
περί ‘’ξεπαστρέματος’’, στο δρόμο προς το δικαστήριο, αντιδίκου….: 
«Γιατί δεν κρίνετε μόνοι σας ποιο είναι το σωστό; Καθώς πηγαίνεις με τον αντίδικόν σου εις τον δικαστήν, 
προσπάθησε εις τον δρόμον (!;!;!;!;!;) να απαλλαγής απ’ αυτόν, 
μήπως σε σύρη εις τον δικαστήν και ο δικαστής σε παραδώση εις το εκτελεστικόν όργανον, 
και το εκτελεστικόν όργανον σε βάλη εις την φυλακήν. Σου λέγω, (!;) ότι δεν θα βγης από εκεί, 
έως ότου πληρώσης και το τελευταίον λεπτόν»….! 
 
                   ---- …..χξς΄ςςςς…., ρε ποιό ‘’τέτοιο’’ μιλά σωστά….! Ο Παύλος ή ο Ι. Χ…!; Εεεεε…!; 
                   Και, για ‘’αυτόν’’, γιατί…., ρε «έχοντα τα κλειδιά του Άδη» Ι. Χ…., δεν στέλνεις 
                   αποφυλακιστή άγγελο ‘’μυστηρίωςςςςς’’…!; ---- 
 
           ================================================================= 
 
 
        11 --- 28 ) 
                      #28)              Περί "θαυμάτων" διά της πίστεως..... 
 
Με την πίστιν ο Νώε, αφού προειδοποιήθηκε από τον Θεόν διά πράγματα που ακόμη δεν έβλεπε, (!;) 
έκανε, (!;) από φόβον ευλαβικόν, την κιβωτόν διά να σώση την οικογένειάν του, 
και με την πίστιν του (!;) κατέκρινε τον κόσμον και έγινε κληρονόμος της διά πίστεως δικαιώσεως. 
Με την πίστιν ο Αβραάμ υπήκουσε εις την κλήσιν να φύγη εις τόπον τον οποίον έμελλε να κληρονομήση, 
και έφυγε χωρίς να ξέρη που πηγαίνει.          // Ω πιστά σκυλιά…., ιμπεριάλ χαφιέδες,….! // 
                       [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 11, εδ. 7, 8. ] 
 
      {{ Διότι δεν έγινε διά του νόμου η υπόσχεσις εις τον Αβραάμ ή εις τους απογόνους του, 
ότι θα ήτο ο κόσμος κληρονομία του, αλλά διά της δικαιώσεως που έλαβε (!;) διά πίστεως. 
                          [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 4, εδ. 13. ] }} 
 
          {{ Διότι όταν ο Θεός έδωκε υπόσχεσιν εις τον Αβραάμ, (!;) ωρκίσθηκε εις τον εαυτόν του, 
αφού (!;) δεν είχε άλλον μεγαλύτερον εις τον οποίον να ορκισθή, 
        $ Ω, οι Παμμέγιστες….. ‘’Ειμαρμένη’’, ‘’Σαμσάρα’’, ‘’Στύγα’’,….. ρεεεε….! Α, και….. εσύυυ είσαι εσύυυ…!; 
        Κάλέ Γιαχβέ, άλλοτε ορκιζόσουν στην υπέρ εσού οργή σου….: Παύλου : Προς Εβραίους: 3 : 11…., 
        χα, κι άλλοτε, εις την αγιότητά σου….: Ψαλμός ΠΘ΄ (88) --- μασκίλ Αιθάν του Εζραχίτου : 36….! $ 
και είπε, Αλήθεια, θα σε υπερευλογήσω και θα σε υπερπληθύνω, και έτσι ο Αβραάμ, 
με την υπομονήν του, έλαβε την υπόσχεσιν.        [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 6, εδ. 13, 14, 15. ] }} 
 
Με την πίστιν έκανε / ο Μωυσής / το πάσχα και τον ραντισμόν του αίματος διά να μη θίξη 
ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκά των. 
     [ Εμ, τους ‘’μιλη,μυη,μένους’’ αιματοσημαδεμένους δεν τους πείραζε ο, δικός τους, εξολοθρευτής….! ] 
Με την πίστιν διέβησαν την Ερυθράν Θάλασσαν σαν να ήτο ξηρά, 
       ---- …..τίιιιι…., ρε αλχημιστέςςςς…., θαύμα και το φαινόμενο της «κόκκινης παλίρροιας»…!; ---- 
ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν επροσπάθησαν, κατεποντίσθησαν. 
     / …..ε, αφού δεν ήξεραν, ακόμα, το κάθε πότε επαναλαμβάνονταν αυτό το φυσικότατο φαινόμενο….! / 
                                                                [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 11, εδ. 28, 29. ] 
 
Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν διά την πίστιν τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθή ο Θεός, (!;) 
(!;) διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον αναφορικώς μ’ εμάς  ( Βρε, πώς τα ‘’μπαλώνουν’’ όλα….! ) 
διά να μη φθάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς.    [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 11, εδ. 39, 40. ] 
 
(!;) Δεν υπάρχει διάκρισις, διότι (!;) όλοι αμάρτησαν και στερούνται της θείας δόξης, 
και παίρνουν την δικαίωσιν (!;) δωρεάν με την χάριν του διά της λυτρώσεως, 
που έγινε διά του Χριστού Ιησού, τον οποίον ο Θεός προώρισε να είναι, διά μέσου της πίστεως, 
το όργανον εξιλασμού διά του αίματός του, (!;) και τούτο διά να φανή η δικαιοσύνη του Θεού, 
επειδή (!;) είχε παραβλέψει τας αμαρτίας του παρελθόντος, (!;) εις την περίοδον της ανοχής του, 
(!;) διά να φανή η δικαιοσύνη του εις τον παρόντα καιρόν, (!;) ώστε να είναι δίκαιος και συγχρόνως 
να δικαιώνη εκείνον που πιστεύει εις τον Ιησούν. Πού είναι λοιπόν η καύχησις; Απεκλείσθη. 



101 

Με ποιόν νόμον; Τον νόμον των έργων; Όχι, αλλά με τον νόμον που απαιτεί πίστιν. 
Πιστεύομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστιν (!;) χωρίς τα έργα του νόμου. 
                      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 3, εδ. 23, 24, 25, 26, 27, 28. ] 
 
     {{ Μέχρι της εποχής του νόμου υπήρχε η αμαρτία εις τον κόσμον, αλλά (!;) δεν καταλογίζεται αμαρτία 
εφ’ όσον δεν υπάρχει νόμος.      [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 5, εδ. 13. ] }} 
 
    {{ Τί θα πούμε λοιπόν; Ότι ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο,  / Εμ, γέγονεν…., ως «θανατηφόρος»….! / 
αλλά την αμαρτίαν δεν θα την είχα γνωρίσει παρά διά του νόμου (!;). 
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. (!;) 
    // Δηλαδή, ο σχιζοδοκιμαστήςςςςς ‘’Γιαχβέ’’ έθεσε το Νόμο για να αμαρτάνουν οι με νεκρή αμαρτία…!; 
    Τί, ο Νόμος της Π. Δ ανάσταινε : υποτροπίαζε τις αμαρτίες…., για να έχει να παίζει ο σχιζο∙Γιαχβέ…!; // 
 
Εγώ εζούσα κάποτε χωρίς να έχω νόμον, 
 
      *$* Πότε, ρε…., και τώρα…., καθ’ υποτροπήν Φαρισαίε…., ήσουν τόσα χρόνια αναμάρτητοςςς…., 
      συ ρε ιμπεριάλα…., που «την ογδόην ημέραν περιτμήθηκες, ο καταγόμενος από το Ισραηλιτικόν γένος, 
      από την φυλήν του Βενιαμίν, ο Εβραίος από Εβραίους, ο ως προς τον νόμον Φαρισαίος, 
      ο ως προς τον ζήλον διώκτης της εκκλησίας, 
      (!;) ο ως προς την δικαιοσύνην του νόμου ζήσας άμεμπτος….: Παύλου : Προς Φιλιπ.: 3 : 5, 6…!; 
      Ρε, σχιζάκια αρχιγλωσσολαλητή, καλώς σε κατηγορεί ο Άγιόςςς σας Κυπριανός ότι μαστούρωνες….! *$* 
 
αλλ’ όταν ήλθε η εντολή, η αμαρτία ανέζησε, εγώ δε επέθανα, 
και έτσι η εντολή, που ήτο προωρισμένη να οδηγήση εις την ζωήν, ( Χμ, ο με το «θανατηφόρο μάννα»…!; ) 
σ’ εμένα έφερε θάνατον. Διότι η αμαρτία βρήκε την ευκαιρίαν διά της εντολής, με (!;) εξηπάτησε 
και διά της εντολής με εθανάτωσε. (!;) Ώστε ο νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία, δικαία και αγαθή. 
Το καλόν λοιπόν έγινε για μένα θάνατος; Μη γένοιτο, 
αλλά η αμαρτία, διά να φανερωθή σαν αμαρτία, εχρησιμοποίησε το καλόν διά να μου προξενήση θάνατον, 
και έτσι να γίνη η αμαρτία υπερβολικά αμαρτωλή διά της εντολής.  | Ω, τι σούπερ αθώα αθωόοοτητα….! | 
 
Γνωρίζομεν ότι ο νόμος είναι (!;!;!;!;!;) πνευματικός, αλλ’ εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος εις την αμαρτίαν. 
Δεν μπορώ να εννοήσω τας ιδικάς μου πράξεις, 
διότι δεν κάνω εκείνο που θέλω αλλά κάνω εκείνο που μισώ.  | Χα, έτσι, κι ο πρόγονός σας Σολομών….! | 
Αλλ’ εάν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε συμφωνώ ότι ο νόμος είναι καλός. 
Αλλά εις την πραγματικότητα δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. 
Διότι ξέρω ότι δεν κατοικεί (!;) τίποτε καλόν μέσα μου, δηλαδή εις την σάρκα μου. / Τόσο γκάβλα, πια….! / 
Η θέλησις να κάνω το καλόν υπάρχει, αλλά δεν έχω την δύναμιν να το κάνω, 
     ( Τόσο ευειδής η Πρίσκίλλα, η Πρίσκα σου, ρε συ Πρήσκα…!; Τόσο ευειδής η «αγία» Φοίβη σου….,…!; ) 
διότι δεν κάνω το καλόν που θέλω, αλλά το κακόν που δεν θέλω, αυτό κάνω. (!;) 
Και εάν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ αλλ’ η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. 
 
(!;) Και έτσι βρίσκω τούτον τον νόμον, ότι δηλαδή 
ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλόν, μέσα μου υπάρχει πρόχειρον το κακόν.  
Αισθάνομαι μεγάλην ευχαρίστησιν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν μου άνθρωπον, 
αλλά βλέπω άλλον νόμον εις τα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται εις τον νόμον του λογικού μου 
και με αιχμαλωτίζει διά του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει εις τα μέλη μου. (!;) 
Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος! Ποιός θα με ελευθερώση από το σώμα τούτο 
το καταδικασμένον εις θάνατον;  // Εεε, αφού έσωσες την ψυχή σου…., γιατίιι, πια, σεξαπολογείσαι και…!; // 
Ευχαριστώ τον Θεόν, διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. 
Άρα λοιπόν εγώ ο ίδιος με τον νουν μου δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, 
αλλά με την σάρκα μου εις τον νόμον της αμαρτίας. | Λένε….: «Η ψυχή βγαίνει, το χούι δεν βγαίνει….!»….! | 
                                   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 7, 
                  εδ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ] }} 
 
       {{ Όταν εθνικοί που δεν έχουν τον νόμον, εφαρμόζουν τας διατάξεις του νόμου εκ φύσεως, 
(!;) τότε, αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτόν τους διά νόμον, (!;) 
διότι αποδεικνύουν ότι το έργον που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένον στις καρδιές τους, (!;) 
συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησίς των, 
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        ( Ε, και, γι’ αυτό…., ρε ‘’μαστούρια’’ της σατανογλωσσολαλιάς…., σκάστε, σπάστε κι αφήστε τον κόσμο 
        μακριά απ’ τα ‘’τέτοια’’ σας…., να βρει αλλιώς : μόνος του κι ελεύθερός –σας τον όντως Θεό….! ) 
και αι σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή και απολογούνται, όπως θα φανή την ημέραν, 
όταν, σύμφωνα (!;!;!;!;!;) με το ευαγγέλιόν (!;!;!;!;!;) μου,   [ Α, μήπως εννοεί τον χαφιεδο’’φάκελό –του…!; ] 
       // …..τίιιιι…., ευαγγέλιόοοοο σουουουουου…!; Να, βρε, ο οπορτούουουνας ο Πωλ….! Α, γι’ αυτό σε….! // 
(!;) ο Θεός θα κρίνη τα κρυφά των ανθρώπων (!;) διά του Ιησού Χριστού. // Χαίρε, ω Θε,Ιερων,ογιέ Ι. Χ….! // 
     || Έι, Ααρωνικός ή Ιερωνικός ο Πωλ…!; ||   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 14, 15, 16. ] }} 
 
            {{ Αλλ’ εάν εκείνο που (!;!;!;!;!;) παράγει θάνατον, (!;!;!;!;!;) ο γραπτός νόμος, 
(!;) χαραγμένος σε πέτρες, εγκαινιάσθηκε με λαμπρότητα, ώστε οι Ισραηλίται να μη μπορούν 
να κοιτάξουν το πρόσωπον του Μωυσέως, (!;) λόγω της λαμπρότητος του προσώπου του, 
    // Εμμμ, τίιιιι άλλο…!; ‘’Του την έφεξε’’, λαμπρά, σαν του έδειξε τα οπίσθιά του η κωλοφωτιά Γιαχβέ, ε…!; // 
η οποία όμως θα παρήρχετο, δεν θα έχη μεγαλύτερη λαμπρότητα εκείνο που παράγεται από το Πνεύμα; 
                   
       [[ …..χμ…., του Πνευματικού κι άκορμου, πια, Γιαχβέ…., που, πριν, ήταν υλικός κι έγκορμος…!; 
       Και…., αφού λες : Προς Ρωμαίους : 7 : 14 : «Γνωρίζομεν ότι ο Νόμος είναι πνευματικός»…., 
       τί, τώρα, αντιλές, ρε σχιζάκια…!; Ποίο Πνεύμα είναι Πνεύμα…! ‘’Πνεύμα πουλάς’’, ρε ‘’μαστούρα’’…!; ]] 
 
Διότι εάν εκείνο που παράγει (!;) κατάκρισιν είχε λαμπρότητα, 
πολύ μεγαλύτερη θα είναι η λαμπρότης εκείνου που παράγει την δικαίωσιν. 
Και εις την περίπτωσιν αυτήν, εκείνο που κάποτε είχε λαμπρότητα 
έχασε την λαμπρότητά του εξ αιτίας μιας πολύ μεγαλύτερης λαμπρότητος. 
      // Ναιαιαι…., μα η μεγαλύτερη λαμπρότητα ‘’χτίστηκε’’ πάνω στο μνήμα της μικρότερης ‘’τέτοιας’’…., 
      χμμμμμ…., που ήσασταν, όλοι και παντού, και, ανίκανοι να χτίσετε μια….. αυθεντική θρησκεία….! // 
 
Διότι εάν εκείνο που έμελλε να παρέλθη, εφάνηκε με λαμπρότητα, 
πόσον μεγαλύτερη είναι η λαμπρότης εκείνου που μένει.      || Χμμμμμ…., ‘’όπου φύγει….. φύγει…..’’….! || 
Επειδή λοιπόν έχομεν τέτοιαν ελπίδα, φερόμεθα με πολλήν παρρησίαν 
όχι όπως ο Μωυσής, ο οποίος έθετε κάλυμμα εις το πρόσωπόν του, 
    // …..χμ…., μήπως φορούσε το αδιαφανές μάλλινο ‘’πέπλο’’ της Αθηνάς…., το….. κωδικικόοοοο…!; // 
ώστε οι Ισραηλίται να μη ιδούν το τέλος εκείνου που έμελλε να παρέλθη. (!;) 
 
Αλλ’ αι διάνοιαί τους επωρώθησαν. 
Διότι μέχρι σήμερον το ίδιο κάλυμμα μένει κατά την ανάγνωσιν της Παλαιάς Διαθήκης, και δεν αφαιρείται, 
διότι διά του Χριστού (!;) καταργείται. 
      [ Τιιιιι…., απλά…., αναγεννάται «υπό άλλην μορφήν» : μασκέ : της….. ’’υδρ’’ּΑράχνης Ιησούλας….! ] 
Αλλ’ έως σήμερον, οσάκις διαβάζεται ο Μωυσής, υπάρχει ένα κάλυμμα εις την διάνοιάν τους 
μόλις όμως επιστρέψη κανείς προς τον Κύριον, αφαιρείται το κάλυμμα. 
   (( …..Κύριος και Μωυσής…., ‘’ίδια’’ καλύμματα…., ρε σεις…., ιμπεριάλ ‘’πέπλα’’ Αθηνάς κι Αράχνης….! 
   Ρε, λυσσάρες κυράτσες αρχιμασόνοι, δεν καλύπτετε και τον ιμπεριάλ φαλλό σας με….. ποδιά…., μη και….! 
   Κι εσείς, λοιπόοον, τα ‘’αφελή’’ κοπάδια –τους, προστεθείτε ‘τους, και, θρησκειακά….. και άει σιχτίρρρ….! )) 
 
«Κύριος» εδώ σημαίνει το Πνεύμα    [ Α, να μας το λες κι αλλού…., μη πνευματικοί γαρρρρρ εμείς….! ] 
και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. 
           *#* …..Λευτερώτρα Λευτεριά : ++, σκλαβώτρα λευτεριά : -+…., ούτε….. ούτε….: -+ ----- +-…., 
           λευτερώτρα σκλαβιά : +-, Σκλαβώτρα Σκλαβιά : - -,….. *#* 
 
Όλοι εμείς με (!;) ακάλυπτον πρόσωπον, αντανακλώντες την λαμπρότητα του Κυρίου, 
(!;) μεταμορφωνόμεθα εις ομοιότητα με αυτόν (!;) από λαμπρότητα σε λαμπρότητα 
          { …..’’μούρλια’’ ‘’έκατσες’’ στο Λούκι….,/ να…., ‘’παλούκι σε παλούκι’’….,…../ 
          ωχ, βρε, γέννα της Αβύσσου….,/ βρες μία θηλιά και πνίξου….! } 
τούτο προέρχεται από τον Κύριον, το Πνεύμα.  ( Ω Δεσποινίδε Π,Φ,αύλε, ποίος Κύριος είναι ο Κύριος…!; ) 
                  [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] }} 
 
        {{ Πέστε μου σεις, οι οποίοι θέλετε να είσθε υπό τον νόμον, δεν ακούτε τον νόμον; 
                 ---- Ρε ’’αερο’’,’’δροσο’’,μελιστάλακτε, σώρρυ, ακαταστάλακτε, τους….. ξε ’’νόμ’’ ισες, πια….! ---- 
Είναι γραμμένον, ότι ο Αβραάμ είχε δύο υιούς, ένα από την δούλην του και ένα από την ελευθέραν. 
Αλλ’ ο υιός της δούλης εγεννήθηκε κατά τον φυσικόν νόμον (!;), 
ενώ της ελευθέρας εγεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού (!;). Αυτά είναι (!;) αλληγορικά. 
     [ Εχχχχχ…., στις θρησκευτικολογοτεχνικές τους αλληγορίες….. χωρούνε όλες τους οι σκεψοαυνανίες….! ] 
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Αι δύο αυταί γυναίκες είναι αι δύο διαθήκαι,    ( Χμμμμμ…., καθώς κι οι γιοι κι οι κόρες : χώρες….! ) 
     || Α, στη….. 2η παρ,απ,ουσία του…., ως «παρθένος» κι «αρσενικός»….., η 3η ‘’Γιαχβική’’ ‘’τέτοια’’…!; || 
η μία η οποία προήλθε από το όρος Σινά και γεννά παιδιά (!;) διά δουλείαν 
αυτή είναι η Άγαρ, ---- διότι η λέξις Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά εις την Αραβίαν ---- 
    // Α, γαργάρα σημαίνει…., ναι, κι άντε κι αντιστοιχιστείτε….! Και άλλο Ισμαηλίτες κι άλλο Ισραηλίτες….! // 
(!;) αντιστοιχεί δε εις την σημερινήν Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλη μαζί με τα παιδιά της. (!;) 
Η άνω όμως Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα,  { …..οι, και, του εξόριστου, στον ‘’ουρανό’’, ιερατείουουου…!; } 
και αυτή είναι μητέρα όλων μας, διότι είναι γραμμένον, 
Να ευφρανθής εσύ η στείρα, που δεν γεννάς. Βγάλε φωνήν και φώναξε εσύ, που δεν κοιλοπονάς, 
διότι θα έχη περισσότερα παιδιά η εγκαταλειφθείσα παρά εκείνη που έχει άνδρα. ( Α, πάλι εξώγαμα…!; ) 
 
Εμείς δε, αδελφοί, είμεθα, όπως και ο Ισαάκ, παιδιά υποσχέσεως. 
Αλλ’ όπως τότε εκείνος που εγεννήθηκε (!;) κατά φυσικόν νόμον, 
κατεδίωκε εκείνον που εγεννήθηκε (!;) κατά πνεύμα, έτσι και τώρα.  // Τί…., και….. ο Ι. Β….. τον Ι. Χ…!; // 
Αλλά τί λέγει η γραφή; Διώξε την δούλην και τον υιόν της, 
διότι δεν πρόκειται να κληρονομήση ο υιός της δούλης μαζί με τον υιόν της ελευθέρας. 
(!;) Άρα, αδελφοί, δεν είμεθα παιδιά της δούλης αλλά της ελευθέρας. 
   || …..άρα….. μάρα….. ασυναρτησίες….. και του….. Μάρα η….. ’’κουκουνάρα’’…., ω καννιβάλ Καββάλ….! 
   Ααααα, και τι αναγωγές ο ανάγωγος….. κωδικοποιητής -- ‘’μετεμψύχωση’’ του Π,Φ,αύλου….! || 
                                  [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 4, εδ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ] 
 
          …..Εις την ελευθερίαν λοιπόν, διά την οποίαν ο Χριστός μας ελευθέρωσε, σταθήτε σταθεροί 
και μη θελήσετε να υποταχθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας.   [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 5, εδ. 1. ] }} 
 
               {{ Η αγάπη ποτέ δεν θα παύση να υπάρχη. Εάν είναι προφητείαι, θα καταργηθούν 
εάν είναι γλώσσαι, θα παύσουν· εάν είναι γνώσις, θα καταργηθή. 
Διότι μερικήν γνώσιν έχομεν και μερικήν προφητείαν. 
(!;!;!;!;!;) Αλλ’ όταν έλθη το τέλειον, τότε το μερικόν θα καταργηθή. 
                          [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 13, εδ. 8, 9. ] }} 
 
.....και επειδή δεν εκλονίσθη / ο Αβραάμ / εις την πίστιν, 
δεν εσκέφθηκε το σώμα του που ήτο ήδη νεκρωμένον, 
          (( Ε, τον σκέφτηκε το ζωντανό πουλί του…., που ζωντάνεψε και τη νεκρή μήτρα, και, της Σάρρας…., 
          ναι…., που τα ιμπεριάλ κομμένα πουλιά των πεοσουρτάκηδων….. 
          σκέφτονται τι θα σκεφτούν πριν σκεφτούν να σκεφτούν τα της άνω κεφαλής άκοπα ‘’τέτοια’’ και….! )) 
αφού ήτο περίπου εκατό χρονών, ούτε την νέκραν της μήτρας της Σάρρας. 
       || …..χμ, οι ιμπεριάλ ιδέες ζουν αιώνες…., χα, κι οι ανά τους αιώνες ιδιονόματοι ενσαρκωτές τους….: 
       Αδάμ : 930, Σηθ : 912, Ενώς : 905, Κενάν : 912, Μαλελεήλ : 895, Νώε : 950, Ενώχ : 365,….. έτη…., 
       ε, «μισθωτού»…., που, μετά, ξέπεσαν στην άμισθη ανεργία….! Μα….. η Ιδέα ‘’Ι. Χ’’ αιωνίωςςςςς….! || 
                                                                  [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 4, εδ. 19. ] 
 
Προτού έλθη η πίστις, εφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω από τον νόμον, μέχρις ότου αποκαλυφθή η πίστις. 
Ώστε ο νόμος ήτο παιδαγωγός μας (!;) έως ότου έλθη ο Χριστός, διά να δικαιωθούμε διά της πίστεως. 
Τώρα δε, που ήλθεν η πίστις, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγόν, 
  // Ε, και, συ έχεις Σατάν παιδαγωγό…., χα, «υπό συκήν»…., ναι, κι η Γιαχβέ ‘’άμπελος’’….. πέεεεερα….! // 
διότι διά της πίστεως είσθε όλοι υιοί του Θεού εν Χριστώ Ιησού, 
διότι όσοι εβαπτισθήκατε εις τον Χριστόν, έχετε ενδυθή τον Χριστόν. 
              --/-- …..α, γι’ αυτό βαπτίζετε άντυτα : γυμνά, και, τα νήπια…!; --/-- 
                                                           [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 3, εδ. 23, 24, 25, 26, 27. ] 
 
…..Ώστε εμείς από τώρα και εις το εξής δεν γνωρίζομεν κανένα κατά το εξωτερικόν. 
Εάν δε εγνωρίσαμεν κάποτε τον Χριστόν κατά το εξωτερικόν, τώρα δεν τον γνωρίζομεν πλέον έτσι. (!;) 
Ώστε εάν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστόν, αυτός είναι (!;) καινούργιο δημιούργημα. 
Τα αρχαία επέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούργια. (!;) 
Όλα δε προέρχονται από τον Θεόν, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτόν του διά του Ιησού Χριστού 
και μας ανέθεσε την υπηρεσίαν της (!;) συμφιλιώσεως. | …..τίιιιι, συμφιλίωση και με τους του Βελίαλ…!; | 
Δηλαδή, ο Θεός εν Χριστώ συνεφιλίωνε τον κόσμον με τον εαυτόν του 
(!;) χωρίς να τους καταλογίζη τα αμαρτήματά των,  // …..τίιιιι…., χξς΄, στη 2ή του….. και τα δικά μας έτσι…!; // 
και ανέθεσε σ’ εμάς το άγγελμα της συμφιλιώσεως. 
                               [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 5, εδ. 16, 17, 18, 19. ] 
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Και η γραφή, (!;) επειδή προείδε ότι ο Θεός επί τη βάσει της πίστεως δικαιώνει τους εθνικούς, 
προανήγγειλε εις τον Αβραάμ το χαρμόσυνον άγγελμα : Διά σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. 
        [ Α…., νααααα κάτι ιμπεριάλ αιματηρές ευλογίιιιιεςςςςς….. κι η Γαλάζια θάλασσα….. Ερυθράαααα….! ] 
Ώστε, εκείνοι που είναι άνθρωποι πίστεως ευλογούνται μαζί με τον πιστόν Αβραάμ. 
     ( Ε, λοιπόοον…., χρεωθείτε, και, τα Αβρααμικά ‘’τέτοια’’…. .κι άντε στον….. κόλπο του για ‘’τέτοιο’’….! ) 
 
(!;) Όσοι βασίζονται εις τα έργα του νόμου, αυτοί είναι (!;) υπό κατάραν, διότι είναι γραμμένον, 
(!;) Καταραμένος είναι όποιος δεν μένει σταθερώς 
(!;) εις όλα τα γραμμένα εις το βιβλίον του νόμου διά να τα εκτελή. 
              --/-- Ρε, σχιζάκια, κι οι μεν κι οι δε ‘’λες’’….. στα αντιφατικά σουουουουου….! 
              Α, μπας και μαστούρωνες αλά Ινδιάνους και….. εξεξεκστασιαζόσουν…!; Κυπριανέεεεε, ναι….! --/-- 
Ότι δε διά του νόμου (!;) κανείς (!;) δεν δικαιώνεται από τον Θεόν, (!;) είναι φανερόν, / Ε, με σένα, πια….! / 
διότι, Εκείνος που δικαιώνεται διά της πίστεως θα ζήση. Ο νόμος όμως δεν στηρίζεται εις την πίστιν, 
αλλά λέγει, Εκείνος ο οποίος θα εκτελέση αυτά, θα ζήση διά της εκτελέσεως αυτών. 
 
Ο Χριστός μας εξηγόρασε από την κατάραν του νόμου, με το να γίνη ο ίδιος προς χάριν μας κατάρα, 
----διότι είναι γραμμένον, Καταραμένος είναι όποιος κρεμάται εις το ξύλον---- 
    || …..ναι, καταραμένος…., μα που «κρέμασε, αλά Σόλωνα και ιαμβικώςςς, την γ,Γ,ην εν….. ’’αερίοις’’….! || 
διά να έλθη η ευλογία του Αβραάμ εις τους εθνικούς διά του Ιησού Χριστού, 
                / Όι -- όι, ω εθνικοί, τι ευλογίες σας ψάααααχνουννννν….! / 
διά να λάβωμεν την υπόσχεσιν του Πνεύματος διά της πίστεως. 
 
Αδελφοί, θα σας μιλήσω με ένα (!;) ανθρώπινον παράδειγμα. 
      { Δηλαδή, ρε σχιζολογοφακίρη, οι ως άνω αναγωγές ήσαν θείεςςς….. κι η ως κάτω ανθρώωωπινη…!; } 
Μίαν επικυρωμένην διαθήκην ενός ανθρώπου κανείς δεν μπορεί να ακυρώση ή να προσθέση κάτι. 
Εις την περίπτωσιν του Αβραάμ, αι υποσχέσεις εγένοντο εις αυτόν και (!;) εις τον απόγονόν του. 
(!;) Δεν λέγει, «και εις τους απογόνους» σαν να επρόκειτο περί πολλών (!;) αλλά περί ενός 
«Και εις τον απόγονόν σου»,  // …..τί μας λες, ρε…!; Πού το διάβασες κι αυτό…!; // ο οποίος είναι ο Χριστός. 
Εννοώ δε το εξής : Ο νόμος ο οποίος ήλθε μετά (!;) τετρακόσια τριάντα έτη 
        [ …..μήπωςςςςς…., μετά 666 ή 777 ή 888 έτη, ρε, και, ανάγωγε κι ανακριβή σχιζοαριθμοφακίρη…!; ] 
δεν μπορεί να ακυρώση μίαν διαθήκην, 
η οποία είχε επικυρωθή προηγουμένως από τον Θεόν και αναφέρεται εις τον Χριστόν, 
ώστε να καταργήση την υπόσχεσιν. Διότι εάν η κληρονομία βασίζεται εις την τήρησιν του νόμου, 
τότε δεν δίδεται βάσει υποσχέσεως. Εις τον Αβραάμ όμως ο Θεός την εχάρισε δι’ υποσχέσεως. (!;) 
                              [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 3, εδ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
        {{ Δεν καταργώ την χάριν του Θεού, διότι εάν διά του νόμου δίδεται δικαίωσις, 
τότε ματαίως πέθανε ο Χριστός. (!;)      [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 2, εδ. 21. ] }} 
 
      {{ Εάν όμως οδηγήσθε από το Πνεύμα, τότε δεν είσθε κάτω από τον νόμον. (!;) 
                         [ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 5, εδ. 18. ] }} 
 
Διά τον λόγον αυτόν, δεν εντρέπεται να τους ονομάζη αδελφούς, όταν λέγη, 
                { Α…., πού υπάρχει Κάτθρωπος με ‘’τσίπα’’…., ρε εξεξεξάδελφε του «αγγέλου σατάν»…!; } 
θα αναγγείλω το όνομά σου εις τους αδελφούς μου, εις το μέσον συνάξεως θα σε υμνήσω, και πάλιν, 
Εγώ θα έχω την πεποίθησίν μου εις αυτόν, και πάλιν, Ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Θεός. 
Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, διά τούτο και αυτός, κατά παρόμοιον τρόπον, 
έγινε μέτοχος των ιδίων, διά να καταργήση διά του θανάτου 
εκείνον που έχει την δύναμιν του θανάτου, δηλαδή τον διάβολον, 
και να ελευθερώση εκείνους που, από τον φόβον του θανάτου,  { …..εμ, ποιός δεν φοβάται τη φυλακή…!; } 
ήσαν υποδουλωμένοι καθ’ όλην την ζωήν των. 
 
Διότι, βέβαια, δεν έρχεται να βοηθήση αγγέλους, αλλά έρχεται να βοηθήση απογόνους του Αβραάμ. 
             // …..τί…., οι ‘’γήινοι’’ ‘’άγγελοι’’ δεν χρειάζονταν βοήθεια…!; Μόνον, οι ‘’ουράνιοι’’ ‘’τέτοιοι’’…!; // 
(!;) Διά τούτο έπρεπε να γίνη (!;) καθ’ όλα όμοιος με τους αδελφούς του, 
            | Έι…., με τα εξεξεξαδέλφια «καθ’ όλα» ανόμοιος…!; Και….. πώς αλλιώς η εξεξεξιλέωσή τους…!; | 
διά να είναι εύσπλαγχνος και πιστός αρχιερεύς εις την υπηρεσίαν του Θεού, 
ώστε να μπορή να εξιλεώνη τας αμαρτίας του λαού. 
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Διότι επειδή (!;) υπέφερε ο ίδιος με όσα εδοκιμάσθηκε, 
                     || …..ε, δοκιμαστικό και ‘’δυσχώνευτο’’ το «βουτυρόμελο» του Ιησού….. του Ιωσεδέκ…., 
                     μα πλέον ‘’τέτοιο’’ το του Ιησού του Μελχ,ι,ε,σεδέκ….! || 
είναι ικανός να βοηθήση εκείνους που δοκιμάζονται. 
 
       (( Έιιιιι…., τα ‘’νερά’’ δοκιμάζονται με ‘’μυζήθρα’’ και ‘’αριάνι’’…., 
       οπότε «καθ’ όλα» ανόμοιός –τους ο ‘’αέρας’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., ννναι, και μη ‘’μας τα εξεξεξιλεώνετε’’….! )) 
                     [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 2, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
       {{ Ενώ τώρα λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή (!;) επουράνιον. ( Τί, ξενιτεμό θα έχουν…!; ) 
Διά τον λόγον αυτόν δεν εντρέπεται ο Θεός να ονομάζεται Θεός τους, διότι τους έχει ετοιμάσει πόλιν. (!;) 
                                                 [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 11, εδ. $16.] 
 
         Παραπομπή εις το ευθύς ως άνω….: 11 : $16….. από το της Π. Δ : 
         Γέν.: 9 : 26 : Νώε : «Ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Σημ 
         και ο Χαναάν να είναι δούλος αυτού / του Σημ /»….: 
         Η κατά του / …..του, κωδικικώς, ’’αποκαλυπτή’’ του….. / Χαναάν κατάρα του Νώε….! 
  ---- Ψιτ…., ρε Φ,Π,αύλοι Σημίτεςςς…., οι ‘’αποκαλυπτές’’ του ‘’τέτοιου’’ του Νώε Χαναανίτες τίιι…!; ---- }} 
 
Με την πίστιν έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού περικυκλώθησαν επί (!;) επτά ημέρας. 
Με την πίστιν η Ραάβ η πόρνη δεν εχάθηκε μαζί με τους απειθείς, 
διότι εδέχθηκε ειρηνικά τους κατασκόπους. (!;) 
   // …..χμ, «τους αγελιαφόρους, που τους άφησε να φύγουν από άλλον δρόμον» : Ιακώβου : 2 : 25 ….. // 
                                                                                 [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 11, εδ. 30, 31. ] 
 
Συ / …..ω Ισραηλίτη της διασποράς….: να, οι «σπαρτοί» «διασκορπιστές των εθνών»….. / πιστεύεις 
ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις· και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και φρίττουν. 
Θέλεις να μάθης, ω άνθρωπε (!;) κούφιε, ότι η πίστις χωρίς τα έργα είναι νεκρή; 
Ο Αβραάμ, ο προπάτοράς μας, δεν εδικαιώθηκε με τα έργα, 
όταν προσέφερε τον Ισαάκ τον υιόν του εις το θυσιαστήριον; 
Βλέπεις ότι η πίστις συνεργούσε μαζί με τα έργα του και απ’ τα έργα έγινε η πίστις τελεία 
και εκπληρώθηκε η γραφή που λέγει, Επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεόν 
και αυτό του λογαριάσθηκε προς δικαίωσιν και ωνομάσθηκε φίλος του Θεού. 
            /*/ …..εμ…., μόνον, οι «μαλάκες» : αδύναμοι κάνουν Εβραίο φίλο τους…., 
            α, και, μόνον, οι .αμιάδες : «Δυνατοί» κάνουν τον, «αλληγορικό», ‘’σκαντζόχοιρο’’ μαξιλάρι….! /*/ 
Βλέπετε λοιπόν, ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και (!;) όχι μόνον από την πίστιν. 
                                          [ Ιακώβου, κεφ. 2, εδ. 19, 20, 21, 22, 23, 24. ] 
 
(!;) Υποταχθήτε λοιπόν εις τον Θεόν· ( …..ε, χξς΄, «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν.»…., χα, εννοείειειται….! ) 
αντισταθήτε εις τον διάβολον και θα φύγη από σας. 
Πλησιάσατε προς τον Θεόν και θα σας πλησιάση και αυτός. 
Καθαρίσατε τα χέρια σας, ω αμαρτωλοί, και ας είναι αγνές οι καρδιές σας, ώ δίγνωμοι. 
                                                [ Ιακώβου, κεφ. 4, εδ. 7, 8. ] 
 
Αλλ’ εάν κρίνης τον νόμον, τότε δεν είσαι εκτελεστής του νόμου αλλά κριτής του. 
   ---- Χμ, ρε Τζακ, κι ο Παύλος….. και τον….. κατα·κρίνει….. και τον….. ‘’εκτελεί’’…., ανάλογα με τους….! ---- 
Ένας είναι ο νομοθέτης και κριτής, εκείνος που μπορεί να σώση και να καταστρέψη. 
                                                [ Ιακώβου, κεφ. 4, εδ. 11, 12. ] 
 
Υποφέρει κανείς μεταξύ σας; Ας προσεύχεται. Ευρίσκεται κανείς εις ευθυμίαν; Ας ψάλλη. 
Ασθενεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσκαλέση (!;) τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας 
και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι εις το όνομα του Κυρίου, 
και η προσευχή που έγινε με πίστιν, θα θεραπεύση τον ασθενήˑ 
ο Κύριος θα τον σηκώση και, αν έχη διαπράξει αμαρτίας, θα του συγχωρηθούν. 
    */* …..χα…., πλημμέλημα : ασθένεια : συνάχι…., κακούργημα : αρρώστια : φυματίωση….! 
    Ναι, κι άντε και καλή ‘’θεραπεία’’….: «εν τη κονιορτώ» ή «εν τω κήτει : υπογεία φυλακή», αντίστοιχα….! */* 
Να εξομολογήσθε τας αμαρτίας σας ο ένας προς τον άλλον 
    || Α…., ο που στους ‘’Καβείρους’’ εξεξεξομολογείται’’…., ωχ, ‘’τον τρώνε’’ τα «αληγορικά καβούρια»….! || 
και να προσεύχεσθε ο ένας διά τον άλλον, διά να θεραπευθήτε. 
Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλην δύναμιν εις τα αποτελέσματά της. // Ε, σαφώς και έτσι είναι….! // 
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Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος με αδυναμίες,      [ …..εμ, ομοιπαθής –σας…., αδύναμος : μαλάκας….! ] 
όπως και εμείς, και όταν προσευχήθηκε να μη βρέξη, 
δεν έβρεξε εις την γην τρία χρόνια και έξη μήνες.     // …..ε, ‘’βροχή’’ : εισαγόμενα ‘’νερά’’ : πρόσφυγες….. // 
Και πάλιν προσευχήθηκε και ο ουρανός έστειλε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπόν της. |Τί, λάφυρα…!;| 
 
    { Ναι, ‘’έβρεξε’’ ο ‘’ουρανός’’ ‘’νερά’’ : πολεμιστές…., εχ, κάτι σαν ‘’πολεμικά’’ ή ‘’βροντούντα’’, ‘’αέρια’’…., 
    που, αλλιώςςςςς, πώς θα σκότωνε, «μόνος», τόσους πολλούς προφήτες του Βάαλ 
    και συμπολεμιστές τους στον χείμαρρο Κισών δια του ξίφους του» : Βασ. Γ΄ : 18 : 40 …., 
    χα, αφήνοντας, μόνο, (!;) επτά χιλιάδες αντιβααλιστές ζωντανούς…., ε, για τα ιμπεριαλιστικά –τους….! } 
                                      [ Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18. ] 
 
Σεις όμως /οι Εβραίοι/ είσθε γενεά που ο Θεός εδιάλεξε, βασιλικόν ιερατείον, έθνος άγιον, | Ααα, ωωω….! | 
λαός δικός του διά να εξαγγείλετε τας θαυμαστάς πράξεις εκείνου, 
που σας εκάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν του φως, σεις που κάποτε δεν ήσαστε λαός του Θεού, 
τώρα όμως είσθε λαός του Θεού, σεις που άλλοτε δεν ήσαστε ελεημένοι, τώρα όμως ελεηθήκατε. (!;) 
                                                                       [ Πέτρου Α΄, κεφ. 2, εδ. 9, 10. ] 
 
Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα, εάν είναι από τον Θεόν, 
διότι πολλοί ψευδοπροφήται εβγήκαν εις τον κόσμον. Με τον εξής τρόπον αναγνωρίζετε το Πνεύμα 
του Θεού : κάθε πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, είναι από τον Θεόν, 
και κάθε πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, δεν είναι 
από τον Θεόν. (!;) Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει ότι (!;) έρχεται, 
και (!;) τώρα είναι ήδη (!;) εις τον κόσμον. (!;!;!;!;!;) 
 
Σεις, παιδιά, είσθε από τον Θεόν και τους έχετε νικήσει, 
διότι εκείνος που είναι μέσα σας, είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είναι μέσα στον κόσμον. 
Αυτοί είναι από τον κόσμον, διά τούτο ό,τι λέγουν είναι από τον κόσμον και ο κόσμος τους ακούει. 
Εμείς είμεθα από τον Θεόν. Όποιος ξέρει τον Θεόν, μας ακούει. 
Όποιος δεν είναι από τον Θεόν, δεν μας ακούει. (!;) 
(!;) Δι’ αυτού του μέσου αναγνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. 
                                                  [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 4, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ] 
 
Ξέρομεν ότι όποιος είναι γεννημένος από τον Θεόν, δεν αμαρτάνει, (!;) 
αλλ’ εκείνος που εγεννήθηκε από τον Θεόν φυλάσσει αυτόν και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. (!;) 
Ξέρομεν ότι είμεθα του Θεού, αλλ’ ο κόσμος (!;) ολόκληρος βρίσκεται υπό την εξουσίαν του πονηρού. 
Και ξέρομεν ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει και μας έδωκε νουν διά να ξέρωμεν αυτόν που είναι αληθινός 
και είμεθα πραγματικά εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ του Ιησού Χριστώ. 
Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Παιδιά, φυλαχθήτε από τα είδωλα. Αμήν. (!;) 
                                                                                               [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 5, εδ. 18, 19, 20, 21. ] 
 
     {{ Προς τον σκοπόν αυτόν εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού : διά να (!;) καταργήση τα έργα του διαβόλου. 
                                                                  [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 3, εδ. 8. ] }} 
 
Πολλοί πλάνοι εβγήκαν εις τον κόσμον, 
οι οποίοι δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται (!;!;!;) ως άνθρωπος. 
            ( …..ννναιαιαι…., μα με «βουτυρόμελο» του Ιησού Ιωσεδέκ…., θεάαααανθρωποςςςςς….! ) 
Αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. // Τί…., όχι Ι. ΑΧ ο Ι. Χ…!; // Προσέχετε τον εαυτόν σας, 
διά να μη χάσετε εκείνα διά τα οποία εργασθήκαμε, 
αλλά να πάρετε την ανταμοιβήν σας (!;) εις το ακέραιον. 
Όποιος παραβαίνει και δεν μένει εις την διδαχήν του Χριστού, δεν έχει Θεόν· (!;) 
εκείνος που μένει εις την διδαχήν του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. (!;) 
Εάν έρχεται κανείς σ’ εσάς και δεν φέρει την διδαχήν αυτήν, να μη τον δέχεσθε εις το σπίτι σας 
και να μη τον χαιρετάτε, διότι εκείνος που τον χαιρετά γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά. (!;) 
                                            [ Ιωάννου Β΄, εδ. 7, 8, 9, 10, 11. ] 
 
Θέλω να σας υπενθυμίσω όλα εκείνα που ξέρετε ήδη, 
ότι ο Κύριος, ενώ έσωσε τον λαόν εκ της γης Αιγύπτου, κατόπιν κατέστρεψε εκείνους που δεν επίστεψαν, 
και αγγέλους, οι οποίοι δεν εκράτησαν το υπούργημά των αλλά άφησαν τον τόπον της διαμονής των, 
τους έχει κρατήσει με αιώνια δεσμά εις το σκοτάδι 
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διά να κριθούν την μεγάλην Ημέραν. (!;)                             [ Ιούδα, εδ. 5, 6. ] 
 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                      #28)              Περί "θαυμάτων" διά της πίστεως..... 
 
Ο Παύλος...., αναφέροντας όσους ελεήθηκαν, χμ, απ’ το Θεό 
και διά της πίστης : υποταγής τους έγιναν "θαύματα"...., λέει....: 
 
για τον κοσμοκατακριτή Νώε...., που, εξαιρετικά, τον προειδοποίησε, τάχα, ο Θεόςςςςς, 
χμ, για επικείμενο τότε….. λαïκό : εθνικό : οχλικό : γλωσσικό : νερικό….. κατακλυσμό…., τσς, ξεσηκωμό…., 
α, «για πράγματα που ακόμα δεν έβλεπε»…., 
μα που, ε, τα είδε ‘’θυσιαστικά’’…., και τον έσωσε κι αυτόν και την οικογένειά του...., 
τους μόνους πιστούς : υποταγμένους του τότε κι εκεί : ‘’νερο’’χαφιέδες...., αυτόν κι άλλους (!;) επτά…., 
ενώ τους άπιστους : ανυπότακτούς του δεν τους προειδοποίησε και τους κατέστρεψε....,….. 
 
     /*/ …..αχ, "θαύματα"...., κάλέ...., όλα αυτά..... στους «διά πίστεως δικαιωθέντεςςςςς.....»...., 
     ναι, διά της τυφλής υποταγής…., χμ, της πίστης…., του Νώε προς τον εκεί και τότε ‘’Μεγάλο Αδελφό’’…., 
     που….. ανάλογη πίστη : υποταγή….. συνεπάγεται και ανάλογη άφεση αμαρτιών της ανυπακοής….! 
     Και, και, εδώ…., ως αλλού, χμ, κοντά στο χλωρό…., δεν σώζονται και τα ξερά…., ως αλλού….! 
     Ε…., εχ…., ’’είχε τα ρούχα του’’ -- οργισμένος θα ήταν ο Δίας, σώρρυ, ο Γιαχβέ, σώρρυ, ο Θεόςςςςς…., 
     χα, δεν ήτο, ωχ, «εις την….. περίοδον της ανοχής του…..»…., εξού και….. άγονη κι η λυσ‘’Σάρ,ρ,α’’….! /*/ 
 
για τον πιστό και υπάκουο στο Θεό Αβράμ : Νταβατζή της γυναίκας –του, 
που τον καθοδήγησε, χμ, πάλι, ο κληροδότης Θεός «εις τον τόπον που έμελλε να κληρονομήση»...., 
αφού του υποσχέθηκε πως «ο κόσμος θα ήτο κληρονομία του»  // Ααααα…., Αναιμάκτωςςςςς…!; // 
και πως θα γίνει «ο πρόγονος πλήθους εθνών : πατήρ λαών»…., ως Αβραάμ, πια και γι’ αυτό….: 
πουτσική συμφωνία της περιτομής…., όπως και με την, σχεδόν, εκατόχρονη Σάρα….,  
«μητέρα εθνών : με βασιλείς εξ αυτής»…., ως Σάρρα, πια και γι’ αυτό….,….. 
    (( Χμ, ω αιδιόξεσμα, μήπως, ’’έτσι’’, σ’ αυτήν έκαμε μουνική συμφωνία….. κλειτοριδεκτομής, χειλοτομής,….. 
    και γέννησε ιμπεριάλ ‘’μυστηρίως’’ και με ανεμογκάστρι, εκ του μη όντος, πνεύματι : υπερφύσει :…!; )) 
ο Θεόςςςςς, χμ, που, τότε, ορκίστηκε στον εαυτόν του…., 
«αφού δεν είχε άλλον μεγαλύτερον εις τον οποίον να ορκισθή.....»….,….. 
|| Έιιιιι, είχε, και, τη….. σκιά του για όρκο...., ρεεεεε..…, ο που καθοδήγησε, και, τον Αβρ,α,ά,μ 
με τα μυστικά όπλα, υλικά ή μη, του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., ω πεόγδαρμα Πωλ….! || 
 
      --------------------------------------------------------------$$$$$$---------------------------------------------------------- 
▓ …..Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 16….: «Εις την περίπτωσιν του Αβραάμ, 
αι υποσχέσεις εγένοντο εις αυτόν και (!;) εις τον απόγονόν του. 
Δεν λέγει, ’’και εις τους απογόνους’’ (!;) σαν να επρόκειτο περί πολλών αλλά περί ενός 
‘’Και εις (!;) τον απόγονόν σου’’, ο οποίος είναι ο Χριστός»….! 
 
Γένεσις : 13 : $15….: Θεός / προς Αβραάμ / : 
«Διότι πρόκειται να δώσω εις σε και τους….. (!;) απογόνους σου 
     // Χξς΄, ρε σχιζάκια Π,Φ,αύλε…., νααα, «στους απογόνους του»…., ε, και στον του Μωάμεθ Ισμαήλ….! // 
(!;) διά παντός ολόκληρον την γην, την οποίαν βλέπεις»….! 
 
Παραπομπή από το $15 της Παλαιάς Διαθήκης στις Π. Α : 7 : 5….: Στέφανος : 
«Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν / την χώραν τους / ούτε ένα βήμα, 
αλλά υποσχέθηκε να την δώση ως ιδιοκτησίαν εις αυτόν και (!;) …..τους απογόνους του 
               // …..χξς΄ςςςς, ρε σχιζάκια Π,Φ,αύλε…., κι εδώ, λέει, «στους απογόνους»….! // 
ύστερα από αυτόν, αν και δεν είχε παιδί»….! 
 
       ■ Χα, έεεεετσι : «εις τους απογόνους του» | …..χξς΄, ρε….. Γύπα Παύλε….! | και στο Γένεσις : 12 : 7….: 
       Θεός / προς Αβραάμ / : «την γην αυτήν / των Χαναναίων / θα δώσω εις τους (!;) απογόνους σου»….! 
          ---- …..ναιαιαιαιαιαι…., εεεεε…., τελείααα και παύλααα…., κι άσε τα…. φαύλα…., Φαύλε/λοι….! ---- 
 
       Πάντωςςςςς…., χμ, ρε σχιζ,μετ,αλλαχτές του Νόμου…., αν θέλετε περί ‘’ενός’’ απογόνου…., 
       ναι…., να…., λέει περί ‘’ενός’’ ‘’τέτοιου’’…., 
       μα περί του φυσικόγεννου γιου της δούλης Άγαρ, του Ισμαήλ…., 
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       που, αργότερα, ο ‘’απόγονός’’ του ο Μωάμεθ ‘’σας έδωσε και το καταλάβατε’’….: Γένεσις : 17 : 20….: 
       Θεός / προς Αβραάμ / : «Αλλά και περί του Ισμαήλ εισήκουσά σου και πράγματι ευλόγησα αυτόν· 
       θα τον καταστήσω γόνιμον και θα τον υπερπληθύνω· θα γίνη πρόδρομος (!;) δώδεκα (!;) πριγκήπων 
       και θα κάνω εξ αυτού έθνος μέγα»…., έεεεε, Εβραιομπουμπούρια….! 
       Έτσι…., ‘’Π,Φ,αύλε’’…., μήπως δούλευες για τους Ισμαηλίτες κι όχι για τους Ισραηλίτες και σε…!; ■ 
 
         # Έι, παραχαράκτη/κτες όλων…., σαφώς, κατά το κάθε σας βόλεμα…., Παύλε/κωδικοποιητές ‘’του’’…., 
         άει στα τσακίιιιιδια, σπουδαρχίδη/δες…., να…., εις τους απογόνους λένε…., λυσσοϊδιοποιητή/τές…., 
         ουουουστ, που μάθαμε ποιος είναι ποιος….. και ποιος είναι τι…., 
         ε, ο Ιησούς Αντίχριστος με μάσκα, έστω, Χριστού…., ουστ, και κάψε, και, τα σχιζογραπτά σου….! # ▓ 
    ---------------------------------------------------------$$$$$$---------------------------------------------------------- 
 
για τους Ισραηλίτες...., που με την πίστη διέβησαν την Ερυθρά Θάλασσα «σαν να ήτο ξηρά, 
ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, κατεποντίσθησαν....., 
                    /*/ Α…., χάρηκε για το "τρικ" -- φυσικό φαινόμενο...., το της «κόκκινης παλίρροιας»…., 
                    που αυτοί το ήξεραν, ενώ όχι οι Αιγύπτιοι…., μαζί κι ο….. Κο,ω,λο,μβο,Θεόςςςςς, ρεεεεε...!; /*/ 
για τους Ισραηλίτες, πάλι, χμ…., που «με την πίστη έκαναν το πάσχα τον ραντισμό του αίματος 
για να μη θίξη (!;) ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκά των.»....,…… || .....ω, άγγελοςςς...., κάλέεε....! || 
 
            -------------------------------------------------------%%%%%%---------------------------------------------------- 
♣ ▪ Έξοδος : 12 : $22, ($23) : Μωυσής 
/ …..και, προς πρεσβυτέρους του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου ήσαν δούλοι….. / : 
$22 : «…..ουδείς δε από σας θα εξέλθη από την οικίαν του μέχρι της πρωίας 
$23 : διότι (!;) ο Κύριος θα διέλθη, διά να πατάξη τους Αιγυπτίους 
και όταν ίδη ούτος το αίμα επί του ανωφλίου και των παραστατών / των οικιών / , 
ο Κύριος θα παρατρέξη την θύραν αυτήν, και δεν θα αφήση τον εξολοθρευτήν 
να εισέλθη εις τας οικίας σας διά να σας πατάξη»….! (!;) 
 
          *$* …..χα, ο ‘’Κυριόβαλτος’’ : ‘’Κυριοπνεύματος’’ σαμποτέρ : εξολοθρευτής των Αιγυπτίων…., 
          ε, κι άει…., χμ, με την σκ,ο,α,τοπίστη σου…., ρε Π,Φ,αύλε…., 
          πάνε αλλού, βρωμιάρη, να πουλήσεις τα, / Α Μάν χάτάν….! / ‘’δίδυμα’’, ζαλιστικά σου σχιζο’’τέτοια’’, 
          που, τ ό τ ε, ’’μόνο’’, στους Εβραίους τα λεςςςςς….! *$* 
 
Παραπομπή από το $22 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 28….: 
«Με την πίστιν έκανε το πάσχα και τον ραντισμόν του αίματος / ο Μωυσής / 
διά να μη θίξη ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκά των»….: Ήρωες της πίστεως….. 
και….. 
παραπομπή από το $23 της Παλαιάς Διαθήκης στο….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 10 (9)….: 
«Ούτε να γογγύζετε, καθώς μερικοί από αυτούς εγόγγυσαν 
και εθανατώθηκαν από τον εξολοθρευτήν»….., 
(9), «Ούτε να πειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και μερικοί από αυτούς 
επείραξαν και εθανατώθηκαν από τα φίδια»….: Παραδειγματισμός από την Ιστορίαν των Ισραηλιτών….!  
 
        --/-- Ε…., δίποδα φίδια είναι….. και προνομικά…., δίποδα φίδια είναι….. και μετανομικά….: 
        αμάν χατάν και ‘’δίδυμον’’ παράααααδειγμα….!  
        Παραδειγματιστήηηκατε…!; Ε…., παραπεμπτικάαααα…., στα διδυμιά τους….! --/-- 
 
▪ Έξοδος : 20 : (5) $6….: (5) : «…..διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι (!;) ζηλότυπος Θεός, 
/ …..ως προς τους ειδωλολάτρες και τους θεούς των….. / τιμωρών τα τέκνα 
διά τας αμαρτίας των πατέρων των, μέχρι της τρίτης και τετάρτης γενεάς όσων με μισούν» (!;) 
$6 : «ελεών όμως μέχρι χιλιοστής γενεάς όσων με αγαπούν και τηρούν τας προσταγάς μου»….! (!;) 
 
                 || Χμμμμμ…., μέχρι της τρίτης ή τέταρτης γενεάς…., 
                 αν ένας απόγονος τήρησε τις προσταγές σου…., βρε σχιζοΓιαχβέ…., παρα,βλέπ,γράφ,ονται…!; || 
 
Παραπομπή από το $6 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 28….: 
«Εν σχέσει προς το ευαγγέλιον είναι εχθροί του Θεού προς χάριν σας, 
             // …..Ισραηλίτες, στους οποίους «έπεσεν εν μέρει αναισθησία»…., 
            «έως ότου (!;) εισέλθει ο πλήρης αριθμός των εθνικών»….. // 
αλλ’ εν σχέσει προς την εκλογήν των από τον Θεόν είναι αγαπητοί εις αυτόν, 
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χάριν των προπατόρων των»…., 
(29) : «διότι τα χαρίσματα και η κλήσις του Θεού είναι πράγματα που (!;) δεν ανακαλούνται»….: 
   ( Χμ, ναι…., μα εξεξεξουδετερώνονται νεφθαλιμίως : τεχνάσματι…., αλά Απόλλωνα και Κασσάνδρα….! ) 
Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….! 
      ---- …..ωωωωω…., Παν,σ,οικτίρμων….. κι άει σικτίρρρρρ…., χξς΄, παραπεμπτικώςςςςς….! ---- 
 
▪ Ησαΐας Β΄ : 60 : $5 : (Η Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου)….: 
Θεός : « Όταν ίδης /ω Σιών/ αυτό, ||…..ήτοι, όταν θα γίνης, ω Σιών, θρησκευτικό κέντρο του κόσμου….. (!;) || 
θα ακτινοβολήσης και η καρδία σου θα σκιρτήση και θα πλατυνθή 
διότι τα αγαθά της θαλάσσης θα στραφούν προς σε, ο πλούτος των εθνών θα έλθη προς σε»….! (!;) 
 
  // Όι, ρε πλιάτσικοι…., σεις, οι του, και διά της ‘’θρησκείας’’, οικονομικού ιμπεριαλισμούουου Νο 666….! 
  Α, οι συνεισφορές των Ελλήνων κ. α. λ στους «πτωχούς» Εβραίους δεν είναι μοντέρνο πλιάτσικο…!; // 
 
Παραπομπή από το $5 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 25….: 
«Δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το (!;) μυστικό αυτό, διά να μη θεωρήτε τους εαυτούς σας σοφούς, 
ότι δηλαδή έπεσεν εν μέρει αναισθησία επί των Ισραηλιτών, 
έως ότου εισέλθη ο πλήρης αριθμός των εθνικών 
και έτσι θα σωθή όλος ο Ισραηλιτικός λαός»….: Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….! ♣ 
              -----------------------------------------------------------%%%%%%--------------------------------------------------------- 
 
για την πόρνη Ραάβ…., που «δεν εχάθηκε μαζί με τους απειθείς, 
διότι εδέχθηκε ειρηνικά τους κατασκόπους.»....,….. 
            [ Ε, πόρνη και χαφιές ήταν κι η κατασκοποφυγαδεύτρια 
            των δυο απεσταλμένων κατασκόπων του Ιησού Ναυή αυτή...., 
            χμ, σαφώς, με..... "προστάτη", και, τον ‘’Σατανά’’…., μάλλον...., ναι, οι «υπό πολλά δέντρα»….! ] 
…..ως και για τα τείχη της Ιεριχούς…., που έπεσαν με την πίστη…., 
           || …..ε…., και με τις λεγεώνες του ‘’θεούουουουου’’…., χμ, που έβρεξε ο ‘’ουρανός’’ ‘’νερά’’….! || 
αφού περικυκλώθηκαν επί (!;) επτά ημέρες….,….! // Τί, δεν έκαναν ιμπεριάλ περιτομές τα Σάββατα και…!; // 
 
           ◘ .....ο Παύλος λέει, αορίστως, και για άλλους, χμ, που «είχαν καλήν μαρτυρίαν διά την πίστιν τους», 
           μα δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός…., ννναι, ρε παναπαντησάκια ‘’δικηγόρε του Θεούουου’’…., 
           διότι είχε, ο Θεόςςς, προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικώς με αυτούς, τους αποστόλους κ. λ. π...., 
           (!;) «διά να μη φθάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς αυτούς.....»....! 
                     * Ααααα…., μήπως γι’ αυτό «δεν είχαν καλύτερη ανάσταση : αποφυλάκιση…..»…!; * 
           Εχμ, ’’τους έριξε’’….. κι έκανε ‘’αυτούς’’ ‘’χωροφύλακες’’ εκεί….! 
 
               ---- .....Εμ…., γι’ αυτό κι εμείς, που έχουμε καλή μαρτυρία για την πίστη μας, δεν...., 
               χα, γιατί πρέπει να φτάσουμε στην τελειότητα μαζί με τον Ν,Χ,Γ,αζωραίο και την κομπανία του...., 
               σαν θα έλθει...., χμ, νάαααατος...., εκ δευτέεεεερουουουουου….! 
               Τέλεια δ,λ,όξα….. ή ατελής λ,δ,όξα…!; ---- ◘ 
 
Αντίθετα, σ’ άλλους, αμαρτωλούς, ο ρατσιστής κι ετσίθελος θεόςςς τους…., / …..ο σχιζανισόρροποςςς….! / 
«είχε παραβλέψει τας αμαρτίας του παρελθόντος, 
εις την….. περίοδον της ανοχής του, διά να φανή η δικαιοσύνη του εις τον παρόντα καιρόν, 
ώστε να είναι δίκαιος και συγχρόνως να δικαιώνη εκείνον που πιστεύει εις τον Ιησούν.....»....! 
         || .....ε, χμ…., πώς αλλιώς.…, και, για να νιώθουν άτυπτοι τα καθάρματα της Γης…!; || 
 
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
█ Αριθμοί : 12 : $7 : Θεός, ( εν….. ‘’πολεμο’’’’νεφέλαις’’….. ) ….: 
                // …..προς….. Μωυσή : «προφήτην», Ααρών και τη σύζυγό του Μαριάμ, 
                που τον μισούσαν, τον Μωυσή, επειδή έλεγε πως μόνον διά μέσου αυτού ομιλεί ο Κύριος…., 
                πράγμα που εξόργισε το Θεό, που λέπρωσε, τότε, την Μαριάμ….! // 
«…..αλλά δεν συμβαίνει τούτο 
 
     [ …..το να μιλά στον Μωυσή με….. οράματα, όνειρα κι αινίγματα…., ως, με αυτά, μιλά στους άλλους….. 
     κι όχι «σαφώς» και «στόμα με στόμα»…., ως, ‘’μόνο’’, στον Μωυσή….! Συνομιλία ή συγκλανομιλία…!; 
     Ε, κι ασαφώς και ‘’«κώλο με στόμα»’’…., να, σαν του έδειχνε τα….. οπίσθιά του…., ‘’διαζυγικώςςς’’….! ] 
             --//-- Χμ, ρε, ’’απ’ ευθείας’’…., ως με θεανθρωπιζόμενο…., μα….. σε ’’μηδέν’’ χρόνο…!; --//-- 
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με τον δούλόν μου Μωυσήν· ενεπιστεύθην εις αυτόν ολόκληρον τον οίκόν μου»….! 
 
Παραπομπή από το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Εβραίους : 3 : 2, 5….: 
«…..ο οποίος / Ιησούς Χριστός / εφάνηκε πιστός εις εκείνον που (!;) τον έκανε αρχιερέα, 
            || Χα, ο ρυπαρόντυτος διάκος : ιερεύς ανα·γεννήθηκε ως καθαρόντυτος αρχιερεύς….: 
            Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 13 και Α΄ : 1 έως 10…., έστω….! || 
όπως και ο Μωυσής (!;) εις όλον τον οίκον του Θεού….. 
Και ο μεν Μωυσής ήτο πιστός εις όλον τον οίκον του Θεού (!;) σαν δούλος, 
διά να δώση μαρτυρίαν δι’ όσα θα ελαλούντο, 
ενώ ο Χριστός σαν Υιός (!;) εις τον οίκον του Θεού» // …..χμ, σαν ελεύθερος και….. οικόσιτο ςςς…!; // ….: 
Ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μωυσήν….! █ 
                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Μάλιστα…., τονίζει ο Παύλος πάλι...., σώζονται και τους γίνονται ‘’θαύματα’’…., 
χωρίς να κάνουν τα έργα του νόμου...., // …..έιιι, τ’ ακούς, ρε Ιάκωβεεεεε….! // μα μόνο με την πίστη...., 
καθώς πιστεύει ο Παύλος κι οι δικοί του.....«ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστιν 
(!;) χωρίς τα έργα του νόμου»...., ώς κι οι αμαρτωλοί...., αδιακρίτως…., 
αφού, λέει, όλοι αμάρτησαν...., μα…., εφόσον πιστεύουν στον Ιησού...., δικαιώνονται διά του νόμου…., 
των οποίων αμαρτωλών σβήνουν : παραγράφονται οι αμαρτίες τους...., δωρεάν και θεοπροόριστα, 
γιατί..... «μέχρι της εποχής του νόμου υπήρχε η αμαρτία εις τον κόσμον, 
αλλά δεν καταλογίζεται αμαρτία εφ’ όσον δεν υπάρχει νόμος»...., λέει…., 
αντιφατικά με άλλα που λέει αλλού....! 
 
Δεν πρέπει, λέει, να θεωρούν τον Νόμο του Μωυσή και των "προφητών" αμαρτία...., 
απλώς, χξς΄ςςςς, τονίζει...., πως...., και αυτός...., «δεν θα είχε γνωρίσει την αμαρτία παρά διά του νόμου. 
Και την επιθυμίαν την κακήν δεν θα την ήξερε, εάν ο νόμος δεν έλεγε : Να μην επιθυμήσης. (!;) 
Διά της εντολής εκείνης ευρήκε την ευκαιρίαν η αμαρτία και εξύπνησε μέσα του κάθε κακήν επιθυμίαν, διότι 
χωρίς τον νόμον η αμαρτία είναι νεκρή.»….! // Ε, τότε κι έτσι, να έγραφε «επιθύμησε»…., ώστε να μη….! // 
 
  ** Εχ, αυτοί οι δημαγωγοί….: αντιγραφείς, κυρίως, του Π,Φ,αύλου…., 
  που, και, γι’ αυτό παραθέτω τους μακροσκελείς λόγους του…., έστω, του…., για να τους ‘’μυριστείτε’’….! ** 
 
Και συνεχίζει να λέει ο σούπερ δημαγωγός, έστω, Παύλος, πάλι, ‘’τέτοια’’ κουτοπόνηρα…., 
’’ψιλόγαζα’’ και παντεμπαιχτικά…., απολογούμενος για το βρωμερό, σαρκικό, παρελθόν του...., 
μα και των Εβραίων…., κυρίως, των της Παλαιάς Διαθήκης…., 
ως....: «Εγώ εζούσα κάποτε χωρίς να έχω νόμον, 
αλλ’ όταν ήλθε η εντολή, η αμαρτία ανέζησε, εγώ δε επέθανα, 
και έτσι η εντολή, που ήτο προωρισμένη να οδηγήση εις την ζωήν, σ’ εμένα έφερε θάνατον. 
Διότι η αμαρτία βρήκε την ευκαιρίαν διά της εντολής, με εξηπάτησε και διά της εντολής με εθανάτωσε .»....! 
Ο κόλακας και σπουδαρχίδης Παύλος, χμ, «που δεν μπορεί να εννοήση τις δικές του πράξεις…., 
διότι δεν κάνει εκείνο που θέλει αλλά κάνει εκείνο που μισεί….! 
 
               ---- Χμμμμ…., χωρίς να θέλει, ήθελε….. και, θέλοντας, δεν ήθελε….. ο με «αμαρτία αμαρτωλή»…., 
               χα, ήτοι, αρνητικότατος - -…., κι όχι θετικότατος ++…., 
               ούτε ο με αθώα αμαρτία : - +…., μα ούτε και ο με αμαρτωλή αθωότητα : - +….! 
               Ωρέ Π,Φ,αύλε…., μήπως, κι εσύ, περιέφερες, σαρκικότατε, και, ’’παλλακίδες/δους’’…!; ---- 
 
«Διότι ξέρει ότι δεν κατοικεί τίποτε καλόν μέσα του, δηλαδή, εις την σάρκαν του.»...., 
παρόλο που...., στον σαρκικό αυτόν...., «η θέληση να κάνη το καλόν υπάρχει, 
αλλά δεν έχει την δύναμη να το κάνη.»....! 
        || …..Κάλέ…., όταν τα βαμπίρια της εξεξεξουσίας βγαίνουν και κάνουν, δημόσια, αυτοκριτική…., 
        έχουν, αναμφίβολα, ανακαλύψει καινούργια τερτίπια : μεθοδείες 
        για το επόμενο ‘’σταύρωμα’’ του λαού….! || 
 
Ενώ...., σχετικά με τους εθνικούς…., 
που με την πίστη : υποταγή τους στον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ‘’Θεό’’ : Κύριο…., φυσικά, πέτυχαν, όσα,….. 
που δεν έχουν τον νόμο...., λέει με θαυμασμό πως..... 
ζουν κι ενεργούν εκ φύσεως…., εξ ενστίκτου...., σαν να είχαν τον νόμο...., 
μα που τον έχουν χαραγμένο στις καρδιές τους...., έχοντας συνείδηση που τους ελέγχει...., 
χα, όπως τους ελέγχει, λέει, το….. ευαγγέλιό τουουουουου...., στο οποίο συνιστά να υποταχτούν όλοι…., 
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χμ, και σύμφωνα με το οποίο, τσς, ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους διά του Ιησού τη μέρα της κρίσης….! 
 
                      (( Ε...., χμ, χα…., αφού για αυτά ήσουν σούπερ κάθαρμα…., 
                      ρε πέμπτε ευ,δυσ,αγγελίσταρε…., αν όχι, χμ, υπέρχριστε…., 
                      όταν, ακόμα, ‘’δεν είχες καρδιά και συνείδηση’’….. 
                      κι έκανες….. ‘’«αλληγορικά»’’….. ‘’φονικά τέρατα και σημεία’’...., ρε Φαυλάρα....! )) 
 
           ● Ιερεμίας : 38 (31) : $33 : ( Η περί καινής διαθήκης προφητεία) : Κύριος / διά του Ιερεμία / : 
           «’’Αλλ’ αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θα συνάψω με τον οίκον του Ισραήλ 
           μετά τας ημέρας εκείνας’’ 
 
                      [[ …..ήτοι, αφού, πριν, «θα σπείρη τον οίκον του Ισραήλ και τον οίκον του Ιούδα 
                      με σπέρμα ανθρώπων και κτηνών»…., αφού, πριν, «συγχωρήση την ανομίαν των 
                      και δεν θα ενθυμηθή πλέον την αμαρτίαν των»….: Ιερεμίας : 38 (31) : $34….! 
                      Και….. παραπομπή από το $34 στην επιστολή του Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 27….: 
                      «Αυτή θα είναι η διαθήκη μου εις αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας των»….: 
                      Απώτερος σκοπός του Θεού : Έλεος δι’ όλους….. ]] 
 
           ---λόγος / υπόσχεσις / του Κυρίου· ’’θα βάλω τον νόμον μου εντός των 
           και θα γράψω αυτόν εις τας καρδίας των, 
           / …..οπότε «όλοι θα τον γνωρίζουν»….. / και θα είμαι ο Θεός των, αυτοί δε θα είναι ο λαός μου»….! 
 
           Παραπομπή από το $33 της Π.Δ στην επιστολή του Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 3 : 3….: 
           «…..είσθε, φανερά, επιστολή του Χριστού, που είναι καρπός της δικής μας υπηρεσίας, 
           και είναι γραμμένη (!;) όχι με μελάνι, αλλά (!;) με πνεύμα του Θεού του ζωντανού, 
           (!;) όχι σε πλάκες πέτρινες, αλλά σε πλάκες καρδιών σαρκίνων»….: 
           Οι προσήλυτοι του Παύλου….! ● 
 
              ♥ Γένεσις : 12 : $3 : Θεός /…..προς Αβράμ, μετά Αβραάμ, που τον υποκινεί ν’ αφήσει τον τόπο του 
              και να μεταβεί, όπου θα του δείξει, μετά,…../ : «Και θα ευλογήσω τους ευλογούντάς σε 
              και θα καταραστώ τους καταρωμένους σε· (!;!;!;!;!;)  
              και θα (!;) ευλογηθούν διά σου όλα τα έθνη επί της γης»….! (!;) 
 
              Παραπομπή απ’ το $3 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 8….: 
              «Και η Γραφή, επειδή προείδε ότι ο Θεός επί της βάσει της πίστεως δικαιώνει τους εθνικούς, 
              προανήγγειλε εις τον Αβραάμ το χαρμόσυνον άγγελμα : Διά σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη»….: 
              Η πίστις και όχι ο Νόμος είναι η βάσις της αποδοχής του ανθρώπου από τον Θεόν….! ♥ 
 
Σχετικά δε με τον νόμο του Μωυσή…., 
 
         {{ Χμ, που φορούσε κάλυμμα…., όχι για να μην ιδούν τα ‘’θεο’’κολαστικά πειραματοεγκαύματά του…., 
         μα, τάχα, για να μην ιδούν οι άλλοι το τέλος του που ήρχετο….. κι αυτός παρήρχετο….: 
         Κάλυμμα (Μωυσέως) : Ησαΐας Α΄ : 25 : 7….: «πέπλον καλύπτον όλους τους λαούς 
         και ύφασμα υφανθέν επί πάντων των εθνών»…., 
         χμ, φενάκη και μάσκα απάτης…., λοιπόν…., ’’ενέργεια πλάνης’’, 
         ’’πνεύμα πωρώσεως’’, τρικ λόγου τε και πράξης τους,….: 
         κωδικικό «πέπλο»….: και το της εθν,’’αερ’’,οϋφαντικής Αθηνάς μάλλινο….. 
         ‘’και’’ το της Αράχνης -- ‘’υδρ’’αράχνης λινό….! }} 
 
τον χαραγμένο (!;) σε πέτρες…., 
 
      *** …..μάλλον, χαραγμένον σε ελαφρόπετρες, ρε ελαφροκάνταρο κι εσύ…., και μη ‘’σπάτε πλάκας’’….! 
      Ναι…., που ο Γιαχβέ τον έγραψε σε «δύο λιθίνας πλάκας με το δάκτυλόν του»….: Έξοδος : 31 : 18….. 
      κι ο Μωυσής τις έσπασε και τις ξανάγραψε…., χμ, σε ελαφρόπετρες και με τον….. μεσοδάκτυλό του….: 
      Έξοδος : 34 : 1, 28….: Η ανανέωσις της Διαθήκης….! *** 
 
χμ, τον θεόδοτο...., λέει πως..... έχει ήδη παρέλθει….,  κι αυτός και η λαμπρότητά του...., 
εξαιτίας του νόμου του Ιησού...., του πεπαραγμένου από το Πνεύμα με μεγαλύτερη λαμπρότητα...., 
 
     (( Ε, αυτό έκανε ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., χα, λαμπρότερα και με πιο «έξυπνα» λογο,πραξο,φακιρικά…., 
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     τα σκληρά κι ευθέα πολεμικά διαγγέλματα τα έκανε μαλακά και πλάγια και με ‘’μάλλινες’’ παραβολές…., 
     ενώ, μετά και σαν δεν έγινε το δικό τους….., χμ, στην ’’λινοπεπλούχα’’ Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη…., 
     πάλι σκληρά κι ευθέα πολεμικά διαγγέλματα…., εχ, ως «αρσενικός» κι αλά Π. Δ, πια….! )) 
 
αφού ο πρώτος νόμος…., ο της Π. Δ...., παράγει θάαααανατον και κατάαααακρισιν 
και είναι καλυμμένος με κάλυμμα, που το καταργεί ο Κύριος…., ήτοι, λέει, το Πνεύμα : Κύριος…., 
καθώς ο δεύτερος νόμος…., ο της Κ. Δ...., παράγει δικαίωση...., και είναι ελευθερωτής...., 
τα δε παιδιά του….. παιδιά της ελευθέρας...., ενώ τα του νόμου του Μωυσή..... παιδιά της δούλης....! 
 
           ◙ Ησαΐας Α΄ : 25 : $7 : (Ευχαριστήριος ύμνος επί τη προσδοκωμένη σωτηρία) : 
           «Και (!;) θα καταστρέψη / ο Κύριος / επί του όρους τούτου | της Σιών | τον (!;) πέπλον 
           τον καλύπτοντα (!;) όλους τους λαούς και το ύφασμα το υφανθέν επί πάντων των εθνών»….! 
  [[ …..λόγια, μόνο, λόγια…., που δεν…., ννναι…., που, πάντα και παντού, δόλια κωδικικός, και, λόγος….! 
  Εμ, τότε που τους έλεγαν για τα κωδικικά και μη αίσχη της Π. Δ, ‘’τέτοια’’ έλεγαν….. εμπαιχτικά τους….! ]] 
 
           Παραπομπή από το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Παύλου : 
           Προς Κορινθίους Β΄ : 3 : (14) 15 (16)….: 15 «Αλλ’ έως σήμερον, 
// …..(14) που «το ίδιο κάλυμμα μένει εις την ανάγνωσιν της Παλαιάς Διαθήκης, και δεν αφαιρείται, διότι διά  
του Χριστού καταργείται»….: ε, ‘’άλλο’’ κάλυμμα, ‘’άλλοι’’ κώδικες – «μπλόφες της ιερής διπλωματίας»….! // 
           οσάκις διαβάζεται ο Μωυσής, υπάρχει κάλυμμα εις την διάνοιάν τους 
           (16) μόλις όμως επιστρέψη κανείς προς τον Κύριον, αφαιρείται το κάλυμμα. 
 || Ναιαιαιαι…!; Ε, ννναι, λόγος διπλοπεπλόντυτος ο του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., παλιάς μαζί και νέας ‘’μόδας’’….! || 
           ‘’Κύριος’’ εδώ σημαίνει το Πνεύμα…..»….: Οι προσήλυτοι του Παύλου….! ◙ 
 
Παρομοιάζει, λοιπόν, τρισαθλίως συμβολοπαίζοντας, την Π. Δ με τη μια γυναίκα του Αβραάμ, τη δούλη…., 
και την Κ. Δ με την άλλη του γυναίκα, την ελευθέρα…., χμ, που καταργεί τις αμαρτίες των προ αυτής...., 
και θυμίζοντας την γραφή που λέγει....: «Διώξε την δούλην και τον υιόν της, διότι δεν πρόκειται 
να κληρονομήση ο υιός της δούλης μαζί με τον υιόν της ελευθέρας.»...., 
 
        /*/ Μπα…., και δίγαμος ο γεροξεκούτης Αβρα,α,μάκος…!; Ναι…., χα, ως και η ιδέα Αβρ,α,άμ….! 
        Ναι…., και με τη Χεττούρα, και τρίγαμος γύρω στα 140 του χρόνια….. και, έτσι, κι ο Νόμος….! 
        Κι ο Ισμαήλ, γιος του με τη δούλη του Άγαρ, γεννήθηκε «κατά τον φυσικόν νόμον» : φύσει…., 
        ενώ ο Ισαάκ, γιος του με τη γυναίκα του Σάρρα, 
        γεννήθηκε (!;) «δυνάμει της υποσχέσεως, (!;) κατά πνεύμα» : υπερφύσει…., ωςςςςς κι ο Ι. Χ…., 
 ( Ααα, ‘’ανεμογκαστρική’’ -- υποσχεσιακή -- πνευματική -- υπερφυσική κι η σύλληψη, και, του Ιησού…!; ) 
        κι οι δυο τους….. ’’Ιφιγένειες’’, ’’δούρειοι ίπποι’’…., σαφώς με ‘’αντικατάστατά’’ τους, κι αυτοί….! /*/ 
 
χμ, την γεννώσα παιδιά διά δουλείαν Π. Δ...., 
               [ Α, μιλάτε κι εσείς, ρε, δουλούχοι : ομοφύλων και μη…., 
               που δεν είπατε ‘’γρι’’, και, για την κι εκεί λαο’’λυγίστρα’’ δουλεία…., καλέ επαναστάτεςςςςς….! ] 
και, χα, αφού...., «ελθόντος του τελείου...., το μερικόν καταργείται.»....! 
                  || Εχ, έτσι δικαιολογείειειειειται, και, ο αθετήσας Γιαχβέ….! || 
 
            ► Γένεσις : 16 : $6 : Είπε δε ο Αβράμ προς την Σάραν· 
      [[ …..που τον καταράστηκε…., τον με ‘’υποκίνηση’’ της Σάρας, τότε, δίγαμο…., 
      που ανέχονταν τη δούλη της Άγαρ, 
      που την άφησε έγκυο, στον Ισμαήλ, ο 86χρονος Αβράμ, ενώ αυτήν, την «ωραιοτάτη» στείρα όχι…., 
      που την «εγκατέλειψε»….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 27….. 
      και την «περιφρονούσε»…., χα, ’’πριν τα ξαναφτιάξουν’’….! ]] 
           «Ιδού η δούλη σου· είναι εις την εξουσίαν σου· κάμε την ό,τι θέλεις». (!;) 
           Τότε η Σάρα την μετεχειρίσθη με τόσην σκληρότητα, ώστε αύτη εδραπέτευσεν από αυτήν»….! (!;) 
  { …..αφέντες και δούλες…., γιοι και κόρες….: χώρες -- ‘’χώρες’’….! Έι, ο Ισμαήλ : Ίσμαελ του Ηλ : Ελ….! } 
 
           Παραπομπή από το $6 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Πέτρου Α΄ : 3 : 7….: 
           «Οι άνδρες ομοίως / με τον Αβραάμ / να συζήτε με τας | …..έιιιιι…., τας ή την…!; | γυναίκάς σας 
           με σύνεσιν, απονέμοντες τιμήν εις αυτάς ως εις ασθενέστερον φύλον, 
           αφού είσθε και συγκληρονόμοι της δωρεάς της ζωής, 
           διά να μη παρεμποδίζωνται αι προσευχές σας»….! ( Α, και τι, οπορτουνίστικη, παραπομπή….! ) ◄ 
 
Έτσι…., και σχετικά με το ευθύς ως άνω…., 
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«Όσοι βασίζονται εις τα έργα του νόμου, αυτοί είναι υπό κατάραν»...., 
κατάρα από την οποία, λέγει ο Παύλος, τους εξαγόρασε ο Ιησούς…., χμ, με το να γίνει ο ίδιος κατάρα...., 
ο οποίος Ιησούς (!;) υπέφερε με όσα δοκιμάστηκε….! 
 
        (( Ναι…., κουράζονταν, διαρκώς, ο ετερότροφος…., χμ…., όταν τον κούραζε η, διαρκής, ξεκούραση…., 
        προφανώς, στο όρος Σινά της Αραβίας…., χα, όπου ήταν ο ‘’Κύριος’’…., 
        ‘’αντιστοιχία’’ της κάτω Ιερουσαλήμ…., 
        κι αυτός, ως κι ο Μωυσής κι οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’, και, εδώ….! 
        Άντε και, με τη Χριστοένωσή σας, καλή νέα δημιουργία…., χα, αυτούσιου λαού…., σαφώς, βεβαία…., 
        αφού, ωςςς ανα«γεννηθέντες από τον Θεόν, δεν αμαρτάνετε»….! )) 
 
Χα, και για αυτό, λέει ο Πωλ, είναι ικανός ο Ι. Χ να βοηθήσει εκείνους που δοκιμάζονται...., 
αφού ήλθε να βοηθήσει αδελφούς…., θεοπροόριστα...., 
εχ, μα, κυρίως, τους φορείς του, το κατεστημένο ιερατείο στο "Ισραήλ", ο μεγαλόψυχος διπλωμάτης…., 
και να εγκαθιδρύσει το δικό τους νέο...., χμ, στην κάτω Ιερουσαλήμ...., 
κι ας λέει πως αυτή η ελευθέρα είναι η άνω Ιερουσαλήμ…., 
ε…., εκτός κι αν ξαναμετακομίσουν : ξενιτευτούν : ουρανευτούν οι ομο’’τέτοιοι’’ αυτοί….! 
 
Και...., αφού…., λέει στους πιστούς του, και τους…., είναι, πια, παιδιά της ελευθέρας...., 
να είναι σταθεροί στην ελευθερία και να μην ξαναγυρίσουν στην παλαιά τους εκκλησία...., 
  || Ε, και στον πρώην ’’θεό’’ τους…., που άλλοι τον ‘’διαχειρίζονταν’’, πια…., α, και «υπό άλλο δέντρο»….! || 
πάλι στο ζυγό της δουλείας...., στον παλαιό νόμο…., που ήταν παιδαγωγός και προπομπός του νέου....! 
Του νέου νόμου του Ιησού, που αναγεννά...., αφού «τα αρχαία επέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούργια.»…., 
κάτι που προανάγγειλε κι ο Αβραάμ λέγοντας....: «Διά σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη.»....! 
       // Κάλέ Παύλε...., μήπως είσαι μετεμψύχωση του Νάρκισσου...., που μόνον εσείς και κανείς άλλος...!; // 
 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
▓ Ο Ιάκωβος, μεταξύ άλλων, λέει περί υποταγής…., ε, των «άσωτων και ακαθαρτόχερων»…., στο Θεό…., 
πως…., για να πλησιάσει ο Θεόςςς ‘’τέτοιον’’…., θα πρέπει, πριν, να τον πλησιάσει αυτός, το Θεόοο....! 
 
        // Ω ’’αδελφόθεε’’ Τζακ, από πολύ ‘’θεοπλησίασμα’’ έγινες ο 1ος πατριάρχης του Ι. Χ : Ι. ΑΧισμού…!; // 
 
    ■ Ζαχαρίας Α΄ : 1 : $3 : (Κλήσις εις μετάνοιαν) : Γιαχβέ / προς Ζαχαρία / : «Ειπέ εις αυτούς 
    ’’τα εξής λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· επιστρέψατε προς με’’, λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, 
    ’’και θα επιστρέψω προς σας’’ / τους,παραπεμπτικώς, ασώτους…!; /, --λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»….! 
 
    Παραπομπή…., πλην στην παραβολή του Ι. Χ περί του ασώτου υιού….: Λουκάς : 15 : 20….: 
    «Και εσηκώθηκε / ο άσωτος υιός / και ήλθε εις τον πατέρα του. 
    Ενώ δε ήτο ακόμη μακρυά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαγχνίσθηκε 
    και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχηλόν του και τον κατεφίλησε»….,….. 
    και, στην επιστολή του Ιακώβου : 4 : 8….: 
    «Πλησιάσατε προς τον Θεόν και θα σας πλησιάση και αυτός. Καθαρίσατε τα χέρια σας, ω αμαρτωλοί, 
    και ας είναι αγνές οι καρδιές σας, ω δίγνωμοι»….: Η φιλία του κόσμου….! (!;) ■ 
 
Επίσης, ο Ιάκωβος, αναφέρει πως η πίστη χωρίς τα έργα είναι (!;) νεκρή..... 
και πως «ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνον από την πίστιν.»...., ( …..έι, Παύλεεεεε….! ) 
πίστη, που, βέβαια, λέει, είναι απαραίτητη...., 
αφού και ο Ηλίας…., παρόλο που ήταν άνθρωπος με αδυναμίες, ως κι αυτοί...., «.....όταν προσευχήθηκε 
να μη βρέξη, δεν έβρεξε εις την γην τρία χρόνια και έξη μήνες.   / …..ε, ‘’βροχή’’ : ‘’νερά’’ : πολεμιστές….. / 
Και πάλιν προσευχήθηκε και ο ουρανός έστειλε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπόν της.»....!….. 
       || Α, νάτος κι ο υδραυλικός του Ουρανού...., ο με τον ‘’κάβουρα’’ φονιάς, χμ, και με βοηθό τον Ιωήλ....! || 
 
Ο Πέτρος...., και, σχετικά...., λέει για τους Εβραίους πως άλλοτε δεν ήταν ελεημένοι…., 
μα τώρα…., με τον Ιησού και τον λόγο του...., ελεηθήκανε...., 
                  [ Ε, άλλο Γιαχβέ….. κι άλλο η ‘’μετάλλαξή’’ του, και, ο Ι. Χ,….! ] 
χμ, οι Εβραίοι που «είναι γενεά που ο Θεός εδιάλεξε, βασιλικόν ιερατείον, έθνος άγιον, λαός δικός του...., 
που κάποτε (!;) δεν ήταν λαός του Θεού, τώρα όμως (!;) είναι λαός του Θεού.....»....!..... 
 
           *//* ....έιιιιι...., ω τρισ,τρ,άγιοι Καββάλ Εβραίοι Κάδμοι...., 
           χα, αλά ‘’Ισλάμ’’…., Αδαμόγενοι Γιεζίντι | …..χα, εκ του λεπρού Γιεζί της Π. Δ…!; | : αληθινοί πιστοί, 
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           χμ, ενώ οι Ευόγεννοι, κατά τους Γιεζίντι, διωκτέα παράσιτα : Γκόιμ : Κτήνη….,….. 
           χα, αλά Βραχμανισμό…., Βραχμόγεν,ν,οι…., Βραχμάνοι 
           «λατρευτ,έοι,οί ως θεοί απ’ τις κατώτερες τάξεις : κάστες»….,….. 
           αλά Δωδεκαθεϊσμό…., Δευκαλιό,Πυρρό,γεννοι…., βασιλείς κι ηγεμονικές οικογένειες : ιερατεία…., 
           «λατρευτ,έοι,οί από τις πετρόγενες τάξεις»….,…..ε, ξου, χξς΄ςς, ρε κοπρόγενοι φασίστες….! *//* 
 
      ▬ Έξοδος : 30 : $12 : (Ο κεφαλικός φόρος) : Κύριος / προς Μωυσή / : 
      «όταν ενεργής απογραφήν των Ισραηλιτών, 
      έκαστος τούτων να πληρώνη δι’ εαυτόν λύτρα προς τον Κύριον, / …..χρήματα του εξιλασμού….. / (!;) 
      όταν απαριθμής αυτούς, (!;) ώστε να μη επιπέση πληγή επ’ αυτών, (!;) όταν απαριθμώνται»….! 
 
      Παραπομπή από το $12 της Παλαιάς Διαθήκης στην επιστολή του Πέτρου Α΄ : 1 : 18, 19….: 
 
                        [[ (17) : «…..οφείλετε 
           *$* …..οι κατοικούντες προσωρινώς 
 ( Τί, προσωρινώς «διασκορπιστές των εθνών της γης μετά τον κατακλυσμόν…..»….: Γέν.: 10 : 32…!; ) 
          μεταξύ της Διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, 
          της Ασίας και της Βιθυνίας…., χμ, οι θεόθεν προεκλεγέντες….. *$* 
                        να ζήσετε (!;) με φόβον τον χρόνον της εδώ ζωής σας»….! 
      --- Ναι, ω «σπαρτοί»…., με φόοοβο…., χμ, μην και επιπέσει, παραπεμπτικάαα, πληγή εφ’ υμών….! --- ]] 
 
      «…..τώρα που ξέρετε ότι δεν ήτο κάτι φθαρτόν, σαν το ασήμι ή το χρυσάφι, 
      εκείνο με το οποίον ελευθερωθήκατε από τον μάταιον τρόπον ζωής, 
      που εκληρονομήσατε από τους πατέρας σας, αλλά το πολύτιμον αίμα του Χριστού 
      σαν αμνού χωρίς μώμον ή κηλίδα,…..»….: Ο χριστιανικός χαρακτήρ….! ▬ 
 
Ο εσχατολόγοςςς Ιωάννης, σχετικά, λέει πως οι πιστοί του Ιησού είναι απ’ το Θεό...., παιδιά του Θεού...., 
που, για αυτό, δεννν αμαρτάνουν…., που ο πονηρός Διάβολος δεν τους αγγίζει, σαν τους φυλάγει ο Θεός...., 
καθώς, χμ, «ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται υπό την εξουσίαν του πονηρού.»....! 
 
Του Διαβόλου, χα, του οποίου τα έργα ήλθε ο Ιησούς να καταργήσει...., 
          */* Κάλέ...., βρείτε μια "μαύρη τρύπα" και "εξαφανίστε" τα θεïστόμασκα θρασίμια του Σατανά...., 
          ε, και, ’’παραπεμπτικώςςςςς’’….! */* 
ενώ οι άπιστοι…., που δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και Υιός του Θεού...., 
δεν είναι από τον Θεόοο...., ως οι ψευδοπροφήτες...., 
που…., επειδή δεν είναι από τον Θεόοο…., δεν τους ακούν και δεν τους παραδέχονται...., 
χμ, αφού είναι παιδιά του Διαβόλου....,  | .....ρε...., μπαςςςςς και εγώ...!; | 
γιατί έχουν το πνεύμα της πλάνης…., το πνεύμα του αντιχρίστου, που «τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον.»....! 
          // Βρε κρυφτούληδες...., πού είναι από τότε...., χμ, σε ποιαά..... εκκλησιά ή μονή σας...!; // 
 
Συνιστά δε, ο Ιωάννης στους πιστούς τους, να φυλάγονται από αυτούς τους αντιχρίστους…., 
«να μην τους δέχονται στο σπίτι τους και να μην τους χαιρετούν…., 
διότι εκείνος που τους χαιρετά (!;) γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά.»....!..... 
              /*/ .....χα, σιγά μην καθίσετε σε κανένα κάθισμά τους και μολυνθείτε, ρε σιχαμερά μιάσματα....! 
              Και….. ’’τα ρέστα σας’’ στο Θεό σαςςςςς…., χμ, που στέλνει πνεύμα πλάνης, ναρκώσεως,….. 
              κι όποιον θέλει ελεεί…., όποιον θέλει κάνει σκληρό,…..! Ρεεε, άει στα τσακίδια, ’’θεοκτόνοι’’….! /*/ 
 
Μα κι ο Ιούδας...., και, σχετικά…., τα ίδια λέει περί πιστών και απίστων…., ως, λ. χ, «ενώ έσωσε ο Κύριος 
τον λαόν εκ της γης της Αιγύπτου, κατόπιν κατέστρεψε εκείνους που δεν επίστεψαν,..…»....! 
    ( Τόσο πια εκδικητικός, χμ, ο αγαπάνθρωπος Θεός...., ε, "δολοφόνοι" του...!; Ούουουουου....! ) ▓ 
 
           =============================================================== 
 
           11 --- 29 )                    
                     #29)                  Περί του ιερού όρους...... 
 
Διότι δεν έχετε προσέλθει εις όρος ψηλαφώμενον και καιόμενον με φωτιά, 
εις ομίχλην και σκότος και θύελλαν, και εις ήχον σάλπιγγος και φωνήν λόγων, 
   (( …..Ωωωωω…., τι καιόμενα από βασιλική φωτιά όρη….: ζάπλουτοι μη δίνοντες για την ‘’αιτία’’…., 
   χα, μες σε ομίχλη : υγρό ‘’αέρα -- αέρια’’…., ε, δικά –τους πλούσια κι ‘’ορο’’’’φάγα’’ ‘’πτωχά αέρια’’…., 
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   τι ήχοι σάλπιγγος από ‘’πολεμικά -- κροτούντα αέρια και νερά’’ –τους…., 
   τι πολεμικά διαγγέλματα με ‘’προγραφές’’ –τους…., ε, ‘’εν όψει’’…., τι Φόβος…., τι Δείμος…., τι Πάνας…., 
   τι φοβερά…., τι δειμ,τρομ,ικά…., τι πανικά…., τι ανυπόφορα….. κωδικικάαααα φαινόμενα….,….. τιιιιι….! )) 
που μόλις άκουσαν οι ακροαταί παρεκάλεσαν να μη ακούσουν άλλην λέξιν, 
διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν την διαταγήν, Και αν ζώον ακόμη αγγίξη το όρος, να λιθοβοληθή. 
Και ήτο τόσον φοβερόν το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε : Είμαι γεμάτος φόβον και τρόμον.  (!;) 
                                     [ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 12, εδ. 18, 19, 20, 21. ] 
 
               -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                               #29)           Περί του ιερού όρους..... 
 
Ε...., εχ…., αν ο Μωυσής δεν ανέβαινε σε όρος / …..στο Σινά….: σε ποιο από όλα…!; / 
με ομίχλη : αντάρα και σκοτάδι…., χι, χι, ιερό...., 
τόσο ιερό, που..... ώς και το ζώο ( ’’νερ’’ένιο δίποδο…!; ) που θα το άγγιζε θα έπρεπε να λιθοβοληθεί...., 
          {{ .....α, πολύ αυστηροί είστε, κάλέ δασ κάλοι...., χμ, και οι δασ κάλοι θα κριθούν αυστηρότερα....! 
          Εμ, και στην ιερή γη της Ιερουσαλήμ απαγορεύονταν νόμοθεν / …..ή όχι…!; / να μπαίνουν όνοι, 
          μα ο Διόνυσος Μωάμεθ Ιησούς μπήκε επί πώλου όνου 
          και….. μασ  ‘’όνεψε’’….. καββαλοαδαμοκαδμίως κι ‘’αποκρύφως’’….. ο ‘’Ούγκος’’ Ιη σούςςς….! }} 
δεν θα ήταν τόσο ανταριασμένος και σκοταδιστής...., κι αυτός και οι επίγονοί του...., 
χμ, ως εάν ανέβαινε…., κι αυτός...., σε φωτεινό και καθαρό βουνό...., 
                   [[ …..ε, κι εδώ κι έστω, όχι κωδικικά βουνά κι όρη…., να, τα «αλληγορικά…..»….! ]] 
οπότε δεν θα ήταν βλάσφημος λογοφακίρης, φονιάς,….. και όχι μόνον....! 
 
*$* Και, ’’επί τη ευκαιρία’’, οι σχιστόλιθοι του, εκεί, όρους Σινά ήταν έτσι…., πριν απ’ τη φλεγόμενη βάτο…., 
από φυσικό φαινόμενο με σχήματα ‘’βάτου’’…., ή έγιναν, χμ, από αποτύπωση της φλεγόμενης βάτου…., 
‘’θαυματικώς’’ και εις ανάμνησιν του ‘’θαύματος’’ με τον Μωυσή…!; 
Μήπως…., το ξαναλέω…., επειδή το ήξεραν…., έβαλαν φλεγόμενη βάτο κι όχι, πλατύφυλλη, συκιά, λ. χ…, 
για να μας το δείξουν, όπως και μας το δείχνουν, ως ‘’θαύμααααα’’ οι….. επ εξ εργο λογο φακίρ ηδες…!; *$* 
 
     (( * Ο συγγραφέας Στράβων μιλάει για το ξακουστό ιερό του Άδη : Πλούτωνα Πλουτώνιο στην Ιεράπολη 
     πως….. όποιο ζώο μπει στον περίβολο του Πλουτωνίου πεθαίνει αμέσως….! 
     Και, και, γι’ αυτό, προσοχή, βρε….. ζώα….! )) 
 
    ========================================================================== 
 
 
         11 --- 30 ) 
                       #30)        .............................. 
 
*)   …..Μιλώ (!;) κατά ανθρώπινον τρόπον (!;) ένεκα της φυσικής | σαρκικής | σας αδυναμίας….. 
                       // …..«της ακαθαρσίας και της ανομίας, που συνετέλεσε εις την ανομίαν σας»….. // 
   ( Α, οι χωρίς φυσικές αδυναμίες μιλούν κατά θείο τρόπο…!; )  [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 6, εδ, 19. ] 
 
    *) …..Κατά ανθρώπινον | …..μη εκκλησιαστικό…!; Ως προς τη σάρκα ανθρώπινον…!; | τρόπον μιλώ….. 
                                                                       [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 3, εδ. 6. ] 
 
*) Δεν ξέρετε τί λέγει η γραφή διά τον Ηλίαν, πώς αποτείνεται εις τον Θεόν (!;) κατά του Ισραηλιτικού λαού : 
Κύριε, τους προφήτας σου εφόνευσαν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν 
και έμεινα μόνος εγώ και ζητούν την ζωήν μου; Αλλά τί του λέγει η θεία απάντησις; 
Άφησα (!;) διά τον εαυτόν μου (!;) επτά χιλιάδες άνδρες, οι οποίοι δεν εγονάτισαν εις τον Βάαλ. 
    ( …..τίιιιι…., μόνον, 7.000 ιμπεριάλ ‘’σταγόνες’’ ‘’έβρεξε’’ η ‘’βροχή’’…!; 
    Εμ, λίγο φτωχά ‘’πτωχά αέρια’’ θα ήταν οι πλούσιοι χορηγοί τους και….. νεφέλες : ‘’πολεμικά αέρια’’….! ) 
Κατά τον ίδιο τρόπο και (!;) την σημερινήν εποχήν υπάρχει υπόλοιπον που εδιάλεξε η χάρις του Θεού. 
                                   [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 11, εδ. 2, 3, 4, 5. ] 
 
*) Αναφορικώς προς εκείνα που μου εγράψατε, (!;) καλόν είναι εις τον άνθρωπον να μην εγγίζη γυναίκα. 
          (*( Α…., τώρα πού ‘γινες ‘’τζιτζίκι’’…., Τιθωνέας, συ, ‘’χαντούμης’’…., αλλιώς μιλάς για το ‘’μανίκι’’….! 
          Ή, μήπως, οι πνευματικοί : οι με πνευματικό κορμί δεν έχουν σεξορμές….! Τί…., ανοργασμικοί…!; 
          Α, στις Χαριτωμένες –τους στιγμές της «σεπτής ηδονής», έχουν πνευματικές φυσικές σεξορμές….! )*) 



116 

(!;) Αλλά προς αποφυγήν της πορνείας, ο καθένας ας έχη την γυναίκά του 
και κάθε μία ας έχη τον δικόν της άνδρα.     [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 7, εδ. 1, 2. ] 
         || Ω απόγονε/νοι του Αυνάνα…., έχει και ‘’ιδιωτική πρωτοβουλία’’…., εχ, και….. ’’αβουλία’’….! || 
                                                 
*)   Ο χαιρετισμός γράφεται με το χέρι (!;) εμού του Παύλου, πράγμα που είναι (!;) σημείον 
σε (!;) κάθε επιστολήν μου· (!;) έτσι γράφω.          [ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 3, εδ. 17. ] 
        [[ Εσύ, ‘’Κομφούκιε’’…., σε κάθε…!; Τις με μελάνι…!; Και τις με πνεύμα ποίοςςςςς…!; Ο ’’Σενέκας’’…!; 
        Και….. τις ‘’πονηρές’’ οι άλλοι….. και με το ‘’πόδι’’ τους…., για να τις αμφισβητείς…., σαν σε…!; 
        Ε…., πώς…., ρε ‘’σημαδεμένε’’…!; ]] 
 
*) Διότι εάν ενωθήκαμε μαζί του / με τον Ι. Χ / σε ένα θάνατον σαν τον δικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του 
και σε μια ανάστασι σαν την δική του, διότι γνωρίζομεν ότι ο παλαιός εαυτός μας 
εσταυρώθηκε με τον Χριστόν, διά να καταστραφή το αμαρτωλόν σώμα, 
             ( …..χα…., υλικό κι αμαρτωλό το σώμα τους…., ως υπό τον Νόμον της Παλαιάς Διαθήκης…., 
             αλλά πνευματικό κι αναμάρτητο το σώμα τους…., ως υπό τον Νόμο της Καινής Διαθήκης….! ) 
ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, 
διότι εκείνος που έχει πεθάνει έχει ελευθερωθή από την αμαρτίαν. (!;) 
 
           ---- Εμ…., όποιος…., και, θανατοποινίτης…., εκτίει την ποινή του : όποιος ‘’εξαντλεί το θάνατό του’’….. 
           αποφυλακίζεται : ελευθερώνεται : ανασταίνεται….. και ζει ελεύθερα….. ’’ως προς την δικαιοσύνην’’…., 
     // που…., αν ξαναγίνει δούλος της αμαρτίας : αν ξανακάνει, και, κακούργημα -- θανάσιμο αμάρτημα…., 
     να…., ξανά, φυλακή : τάφος…., χμ, σε δεύτερη φυλάκιση : «δεύτερο θάνατο»….. // 
           ε, αφού ξεπληρώσει την αμαρτία του…., θανάσιμο ή μη : κακουργηματικό ή μη αμάρτημά του…., 
           οπότε ξεκινά μια «νέα ζωή»….! ---- 
 
Αλλ’ εάν επεθάναμε μαζί με τον Χριστόν, 
πιστεύομεν ότι και θα ζήσωμεν μαζί του | …..«μια νέα ζωή»….: (4)….. | ….. 
Διότι όταν ήσαστε δούλοι της αμαρτίας, ήσαστε ελεύθεροι ως προς την δικαιοσύνην. (!;) 
                                                  [ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 6 : (4) : 5, 6, 7, 8, 20. ] 
 
*) Διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι υιοί του Θεού. 
          ---- …..’’«ψευδή Πνεύματα»’’…., «αληθείς Παράκλητοι»…., ρε πώς ‘’σας’’ οδηγούν οι άκλητοι….! ---- 
                                     [ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 14. ] 
 
*) Ευλογήτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μη καταράσθε. (!;) 
                              [ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 12 : 15. ] 
 
       {{ Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. (!;) 
                                                          [ Παύλου : Προς Κορινθίους : 16 : 22.] }} 
 
*) Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα, αλλ’ ο ασθενής / «κατά την πίστιν» / τρώγει λάχανα….. 
  [ Πάντωςςς, τα καταφέρατε….: με τα πράσινα γυαλιά –σας, τα ‘’ζα’’, βλέπουν το άχυρο ως τριφύλλι και….! ] 
Ποιός είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέτην;….. Ο καθένας ας σχηματίση δικήν του πεποίθησιν….. 
Έχεις πίστιν; Κράτησέ την για τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού. ---- Ε, κι εσύυυ….. και μη μας ‘’τα’’….! ---- 
                                                             [ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 14 : 2, 4, 5, 22. ] 
 
*) Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεσθε μιμηταί μου. ( …..τίιιιι…., σε όοολα…!; Κι από πόοοτε…!; ) 
                    [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 4 : 16…., 11 : 1…., Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 3 : 17. ] 
 
*) Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν (!;) όλοι κάτω από την (!;) νεφέλην 
και όλοι επέρασαν μέσα από την (!;) θάλασσαν, 
και όλοι εβαπτίσθησαν εις τον Μωυσήν μέσα εις την (!;) νεφέλην και εις την (!;) θάλασσαν, 
        { …..βάπτισμα….: εν ύδατι = εν θαλάσσει…., εν νεφέλαις ‘’=’’ εν Πνεύματι : εν πυρί….,….! 
        …..‘’=’’….: ε…., απουσία των βασιλιάδων -- ελλείψει του θεσμού της βασιλείας…., 
        οι νεφέλες -- βασιλιάδες χωρίς στέμμα εξεξεξουσία είναι….,….! } 
και έφαγαν από την ίδια πνευματική τροφήν, και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτόν. 
             ( …..νέκταρ κι αμβροσία…., αερό,δροσό,μελι : μάννα…., κυνήν…., χρυσόμαλλον δέρας…., 
             αέρινο τζίνι….,….. ω συντρόφοι και συμπότες…!; Αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….! ) 
Διότι έπιναν από πνευματικήν πέτραν που τους ακολουθούσε, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. 
                                          [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 1, 2, 3, 4. ] 
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          {{ Διότι εις ένα Πνεύμα όλοι εμείς εβαπτισθήκαμε και εγίναμε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, 
    είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και όλοι με ένα Πνεύμα (!;) εποτισθήκαμε. 
       /*/ Χμ, τί…., πόσιμο ‘’υγραέριο’’ είναι το Πνεύμα : 3ος Κύριος….. κι όχι….. εισπνεόμενο ‘’αέριο’’…!; 
      Κάλέ, ο 3ος Κύριος της ‘’γήινης’’ Αγίας Τριάδος : Πνεύμα = ύδωρ = αίμα : 3 = 1 και ‘’ομο’’σύμφωνος….! /*/ 
                                                      [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 12 : 13. ] }} 
 
                  {{ Ευχαριστώ τον Θεόν που δεν εβάπτισα κανένα από σας παρά τον Κρίσπον και τον Γάιον, 
        διά να μη μπορή να πη κανείς ότι εβαπτισθήκατε εις το δικό μου όνομα. | Εμ, στο ευαγγέλιό σου….! | 
                                                                        [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 1 : 14, 15. ] }} 
 
                  *)  …..η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη,….. δεν λογαριάζει κακόν,….. όλα τα ανέχεται,….. 
           /$/ Ααααα…., αφού ο….. «ζηλότυπος», κακολογαριάζων,….. Γιαχβέ είναι αγάπη…., 
           άρα, κι η αγάπη είναι….. ‘’τέτοια’’….: ζηλότυπη, κακολογαριάζουσα,….. 
           χα…., αναλόγως ανάλογη…., ννναι…., που, η δικιά –σας…., ξέρει, ‘’μόνο’’, από….. ‘’λογιστικά’’….! /$/ 
                                                                              [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 13 : 4, 6.] 
 
           {{ Θεός / …..ο με περιόδους ανοχής και ‘’λογαριασμών’’, μα και μη…., προς Μωυσή….. / : 
«…..διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι ζηλότυπος Θεός, 
τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των, μέχρι της τρίτης και τέταρτης γενεάς 
όσων με μισούν / …..όσων προσκυνούν είδωλα….. / ….. [ Έξοδος : 20 : 5. ] }} 
 
*)  Αξιόπιστος είναι ο Θεός ότι ο λόγος μας σ’ εσάς (!;) δεν ήτο Ναι και Όχι συγχρόνως. 
Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός…..(!;) δεν ήτο Ναι και Όχι, αλλ’ εις αυτόν είναι (!;) μόνον Ναι. 
         [ …..α…., δοκεί μοι ότι ο λόγος σας ήταν και….: ναι—ναι—όχι….. και….. όχι—όχι—ναι….,….! ] 
Διότι (!;!;!;) όλαι αι υποσχέσεις του Θεού εις το πρόσωπον του Χριστού (!;!;!;) πραγματοποιούνται. 
                                                                              [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 1 : 18, 19, 20. ] 
 
*)  Διότι (!;!;!;!;!;) όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του / ο Θεός στον Ι. Χ / . 
Όταν δε λέγη ότι όλα έχουν υποταγή, 
(!;) είναι φανερόν ότι αυτό (!;!;!;!;!;) αποκλείει εκείνον / τον Θεόν / που υπέταξε όλα εις αυτόν / στον Ι. Χ / . 
       (( Εεεεε, κι αυτόννννν…., χμ, αφού λες, εσύ, Παύλε : Προς Εβραίους : 7 : 26….: 
       «υψωμένος / ο Ι. Χ / τώρα επάνω από τους ουρανούς»…., ενώ ο Θεός είναι στον ουρανό ή ουρανούς….! 
       Ναι….. κι άντε και γρήγορα και στον εξωουρανό : εξωσύμπαν…., χμ, για….. σιχτίρ καφέ….! )) 
(!;!;!;!;!;) Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν / στον Ι. Χ / , 
(!;!;!;!;!;) τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγή εις εκείνον 
   {{ Τί, ακόμα δεν τέλειωσαν τα ‘’ορο’’‘’παζάρια’’ ο Άμμων Δίας με τον Μ. Α, σώρρυ, ο Γιαχβέ με τον Ι. Χ…!; 
   Τί…., ακόμα δεν ξε’’κατίνιασαν’’ οι λυσσο‘’Κατίνες’’…!; }} 
που υπέταξε όλα εις αυτόν, (!;!;!;!;!;) διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσι. 
 
       (#( Έι…., ω Ι. Β…., ‘’σκληρό καρύδι’’ αυτός ο Ι. Χ…., που….. ’’σπάει καρύδια’’…., ώς και θεϊκάαααα….! 
       Να ο ‘’λογιστής’’ της αγάπηςςς….: «αν μου…., θα σου…., ε, και…., αν δεν μου…., δεν θα σου….!»….! 
       Ουουου…., ρε….. ξε’’τυφλωτή’’….. ’’τυφλωτή’’….. Φ,Π,αύλε…., συ που είσαι ‘’τύφλα στο μεθύσι’’….! )#) 
                                                  [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 15 : 26, 27, 28. ] 
 
        /*/ Ρε ξεφτίλα μαστουρωμένε…., ευθύς πιο πάνω λες πως «όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του», 
        ο Θεός στον Ι.Χ…., χμ, κι αμέσως πιο κάτω λες : «Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν / στον Ι. Χ / , 
        τότε…..»….! Ωωω…., και πολύ ζζζόρικος ο Ι. Χ, εδώ, απέναντι στο Θεόοο…., ανυπότακτόςςς του….! 
 
        Μήπως θέλει να σταυρωθεί στα αλήθεια…!; Πές ‘του…., όταν, τότε, τον ιδείς ζώντα…., ότι υπάρχει, 
        πλην απ’ το βουτυρόμελο, και το του Ι. Β μέλι μαζί μ’ ακρίδες…., ε, «αλληγορικές» ακρίδες της Α. Ι….! 
        Και….. τι όρους του βάζει ο διπλομεσίτης Ι. Χ του Θεούουου…., ώστε, εκπληρώνοντάς ‘τους, να είναι 
        «τα πάντα εν πάσι»…!; Α, ο «όχι ενός μεσίτης»…., ως λες αλλού…., που τον απειλεί, ο Ι. Χ το Θεόοο, 
        ότι, αν δεν του τα υποτάξει όλα, θα πάει με το μέρος του αντιθέεεουουου…., εεεεε…!; 
        Χα…., σας ‘’νεφθαλείμισε’’ ο άμπεσος ‘’Γιαχβέ’’ και ‘’ψάχνεστε’’…., χμ, κι άει στον Άμμωνα Δία…., 
        να την ‘’κάνεις πιο ψιτ’’ κι «αρσενικός» Μέγας Αλέξανδρος…., χα, κι όχι Μέγας Έλκανδρος…., 
        που εσύ….. θα είσαι αιωνίωςςς παρθένοςςς…., πλην από ‘’«παρθένοςςς»’’…., εεεεε….!….. /*/ 
 
*)  Διότι δεν είναι γνήσιος εκείνος που συνιστά τον εαυτόν του, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά. 
                                                                                           [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 10 : 18. ] 
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           [([ …..ουφφφ…., ποίος Κύριος, ρε γριφάκηδες Κυριακοί Δεσποινίδοι, που, ποτέ, δεν κυριολεκτείτε…!; 
           Ο συστήνων σας ‘’Σατάν’’ Δεσποινίδος Αρχικερατάς : Αρχιβασιλιάς :…., 
           τον οποίο, ‘’τώρα’’, ‘’φλερτάρετε’’…., ως άλλος Μωυσής, ή Αβραάμ…., 
           χμ, οι σούπερ Εβραιοφάγοι -- Εβραιο,’’νερο’’,’’πότες’’….,….. 
           όι βρε ‘’Σατάν’’ θρασίμια…., που….. ’’παλιρροείτε’’ τα ‘’νερά’’…., φορές δε και τα ‘’αέρια’’…!;….. ])] 
 
         {{ Αρχίζομεν πάλιν να συσταίνωμε τον εαυτόν μας; Ή μήπως έχομεν ανάγκην, όπως μερικοί, 
συστατικών επιστολών σ’ εσάς ή συστατικών από σας; (!;)    [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 3 : 1. ] }} 
 
  {{ Αυτό που λέγω, (!;) δεν το λέγω κατ’ εντολήν του Κυρίου.   ( Ε, αυτοσχεδίαζες, κιόλας, ω ελεύθερε….! ) 
                                         [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 11 : 17. ] 
 
            Διότι μου (!;) επιβάλλεται (!;) αναγκαίως να το κάνω / το κήρυγμα του ευαγγελίου του Ι. Χ / . 
  Αλλοίμονόν μου, εάν δεν κηρύττω το ευαγγέλιον. (!;)      { Ε, γι’ αυτό, μην αυτοσχεδιάζεις και πολύ….! } 
                            [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 16. ] }} 
  
*)   Από τους Ιουδαίους πέντε φορές υπέστην σαράντα παρά μίαν μαστιγώσεις, 
          [ …..ήτοι, 39….. και….. 5 Χ 39 = 195 μαστιγώσεις….. Νο 666…!; Χα, 1 + 9 + 5 = 6…!; ] 
τρεις φορές με ερράβδισαν, μια φορά με ελιθοβόλησαν, τρεις φορές εναυάγησα,….. ( Εμ, να πρόσεχες….! ) 
                                  [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 11 : 24, 25. ] 
 
*)    Τα χαρακτηριστικά του αληθινού αποστόλου επραγματοποιήθησαν ενώπιόν σας με κάθε υπομονήν, 
με σημεία και τέρατα και δυνάμεις. (!;)             [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 12. ] 
 
*) Διότι αν και εσταυρώθηκε / ο Ι. Χ / εν αδυναμία,  ( Τί, εν….. μαλακία, που λένε, στα αρχαιοελληνικά…!; ) 
ζη όμως με την δύναμιν του Θεού.   || Ποίουουου Θεούουου…!; Του ‘’Σατάν’’, που έγινε, πια, ‘’Θεός’’…!; || 
                                                                                         [ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 13 : 4. ] 
 
            {{ Είναι / ο Ι. Χ / η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γίνη αυτός ο πρώτος εις όλα,  (!;) 
  ( Εχ, Ι. Χ : Ι. ΑΧ, έτσι που διπλοτριπλο,μεσιτεύεις,παίζεις…., πολλάκις θα….. ’’πρωτο’’αποφυλακιστείς….! ) 
διότι εις αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήση (!;) όλον το πλήρωμα του Θεού, και δι’ αυτού να συμφιλιώση 
μετά του εαυτού του τα πάντα, τόσον τα επίγεια, όσον και τα επουράνια, 
      --/-- …..α…., πάλι, άλλα τα ‘’επουράνια’’…., που, ξανά, άλλαξαν ‘’ουρανό’’….! 
      Ναι, κι όσο για ’’γη’’ και ‘’επίγεια’’…., δεν θα στεργιώσουν, ποτέ, οι Οβριοί, ώς…., που το διάλεξαν….! --/-- 
αφού έφερε (!;) την ειρήνην με το αίμα του σταυρού του. 
                                                        [ Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 1 : 18, 19, 20. ] }} 
 
*)  Εμείς είμεθα εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι (!;) αμαρτωλοί εθνικοί.    [ Παύλου : Προς Γαλάτας : 2 : 15. ] 
 
*) Ποιόν σκοπόν λοιπόν έχει ο νόμος; Προσετέθη ένεκα των παραβάσεων, 
έως ότου έλθη ο απόγονος ( …..εχχχχχ, ρε μαστουρωμένε, οι «απόοοοογονοι»….! ) 
εις τον οποίον έγινε η υπόσχεσις· διετάχθη δε ο νόμος (!;) δι’ αγγέλων (!;) και με την μεσολάβησιν μεσίτου. 
Αλλ’ ο μεσίτης (!;!;!;!;!;) δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι (!;!;!;!;!;) ένας. 
 
      (*( …..7 ‘’ουρανοί’’….,/ 7 ‘’θεοί’’….,/ ‘’γαίες’’ 7….,/ 7 κι οι ‘’γιοι’’….! 
      Α, κι ο πατήρ και γιος του εαυτού του «υπερουράνιος» Εβραίος Κάδμος ‘’τέτοιος’’….. Νο 888-….! 
      Κάλέ, ο ‘’γήινος’’ : ο της Π. Δ εαυτός του : φυσικός πατέρας….. 
      γέννησε «σήμερον» τον ‘’ουράνιο’’ : τον της Κ. Δ εαυτό του : πνευματικό γιο…., 
      χμμμμμ…., σε….. ’’σύμβαση’’…., 
      α, και «αύριο»….. γέννησε τον υπερ,’’εξω’’,’’ουράνιο’’….. υπερ,’’εξω’’,εαυτό του…., τον ούτε….. ούτε…., 
      τον της….. Κ,αι,ε,νής Κ. Δ….. αγενεαλόγητο ’’Μελ χ,ι,υ,ε,σε δέκ’’…., σε….. ’’υπέρβαση’’….! Χξς΄ςς….! )*) 
                                                      [ Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 19, 20. ] 
 
*)   …..και ενταφιασθήκατε μαζί του κατά το βάπτισμα, 
      { …..εμ, και τα ιμπεριάλ 7 μυστήριά τους ψυχο’’τάφος’’ σας είναι…., ω, μάλλον, μη αναστοί εσείςςς….! } 
κατά το οποίον και αναστηθήκατε μαζί του διά της πίστεως, ( Τί…., ελευθερώθηκε το Ισραήλ : Φυλακή…!; ) 
εις την δύναμιν του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς. 
         /*/ Χμ, κάντε ‘του ‘’ορο’’·‘’τέτοια’’…., και θα ξαναπληρώσει….. για να αποφυλακιστείτε -- αναστηθείτε….! 
         Ή, τ ώ ρ α, είσθε «υπό άλλον θεόν : υπό άλλον ουρανόν»…!; 
         Και ποίος σας «ακύρωσε το χρεωστικό σας έγγραφο»…., χα, το της νοικιασμένης –σας Εδέμ…!; 
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         Κάλέ Φ,Π,αύλε…., υπό ποίον εκ των ιμπεριάλ 7 ουρανών…!; 
         ‘’Ξεπεράσατε’’…., ‘’«είτε με το σώμα, είτε εκτός σώματος, δεν ξέρω…., και τον τρίτο ουρανό»’’…!; /*/ 
 
Ακόμη όταν ήσαστε νεκροί ένεκα των αμαρτιών σας 
και του ότι ήσαστε απερίτμητοι, σας εζωοποίησε μαζί με αυτόν και μας συγχώρεσε όλας τας αμαρτίας μας 
ακύρωσε το (!;!;!;!;!;) χρεωστικόν μας έγγραφον με τας διατάξεις του, το οποίον ήτο εναντίον μας 
το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν· ---- Βρε, αυτό σταυρώθηκε ή ο…., ή ‘’ο’’…!; ---- 
απεγύμνωσε δι’ αυτού / του σταυρού / τας αρχάς και τας εξουσίας 
 
       ($$( …..εμ…., δανεικό : χρεωμένο το Ισραήλ : Εδέμ,….. στους ‘’Εβραίους’’….! 
       Και ποια εξουσιοαρχοντικά πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’ πλήρωσαν το εξωτερικό χρέος των Εβραίων…!; 
       Μήπως τα του νέου ‘’θεού’’ –τους…., που τους ‘’ανάλαβε’’, έτσι…., αποσυρόμενος, έτσι, 
       ο Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’…., λες και τους ‘’άδειασε’’ τους Εβραίους, ως αχρείστούς του, πια…., 
       όπως….. πριν κι έτσι και με άλλους Ιησούδες και μη…., τους πριν τους ο πριν του…., ανταλλάγμασι…., 
       χμμμμμ, αλά….. σήμερα και με τις ‘’τέτοιες’’ αντιστοιχίες τους….: π. χ, Ελ λάς, χρέος –της, μνημόνιο,…!; 
/**/ Έι, και, Έλ ληνες, είθε, του χρόνου : τη γιορτή των ‘’Θεο’’φανείων, ο ‘’χρεούχος’’ ‘’σταυρός’’ να μη ριχτεί 
στα ’’νερά’’ : ‘’θάλασσα’’, ‘’λίμνη’’,….. μα στα ‘’αέρια’’ : ‘’αέρα’’…., άλλως, όχι σε ‘’πεδιάδες’’, ‘’λόφους’’,….. 
μα σε…., και, κλεφτοντόπια…., ‘’βουνά’’ κι ‘’όρη’’…., ε, αυτά να ‘’πληρώσουν’’, ξεπληρώνοντας το χρέος,….! 
Ννναι, ω Ελ ληνο‘’νερά’’, ‘’ρουφήξτε’’ τον ρυπαρό –σας, ‘’αέρα’’…., μαζί με τον «επιπλέοντά» –σας Ι. ΑΧ…., 
α, κι όλους –του τους ‘’νερο’’κάθιστους…., ξεράστε ‘τα/’τους, νααα, ξέ‘’γυμνους’’, «θριαμβευτικά» : δικαστικά, 
και…., μόνο, έτσι, τώρα, πια…., θα λευτερωθείτε…., ναι, ω, κι εσείς, οι περισσότεροι, ‘’θολά’’ ‘’νερά’’….! /**/ 
       Και ποιά…., τα θριαμβευτικώς διαπομπευμένα του Ι. Χ τέως πλούσια και νυν φτωχά ’’φτωχά αέρια’’…., 
       εξουσιοαρχοντικά πλούσια ‘’φτωχά αέρια’’, ντόπια : γήινα ή μη…., κερδοσκοπούσαν με το…., απλήρωτο, 
       ως βολευτικό –τους…., εξωτερικό χρέος του Ισραήλ…., κρατώντας αιχμάλωτους τους Ισραηλίτες….,        
       νααααα…., όπωςςς….. οι σύγχρονοί μας ‘’τέτοιοι’’ και με ‘’τέτοιο’’ εμάςςς…., τους Έλ, λ,ηνες…., 
       καταπώς κι άλλους άλλων, υποθηκευμένων, χωρών : γαιών…., εξεξεξηρτημένων σε ‘’ουρανούς’’…!; )$$) 
 
και τας διεπόμπευσε δημοσία, σύρων αυτάς εις την θριαμβευτικήν πομπήν του.  (!;) 
                                                                           [ Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 12, 13, 14, 15. ] 
                                                                                              
*)  Όταν διαβάσετε την επιστολήν, φροντίστε να διαβασθή και εις την εκκλησίαν των Λαοδικέων  
και να διαβάσετε και σεις την επιστολήν (!;) από την Λαοδίκειαν.     [ Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 4 : 16. ] 
                 *)  Γνωρίζομεν, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Θεόν, ότι έχετε εκλεγή,….. 
     διότι απαρχής σας εδιάλεξε ο Θεός….. (Τί, και τους Θεσ/κείς είχε μες στο ιμπεριάλ μυστικό του σχέδιο…!;) 
                    [ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς : Α΄ : 1 : 4…., Β΄ : 2 : 13. ] 
     *)   …..διότι επάθατε και σεις τα ίδια από τους ομοεθνείς σας καθώς και εκείνοι από τους Ιουδαίους,….. 
Έφθασεν όμως επιτέλους η οργή επάνω τους.   [ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : 2 : 14. ] 
                       /*/ …..ε…., «ιερή διπλωματία»…., ε…., κι η μπλόφα ιερήηηηη….! /*/ 
 
            {{ Πραγματικά, είναι δίκαιον εις τον Θεόν να ανταποδώση θλίψιν εις εκείνους που σας θλίβουν,….. 
      που δεν ξέρουν Θεόν και δεν υπακούουν εις το ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
      οι οποίοι θα τιμωρηθούν με (!;) αιώνιον όλεθρον,….. 
              |*| …..(7) : «σ’ εσάς δε που θλίβεσθε, ανακούφισιν, και επίσης σ’ εμάς,…..»….. |*| 
                                                                             [ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : 1 : 6, 8 (7). ] 
             Να τους υπενθυμίζης / Τίτε / να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και τας εξουσίας, να πειθαρχούν,….. 
         --/-- Ννναι, για να είναι έτοιμα φτιαχτά σφαχτάρια στην όποτε δική σαςςς ‘’κατοχική’’ εξουσίααα….! --/-- 
                                                                                                       [ Παύλου : Προς Τίτον : 3 : 1. ] }} 
 
*) Γνωρίζεις / Τιμόθεε / ότι (!;) όλοι που ήσαν εις την Ασίαν, (!;) με άφησαν,….. 
                                           [ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 1 : 15. ] 
   // …..«ως (!;) κι ο Τίτος και (!;) μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου»….: Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 4 : 10….. // 
 
*) Να μην εντραπής, λοιπόν, την μαρτυρίαν υπέρ του Κυρίου μας, ούτε εμέ τον φυλακισμένον του,….. 
      ( Χμ, όχι, ρε, αυτός δεν θα φύγει….. από ντροπή για σένα….! )    [ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 1 : 8. ] 
*)  Κάθε θεόπνευστη γραφή είναι #1 και ωφέλιμη προς διδασκαλίαν,….. (!;) 
#1 Ή, κάθε γραφή είναι θεόπνευστη. ( …..τί….. ήηηηη…!; )        [ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 3 : 16. ] 
 
*)  Και (!;) κανείς δεν παίρνει μόνος του την τιμήν αυτήν, / …..την του να γίνει….. αρχιερεύς, ιερεύς….. / 
αλλά μόνον όταν καλήται από τον Θεόν, (!;) καθώς ακριβώς και ο Ααρών. 
Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν να γίνη αρχιερεύς, αλλ’ έγινε αρχιερεύς 
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από εκείνον που του είπε, Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα, 
   [[ …..χξς΄…., όταν θα τον ξαναγεννήσει ο….. ’’άλλος’’….. «αρσενικότερον»….. θά ‘ναι Αρχιαρχιερεύς…!; ]] 
όπως και (!;) εις άλλο μέρος λέγει, Συ είσαι αιώνιος ιερεύς κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ. 
 
Ο Χριστός κατά τας ημέρας της επιγείου του ζωής, έκανε προσευχάς και παρακλήσεις με κραυγήν δυνατήν 
και με δάκρυα προς εκείνον, ο οποίος (!;) ημπορούσε να τον σώση από τον (!;) θάνατον 
και, αφού (!;!;!;!;!;) εισακούσθηκε λόγω της ευλαβείας του,   { Τί, εισακούστηκε και δεν ‘’θανατώθηκε’’…!; } 
αν και ήτο Υιός, έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε, (!;) 
και, (!;!;!;!;!;) γενόμενος τέλειος, απέβη δι’ όλους, οι οποίοι υπακούουν εις αυτόν, 
αίτιος αιωνίου σωτηρίας, και (!;) ωνομάσθηκε από τον Θεόν αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. 
                                                                                   [ Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ] 
 
                 {{ Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα….: Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1….: 
        (Όραμα του αρχιερέως Ιησού)…., 
                        || «…..και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα»….: 
                        Αγγαίος : 1 : 1….: Ζαχαρίας κι Αγγαίος : σύγχρονοι….. || 
        Ο δε Ιησούς ο ιερεύς / ο αρχιερεύς / θα είναι εκ δεξιών του / του βασιλιά Ζοροβάβελ /….: 
        Ζαχαρίας Α΄ : 6 : 12, 13….. }} 
 
*)    Και (!;) επομένως (!;) ο Χριστός είναι μεσίτης διαθήκης νέας, ώστε, τώρα που έλαβε χώραν θάνατος 
διά την απολύτρωσιν από παραβάσεις κατά τον χρόνον της πρώτης διαθήκης, 
να λάβουν, όσοι είναι καλεσμένοι, την αιωνίαν κληρονομίαν, σύμφωνα με την υπόσχεσιν.  (!;) 
                                          [ Παύλου : Προς Εβραίους : 9 : 15. ] 
 
*)   Εάν όσοι υποβάλλωνται εις την λατρείαν αυτήν 
// …..την διά, υλικής, θυσίας ταύρων και τράγων….. // είχαν μια φορά καθαρισθή, 
δεν θα είχαν πλέον καμμίαν συναίσθησιν των αμαρτιών των. (!;) 
Ενώ απ’ εναντίας, με τας θυσίας αυτάς | τας πνευματικάς | γίνεται κάθε χρόνον υπενθύμισις των αμαρτιών, 
διότι είναι (!;) αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρέση αμαρτίας. 
  [ Μπουρ μπουρ μπουρ κι Γιομ Κιππούρ, φάτι, πάλι, του αγγούρ’….! Βουρ, ρε, στις Μαινάδες : Βάκχες….! ] 
 
Διά τούτο (!;) όταν έρχεται (!;) ο Χριστός εις τον κόσμον, λέγει, / ο Χριστός /  / Έι, εισαγωγικά : «» δεννν…!; / 
Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησες / ω Θεέ / , αλλά μου ετοίμασες (!;) σώμα. 
   [ Α, ένας, μόνον, ένας είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός…., μα οι Ιησούδες, ή οι με άλλο όνομα, πολλοί…!; ] 
Εις ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν έχεις ευαρέσκειαν.    { …..τί…., ο υλικός με….. όσφρηση…!; } 
Τότε   (!;) είπα / εγώ, ο Χριστός / , Ιδού, ήλθα, (!;) όπως είναι γραμμένον δι’ εμέ  / Α, ‘’τέτοιο’’ Μνημόνιο’’….! / 
εις τον (!;) κύλινδρον του βιβλίου, διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου.    | Χα, δεννν θα αθετήσει, πια….! | 
(!;!;!;) Αφού πρώτα είπε / ο Θ κι όχι ο Χ / , Θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας 
δεν ηθέλησες [ Α, δεν ηθέλησα,…!;….. Ή δεν ηθέλησες, Χριστέ…!;….. ] ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, αι οποίαι 
προσφέρονται κατά τον νόμον, (!;)       */* Ρε, μη κι ανταλλάξατε υλικά με πνευματικά : γνώση αγαθά…!; */* 
(!;!;!;!;!;) κατόπιν (!;) είπε / ο Χριστός / , Ιδού ήλθα να κάνω, ω Θεέ,το θέλημά σου. (!;)  
      || Έιιι, ναα, παζάρια με όρους….! Άρα, Χριστός ο Ιησούς….: «Χριστός Ιησούς», που λέει κι ο Πωλ….! || 
Αναιρεί το πρώτον διά να στερεώση το δεύτερον. (!;) Δυνάμει του θελήματος τούτου είμεθα αγιασμένοι διά  
της προσφοράς του σώματος (!;) του Ιησού Χριστού (!;) μια για πάντα. 
    // Α, ρηματικά και με μεθυσμένους χρόνους, είσαι «μέσα του : εν Χριστώ»…., ρε ψυχανώμαλε Πωλ….! // 
[ Ααα, επειδή έβαλε όρο, ως ‘’πρέπει’’ ο κάθε Χριστός, είναι κι ο Ιησούς….. Χριστός : «Χριστός Ιησούς»….! ] 
                                                                           [ Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ] 
 
*) Γυναίκες έλαβαν τους (!;) νεκρούς των (!;) δι’ αναστάσεως, άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να 
αφεθούν ελεύθεροι, διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν (!;). [Παύλου:Προς Εβραίους:11:35.] 
 
*)  / νουθεσία / Παιδί μου, μη περιφρονήσης την διαπαιδαγώγησιν του Κυρίου και μη χάσης το θάρρος σου, 
όταν ελέγχεσαι από αυτόν, διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί, 
   || Έι, έτσι κι ο παιδαγωγός άγγελος σατάν…!; Χμ…., έτσι και την Άγγελον η Κυρία Ήρα…., διά του Άδη….! || 
και μαστιγώνει κάθε παιδί, το οποίον δέχεται. Υπομείνατε την διαπαιδαγώγησίν σας….. 
/ (8) ως «γνήσια παιδιά και όχι νόθα»….. /  (!;)           [ Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 5, 6 (8). ] 
 
*)  Διά τούτο ενισχύσατε / οι διαπαιδαγωγούμενοι του Κυρίου / τα άτονα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα, 
και κάνετε ίσιους δρόμους για τα πόδια σας, 
διά να μη εξαρθρωθή το χωλόν αλλά μάλλον να θεραπευθή. (!;)  
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     ( Άντε, βρε…., και πώς θα κάνετε, ύστερα, τα θαύματά σαςςςςς…., χμ, αν αυτοθεραπεύονται…!; ) 
                                                                                                       [ Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 12, 13. ] 
 
*)  Αυτού / του Θεού / η φωνή εσάλευσε τότε την γην, || …..της επίγειας Σιών και την πέριξ αυτής γην….. || 
τώρα δε έχει υποσχεθή, (!;) Ακόμη μια φορά εγώ θα σείσω όχι μόνον την γην αλλά και τον ουρανόν. 
       [ Α…., ω καθελογής ‘’νερά’’ και καθελογής ‘’αέρια’’…., έχει, «ακόμα», να σας….. σείσει ο σχιζάκιας…., 
       χα, ο, και, «σεισίχθων» Ποσειδώνας Γιαχβέ….! ] 
Αι λέξεις ακόμη μια φορά φανερώνουν ότι εκείνα που σαλεύονται, 
επειδή είναι δημιουργήματα, θα μετακινηθούν, διά να παραμείνουν εκείνα, 
που δεν είναι δυνατόν να σαλευθούν. 
       ( …..μωρέ σαλεμένοι…., δεν σας πολυέσεισε ο βασιλειοσείστης ‘’Εγκέλαδος’’….. και έεεεεκτοτε…!; ) 
Διά τούτο, επειδή μας δίδεται βασίλειον (!;) ασάλευτον, / το της επουρανίου Σιών / 
ας είμεθα ευγνώμονες και ας λατρεύωμεν τον Θεόν κατά τρόπον ευάρεστον με ευλάβειαν και φόβον, 
διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει.  ( Σύγκρισις μεταξύ της επιγείου και της επουρανίου Σιών ) 
                                                                [ Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 26, 27, 28, 29. ] 
 
*)   Διά τούτο και ο Ιησούς διά να αγιάση τον λαόν με το δικό του αίμα έπαθε (!;) έξω από την πύλην 
/ (11) ως τα σφάγια των θυσιών «κατακαίγονται έξω από το στρατόπαιδον»….. / . (!;) 
                                                                                    [ Παύλου : Προς Εβραίους : 13 : 12 (11). ] 
 
*)   Από το ίδιο στόμα βγαίνει ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να γίνεται αυτό. 
Μήπως η πηγή βγάζει από το ίδιο μέρος γλυκό και πικρό; 
Μήπως μπορεί, αδελφοί μου, η συκιά να κάνη εληές ή η κληματαριά σύκα; (!;) 
Έτσι και καμμιά πηγή δεν βγάζει ταυτοχρόνως νερό αλμυρό και γλυκό.    [ Ιακώβου, κεφ. 3, εδ. 10, 11, 12. ] 
 
*)   Επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και αυτό του λογαριάσθηκε προς δικαίωσιν 
και ωνομάσθηκε (!;) φίλος του Θεού. 
    // * Αβραάμ : «ο φυσικός πατέρας τους»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 4 : 1….. //        [ Ιακώβου : 2 : 23. ] 
 
*)   .....διότι τα μάτια του Κυρίου είναι προσηλωμένα εις τους δικαίους και τα αυτιά του εις την δέησίν των, 
το πρόσωπον όμως του Κυρίου είναι εναντίον εκείνων που κάνουν το κακόν. (!;)  
                                                                    [ Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 12. ] 
 
*)  (!;) Διά του Σιλουανού, τον οποίον θεωρώ πιστόν αδελφόν, σας έγραψα την σύντομη αυτήν επιστολήν, 
διά να σας ενθαρρύνω και να σας βεβαιώσω ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού, 
εις την οποίαν σταθήτε.                               [ Πέτρου Α΄, κεφ. 5, εδ. 12. ] 
 
*)   Νομίζω είναι δίκαιον, εφ’ όσον είμαι εις τούτο το σώμα, να σας ξυπνάω με υπομνήσεις, 
επειδή ξέρω ότι γρήγορα θα το αποβάλω, 
  ( Ααα, σε φυσικό θάνατο, τα σώματα ‘’αποφασίζουν’’ κι αποβάλλουν τις ψυχές, ρε απόβλητε….. οίστρε….! ) 
όπως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε. / Χξς΄, ρε, πώς…!; Με F. A. X…!; / 
                                                                                                                 [ Πέτρου Β΄, κεφ. 1, εδ. 13, 14. ] 
 
*) Ταπεινωθήτε λοιπόν κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού  
διά να σας ανυψώση εις τον κατάλληλον καιρόν. (!;)            [ Πέτρου Α΄ : 5 : 6. ] 
 
*)  Εις αυτούς / …..στους, αλλαξοπιστήσαντες, ψευδοπροφήτες,….. / εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία : 
‘’Σκύλος που επέστρεψε εις το δικό του ξέρασμα’’  ( Σικ….. από σικέ…., ωχχχ, και πού να τους ξεράσω….! ) 
και ‘’Το γουρούνι, μετά το λούσιμο, κυλιέται πάλιν στον βούρκο’’.     [ Πέτρου Β΄ : 2 : 22. ] 
 
*)  Όποιος έχει γεννηθή από τον Θεόν, δεν κάνει αμαρτίαν, διότι σπέρμα αυτού μένει μέσα του 
δεν μπορεί να αμαρτάνη διότι έχει γεννηθή από τον Θεόν.  (!;) 
(!;) Από τούτο αναγνωρίζονται τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου : 
όποιος δεν κάνει το ορθόν, δεν είναι από τον Θεόν, επίσης και εκείνος που δεν αγαπά τους αδελφούς του. 
                                                                              [ Ιωάννου Α΄,  κεφ. 3, εδ. 9, 10. ] 
 
*)  Μπορούμε να πλησιάσωμεν τον Θεόν με εμπιστοσύνην διά τον εξής λόγον : 
εάν ζητάμε κάτι σύμφωνα προς το θέλημά του, μας ακούει. Και εάν ξέρωμεν ότι ακούει τα αιτήματά μας, 
ξέρομεν ότι εκείνα που του εζητήσαμεν έγιναν δικά μας. (!;)        [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 5, εδ. 14, 15. ] 
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*)   Αγαπητοί, τώρα είμεθα παιδιά του Θεού, αλλ’ ακόμη δεν έχει φανερωθή τι θα είμεθα. Γνωρίζομεν όμως, 
ότι όταν φανερωθή, θα είμεθα όμοιοι με αυτόν, διότι θα τον ιδούμε όπως είναι.  (!;)    [ Ιωάννου Α΄ : 3 : 2. ] 
 
*)  Όποιος ξέρει τον Θεόν, μας ακούει (!;). Όποιος δεν είναι από τον Θεόν, δεν μας ακούει. (!;) 
                                                              [ Ιωάννου Α΄ : 4 : 6. ] 
 
*) Υπάρχει ( Ε, ‘’ναι’’….! ) αμαρτία θανάσιμη / ασυγχώρητη /. Δεν λέγω να παρακαλέση / ο πιστός / γι’ αυτήν. 
                                                                    [ Ιωάννου Α΄ : 5 : 16. ] 
 
*)  Πολλά είχα να σου γράψω // …..ω Γάιε, ιδίως, περί του πρωτειομανούς Διοτρεφούς….. // 
αλλά δεν θέλω να σου τα γράψω με μελάνι και πέννα.        [ Ιωάννου Γ΄ : 13. ] 
           ( …..ε…., ρε Τζων…., τα συνωμοσιακά γράφονται με….. ’’Πνεύμα’’…., 
           χμμμμμ…., όπως κι οι ‘’τσαλαπετεινοί’’ του Σολομώντα έτσι….: έγραφαν, ‘’προέγραφαν’’,….! ) 
 
*)  Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου 
// …..τί…., του αδελφού του Ιησού Χριστού…!; // , προς…..      [ Ιούδα : 1. ] 
 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                        #30)        ………………………… 
 
Ο Παύλος, λοιπόν, ομιλεί κατά | …..ως προς τη σάρκα….. | ανθρώπινο τρόπο...., 
                   ---- …..χα…., πλην και κατά, σατανοκατθρώπινο, ’’θείοοοοο’’…., ως προς το Πνεύμα....! ---- 
χμμμμμ, εξαιτίας της φυσικής, της σαρκικής, αδυναμίας των "ακροατών" του …., 
ήτοι, «της ακαθαρσίας και της ανομίας τους, που συνετέλεσε εις την ανομίαν τους», 
ε, εις την ανυπακοή τους τω….. / …..τω νυν…!; / ‘’Κυρίω’’ τους…., 
 
        /**/ Άντε, ρε Άτυπτε : μη Ερινυοούχε, που κι εσύ ομολογούσες πως «ήσουν άπειρος ως ομιλητής»….: 
        Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 11 : 6…., 
        πράγμα που σου το επεσήμαιναν, ως λες, κι οι άλλοι….: 
        «αι επιστολαί ‘’σου’’ είναι σοβαραί και δυναταί….. 
        και ο προφορικός ‘’σου’’ λόγος μηδαμινός»…..: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 10 : 10….! /**/ 
 
για να τους μεταδώσει…., μιλώντας και με ανθρώπινο τρόπο…., πνευματικό χάρισμα...., 
κι αλληλογραφεί, κυρίως, με τους πιστούς του και τους εγκαθέτους του "βοσκούς" τους...., 
και γράφει διά χειρός του....! 
 
       *$* .....εμμμ…., αφού υστερούσε στα προφορικά του...., 
       να μη νομίζουν κιόλας ότι γράφουν τις, χμ, δυνατές και σοβαρές επιστολές του άλλοι...., 
       ως, λ. χ, ο Σιλουανός έγραφε τις επιστολές του αστοιχείωτου ‘’ψαροκάσελου’’ Πέτρου....: 
       Πέτρου Α΄ : 5 : 12…., χμ, λες και του έσπασαν το….. απλο….. χέρι του….. οι ‘’Ανανιοσαπφειρικοί’’….! *$* 
 
Και μας πληροφορεί πως ‘’είναι’’, κάτι σαν, από το υπόλοιπο των Ισραηλιτών…., 
τους οποίους Ισραηλίτες κατάστρεψε ο Θεός για τις αμαρτίες και την ανυπακοή τους σε αυτόν...., 
αφού ο Θεός, λέει ο Παύλος, σε παράπονο του Ηλία «.....και έμεινα μόνος και ζητούν την ζωήν μου»...., 
απάντησε, με F. A. X χξς΄, του Ηλία ότι «άφησε διά τον εαυτόν του (!;) επτά χιλιάδες άνδρες, 
οι οποίοι δεν εγονάτισαν εις τον Βάαλ---Σατανάν.»....! 
    // Ε, θα έκανε "εκπτώσεις" ο Θεόςςς τότε...., χμ, για "οικονομία" του…., α, κι άφησε τους του Ισμαήλ….! // 
 
Επιπλέον, μας πληροφορεί πως ο χξς΄ Θεός παραδίδει σε ανάξιο νου…., ώστε να κάνουν ανάρμοστα...., 
εκείνους που δεν κρίνουν άξιον λόγου το να έχουν ορθή γνώση για το Θεό...., 
   || Ε, και, μικρόψυχος…., ως οι "χριστιανοί"…., οι..... ανορθόδοξα ορθόδοξοι κι ορθόδοξα ανορθόδοξοι....! || 
οπότε..... δεν είναι έτσι άδικος ο Θεός...., που οργίζεται και τους παραμελεί...., 
χμ, χμ, χμ, «διότι τότε πώς θα είναι δυνατόν να κρίνη τον κόσμον;»...., αναρωτιέται ο Παύλος....! 
                         // ..…αχ...., ξηλώνει...., για να ράβει…., ρε, ο ‘’μόδιστρος’’ Γιαχβαλλαχδιοβράχμα....! // 
 
Επίσης…., ο Παύλος…., μακαρίζει όσους ο Θεός δεν θα τους λογαριάσει αμαρτίαν...., τους ακριτέους…., 
    ( Ναι, έτσι….., μα, μόνο, τους επιθανάτια και συνολικά υπερθετικούς : ++, 1Β7 και πλέον...., Φαύλε....! ) 
που ισχυρίζεται 
         |// …..χμ, δικαιολογούμενος πάλι για τα εγκλήματά του...., 
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         για τα οποία, ξου, φταίει ο νόμος των "προφητών" και του Μωυσή με τις υποβλητικές εντολές του..… \\| 
πως ο νόμος παρεισέφρυσε για να πολλαπλασιαστούν οι παραβάσεις κι οι αμαρτίες...., 
                                         /*/ …..ωωωωω…., μπράααααβο θεονόμοςςςςς….! /*/ 
αλλά, ωχ, έεεεετσι ξεχείλισε η χάρις του Θεού....! 
 
              ---------------------------------------------------------#####----------------------------------------------------------- 
█ Χα, δεν θα πρέπει, όμως, να επιμένουν, πια, στην αμαρτία : ανυπακοή, για να πλεονάσει η χάρις, λέει….! 
Δηλαδή….., δεν θα πρέπει να συνεχίζουν να αμαρτάνουν : ανυπακούουν….. υπό τον νόμον...., 
                --/-- …..έι…., ποίος συκή….. και ποίος άμπελος…!; Ο νόμος της Π. Δ ή ο Νόμος της Κ. Δ…!; 
                Ο Γιαχβέ της Π. Δ ή ο Γιαχβέ της Κ. Δ…!; --/-- 
αφού δεν είναι πλέον, οι πιστοί τους, υπό αυτόν...., 
αλλά κάτω από τη χάρη του |/ …..χα, τα χαριτωμένα ‘’θεο’’δουλικά….! \| και με τα….. 
άζυμα αληθείαςςς, λέει, του λόγου του Ιησού, του της Κ. Δ…., // Ααααα, άζυμος άρτος το νέο Πνεύμα….! // 
χα, με τον οποίο τους αρραβώνιασε ο Παύλος...., ||Ρε μαρή Κουμπάρε Πωλ, ‘’ξεσκέπασέ’’ ‘το, μη ξινίσει….!|| 
αφού τους έδωσε διαζύγιο από τον….. με προζύμι….. λόγο της Π. Δ....! 
 
    |$$| Α, καλώς…., ως κ,ο,ω,λοβακτηριούχο….! Μπα…., δεν καταργούν τον Νόμο, κάλέ…., 
    απλώς, χμ, τον ‘’μακιγιάρουν’’…., ‘’Σισυφικά’’, λεςςςςς…., εχ, με διαζύγιο…., 
    να, οι (!;) ανίκανοι να ιδρύσουν, έστω, θρησκεία, από μόνοι τους…., 
    παρά, μόνον, πάνω στο….. μνήμα της Παλαιάς Διαθήκης…., 
    και, αυτοί εδώ…., ως κι ο σχιζοΜωάμεθ στο Κοράνι….! Ναι, από κωδικοποιητική αδυναμία : μαλακία….! 
              ---- …..σφιχτή ‘’βέρα’’….,/ σφιχτό ‘’ψωμί’’….,/ ‘’άσπρη μέρα’’/ πού οι ‘’χαλαροί’’….! ---- |$$| 
 
Κι αυτό…., γιατί, τάχα, ο, αμετάβλητοςςςςς, ’’θυσιοχορτασμένος’’ Θεόςςςςς Γιαχβαλλαχδίας 
δεν θέλει πια, ούτε ευαρεστείται πλέον εις αυτήν, την Π. Δ...., 
                ( Χμμμμμ…., γι’ αυτό ο Ι. Χ του βάζει όρο πνευματοποίησής του…!; ) 
ήτοι, θυσίες και προσφορές για αμαρτίες κατά τους νόμους της Π. Δ…., [ Ε, είναι κι οι μοντέρνες θυσίες….! ] 
διά των οποίων κανείς, ω, δεννννν σώζεται….! 
        /*/ …..τίιιιι…., δεν σώζεται ούτε κι ο θανατοποινίτης : ‘’νεκρός’’ Μωυσής, κάλέ, που αναλήηηηηφθηκε 
        και τον διεκδικούσαν, χμ, ως ‘’ουδέτερο’’ ‘’νεκρό’’ σώμα, ο Μιχαήλ κι ο Διάβολος…!; /*/ 
 
Και…., για αυτό, πια…., λέει ο Πωλ…., ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς, προσφέρει το σώμα του μια για πάντα 
και «αναιρεί το πρώτον διά να στερεώση το δεύτερον.»…., 
χξς΄, αναιρεί την Π. Δ.....για να στερεώσει τη δική του Κ. Δ...., α, και του…..Παύλουουου….! █ 
              ----------------------------------------------------------#####--------------------------------------------------- 
 
Του Θεού…., που..... έτσι και για αυτό..... απέδειξε την αγάπη του προς τους αμαρτωλούς ανθρώπους...., 
στέλνοντας τον γιο του..… κι αποδεικνύοντας έτσι την αγάπη του προς αμαρτωλούς...., 
   ( Ε, οι σχιζάκηδες γιος και πατήρ των….. γαμικών….. παραβολών του Ιησού είν’ οι Γιαχβέ και Ιησούς….! ) 
αφού...., λέει, πάλι ο Παύλος...., δύσκολα θυσιάζεται -- πεθαίνει κάποιος για έναν δίκαιο (!;)...., 
το πολύ -- πολύ, ίσως, κάποιος να βρεθεί να θυσιαστεί -- πεθάνει για έναν αγαθό (!;)...., 
        [ .....ρε χαυνοκουλτούρα Π,Φ,αύλε...., δεν ξέρω, έστω, στο "Ισραήλ"...., μα σε άλλες χώρες της Γης...., 
        αμέτρητοι άνθρωποι θυσιάστηκαν για τους άλλους...., για….. την ειρήνη, την ελευθερία, τη ζωή,....! ] 
ως θυσιάστηκε ο Ιησούς...., ε, ’’θεατρικά’’…., για να δικαιώσει πάντας δωρεάν διά της πίστεως εις αυτόν...., 
αφού απ’ τα έργα του νόμου, λέει ο Παύλος, κανείςςςςς δεν σώζεται...., 
μα και για να σώσει όλους απ’ την οργήν του Θεού....!  / Έι, υπάρχουν ηρεμιστικά χάπια για Θεούςςς…!; / 
 
Παράλληλα, ο Πωλ, συνιστά στους πιστούς του να υπακούουν με υποταγή στους προïσταμένους τους…., 
τους εγκαθέτους από την κλίκα του Παύλου αρχιερείς...., χμμμμμ, που αγρυπνούν για τις ψυχές τους...., 
που...., αν όχι...., αλλοίμονό τους....,..... 
ως, πάλι, μας πληροφορεί πως τον, αναληφθέεεντα, Ενώχ...., 6ο απόγονο του Αδάμ, ή 7ο από τον Αδάμ...., 
επειδή ευαρέστησε τον Θεό..... με τις ‘’θυσίες’’ του, σώρρυ, με την πίστη του σε αυτόν...., ο Θεός τον 
μετέθεσε απ’ τον κόσμο «διά να μη ιδή θάνατον»....,  ( Ε, πριν καταληφθεί το Ισραήλ τον ‘’ανάλαβε’’….! ) 
  { Α, γι’ αυτό ‘’τον πήρε’’ στα….. 365 του έτη /…..και, ως ιδέα…../ , ενώ άλλους από 800 ετών και πάνω…!; } 
αφού πριν είχε δοθεί μαρτυρία ότι τον είχε ευαρεστήσει....! 
 
        ([ .....Κάλέ, Παύλε...., ο Ενώχ δεν ανήκε στη γενεά των αγριοποιηθέντων πρωτανθρώπων...., 
        που, βεβαίως, δεν είχαν, και, γραπτό λόγο...., ώστε να τα ξέρεις κι εσύ αυτά...., 
        ωχ, τα φακιρικά περί μεταθέσεως και μη ανευρέσεώς του, ήτοι, αναλήψεως : ξενιτεμού : ουρανεμού, 
        ως, τάχα, και, ο Χαζωραίος σας.…, ε, έστω, χα, στο….. Σινά : Άγαρ της Αραβίας :…., κι αυτός…!; ]) 
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Συνάμα δε…., και στις διάφορες επιστολές ‘’του’’, 
τις οποίες προτρέπει στους λήπτες τους να τις στέλνουν και σε άλλους…., 
ως, λ. χ, τους Κολοσσαείς στους Λαοδικείς, μα κι αντίστροφα…., 
  ---- Καλέ σειςςςςς…., πού είν’ η επιστολή του προς Λαοδικείς…!; Την κρύψατε….. ή είν’ η της Α. Ι…!; ---- 
ο Παύλος…., 
ο «φυσικός απόγονος του Αβραάμ…., του φίλου του Θεού, από πίστη / υποταγή / », κατά τον Ιάκωβο…., 
ως συνήθως…., κι αυτός : ο Παύλος…., 
συνιστά…., στους πιστούς του ‘’νεο’’ϊδρυόμενου κόμματός τους…., ε, το με τα σχιζοπαρακόμματα…., 
να υποτάσονται και να πειθαρχούν στις αρχές και τις εξουσίες….! 
                               // Ε, να, προς το παρόν…., ώσπου να τις διώξουν και….! // 
 
‘’Τέτοια’’ λέει και, και, προς τους Θεσσαλονικείς…., 
τους εκλεγμένους από τον Θεόοοοο «απαρχήςςςςς»…., 
που έπαθαν από τους ομοεθνείς τους : «τους αμαρτωλούς εθνικούς»…., 
όπως και οι δικοί του και μη από τους ομοεθνείς τους Ιουδαίους…., 
αλλά κι αυτός….: μαστιγώματα, ραβδισμούς, λιθοβολισμούς, ναυάγια,….. 
            { Α, μπας και το ναυάγιο προς Ρώμη ήταν προσχεδιασμένο σαμποτάζζζζζ αντιπάλων τους…., 
            που ο Κύριος του το φανέρωσε…., και…!; Ή δικό –τους : εξ αυτών : εκ Παυλικών και…!; } 
που, όμως, λέει, έφτασε, «επιτέλουςςςςς», η οργή του πάνω τους…., που δεν ξέρουν Θεόοοοο…., 
ώστε, ως είναι δίκαιο, να τιμωρηθούν αυτοί με αιώνιο όλεθρο απ’ τον Ι. Χ…., ε, που, ‘’πια’’, «αρσενικός»…., 
που δεν υπακούουν (!;) στο ευαγγέλιό του…., 
και να ανακουφιστούν, και, έτσι, όλοι τους αυτοί…., οι Χριστόφιλοι Θεσσαλονικείς κι οι Ιουδαίοι….! 
 
Προτρέπει δε τους, ’’τάχα’’, πιστούς τους να ευλογούν τους διώκτες τους και να μην τους καταριούνται…., 
χα, αν και, ο αλλόλογος κι αλλόπραχτος κι επιχαιρέκακος αυτός, 
’’όλο’’ ευθείες ή μη κατάρες κι αναθέματα είναι στους αντιθέτους, και, του….! 
 
Και…., συμπληρωματικά και σε διάφορους ‘’τέτοιους’’…., λέει ότι….: 
 
οι οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεούουουουου είναι υιοί του Θεού…., τσς, βασιλόφρονες….,….. 
 
…..η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, δεν λογαριάζει κακό,….. όλα τα ανέχεται,….. 
ξου…., όπως ο «ζηλότυπος» σχιζοΓιαχβέ, δηλαδή, καθώς ομολογεί ο ίδιος ο Γιαχβέ : ο Θεόςςςςς….,….. 
 
…..ο κηρυσσόμενος λόγος τους δεν είναι έτσι κι έτσι…. : ναι και όχι μαζί…., αλλά νέτα σκέτα ναι….,….. 
         *** Ουστ…., όχι--όχι--ναι….. και….. ναι--ναι--όχι….,….. βρε…., 
         να…., και καταφαίνεται, παντού, με όλους τους ‘’τέτοιους’’ σε Π. Δ και Κ. Δ…., 
         χα…., εις τας «θεοπνεύστους γραφάς…., 
         που….. «κάθε γραφή είναι θεόπνευστος….»…., τσςςςς, ω κωδικοποιητέςςςςς….! *** 
ως και του Ι. Χ…., χα, Ι. ΑΧ…., που ήταν σκέτα ναι….,….. 
                    [ Α, έτσι είναι οι της τυφλής υπακοής στο Σατανά….: «Yes, Man,….!»….! ] 
 
…..τα χαρακτηριστικά του αληθινού αποστόλου 
πραγματοποιήθηκαν ενώπιόν τους με σημεία και τ,κ,έρατα….,….. | Ξου, ’’Σαταν,ό,ιστό’’,σταλτε….! | 
 
…..δεν έχει ανάγκη…., όπως μερικοί, μάλλον, κάλπικοι…., συστατικών επιστολών…., 
ως ων γνήσιος…., καθώς τον συνιστά ο Κύριοςςςςς…., 
που κατ’ εντολήν του μιλά θεϊικότροπα…., πλην και κατ’ ανθρώπινον τρόπον : ανθρωπότροπα…., 
μάλιστα, αναγκαζόμενοςςςςς…., που αλλοίμονό του αν δεν τον διακηρύττει….! 
                      [ Εμμμ…., αφού υπόγραψες άλλο ένα συμβόλαιο : «Ντοκουμέντο…..»…., τι άλλο….! ] 
 
Εκφράζει δε και προσωπικά παράπονά του…., 
που όοοοολοι, λέει…., πλην του, ιατρού κι ευαγγελιστή, Λουκά…., τον εγκατέλειψαν…., 
οι της Ασίας, τέως, φίλοι του…., τάχα, για να ζήσουν κοσμική ζωή…., μέχρι κι ο Τίτος….! 
Ε, που, μάλλον, ’’ξεσυναχώθηκαν’’ και ’’τον μυρίστηκαν’’…., κι αυτόν και τις πράξεις του…., 
               || …..έι…., μήπως κρατά ‘’απόκρυφες’’ πράξεις –του ντροπήςςςςς…!; || 
για τις οποίες πράξεις του, μάλλον, λέει στον Τιμόθεο, ’’πλάι’’ στο ως άνω παράπονό του, 
να μην ντρέπεται…., χα, για τις οποίες φυλακίστηκε…., και να γίνονται μιμητές του….! 
  // Ω ηλεκτροθέτη : φωτιοβάλτη…., αν ήσαν, τότε, 2--3 σαν κι εσέ, Φωτιά στη Γη…., ε, από Ρώμη έως….! // 
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Σχετικά δε με τα βαπτίσματα : πολιτικές πεποιθήσεις :…., μας γνωρίζει ο Παύλος, κι άλλο, 3ο, βάπτισμα…., 
το του Μωυσή…., το εν…., σαφώς, πολεμικαίς…., νεφέλαις και θαλάσσει…., 
κάτι σαν το, μεικτό, εν πνεύματι μαζί κι εν ύδατι…., 
 
         [ Α, τίιι…!; Βασιλιάδες : Πνεύματα : Αιθέρας, ‘’τώρα’’, τα δημαγωγά : ‘’νερ’’αγωγά ‘’ευγενή αέρια’’…., 
         αλά Αρχαιοτρέλληνες φιλοσόφους…!; Αλλαγή καθεστώτων…!; Τυραννίες πλουσίων…!;….. ] 
 
αυτό που ο Ιωάννης, σαν απέτυχαν με τα 2, δείχνει στην Απο,Επι,κάλυψη 
για τον βασιλό,πνευματό,φρονα πολεμιστή Ιησού : «πέτρα πνευματική αναβλύζουσα πνευματικό ποτό»….! 
 
Ναι…., και ίσως και γι’ αυτό…., ’’αποκρύπτοντας’’ τις ιμπεριάλ προθέσεις, και, του…., να απολογείται…., 
που βάπτισε ‘’μόνο’’ 2, τον Κροίσπο και τον Γάιο…., ότι δεν αιρετίζει…., όπως δήποτε.…, 
καθώς ήθελε να δείχνει ότι «όλοι : δούλοι κι ελεύθεροι, Ιουδαίοι και Έλληνες, 
βαπτίστηκαν και ποτίστηκαν με ένα Πνεύμα»…., ννναι, η….. βασιλο,πνευματο,ντουντούκα….! 
 
           (**( Ρε Φαύλε…., δε μας χέ…. Μελχεσεδέ…., που θα μας πεις συ….! 
           «Ποιός είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέτην;….. 
           Ο καθένας ας σχηματίση δικήν του πεποίθησιν….. 
           Έχεις πίστιν; Κράτησέ την για τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού….»….,….. 
           ε, ναι…., ως λέει…., κι άστε, επιτέλους, ρε πλάνοι κρυπτοσατάνες : γκαβωτές με ‘’τυφλοσούρτες’’, 
           ο καθένας να βρει, μόνος : ‘’μόνος’’ του, τον όντως Θεό…., ή, τουλάχιστον, να τον αισθανθεί….! )**) 
 
Επίσης, πάλι ο Παύλος, χα, μας ‘’αποκωδικοποιεί’’, και έτσι, τα περί αναστημένων : αποφυλακισμένων….: 
«Γυναίκες που έλαβαν τους νεκρούς των / φυλακισμένους των / δι’ αναστάσεως | δι’ αποφυλακίσεως | , 
άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι 
                        [ Ω, τι ‘’πεπλο’’καλυμμένη αντιδιαστολή….. ο λογο,πραξο,φακίρης….! ] 
     ( …..και….. ποιούς…., εκ των έξω…., φοβούνταν αυτοί και….. προτιμούσαν τη φυλακή…., παρά να…!; ) 
διά να επιτύχουν μίαν άλλην / …..ασφαλεστέραν αποφυλάκισιν…!; / καλυτέραν ανάστασιν»….! 
 
     *##* …..εχ, νααααα, ρεεεε, έιιιι…., ω γυναίκες κι άντρες…., ο τάφος είναι φυλακή….. 
     κι ο φυλακισμένος είναι ζωντανός νεκρός…., 
     ε, κι ο αποφυλακισμένος είναι αναστημένος ζωντανός ζωντανός : ελεύθερος : αναγεννημένος :…., 
     ε, κι άντε και….. σε μία, ή και πλέον, καλύτερη ανάσταση…., 
     χμ, και απ’ την του φυλακισμένου : κητιασμένου Ιωνά….. 
     και απ’ την του φυλακισμένου : ‘’φυλασσόμενου’’….. Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,….! *##* 
 
‘’Έτσι’’ και σχετικά με το ευθύς ως άνω ‘’αναστασιακό’’, ο Π,Φ,αύλος, λέει….: 
ένωση του όποιου αμαρτωλού, μα καλεσμένου, πιστού 
με τον…., χμ, εν αδυναμία (!;) κι εκτός Σιωνοπύλης…., σταυρωθέντα : 
’’καθαρίσαντα’’ απ’ τις αμαρτίες και τις ανομίες ανυπακοής τω ‘’θεώ’’ : 
μη ρυπαρόντυτο : λινόντυτο….. Ιησού….. 
σημαίνει και θάνατο του παλιού του εαυτού κι ανάσταση σαν την του Ι. Χ….! 
 
Ήτοι…., σημαίνει νέα δημιουργία : νέα ζωή,….. χα, ’’νεοταξική’’…., 
χμ, απολύτρωση από παραβάσεις, τω Γιαχβέ, κατά τον χρόνον της πρώτης, της παλαιάς, διαθήκης…., 
χα, μέσω του όχι μόνον ενός μεσίτη της νέας διαθήκης Ι. Χ…., που διά του Ι. Χ, πεθαίνει…., 
        / …..εχχχχχ, κι η γνήσια επανάσταση : γνήσια αντίσταση στους τυράννους πεθαίνει….. δι’ αυτού….! / 
χα, μέσω του υποταχτή του λαού/των λαών τω τυράννω Γιαχβέ Ι. Χ…., 
του, τάχα, εν ‘’αερίοις’’…., ννναι, κι όχι εν ‘’ύδασι’’…., την ‘’γην’’ κρεμάσας…., 
του πρωτοτόκου εκ των νεκρών, ξου, του Ισραήλ, 
που ολόκληρο ήταν, και, τότε, μια φυλακή αμαρτωλών : ανυποτάχτων τω Γιαχβέ….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 : 
Όραμα των ξηρών οστών· αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! 
 
Του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., μαζί με τον οποίο ενταφιάστηκαν κατά το βάπτισμα….,   | Εχ, ο παλιός τους εαυτός….! | 
κατά το οποίο κι αναστήθηκαν μαζί του      / Ε, ως….. ανα….. νέα δημιουργήματα….! / 
διά της πίστεως : υποταγής τω Γιαχβέ…., 
δι’ ής και σταυρώθηκαν : παραγράφτηκαν οι παλιές τους ανομίες : ανυπακοές :…., 
α, και υποτάσσοντας τις πρώην αρχές κι εξουσίες…., 
ναιαιαι, χα, σε όνειρο ‘’ονείρωξη’’…., που τους έγινε εφιάλτηςςςςς….! 
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Ννναι, καλέ Ι. Χήδες…., όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του Ιησού ο, τότε κι εκεί, έστω, Γιαχβέ…., 
όλα, χμ, ε, πληηηηην του Γιαχβέ…., 
     // Χξς΄…., του διαπαιδαγωγού : μαστιγιοπαιδεύοντος όλα τα παιδιά του…., εξού και γνήσια…., ξου….! // 
οπότε…., τ ό τ ε…., του ‘’υπετάγη’’ κι ο Ι. Χ…., χα, έιιιιι, με όρους…., 
ουστ, για να είναι ο Θεόςςςςς «τα πάντα εν πάσι»….: Παύλου : Κορ. Α΄ : 15 : 26, 27, 28, 29….! 
 
Ο ανα νέος : ανα καινός Θεός…., που τους δίνει, πια, χα, ασάλευτο βασίλειο…., το της επουρανίου Σιών 
                                  | …..μπα…., τί…., με «σπαρτή» ξενιτιά : εξωμεταφορά…!; | 
σε εσαεί, χμ, νέα δημιουργία : νέα τάξη πραγμάτων…., χα, με σεισμούς : ανακατατάξεις 
της επίγειας Σιών και του επίγειου ουρανού : χωρών εκτός Σιών….! 
 
Ναι…., όι καημένοι καμμένοι, νααααα…., η κατακαίουσα φωτιά, κάθε κι εκάστοτε, Γιαχβαλλαχδίας…., 
ναι…., όι καημένοι καμμένοι, νααααα…., ο που φωτιά ήλθε να βάλει στη γη…., 
ο που, τελικά, έγινε μια για πάντα και αιώνιος / …..κάλέ, πότε έγινε…!; / ιερεύς : αρχιερεύς…., 
                       / …..χα, ωςςςςς ο Ιησούς ο του Ιωσεδέκ της Π. Δ….. / 
αφού εισακούστηκε κι αυτός ο Μελ χεσε δέκιος και θεατρόκλαυτος 
κι οι όροι του…., χα, μάλλον, οι άκρως βολευτικοί του Γιαχβέ…., τόοοτε…., που, ‘’αμέσως’’ μετά, δεννν….! 
    { Ε, κι αυτά, ως τα λένε και θέλουν…., άλλοτε έτσι κι άλλοτε αλλιώς….!..... Τίιι…., εγώωω αντιφάσκω…!; } 
 
Του Γιαχβέ…., που τον έχρισε : γέννησε τότε αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του ‘’τέτοιον’’…., 
ε, που έγινε τέλειος ευλαβής : επίκυπτος…., 
μαθαίνοντας / …..χμ, κι ως «βουτυρομελότροφος»….. / την υπακοή από όσα έπαθε…., 
             | …..χμμμ…., ννναιαιαι…., γλυκό φάι…., πικρό χέσιμο ο Απόλλων, σώρρυ, ο Ιησούς….! | 
ως κι αυτός έμαθε στους πιστούς του…., 
χα, ο αίτιος…., ως όλοι οι ‘’τέτοιοι’’, πάντα και παντού…., αιωνίιιιιου σωτηρίιιιιας….! 
 
      [[ …..α, ω, ι, ε…., χαίρεσθε, όι αιωνίως σεσωσμένοι, εν Κυρίω πάντοτε…., 
      ε, και εν δεσποινίδω…., όι πνευματικάαααα λαοτζίκια…., όι τρισαθλίως συμβολισμοπαιγμένα….! ]] 
 
          ♣ Συμβουλεύει δε…., μα….. κωδικικιζέ…., τους Γιαχβοδιαπαιδαγωγούμενους 
          να ενισχύσουν τα άτονα χέρια και τα παραλυμένα γόνατά τους…., 
          όπως και να κάνουν ίσιους δρόμους για τα πόδια τους, 
          για να μη εξαρθρωθεί το χωλό, αλλά μάλλον να θεραπευτεί….! 
          Ησαΐας : 33 : 23, 24….: (Υπόσχεσις σωτηρίας) : 
          «Τότε οι (!;) τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι (!;) χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν. 
          Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών / θα λέγη ‘’είμαι ασθενής’’, 
          διότι όλοι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν των αμαρτιών των»….,….! 
 
            ---- Βρε…., λέτε και τα, ουστ, ’’θαύματα’’ των χωλών κ. λ. π…., να ήσαν σικέ και για αλληγορία…., 
            μάλιστα δε ‘’υγειώςςςςς’’ λειολαφυρική…!; Εμ, τι άλλο από….. «αλληγορικά θαύματα»….! ---- ♣ 
 
Ναι…., ε, και με όρους…., μνημονιακούς μεν, αντιμνημονιακούς δε…., πράγμα που φαίνεται…., 
α, παρουσιάζοντας…., το πειραματόζωο ο Ι. Χ στον πειραματιστή Κύριο : Γιαχβέ : ’’θεό’’ :…., το σχέδιό του, 
το κάλλιστο μεταξύ των συνυποψηφίων του για εκεί και τότε ‘’Κύριοι’’…., 
σαν, νααα, του επιβάλει την πνευματική του θυσία, 
καταργώντας την των ταύρων και τράγων υλική, 
που μ’ αυτήν, χα, δεν είχαν συναίσθηση των αμαρτιών τους, και, οι Εβραίοι….! 
 
Πνευματική θυσία : υπενθύμιση των αμαρτιών τους και δυνατή να αφαιρέσει αμαρτίεςςςςς…., 
ε, οπότε…., τ ό τ ε…., του είπε ο εξυπνότερος υιός του σκότους Μέγας Αλέξανδρος : Μ. Α, σώρρυ, Ι. Χ 
     // …..α, μήπως του έδωσαν κι οι δυο…., Μ. Α και Ι. Χ…., ‘’μυστικές’’ γνώσεις της χώρας τους…!; // 
πως θα γίνει το δικό του…., ε, του Άμμωνος Δία, σώρρυ, του Γιαχβέ, το θέλημα…., 
που ‘’δεν τραβούσε άλλο’’ η απεχθής θυσία ζώων εκτός πύλης : εκτός στρατοπέδου…., 
που την ωσφραίνονταν ο Γιαχβαλλαχδίας κι ηρεμούσε και δεν τους ‘’σιχτίριζε’’ ο Σ·οικτίρμων…., 
ο, και, της Παλιάς Διαθήκης ‘’τέτοιος’’ : ο Νομοδιατάξας δι’ αγγέλων (!;) και με την μεσολάβησιν μεσίτου, 
που δεν είναι ενός ( …..εχμ, μάλλον, περιζήτητος σπουδ αρχήδης….: ’’θεό’’θεν, μα και ‘’σατανό’’θεν….! ) ….! 
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
▓ .....χμ, όπως και ο Ιωάννης...., υπόλοιπο κι αυτός...., που πίστευε ότι..... 
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«όποιος έχει γεννηθή και είναι από τον Θεόν…., άρα, και τον ξέρει…., δεν κάνει αμαρτίαν και τους ακούει, 
διότι σπέρμα αυτού μένει μέσα του· δεν μπορεί να αμαρτάνη διότι έχει γεννηθή από τον Θεόν.»…., 
ενώ οι μη….. όχι….! 
      [ .....τσου, ρε αναμάρτητοι θεογέεεεεννητοι....! 
      Ε, αφού ουδείς αναμάρτητος…., άρα, ουδείς / εκ των τόσων σας ανόμων / θεογέννητος…., ρε….! ] 
 
Όπως απ’ τον Θεόοοοο, λέει πάλι ο Ιωάννης, έχει γεννηθεί όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είν’ ο Χριστός…., 
απ’ τον Θεό, χα, που ακόμα δεν τους έχει φανερωθεί…., 
       ---- Ρε Τζων, αφού ο Ι. Χ είναι ‘’φτυστός’’ ο θεόςςςςς….! Φτουουουουου…., ε, φτου μασαλά….! ---- 
μα, όταν τους φανερωθεί / Έι, τότεεεεε….! / , θα είναι όμοιοι με αυτόν…., διότι θα τον ιδούν όπως είναι…., 
οπότε και θα μάθουν, τα τότε παιδιά του Θεού αυτοί, τι θα είναι…., εχμ, χξς΄, σατανόμορφοι….! 
                 // .....χμ, οι μη "χριστιανοί", λοιπόννν…., που δεν πιστεύουν στον αρχιτσαρλατάνο Χ,Γ,Ν,αζωραίο 
                και τα, τσς, ομιλούντα, δίποδα, περιστέρια του...., ανα·γεννήθηκαν απ’ το Σατανά....! Τι σικ….! // 
 
Εκείνος, όμως, λέει ο Ιωάννης, που δεν πιστεύει στον Ι. Χ...., κάνει τον Θεό ψεύτη...., γιατί έδωσε μαρτυρία 
             // .....τσίου, τσίου…., και, με το περιστέρι που μιλούουουουουσε έδωσε μαρτυρία....! // 
ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του..... και πως, μόνο, δι’ αυτού έχει ζωήν αιώνιον...., 
αφού, μόνο, αυτός, ο Ιησούς, είναι αιώνιος ζωή....! 
 
       [[ .....δηλαδή, ω Τζόβανε, εμείς, πια…., που έχουμε, ως λες, πνεύμα του κόσμου κι όχι θείο, ως σεις…., 
       δεν θα έχουμε αιώνιο ζωή...!; Μόνο σεις...., οι με θείο πνεύμα ’’144.000’’ παρθέεενοι….. ‘’πόοορνοι’’...., 
       χμ, θα έχετε αιώνιο ζωή...., «οι οικονόμοι μυστηρίων του Θεού»...!; Ουστ…., ρε χξς΄ςς….! ]] 
 
Έτσι…., όποιος λέει ότι μένει εν τω Ιησού..... οφείλει να ζει όπως ο Ιησούς...., 
                 // Ε…., ευτυχώς…., δεν μπορούν όλοι να έχουν..... προστάτες και χορηγούς 
                 και να είναι, και, βολτοκουλτούρες....! // 
ο οποίος είναι ο μόνος αναμάρτητος : ‘’τελικά’’, ‘’απολύτως’’ υποταγμένος τω Βασιλεί ‘’Γιαχβέ’’..... 
      || Ω…., και, αυτό…., φαίνεται και στα 4 ευαγέλια…., που ήταν 664 + 2…., μα και στα απόκρυφααα….! || 
και για αυτό μπόρεσε να σηκώσει τις αμαρτίες "όλων"...., 
χμ, οι οποίες έχουν συγχωρεθεί...., λέει ο Ιωάννης…., έστω, κι εδώ, αυτόςςςςς…! 
 
    {{ .....έιιιιι…., βολεύεστε, και, έτσι...., εεεεε...!; Εχχχχχ, μεγαλύτερο : πλέον θανάσιμο αμάρτημα 
    απ’ την, όπως, ’’Θεοκτονία’’ –σας δεν υπάρχει, ρεεεεε….! 
    Άρα, έτσι, δεν προσευχόμαστε, πια, για σας…., να, για όλους κι όποιας θρησκείας τους ‘’τέτοιους’’….! }} 
 
Και αυτόν τον Θεό..... μπορούμε…., λέει ο Ιωάννης...., να τον πλησιάσουμε με εμπιστοσύνη…., 
διότι ακούει τα αιτήματά μας…., χα, που τα εκπληρώνει…., αν είν’ δίκαια και σύμφωνα με το θέλημά του....! 
        ( Χξς΄, άρα...., τόσα αιτήματά μας…., που δεν μας τα εκπληρώνει ο Θεός...., είναι άδικα και...., ε...!; ) 
 
Σαφώς…., πολλά μας….. τα ’’αποκρύπτουν’’…., ως, και, ο Ιωάννης…., 
που λέει…., σχετικά με τον πρωτειομανή Διοτρεφή, ιδίως…., 
ότι δεν τα γράφει / …..στην προς Γάιο επιστολή εδώ….. / γιατί τον μισεί…., ο Ιωάννης τον Διοτρεφή….,….. 
εχ, νααααα…., υπονοεί, βρε, ότι ‘’κάτι’’ αγραφτό….. του ετοιμάζει κωδικικώςςςςς…., 
ε, ’’κάτι’’…., ως ο κατ’ εξοχήν Καββαλιστής και ιδρυτής του 1ου Τάγματος των Καββαλιστών, ο Ιωάννης…., 
που στα κάθε ‘’τετοια’’ : και, πρωτειομανή Γκόιμ τα επιφύλασσαν θεϊκέςςςςς εκπλήξειςςςςς….! 
 
         ◘ …..κατά διαβεβαίωση του Πέτρου...., «.....τα μάτια του Κυρίου είναι προσηλωμένα εις τους δικαίους 
         και τα αυτιά του εις την δέησίν των…., [Αχ, ‘’Ρινοκλούστη που θες’’….!] το πρόσωπον όμως του Κυρίου 
         είναι εναντίον εκείνων που κάνουν το κακόν.»...., 
         όπως, επίσης, διαβεβαιώνει τους πιστούς, ο Πέτρος, πως….. 
         η σωτηρία των πιστών είναι έτοιμη να φανερωθεί, χμ, κατά τον έσχατο καιρό…., 
         τους μακαριζόμενούς του πιστούς…., που κανείς δεν μπορεί να τους βλάψει…., λέει…., 
         χμ, εφόσον μιμούνται το καλόν....! 
                   // Χα…., γι’ αυτό οι τόσοι δίκαιοι είναι κακόμοιροι..... και οι τόσοι άδικοι είναι καλόμοιροι...!; // 
 
         Επίσης…., πλην και άλλων υποτακτικών πραγμάτων στις ανώτερες εξουσίες…., 
         ο Πέτρος ζητά από τους πιστούς τους…., ιδίως, από τα ‘’νερά’’…., 
         να ταπεινώνονται : να υποτάσσονται στο Θεόοοοο, 
         για να τους ανυψώσει : ‘’αεριοποιήσει’’ στον κατάλληλο καιρό…., χα, ως κι αυτούς…., 
         ενώ, αναφερόμενος στους αποστάτες ψευδοπροφήτες, λέει πως 
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         αυτοί μοιάζουν με τα σκυλιά, που τρώνε τα ξεράσματά τους 
         ή με τα γουρούνια, που, μετά από το λούσιμό τους, κυλιούνται στο βούρκο…., 
         νουθεσία που ‘’πάει γάντι’’ σ’ αυτούς : και, τους 12 ‘’τέτοιους’’…., 
         που, έστω, από λαϊστές : βάπτισμα ύδατι έγιναν αντιλαϊστές : βάπτισμα πνεύματι,….! ◘ 
 
Παράλληλα δε, συμβουλεύει…., ο Ιωάννης…., τους "ακροατές" του να προσεύχονται για όλους...., 
πλην για όσους έκαναν θανάσιμη αμαρτία….,    ( Ααααα, θανάσιμη….! Τω όντως Θεώ, ρε, τίιιιι…!; ) 
όπερ μάταιον...., αφού αυτοί, έτσι, είναι αμετάκλητα καταδικασμένοι....! 
 
Ο Ιάκωβος, πάλι, μας διδάσκει πως απ’ την ίδια πηγή κι απ’ το ίδιο μέρος 
δεν βγαίνει, ταυτόχρονα, νερό αλμυρό και γλυκό...., [ Α, με διπλά ‘’τέτοια’’, γίιινεται…., θαυματικώςςς….! ] 
      |**| …..α, χξς΄, ο Ποσειδώνας ‘’το’’ μπορούσε….: «…..έκανε να αναβλύσει μες στην αλμυρή θάλασσα 
      πηγή γλυκού νερού»…., ως, λ. χ, η Δίνη στην Αργολίδα…., ε, κωδικικάαα…., 
      αλλά, χξς΄, κι ο Διόνυσος, κατά έναν Ομηρικό ύμνο κι όταν τον απήγαγαν Τυρρηνοί πειρατές, 
      έκανε μες στην αλμυρή θάλασσα και πλάι στο καράβι τους, να «κυλούνε κύματα εξαίσιο κρασί, 
      μοσχάτο : γλυκό, που ανάδινε άρωμα θεïκό»…., ε, κωδικικάαα, κι αυτός, ως κι εσείςςς…., ρε Τζακ….! |**| 
όπως και η συκιά, λέει, δεν μπορεί να κάνει ελιές κι η κληματαριά σύκα....! 
 // Ε,  π ι α , με μπόλια….. γίνεται κι αυτό…., ω άστοχε Ιάκωβε….! Ναι, προς το παρόν, τότε, να έλεγες….! // 
 
     {${ Ναι, ρε Ιάκωβε…., απ’ την ίδια θέση μνήμης η ψυχή...., απ’ το ίδιο μέρος...., ’’μόνο’’, ως - + ή ως + -…., 
     μπορεί να κοιτάζει…., βεβαίως, ποτέ συγχρόνως...., 
                   ( .....πλην οι θεανθρωπιζόμενοι…., ως διπλόψυχοι...., οι +++  ---- + - - +...., οι 1Β12 ---- 1Β…., 
                   μα..... αλλιώς αυτοί....! ) 
     και προς το Θεό..... και προς το Σατανά...., 
     σε κλάσμα του δευτερολέπτου : σε αστραπιαία εναλλαγή, έτσι, να γίνεται….. τη μια θετικός, γλυκός…., 
     και την άλλη αρνητικός, αλμυρός / …..πικρός…!; / ....,..… σαφώς, ως όπως χλιαρός….,….! }$} 
 
---- Ο Ιούδας, στην μικρή και, έστω, μοναδική του επιστολή προς τους ‘’θεό’’κλητουςςς, συστήνεται ως….. 
δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου…., χμ, λες, του αδελφού του Ιησού Χριστού….,….. 
ναι, να, κι άντε να βρείτε ποίος ήταν τι και με ποίον….. ή τι ήταν ποίου….. ή….. ή….. ήηηηη….! ---- ….. ▓ 
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