
                       ( * 12 --- 1 έως 12 ---  29 * ) 
          12 --- 1 έως 12 --- 8 )                               12 --- 1 ) 
                                                                     Κεφ. 8ον. 
                                                         Αποκάλυψις Ιωάννου. 
                       #1)                         Πρόλογος και χαιρετισμός. 
 
▀     «Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, την οποίαν του έδωκε ο Θεός, 
δια να δείξη εις τους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα.».    [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ.1. ] 
 
.....Ποιά…., ρε βλάσφημε συμβολοπαίχτη κι εμπαίχτη όλων Ιωάννη…., 
          (( …..α, ποιά…., μωρή μούσα της Μυθολογίας…., κι εσύ, τάχα, ως Μούσα της Ιστορίας…., Κλειώ…., 
          που κι αυτή, όπως κι εσύ, παρουσιάζεται με κυριότερα σύμβολά της….. τη σάλπιγγα, την κλεψύδρα 
          και, πάνω από όλα, ένα χειρόγραφο / Volumen / που ξετυλίγεται»…!; )) 
κι έστω ότι τα έγραψες εσύ, τότε κι έτσι…., 
χα, που άλλα κι άλλοτε ‘’σου’’ τα έδωσε ο απεσταλμένος άγγελος….: 
πράκτορας : πρέσβυς : θεωρός : Ναβί : Σιλωάμ του τότε κι εκεί ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ -- ’’Θεού’’ : Κυρίου :….. 
κι άλλα κι άλλοτε ο…., τότε κι εκεί, όπου κι όποτε…., εγκαθετοποιητέος του στο Ισραήλ…., 
άμεσα ή μη…., Ι. Χ : Ι. ΑΧ….: έστω, Ιησούς Χριστός : Ιησούς Αντίχριστος με μάσκα, έστω, Χριστού…., 
η ‘’προσωποποίηση’’ του ιμπεριάλ Δαυίδειου σχιζονείρου της πανδικτατορίας των Εβραίων στη Γη….,….. 
ποιά….. πρέπει να γίνουν….. και, μάλιστα, γρήγορα…!; 
 
…..Εσωϋποτροπή του ανισόρροπου αρχιβασιλιά Γιαχβέ ή άλλαξαν Κύριο : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’ :…., 
 
          *$ …..ναι…., ή….. άλλαξαν ‘’Θ,θ,εό’’ : Κ,κ,ύριο :….. οι της εκεί και τότε κλίκας του Ι. Χ…., 
          καθώς ο Ι. Χ…., «ο μεσίτης που δεν είναι ενός» : Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20…., 
          υπόσχεται στους μαθητές του…., αν, βέβαια, «τηρήσουν τας εντολάς του»…., ότι 
          «θα παρακαλέση τον Πατέρα και θα τους δώση άλλον Παράκλητον, δια να μένη μαζί τους αιωνίως, 
               [ …..όμωςςςςς, τελικά, ‘’τα κατάφεραν’’….: αιώνιο Δόγμα ο/το νέος/νέο Παράκλητος/Πνεύμα….! ] 
          το Πνεύμα δηλαδή της αληθείας» : Ιωάννου : 14 : 14, 15, 16, 17…., 
          λες και, με αυτήν την αντιδιαστολή του, αυτό που τους έδωσε πριν ήταν Πνεύμα ψεύδους….,….. 
          ή….. εμπαίζουν όλους….! $* 
 
που, σαφώς, όποτε αλλάζουν ‘’τέτοιον’’…., σαν αλλάζουν ‘’ονειρικά’’ κι ‘’οραματικά’’ ιμπεριάλ σχέδια…., 
αλλάζει διαθέσεις κι ο Κύριος : Πνεύμά τους με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες…., 
ήτοι, τη μια «υπό την συκήν»…., την άλλη «υπό την άμπελον»…., 
την παραάλλη «και υπό την συκήν και υπό την άμπελον»….. 
και, γενικά, υπό οποιοδήποτε άλλο «αλληγορικό» ‘’δέντρο’’ τους, και τους, βολεύει…!; 
 
Εεεεε…., αφού δεν πέτυχαν τα της Κ. Δ : τα των 4 ευαγγελίων σχέδιά τους με τον Ι. Χ…., 
έστω κι ως ‘’τα’’ θέλουν οι….. ’’θεο’’λόγοι κ. λ. π…., τάχα, ‘’άκαπνο’’, ‘’κουλτουριάρη’’, μη «αρσενικό»,….. 
ξου, τον….. ‘’ζωσμέεεεενο’’ τουρίστα και ‘’λουσμένο’’ με φρου -- φρου πανάκριβα αρώματα…., 
να ‘τοι, τώρα…., ξανά κι έτσι : άμασκα και χωρίς καλυμμένες ιμπεριαλιστικές παραβολές…., 
μα με ‘’ευθέα’’ πολεμικά διαγγέλματα…., 
με Ι. Χ πολεμιστή και «αρσενικόοοοο» : Α. Ι : 12 : 5…., ξαναγεννημένο…., χμ, και δη όχι από την Βηθανία 
και «κατά τον ίδιο τρόπο, όπως τον είδαν / οι 11 / να ανεβαίνη εις τον ουρανόν»….: Π. Α : 1 : 11…., 
ννναι…., να έρχεται «γρήγορα» εκεί…., χα, με σπασμένα τα φτερά της Γοργούς η Γοργώ Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! 
 
Ναι, χα…., μόνο που δεν μας διευκρινίζουν κι εδώ, πουθενά και κανείς τους, σε ποιον ουρανό….: 
στον ουρανό που δημιούργησε την 1η ημέρα της δημιουργίας του ο Θεόςςςςς μαζί με τη γη….. 
ή στον διαχωριστή των ‘’υδάτων’’ ουράνιο θόλο…., που κι αυτόν «τον ωνόμασε ο Θεός ουρανό»….: 
Γέν.: 1 : 1, 8…., ή….. στον «τρίτο ουρανό»,        // …..έι, τον τρίτο από τους 7 ουρανούς…!; // 
όπου ακούγονται ‘’μυστικά’’ κι «ανέκφραστα» λόγια, 
τα οποία….. «δεν επιτρέπεται να επαναλάβη άνθρωπος»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 2, 3, 4….! 
 
Χα…., ως έλεγε για τα προς τιμή της Δήμητρας «Θεσμοφόρια Μυστήρια» κι ο δοτός της Ήρας Ηρόδοτος 
σχετικά με τα επιτρεπόμενα να λέγουν σε λαό και χαμηλόβαθμους μύστες οι κωδικο’’τέτοιοι’’…., 
καθώς του απαγορεύονταν κι αυτού να μη λέει λέξη για τα «απόρρητα» : ‘’απόκρυφα’’…., 
τάχα, «για λόγους θρησκευτικούς»…., ω ‘’«ουρανοαρπαγμένοι»’’…., που στους των «σεπτών Μυστηρίων» 
της ενδιαφερόμενης για τα επέκεινα Δήμητρας απαγορεύονταν να κοινολογούν τα της ουσίας της λατρείας, 
πλην από τα της εξωτερικής πλευράς της λατρείας, αφού «ο βαθύς σεβασμός τους έκλεινε το στόμα»….! 
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Κι αυτή εδώ η Αποκάλυψη….. έως το 1413 μ. Χ θεωρείτο κι ήτο βιβλίο αιρετικό και σατανικό κατά τους….. 
Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Άγιο Κύριλλο, Ιωάννη Χρυσόστομο,….! 
  || Ρε σεις, τα άλλα : Π. Δ, Κ. Δ,….. θεία…!; Ή….. «περσινά ξινά σταφύλια…..»…., φετινά γλυκά σύκα…!; || 
 
Γι’ αυτό δε διορθώθηκε και προσαρμόστηκε στα ‘’δικά’’ τους από την εν Τριδέντω Σύνοδο το 1413 μ. Χ…., 
οπότε κι έγινε, ωωω, μη αιρετικό και θεϊκόοο βιβλίο κι εντάχτηκε στην, χξς΄, ορθόδοξη διδασκαλία….: 
η διόρθωση του ανισόρροπου Γιαχβικού Πνεύματος από ανισόρροπο ‘’τέτοιο’’…., μα, πάλι, ανισόρροπο…., 
ουφ, που….. και η, έστω, Πατμική ‘’1η’’….. και η Τριδεντική ‘’2η’’….. ήταν συρραφές προ,μετα,φητειών --- 
--- πολεμικών διαγγελμάτων της Παλαιάς Διαθήκης –τους…., προσαρμοσμένων, και, στα τότε πράγματα…., 
ναι…., και κοιτάξτε, και, τις εδώ παραπομπές από την Π. Δ στην….. Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη….! 
 
     ■ …..άλλωστε…., ως, και, τα 4 Ευαγγέλια της Κ. Δ, που πολλάκις γράφτηκαν και ξαναγράφτηκαν…., 
     ε, κατά το δοκούν του κάθε κωδικοποιητή συγγραφέα και της κλίκας του…., πόσες φορές 
     γράφτηκε και ξαναγράφτηκε, ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’, και, η εδώ Απο,Επι,κάλυψη, έστω, του Ιωάννη…!; 
 
     Τονιστή δε, κι εδώ και χάριν παραδείγματος, κι η περίπτωση του Ευσέβιου…., 
     του υμνητή του ονομαζόμενου Μεγάλου Κωνσταντίνου…., του σούπερ μισέλληνα Ευσέβιου…., 
     που…., για να μη ‘’ξαναγίνουν’’, ‘’έτσι’’ και κατ’ αυτόν, οι Εβραίοι Έλληνες, 
     όπως επί Αντιόχου του Επιφανούς…., 
     έκαψε τα 4 Ευαγγέλια || Α, μόνον αυτά…!; || και μετά τα ξανάγραψε…., ως και Εκκλησιαστική Ιστορία…., 
     κατά το δοκούν του/κατά το δοκούν της κλίκας του….,….. 
     μα….. κι η περίπτωση του Θεοδοτίωνος, 
     που…., ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’…., αναθεώρησε το Βιβλίο του Δανιήλ της Π. Δ…., 
     το οποίο….,τάχα, λόγω των αποκλίσεων της από τους Εβδομήκοντα μετάφρασης : «παραφράσεως» 
     εκ του Εβραϊκού κειμένου…., αρχικώς, εκτοπίστηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπ’ αυτού…., 
     του οποίου δε, του Θεοδοτίωνος, η μετάφραση παρατίθεται στην Π. Δ της Βιβλικής Εταιρίας….! ■ 
 
Έγινε δε κι αυτό, και, για να επαληθευτούν οι προ,μετα,φητείες ‘’του’’…., 
‘’ιστοριο’’διαστρεβλωτικά, βεβαίως…., 
ε, απ’ τους διορθωτές όσων «είναι γραμμένα» στο Βιβλίο του Ιωάννη…., άρα, και του ‘’Θεού’’, του Ι. Χ,….. 
ενώ, πιθανόν είναι    // …..θέλοντας να το αλλάξουν οι ως άνω 4 : ‘’4’’ κι οι άλλοι ομόδοξοί τους, σχετικά…., 
                                  και, γιατί η ‘’Ιστορία’’ δεν επιβεβαίωνε την ‘’Αποκάλυψή’’ του….. // 
το να το θεωρούσαν, δήθεν, σατανικό…., κατά τακτική τους…., 
που το του Ιωάννη Βιβλίο μπορεί να ήταν λιγότερο σατανικό απ’ την ‘’Τριδεντική’’ ‘’θεία’’ ‘’Αποκάλυψη’’, 
έστω, του Ιωάννη, πια…., ή κι όχι λιγότερο σατανικό…., 
αν και…., έτσι που καταντιγράφουν τις προ,μετα,φητείες των προφητών της Π. Δ…., 
μόνο θεία δεν είναι….! 
 
Βέβαια…., κι άλλα ‘’τέτοια’’ ‘’βιβλία’’ : κείμενα, αποκαλύψεις, ευαγγέλια,….. απορρίφτηκαν ως σατανικά…., 
που, όμως, μερικά, τα αποδέχτηκαν μερικοί και τα ‘’περιλαμβάνουν’’ στις ημιεπίσημες διδασκαλίες τους…., 
όπως, λ. χ, 17 απόκρυφα ευαγγέλια, 17 απόκρυφες αποκαλύψεις, 
5 απόκρυφες πράξεις αποστόλων, 7 απόκρυφα κείμενα,….. 
αν και γράφτηκαν από πρόσωπα που ζούσαν, λένε, κοντά στον Ι. Χ…., 
ενώ….. του Παύλου, του Λουκά,….. τα ‘’τέτοια’’ τα αποδέχτηκαν και τα ενσωμάτωσαν στην Κ. Δ, 
ως πλέον βολικά τους…., ννναι, και, πάντα, έστω όπως ‘’μας’’ τα λένε --- παρουσιάζουν, και, εδώ….!….. 
 
Έι, ψεύτη γεροξεκούτη με την άρρωστη : δαιμονισμένη φαντασία, τριχολόγε ψευδοπροφήτη, ’’βάτραχε’’,….. 
ποιά ‘’προγραφικά’’, λοιπόν, πρέπει να γίνουν….. γρήγορα…!; 
 
Ποιά, ρε δουλικά…., για να δείξει τα ‘’τέτοια’’ του σε σας…., μα και σε ‘’μας’’…., 
ξου, που εμείς δεν γινόμαστε δούλοι, και, σε Καββάλας ‘’Γκόιμ’’ : Κτήνη….. 
ούτε δεχόμαστε τα ‘’τέτοια’’ σας ως ‘’τυφλοσούρτη’’…!; 
 
Ναι, γρήγορα, εγγύς…., που «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται»…., καθώς έλεγε ο Ησαΐας Α΄ : 8 : 1…., 
ή ο Ιωήλ : 1 : 15 : «Αλλοίμονον επί τη (επερχομένη) ημέρα! Διότι η ημέρα του Κυρίου είναι (!;) εγγύς, 
έρχεται ως ερήμωσις από τον Παντοδύναμον»…., 
ή ο Οβδιού : στ.15 : (Κρίσις των εθνών. Η ημέρα του Κυρίου) : 
«Διότι (!;) εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εναντίον των λαών!…..»…., 
ή ο Σοφονίας : 1 : 7 : (Η ημέρα της οργής του Κυρίου) : «Σιωπή ενώπιον Κυρίου του Θεού! 
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Διότι είναι (!;) εγγύς η ημέρα του Κυρίου. Αλήθεια, ο Κύριος ητοίμασε θυσίαν, 
ηγίασε του κεκλημένους του»…., ή…., ή…., ήηηηη….! 
 
Ποιά, ρε δουλικά, από αυτά τα ‘’αυτο’’κατασκευάσματά του/τους αοριστολογήματα : 
εβραίικα πολεμικά διαγγέλματα, αντιγραφές των ‘’τέτοιων’’ αντιστοιχιών του/τους της Π. Δ…., 
ρε σατανοκίνητοι προβλητές, και, αυτού του πνευματικού εκτρώματος, έστω, του ‘’θεοκτόνου’’ Ιωάννη…., 
που τόσο τριχασχολείστε, για λαονάρκωση, και, με αυτό....,….. 
ποιά έχουν γίνει, τσς, «γρήγορα» έκτοτε...., που ακόμα μας ζαλίζετε...., ω βολεμένες χξς΄ λαοπρήχτρες…!; 
 
Ποιά, ρε ’’θεοκτόνα’’ κρυπτοσατανίδια, έχουν γίνει γρήγορα…., που…., για να τα "επαληθεύσετε"…., 
χρησιμοποιείτε Ιωαννίστικα σύμβολα κι ονόματα...., 
ε, αναπροσαρμοστικά στις κάθε βρωμιές σας, στα κάθε προκάτ γεγονότα κ. α. λ...., 
κι επαναλαμβάνετε, σκόπιμα και για αυτό, την μυθο·"Ιστορία"…., 
αφού οι θρησκείες για σας είναι, ανέκαθεν, κυρίως, το υπ’ αριθμ. 1 όπιο νάρκωσης των «μακάριων λαών» 
και εδραιωτήρια της σατανοεξεξεξουσίας σας…!; 
  [ Ρε, να ‘’πέσει τόσο έξω’’ ο Θεόςςς, και, χρονικά και να εκτίθεται τόσο…., χμ, τί κισμετο·Θεόςςς είναι…!; ] 
 
Και….. γιατί….. πρέπει να γίνουν, δηλαδή...!; 
Για να διαιωνίζεται, «ελέω θεούουουουου», η βασιλοχουντική εξουσία των Δυναστών της Γης..… 
ή γιατί, έτσι και μετά, βόλευε τον κρυμμένο μετά τον "θάνατό" του Ι. Χ σας και τη βρωμοκλίκα του...., 
   || …..χμ…., ή, έστω, τον ‘’λίγο’’ μετά ενσαρκωτή της ‘’νεκρής’’ Ιδέας Ι. Χ…., ως πάντα και παντού….! || 
για να πραξικοπηματήσει ‘’εκ δευτέρου’’ κι επιτυχώς…., 
σαφώς, του Κυρίου : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ θέλοντος…., 
και να γίνει, τελικά, αυτός, ή κάποιος ‘’επίγονος’’ και ‘’προσωποποίησή’’ του, ο Πανδικτάτορας της Γης…., 
όπου…., ’’παντού’’ της, ’’γνωστής’’, γης...., είχαν «σπαρτούς» πράκτορες : αγγέλους τους...., και γι’ αυτό...., 
μάλιστα, πολύ -- πολύ πριν από τη γέννηση κι αυτού του προκάτ κρυπτοσατανιστο’’Μεσσία’’ σας...!; 
 
Και ποιά Αποκάλυψη του θείου σχεδίου στην Ελληνική νήσο Πάτμο, που ούτε κατ’ όνομα την ήξερες κι εσύ, 
ρε ‘’χάννε’’ Ιωάννη με τους χάννους σου.…, που ο ‘’τέτοιος’’ : ο θεός την έδωσε στον ‘’τέτοιο’’ : τον Ι. Χ….. 
κι αυτός στον ‘’τέτοιο’’ : τον άγγελο…., που σου τη φανέρωσε, ω….. ‘’τέτοιε’’….. Ιωάννη…., 
για να δείξει ο ‘’τέτοιος’’ : ο θεός στα δουλικά του τα ‘’τέτοια’’ του…., 
και την….. ‘’τέτοιωσαν’’ : τη διόρθωσαν οι ‘’τέτοιοι’’ -- οι συνοδικοί της Τριδέντου κι όχι μόνο αυτοί…!; 
Ρε σατανοκρυφτούληδες…., δεν αφήνετε τα ‘’τέτοια’’ σας….. και να πιάσετε τα….. ‘’τέτοια’’ μας….! 
 
Ναι…., αυτά, ω βλάσφημε/οι, είναι Επικάλυψη, Επιγαλβάνωση με τσίγκο σατανοψεύδους, της Αλήθειας....! 
Ή, τάχα, τέτοιο σχέδιο έχει ο, έτσι : παζαρέ σαδιστής, «Παντοδύναμος» Θεόςςς..... για τα πλάσματά του...., 
που…., και, κατά σένα...., όταν γίνουν...., χα, χα, θα ξεθυμάνει από την οργή του ο «Όργιος».…, 
μόνο και μόνο, ω δολίως θεοκτόνοι, για να πανκυριαρχήσει στη Γη η εκλεκτήηη του ράτσα των Εβραίων…!; 
 
Κι αν θα γίνονταν να αποκαλύπτει…., χμ, έστω, έτσι...., και, ο όντως Θεός τα σχέδιά του...., 
αυτά τα σαδιστικά…., που καμιά σχέση δεν έχουν, και, με αυτόν…., θα αποκάλυπτε….. κι όχι άλλα...., 
ως, λ. χ κι ‘’εξαρχής’’, τρόπους και μέσα για τη θεραπεία όλων των ασθενειών.…, 
επιστημονικά μέσα και τρόπους για προφύλαξη από….. σεισμούς, πλημμύρες κ. α. π.…, 
ώστε να επιτευχθεί η εκσυμπάντωση του προδότη του, και μας, Σατανά και της σεληνιακής κλίκας του…!; 
 
     [  Ωχ…., «Αδάμ Κάδμος»…., «Ιησούς Κάδμος»…., «Θεός Κάδμος»….,….. 
     εεεεε, μας έπνιξαν τα καββάλ….. κάδμια…. αέρια / …..’’αέρια’’….. / ….. και ποίος μας σώζει….! ] 
 
                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
▀   «Ο Χριστός τα εγνωστοποίησε αποστείλας τον άγγελόν του εις τον δούλόν του Ιωάννην, 
ο οποίος έδωσε μαρτυρίαν διά τον λόγον του Θεού και διά τον Ιησούν Χριστόν και δι’ όσα είδε. 
Μακάριος είναι εκείνος που διαβάζει και εκείνοι που ακούουν τους λόγους της προφητείας 
και τηρούν όσα είναι γραμμένα εις αυτήν, διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει.      [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 1 έως 3. ] 
 
.....Ωχχχχχ…., 2.000 και πλέον χρόνια τώρα, εχ, όλο πλησιάζει….. κι όλο είναι μακριά....,  
κοντά το Ψέμα….. και μακριά η Αλήθεια....! 
Και….. τα καθελογής καθάρματα του Σατανά λατρεύονται ως Άγιοι του Θεού, φανερά, από τα θύματα..... 
και ως Άγιοι του Σατανά, κρυφά, από τους Θύτες...., 2.000 και πλέον τζούφια χρόνια....,….. 
ε…., και ξεχωρίστε τους, ελαχιστότατους, όντως Αγίους απ’ τους γνωστούς, καταντημένους, ‘’τέτοιους’’….! 
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Και ποίος καιρός, ω σατανοφαντασμένε κροκοδειλόκλαυτε…., χμ, ο του εκ δευτέρου δικού σας ‘’τέτοιου’’.…, 
αφού….. κάθε άλλο….. παρά αξιόπιστος μάρτυς είναι…!; 
Ναι…., αξιόπιστος, μόνο, τω όντως Σατανά και τοις σατανισταίς ο αρχιθεομπαίχτης κι αρχιλαομπαίχτης…., 
σαν αρκεί να υπολογίσουμε, μόνο, τις τόσες υποσχέσεις του περί συντόμου, τότε, 2ης παρουσίας του…., 
που…., καθώς η ‘’Ιστορία’’ τον διαψεύδει οικτρά….. τον πλέον αναξιόπιστο…., 
μπορεί να θεωρηθεί κι η 1η του παρουσία ως 1η του απουσία…., έστω, ως ‘’παιδί του κωδικογραφείου’’…., 
μα, σε απουσία, όχι κι ως Κύριος Πνεύμα…., 
που ’’τέτοιος’’ : παρών ζει και ‘’βασιλεύει’’ σε σποραδικές ‘’μετεμψυχώσεις’’ : ‘’μετενιδεώσεις’’ του….! 
 
                                 -$------------------------------------------$$$------------------------------------------$- 
         ( Άραγε, αυτός ο πολυπόθητός –τους Σιλωάμ : Κυριόσταλτος «άγγελος της διαθήκης»….: 
         Ζαχαρίας Α΄ : 5: 1, 2….. του πήγε με….. «ταχεία πτήση» : βιαστικά…., 
         όπως πήγε ο ‘’τέτοιος’’, «ανήρ», στον Δανιήλ : 9 : 21…., 
         ή όπως πήγε ο «επιβαίνων επί νεφέλης ταχείας» Κύριοςςςς….: Ησαΐας Α΄ : 19 : 1…!; ) 
 
▓ ▪Ιερεμίας : 25 : 3 : «(!;) Επί είκοσι τρία έτη από του δεκάτου τρίτου έτους του Ιωσίου, υιού του Αμών, 
βασιλέως του Ιούδα, μέχρι σήμερον, ο λόγος του Κυρίου ήρχετο προς εμέ, 
εγώ δε τον εξήγγελλον αδιακόπως, αλλά σεις δεν προσείχετε»….,….. 
▪Ιερεμίας : 9 : 6, 14 : «Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων 
’’ (!;) Ιδού, θα λιώσω και θα δοκιμάσω αυτούς, 
διότι (!;) τί (!;) άλλο δύναμαι να πράξω προ της ασεβείας της θυγατρός του λαού μου;’’…., 
Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ 
’’ (!;) Ιδού, θα θρέψω αυτούς με αψίνθιον και θα δώσω εις αυτούς δηλητηριασμένον ύδωρ,…..’’»….,….. 
▪Ιερεμίας : 1 : 9, 10, 11 : «Τότε ο Κύριος ήπλωσε την χείρά του και ήγγισε το στόμα μου. 
Και ο Κύριος είπε προς εμέ· ‘’Ιδού, θέτω τους λόγους μου εις το στόμα σου·       
(!;) δίδω εις σε σήμερον εξουσίαν επί των εθνών και των βασιλέων, να εκριζώνης και να κατεδαφίζης, 
να αφανίζης και να ερημώνης, να οικοδομής και να φυτεύης’’. (!;) 
Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς εμέ λέγων· ’’τί βλέπεις Ιερεμία’’; 
Εγώ δε είπα·’’βλέπω κλάδον αμυγδαλής’’. Τότε ο Κύριος είπε προς εμέ 
’’ορθώς είδες, διότι προτίθεμαι να θέσω τον λόγον μου εις ενέργειαν’’»….,….. 
▪Ιεζεκιήλ : 2 : 2, 3 : «Καθώς δε ωμίλει προς εμέ, πνεύμα εισήλθεν εις εμέ 
και με εσήκωσεν εις τους πόδας μου. Και ήκουσα τον ομιλούντα προς εμέ λέγοντα 
’’υιέ του ανθρώπου, σε αποστέλλω προς τους υιούς του Ισραήλ, το έθνος των αποστατών, 
το οποίον επαναστάτησε κατ’ εμού ---αυτοί και οι πατέρες των ημάρτησαν κατ’ εμού 
μέχρις αυτής ταύτης της ημέρας»….,….. 
 
      --/-- «Επί…..»…., «Διά τούτο…..»…., «Τότε…...»…., «Καθώς…..»….,….. 
      ε…., ομοίως κι εδώ…., ‘’θεο’’κρατική τρομο’’παραμύθα’’…., να έχει, πάντα, ο κάθε λαός…., 
      χξς΄, από θεοκτόνα σκουπίδια του Σατανά, που τις βρωμοεπιδιώξεις –τους 
      τις ‘’έβαλαν στο στόμα του Θεού’’, για να τις ‘’περάσουν’’ στα ‘’τέτοια’’ μυαλά των ‘’τέτοιων’’….! --/-- ▓ 
                                   -$-------------------------------------$$$-------------------------------------$- 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
▀       «Ο Ιωάννης προς τας (!;) επτά εκκλησίας, αι οποίαι είναι εις την Ασίαν. 
Χάρις να είναι σ’ εσάς και ειρήνη από εκείνον, 
ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα (!;) έλθη, 
και από τα (!;) επτά πνεύματα, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του, 
και από τον Ιησούν Χριστόν ο οποίος είναι ο μάρτυς ο (!;) αξιόπιστος, 
ο (!;) πρωτότοκος των (!;) νεκρών και ο (!;) άρχων των βασιλέων της γης. 
Εις εκείνον που μας αγαπά και μας έλουσε από τας αμαρτίας μας με το αίμά του, 
και (!;) μας έκανε (!;) ένα βασίλειον, ιερείς διά τον Θεόν και Πατέρα του, 
εις αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.». 
                                                                                                                       [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 4 έως 6. ] 
 
.....Γιατί, βρε Ιωάννη...., τάχα, Θεόθεν συ...., μόνον, προς τις ιμπεριάλ 7 εκκλησίες σας στην Ασία.…, 
ψιτ, με τους και μη χειρότερα, ως λες, αγγέλουςςςςς : επισκόπους…., 
απ’ τους οποίους // …..απ’ τα, ιμπεριάλ 7, πνεύματά τους….. // εύχεσαι να έχουν χάρη 
και ειρήνη τα δουλικά σας…., ξου, για να γίνουν, κι αυτά, ’’τέτοια’’ ή πιο ‘’τέτοια’’…!; 
 



5 

Δηλαδή…., έστω έτσι…., και, στον….. Ουρανό..... είναι χωρισμένοι οι νεκροί του όντως Θεού...!; 
Ούτε….. εκεί πάνω, χα, δεν είναι «μία, Αγία και καθολική» η….. εκκλησσσσσία…!; 
΄Η, μήπως, εκεί…., μεταθανάτια...., τελικά, χμ, όλοι γίνονται, ’’τέτοιοι’’, χριστιανοί...!; 
Ρε, ουστ, κρυπτοπολυθεϊστές : κρυπτοπολυσατανιστές : κρυπτοάθεοι :…., 
ουστ κι ο Ασιατικός γεω’’ουρανός’’ σας, όπου είν’ κι ο 7άκις κρυπτοκαββάλ «Αδάμ Κάδμος» Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! 
 
Και….. πότε, μωρή διπλόλογη οχιά, θα ξαναπαρουσιαστεί…., χα, εκ δευτέρου…., 
ο που ήταν, ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ, μια ζωή….. σουλάτσο, ’’θεοκτόνα’’ ‘’σατανοθρησκοκουλτούρα’’ κι ετεροτροφία...., 
ιδίως, από τα 12 έως τα 30 του χρόνια…., που τα έζησε, απόκρυφα, στον εκτός Ισραήλ γεωουρανό…., 
αυτός που θυσιάστηκε με σικέ σταύρωση...., ννναιαιαι…., κι έστω όπως θέλετε να τα εκλαμβάνουμε…!; 
Την 1η μέρα της, ‘’2ης’’, επαναδημιουργίας –του…., την, ‘’2η’’, ξεκουραστική, Κυριακή : μέρα του Κυρίου…., 
την μετά το, ‘’2ο’’, κουραστικό, ιμπεριάλ Σάββατο…., την της, 2ης, ιμπεριάλ περιτομής μέεεεερα…!;  
 
Αυτήν, χμ, την καμμιά…., που μέχρι και το παμπόνηρο βλήμα ο Μωάμεθ το κατάλαβε…., έμμεσα ή μη…!; 
 
               ----------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------- 
► Κοράνι : Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : «Αρνήθηκαν την αλήθεια 
και ξεστόμισαν ένα τερατώδες ψέμα, για την Μαρία. 
Δήλωσαν / οι Ισραηλίτες / : ‘’Θανατώσαμε το Μεσσία Ιησού το γιο της Μαρίας, τον απόστολο του Αλλάχ’’. 
Αυτοί δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν, αλλά νόμισαν πως το έκαναν. 1 
    /*/ 1 : οι Ισραηλίτες, ή κατά γράμμα μεταφραζόμενο : 
    ‘’αυτός δημιουργήθηκε να μοιάζη με κάποιον ( …..αντικατάστατο : σωσία του…!; ) άλλο από αυτούς’’. /*/ 
Αυτοί που διαφωνούσαν σχετικά με αυτόν 
       || …..τον Ιησού….! Κι εδώ, ’’πίστη’’ σε σικέ σταύρωση, ή σικέ σωσία : αντικατάστατου, του Ι. Χ….. || 
είχαν αμφιβολίες για το θάνατό του, γιατί αυτά που γνώριζαν ήταν απλές εικασίες, 
δεν ήταν σίγουροι πως τον είχαν σκοτώσει. (!;) 
Ο Αλλάχ τον έκανε να αναληφθεί και να έλθει κοντά Του, Αυτός είναι μεγαλοδύναμος και σοφός!»….! 
 
    { Εχ…., έστω, έτσι…., ναι, για τα εγκάθετά του ο Αλλάχ Γιαχβέ ή Γιαχβαλλάχ έχει θέση στο εξωτερικό…., 
    όπου τους….. αναλαμβάνει….. κοντά του….. σε ‘’ανακυκλωτική’’ ανάααααληψη….. 
    και, αναλόγως την κάθε φορά, ή τους αναγεννά….. ή τους εξεξεξουδετερώνει…..! } ◄ 
            ---------------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------------- 
 
Εεεεε…., νααααα…., ο, μάλλον, καλύτερος αντίθεος με μάσκα θεϊστή….: 
Ι. ΑΧ….. και όχι Ι. Χ, ως ‘’μας’’ τον θέλετε…., "ομότεχνός" σας, ω λαομπαίχτες…., 
ο πρωτότοκος, τότε, των ’’στο συρτάρι’’ ‘’νεκρών’’ ‘’τέτοιων’’ της Π. Δ σε νέα ‘’ανακύκλωση’’…., 
που δεν μεταμορφώνεται σε άγγελο του φωτός, μόνον, ο Σατανάς…., 
ως ο πλέον υποταγμένος των ‘’ζωντανών’’ της Καινής Διαθήκης….! 
 
Ο ουρανόθεν : εξωτερικόθεν ‘’Θεο’’διαλεγμένος σε….. ‘’καλλιστεία’’ επιδόξων 
για εγκάθετος στο Ισραήλ βασιλιάς «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….. 
και ο…., ως, κατ’ ‘’αυτούς’’ και από ‘’βουτυρομελοφαγία’’…., «αγαπήσας την δικαιοσύνην 
και μισήσας την παρανομίαν»…., 
άρα, όχι εξαρχής έτσι : δικαιοάγαπος και παρανομιόμισος γεννηθείς 
(!;) ο «εκ σπέρματος Δαυίδ κατά σάρκα»…., 
χμ, ο «διακηρυχθείς Υιός του Θεού με δύναμιν (!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης…..»….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 3, 4….! 
 
Ννναι…., ο μετά από τεστ ‘’εξυπνάδας’’ και υποταγής του στον τότε κι εκεί ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’ 
«χρισθείς με έλαιον αγαλλιάσεως αυτός μάλλον (!;) παρά οι φίλοι του»….: 
Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….! 
 
Κάλέ...., αυτός που σας έλουσε από τας αμαρτίας σας...., σας ‘’άσπρισε’’ με το ‘’γαλάζιο’’ αίμα του…., 
χα…., μάλλον, με το αίμα που έχυσε η ρομφαία του…., νααααα…., ρε χορτάτοι ‘’λαφυρο’’’’τέτοιοι’’…., 
ως, έτσι, κι ο βαμπίρ Γιαχβέ με τη «μεθυσμένη μάχαιρα, τη χορτασμένη αίμα, την υπερχορτασμένη λίπος, 
από το αίμα των αμνών και των τράγων, από το πάχος των νεφρών των κριών,…..»….: 
Ησαΐας Α΄ : 34 : 5, 6…!; 
 
  /// .....χμμμ…., σας βολεύει...., και, «πιστεύοντες εις αυτόν...., το να μη περνάτε από κρίση.....»...!; /// 
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Ο πανθ·αν·ύπαρκτος ζουρλοφαντασμένος σας…., χμ, ο ισόθεος άρχοντας των δαιμόνων της γης...., 
αχ, σώρρυ...., Βασιλέας των βασιλέων της γης...., ω βαμπιρόλαγνες βασιλο,τραγο,ντουντούκες…., 
που…., βεβαίως…., ω "κακόμοιροι" κρυπτοσατανιστές...., σας έκανε ένα βασίλειο σπούδαρχων...., 
τους επιγόνους του τα ρασο·Καισαροπαπίδια εσάς...., ω ιέρειες του όντως Σατανά "Πατέρα" του εσείς...., 
όπως έκανε κι ο Γιαχβέ, και, τους «αποκατεστημένους του βορείου βασιλείου»….: Ιερεμίας : 38 (31) : 14….: 
«’’Θα χορτάσω τους ιερείς (!;) με λίπος…..’’---λόγος του Κυρίου»….,….. 
     ( .....α, και….. αφήστε τους, χάννους, καλούς σας --- άλλοθί σας...., ω, τότε πια, ισοβάαααασιλοι….! ) 
αυτός….. εσάς….: τα εκάστοτε ενεργούμενά του στη Γη…., 
μα, έτσι, κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’..... άλλους ‘’τέτοιους’’...., τους των άλλων "θρησκειών"...., επισήμων και μη...!; 
 
Ναι, ρε, ο Ιησούς Αντίχριστος : Ι. ΑΧ…., χμ, «ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθη»…., 
τσου, και μην τον ξαναείδατε, αυτόν, ω εθελογκαβώχνες…., 
χμ, όσο είδαν, ξανά, οι αρχαιοτρέλληνες ‘’τέτοιοι’’ τον Δία…., 
που ‘’τον έφαγε’’, πλην απ’ ‘’τον εν λόγω σας’’ και την εκάστοτε κλίκα του, κι η Μαρμάγκα : Ειμαρμένη…., 
που ‘’τέτοια’’ έλεγαν κι οι ‘’τέτοιοι’’ κι οι ‘’τέτοιες’’ του και γκρεμοτσακίστηκαν διά παντός, και, Γιαχβόθεν….! 
 
    [[ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : Η ιέρεια του μαντείου της Δωδώνης…., η κάθε ‘’τέτοια’’…., 
 
        /*/ : που την έλεγαν Πελειάδα (:πελ πουλ πουλ!) και μιλούσε κι αυτή, αρχικά, με ακατάληπτη γλώσσα…., 
        που έμοιαζε με την των περιστερώννν, το Πνεύμα του Γιαχβέ, σώρρυ, του Δία εν είδει περιστεράς…., 
        και, τελικά, με ανθρώπινη γλώσσα, δηλαδή, με τρόπο καταληπτό, 
        ήτοι, όταν ερμήνευε κι αυτή τους χρησμούς και φανέρωνε στους θνητούς τη θέληση του Δία….! /*/ 
 
    αφού έπινε απ’ την πηγή του Δία στο μαντείο της Δωδώνης, άρχιζε να μιλάει κι εκφραζότανε σε στίχους, 
    που οι πρώτοι ήταν : «Ο Ζευς είταν, ο Ζευς είναι, ο Ζευς θα είναι, ω μεγάλε Ζευ!»….!….. ]] 
 
                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
▀       « (!;) Ιδού, έρχεται με τα (!;) σύννεφα. Κάθε μάτι θα τον ιδή (!;) και εκείνοι που τον εκέντησαν, 
και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν (!;) όλαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν. 
Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει ο Κύριος ο Θεός, 
         ( Χα, πριν από το Α και το Ω, υπάρχουν και, ανάλογα, αποσιωπητικά :….! 
         Ναι…., και….. άλλο….. Σιωπή….. κι άλλο….. Αποσιώπηση….! ) 
ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθη, ο Παντοκράτωρ.». 
                                                                        [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 7 έως 8. ] 
 
Ρε σατανοβλήμα Ιωάννη, "θύμα" του Σατανά…., που, ως κι εσύ, ’’μεταμφιέζεται σε άγγελο του φωτός’’…., 
 
     || .....αχ, ω "χριστιανοί"...., όποιος βλέπει προς Σελήνη...., βλέπει Σατανά..... και δείχνει Θεό....! 
     Και..... πολύ καρναβαλοφωτογραφία..... έβγαλες...., χμ, το Θεό...., ρε κουνιστοφωτογράφε Ιωάννη....! || 
 
πού ‘ν’ ’τος…., να τον θρηνήσουν οι 12 φυλές της του Ισραήλ γης…., 
όπως στην Π. Δ : Ζαχαρία Β΄ : 12 : 10 έως 14 
οι 12 ‘’τέτοιες’’ θρήνησαν τον, τότε, εκκεντηθέντα Μεσσία τους…., 
μα κι οι μη τσιμπλούχοι άφυλοι της γ,Γ,ης…., ’’κεντητές’’ του και μη...!; 
 
Να ‘τος, βρε, να ‘τος...., όρθιος ο Ι. Χ ο Σατανάτος…., ο Ι. ΑΧ…., «Ιδού, έρχεται με τα σύννεφα» και….. 
«κάθε μάτι θα τον ιδή (!;!;!;) και εκείνοι που τον εκέντησαν»…., 
ναι, ουουουστ, τον είειειδαν θρηνούντες γι’ αυτό εκ 2ου κι εκείνοι…., 
να ‘τος, πολεμοσυννεφοκάβαλος, χμ, ίδια η Αθηνά Σάλπιγξ του Άργους : θεά της πολεμικής σάλπιγγας…., 
το χ, το ξ και το ς΄ (666)…., ω, σώρρυ, αγύρτη Τζόβανε…., το Α και το Ω (888) αυτός, ο εχθράγαποςςς….! 
 
Ννναιαιαι…., χα, σύννεφα / νεφέλες / 
 
   /_/ Ε, ‘’νεφελιο’’ύχες ‘’νεφέλες’’ : ‘’πολεμικά αέρια’’ : Πλούσιους μεγαλαστούς του ‘’ουράνιου’’ εξωτερικού…., 
   χξς΄…., που, μάλλον, δεν πρόσφεραν τα απαραίτητά του για την πολεμοαιτία του Γιαχβέ και δεννν….! /_/ 
 
και πολεμικό διάγγελμα….: πολεμοδιάθετος κι όρθιος…., ω αεροπωλητές κι αεροαγοραστές...., 
ως, έτσι, και με τον κάθε ‘’τέτοιον’’ κι απ’ την εποχή του Εμμανουηλολόγου ‘’συννεφο’’·Ησαΐα και μετά….: 
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           [[ Α, στην Καινή Διαθήκη της 1ης απ,παρ,ουσίας του, ο Μανωλιός, σώρρυ, ο Εμμανουήλ 
           ήταν, έστω, ’’καθιστός’’ : ειρηνικόςςςςς κι απόλεμοςςςςς…., 
           μα, στην….. Καινή /Κενή/ Καινή Διαθήκη της 2ης παρ,απ,ουσίας του…., 
           εχ, που άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς…., χξς΄, αλά Α. Ι…., 
           να, ’’όρθιος’’ άντραςςς, «αρσενικόοος», και στον πόλεμο υπερήφανος και «μανιακός» στρατιώτης…., 
           χξς΄, σχεδόν, «υπέρμαχος στρατηγός με νικητήρια»…., ω, και ήττα και ‘’μανίκι’’ η νίιιιικη….! ]] 
 
Ησαΐας Α΄ : 19 : 1, 2 : («Προφητεία κατά της Αιγύπτου») : «Όρασις κατά της Αιγύπτου. 
(!;) Ιδού· ο Κύριος / το Πνεύμα : ο Κύριος ‘’ενσαρκωμένο’’ σε πολλούς / επιβαίνει επί (!;) νεφέλης ταχείας 
και θα έλθη προς την Αίγυπτον, και τα είδωλα της Αιγύπτου θα σεισθούν ενώπιον αυτού | του Κυρίου | 
και η καρδία της Αιγύπτου θα διαλυθή εντός αυτής. 
Θα εξωθήσω τους Αιγυπτίους εναντίον των Αιγυπτίων και θα πολεμήσουν αδελφός εναντίον αδελφού 
και γείτων εναντίον γείτονος, πόλις κατά πόλεως και βασίλειον κατά βασιλείου»….,….. (!;) 
 
     ► …..Χα, στην Αίγυπτο…., όπου οι θρησκοϊμπεριαλιστές Ισραηλίτες…., 
     αρχαιόθεν και επί πατρός του Μωυσέως και επί Ιακώβ,….. 
     πήγαν ως «σπαρτοί» κι έμειναν εκεί, τους δέχτηκαν…., οι Αιγύπτιοι στην εύφορη γη τους…., 
     φορές, ’’χρησιμοποιούντες’’ τους : ιμπεριλιζέ ή μη…., και ‘’την πάτησαν’’, δηλαδή…., 
     ως συμβαίνει με τα γεωσκάνδαλα, κι αυτούς, παντού και πάντα, ’’σχεδόν’’…., 
     κι όπου, από μικρή ‘’τσιγγανο’’νομάδα, έγιναν, τελικά, με τα ιμπεριάλ γαμο‘’κόλπα’’ τους, έθνος μέγα….: 
     Δευτερονόμιον : 26 : 5 : Θεός / προς Μωυσή / : 
     «Και θα διακηρύξης επισήμως ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, 
     ‘’νομάς Αραμαίος ήτο ο πατήρ μου, κατήλθεν εις Αίγυπτον διά να διαμείνη εκεί με ένα μικρόν όμιλον, 
     και εκεί κατέστη έθνος μέγα, ισχυρόν και πολυάριθμον»….,….! ◄ 
 
ή, πάλι, ο ‘’Μεσσιολόγος’’ Ησαΐας Β΄ : 42 : 13 : (Επινίκιος ύμνος) 
«Διότι ο Κύριος θα εξέλθη ως (!;) πολεμιστής, θα εξεγείρη την (!;) μανίαν του ως (!;) στρατιώτης 
       ( Μωρέ σχιζο’’τέτοιε’’ κι εσύ…., «μήπως θες να φας μία…., να ιδείς το Χριστό φαντάρο»…!; ) 
θα αλαλάξη και θα εκπέμψη την πολεμικήν κραυγήν, θα αποδειχθή ισχυρός κατά των εχθρών του»….,….. 
 
ή Έξοδος : 40 : 36, 37 : «Οσάκις δε η (!;) νεφέλη ανυψούτο από το κατοικητήριον οι Ισραηλίται εξεκίνουν 
/ για τις κατακτήσεις τους /, συνεχίζοντες την πορείαν των. Εάν όμως η νεφέλη δεν ανυψούτο, 
   [ Εμ, έτσι, αν δεν συνδράμουν οι ‘’νεφέλες’’ : τα πλούσια «πτωχά άερια», πάει κι η αιτία του Γιαχβέ….! ] 
δεν εξεκίνουν, μέχρι της ημέρας την οποίαν ανυψούτο…..»….,….. ή….,  ή…., ήηηηη….,….!….. 
Α…., όταν βρέχουν τα σύννεφα…., πλην από βατράχια και σκουλήκια…., βρέχουν και δίποδα ‘’τέτοια’’....! 
 
       ==================================================================== 
 
                      12 --- 2 ) 
                                     #2)      Όρασις του Υιού του ανθρώπου. 
 
▀ «Κατά την (!;) Κυριακήν ημέραν 
       / …..την του Κυρίου ημέρα της ξεκούρασης….. ή την της κούρασης…., λόγω των ιμπεριάλ σχεδίων…!; / 
ήλθεν επ’ εμέ το Πνεύμα και άκουσα οπίσω μου δυνατήν φωνήν, σαν φωνήν από σάλπιγγα, 
              ---- …..χμ, μάλλον, από τις….. σάλπιγγες του αιδοίου της Πυθίας των Δελφών Φημηνόης ήταν…., 
              της «που κατανοούσε τις φωνές : φήμες» του πολεμόχαρου Απόλλωνα Σάλπιγγος….! ---- 
που μου έλεγε, "Εκείνο που βλέπεις γράψε το εις βιβλίον 
και στείλέ το εις τας (!;) επτά εκκλησίας, εις την Έφεσον, την Σμύρνην, την Πέργαμον, τα Θυάτειρα, 
τας Σάρδεις, την Φιλαδέλφειαν και την Λαοδίκειαν". 
Έστρεψα διά να ιδώ τίνος ήτο η φωνή που μου εμιλούσε, και όταν έστρεψα, 
είδα (!;) επτά λυχνίες χρυσές και εις το μέσον των (!;) επτά λυχνιών 
ένα (!;) όμοιον προς υιόν ανθρώπου,.....». 
 
    { Εμ…., αφού δεν είδατε, τότε και 7άκις, χαΐρι από «μη αρσενικό» ‘’θεο’’φτιαγμένο ‘’«Υιόν Θεού»’’…., 
    χα, τον θεόοο βασιλιά της….. ατυχίας σας Γαδ Ιησούλη…., 
    δείτε, τώρα και 777άκις, χαΐρι από τον δικό σας «αρσενικό» ‘’ανθρωπο’’φτιαγμένο ‘’τέτοιον’’…., 
    τον άαανθρωπο «βασιλιά της τύχης» σας Ζουρβάν «αγνωστονόματο»…., 
    ννναι, και ’’κάντε ‘την λαχείο’’…., ρε σαστισμένοι ‘’νεφελοαρπαγμένοι’’, αυτοκαταραμένοι ‘’κολλημένοι’’….! } 
                                                                                            [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 10, 11, 12, 13. ] 
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▀   «Όταν τον είδα, έπεσα εις τα πόδια του σαν νεκρός, 
αλλ’ αυτός έβαλε το δεξί του χέρι επάνω μου και είπε, 
‘’Μη (!;) φοβάσαι· εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος και εκείνος που ζη· 
ήμουν (!;) νεκρός, αλλά να, τώρα είμαι (!;) ζωντανός (!;) εις τους αιώνας των αιώνων 
και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. (!;) 
 
      (*[ A, σούπερ….. σ,Σ,τυγερή….. φυλακή ο Άδης…., Φυλακή : Τάφος θανατοποινιτών --- νεκρών….! 
      E…., και η «νηστεύουσα» Περσεφόνη ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., αφού ‘’τα βρήκαν’’…., ελεύθερος, πια, εσαεί…., 
      ναι, που, ο επίορκος, δεν έκοψε κι έφαγε ‘’ρόδι’’….. «υπό την άμπελον»…., μα….. «υπό την συκήν»…., 
 // Ω Ι.Χ:Ι.ΑΧ, νέο, παράλληλο, μνημόνιο ή αντιμνημόνιο συμφώνησες με τη συκή:τον αντιγιαχβέ Σατανά…!; // 
      ως έκοψε, κατά τον Οβίδιο…., χα, και κατά το «Νόμο της Στύγας»…., 
      η «νηστεύουσα με νόμο αποχής από τροφή» Περσεφόνη 
      «από τη….. ροδιά του κήπου του Άδη (!;) επτά σπυριά ροδιού…..»….! 
      Ννναι…., εξού και του ‘δωσε, ως καλό παιντί που του/τους ήταν, τα κλειδιά του ο σ,υ,ι,κάτος Άδης…., 
      χα, αφού επιθυμία : νόμος του Άδη, σε ‘’τέτοιες’’ περιπτώσεις είναι «να τον εξευμενίζουν με θυσίες», 
      χξς΄, προσφέροντάς ‘του οι πιστοί : υποταγμένοι του….. τις….. «πρεπούμενες ιεροτελεστίες»…., 
      που, έτσι : ως Φυλακοκλειδούχος και με αυτά, μπορούσε να αποφυλακίζει, ‘’πάντα’’, δικούς του….! ]*) 
 
Γράψε λοιπόν εκείνα που είδες και εκείνα που είναι και όσα μέλλουν να γίνουν ύστερα. 
Ως προς το (!;) μυστήριον των (!;) επτά αστέρων, τους οποίους είδες εις το δεξί μου χέρι, 
και τις (!;) επτά λυχνίες τις χρυσές, οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των (!;) επτά εκκλησιών 
και αι επτά λυχνίαι είναι αι (!;) επτά εκκλησίαι’’.». 
                                                                                             [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 17, 18, 19, 20. ] 
 
         ♣ Ζαχαρίας Β΄ : 11 : 7, 8, 9 : (Οι ανάξιοι ποιμένες) : Κύριος / προς Ζαχαρία / : 
         «Τότε εποίμανα (!;) τα πρόβατα (!;) διά σφαγήν, τα προωρισμένα διά τους (!;) ζωεμπόρους. 
         Επρομηθεύθην δύο ράβδους και την μεν μίαν εκάλεσα «χάριν» την δε άλλην «δεσμόν». (!;) 
 
     { Έι, εσύ, ρε Καινοδιαθηκικέ «σπαρτέ» «Νόμιε : Ποιμένα» Απόλλωνα, σώρρυ, Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
     συ «αλληγορικέ Θύτη» με τα «αλληγορικά σφάγιά» σου …., ο με την αμφίστομη ρομφαία : ράβδο…., 
     έτσι : «χαριτωμένα» θα ποιμάνεις τα «δεσμευμένα» σου «διά σφαγήν» πρόβατα…!; 
     Και….. τι χαριτωμένα που δευσμεύσατε μέχρι και λαούς…., ω αλληγοριοπαίχτες Σχιζοεβραίοι…., 
     ιδίως, τους χαζοχριστιανούς Τρέλληνες…., χα, που νομίζουν πως είναι πιο ξύπνιοι από εσάς….! } 
 
         Και εποίμαινον τα πρόβατα. Και εξεδίωξα τους τρεις ποιμένας εις ένα μήνα. 
         Αλλ’ η ψυχή μου εβαρύνθη αυτούς και αυτοί επίσης με εβδελύττοντο. (!;) 
         Τότε είπον· δεν θα σας ποιμάνω πλέον! παν το υποκείμενον εις θάνατον ας αποθάνη! 
         και παν το υποκείμενον εις αφανισμόν ας αφανισθή! 
         Εκ δε των υπολοίπων ας τρώγη έκαστον το κρέας του άλλου»….,….. (!;) ♣ 
 
Ε, περιττό να επαναλάβω κι εγώ, ω, όσοι, έστω, εύπιστοι κι αφελείς "χριστιανοί"…., κι έστω ως τα λένε…., 
πως..… τα ως άνω και τα ως κάτω…., όλα...., βεβαίως…., ούτε καν παραίσθηση σε έκσταση ήταν...., 
         ( …..έιιι…., πάντα, είναι εσώμυαλες κι αυτές οι "παραισθήσεις"…., 
         οι πραγματικές….. κι όχι τα δήθεν εξώμυαλα του Ιωάννη : πολεμικό εξωδιάγγελμα….! ) 
και πως…., και, αυτά...., αυτή η τουρλού -- τουρλού πολυσαλάτα...., συνέβησαν…., χα, ’’άπαξ’’…., 
μες στο δαιμονισμένο και κουτοπόνηρο ιμπεριάλ μυαλό, έστω, του ’’θεοκτόνου’’ Ιωάννη….! 
 
Κι αυτό…., αφού, βέβαια, πριν, του παραδόθηκε, πρόχειρο ή και μη, το εν λόγω πολεμικό διάγγελμα 
του τότε κι εκεί Κυρίου : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’θεού :….. 
διά του αγγέλου : κατασκόπου και πράκτορός του…., 
που….. Τριδεντο’’μεταλλάχτηκε, χα, «από σατανικό, σε θείο»….! 
 
Να…., ’’αυτό’’ εδώ το σχιζοπαραλήρημα του «παρθενικού» μυστικοπαθούς θρησκειοϊμπεριαλισμού…., 
που είναι, πέρα για πέρα, ένα βλάσφημο έναντι του όντως Θεού 
          // …..μα όχι κι έναντι του, όποιου κι όποτε, Ιησού….. Αντιχρίστου…., τάχα, Χριστού…., 
          και του, όποιου κι όποτε σατάν Κυρίου : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’θεού’’ : "Πατέρα" του…., 
          τάχα, του όντως Θεού….,….. // 
συμβολιστικό ιμπεριαλο’’παραμύθι’’ για ηλιθίους--θύματα και ξύπνιους Θύτες--‘’κοπρομηχανές" της Γης….! 
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     ● Α, που, κατά τον Ι. Χ, είν’ επαινετοί, οι Θύτες, ως εξυπνότεροι απ’ τους γιους του φωτός, τα θύματα…., 
      έι, Ερμήδες κι έρμαια….: 
      Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 8 : Και επήνεσε ο κύριος τον άδικον διαχειριστήν, 
      επειδή ενήργησε έξυπνα, / βρώμικα / 
      διότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου εις τα σχέσεις των με τους ομοίους των 
      είναι εξυπνότεροι / βρωμερότεροι / από τους ανθρώπους του φωτός»….: Ο άδικος διαχειριστής….! ● 
 
Ναι…., σχιζοπαραμύθι, βασισμένο, προπαντός, στις ζουρλοφαντασιώσεις του Ναζωραίου Ι. Χ, ε, Ι. ΑΧ...., 
α, και στα των εκάστοτε κωδικοποιητών του ‘’μπαλωματήδων’’ σχιζοσκεψαυνανίσματα….: Τριδεντικών,….. 
αντιγραφέων πρώην ‘’τέτοιων’’ και κάθε φορά προσαρμοζόμενων στα όπου κι όποτε ‘’δρώμενα’’…., 
παραμύθια απαραίτητα, κατά το πιστεύω τους, για τη διαιώνιση της εξεξεξουσίας τους….:: 
Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός….: / …..σε επιστολή του προς τον Άγιο Ιερώνυμο, χξς΄….! /….: «Έχουμε ανάγκη 
από όσο το δυνατό περισσότερους μύθους (!;!;!;!;!;) || Τί, ρε ψοφίμι Ναζί α ν ζην έ, ‘’«ιαματικά ψεύδη»’’…!; || 
για να μπορούμε να εντυπωσιάζουμε τον όχλο. (!;!;!;!;!;) 
Όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο όχλος, τόσο πιο ενθουσιώδης γίνεται. (!;!;!;!;!;) 
Οι πατέρες και οι δάσκαλοί μας δεν έλεγαν πάντοτε τι σκέφτονταν, (!;!;!;!;!;) 
αλλά έλεγαν αυτό που τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες»….,….. (!;!;!;!;!;) 
    /// Χμ, τα «κατ’ ανάγκην ψεύδη», ουστ, που «κι ο ‘’θεός’’ Γιαχβέ κι ο ΓιαχβοΙ. Χ ούτω πως εποίησαν»….. /// 
ενώ ο επίσης Τράγιος επίσκοπος Συνέσιος, συμπλήρωνε, κι αυτός….: 
«Ο λαός ζητάει επίμονα να τον εξαπατάς, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μ’ αυτόν. (!;!;!;!;!;) 
Σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντοτε ένας (!;!;!;!;!;) φιλόσοφος μόνο για τον εαυτό μου, αλλά για το λαό 
θα είμαι μόνο (!;!;!;!;!;) ιερέας / …..χμ, δηλαδή, λαο,οχλο,ναρκώτρα κι επαγγελματίας πλάνος…. / »....,….! 
    [[ Έιιιιι…., ω ‘’νερά’’ : «λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»…., 
    αυτοί : οι «Συνετοί και Γρηγό,Γοργώ,ριοι ‘’μπήκαν στο πνεύμα και της Π. Δ και της Κ. Δ’’…., 
    μα σεις πρέπει να ‘’βγείτε’’ απ’ τους ‘’μαστουρο’’στάβλους τους, ω ’’τυφλοσουρτάκηδες’’ ‘’θεοκτόνοι’’….! ]] 
 
Απευθύνεται, λοιπόν, έστω, ο Ι. Χ…., διά αγγέλου : πράκτορός ‘’του’’, και μέσω, έστω, του Ιωάννη…., 
κυρίως, εδώ…., στους…., να, ωρέ συμβολισμο:εμ:παιγμένοι…., αγγέλους : επισκόπους : αστέρεςςςςς :….. 
των επτά εκκλησιών τους στην Ασία του «παρθενικού» μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού Νο 867....! 
 
                             /_/ Ωωωωω, άντε και ‘’γαλαξίας’’ και με Πατριαρχεία…., χμ, και ‘’σύμπαν’’….! /_/ 
     ---- Χα, όλα αυτά…., τα του Τζων…., κατά την ημέραν του Κυρίου Κυριακήν, χμ, οπότε άκουσε φωνή 
     απ’ την πολεμική σάλπιγγα της Αθηνάς Σάλπιγγος, σώρρυ, του Ι. ΑΧ Σάλπιγγος….! ---- 
 
Κι αυτό, ’’τώρα’’, βλέποντας, τάχα, πριν, μερικούς απ’ τους 7 αγγέλους…., εγκαθέτους επισκόπους τους...., 
μα και μερικούς αποστατήσαντες πιστούς τους εκεί…., βολεμένους, πια, κι ‘’αλλιώς’’…., 
να είναι ανυπότακτοι και αιρετικοί –τους...., 
      // …..ε, και με διάθεση αποστασίας κι αυτονομίας τους…., || ή κι ενσωμάτωσής τους σε κάποια εξόριστη || 
     να, ανεξαρτησίας τους απ’ την Αρχιεπισκοπή : Αρχαγγελία εντός του Ισραήλ : μη εξόριστη….! // 
και, ως ‘’διπλοπαίγνιδοι, ’’μερικοί’’…., αν όχι, και, ’’θεατρίνοι’’…., τους απειλεί….! 
 
     █ …..ως, λ. χ, ’’πριν’’, κι ο Παύλος, τον Υμέναιο και τον Αλέξανδρο…., που…., 
                           [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄ , κεφ. 1, εδ. 20. ] 
     όπως κι ο Δίας τον ενάντιά του συνωμότη Απόλλωνα στον ‘’παιδαγωγό‘’ Λαομέδοντα…., 
     τους «παρέδωσε εις τον Σατανάν, διά να παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν.»…., 
     ή τον Υμέναιο και τον Φιλητό [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄ , κεφ, 2, εδ. 18. ] ….,….! 
 
     Ναι…., που, και, συνεργάζονται : ’’διαπλέκονται’’ ο όποιος κι όπου κι όποτε Κύριοςςς : 
     ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : ’’Θεός’’ :….. 
     κι ο όποιος κι όπου κι όποτε, αντί,’’αντί’’,’’θεος’’, δεσπονίδοςςς : ’’μικρός αδελφός’’ : ’’σατανάς : σατάν’’…., 
     χμ, σε ‘’θέατρο’’ του ‘’παραλόγου’’…., μα, πάντα, αναλόγως των συμφερόντων τους…., 
     ανυποψιάστως, φορές, των λαών τους, νααααα, όπως και σήηηηημερα….! █ 
 
Έτσι…., για να τους επιβληθεί/θούν, σαν κάνουν του κεφαλιού τους…., 
τους αραδειάζει/ζουν, έμμεσα και μη απειλητικά, 
τις..... "προφητείες" του/τους....., δήθεν, θεοαποκεκαλυμμένες...., εις γνώσιν και συμμόρφωσίν τους...., 
μη τυχόν και τους χαλάσουν τα πονηρά σχέδιά τους...., που τους χρειάζονταν κιόλας…., 
ιδίως, όσο ο με δίστομη ρομφαία : λόγο Ι. Χ ήταν…., έστω, ακόμα…., ζωντανόςςς στη γη....! 
  // Εχ, ρομφαία : λόγο δίστομη : έτσι - : με «χάριν»….. κι έτσι + : με «δεσμόν»….,….! Εμ, +αμφί-, τί άλλο...!; // 
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Ε, ο πρώτος κι ο τελευταίος Σατάν Ι. ΑΧ…., 
χα, που (!;!;!;!;!;) «μεταξύ τους περπατεί» ο ιμπεριάλ τουρίστας, και, εκεί στην Ασία…., 
αν και θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του και τότε, μα και μετά...., 
εμ, που ζουν έως και χιλιάδες χρόνια "αυτοί"...., οι μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ούμενες Ιδέες….! 
   || Χα, ή κάποιος ‘’αναπαραγόμενος’’ ‘’σωσίας’’ του...., ναι, να, η ‘’Ιστορία’’…., να, πολιτικοοικονομικά….! || 
 
Αυτός…., ο επίδοξος Πανδικτάτορας της Γης Ναζωραίος...., 
              // Α, από το νάζί + ωραίος = Ναζωραίος…., μα από το χάζι + ωραίος = Χαζωραίος…., 
              ε, κι από το ‘’γαζί’’ + ωραίος = Γαζωραίος….,….! // 
πάντα, κατά το, φορές, ‘’νεκροφανές’’ Δαυίδειο όνειρο για αιώνια εξουσία τους...., 
χα, «που ήταν νεκρό:ς, αλλά να, τώρα, είναι ζωντανό:ς εις τους αιώνας των αιώνων»….: Α. Ι : 1 : 18…., 
για πάντα ‘’αναστημένο’’ : ’’αποφυλακισμένο’’…., χμ, για πάντα ξανασικέ : ξαναπροκάτ : ξαναστημένο…., 
ήτοι, που, τώρα, ’’να’’, ανασταίνεται, μέσω του ακατονόμαστου ενσαρκωτή του, του, τάχα, νεοονόματου…., 
και που, σαφώς, παραμένει έτσι…., γεωκυριαρχικά : 777, έως τα σήμερα…., ονείρωξη...., 
ναι…., μα όοοχι και ιδεολογικάαα : 8888 κι οικονομοκυριαρχικάαα : 666….! 
 
Μόνον ηλίθιοι : ’’αφελείς’’ ή πονηρά βολεμένοι ξύπνιοι, χμ, μπορούν να πιστεύουν στα αλήθεια..... πως 
το όποιο Πνεύμα, της όποιας, άκορμης, λειτουργικής Σκέψης, μιλά έτσι…., 
σαν φωνή από….. πολεμική….. σάλπιγγα ή άλλως...., 
υπό ασώματον μορφήν ή υπό μορφήν περιστεράς….. ή, χμ, γαïδάρου στο Μωάμεθ και στον….. Πρίαπο….. 
ή Πελειάδος ή...., που, ευνόητα, τα παρουσιάζουν έτσι...., «εν τη ακοή»…., ή και «εν τη οράσει»…., 
για να γίνουν πιστευτά σε άκριτους ‘’αφελείς’’ και να τους επιβληθούν : να ‘’τους τα περάσουν’’…., 
που…., διαφορετικά...., ως εσωτερικές  φωνές : «εν πνεύματι»...., που όλοι μας, όπως, έχουμε…., όχι....! 
 
Μόνον ηλίθιοι….. ή πονηρά βολεμένοι ξύπνιοι, χμ, μπορούν να πιστεύουν, έστω, στ’ αλήθεια..... 
πως αυτά συνέβαιναν…., έτσι…., μες στο σατανομουχλιασμένο μυαλό : «εν τω πνεύματί του» 
του, με ελεγχόμενη τρέλα, γεροξεκούτη κρυπτοσατάνα Ιωάννη...., 
    ( Ψέμα είν’ όλα, τρισάθλια  συμβολοπαίγνια "έμπειρου" συμβολοπαίχτη...., έστω, αφού έτσι τα θέλουν…., 
    που, βέβαια…., ως κι η Κ. Δ, μα κι η Π. Δ...., χιλιο,κωδικο,μπαλώθηκε κι αυτή, η, χξς΄, Αποκάλυψη....! ) 
ως, λ. χ, εμφάνιση….: του αγγέλου…., του ασπρομάλλη απ’ τα βάσανα 
 
   /// Ε, ασπρομάλλη…., που δεν του ‘δωσε του Γλαύκου, σώρρυ, Ι. Χ, και, ο Ωκεανός, σώρρυ, και, ο Άδης….,   
   πλην από αθανασία…., και αιώνια νεότητα….! /// 
 
ή από σοφία Ναζωραίου…., 7 λυχνιών…., 7 άστρων….,....! 
 
Του μυστηριούχου Ιωάννη, που θεατρινίζει…., όπως άλλος….. Ζαχαρίας, Δαυίδ, Μωάμεθ,….. 
πέφτοντας λιπόθυμος....,….. 
κι όχι ζωντανά και κατά διαστήματα…., έστω, ως τα θέλουν…., μπροστά, πίσω ή και πάνω του...., 
σαφώς, μετά από την….. προσυνενοημένη και προαποφασισμένη συνάντηση : συναντήσεις του 
με τον, έναν ή και πλέον, απεσταλμένο άγγελο : πράκτορα του ‘’Κυρίου’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ :….,….! 
 
      ♠ Σιγά, Τζόβανε, μη πεφτοσπάσεις το κουλό σου και πώς θα μας γράψεις τα γριφώδη καλυπτικά σου.…, 
      αν τα έγραψες εσύ…., έστω και καθ’ υπαγόρευση…., ή άλλος ή, ξανά, άλλοι….: και, Τριδεντιζέ…., 
      για να μας μπουρδομπερδεύουν με τα πολλά ’’τέτοια’’ τους…., ω, κι εσύ, υπόταχτό του ‘’τέτοιου’’….! 
 
      Και κάλυψε, πέφτοντας μπρούμυτα, τα οπίσθιά σου…., μη σε ‘’ζώσει’’ κανείς χρυσοζωσμένος....! 
      Και..... μη θλίβεσαι και πολύ για μας...., μη και σου ζαρώσει περισσότερο η μούρη...., 
      ρε «Σφίγγα» ζαρόγερε με τις φλύαρες και σατανικές παρομοιώσεις σου...., 
      που οι του όντως Θεού, και, δεν γριφομιλούν….. μαφιοζιζέ, ‘’σφιγγικά’’ και συνωμοσιόγλωσσα…., 
      ως ο Γιαχβέ της Π. Δ, που μιλούσε, πλην «δι’ ονείρων», και «δι’ αινιγμάτων»….: Αριθμοί : 12 : 6, 8…., 
      μα….. κυριολεκτούν…., αν, όντως, θέλουν να λέγονται….. Κυριακοί : του Κυρίου….! ♠ 
 
               ----------------------------------------------------&&&&&-------------------------------------------------------- 
▬ Έξοδος : 33 : $20 : Και είπε / ο Θεός προς Μωυσή / : «δεν δύνασαι όμως να ίδης το πρόσωπόν μου, 
διότι δεν δύναται άνθρωπος να με ίδη και να ζήση»….! 
 
● Ννναι, ρε, κι εσύ, Μωυσή…., ιδές τα πισινά του…., ξανά…., 
σαν σου τα ξαναδείξει ο…., ο με ‘’τέτοιον’’ Κρόνειο Νόμο…., Γιαχβέ Κρόνος…., 
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που, αν δεις ‘’γυμνά’’ τα μπροστινά του, 
       // …..ε, γυμνή και ‘’μπροστινιζέ’’ κανονικά : ‘’νυμφευτικά’’….. κι όχι ‘’πισινιζέ’’ ανάποδα : ‘’διαζυγιακά’’ 
       την ιμπριαλέ κωδικική αλήθεια….. // 
θα πάθεις, και, τα του ‘’περίεργου’’ Ακταίωνα…., 
που, κάπως έτσι, είδε, χμ, ’’προφίλ κι αν φας’’ την Αρτέμιδα λουόμενη στην πηγή….. (!;!;!;) Παρθένιο 
και τον εξεξεξόντωσε, κατά τα, διάφορα, σχετικά μερικών….: 
είτε με θανατηφόρο σκορπιό είτε με το βέλος της είτε με τα σκυλιά του…., 
αφού, ως λέει ο Καλλίμαχος : «οι νόμοι του Κρόνου ορίζουν πως….. όποιος δει έναν από τους αθανάτους, 
δίχως τη θέληση του θεού, το πληρώνει ακριβά»….,….! 
             ---- …..ναιαιαι…., ιδίως, αν δει, έτσι : ‘’περίεργα’’ και σε….. Παρθένια πηγή, τα κωδικικά 
             του….. «παρθενικού» Δόγματος του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! ---- 
 
Ναι, ω Μωυσή…., κι αρκέσου στις αγγελο,επι,υπο,δείξεις…., ή μην και ξανακαεί η μούρη σου, ως στο Σινά, 
και ξαναφοράς πέπλον, χμ, για να μη σε καίει ο ήλιος, ρε λεπρέ, ω, για να το κρύβεις συμβολικώςςςςς…., 
ε, και «για να μη βλέπουν οι Ισραηλίται ότι το δέρμα του προσώπου σου 
ηκτινοβόλει // …..χξς΄, λόγω της συνομιλίας σου με το Θεό….! //…..»….: Έξοδος : 34 : 35…., ε, χα, και 
«για να μην ιδούν οι Ισραηλίτες το τέλος εκείνου || …..α, του παράγοντος θάνατον γραπτού νόμου….! ||   
που έμελλε να παρέλθη»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 3 : 13….,….! 
 
          [[ Κάλέ Π,Φ,αύλε…., τι «του παράγοντος θάνατον»…., 
          που ο του Νόμου Μωυσής εκάη υπό του Γιαχβέ εκεί…., 
          για να αποκτήσει έτσι την…., και, ιστορικήν…., αθανασίαν…., 
          χα, αλά….. Τριπτόλεμο, Αχιλλέα,….. αφού ο Γιαχβέ δεν είχε σύζυγο…., ως είχε ο Δίας, την Ήρα…., 
          να την βυζάξει, κρυφά της, ο Ηρακλής Μωυσής…., 
          ή θαυματουργή πηγή, που το νερό της χαρίζει αθανασία στον πίνοντά ‘το…., ως τον Γλαύκο….! ]] ● 
 
Παραπομπή από το $20 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 1 : 16, 17 : 
Εις το δεξί του χέρι είχε (!;) επτά αστέρας / ο Ιησούς Χριστός / και από το στόμα του έβγαινε 
δίστομη κοφτερή ρομφαία και η όψις του ήτο σαν τον ήλιο όταν λάμπη εις όλην την δύναμίν του. 
Όταν τον είδα, έπεσα εις τα πόδια του σαν νεκρός, αλλ’ αυτός έβαλε το δεξί του χέρι επάνω μου και είπε, 
‘’Μη (!;) φοβάσαι· εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος και εκείνος που ζη’’….: 
Όρασις του Υιού του ανθρώπου….! ▬ 
     { Χα, κατά Παλαιά, και η Καινή…., πλήρης παλαιού οίνου του αμπελ,συκε,ουργού Διονύσου Ιησού….! } 
 
         ===================================================================== 
 
                12 --- 3 )               
                                #3)     "Επιστολές προς τις επτά εκκλησίες". 
 
Και ο Ιησούς…., έστω, γνώστης, λεπτομερώς, των δρώμενων στις 7 εκκλησίες της Ασίας, άμεσα ή μη…., 
    { Ε, τόσους πληροφοριοδότες, χαφιέδες--πράκτορες--αγγέλους του ανά την γην..... γιατί τους είχαν...!; } 
χμ, ο οποίος «ήτο νεκρός και ήλθε πάλιν εις την ζωήν»....: Α. Ι : 2 : 8…., «ο πρώτος και ο τελευταίος»…., 
 
    [*[ Εμ…., ’’τέτοια’’ "αλήθεια"...., χα, μόνο…., στα..... σατανοπαραμύθια των Δαυιδικών εκφραστών....! 
    Να ‘τος, βρε…., ο «με τα / ‘’αντι’’ / κλειδιά του Φυλακοκλειδοκράτορα Άδη»…., 
    που τον θεωρούσατε νεκρό…., 
 || …..χμ, νεκρός : φυλακισμένος στη γη : εσωτερικό : χώρα του 
 και ζωντανός : αποφυλακισμένος στον ουρανό : εξωτερικό…., κάτι ‘’σαν’’ βαμπίρρρ….. κι άει σιχτίρρρ….! || 
    να, βγήκε : ‘’αποφυλακίστηκε’’ από το στον ουρανό : εξωτερικό ‘’ψυγείο των θρησκευτικοπολιτικών’’…., 
    αναστημένος : ξανα….. στημένος…., 
    νααα, σας τον στήνουν ξανά και ξανά…., χξς΄, «υπό τον αυτόν Θεόν»…., ώς να συνέλθετε και να….! ]*] 
 
προστάζει…., άλλοτε ‘’άμεσα’’ κι άλλοτε έμμεσα : διά αγγέλου : αγγελιαφόρου πράκτορα…., στον Ιωάννη 
να στείλει επιστολές προς τους 7..… // Ρεεεεε...., «αγγέλους : αστέρες : επισκόπους :…..»....! // επισκόπους 
των 7 αυτών εκκλησιών του στην Ασία…., καθώς και προς τους πιστούς τους....! 
 
       ♠ .....«που λένε |/ Α, ποίοι επίσκοποι…!; Μήπως οι ‘’δικοί του’’ κι ο ισαπόστολος Παύλος…!; /| 
       ότι είναι απόστολοι, ενώ δεν είναι…., παρά ψευδαπόστολοι»....: Α. Ι : 2 : 2….! 
       Να...., προπαντός, σήμερα...., έλα στα εκτροφεία χαμερπιών σου, 
       στις….. ’’666’’ εκκλησιές σου..... και στα ‘’888’’ μοναστήρια σου….. και στους 777 Παρθενώνες σου…., 
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       να ιδείς τι μπάζο…., πλην των, όντως, άξιων…., μα, αυτών ‘’πεφτάστρων’’…., 
           // Α, υπάρχουν και καλοί, αισθήματι, δεν αντιλέμε…., μα όχι λόγω...., που, τελικά, ’’θεοκτόνος’’....! // 
       έχει μαζευτεί...., κι εσύ...., μα και οι άλλοι, έτσι, "Ιδρυτές" "θρησκειών"...., 
       χμ, που άλλο που δεν θέλετε…., 
       αφού εξεξεξυπηρετείται, και, έτσι, και, ο στη Σελήνη Δεσποινίδος Κύριος…., ο όντως Σατανάς….! ♠ 
 
Επίσης, του προστάζει να τους γράψει...., γνωστοποιώντας ‘τους…., ότι γνωρίζει λεπτομερώς 
τις καλές και μη (!;) σκέψεις ή πράξεις--έργα τους, και, των 7 εγκάθετων πρακτόρων--αγγέλων τους….! 
 
   ▓ .....χα, "από αγάπη ελέγχοντας και παιδαγωγώντας τους"...., όντας υπερεκκλησιάρχης 
   και, ωχ, «έχων το κλειδί του Δαυίδ, που όταν ανοίγη, κανείς δεν μπορεί να κλείση 
   και όταν κλείνη, κανείς δεν μπορεί να ανοίξη»....! (!;) 
 
        /_/ Α, έτσι και, και, το (!;) «χρυσόμαλλο δέρας», το (!;) «κέρας της αφθονίας»,….! 
        Και….. οι που κατ·έχουν πολλά κλειδιά…., μπερδεύονται, τελικά, κι ανοίγουν…., από λάθοςςς…., 
        αντί για πόρτες Χαρίτων των «σεμνών ηδονών»…., 
        πόρτες Ιάμβης της «άσεμνης ηδονής»…., ω «παρθένε» Ερμή : Ιαννέ Ι. Χ…., και καταντούν Ι. ΑΧ….! /_/ 
 
   Μήπως κρατούσε, ο Ι. Χ, και τη ‘’μυστική’’ 5Α και 666 χρυσά φίδια του, χα, προγόνου του Σολομώντα...!; 
 
   Και..... γιατί δεν πήγαινε, η Γοργώ Ι. ΑΧ, απευθείας σε αυτούς ο, ανειλημμένος ων, πολυεμφανιζόμενος…., 
   ω ρε Τζόβανε...., χμ, μιας και κατέβηκε, από τον….. ουράαανιο Ουρανόοο, στη γήηηινη Γηηη...., 
   ως ήλθε σε σένα...., μάλιστα, ‘’απρόσκλητος’’ αυτός..... κι ‘’απροϋπόθετος’’’ εσύ...., 
        ( Και γιατί μόνο σ’ αυτές τις εκκλησίες…!; Και γιατί όχι γραπτές, λ. χ, σε πέτρα, ως με τον Μωυσή…!; 
        Ή φοβούνταν μην και τις σπάσουν κι αυτοί και τις ξαναγράψουν σε γλώσσα μη θείααααα…!; ) 
   να τους τα πει από πρώτο χέρι και να γίνει πιστευτός και σε εκείνους…., ώστε να συμμορφωθούν...!; 
   Και να μη μας κουράζεσαι, κι εσύ, μωρή πρήχτρα μας, με τα, αλά Γιαχβέ, μεταλλαγμένα Γιαχβίδια….! ▓ 
 
Έτσι…., γνωρίζει, λ. χ...., ανάλογα στην κάθε μια, από τις "επτά", περίπτωση...., ο πολυπρακτορούχος….: 
 
την θλίψη και τον διωγμό τους "από τους Ιουδαίους της συναγωγής του Σατανά"…., 
          [[ Χμ, αυτοί είναι, πια, ( …..α, λες, ξανά…!; ΄Η παράλληλα…!; ) με το μέρος του αντιπάλου –τους…., 
          που || …..οι του αλλαξοπιστήσαντος Ι. Χ ‘’τέτοιοι’’…., τον πριν θεό τους….. || τον λένε Σατανά…., 
          ως κι αυτοί : οι άτακτοι έναντι του Ιησού αποκαλούν έτσι : Σατανά τον, τώρα πια, δικό –τους….! ]] 
τους οποίους…., όταν πάει εκεί…., προειδοποιεί…., «θα τους κάνη να πάνε να πέσουν στα πόδια τους 
και να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς τους (!;!;!;) αγάπησε»....,….. 
 
            || Ω θρασίμι, ψωνάρα, Χαζωραίε...., που, ως και στην 1η παρ,απ,ουσία σου τους έκανες….. ’’ντα’’…., 
            οι απειλές είναι μόνο για τους αδύναμους θνητούς 
            κι όχι για τους παντοδύναμους αθανάτους…., χα, χα, τους ισοθέουςςςςς....! || 
 
τον κόπο και την υπομονή ή μη εις το έργον τους….,….. 
 
το μίσος ή μη προς τα έργα των ειδωλολατρών Νικολαïτών…., που και ο, χμ, πανάγαπος, Ι. Χ μισεί....,….. 
 
                     [{ .....καθησυχάζοντάς ‘τους, παράλληλα, το σχιζοΓιαχβίδιο, ότι δεν θα πάθουν τίποτε...., 
                     παρόλο που θα φυλακιστούν, ’’σατανόθεν’’, δοκιμαστικά, ορισμένοι για (!;) "δέκα ημέρες"...., 
                     και πως….. «δεν θα βάλει άλλο || …..τί…., σ,Σ,τυγερό βάρος…!; || βάρος σε αυτούς…., 
                     εκείνο όμως που έχουν…., να το κρατήσουν έως ότου (!;!;!;!;!;) πάει εκεί»…., τους λέει....! }] 
 
τον πνευματικό πλούτο και την υλική φτώχεια...., ως και αντίστροφα....,….. 
 
    ♠ Χμ, τον πλούσιο της Λαοδικείας, ή της Σμύρνης, επίσκοπο τον βρίζει…., πλην της ανυπακοής του…., 
    κυρίως, γιατί (!;) δεν συνεισφέρει στον αγώνα τους για την αιτία του Γιαχβέ : Θεού :…., 
 
                     [// Ε, κατά παλιά του, παραβολική, τακτική…., ως τον άφρονα πλούσιο της παραβολής του…., 
                     ή τον φίλαρχο κι αλαζόνα πλούσιο και συνεισφέροντα Φαρισαίο, 
                     τον αντιπαραβαλλόμενο, ναι, με τον Ζακχαίο….! 
                     Χμ, όπως έτσι κι οι παλιοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’ βρίζουν και πολεμούν, 
                     έως ‘’εκμηδένισής’’ τους ‘’τέτοιους’’….. ’’μοιχούς’’….: Ιώβ,….. 
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                     μάλιστα, συνεργαζόμενοι, σε ‘’ιστορικό συμβιβασμό’’, 
                     ’’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ και ‘’σατανάς’’ : ’’Αντιμεγάλος Αδελφός’’ :…., 
                     εχ, που τα συμφέροντα ‘’διαπλέκουν’’ τους αντιπάλους 
                     προ κοινού εχθρού και επίδοξου για ‘’θέωση’’ : θεοποίηση….! //] 
 
    χα, και του συνιστά, του της Λαοδικείας πλουσίου ‘’πτωχού αερίου’’, 
    να αγοράσει χρυσάφι : ’’χρυσάφι’’ :…. από αυτόν, τον Ι. Χ…., 
    λες και πουλούσε, κι αυτός, ως ο Μωάμεθ κι ακριβά, 
    τις σάπιες ιμπεριαλιστικές ‘’απόκρυφες’’ ‘’θεωρίες’’ του ή ότι άλλο….! ♠ 
 
την….. (!;) "αλλαξοπιστία" τους, πια….,….. 
 
την ανοχή και συναναστροφή μερικών με….. ψευδοπροφήτες, πόρνους, ειδωλολάτρες, μοιχούς,….! 
 
     [ Χα, έτσι, κατά τους ‘’προκατόχους’’ τους, κι οι επίγονοι των 7 αγγέλων---πρακτόρων έως σήμερα....! ] 
 
  ( Παράλληλα δε, τους δίνει και διαταγές να μη τρώνε, ως μερικοί ‘’τους’’, κρέατα από θυσίες στα είδωλα…., 
   που ο, Καινοδιαθηκικός, Ι. Χ…., όπως κι οι Παύλος και Πέτρος…., ’’δεν’’ το ενστερνίζονταν κι αυτό….! ) 
 
      --------------------------------------------------------------$$$-------------------------------------------------------------- 
█ …..ως, π. χ, τα του των Θυατείρων με την ψευδοπροφήτισσα Ιεζάβελ, στην οποία ο Ι. Χ στέλνει απειλές 
πως "θα την ρίξει στο κρεβάτι άρρωστη…., μα και εκείνους που (!;) μοιχεύονται μαζί της,..... 
και (!;!;!;!;!;) τα παιδιά της θα τα κτυπήσει με (!;!;!;!;!;) θάνατο...., χξς΄, αλά Γιαχβέ το Γιαχβίδιο Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
χα, έτσι που να γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες // …..ε, χξς΄ςςςς, πώς αλλιώς θεόςςς….. πράμα…!; //  
ότι ο Ι. Χ είναι εκείνος που ερευνά σκέψεις και καρδιές"....,….: Α. Ι : 2 : 20 έως 23…., χμ, ο Ερμήςςςςς…., 
α, χα…., κι ο που συγχωρεί «70 Χ 7 φορές»….,….! 
 
Ρε ζουρλέ Γιαχβοχαζωραίε, τί σου φταίνε τα, άφταιχτα, παιδιά –της.…, χα, ρε….. παιδάγαπε, εχθράγαπε,….. 
που δεν «έχουν ουράνιο άγγελο», ως δεν έλεγες, για τα των ‘’τέτοιων’’ παιδιά, στην 1η παρ,απ,ουσία σου…!; 
Ωρέ ζουρλέ Γιαχβοχαζωραίε…., γι’ αυτό, επικύρωσες την Παλαιά Διαθήκη…., 
που ο θεός σου Γιαχβέ ‘’τέτοια’’ παιδοκτόνα έκανε και καμάρωνε….: 
«…..τα βρέφη των / των Βαβυλωνίων / θα συντριβούν προ των οφθαλμών μου»…., 
χμ, «διά της οργής μου, κατά την ημέραν του άγριου θυμού μου»….: Ησαΐας Α΄ : 13 : 13, 15, 16….! (!;) 
 
Κάλέ, και, αυτό δεν είναι 2η παρουσία…., 
μα είναι και η «σεμνής ηδονής» 1η συνουσία…., κοινώς, «σεμνό» λαο’’τέτοιο’’…., ε, η απ,παρ,ουσία….! 
Κι αυτά, είναι Γιαχβικά σχέδια, κυρίως, τα του ζουρλού Τζόβανου και της "ιεροεξεταστικής" κλίκας του....! █ 
         --------------------------------------------------------------$$$----------------------------------------------------------- 
 
Έτσι ακριβώς και με έκδηλη αγωνία, απειλεί, απειλούν, 
όλους τους εκεί ‘’αμαρτωλούς’’ τω Κυρίω αντίθεους κι άτακτους ‘’μοιχούς’’ : νεκρούς…., 
καθώς οι μη ‘’αμαρτωλοί’’ τω Κυρίω υποτακτικοί είναι ζώντες : φρόνιμοι μη ‘’μοιχοί’’….: Α. Ι : 3 : 1, 2…., 
 
               /_/ Έιιιιι, ω μη φυλακισμένοι : νεκροί :…., «ξυπνήστε», που λέει κι ο Ι. Χ, και, στον των Σάρδεων….! 
               Ι. Χ : «…..όνομα έχεις || …..ω άγγελε : επίσκοπε των Σάρδεων….! || ότι ζης, είσαι όμως νεκρός» : 
               ήτοι, αυτόθεν ή ετερόθεν, «…..θεωρείσαι ζωντανός : ελεύθερος…., 
               μα εγώ σε θεωρώ νεκρό : μελλοθάνατο : μελλοφυλακισμένο θανατοποινικά…., 
               χμ, κάτι σαν δούλο ψεύτικης ελευθερίας : σκλαβώτριας ελευθερίας….. 
               κι όχι κάτι σαν δούλο αληθινής ελευθερίας : ελευθερώτριας ελευθερίας….! /_/ 
 
αλλά και τους, όπως, έτσι κι έτσι --- χλιαρούς…., 
 
         ♦ …..χα, στον φιλοαυτόνομο της Λαοδικείας χλιαρό : «ούτε ζεστό ούτε κρύο»…., 
 
                   /*/ …..ε, μάλλον, ούτε -+ : ζεστός : πιότερο ζεστός και λιγότερο κρύος….. 
                   ούτε +- : πιότερο κρύος και λιγότερο ζεστός…., 
                   που -+ +- ή +- -+ : 50/50 επί τοις % δεν γίνεται…., 
                   όπερ ουδέτερος : ακινησία κι απραξία : ’’σύντομα’’, ‘’όντως’’ νεκρός….. /*/ 
 
         λέει ο ‘’αλαφιασμένος’’ πολυ’’κολπάκιας’’ Ι. Χ…., Α. Ι : 3 : 15, 16…., 
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         πως «θα τον ήθελε | …..προτιμούσε…!; | είτε ζεστό είτε κρύο»…., 
         ε, χμ, είτε ζεστό : ’’ομομεγαλάδελφο’’…., τάχα, ζεστότατο, ++…., 
         είτε κρύο : ’’αντιμεγαλάδελφο’’…., τάχα, κρυότατο, - - …., 
         που, έτσι, θα του ήταν, μάλλον, χρησιμοποιητέος…., 
         καθώς, φορές, συνεργάζονται σε ‘’ιστορικό συμβιβασμό’’, αλά Π. Δ…., 
         ιδίως, προ κοινού, ουδετέρου--‘’ουδετέρου’’, αντιπάλου τους…., 
         επίδοξου για ‘’θέωση’’ : θεοποίηση…., σαφώς, κι εδώ, ιμπεριαλιζέ ‘’θέωση’’ : θεοποίηση….! ♦ 
 
τους οποίους λέγει πως θα τους ξεράσει από το στόμα του…., 
όταν πάει, η Γοργώ Ιησούς, σαν κλέφτης εκεί (!;) γρήγορα…., 
και…., καταπώς τονίζει…., "θα μετακινήση την λυχνία τους από τον τόπο της"...., 
ο με σιδηρά ράβδο το ξέρασμα του όντως Σατανά Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., ώστε να συντριβούν σαν πήλινα σκεύη….! 
 
      {[ …..α, μετάθεση ή απόσπαση…., βρε…!; 
      Εμ, αν δεν του ‘’κάτσουν’’, θα τους κάνει, από αστέρες, ’’πεφτ’’αστέρες…., 
      ή, άλλους θα τους κάνει να πέσουν στα πόδια μερικών…., 
      προστατευομένων του επισκόπων…., παρά τα….! 
      Χα, μάλλον, θα τους κάνει…., ε, κωδικικά κι αυτό…., ζωντανούς νεκρούς ή νεκρούς ζωντανούς….: 
      Ψαλμός Δαυίδ : ΝΔ΄ ή 54 (55) :16….: 
      «Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς. Θα κατέλθουν ζώντες εις τον Άδην! 
                  // Άδης : Φυλακή υψίστης ασφαλείας….. βαρυποινιτών ’’εξορισμένων’’….: Εξορίσι :….! // 
      Διότι η ανομία είναι εις το μέσον των κατοικιών αυτών»….: Διαμαρτυρία κατά των ασεβών….! ]} 
 
                  --------------------------------------------------#####----------------------------------------------------- 
▼ Ψαλμός Β΄ ή 2 : (Αγνώστου) : 8, $9 : / Θεός προς Ιησού / : «Ζήτησε από εμέ, 
και θα δώσω εις σε τα έθνη κληρονομίαν σου, και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. 
$9 : Θα κυβερνήσης αυτά με ράβδον σιδηράν, ως αγγείον κεραμέως θα συντρίψης αυτά»….! (!;) 
 
Παραπομπή από το $9 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 2 : 27….: 
 
      *$$* …..ως, παραπομπή, και στα….: Α. Ι : 12 : 5 
                   // Ε, περί ‘’τέτοιου’’ «αρσενικού παιδίου» Ι. Χ σε 2η παρ,απ,ουσία, ξαναγεννημένου….! // 
      και 19 : 15….. 
  |_| Ε, περί ‘’τέτοιου’’, σεί οντος, Ι. Χ…., περί ‘’τέτοιου’’ ληνούχου : πατητηριούχου Ιησού Διονύσου…., 
  που θα πατήσει το πατητήρι της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος…., 
  ναι, κατά τη γιορτή των Ισραηλίτικων «Λήναιων» του ‘’1ου’’ «ληνού» : πατητηριού ο….. Σει ληνός….! |*_| *$$* 
 
«…..όπως και εγώ / ο Ι. Χ / έλαβα (!;) εξουσίαν από τον Πατέρα μου…..»….! 
 
        --/-- Να, ο Διοκίνητος Μέγας Αλέξανδρος, σώρρυ, ο Γιαχβοκίνητος Ι. Χ…., 
        που ο σχιζάκιας «Νόμιος» ‘’έκανε το θέλημά του (!;) μέχρι τέλους’’….. 
        και θα τους ποιμάνει με σιδερένια ράβδο…., τους που σαν πήλινα σκεύη θα συντριβούν..…--/-- ▲ 
                       --------------------------------------------------#####-------------------------------------------- 
 
Μα….. τους φρόνιμους : έννομους και σύθθεους "πιστούς μέχρι τέλους : θανάτου", εκκλησιάρχες και μη...., 
τους, σε αντιδιαστολή, ζώντες…., τους λέει…., ο Ι. Χ --- "η πηγή της δημιουργίας του Θεού"…., 
ε, της ‘’εκεί’’ και ‘’τότε’’….. μελλο·δημιουργίας του βασιλείου τους…., 
χμ, αλληγορικά και μη, αναλόγως...., να, ο Ι. Χ  --- ενσαρκωτή Ιδέα Ι. Χ…., 
πως θα τους δώσει να φάγουν απ’ το δέντρο της ζωής, 
      [ Α, ποίο νέο καινό καρποφόρο δέντρο είν’ αυτό , που δεν «παράγει θάνατον»…., ως το της Π. Δ…!; ] 
«το οποίον είναι εις τον παράδεισον του Θεού του» : Α. Ι : 2 : 7….! 
 
Χμμμμμ…., κι όχι του Θεού και Θεού του ο κρυπτοπολυθεϊστής…., 
που όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ ‘’τέτοια’’ λένε, παντού,….: λ. χ, Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6….: 
«Διότι και αν ακόμα υπάρχουν, είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, λεγόμενοι θεοί 
---όπως (!;) πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί--- για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, (!;) 
ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και εμείς ανήκομεν εις αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός 
διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»….,….! 
    // Χμ, ποιός, ρε Π,Φ,αύλε…., που όχι ένας Κύριος…!; Ο Ιησούς Χριστός, ως ένας Θεός…., ο Πατήρ…!; // 
 



15 

Κι αυτό…., αφού «τηρήσουν όσες εντολές παρέλαβαν και μετανοήσουν | …..ε, καταϋποταγούν….. | 
και κάνουν έργα τέλεια ενώπιον του Θεού του»….! 
 
Τότε…., τους το βεβαιώνει…., θα «περιπατήσουν μαζί του με λευκά ενδύματα, διότι είναι άξιοι…..»…., 
χα, «οι ζωντανοί μεν….. νεκροί δε…..»….: Α. Ι : 3 : 1 έως 5…., 
            ( Ισραήλ : Τάφος : Φυλακή….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….. ) 
ε, με λευκά : καθαρά : λαμπρά κι εκλεκτά λινά, χμ, που είναι / δηλώνουν / οι δίκαιες πράξεις των αγίων….: 
Α. Ι : 19 : 8…., ήτοι, οι γλοιώδεις και ‘’σκυφτές’’ πράξεις τους 
στον κάθε κι όπου Αρχιβασιλιά και εγκαθετοποιητή του, κάθε, Ι. Χ….! 
           ---- …..ληνό και Σειληνός Ληναίος….. και λινό και αοιδός Λινός : αδελφός του Ορφέα….! ---- 
 
Στον, κάθε, Ι. Χ…., που…., σαν τους ομολογήσει ονομαστικά στον Πατέρα του και τους αγγέλους του…., 
θα τους γράψει, ο αρχιχαφιές, στο βιβλίο της ζωής…., 
να…., θα τους προαγάγει σε αρχιεπισκόπους : αρχιαστέρες…., ξου, όταν γίνουν, χμ, ’’γαλαξίας’’…., 
χα, όταν η εκκλησιαστική εξεξεξουσία ‘’σιαμαιοποιηθεί’’ με την κρατική : βασιλική ‘’τέτοια’’…., επισήμως….! 
Ναι…., μα….. σαν ξαναπάρουν οι του Ι. Χ : Ι. ΑΧ την / …..μία…!; / στο Ισραήλ «Έδρα του Μωυσέως»…., 
που την / …..μία…!; / εξόριστη ‘’τέτοια’’ στον ‘’ουρανό’’ : την του εξόριστου ιερατείου στο εξωτερικό ‘’τέτοια’’ 
την κατ·είχαν…., ννναι, και τους….. καθοδηγούσε, κι αυτή, ‘’χορηγικά’’….! 
 
Διαφορετικά…., λέει…., αν ‘’δεν τους κάτσουν’’…., «θα αποθάνουν εξάπαντος»….. κι όχι σε 1ο, 2ο κ. ο. κ…., 
ως λέει ο Γιαχβέ, και, στον Ιεζεκιήλ : 3 : 18…., ναι, χα, που έχει, κι εδώ, ποικίλους 
θανάτους και νεκρούς…., οριστικούς ή μη, συμβολικούς ή μη….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14…., 
ε, και καλύτερες αναστάσεις : αποφυλακίσεις….: Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35….! 
 
                -#-------------------------------------------------------#####--------------------------------------------------------#- 
► Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 1 έως 10….: ( Όραμα του αρχιερέως Ιησού….: 
όχι ‘’αυτού’’ του Ι. Χ, μα του γιου του Ιωσεδέκ Ιησού ‘’σε ρόλο’’ Χριστού….. ) ….: 
«…..Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα, όταν ίστατο ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου. 
Και απεκρίθη ούτος 
 
    *$ …..ο άγγελος : πληροφοριοδότης, ερωτηθείς υπό του Κυρίου…., χμ, «που διάλεξε την Ιερουσαλήμ»…., 
    αν ο αρχιερεύς ή ιερεύς Ιησούς…., ε, ο του Ιωσεδέκ, 
    είναι (!;) ως δαυλός : πυρσός (!;) απεσπασμένος εκ του πυρός…., ήτοι, σχισματικόςςςςς….! $* 
 
           [ Α, νααααα, το ‘μαθε, αγγελόθεν, ο Κύριος πυρ ότι ο Ιησούς είναι….. σχισματικός –του ‘’πυρσός’’…., 
           χα, αποστάτης του και όχι παραστάτης του….! 
           Ναι, ω σχιζοΓιαχβέ…., κι ίδιος εσύ, μετά πιααα,….. μα σβήσατε, πιααα, ω πυρσοί με το πυρ….! ] 
 
και είπε τα εξής προς τους ισταμένους ενώπιόν του· ’’αφαιρέσατε απ’ αυτόν τα ρυπαρά ενδύματα‘’. 
 
                |// …..χμ, τα ρυπαρά ενδύματα της….. ανυπακοής, ανομίας,….. 
                αλά….. τον «υποβληθέντα σε εξιλασμό…., πριν να συγχωρεθεί, Διόθεν…., 
                ρυπαρό, από αποστασία, Απόλλωνα»….. και Δία….! //| 
 
Και είπε προς αυτόν // …..ο άγγελος στον Ιησού του Ιωσεδέκ….. // 
‘’Ιδού αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και σε ενέδυσα εορτάσιμα, πολυτελή, ενδύματα’’…., (!;) 
‘’μα και με μίτραν καθαράν…..’’ …., ενώ του διαβεβαίωνε…., 
καθώς ο Άμμων Δίας τον Μεγάλο Αλέξανδρο…., 
ως και όλους τους εκεί συντρόφους του, τους καθήμενους ενώπιόν του….: 
«ανθρώπους με προγνωστικό σημείο»…., πως….. «εάν βαδίζη τας οδούς του και τηρή τας εντολάς του, 
θα διευθύνη τον οίκον του, θα διαφυλάττη τας αυλάς του 
και θα του επιτρέψη να περιπατή μεταξύ των εκεί ισταμένων…..»….! (!;) 
 
Και, και, αυτό…., «ώστε να είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»….. και ώστε να χριστεί 
«με έλαιον αγαλλιάσεως αυτός μάλλον παρά οι φίλοι του»…., όπως θα έλεγε, ’’καρφωτικά’’, κι ο Παύλος….: 
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29 και Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9…., (!;) 
ε, αφού…..«…..έτσι και διά της υπακοής του ενός / του ‘’ζώντος’’  Ι. Χ / θα λάβουν δικαίωσιν και οι πολλοί 
// οι διά της παρακοής του ενός : Αδάμ, στο ‘’θεό’’, πολλοί αμαρτωλοί : ‘’νεκροί’’ :….. // …..»….: 
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 5 : 19….! ◄ 
                    -#---------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------#- 
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Έτσι, θα δώσει, λέει, στους ‘’σκυφτούς’’ απ’ το μάννα το (!;) κρυμμένο : | …..‘’αερό’’μελι : ‘’δροσό’’μελι…!; | 
κυρίως, από·κρυφές και ‘’μυστικές’’ γνώσεις…., ως κωδικοποιημένες ή μη δοτές…., 
τις στο ‘’παρασκήνιο’’ κρυφολεγμένες…., 
   (// Χα, ‘’με γάιδαρο δεμένο’’…., ‘’παν’’ κρυφό ‘’αποκεκαλυμμένο’’….! Εχμ, μόνο, το ‘’1ο’’ κάλυμμά του….! //) 
 
ή πέτρα λευκή 
  ( Αλά Γιαχβέ και 10 ‘’εντολές’’ του Μωυσή, που ό,τι γραμμένο σε πέτρα, κατά τους Έλληνες, θεόγραφτο….! ) 
με (!;) πανάγνωστο όνομα || Χμ, τί…., Στέργιος : 888…!; Όχιιι…., Πλούτων…., ως κλειδούχος του Άδη….! || 
γραμμένο πάνω της…., 
           --/-- Τί…!; Άλλαξαν ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : Κύριο :…!; // Χξς΄, είναι «υπό τον αυτόν Θεόν»….! // 
           Ε, όλοι οι μαφιόζοι αλλάζουν κι έχουν πολλά ονόματα…., μα και σωσίες…., 
           ως πολλοί παλιοδιαθηκικοί και νεοδιαθηκικοί,….. μιλούν με….. κώδικες, γρίφους κι αινίγματα….! --/-- 
 
ή τον πρωινό αστέρα...., 
           // Α…., τον..... εωσφόρο : φέροντα το πρωινό φως : το ιερό άστρο των αρχαίων Ελλήνων Σείριο...., 
           χμ, κι αυτός ο σκύλος Εωσφόρος : Σατανάς….! Ναι, καλέ σεις, σύγχρονοί μου, φουμαρόπληκτοι...., 
           έι, κι εσείς, ‘’ξύπνια’’, βολεμένοι στα σατανοκαθεστώτα -- σατραπείες των ‘’τέτοιων’’…., 
           να…., σκυλίσια : πολεμική τεχνογνωσία….! // 
 
ή λευκά ενδύματα, χμ, της υποταγής…., ή εξουσία επάνω σε έθνη, 
για να τους ποιμάνουν με σιδερένια ράβδο…., 
     (( ….."όπως πήρε εξουσία πάνω στα έθνη κι ο Ιησούς Χριστός"….. και, ωχ, ξου, θεοκρατικό καθεστώς…., 
     μα αφού «έκανε το θέλημα του Πατέρα του….. μέχρι τέλους» αλά τον πρόγονό του Δαυίδ με τον Γιαχβέ….! 
     Χμ, ννναι…., τόσο….. ’’συντριπτική’’ υποταγή ο υπόκυπτος -- επίκυπτος….: Α. Ι : 2 : 25, 26, 27….! )) 
 
ή..... πως θα τους γράψει στο βιβλίο --- δημοτολόγιο της Άνω : Έξω του Ισραήλ Ιερουσαλήμ…., 
που κατεβαίνει από τον ουρανό : εξωτερικό γεωουρανό, μάλλον, της Ασίας…., "από τον εκεί Θεόν του"…., 
          [[ Τί, η, σε μεταφορά της, στον ουρανό : εξωτερικό….. Άνω Ιερουσαλήμ…., η στην Άγαρ : Αίγυπτο…., 
          η, έξω, ’’αυτο’’εξόριστη ‘’παλιά’’, κυρίως, θρησκευτική Εξουσία τους…!; Ε, ννναιαιαι….! ]] 
και το όνομά του / του Ι. Χ / το (!;) νέον….,    || …..μήπως…., ‘’αστρολογικά’’…., Σούπερ Νόβα…!; || 
 
ή..... πως "θα (!;) τους φυλάξη από την ώραν της δοκιμασίας…., 
η οποία (!;) μέλλει να έλθη εις (!;) όλην την οικουμένην διά να δοκιμάση τους κατοίκους της γης"...., 
καθώς και άλλα παρόμοια και σχιζοφρενικά....!….. 
 
▪$ Ω, από ‘’θα’’...., αναλόγως και σε ανάλογούς τους καλά και κακά…., άλλο τίποτα η εμπαίχτρα Θαθάθα....! 
Και...., αφού, τσς, μπορεί…., έστω έτσι...., "κατά εξαίρεση"...., ο σχιζοδοκιμαστής τύραννος κι αυτός…., 
"από το καιόμενο ξερό..... να σώζη --- φυλάττη το κάθε χλωρό...., ώστε να μη καή....."...., 
ως, λ. χ, χμ, σε δοκιμασίες πολέμων, σεισμών,..... ω τσιμπλούχοι ζουρλοπιστοί του Παντοδύναμουουου...., 
τότε γιατί ‘’καίγονται τόσα χλωρά μαζί με ξερά’’...!; Ααα, είναι το….. «μυστικό σχέδιο»….! $▪ 
                                                                                                [ Α. Ι : Κεφ. 2, 3. ] 
 
                  -%%--------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------%%- 
▬  Ησαΐας Β΄ : 55 : $1 : (Παραίνεσις προς αποδοχήν της σωτηρίας) : 
«Ω, όλοι οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα  [ Χξς΄, ω ‘’αέρια’’, πιείτε τα ‘’νερά’’, μα όλο διψασμένοι θα ‘στε….! ] 
 
                [{ Εμ, υπάρχουν και υδατο : νερο,λαο : λάφυρα….. και ‘’νερο,υδατο,λαο,κάθιστοι’’….! }] 
   /// Διψώντες : οι έχοντες χρήματα, φίλαρχοι κι αρχηγοί, ως συνήθως, εγκάθετοι του ‘’Κυρίου’’ σατράπες….! 
  Ύδατα  : νερά : «λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»….: Α. Ι : 17 : 15….! Έι, ‘’νερά’’, ξεδιψάσατε ή όχι…!; /// 
 
και (!;) οι μη έχοντες χρήματα, έλθετε, (!;) αγοράσατε και φάγατε! 
 
          *// Πεινώντες : οι φτωχοί και μη έχοντες χρήματα…., μα….. άλλα είδη εν είδει χρημάτων…., 
          λαός, χμ, πάντα, για ‘’νεροκουβαλητής’’, ε, στους διψασμένους ‘’τέτοιους’’…., 
          που οι πλούσιοι διψούν για εξεξεξουσία στο λαό : ύδατα : νερά….. κι οι φτωχοί πεινούν…., να….! //* 
 
Έλθετε, αγοράσατε καρπόν χωρίς χρήματα /Α, με πιστωτική κάρτα…!;/ και γάλα άνευ τιμής /ανεκτίμητο/»….! 
   |// Ε, όχι τζάμπα…., «αγοράσατε» λέει…., να, αγορά είδους με είδος στο διπλό τους σύστημα αγοράς….! //| 
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Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 3 : $18….: 
 ** Ι. Χ προς άγγελον : επίσκοπον της Λαοδικείας ** «Σε συμβουλεύω να αγοράσης από εμέ 
χρυσάφι δοκιμασμένο από την φωτιά διά να πλουτίσης· (!;) 
     || Ε…., το των άλλων ‘’χρυσο’’πωλητών : ‘’τετοιο’’κωδικοπωλητών ‘’χρυσάφι’’ αδοκίμαστο θα ‘ταν….! || 
και ενδύματα (!;) λευκά, διά να τα φορέσης και να μη φαίνεται η αισχύνη της (!;) γυμνότητός σου 
           ( Τί, επίσκοπος πράμα και χόρευε ‘’γυμνός’’ : αποκάλυπτε ‘’απόκρυφους’’ κώδικες 
           η «άσεμνη….. Ιάμβη»…., χα, που ‘’άλλαξε στρατόπεδο’’…., α, και….. ’’καρποφόρο δέντρο’’…!; ) 
και (!;) κολλύριον 
             [[ …..τί…., saliva gel : σάλιο τζελ…!; Μηηηηη, παναγιώωωωωτατε…., 
             θα σε μεταμορφώσει σε slug : γυμνοσάλιαγκα : γυμνό 
             η «Επιτραγία», ωχ, «Επισαλιαγκία» Αφροδίτη Ι. Χ…., χμ, θα σε….. απο’’γυμνώσει’’….! 
             Ναι…., ως, μα με νεφθαλίμιο : τεχνασματικό φιλί, την Κασσάνδρα ο Ιησούς Απόλλων…., 
             οπότε της έφτυσε…., της που αθέτησε το λόγο της να ενδώσει στον έρωτά του…., 
                  || …..χμ, ως με τα ‘’μάγια’’….. έτσι : και, με σάλιο…., και, για επιστροφή αγαπημένου/νης….! || 
             μέσα στο στόμα της το σάλιο του, 
             «αφαιρώντας ‘της, έτσι, το προφητικό χάρισμα που της έδωσε να πείθει τους άλλους…..»….: 
             ήτοι, της έσβησε τα κωδικικά των ‘’απόκρυφων’’ αρχείων της με….. ‘’σάλιο’’….! ]] 
με το οποίον να αλείψης τα μάτια σου διά να βλέπης»….! (!;) 
 
    *$$ Εχ…., κι εδώ…., αλλού αλληγορικά….. κι αλλού όχι….! Δηλαδή, τί κολλύριο...!; 
    Από σάλιο : ‘’σάλιο’’ δικό του….. ή από σάλιο : ‘’σάλιο’’ του Ιησού Απόλλωνα ο Απόλλων Ιησούς…!;….. 
    Και σε ποιόν μόδιστρο έραβε τα πανάκριβα χρυσοποίκιλτα ράσα του ο μαυροντυμένος (!;) κόραξ…., 
    που, έστω, ο Ι. Χ τον ήθελε λευκοντυμένο…!;  --/-- …..α, και απλόντυτο…., κατά παλαιά ρήση του…!; --/--  
    Ρε, μπας και κάνει πως, τάχα, τον μαλώνει, κι αυτόν τον προστατευόμενό του…., 
    ως, φορές, στην Κ. Δ τους 12…., 
    αφού δεν συνιστά στον «αισχρό» κι άτακτο μαυροκόρακα να αγοράσει από αυτόν λευκές μάσκες…., 
    ώστε να φαίνεται, το φίδι, ως περιστέρι  // …..ε, αλά Καββάλα και καββαλιστέςςςςς….! // 
    και να μην τον παίρνουν χαμπάρι τον ατζαμή κρυπτοσατάνα…., 
    χμμμμμ, πιθανόννννν, και ξεγυμνωτή : ‘’γυμνό’’ των χρυσαφένιων -- βασιλικών κωδίκων τους…!; $$* ▬ 
                               -%%-----------------------------------------%%%%%--------------------------------------%%- 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
▀   «Ύστερα από αυτά, εκύτταξα και ιδού, μία πόρτα ανοικτή εις τον ουρανόν 
και η φωνή η πρώτη, που είχα ακούσει να μου μιλή σαν σάλπιγγα / …..α, ειρηνικήηη…!; /, έλεγε, 
"Ανέβα εδώ και θα σου δείξω εκείνα που (!;) πρέπει να γίνουν ύστερα από αυτά". 
Και αμέσως ήλθεν επ’ εμέ το Πνεύμα 
και ιδού, ένας θρόνος ήτο τοποθετημένος εις τον ουρανόν και εις τον θρόνον εκαθότανε, 
κάποιος, όμοιος, κατά την εμφάνισιν, προς τον πολύτιμον λίθον ίασπιν και το σάρδιον 
και γύρω από τον θρόνον ήτο ουράνιον τόξον, όμοιον κατά την εμφάνισιν, με σμάραγδον.». 
        ( …..τί…., βασιλιάδες των πολύτιμων λίθων αυτά τα πετράδια…!; 
        Άει…., «Αν,ά,έ,βα», ω φαλακρέ Ελισσαιέ, σώρρυ, Ιωάννη….. και θα σου δείξω εγώ τι και πότε…., 
        χα, και δε φοβάμαι ε γ ώ, και, τις δίποδες «αλληγορικές αρκούδες»…., ω «Απαγχονιστέα Άρτεμις»….! ) 
                                                                                                                      [ Α. Ι : κεφ. 4, εδ. 1, 2, 3. ] 
 
Τελικά, μετά τα ως άνω…., αφού του ανοίχτηκε ‘’πόρτα’’ στον ουρανό : χώρα--χώρες του εξωτερικού…., 
          // …..ε, σαφώς, ‘’του ‘’Κυρίου’’ θελήσαντος’’…., 
          μάλλον, ’’Κερκόπορτα’’ ανοιγμένη, αλά Βυζάντιο, από πρακτοροΕβραίους 
          ή Εβραιόφρονες πρακτορορασοφόρους ή μη…., 
          χμ, με φανέρωση εισβολής σε ‘’Αχιλλειόπτερνα’’ ’’μυστικά’’….,….. // 
λέει ο Τζων πως είδε, επιπλέον…., γύρω από το θρόνο του Κυρίου : θεού : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ :…. 
και ουράνιο τόξο…., σύμβολο διαθήκης…., 
εχ, που, όποτε εμφανίζεται, «τότε, ενθυμήται την συμφωνίαν του» ο Κύριοςςςςςς…., 
χμ, ως ο τότε και με….. μαλάκυνση εγκεφάλου Γιαχβέ….: Γένεσις : 9 : 15….! 
Ναι, ω Γιαχβίδια Ι. Χίδια : Ι. ΑΧίδια, και μην ανησυχείτε…., ο Γιαχβέ αργεί…., μα δεν λησμονεί…., 
ναι…., όλα αυτά θα γίνονται, ξανά και ξανά και ξανά, και θα ‘’τρώτε….. ουρανιοτοξικά’’….! 
 
♦ Καλέ…., και τι ωραία μπιχλιμπίδια 
   // : εμ, πανάκριβα…., ως και τα στα +‘άμφια’- των ιερέεεων…., τα με πρόσφορα ηλιθίων δοτών/ριών….! // 
έχει η ‘’λιθο’’μπιζουτιέρα      //| …..ρε, μπας κι είναι της Μαγδάλως…., της του «αρσενικού», πια…!; |// 
κι αυτού του θρονούχου βασιλιά του αρχιΒασιλιά…., χμ, εδώ, γαμπρού….. «αρσενικούουουουου»….! 
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Ρε πορτοπόμολο Τζόβανε…., Βοανεργέσπληκτε…., μήπως μπήκες στην κρεβατοκάμαρή του Ι. Χ..... 
και σου βροντούν οι σάλπιγγές σου, ωχ, οι σαλπιγκτές σου, χμ, και εξεξεκ,σ,τασιαστήκατε ‘’ζωστικώς’’.…, 
μάλιστα δε απουσία του….. ’’ντροπαλού’’ ’’γυμνού’’ Πέτρου…!;    ( Α, αλληγορικά : κωδικικά μιλώ….! ) 
Μα, χα, αποκλείεται…., όχι μπιζού…., αφού το τονίζεις….: «αρσενικός» στη 2η παρ,απ,ουσία του…., 
αν και, ίσως…., ως κι οι της Π. Δ σε ανάμνηση της….. νέας….. δουλείας τους, λ. χ…., 
να φορούσαν, και, ενώτια : σκουλαρίκια….: Έξοδος : 32 : 2 έως 4….! 
…..Πόρτααααα…., ακόμα και γήινη, έστω, και κλειστή…., 
ουφ – πουφ, πνιγήκαμε…., αέρααααα…., που ’’δεν πάει άλλο’’, και, το ‘’ψιλόγαζό’’ τους….! ♦ 
 
         =================================================================== 
 
                 12 --- 4 )              
                                  #4)     Η όρασις του ουρανού. 
 
         ▬ Ιεζεκιήλ : 1 : 1 : (Η Θεοφάνεια) : «Κατά το τριακοστόν έτος, τον τέταρτον μήνα, 
         την πέμπτην ημέραν του μηνός (!;), καθώς ήμην μεταξύ των αιχμαλώτων παρά τον ποταμόν Χεβάρ, 
         ηνοίχθησαν οι ουρανοί. Και είδον οράματα του Θεού»….,….. ▬ 
 
Γύρω από το θρόνο…., που ορέγονταν να τον πάρουν οι του…., τότε…., Ι. Χ : Ι.ΑΧ…., 
ως «εκείνα που πρέπει να γίνουν ύστερα από τα άνω»…., ’’οραματο’’λέει ο ιμπεριάλ διψάλας Ιωάννης…., 
ήσαν άλλοι 24 θρόνοι…., όπου εκάθονταν 24 πρεσβύτεροι…., 
λευκοντυμένοι : υποταγμένοι και χρυσο:βασιλο:στεφανωμένοι : προνομιούχοι….! 
       [ Ααα…., μόνο "χριστιανοί"...., καλέ νάρκισσοι…., πλάι στο Θεό, στον του ανατολικού ουρανούουου…., 
       εχ, που οι άλλοι..... πλάι στο Σατανά ή υπόγεια.…, χα, στον του δυτικού ουρανούουου…!; 
       Και, ως, ’’πάντα και παντού’’, ’’σιαμαία’’ είναι η εκκλησιαστική εξουσία….. με την κοσμική εξουσία….: 
       κρατική, ενστέμματη βασιλική, αστέμματη βασιλική, χουντική,….! ] 
 
Απ’ τον κεντρικό θρόνο, λοιπόν, έβγαιναν αστραπές, βροντές και φωνές, Βοανεργέστικες : πολεμικές….. 
και μπροστά του έκαιγαν (!;) επτά πύρινες λαμπάδες…., που είναι…., πάντα κατά τον Ιωάννη…., 
 
             *$$ .....εχ, τα 777 ιμπεριάλ "κεράκια" σου…., που σβήνουν...., ρε Τζόβανε...., τί σημαίνουν...!; 
             Ρε σεις, ’’βροντάτε’’ τους ασταμάτητα τους επουράνιουςςςςς…., 
             χα, ’’ένα’’ ‘’τσου, τσου, νάμι’’ σε κάθε Νυάμι…., 
             να εγκαταλείψουν τα γήινά μας…., να πάνε σ’ ένα νησάκι του γήινου ουρανού και να….! 
             Α, ρε λαούλια, ούτε ίσα με τις αγράμματες γυναίκες των Ασάντι : 
             αρχαίου λαού της Δ. Αφρικής δεν είστε…., 
             που…., σε απεργία πείνας….,  ‘’απεργία άδειων, κατσαρολών’’…., κτυπώντας τους σπόρους…., 
             τάχα, γεμάτες όντας αυτές…., για να τους κάνουν πολτό…., 
             κατάφεραν…., τον κάτθρωπο αρχιεκμεταλλευτή τους βασιλιά τους Νυάμι : θεό :…., 
             να τον κάνουν να εγκαταλείψει τον κόσμο τους, τον των ανθρώωωπων…., 
             εξαιτίας αυτού του αφόρητου, σε αυτόν, κατσαρολικού θορύβου…., 
             και να αναληφθεί --- να γίνει επουράαανιος : ετεροεξόριστος….. στον ουρανό : εξωτερικό….! $$* 
 
τα (!;) επτά πνεύματα του Θεού….,  / Α, αυτά δεν είναι απεσπασμένα εκ του….. πυρσού : Θεούουου…!; / 
    { Χμ, 7 κι οι «Κύριοι»--Πνεύματα….: ψευδείς αλήθειες…., αληθή ψέματα…., ε, να, μνήματα κι αίματα….! } 
7 πνευματικά καψοτρισαναθέματα στους αλλόντυτους ή και άντυτους…., 
         |*| …..α, μόνον, 7 ιμπεριάλ πνεύματα : πυρολαμπάδες, χμ, έχει το Νούμερο 678 ο ‘’τέτοιος’’…!; 
         Εμ, έχει και παγοκεριά : άντυτα ή ολιγόντυτα λαοτζίκια….! |*| 
καθώς….. λίγο πιο πέρα…., μπροστά από το θρόνο…., ήταν έκταση που έμοιαζε με γυάλινη θάλασσα...., 
σαν κρύσταλλο…., ε, πλούσια λεία….. πλούσια λαφυραγωγία…., 
που τις ‘’θαμπές’’ : φτωχές λαο,νερο,θάλασσες τις αφήνουν, συνήθως, για τους ’’ψοφιμιο’’·’’Γύπες’’….! 
 
      ▌ Βουρ, ρε ιμπεριάλες Ποσειδώνες ‘’χριστιανοί’’…., λαό,νερό,λαγνοι…., 
      η λαο,νερο,θάλασσα σας περιμένει…., εχ, και το ‘’τσου,τσου,νάμι’’…., 
      χα, να ιδείτε ‘’τσουτσουνάμια’’ πολύ,λαης,νερης θάλασσας….! 
      Ναι, να, ω σύγχρονοί μας ’’αστοί παστοί’’…., 
      που θα μείνετε…., χμ, με το παράλιο άλας της, ω υμείς «άλατα της γης»…., αφαλατωμένα σκουπίδια…., 
      ιμπεριάλ διψάλες με οράματα : μεγαλεπίβολα ιμπεριαλοσχέδια…., ως οι κάθε θαλασσό,λαό,διψοι…., 
      ναι, κι όχι με ‘’τέτοια’’ όνειρα : μικρεπίβολα ιμπεριαλοσχέδια…., ως οι κάθε λιμνό,νομαδό,διψοι….! ▌ 
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Στο μέσον του θρόνου και γύρω του ήταν 4 ζωντανά όντα…., πολυόφθαλμα…., 
όμοια με….: λιοντάρι, μοσχάρι, αετό και άνθρωπο...., 
 
               [[ …..βλέπε : κάτθρωπο….: 4, δίποδοι, σύμμαχοι…., που φιλοδοξούσαν να ‘’τους’’ ‘’υποτάξουν’’…., 
               κάτι σαν….. …., ε, με τις ιδιότητες των 4 ζωντανών όντων….: Αρπυο·Σφίγγες,….! 
               Πάντως, χμ…., αν είναι θηλυκά τα 4 ‘’τέτοια’’ είναι….. ή οι 4 «περθένες» κόρες του Φιλίππου….. 
               ή οι 4 «σεμνές»…., και σε αντίθεση με την «άσεμνη : κωδικοαποκαλύπτρα» Ιάμβη 
               και την «άσεμνη» μητέρα τους Μετάνειρα : μητέρα, και, του Τριπτόλεμου…., 
               «αγνές παρθένες κι υπερήφανες» κόρες του Κολεού : 
               «του συνετού βασιλιά της….. μυρωμένης Ελευσίνας»….! ]] 
 
      (( Ε...., το "θηριο"τροφείο ‘’τους’’ με τον βασιλιά των ζώων λες κι είδε ο γερο’’ξεκούτης’’ κάτθρωπος....! 
      Είδε κι άλλα...., μα δεν τα λέει...., χμ, για να μη μας μπουκώσει πιότερο το μυαλό..... ο παραμυθατζής...., 
      ως…., λ. χ…., χα…., 666 μαχαιροπήρουνα, 333 επί 2 σκαμπό, 888 πορτατίφ, 444 επί 2 καμπινέδες, 
      666 επί 888 τεντζερέδες, 777 ’’πετσάκια’’ από περιτετμημένα πέη των 144.000 «παρθένων»…., 
      α, και 678 αιδοιοξέσματα : κοινώς, μουνογδάρματα….. κ. α. λ...., 
      ‘’μυστικές’’ υποσημειώσεις στο γραπτό πολεμικό διάγγελμά τους…., 
      το σε δόσεις δοθέν…., ως, έτσι : σε δόσεις, ουρανόθεν : εξωτερικόθεν, 
      και με τον….. ’’αφαλατωτή’’ –τους Μωάμεθ….! )) 
 
ψάλλοντα νύχτα και μέρα δοξαστικούς ύμνους οι Εβραίες Μούσες : οι των επικών ύμνων Πολύμνιες...., 
             { Χα…., ο Εβραίος «Μουσαγέτης» Απόλλων Ιησούς είχε : θα είχε….. 24 + 4 +….. Μούσες…., 
             ενώ ο «Μουσαγέτης» Ιησούς Απόλλων….. 9….! } 
ενώ συγχρόνως οι 24 βασιλό,δουλό,φρονες πρεσβύτεροι προσκυνούσαν τον καθήμενο στο θρόνο…., 
   // Ε, ποιόν άλλον…., πλην απ’ τον Βασιλέα των βασιλέων : Κύριο : Θεό :…., χμ, το εξόριστο ιερατείο…!; // 
ψάλλοντας κι αυτοί στον άξιο να πάρει…., χμ, «προσεχώςςς»…., τη δόξα, την τιμή και τη δύναμη….! 
 
   [[ Α, έτσι, ψάλλουν / του ‘’Καίσαρος’’ /, κι αυτοί, και χρυσοπερνούν…., τόσο, όσο, αναλόγως…., παζαρέ….! 
   Και….. περιμένετε να….. θαλασσο, νερο:υδατο:λαο, κάτσετε, πρώτα…., 
   ως η πόρνη….. Ρώμη…., σώρρυ, Βαβυλών η νερο,λαο,κάθιστη, τάχα….: Α. Ι : 17 : 15….: 
   «Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη, / ω Ιωάννη / είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»….,….. 
   ε, και μετά, ψάλτε τα γαμαλληλούιά σας…., ννναι, μετά τα θαλασσο,λαο,γάμια τα γαμηλιώτικα….! ]] 
 
                   ---------------------------------------------------#####-------------------------------------------------------- 
♣ ….Έξοδος : 25 : $31 : Θεός / προς Μωυσή / : «Να κατασκευάσης δε επίσης λυχνίαν 
/ …..επτάφωτον--επτάλυχνον : ‘’καθαροχρυσά’’ ιμπεριάλ 7….. / από (!;) καθαρόν (!;) χρυσόν…..»….! 
     |_| Ε, τι…., από ακάθαρτο αντιβασιλιά των μετάλλων…!; Αφού «απορρυπάνθηκε» ο «ρυπαρός»….! |_| 
 
Παραπομπή από το $31 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 4 : 5 και 1 : 12 : 
«Από τον θρόνον έβγαιναν αστραπαί και φωναί και βρονταί, και εμπρός εις τον θρόνον έκαιαν 
επτά πύρινες λαμπάδες, που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού»….: Όρασις του ουρανού….. 
και….. «Έστρεψα διά να ιδώ τίνος ήτο η φωνή που μου εμιλούσε, και όταν έστρεψα, είδα 
επτά λυχνίες χρυσές // Τί, τις 7 εν Ασία εκκλησίες τους…!; // …..» : Η όρασις του Υιού του ανθρώπου….! ♣ 
                                                                          [ Α. Ι : κεφ. 4, εδ. 4 έως 11. ] 
 
      ====================================================================== 
 
             12 --- 5 )             
                                  #5)     Όρασις του αρνίου του Θεού. 
 
▪ Μπεεε….! Ωχ, λάθος…., μπρρρς…., που «αρσενικό» και κερατούχο είναι το Τραγίδιο Γιαχβίδιο, πια,….. 
να, ’’τώρα’’, που με θρασύ θράσος…., κι όχι ευγενικό ‘’τέτοιο’’, ως στην 1η του…., ’’αυτο’’αποκαλύπτεται….! 
Και σιγά που είδες το αρνί του μεγάλου κεχαγιά «Νόμιου Δία» σε όραμα…., χα, το γιο του θεού…., 
«τον οποίον»…., κατά τον Ιωάννη : 1 : 18…., «Θεόν κανείς δεν έχει ιδή ποτέ»…., πλην, έστω, του Ιησού…., 
ε, και του Μωυσή στο όρος Σινά, χμ, όπου συνομιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο ή και οπισθιόδειχτα, 
επί 40 // Τίιι, ‘’αναληπτικέςςς’’…!; Περιορισμόςςς κατ’ όρος : οίκον….!; // ημέρες : Έξοδος : 31 : 18…., 
ε, και του Δαυίδ, που, κατά τον Αιθάν τον Εζραχίτη : Ψαλμός ΠΗ΄ ή 88 (89) : 20, 21: 
του «εμίλησε κάποτε εν οράσει εις τον πιστόν του / …..ο Θεός στον Δαυίδ….. /…..»…., ήηηηη….! ▪ 
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Ύστερα είδε : ιμπεριαλοραματίστηκε κατ’ ‘’αντιγραφή’’ του ‘’Κυρίου’’ ο μύωψ κι αλλόβλεπος Ιωάννης…., 
ε…., χμ, και, οι συνοδικοί, θείοι και….. Τριδεντικοί, διορθωτές των σατανιστικών αυτών…., 
στο δεξί χέρι του καθήμενου στο θρόνο βιβλίο (!;) επτα,7,σφράγιστο ‘’μυστικό’’ 
και γραμμένο μέσα και (!;) έξω…., 
το οποίο….. κανείς στον ουρανό : άνω τους χώρες και στη γη : χώρα τους 
ή κάτω από τη γη : κάτω τους χώρες και στη θάλασσα : λίαν μακράν τους κι άγνωστες, ακόμα, χώρες τους 
δεν μπορούσε να το ανοίξει ή να το βλέπει….! 
 
       -&&-------------------------------------------------------&&&&&-----------------------------------------------------------&&- 
█ .....μπα...., χμ, υπάρχουν και κάτω από τη γη δίποδα, πολύποδα, άποδα,….. όντα...., ω μουρλέ Τζώνυ...!; 
Α, ναι, πάνω από τη γη : Βουνοκορφίσια οι Δίες…., κάτω από τη γη οι Άδηδες -- Πλούτωνες…., 
θαλάσσιοι οι Ποσειδώνες…., α, και στον ουρανό : εξωτερικό : σε χώρες : άστρα του 
οι αυτο ή ετερο εξόριστοι ‘’τέτοιοι’’ : θεοί, θέαινες κι ημίθεοι/ες, αστρικές θεότητες, ως κι εγκάθετοί τους….! 
 
Αυτά τα σχιζό…., τα ανακατεμένα, πονηρά, με ’’αναπροσαρμοζόμενη’’ ‘’ιερή γεωγραφία’’, 
ουράνια ή γήινη…., ακούτε, ρε ‘’U.F.O’’λόγοι, και μας ζαλίζετε, κι εσείς, με τα σχετικά σχιζό σας…!; 
 
Βέβαια, οι καββάλ Κωδικοποιητές…., αν και πολυθεϊστές, ή και άθεοι…., 
τα βλέπουν, σχεδόν, ως άνω, αποκωδικοποιητά, έτσι…., 
σε αντιστοίχιση, και, του όντως, έναστρου, ουρανού 
με τους άκορμους, θεοποιημένους βασιλιάδες : Πνεύματα…., 
που επιβλέπουν, τάχα, από τα άστρα τους τις γήινες κι έγκορμες αντιστοιχίες : ’’μετεμψυχώσεις’’ τους…., 
τους με τις ανάλογες και εκάστοτε ζώνες επιρροής….,….. 
ενώ….. όχι έτσι….. οι….. ’’αμύητοι’’…., αλλά….. διαφορετικά…., συνηθέστατα….,….!….. 
 
….: Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 9, 10, 11 : «Διά τούτο 
    || Χα, για την ’’γονυκλισία’’ του στον Γιαχβέ--πρώην Αντιγιαχβέ και «Κύριο των βασιλείων της γης»…!; || 
και ο Θεός τον υπερύψωσε / τον Ιησού / 
και του εχάρισε όνομα το ανώτερον από κάθε άλλο όνομα, ώστε, εις το όνομα του Ιησού, 
να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων, (!;) 
και κάθε γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν του θεού Πατρός»….,….. 
ή Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6 : 
«Διότι και αν ακόμη υπάρχουν, είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, 
λεγόμενοι θεοί ---όπως πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί--- 
για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και εμείς ανήκομεν εις αυτόν, 
και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»…., ή…., ήηηηη….! (!;) 
    // Κύριος : Πνεύμα : Ιδέα, που, με αυτήν γίνατε, διά του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’, από νομάς, έθνος….! // █ 
               -&&----------------------------------------------------&&&&&-------------------------------------------------&&- 
 
Ναι…., κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει ή να το βλέπει…., 
     ( Πάντως, τα βιβλία της σιωπής του όντως Θεού είναι δυσάνοιχτά, δυσόρατά κι άκρως απειροελάχιστα…., 
     κι όχι σαν τα δικά σας μεγάλα…., ως και, και, το ιπτάμενο ειλητό βιβλίο του Ζαχαρίου Α΄ : 5 : 2…., 
     το με «μήκος είκοσι πήχεις και πλάτος δέκα πήχεις»….., ουστ, και καλή ‘’χώνευση’’, ρε ’’αχώνευτοι’’….! ) 
κάτι που έκανε τον Ιωάννη να κλαίει πολύ…., χμ, ουάαααα…., 
μα, επειδή "ενίκησε ο Λέων απ’ τη φυλή (!;) του Ιούδα, η (!;) Ρίζα του Δαυίδ", μπορούσε πλέον ν’ ανοίξη’’….! 
 
                  -$--------------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------$- 
▓ Α, τέτοια ’’λευκοντυσιά’’, ρε Γιάννη, κι υποταγή στον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ :….. και να μη σε εξεξεξαιρέσει…!; 
 || Ω, όχι για τη ‘’Λεοντονίκη’’…., ε, της κωλόριζας : ριζιδίου της Ρίζας του γενεαλογιοδέντρου του Δαυίδ….! || 
Όμως…., όχι και μοναδικά εξεξεξαιρετό στον συμπαντικό πανχωροχρόνο…., 
ε, που και ο «δούλος ως κι εσύ» άγγελος : πράκτωρ…., ο που σου το έδωσε, επεξηγηματικά…., 
εχ, και αυτός…., ήταν ’’μελετηρός’’ μαθητής του Αρχιδασ κάλου, χμ, ’’σύθεος’’ μετά….. ’’χαρτοφυλακίου’’….! 
Και…., να, που γίνονται και θάματα…., με χαμαιλεοντοκλάματα…., 
α…., να…., και στα ‘’ονείρατα’’…., αόριστο τον μέλλοντα….,….: ’’κλισματο’’καμώματα…., 
χμ, ’’καπάκι’’ : ’’πλακωτό’’….. παρελθόν, παρόν και μέλλον…., 
διαπαραλήρημά –σου….. και ‘’μας τα ζάλισες’’…., ννναι, ωχ, κι αέρας το ‘’μαγείρεμα’’….,….! ▓ 
 
◘ Ρε ναρκισσοφαντασμένε Τζόβανε...., όντως, υπάρχουν…., και, άγγελοι…., όντως άγγελοι : άκορμοι…., 
που μπορούν να έχουν, και, την απαραίτητη ταχύτητα σκέψης...., 
ώστε να γίνεται να διαβάζουν --- αποκωδικοποιούν και να καταλαβαίνουν 
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τα από μη φυσικό φως κομπιούτερς --- βιβλία του Θεού…., τα όσο μια ‘’μικροτελεία’’…., 
μα όχι όλα, και, αυτοί…., ως….. ούτε όλοι τα ίδια….! 
 
Και, φυσικά…., οι άνθρωποι…., έγκορμοι όντας…., εδώ…., δεν το μπορούν αυτό…., 
πλην, αναλόγως, ελαχίστων κι όποτε θετικότατων, ++, και πλέον : +++,….. 
και μερικά από αυτά και, πάντα, κατά προσέγγιση….. κι αναλόγως…., 
ενώ ως άκορμοι : στον Ήλιο ή στο Εξωσύμπαν καλύτερα κι ευκολότερα….! 
           // …..ως το μπορούν…., τα ανάλογά τους…., έτσι…., 
           και ελάχιστοι κι όποτε αρνητικότατοι - -…., τότε κάτθρωποι…., έγκορμοι όντας…., εδώ…., 
           κι αυτοί, μερικά από αυτά….. κι αναλόγως…., 
           ενώ, ως άκορμοι : στη Σελήνη καλύτερα κι ευκολότερα….,….! // 
                                                                      Ιδές στο 1ο Σιωπολόγιο στο σχετικό Κεφάλαιο….! ◘ 
                      -$--------------------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------$- 
 
Μετά είδε…., μεταξύ του θρόνου και των 4 ζωντανών όντων και μεταξύ των 24 πρεσβυτέρων…., 
σαν σφαγμένον, το Αρνίον…., που "είχε (!;) επτά κέρατα και (!;) επτά μάτια"…., 
 
                          // Ε, και….. 777 ιμπεριάλ «κρυφοακουστικά» αυτιά….! // 
        ► Έτσι, Τζων, με τις εύστοχες για Ι. ΑΧ παρομοιώσεις…., λες κι άλλες δεν εύρισκες για, έστω, Ι. Χ…., 
        ωχ, μας ήρθες και σε πιο πολύ κοντινό πλάνο..... να σε ιδούν οι τυφλοί..... και να ξεστραβωθούν...., 
        που, μόνον, οι κρυπτοσατάνες κατάλαβαν τον με τις επτά νύμφες κατσίκες γαμπρό τράγο τους...., 
        α…., και τους κάμποσους ‘’κουμπάρους’’…., να, τον Αρχικερατά τους Ιησού Αντίχριστο....! 
        Ναι…., χμ, σαν τον σατανοΔία κερατούχος….: 
        μεγαλοδυναμούχος ο «αρσενικός», «γαμπρόνυμφος ή νυμφόγαμπρος», ψυχοευνούχος….! ◄ 
 
"τα οποία είναι τα (!;) επτά πνεύματα του Θεού που εστάλησαν εις (!;) όλην την γην"….! 
 
  *** Μπααααα…., όλη η γη = η επταπνεύματη και δόλια Εβραιο’’κατειλημμένη’’ τους Ασία…!; Ή…!; 
  Ε, πάντα και παντού, ‘’πια’’, είχαν ’’καραδοκούντες’’ ‘’μετανάστες’’ : νομάδες : «σπαρτούς θεωρούς» τους…., 
  ‘’πνευματούχους Σιλωάμ’’, για τον τράγιο ιμπεριαλοσκοπό τους, σαφώς, ’’ωριμάζοντες την ώρα’’….! *** 
 
Τότε ακριβώς…., το Αρνίον / ο Ι. Χ / επήρε το βιβλίο από το χέρι του Θεού 
και, αμέσως, τα 4 ζωντανά όντα και οι 24 πρεσβύτεροι…., σε προσκύνημα οι «Μούσες» με τα τζιτζίκια…., 
με φιάλες θυμιαμάτων --- προσευχών των αγίων και κιθάρες στα χέρια…., 
άρχισαν να ψάλλουν ένα καινούργιο άσμα…., χμ, νέο σουξέ…., δοξαστικό στον Ι. Χ…., 
τον "άξιο να πάρη το βιβλίο και να ανοίξη τις σφραγίδες του…., διότι (!;) εσφάγη....."...., 
ως επίσης έψαλλαν "μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων" άγγελοι…., 
               ---- …..ε…., όχι και τόσο πολλοί οι «ωτακουστές του Ιέρωνα…., σώρρυ, του Ιησού.…! ---- 
αλλά και κάθε δημιούργημα του Θεού που βρίσκονταν 
στον ουρανό, στη γη…., χμ, χμ, χμ, κάτω από τη γη….. και στη θάλασσα...., 
όπως κι άξιο να κυβερνήσει όλους τους λαούς της γης…., χξς΄, με δίκοπο….. βαμβάκι…., εσαεί….! 
 
       [ Να, πάλι, με τουρλού ’’σάλτσα’’, μας πετά, απ’ τα επίγεια ουράνια, στα ουράνια ουράνια…., 
       ωχ, εσαεί…., ω ‘’Ιστορία’’….. εσαεί διαψεύστρια μωροφιλόδοξων, σώρρυ, θεώωωωων….! ] 
              \\ .....ωρέ…., αυτό δεν είναι σώου με βαμπιρομαριονέττες της Ti. Vi… 
              μα το σώου με τα κουρκουλούκια της σχιζοεγκεφαλο·Τσι.Βί, σώρρυ, Ti. Vi, και, του Τζόβανου....! \\ 
 
                                                                                  [ Α. Ι : κεφ. 5. ] 
 
       ========================================================================== 
 
                    12 --- 6 )          
                                        #6)     Το άνοιγμα των σφραγίδων. 
 
Ύστερα κοίταξε και είδε 
    || Χα, καθέτως και σε σινεμασκόπ των ‘’τέτοιων’’ της Παλιοδιαθήκης, σώρρυ, της Παλαιάς Διαθήκης….! || 
ο Ιωάννης το Αρνίον --- Ι. Χ να ανοίγει τις (!;) επτά σφραγίδες….! 
 
▪ Με το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας….. το πρώτο από τα τέσσερα ζωντανά όντα με φωνή βροντής 
κάλεσε τον Ιωάννη να ιδεί και είδε ένα άσπρο άλογο  ---- Χμ, άσπρο…., σαν την αθωότητάαααα –τους….! ---- 
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     ( Α, και ’’πράσινα άλογα’’, που δεν τα είδατε, ρε φουμαρόπληκτα Βοανεργεσόκουφα γκαβοτζόβανα....! ) 
με στεφανωμένο και τοξούχο αναβάτη να φεύγει "νικητής και διά να νικήση"….! (!;) 
     // Τι θεία, ιμπεριάλ, σχέδια....! Και βεβαία : προεξοφλημένη η νίκη νίκη του, χμ, Κηρόθεν : ζυγαριόθεν…., 
     τσς, που για άλλους είναι, ορισμένη –του, η ήττα νίκη….! // 
 
▪ Με το άνοιγμα της δεύτερης σφραγίδας….. το δεύτερο ζωντανό ον 
κάλεσε τον Ιωάννη να ιδεί και είδε ένα (!;) κοκκινωπό άλογο 
  || Χμ, κόκκινο : το χρώμα του «αρσενικού» ιμπεριάλ ερωτικού πάθουςςς…., ρε Τειρεσία, ωχ, Τζων….! || 
με αναβάτη που του εδόθηκε μεγάλη μάχαιρα 
και "η άδεια 
             ( …..χμ, άδεια από την Αρτέμιδα, την…., κατά τον Ιωάννη, σώρρυ, Οβίδιο…., προστάτιδα 
             του κάθε Κάδμου : του κάθε ‘’τέτοιου’’ «ζωντανού όντος»…!; ) 
να αφαιρέση την ειρήνην από την γην διά να σφάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον".…! 
 
       [ Ρεεεεε…., άει σιχτίρρρρρ, ντουντούκα του όντως Σατανά, «σπάρτη» "θεο"κτόνε «Ιωάννη Κάδμε»....! 
       Δηλαδή…., ’’τύφλα να έχει ο όντως Σατανάς’’…., χμ, και, ως προς τα εμφυλιακά των «σπαρτών»….! 
       Και….. θυμηθείτε, και, το του «σπάρτη» «Αδάμ Κάδμου» Ι. Χ : Ι. ΑΧ….: 
       «Φωτιά ήλθα να βάλω στη γη…., χωρισμόν….,…..»….! ] 
 
                              ---------------------------------------------##########-------------------------------------------------------- 
▬ Ζαχαρίας Α΄ : 1 : $8 : (Όραμα αγγέλου και ιππέων) : Κύριος προς Ζαχαρία : 
«είδον την νύκτα και ιδού άνθρωπος ιππεύων (!;) κόκκινον ίππον,…..»….! 
 
Παραπομπή από το $8 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 6 : 4 : 
«Και εβγήκε άλλο άλογο (!;) κοκκινωπό και εις τον αναβάτην εδόθηκε η άδεια να αφαιρέση 
την ειρήνην από την γην διά να σφάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον, 
και του εδόθηκε μάχαιρα μεγάλη»….! (!;) 
     // Ω, τι είχες, παλιοΓιάννη…., τι είχες πάντα…., νεοΓιάννη….! Ίδια πολεμοσχέδια και, και, εσύ….! // ▬ 
                ------------------------------------------------##########--------------------------------------------------------- 
 
▪ Με το άνοιγμα της τρίτης σφραγίδας το τρίτο ζωντανό ον κάλεσε τον Ιωάννη να ιδεί 
και είδε ένα μαύρο άλογο με αναβάτη που είχε στα χέρια του ζυγαριά και (!;) κάτι σαν φωνή έλεγε….: 
«Ένας χοίνιξ σιτάρι αξίζει ένα δηνάριον και τρεις χοίνικες κριθάρι ένα δηνάριον, 
αλλά το λάδι και το κρασί να μη τα βλάψης»….! (!;) 
             { Α, και το απ’ την καρπερή άμπελο : Αίγυπτο….. 
             και το απ’ την άκαρπη άμπελο : Ιερουσαλήμ….. κρασί…., αμφότερα…., ’’βλαμμένα’’ ήσαν….! } 
    || .....τρεις το λάδι..... τρεις το ξύδι...., άντε...., πνίξου...., ρε λαδόξυδε σπουδαρχίδη, ’’θεοκτόνε’’,....! || 
 
▪ Με το άνοιγμα της τέταρτης σφραγίδας το τέταρτο ζωντανό ον 
               // …..τί…., «κάτι σαν» ζωόμορφο δίποδο τέρας…, ως εσύ…., ρε Ο,Α,βίδιε Ιωάννη Κάδμε…!; // 
κάλεσε τον Ιωάννη να ιδεί και είδε πρασινοκίτρινο άλογο με αναβάτη ονομαζόμενον Θάνατος…., 
που ο Άδης τον ακολουθούσε….,    ( …..α, μήπως, ο….. Άρηςςςςς…., ως με τον Κορίνιθιο Σίσυφο…!; ) 
στον οποίο αναβάτη "εδόθηκε εξουσία επάνω εις το (!;) τέταρτον της γης 
να (!;) φονεύσουν με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με (!;) θηρία της γης"….! 
 
            ---- …..τί…., το ¼ των κατοίκων της γης ήταν εξορισμένοι στα εξορίσια του Άδη…., 
            ή….. αποκρυφοεννοεί πως αυτό το ¼ κατοικούσε σε «κάτι σαν» Αδικά εξορίσια χώρες…!; ---- 
 
     *$ Έι, μωρή….. Σατανο’’εξουσιοδοτημένη’’ ’’Σισυφο’’τζοβάνα, πολυθεïστή ή δυαρχιστή ή αθεϊστή Τζων…., 
     συ, με τις 4 Αρπυο·Σφίγγες ‘’σου’’, σώρρυ, με τα 4 ζωντανά…., 
     τα πολυόφθαλμα : πολυ’’καμερο’’ύχα όντα….: 
     το λιονταροφανές, το μοσχοφανές, το ανθρωποφανές και το αετοφανές…., 
     χα, όλα, κι αυτά, ‘’εμφανώς’’, ιμπεριάλ δίποδα βαμπίρια….,….. 
     έιιι…., δεν "σκοτώνεται" «εξάπαντος» ο Θεός...., χμ, έστω, η ‘’Δύναμη του Καλού’’…., 
     ούτε έτσι..... ούτε αλλιώς...., ω τρισάθλιε συμβολοπαίχτη και κρυπτοσατάνα άθεε Καββαλιστή....! $* 
 
▪ Με το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας 
      || Χα, δεν ‘’μας’’ λες, από ζωντανό ον ή από πεθαμένο ον ανοίχτηκαν : η 5η, η 6η κι η 7η σφραγίδα…!; || 
ο Ιωάννης είδε κάτω από το θυσιαστήριον, 
πάντα, εδώ, κατά Χριστοκάλεσμα…., τις ψυχές όσων "χριστιανών" εσφάγησαν διά τον λόγον του Ι. Χ...., 
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ναι…., χα…., που ήσαν και πολλές ‘’ψυχές’’…., και, αυτο ή ετερο, εξορισμένες στο εξωτερικό : ουρανό :…., 
 
     --/-- …..ννναιαιαι…., ως ήταν πολλές κι οι ‘’ψυχές’’ του Έλληνα Άδη…., «πλάι στην πομπή των οποίων 
     προσκολλήθηκε η Άγγελος»…., που έδωσε την ‘’αλοιφή’’ : θεωρία για δυναμωτικό εξουσιολίφτινγκ 
     της μαμάς της Ήρας στην Ευρώπη…., οπότε κι έγινε, μετά απ’ τον καθαρμό της απ’ τους Καβείρους, 
     «κάτι σαν» ‘’νεκρή’’ : ‘’σφαγμένη’’ ‘’ψυχή’’ : 
     αμετάκλητα, θανατοποινίτισσα φυλακισμένη στα εξορίσια του Άδη…., 
     «οπότε και ανήκε στον υποχθόνιο κόσμο»…., 
     ε, και που, και, στους Έλληνες υπήρχε ‘’θανάσιμο’’ αμάρτημα τω Διί και τοις λοιποίς ‘’τοιούτοις’’….! --/-- 
 
ψυχές που έκραζαν δυνατά….: «Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, 
δεν θα κρίνης και δεν θα εκδικηθής διά το αίμά μας τους κατοίκους της γης;» (!;) 
 
         ■ Ρε,…..ώσπου να ξεστραβωθούν και να αποθρησκειοποιηθούν…., γινόμενοι "υπερ"άνθρωποι....!….. 
// Τώρα, ΝΑΙ, αν κι έγραψα στο 1ο Σιωπολόγιο να μην αποθρηκειοποιηθείτε, βγείτε απ’ τα μαντριά τους….! // 
         Κι αυτό θα συμβεί, μόνο, αν τους ρίξουν, όλους κι όλων των ‘’θρησκειών’’, στον ‘’Καιάδα της λήθης’’, 
         οπότε κι έτσι, και, ‘’ανασταίνεται’’ ο όντως Θεός…., χμ, και, ’’μέσα’’ σας….! 
         Ναι…., και, τότε, μόνο, σώζεστε κι εσείς…., ε, και του όντως Σατανά εξωσυμπατωτού όντος…., 
         και θα έχετε μαζί σας όσους νεκρούς σας θέλετε…., 
         σαφώς, με το ‘’ονειρικό κορμί’’ τους…., και…., και…., και….! ■ 
 
                       [ Εχ, και κρίση κι εκδίκηση στους εξοριστές τους κατοίκους της γης : συμπατριώτες τους…., 
                       ως, έτσι, κι οι της Π. Δ ‘’τέτοιοι’’….! ] 
 
             *# Κι άλλους ποιούς ο κριτής κι εκδικητής…!; Και τους δικούς τους ο αξεθύμαντος σχιζο’’τέτοιος’’…., 
             ω σχιζο’’τέτοιοι’’ πιστοί τους…!; 
             Ρε, ακόμα, τον εκδικητικό και, ιδίως, Εβραιοφάγο, διά του Μωυσή, ‘’Γιαχβέ’’ 
             κηρύττουν κι επικαλούνται….. ή άλλον και όμοιόν του…!; 
             Αυτό είναι που έλεγε ο Ι. Χ στη Σαμαρείτισσα ότι, ως Πνεύμα, θα λατρεύεται πνευματικάαααα….: 
             Ιωάννης : 4 : 24…!; 
             Και γεωμπουρδέ μαζί κι ουρανομπουρδέ…., ε, τουρλού--τουρλού μπερδέ…., οι μπερδευτές….! #* 
 
και στις οποίες ψυχές έδωσαν λευκές ενδυμασίες 
        // Α, μετά από ’’ορό επαλήθευσης’’ της υποταγής τους τω Καβείρω, σώρρυ, τω Κυρίω….! // 
αυτοί που τους είπαν "να αναπαυθούν ακόμη ολίγον χρόνον, έως ότου συμπληρωθή ο αριθμός 
των συνεργατών των και των αδελφών των, οι οποίοι μέλλουν να σκοτωθούν…., όπως και αυτοί"….! 
                |// …..τί…., κι άλλες φυλακές : τάφοι…..κι άλλοι σκοτωμένοι : εξάπαντος φυλακισμένοι…!; 
                Και..... τι εμπαιγμός...., μα..... σας αξίζει αρκετά...., έι ‘’μωρά’’ και….. επαναπαυμένα ‘’τεκνία’’….! //| 
 
▪ Με το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας έγινε σεισμός…., 
ο ήλιος έγινε μαύρος…., το φεγγάρι κόκκινο…., τα άστρα του ουρανού έπεσαν στη γη….,   (!;) 
       ([ Όοολα…!; Κι όλα πάνω στη ρουφήχτρα από τοπολογική Εβραιοανωμαλία γη….. και φυσικώ νόμω…!; 
       Άει, ω φουμαρόπληχτοι κι ‘’αναποκωδικοποίητοι’’…., 
       για….. έκπτωτους βασιλείς : αρχιερείς :….. του εξωτερικού μιλά…., «κάτι σαν» «αστρικές θεότητες»…., 
       ως, έτσι, αστέρες ονομάζει, ο τρισάθλιος γριφοσυμβολοπαίχτης, και, τους 7 αγγέλους : επισκόπους 
       της Ασίας….: Α. Ι : 1 : 20…,….! Και προσοχή μη γίνουν, οι του Τζοβάνι ‘’τέτοιοι’’, και ’’γαλαξίας’’….! ]) 
ο ουρανός εξαφανίστηκε και τα βουνά και τα νησιά μετατοπίστηκαν...., (!;) 
 
                            -------------------------------------------------%%%%%%%-------------------------------------------------- 
            ♦ Χμ, εκτοσφραγιδική Νέα Δημιουργία του κόσμου…., μα….. ‘’εντός σχεδίου’’ τους….! 
            Νααααα…., ανακατανομή εξουσίας…., χμ, της του όπου εκεί και ‘’τότε’’ ουρανού….: βασιλικής…., 
            της των όπου εκεί και ‘’τότε’’ ουρανών….: αρχιβασιλικής…., 
            της της όποιας εκεί και ‘’τότε’’ βουνίσιας….: μεγαλοαστικής, συμβασιλεύουσας, τάξης…., 
            της της όποιας εκεί και ‘’τότε’’ νησιωτικής….: μεσοαστικής, ’’συμβασιλεύουσας’’, τάξης….,….! 
 
            Ναι, συμβολο,αλληγοριο,παίζουν οι ψυχογκαβωτές…., που, ’’πάντα’’, άλλα εννοούν μ’ όλα αυτά….! 
            Ναι, μη φοβάστε…., κανένα φυσικό, και, βουνό δεν θα μετατοπιστεί και δεν θα πέσει πάνω σας…., 
            να…., που, σαν λένε βουνά…., εννοούν τα ως άνω ‘’τέτοια’’…., 
            καθώς….. δεν γίνεται, λ. χ, να ταπεινώνονται τα φυσικά βουνά, 
            που εννοεί, αντιστοιχιακά με πρόδρομο όποιου ‘’Μεσσία, λ. χ, ο Ησαΐας Β΄ : 40 : 4….: 
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            «…..και παν όρος και βουνό ας ταπεινωθή, 
            το ανώμαλον έδαφος ας γίνη πεδιάς και τα τραχέα υψώματα κοιλάς»….,….! 
            Ε, ούτε κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν, ή είχε, οδοστρωτήρας και ίσιαζε το δρόμο για τον Ιησού…., 
            που, χμ, απλά, προετοίμαζε έδαφος αποδοχής του Ι. Χ…., ’’του έστρωνε το δρόμο…., χαλί,…..’’…., 
            ’’ψήνοντας’’ και κερδίζοντας στο, νεοσυσταινόμενο κόμμα τους, το τάχα λαϊκό….: 
            με βάπτισμα εν ύδατι…., 
            μέλη όλων των τάξεων, που επιφυλάσσονταν ή αντιδρούσαν ανώμαλα : δυναμικά : τραχέως…..! 
 
            Ναι…., ή, πάλι, λ. χ, δεν εννοεί τα φυσικά, σαν ομιλεί περί ορέων και βουνών ο Μιχαίας : 4 : 1….: 
            «Κατά τας εσχάτας ημέρας το όρος του ναού του Κυρίου θα θεμελιωθή επί της κορυφής των ορέων 
            και θα υψούται υπέρ τα βουνά. Λαοί θα συρρέουν εις αυτό,…..»…., 
            μα για την επιδιωκόμενη Αρχιβασιλεία της Ιερουσαλήμ επί των εκεί και ‘’τότε’’ βασιλειών….,….. 
            ή τα ‘’τέτοια’’ των όποιων αρχόντων : βουνών :   ( …..βουνά = πλούσιοι….. και όρη = ζάπλουτοι….! ) 
            «Σύγχυσις και αγαλλίασις επί των ορέων» : Ιεζεκιήλ : 7 : 7….! 
  [ Ε, ούτε ήταν βουνό το «βουνό Τμώλος» : ο κριτής του Απόλλωνα στη λυροπαιξία του…., μα άρχων….! ] 
 
            Μη φοβάστε, λοιπόν…., χμ…., και, για να τους καλμάρετε, κάντε τους ‘’μια’’ θυσία ‘’αμελέτητων’’…., 
            να, προς αποφυγή, και, κατακλυσμού : και, εποικίσεως λαών και όχλων, εθνών και γλωσσών :    
            νερών…., στις γαίες:χώρες σας….! (Ω Ελ- λάς του 2019, τί ‘’νερο’’,‘’μυιο’’,πλημμύρα σου κάνουν…!;) 
            Ναι…., κι όπου γη….. εννοούν χώρα ή χώρες…., 
            καθώς, ποτέ, σε Π. Δ και Κ. Δ, η Γη δεν γράφεται με κεφαλαίο γ….! 
            Μα, κι οι ουρανοί, έστω, μόνο, 2….: ο ουρανός κι ο ουρανός -- ουράνιος θόλος μεταξύ των υδάτων : 
            Γέν.: 1 : 1, 8…., ποτέ με κεφαλαίο ο…., ως έτσι κι ο ουρανός…., ε, ούτε κι «ο τρίτος ουρανός»….! ♦ 
                            -----------------------------------------------%%%%%%%-------------------------------------------------- 
 
καθώς όλοι οι κάτοικοι της γης…., 
             ---- Όοολοι…!; Ρε, κανέναν δεν χτύπησαν τα, πριν, πεσόντα, χα, φυσικά, άααστρα…!; 
             Ε…., αν έτσι…., με τόσα πεσόντα άστρα στη Γη…., κι η Γη θα ήταν….. αστρική σκόνη….! ---- 
δυνατοί και αδύναμοι…., έλεγαν στα….. βράχια να πέσουν επάνω τους…., 
για να μην ιδούν το πρόσωπο του Θεού και την οργή του Αρνίου --- Ι. Χ…., 
     { Α, ακοιταχτό τέτοιο μούτρο…., το του Ι. ΑΧ, που αλλιώς το περιμένατε, ω ‘’’χαζο’’χριστιανοί…., ε…!; } 
χα, χα, "διότι (!;) ήλθε η Ημέρα η μεγάλη της οργής του"...., 
του ανεξόρκιστου κι ανεξόργιστου πράουουου….! 
                [ …..έιιιιιι…., άραγε…., τι του συνέβη, χμ, μεταξύ της, στην 1η του, ’’ανεξέλεγκτης λογικής’’ του….. 
                και της, στη 2η του, ’’ελεγχόμενης τρέλας’’ του….! ] 
 
              -$$-----------------------------------------------$$$---------------------------------------------------$$- 
►Ψαλμός Β΄ ή 2 : (Αγνώστου) : $12 : / Θεός προς τους εχθρούς του : βασιλείς και άρχοντες της γης / 
«Υποτάχθητε εις αυτόν / τον Ι. Χ /, μήποτε οργισθή και αφανισθήτε από την οδόν, 
διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως. Πόσον ευτυχείς είναι όσοι καταφεύγουν εις αυτόν!»….! (!;) 
 
        ([ Εμ, Εβραίικης λυσσαρχίας κι ‘’Αυνανίας---Συνουσίας’’ το ανάγνωσμα πρόσχετε, λοιπόν, 
         κι ίσως μάθετε ‘’πού το πάνε’’ και ‘’σας πάνε’’…., ω ευτυχ,ι,ε,σμένοι καταφεύγοντες εις αυτόν….! 
         Άντε, ‘’καθίστε του’’…., και, να πάψουν τα καθελογής Τζοβανο’’τέτοια’’ να ’’ονειρο’’κουράζονται….! ]) 
 
Παραπομπή από το $12 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 6 : 16, 17 : 
Εχθροί του Θεού : βασιλείς, άρχοντες και λαοί….: 
«Πέστε επάνω μας | …..ω βουνά και βράχοι…., χμ, ξένα/ξένοι….. | 
και κρύψτε μας από το πρόσωπον εκείνου που κάθεται εις τον θρόνον και από την οργήν του Αρνίου, 
διότι (!;) ήλθε η Ημέρα η μεγάλη της οργής του και ποιός μπορεί να σταθή;»….! ◄ 
        // Ωχχχ, καλά, ρε…., θα πιούμε το….. γάλα μας, σας,….. και θα είμαστε καλά ‘’τεκνία’’ στο εξήςςς….! // 
                       -$$---------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------$$- 
 
  ♠ Εχ, ω ’’θεοκτόνε’’ βρωμοδικηγόρε του όντως Σατανά, ω συνειδητέ κωδικοποιητή, με εξεξεξοργίζειςςς...., 
  που νιώθω, ’’πια’’, χμ, συνειδητός αποκωδικοποιητής και δικηγόρος του όντως Θεού...., 
  και, και, για αυτό, ρε χουλιγκάνε Τζόβανε, ουστ…., ρε ουστ στον οξαποδώ σου...., χξς΄ςςςς….! 
 
  Και…., ω παλιοδικηγόροι αυτών των ξοάνων ‘’θεών’’…., ω σύγχρονοί μου εσείς ‘’τέτοιοι’’…., 
  αν σας μηνύσω, ιδίως, για ‘’θεοκτόνους’’…., μετά απ’ αυτάαααα…., 
  θα μπορείτε να τα/τους υπερασπιστείτε…., ή, ακόμα, και τους τρισάθλιους εαυτούς –σας…!; 
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  Ετοιμαστείτε, πάντως, καλού--κακού, όσοι κι από όποια θρησκεία, και, για….. τηλε’’δίκη’’…., άμα λάχει…., 
  ε, σαφώς, ένας ‘’εξπέρ’’ ‘’τέτοιος’’….. από κάθε ‘’τέτοια’’….,….! Μα καλύυυυυτερη η ιντερνετική δίκη….! ♠ 
 
           *## Χμ, και..... μετά από όλα αυτά...., τα αστροπτωτικά, το έργο συνεχίζεται…., τσου, ρε μαστούρια...., 
           στον αιθέρα του ονείρου...., ω….. Ζουρβαν,Γαδ,όπληχτα, σώρρυ, Χριστόπληχτα….! 
           Και…., αφού δεχτήκατε, μοιρολατρικά τα ‘’θεο’’κισμέτια των μοιροπλαστών σας…., 
           όταν ξυπνήσετε…., βγάλετε τις τσίμπλες σας...., να ιδείτε τελειότατο Εβραιο,Ιωαννο,εφιάλτη...., 
           που…., και αυτά…., καταδείχνουν τις ιερέεεεεςςςςς προθέσειςςςςς των Εβραίωννννν….! ##* 
                                                                                                                        [ Α. Ι : κεφ. 6. ] 
 
          ==================================================================== 
 
               12 --- 7 )            
                               #7)     Η σφράγισις των 144 χιλιάδων. 
 
Μετά από….. ‘’αυτό’’, είδε ο Ιωάννης 4 αγγέλους του Σατανά, σώρρυ, του Θεούουουουου 
να στέκονται στις 4 γωνίες της γης, // …..χμ, βρε, δεν είναι τετράγωνη η Γη….! // με «θείααααα εντολή», (!;) 
και να συγκρατούν τους ανέμους της για να μη πνέει άνεμος στη γη, στη θάλασσα και στα….. δέντρα…., (!;) 
     |_| .....α, γιατί...., μωρή οι κωλό γα σατανοντουντούκα...., για να μας πνίξει εντελώς η μπόχα σας...!; 
     Γιατί…., μωρή….. αντιανεμική : αντιεπαναστατική ‘’τέτοια’’…., συ του….. βιοσαμποτάζζζζζ…!; 
     Α, να, μωρή, μέχρι και τα Υμίρεια δίποδα δέντρα : οι «πρωτόπλαστοι : πρωτότοκοί» σας ‘’ανεμικοί’’….! |_| 
ώστε να τα βλάψουν....! 
 
Σε αυτούς, λοιπόν, ένας Θεοσφράγιστος --- Χριστοσφράγιστος άγγελος 
είπε, τότε, να μη βλάψουν, ακόμα, τίποτα από αυτά…., 
μέχρι να σφραγιστούν οι δούλοι του Θεού στα μέτωπά τους…., ήτοι, χμ, 144.000 Ισραηλίτες…., 
εχ, «παρθένοι» : «μη μολυνθέντες με γυναίκες»…., ωχ, «μη γαμήσαντες»…., 
μα που, ως «αρσενικοί», θα ‘’γαμηθούν’’ στον πόλεμο…., 
12.000 από κάθε μια από τις 12 φυλές του Ισραήλ…., ε, τις «σπαρτές» φυλές του «Γιαχβέ Κάδμου»…., 
χα, που, όμως, ήσαν, απ’ τα χρόνια της Π. Δ και μετά, εχθρικές αναμεταξύ τους κι αλληλοσφάζονταν….! 
 
           *$ …..Ωχ…., μόνο, για Ισραηλίτες λέει, βρε, το κερατούχο, κι αυτό…., ως κι οι της Π. Δ ‘’τέτοιοι’’….! 
           Και…., ω Τζώνυ…., οι σιαμαίοι υπολογίζονται για ένα ή για δύο άτομα…!; 
           Γιατί, μπορεί, ο τελευταίος, ο μετά τον 143.999ο, / Εμ, ως το εδώ 8ο θηρίο…., το απ’ τα 7 θηρία….! / 
           να είναι….. Γηριονικά….. σιαμαίος, και μη αποσιαμαιοποιητός, με άλλον και, τότε, τί…!; 
           Σφραγίζονται και οι δυο, ως, όντως, δούλοι του Θεού…!; 
           Κι αν ο ένας είναι δούλος του Θεούουου και «παρθένος» : του δόγματος της ιμπεριάλ παρθενίας….. 
           κι ο άλλος δούλος του Σατανάαα κι «απάρθενος» : του δόγματος της μη ιμπεριάλ παρθενίας…., 
           χμ, που, μάλλον, ποτέ δεν σας υπήρξε ‘’τέτοιος’’….,….. τί και πώςςςςς…!;….. $* 
 
                -------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------- 
▓ Α, βουτιά στο, ’’βήμα το βήμα’’, ‘’αυτο’’φτιαχτό τους μαύρο μέλλον έκανε, λοιπόν, η Εβραιοβοθροφίδα...., 
όπου ο |/ …..τι, τόοοσο πια....! /| σαδιστής Θεόςςς, και τα σαδιστοτσιράκια του οι άααγγελοι, "τα σπάνε"….! 
Να, ε ,να, όλα μες στο μυστικό σχιζοσχέδιο του Γιαχβέ Θεούουου...., 
που πρέεεπει, λέει, να πραγματοποιηθεί..… 
και που ο ζουρλόγερος Τζόβανος μας το αποκαλύπτει...., χα, για ν’ αποκτήσουμε, κοπριά, "θεο"γνωσία...., 
σαφώς, βοηθούμενοι απ’ τους σατανόπνευστους και σατανιστοκίνητους ναρκοαναλυτές, και, της Κ. Δ…., 
ήτοι, της "Κοινής Δαιμόνισσας"….! 
 
Κι αφήστε, ρε, τους ‘’Κυριόθεν’’ κι απ’ τη γη : απ’ το Ισραήλ : «αγορασμένους» κκκκκαθαροΕβραίους, 
τους ακολουθούντες ‘’Μύριους’’ τον Ι. Χ, «όπου πηγαίνει», να θεοσφραγιστούν έως 144.000 παρθένους….! 
Ννναι, παρθένοι…., ήτοι, μας εξηγεί…., ‘’ψιλόγαζα’’…., ο Γιαννάκηςςςςς, 
ουουουστ, που δεν εμολύνθησαν με γυναίκες….: Α. Ι : 14 : 3, 4…., πνευματικοίοιοιοιοι…., 
μπας και ξεθυμάνει ο Πνευματικόοοοος Διονυσιακώς «Όργιος : Οργίλος : ‘’οργιαστικός’’» Θεόςςς τους 
 
    // Ο αρχιθεός Ελ…., κι ο Γιαχβέ : Έξ.: 6 : 3…., μολύνονταν με τη γυναίκα του Αθιράτ : Γέν.: 46 : 3, 4…!; 
    Ή οι….. Χαριτωμένοι της «σεπτής ηδονής»….. τρ·αγιάζονται με τα «σεπτά γαμήσια» τους…., 
    χα…., που έχει και….. τρ·άγιους Διαβόλου….: τραγ·ιερά τραγ·αγήματα…!; // 
 
και αναπνεύσουμε λίγο καθαρό αέρα....! 
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Έι, μωρές αγγέλες με τις Τζοβανοαγέλες σας, σφραγίστε και μας, μη μείνουμε εκτός Παραδείσου...., 
ε, κι ας μην είμαστε φαν του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! 
Ουστ…., ρε γκόιμ…., σχιζο γαμαλληλούια…., χξς΄….. κι άντε και….. ’’μολυνθείτε’’….! ▓ 
               ---------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------- 
 
▬ Έξοδος : 12 : 22, $23, 24 : 
Μωυσής / …..και, προς τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου ήσαν δούλοι….. /….: 
«….ουδείς δε από σας θα εξέλθη από την οικίαν του μέχρι της πρωίας· (!;) / Α Μάν χατάν ετοιμάζουν….! / 
$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. (!;) 
Θα διαφυλάξητε δε την πράξιν ταύτην ως εντολήν αιωνίως νομοθετημένην 
διά σας και τους απογόνους σας»….! (!;) 
 
       [[ …..χξς΄, ’’πρωτο’’μάστορες των τρομοκρατιοσαμποτάζζζζζ οι ‘’συνθηματικοί’’ πρωκτο’’πάστορες’’…., 
       που έτσι και σήμερα ‘’τη γλιτώνουν’’ ’’θαυματικά’’ κι από ‘’τέτοιες’’ εντολές, αιωνίως διαφυλαγμένες…., 
       να, όταν….,   // Σςςςς, ναι, σςςςς…., γιατί…., αμάν…., χατάν ‘’δίδυμον’’ θα πάθετε…., πυρ,γ,ικώς….! // 
       ε, και, δόλια σκοπίμως, με λίγα, τότε, και για ‘’άλλοθι’’, δικά τους ‘’παράπλευρα’’ θύματα….! 
       Όι, ναι, ω σεις ανά τη Γη κατά ‘’Γιαχβική’’ εντολή διασκορπισμένα εβραίικα λόμπυς, γεωσκάνδαλα….! ]] 
 
Παραπομπή / …..κωδικιζέ κι εδώ….. / απ’ το $23 της Παλαιάς Διαθήκης 
στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 7 : 3 και 9 : 4 : 
           || …..Θεοσφράγιστος άγγελος προς τους τέσσερις αγγέλους, 
           που τους δόθηκε η εξουσία να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα….. || 
«Μη βλάψετε την γην, ούτε την θάλασσαν ούτε τα δέντρα, 
έως ότου σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού μας εις τα μέτωπά των»….. και….. «…..τους είπαν 
          { …..ε, οι δίποδοι άγγελοι του ‘’Θεού’’ στις/στους δίποδες/δίποδους ακρίδες και σκορπιούς, 
          που τους (!;) δόθηκε η εξουσία να βλάψουν….. } 
να μη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρόν, ούτε κανένα δένδρον, 
παρά μόνον τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού εις τα μέτωπά των»….! (!;) 
          || Α, ως, ’’έτσι’’ : για αναγνώριση, αίματι, των ‘’μυστών’’ ωμοαιματοφάγων και ‘’απαταχτών’’ πιστών 
          του «Μυσταγωγού» ’’τέτοιου’’ Διόνυσου Ζαγρέως….,….! || ▬ 
                                                                                                                 [ Α. Ι : κεφ. 7, εδ. 1 έως 8. ]  
 
     ================================================================== 
 
             12 --- 8 )          
                             #8)     Η όρασις των λυτρωμένων εις τον ουρανόν. 
 
▀ Ύστερα από αυτά…., είδε ο Ιωάννης αμέτρητο λαό…., από όλα τα έθνη της γης…., 
μπροστά στο θρόνο του Θεούουου και του Ι. Χ --- Αρνίου : Ι. ΑΧ --- Τραγαρνίου…., λευκοντυμένο λαό….! 
 
       { Χμ, που έπλυναν…., ε, εξιλαστικά : απορρυπαντικά : ‘’θυσιαστικά’’…., 
       όπως τον Απόλλωνα, τον Ιησού της Π.Δ,….. 
       τα ρυπαρά ενδύματά των….. και τα έκαναν λευκά με το αίμα του Αρνιού….,  
                           ---- …..κάλέ….. Φαίδρέ…., χα…., αυτός ο ‘’γαλαζοαίματος’’…., να…., ’’λευκαιμία’’ έχει…., 
                           α…., εκτός κι αν το, βασιλικό, ‘’γαλάζιο’’ αίμα έχει και….. ’’λευκαντικό’’….! ---- 
       εμ, ήτοι, μόνο, πιστεύοντας στον Ι. Χ, συγχωρέθηκε, και, η ανομία της ανυπακοής τους ,’’μοιραία’’….! } 
 
Αυτός δε έψαλλε : «Η σωτηρία ανήκει εις τον Θεόν μας που κάθεται εις τον θρόνον, και εις το Αρνίον»...., 
 //…..συγχρόνως δε, οι άγγελοι έψαλλαν κι αυτοί, σε προσκύνημα, δοξαστικό ύμνο στο Θεόοο και το Ι. Χ….! // 
χμ…., λαό χριστιανικό…., που δεν θα πεινούσε…., δεν θα διψούσε και δεν θα υπέφερε πλέον…., 
 
       ♦ …..στον Φαίδρο του ο φαιδρός Πλάτων αναφέρει πως….. «…..η ευνοούμενη φυλή των τζιτζικιών…., 
       η καταγόμενη από τις Μούσες γοητευμένη των Μουσών φυλή…., 
       που τραγουδούν συνέχεια από την πρώτη μέρα που θα γεννηθούν μέχρι το θάνατό τους…., 
       οπότε πάνε στις Μούσες και λένε στην κάθε μια τους τα ονόματα των πιστών τους εδώ κάτω…., 
       ζούνε….. χωρίς να τρώνε ποτέ….. και χωρίς να υποφέρουν από πείνα…., 
       χωρίς να πίνουν και να πονούν…..»…., χα, που…., ως θα έλεγε κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
       «ουκ επ’ άρτον μόνον ζήσεται άνθρωπος»….! 
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       Ννναιαιαι…., ουκ…., μα, μόνο, αν τρέφεται με ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι…., 
       χα, ως κι οι φακελωτές τ’ αερόβια τζιτζίκια…., τα τρεφόμενα με τον αέρα και την υγρασία του αέρα…., 
       α, και των πλούσιων ‘’πτωχών αερίων’’ τα ετερότροφα….. σιχαμερά έντομα…., χα, τα ασκητικά….! 
       …..Κάλέ Τζων…., μήπως είχε ο Νηρέας Ιησούς το κατά της πείνας φάρμακο του Ιησού Νηρέα…!; 
 
      Και, και, γι’ αυτό, ω αντίχριστοι, μην το εναντιώνεστε το εκδικητικό Γιαχβίδιο Ι. Χ : Ι. ΑΧ …., 
      μη και σας τιμωρήσει, η Δήμητρα Ιησούς, με το «μαρτύριο της πείνας»…., 
      ως η Ιησούλα Δήμητρα   // …..α, ως κι η της Π. Δ Δήμητρα Γιαχβούλα, και, τους Αιγυπτίους φαραώ….! // 
      τιμώρησε τον βασιλιά Εριχθόνα…., μα και τους οικείους του…., τον «καταφρονούντα : μη θυσιάζοντα , 
      ώστε οι θεοί να ευφρανθούν, κι αυτοί, / Έι,ρινοκλούστη, βουρ –τους….! / 
      (!;) με την κνίσα /τσίκνα/ των βωμών τους»…., [ Α, τους ‘’12’’ Ολύμπιους ρινοεμιμείτο κι ο Γιαχβέ και….! ] 
      με….. ανεμοστρόβιλο : λαφυρο,λειο,πλιατσικο,εξέγερση των ‘’αερίων’’--ανέμων….! ♦ 
 
διότι ήταν κοντά στον σωτήρα τους Ιησού Χριστό....! (!;) 
    || Η κρυστάλλινη λαο,νερο,θάλασσα πλάι στα πόδια του….. ή ο Ι. Χ λαο,νερο,κάθιστος…!; Μπε : γαβ….! || 
 
      *# …..Ησαΐας Α΄ : 33 : 23, 24 : (Υπόσχεσις σωτηρίας)….: 
      Κύριος : «Τότε οι (!;) τυφλοί θα μοιρασθούν άφθονα λάφυρα (!;) 
      και οι (!;) χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν. (!;) 
      Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών, Ιερουσαλήμ / 
      θα λέγη ‘’είμαι (!;) ασθενής’’, διότι όλοι (!;) οι πολίταί της θα λάβουν (!;) άφεσιν των αμαρτιών των»….! 
           ---- …..χμ, ’’αμάρτησαν’’ : ασθένησαν…., μα θεραπεύτηκαν : συγχωρέθηκαν, κι αυτοίοιοι…., 
           που….. συγχωροχάρτι και φάρμακο τα πνευματο,υλικο,λάφυρα και η πνευματο,υλικο,λεία….! ---- #* 
 
■ Και, να, μόνον, οι εξορισμένοι στον ουρανό : εξωτερικό : στη γη του εξωτερικού τους "χριστιανοί"…., 
οι από όλα τα εκεί έθνη : ’’ελληνιστικά απομεινάρια’’ της γης…., 
ιδίως, της γύρωθεν του ουρανού : εξωτερικού γης…., 
’’ονειρο’’ξεσκόνιζαν…., σάμπως νευρόσπαστα ‘’τζιτζίκια’’ τραγουδώντας ‘του, ’’εντέχνους’’, ύμνους…., 
τα (!;) επτά κέρατα του χαζωραίου Τράγου...., μωρή μαυροφουστανοφορεμένη σατανοντουντούκα...!; 
Οι άλλοι...., οι των άλλων "θρησκειών"...., τραγουδούσαν –777 σκυλάδικα στην Κόλαση...!; ■ 
                                                                                                         [ Α. Ι : κεφ. 7, εδ. 9 έως 17. ] 
 
        ========================================================================== 
        ========================================================================== 
               12 --- 9 έως 12 --- 29 )         12 --- 9 )            
                         #9)    Το σάλπισμα των (!;) επτά σαλπίγγων. 
 
▪ Με το άνοιγμα της (!;) έβδομης σφραγίδας έγινε σιωπή για (!;) μισή, χμ, περίπου, ώρα 
         (( .....α, για να ακριβολογούμε...., κιόλας...., 29 λεπτά και..... 666 κλάσματα του δευτερολέπτου...., 
         χμ, σε….. διαχρονικό χρόνο…., ως θα έλεγε κι ο διαχωροχρονολόγος «μισθωτός» Πέτρος....! 
         Σιωπή, Σκασμόοοοος…., που ο Γιάννης ονειρεύεται….. κι ο ουρανός βουβαίνεται….! 
         Και….. τα αιδοία του μυστικοπαθούς ερωτικού ιμπεριαλισμού Νο 678 έχουν, αντί 2, 7 σάλπιγγες…!; )) 
και είδε ο Ιωάννης τους (!;) 7 αγγέλους…., τους μπροστά στο Θεό...., να τους δίνονται (!;) 7 σάλπιγγες….! 
   // .....χξς΄, τρομπόνια δεν είχε η ορχήστρα...., μωρή Τρομπονόγιαννα.…. με την….. σαλπιγγίτιδά σου…!; // 
 
Τότε, άγγελός τις, μεταφορέας των προσευχών : δηλώσεων υποταγής των δουλικών του Κυρίου ραβίνων, 
αφού έβαλε σ’ ένα χρυσό θυμιατήρι αναμμένα κάρβουνα απ’ το θυσιαστήριο…., χμ, και, αλά Ιεζεκιήλ…., 
με πολύ θυμίαμα : προσευχές : υμνητικές ’’επιστολές’’ αγίων του Ισραήλ στον ‘’Κύριο του εξωτερικού…., 
           || Κάλέ, πόσο μεγάλο ήταν, χμ, το ‘’θαυματικό’’ θυμιατήρι και χωρούσε πολλά ‘’τέτοια’’…!; 
           Εχ…., άγιες ‘’καρφωτές’’….. τράγιες ‘’πληρωμές’’….! || 
τα έριξε στη γη : διεμήνυσε στο λαό της γης : χώρας του πολύχωρου Ισραήλ τα ‘’καρφωτικά’’ των ραβίνων, 
όπου έγιναν βροντές, φωνές, αστραπές, σεισμός : ταραχή και πανικός στους ανυπότακτους τω Κυρίω….! 
 
         [ Α, μη θυμιατίζεις και πολύ...., μωρή κουνίστρα...., γιατί θα πάει, και, στον όντως Σατανά θυμίαμα...., 
         χμ, και θα του φύγουν κι αυτουνού τα δαιμόνια και ουαί σας…., και που, και, ’’συνεργάζεστε’’....! ] 
 
                   ----------------------------------------------------&&&&&&&&&&---------------------------------------------------- 
             ▓ Ιεζεκιήλ : 10 : $2 : (Πυρπόλησις της Ιερουσαλήμ και αποχώρησις του Κυρίου) : 
             «Και ωμίλησε προς τον άνδρα τον ενδεδυμένον (!;) λινά και είπεν 
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             ‘’είσελθε μεταξύ των τροχών υπό τα χερουβείμ (!;) 
  (// Γήινα τα χερουβείμ : ’’θεο’’θετοί «φύλακες της οδού προς το δέντρο της ζωής / της πολεμο γνώσης / »…., 
  ανατολικά της Εδέμ….: Γέν.: 3 : 24…., χμ, αντιστοιχίες, λες, των ‘’τέτοιων’’ της….. ’’Σελήνης’’….! //) 
             και γέμισε και τας δύο χείράς σου με άνθρακας πυρός εκ μέσου των χερουβείμ 
             και διασκόρπισε αυτούς ανά την πόλιν’’. Και εισήλθε προ των οφθαλμών μου»….! 
 
             Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 8 : 5 : 
             «Τότε επήρε ο άγγελος το θυμιατήριον, το εγέμισε με αναμμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου 
              και το έρριξε εις την γην. Και έγιναν βρονταί, φωναί, αστραπαί και σεισμός»….! 
 
  {[ ’’Φιρί -- φιρί’’…., ε, θα ‘’χορέψτε’’, κι εσείς, ω ’’Εβραίοι’’ : εμπρηστές, ως σας έλεγαν οι ‘’καμένοι’’ Ρωμαίοι, 
  και….. το κατααποτελειωτικό σας….. ’’ραμ -- τι -- ριρί’’….! Και….. τι εύστοχη, κι εδώ, παραπομπήηη….! 
  Ε, κι εδώ, όχι κι αμυνόμενοι οι καημένοι Εβραίοι : Οβριοί…., χξς΄, που ‘’αιώνες’’ πριν τα σχεδιάζουν…., 
  άρα, πλήρωςςςςς αδικαιόλογητοι….! ]} ▓ 
                -------------------------------------------------&&&&&&&&&&------------------------------------------------ 
 
▪ Μετά, σαλπίζει η Αθηνά Σάλπιγξ, σώρρυ, η Πολύμνια Σάλπιγξ, σώρρυ, ο πρώτος άγγελοςςς 
και χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα ρίχτηκαν στη γη 
και κάηκαν το (!;) ένα τρίτο των δέντρων, ως και κάθε χλωρό χορτάρι της….! 
 
           --/-- …..χμμμμμ…., σαν ‘’δεν του κάτσεις’’ του….. οι κωλό γου Γιαχβέ…., σε καίει….. Ιεζεκιηλιζέ….! 
           Να…., Κύριος Πράμα και κυριλέ πράματα…., μνήματα και θάματα…., 
           προφητείες : προγραφές και πολεμοδιαγγέλματα…., 
           στου εθνοπροδότη Ιωάννη τα εφιαλτοονείρατα….,….. 
           ουστ, ρε…., και….. άει στα γκρέμνα…., του όντως Σατανά σεις γέννα….,….! 
           Και ’’τύφλα να ‘χουν’’, και, οι «Δέκα πληγές της Αιγύπτου»…., 
           να…., επί Φαραώ και υπό του, βιοσαμποταζικού των κτημάτων του Φαραώ, Μωυσή…., ε….! --/-- 
 
▪ Με το σάλπισμα του δεύτερου αγγέεελου ένα καιγόμενο (!;) βουνό έπεσε στη θάλασσα….! 
        [ Α, ίσως, κι εδώ, θάλασσα = λίμνη, τους,….. ως και στην Καινή Διαθήκη…., ω, και, ιστορικοίοιοιοιοι….! 
        Βρε, ποίος, βουνίσιος, ‘’εξεξεξοστρακισθείς’’, ’’Κυριόθεν’’, μεγαλοσατράπης : βουνό 
        ‘’ξέσπασε’’ | …..ή θα ξεσπάσει….. | σε νερο,λαο,θάλασσα…!; ] 
 
Αυτής δε της θάλασσας (!;) το ένα τρίτο των ζωντανών : κοπαδιών : ’’ψαριών’’ πέθανε κι έγινε αίμα 
 
         || .....αχ, το λιβάδι με τα….. πρόβατά σας παραμένει άθικτο...!; 
         Α, τα 2/3 των, νηστίσιμων, ψαριών τα άφησαν άθικτα...., ω κωλολόγοι, σώρρυ, οι κωλό γοι…., 
         χμ, για να έχουν οι ορφανοί από νυμφίο "χριστιανοί"..... να νηστεύουν....! 
         Και…., μη φοβάστε, ρε, εξωγήινοι : εξωισραήλιοι…., για τα εκεί αναφέρεται…., όχι τα όλης της Γης…., 
         όπως εννοούσε, λ. χ, ο Σοφονίας : 1 : 2, 3, 4….. τη γη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ…., 
         όταν τους απειλούσε ως εξής….: «’’Αληθώς, θα εξαφανίσω τα πάντα από την επιφάνειαν της γης’’….. 
         ‘’θα αφανίσω τον άνθρωπον από την επιφάνειαν της γης’’---λόγος του Κυρίου»….,….. (!;) 
         ουστ, κοπριά της Γης, κι εσύ…., ως κι όλα τα ‘’τέτοια’’…., ε, να, κι αντίλογος του δεσποινίδου….! || 
 
και το (!;) ένα τρίτο των πλοίων της : των περιουσιών της….. νερο,λαο,θάλασσας καταστράφηκε….! 
                  ( …..ω Π,Φ,αύλε…., ευτυχώς που πρόλαβες κι έκανες κρουαζιέρες....! 
                   Και πρόσεχε, χμ, μη καεί έτσι, και, η Ρώμη….. 
                   και ταυτιστεί το όνομα Εβραίος με τη λέξη εμπρηστής….. 
                   και χάσετε και το παρόνομα…., ρε γεωσκάνδαλα….! ) 
 
▪ Με το σάλπισμα του τρίτου αγγέλου ένα μεγάλο καιγόμενο (!;) άστρο, λεγόμενο Άψινθος…., 
      |// …..ο, ένας, βασιλιάς κι άγγελος του σαμποταζιζέ βιοπολέμου : προσωποποίηση του βιοπολέμου…., 
      και, αλά τον γιο της Ήρας τέρας Τυφωέα, που με την πνοή του ξέραινε τα σπαρτά κ. λ .π…., 
      Σιλωάμ : Κυριόσταλτος σε νομάδες : μικρούς ποταμούς ή ρυάκια….. και σε μη νομάδες : πηγές….. //| 
έπεσε πάνω στο (!;) ένα τρίτο των ποταμών,….: ’’νομάδων’’ 
και πάνω στις πηγές : μη νομάδες των νερών : λαών…., 
χα, ’’αψίνθωμα’’ : «μεταβολή του τρίτου από τα νερά σε άψινθον»….! 
 
Εχ, βιοπόλεμος αλά Π. Δ….: 
Ιερεμίας : 23 : 15 : (Κατά των ψευδοπροφητών) ….: «Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων 
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περί των προφητών / των ψευδοπροφητών της Ιερουσαλήμ / · ’’ιδού, θα διαθρέψω αυτούς με αψίνθιον 
και θα δώσω εις αυτούς να πιουν (!;) δηλητηριασμένον ύδωρ,…..»….,….. 
        (/ …..βιοσαμποτάζζζ….! Και, σήμερα, άραγε, ρίχνουν το του «Αδάμ Κάδμου» καρκινογόνο κάδμιο….. 
        ή το του «αρσενικού» ‘’τέτοιου’’ «Ιησού Κάδμου» καρκινογόνο αρσενικό….. οι αντιστοιχίες –τους…!; /) 
έτσι που τα νερά τους πικράθηκαν και πολλοί που ήπιαν απ’ αυτά πέθαναν, 
χμ, ’’παράλληλα’’ και κυριολεκτικά, έστω….! 
 
   ♣ .....Σήμερα, λοιπόν...., μετά απ’ το ‘’Τσερνομπίλ’’...., οι πανηγυρτζήδες αναλυτές της Αποκάλυψης…., 
   χμ, τάχα, ισχυρίζονται πως επαληθεύτηκε, έτσι, και η εδώ…., χρονολογικά αόριστη...., "προφητεία"...., 
   και ντε και καλά να μας πείσουν πως είναι ο Τζων –τους όντως προφήτης και τέτοιος  κι ο όντως Θεός…., 
   αφού, λένε, Τσερνομπίλ σημαίνει τόπος του πικροχόρταρου --- Άψινθου --- χολής --- ήσσωπου...., 
   ξου, λες και δεν έγιναν, ’’έως τότε’’, άλλες….. ’’τέτοιες’’ –τους….. ’’αψινθώσεις’’….! 
// …..πολλά είναι, όντως, προκάτ τους…., και, για να επαληθευθούν, βολευτικά –τους, κι οι ‘’προφήτες’’….! // 
 
   Μόνο που…., έτσι...., χρονικά...., χμ, "βρισκόμαστε" ακόμα στην Πάτμο 
   κι ο Τζοβάνι είναι, έστω, εκεί….. και ‘’μας γράφει’’ για τα τότε, χα, ακόμα,….. ως κι οι Παλιοδιαθηκικοί….! 
   Άντε, λοιπόν, να βρεις, ρε Ιωάννη, τον Ιησούλη...., να σου εξηγήσει τα ‘’φλου’’ φούμαρά του...., 
   που μπορεί να ξεμέθυσε απ’ το πολύ Χριστόκρασο, και, της καρπερής αμπέλου Αραβίας : Αιγύπτου....! ♣ 
 
▪ Μετά σαλπίζει ο τέταρτος άγγελος 
και κτυπήθηκε το (!;) ένα τρίτο του ήλιου, το (!;) ένα τρίτο της σελήνης και το (!;) ένα τρίτο των άστρων…., 
      ( Μπα, φύτρωσαν άλλα, στη θέση αυτών που είχαν πέσει, πριν, με το άνοιγμα της 6ης σφραγίδας…!; 
      Ή μιλά για άλλον ουρανό κι άλλο πλανητικό σύστημα : χώρους επιρροής άλλων αστροβασιλιάδων…., 
      που ’’ουδείς αθάνατος αναντικατάστατος’’…!; Και, και, εδώ, ‘’όλα’’ «αλληγορικά…..» : άστρα κ. λ. π….! ) 
τα οποία σκοτίστηκαν κατά το (!;) ένα τρίτον τους….! 
       [ .....Ρε πόσα τρίτα..... είναι τα 3/3...., που δεν του τελειώνουν..... να ξεθυμάνει...!; 
       Χμ…., τα 3/3…., ήτοι, το 1…., ισούνται, κι εδώ, με..... 3/1, ήτοι, με 3….. ’’τριαδικά’’ ‘’τέτοια’’....! 
       Ρε κολοβοί, άει….. στα 3, και, του «αρσενικού» ‘’τέτοιου’’....! ] 
 
Τότε ένας αετός : άρπαξ Κυριόδοτος πετούσε στο μέσον του ουρανού φωνάζοντας δυνατά…., 
δηλαδή, εκτόξευε με….. στεντόρεια φωνή ‘’προγραφο’’απειλές απ’ το εξωτερικό του Ισραήλ σ’ αυτό 
και σε χώρες : ’’κρατίδια’’ γύρω απ’ αυτό….: «Ουαί, ουαί, αυαί εις τους κατοίκους της γης 
τώρα που θα ακουσθούν αι σάλπιγγες των τριών αγγέλων που θα σαλπίσουν»….! (!;) 
   { Κάλέ συ, μας αψίνθωσες τους πικραμένους....! Τόσο πια άχτι ο Πάνκακος Πανάγαθος...!; Ουαί, πια….! } 
 
▪ Έπειτα σάλπισε ο πέμπτος άγγελοςςςςς και είδε ο Ιωάννης ένα (!;) άστρο 
        // Ε, εξώ,ουρανό,σταλτο τσιράκι…., «θεωρός» : πρέσβυς : Ναβί : Σιλωάμ…., Κυριόσταλτο εκεί…., 
        ίσωςςςςς, άγγελος : επίσκοπος : αστέρας….: Α. Ι : 1 : 20….! // 
που είχε πέσει στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της αβύσσου...., 
     [[ Ε, και, σε μακρινή κι ‘’ακατοίκητη’’ ζώνη : άβυσσο : Υπερφυλακή των ‘’δαιμόνων’’ -- πειραματόζωων…., 
     την, μόνο, για ξένους -- μη Εβραίους….. πολίτες…., την χειρότερη κι απ’ την του ‘’Άδη’’ φυλακή…., 
     έκαναν τα σαμποταζιζέ, υπόγεια : πηγαδίσια, πειράματά τους…., 
     όπως και οι του σήμερα ‘’τέτοιες’’ αντιστοιχίες –τους…., 
     οι με πειραματόζωα θανατοποινίτες φυλακισμένους : νεκρούς 
     σε ‘’εξωγήινες’’ ζώνες Υπερυψίστης ασφαλείας….,….! ]] 
οπότε άνοιξε το πηγάδι αυτό και καπνός σκοτείνιασε τον ήλιο 
και βγήκαν ακρίδες σάμπως ετοιμοπόλεμα άλογα στη γη….! 
 
        -##------------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------------##- 
█ Α, έκαναν τα άρματα μάχης,  έτσι, σάμπως ακρίδες, κι επαλήθευσαν τον Μπούμπουρα "προφηταρά"...., 
αν και, εδώ, μιλά για….. δίποδες «ακρίδες που τους εδόθηκε εξουσία, σαν την εξουσίαν που έχουν 
οι σκορπιοί της γης»…., ε, δίποδοι σκορπιοί : κυρίως, ντόπιοι Εβραίοι με εξουσία : αντικυριακοί…., 
ενώ οι, διπλοπαίγνιδες στη συνεργασία ‘’θεού’’ και ‘’σατανά’’, ακρίδες : αλογο,ανθρωπο,φανείς πολεμιστές 
είναι και, και, σκορπιοφάγοι….. κατά το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»….: Α. Ι : 9 : 7….: 
’’Κυριό,Χριστό,φρονες’’ φυλακισμένοι επαναστάτες λεγεωνάριοι στο Πηγάδι : 
Φυλακή της αβύσσου : της κατοικίας των δαιμόνων….! 
 
Κι αυτό φαίνεται καθαρά απ’ τις παραπομπές τους στα….. κατά Λουκάν : 8 : 31 και κατά Μάρκον : 5 : 9…., 
περί του δαιμονισμένου….. με αντικυριακό δαιμόνιο….. Γαδαρηνού…., χμ, 
μάλλον, κι αυτού, πριν, Ρωμαιόφρονος και αντικυριακού κι αντιχρίστου…., 
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που ο Ι. Χ τον ξεδαιμόνισε : ομοϊδεατοποίησε, τον Ρωμαιοβολεμένο δαιμονισμένο που ελέγετο Λεγεών…., 
που τον χρησιμοποίησε ως χαφιέ, μετά, 
κι έστειλε το δαιμόνιο αυτό σε 2.000 δίποδα, αντικυριακά και «συμβολικά γουρούνια : συμβολικούς χοίρους», 
που ‘’γκρεμοτσακίστηκαν’’ εκεί οι τέως, πια, σύντροφοί του λεγεωνάριοι….! 
 
Χα, νααααα…., που, έτσι : παραπεμπτικά, τα ‘’εξηγούν’’ αυτά…., μέχρι και το Λεγεών : 
σύνταγμα του Ρωμαϊκού στρατού αριθμούν περί τους 6.000 άνδρας…., 
νααααα, αποκαλυμμένα : αποκωδικοποιημένα, της Πόρνης Ρώμης…., τάχα, της Πόρνης Βαβυλώνος…., 
που….. ’’κρυφός’’ στόχος τους ήταν η αποτίναξη του Ρωμαίικου ζυγού αυτού του Καίσαρα εδώ…., 
μ’ εγκαθίδρυση, πεσόντος τη ‘’Εβραιο’’βοηθεία αυτού, άλλου Καίσαρα, μάλλον, κι όλων αυτών, τελικά….! █ 
                   -##----------------------------------------------------$$$--------------------------------------------------##- 
 
Αυτές, λοιπόν, οι «αλληγορικές ακρίδες» είχαν για βασιλέα τους τον (!;) άγγελο της αβύσσου…., 
  // Οι μέλισσες έχουν βασίλισσα, οι ακρίδες βασιλιά και τα Μπουμπούρια δούκα…., ε, άει στην παλούκα….! // 
που στα εβραίικα ονομάζεται Αβαδδών…., ενώ στα Ελληνικά Απολλύων…., 
 
   *# Βρε, μπας και ξανα’’συνεργάστηκαν’’ με Έλληνες…., εδώ, ενάντια Ρωμαίων…., Καισαρικών ή μη…., 
   ως, π. Χ, με Ρωμαίους και Σπαρτιάτες….: Μακκαβαίων Α΄….: 
   «Σχέσεις του Ιωνάθαν μετά των Ρωμαίων και των Σπαρτιατών»…..,….. 
   «Ανανέωσις / …..υπό του Σίμωνος, πια….. / της μετά των Ρωμαίων και των Σπαρτιατών συμμαχίας»…., 
   στους τότε αγώνες τους κατά των Ελληνιστών : επιγόνων του Μ. Αλεξάνδρου και κατακτητών τους…., 
   ως κι άλλοι…., λ. χ, με τους Αιγυπτίους φυλές τινές του Ισραήλ εναντίον άλλων και για ασφάλειά τους…., 
   κάτι που ο Μωυσής θεωρεί ως μέγα λάθος τους και το αποδοκιμάζει….: Ησαΐας Α΄ : 30 : 1 -- 7….,….. 
   ή ως ο βασιλιάς της φυλής του Ιούδα….. (!;)  Άζαχ με τον βασιλιά των Ασσυρίων Θαγλαφθελλασάρ 
   ενάντια στους Εδωμίτες και Φιλισταίους : 
   Παραλειπόμενα Β΄ : 28 : 16 έως 26…., ε, «σφάλμα» κατά τον Μωυσή…., ή…., ή…., ήηηηη….! #* 
 
και σημαίνει καταστροφή.…! 
              // .....ρε Τζόβανο…., μας μπερδεύεις....! Ποίος άγγελος είναι άγγελος...!; // 
 
Σ’ αυτές δε τις διπλοπαίγνιδες : διπλοκυριούχες ‘’ακρίδες’’ δεν τις επετράπη να βλάψουν ό,τι χλωρό…., 
      \// Ααααα, επιτέλους, καλός ο Γιαχβέ, σώρρυ, ο Θεούλης….. και..... οικολόγοςςςςς....! 
      Ψιτ : ζώα, φυτά, άστρα, νερά, κέρατα,….. ’’όλα’’ δίποδα «αλληγορικά…..» : ζωο,αστρο,…..’’χαρούχα’’…., 
      ως τα….. κέρατα Τέρατα της Ελληνικής Μυθολογίας…., α, και της Εβραίικης Μυθολογίας : Π. Δ….! \// 
παρά, μόνον, τους μη θεοσφράγιστους στο μέτωπο ανθρώπους…., τους δίποδες αντί’’θεους’’ σκορπιούς, 
τους οποίους και βασάνισαν "επί (!;) πέντε μήνες"….! 
 
      [ .....χξς΄, πας μη "Χριστο"σφράγιστος είναι δαιμονολάτρης, χα, και βασανιστέος...., αλά Γιαχβέ….! 
      Και, χμ, κοντά στο ξερό, κι εδώ, δεν καίγεται και το χλωρό....! Θαύμα, καλέ, Θαύμα ‘’πρωτοφανές’’...., 
      όπως και σήμερα με τα βιο,χημειο,όπλα…., που σκοτώνουν, μόνο, αν,κατ,θρώπους….! 
      Ωχ, φέρτε μου τατουαζιέρη…., να μου κάνει τατουάζ πάν’ στο μέτωπό μου, ω, με το….. 888…., 
      αν και το κρυφό--‘’κρυφό’’ μου όνομα κι από αεροβάπτισμα είναι Στέργιος = λεξαριθμολογικά, 888….! ] 
 
▪ Με το σάλπισμα του έκτου, προκάτ, αγγέλου : πράκτορα 
μια φωνή απ’ τα 4….. κέρατα του χρυσού θυσιαστηρίου λέγει στον έκτο άγγελο….: 
«Λύσε τους 4 αγγέλους που είναι στον ποταμό τον μεγάλο, τον Ευφράτη»…., 
χμ, πράγμα που έγινε (!;) ορισμένα και (!;) ακριβώς στην ώρα του…., 
       |/ Α, κισμέτ, ω τεκνία, ή απόλυτος έλεγχος του ‘’παιχνιδιού’’ του Κυρίαρχου, εκεί και τότε, ’’Κυρίου’’…!; /| 
για να σκοτώσουν, άκουσε το κουφοτζόβανο, το (!;) ένα τρίτο των….. ανθρώπων…., 
                        || Τί…!; …..Άνθρωπος = άντρας ιππεύς…!; || 
περίπου, (!;) 200.000.000 αντρών του ιππικού στρατεύματος…., 
   ( Ε, ναι, έτσι, όλα τα νούμερα τυχαία….! Δηλαδή, 2.000 ‘’χοίροι’’ Χ 100.000 = 200.000.000 ‘’ιππότες’’…!; ) 
     // Εχ, πάντα, τα εδώ δίποδα Μηδενικά βάζουν πάμπολλα μηδενικά….! Και πού, ρε ζα, τόσοι άντρες…!; // 
κάτι που έκαναν "ως τους είδε στο….. όραμά του" ο Ιωάννης...., (!;) | Ε, όσο μπορούν, το εφαρμόζουν….! | 
ενώ….. οι υπόλοιποι…., που δεν σκοτώθηκαν, ούτε και μετανόησαν…., 
συνέχιζαν να ζουν ειδωλολατρικά --- δαιμονολατρικά…., σε….. πορνείες, κλεψιές, μαγείες,....! 
 
*$ Εμ, φωνή από κέρατα : βασιλιάδες : Δανιήλ : 8 : 21…..: «…..και το μέγα κέρας μεταξύ των οφθαλμών του 
// του τράγου : βασιλιά της Ελλάδος Φιλίππου // είναι ο πρώτος βασιλεύς | ο Μέγας Αλέξανδρος | »…., 
καλό περιμένεις...!; 
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Και, χμ, "ακριβώς στην ώρα τους όλα", ’’θεο’’κισμέτ…., "ως τα είδε στο όραμά του" ο ζουρλός ΤζινΤζών...., 
και το 1/3, κι εδώ, είναι τα 3/1...., που, πάλι, είναι δικά σας...., ναι, ’’τσιμπήστε’’ ‘τα…., ω μαστούριααααα....! 
Ωωωωω…., κι αυτό είναι επιτυχία οραμάτων : μεγαλεπίβολων σχεδίων…., εδώ, ιμπεριάλ….! 
Είναι να μη βάλουν στόχο : ονειρευτούν ή οραματιστούν, ξύπνια οι ξύπνιοι, αυτοί οι λυσσο’’τέτοιοι’’ Οβριοί….! 
Ρε σεις, Τζίνια, σχιζοχούλιγκαν είν’ ο Άρης κι οι Έριδες κι οι Κήρες του, σώρρυ, ο Θεός κι οι άγγελοί του...!; 
Κατά εικόνα και ομοίωσή σας.…, ωρέ παπΆρια…!; $* 
                                                                                                       [ Α. Ι : κεφ. 8, 9. ] 
 
  ======================================================================== 
 
                 12 --- 10 )            
                          #10)       Ο δυνατός άγγελος και το μικρόν βιβλίον. 
 
▼ Ζαχαρίας Α΄ : 5 : 1, 2….: ( Όραμα ιπταμένου ειλητού βιβλίου : Ο΄ δρεπάνου ) : 
«Ύψωσα πάλιν τους οφθαλμούς μου και είδον και ιδού (!;) ειλητόν [βιβλίον] (!;) ιπτάμενον. 
Ο άγγελος ο ομιλών μετ’ εμού είπεν εις εμέ· ’’τί βλέπεις’’; 
Εγώ απήντησα· ’’βλέπω ειλητόν [βιβλίον] ιπτάμενον 
το μήκος του είναι είκοσι πήχεις και το πλάτος του δέκα πήχεις’’»….,….. // Ε, τίιιιι…., ύψος όχι…!; //▲ 
 
Μετά, είδε ο γκαβογιάννης άλλον άγγελο : πολεμο,συννεφο,σκέπαστο, με ουράνιο τόξο στο κεφάλι του…., 
        |// …..ε, χμ, επιτέλουςςςςς, που θυμήθηκε ο ‘’ Κύριος’’ γερο--Γιαχβέ τη διαθήκη του : 
        «το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του τους προφήτας» ….,….. //| 
να κατεβαίνει από τον ουρανό…., 
με ανοικτό μικρό βιβλίο στο χέρι του…., χμ, λες, η Μούσα Κλειώ…., 
και να βάζει το δεξί πόδι του στη θάλασσα : λαό 
και το αριστερό στην ξηρά : άρχοντες, ιερείς,….. όρη και βουνά…., ’’ξένα’’ και ταπεινωτέα….: 
Ησαΐας Β΄ : 40 : 4 :«…..και παν όρος και βουνόν ας ταπεινωθή»…., 
                   // Ε, αλά ’’βουνό’’φιλο Φαρισαίο : αντίθετο του ‘’καμπό’’φιλου Ζακχαίου….! // 
  [ A, στο δεξί του χέρι κράταγε τσιγάρο και φούμαρε τα φούμαρα του Ιωάννη….! Ε, φουμάρετε, λοιπόν….! ] 
και…., όταν φώναξε…., μίλησαν οι (!;) επτά βροντές….! 
         // Σύννεφα, και, με 7 βροντές…., Δία πόλεμος…., που λες….! Γκόιμμμμμ….! 
         Ουφ…., πουφ…., ‘’νεφέλια’’….. από ‘’πολεμικά αέρια’’….! // 
 
Άμα τις άκουσε ο Τζων ετοιμάστηκε να γράψει τα λόγια τους, μα μια εξω,ουρανο,φωνή του τ’ απαγόρεψε….! 
 
  ([ Πού, βρε κωδικο‘’σφραγιστή’’ Ηρόδοτε, σώρρυ, κωδικο‘’σφραγιστή’’ Τζών...!; Περπατώντας εκεί...!; 
  Ε, στο δρόμο γράφεις…., και, αλά Μωάμεθ…., ’’πάρε δρόμο’’…., μη σε ξανα’’γράψουμε’’….! 
  Και μη βιάζεσαι, θα σ’ το δώσει, και, ’’ολοκληρωμένα’’, γραπτό το πολεμικό αυτό διάγγελμα ο άγγελος….! 
  Άκου ‘το, πρώτα, ω δουλικό του εξω’’Κυρίου’’, πατριδοπώλη κι ομοφυλοφάγο δίποδο τετράποδο Τέρας…., 
  και, μετά από το ειλητό του ‘’βιβλίο’’, ξαναδιάβασε, ξου, συμβουλευτικά, τους προφήτες της Π. Δ…., 
  και ξαναπροσάρμοσέ ‘το, έστω, στα τότε κι εκεί, χα, γενησόμενα γεγονότα…., ε, προμεταφητικά…..! ]) 
 
             ----------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------- 
▓ Δανιήλ : 12 : $4 : ( Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις των νεκρών) : 
«Και τώρα, Δανιήλ, τελείωσε τους λόγους και σφράγισε το βιβλίον (!;) έως καιρού του τέλους, 
διότι πολλοί θα αποδειχθούν άπιστοι και αι δοκιμασίαι θα είναι πολλαί»….! 
           /_/ Σσς…., ω Ντάνιελ…., που, και, τα….. «αλληγορικά ντουβάρια»…., «ασβεστωμένοι ή μη τοίχοι»….: 
           εξω,εσω,μονο,διπλο,πράκτορες : άγγελοι--διάτανοι….. έχουν αυτιά και κρυφακούν….! /_/ 
 
Παραπομπή από το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 10 : 4 και 22 : 10 : 
«Και όταν εμίλησαν αι (!;) επτά βρονταί, ετοιμάσθηκα να γράψω, 
αλλ’ άκουσα φωνήν από τον ουρανόν να μου λέγη, 
’’Σφράγισε εκείνα που είπαν αι επτά βρονταί και μη τα γράψης»….. 
και «Και πρόσθεσε, / ο άγγελος του Κυρίου / ‘’Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού, 
διότι ο καιρός πλησιάζει» : Επίλογος….!   // Α, «πλησιάζει»…!; Κάλέ, πόσο κοντά είν’ το κοντά…!;….. // ▓ 
             -------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------- 
 
Τότε…., ο ως άνω άγγελος ορκίστηκε στον Ι. Χ ότι (!;) δεν θα υπάρξει πλέον καθυστέρηση…., 
              [ .....άααααντε...., κάλέ...., βιάσου...., μη ‘’μας’’ χαλάσει, χα, το..... «αλληγορικό καζανάκι»....! ] 
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αλλά θα σαλπίσει κι ο έβδομος άγγελος και τότε κι έτσι το (!;) μυστικό σχέδιο του Θεού 
      // Α, το δρακουλέ σήριαλ, να, με τον ‘’Θεο’’φορεμένο Δράκο και τα αγγελοφορεμένα δρακουλίνια του....! // 
θα εκπληρωθεί "σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε εις τους δούλους του τους προφήτας"….! 
      { Αχ, κάλέ, Γιάννη, πρώτα μας καις και μετά μας αλείφεις μύξα....! Χάρμα, ’’χαρμάνι’’ και χαρμόσυνα….! 
      Εμ, λοιπόν…., χαίρεσθε εν Κυρίω, πάντοτε,….. σεις οι ‘’τετοιό’’πληχτοι….! } 
 
Ύστερα ο άγγελος που πατούσε, συγχρόνως, στην ξηρά και τη θάλασσα, 
        *** …..ε…., ’’διπλός’’ πράκτωρ ήταν αυτός…., που θα ήταν ‘’τριπλός’’, 
        αν πατούσε, ως άλλοι’’τρίποδοι’’, και στον ουρανό….! 
        Μα, μπορεί, μια μέρα που θα είναι πιο νύχτα,         
        να του φυτρώσει, ’’θαυματικά’’, και τρίτο ποδάρι και να είναι τριπλός….! 
        Ω, ’’τριπλός’’ ήταν, ήτοι, μονός…., με έδρα τον ουρανό : εξωτερικό…., ξηροθαλασσοκατάσκοπος….! *** 
είπε στον Ιωάννη να πάρει το μικρό ανοικτό βιβλίο και να το καταφάει…., 
                  |// Α, τι αποκρυπτογράφηση ‘’Σιωπήςςς’’…., χα, η ‘’σιωπηλή’’ Πολύμνια Τζοβάνα….! 
                  Και τι κατάστρωση ‘’μυστικού’’ σχεδίουουου….! //| 
κάτι που θα του προκαλούσε πίκρα μεν τότε στο στομάχι…., όμως γλύκα στο στόμα…., 
   ---- Χα, ή το έφαγε, διαβαστικά κι αυτός, και ξέρει….. ή του το μήνυσε ο βιβλιοπλάστης ‘’Κύριοςςςςς’’….! ---- 
πράγμα που του συνέβη, έτσι…., πω -- πω, για να μπορεί να προφητεύει, κι άλλο, σε όλους της γης....! 
 
◘ Ω παμφάγο δίποδο θηρίο Τζων Τζίνι…., γλυκό φάι...., πικρό χέσιμο...., ναι, σχιζολυσσοφερέφωνο….! 
Και προσοχή στα….. ζοχάδια σου...., που μας ‘’ζοχάδιασες’’…., ρε ζοχάδι του αρχιζοχαδιάρη ‘’τέτοιου’’….! 
Αχ…., ρυπαρέ και ρυπογόνε Γιάννη…., άντε…., που «το μαντήλι σου το έχεις λερωμένο»…., 
επικίνδυνη και γλυκόπικρη η….. βιβλιοφαγία : ’’προγραφο’’φαγία :…., α, κι η….. ’’μεταγλώττιση’’….! 
Και….. πόσα χρόνια, αλά παλιοδιαθηκικούς, το γεροχούφταλο προφήτευε : διάγγελνε στη γη τους…!; 
Μήπως….. μετ·έγραψε γέρος της νιότης του τα σατανοκαμώματα…., η μωρή Φημηνόη…., 
ενώ τα μετά άλλοι : ’’μετεμψυχώσεις’’ του…., ως το 1413 μ. Χ οι, χξς΄, θείοι διορθωτές του Τριδεντικοί…!; ◘ 
                                                                                                                                     [ Α. Ι : κεφ. 10. ] 
 
             ------------------------------------------------------&&&&&------------------------------------------------------------- 
▬ Ιεζεκιήλ : 2 : $8 και….. 3 : 1, 2, $3….: «Κλήσις του Ιεζεκιήλ εις το προφητικόν αξίωμα» : 
Θεός προς Ιεζεκιήλ : «Και συ, (!;) υιέ ανθρώπου, άκουσε τι λέγω εις σε· μη είσαι αποστάτης 
ως ο αποστάτης ούτος οίκος / …..ο επαναστατήσας κι αμαρτήσας κατ’ αυτού : του Θεού οίκος Ισραήλ….. / . 
Άνοιξε το στόμα σου και φάγε (!;) ό,τι δίδω εις σε»….: 
          ( Σκάσε, φάε…., χμ, ό,τι…., και ‘’ξέρνα’’ : λάλα ‘το, μετά…., που….. βιάζεται…., ρε Ιεζεκιήλαρε….! ) 
«ειλητόν βιβλίον, γραμμένον και από τας (!;) δύο πλευράς…., 
             * ….α…., αν ήταν απ’ τη μια πλευρά γραμμένο…., τί…!; Τραγούδια, γέλια κι αταλανισίες…!; * 
----θρήνοι, κλαυθμοί και ταλανισμοί ήσαν γραμμένοι επ’ αυτού»….,….. (!;)     | Αχ, τι κάλός θεόςςςςς….! | 
και….. «Τότε είπε προς εμέ· ’’υιέ ανθρώπου, φάγε ό,τι βρίσκεις εδώ· φάγε το βιβλίον τούτο, 
       // …..«ό,τι»….: βιάζεται…., ό,τι -- ό,τι…., χμ, που….. «το λάφυρον σπεύδει, η δε λεία επείγεται»….! // 
έπειτα πήγαινε και λάλησε προς τον οίκον του Ισραήλ’’. 
Ούτω ήνοιξα το στόμα μου και μου έδωκε να φάγω το βιβλίον, $3, λέγων προς εμέ 
‘’υιέ ανθρώπου, φάγε και χώνευσε το βιβλίον τούτο, το οποίον δίδω εις σε!’’. 
Και όταν το έφαγον το βιβλίον ήτο γλυκύ ως μέλι εις το στόμα μου»….! (!;) 
 
Παραπομπή από το 2 : $8 και το 3 : $3 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 10 : 9 : 
«Και επήγα προς τον άγγελον και του είπα να μου δώση το μικρόν βιβλίον. Αυτός μου είπε, ’’Πάρε το 
και κατάφαγέ το· θα σου πικράνη την κοιλιά, αλλ’ εις το στόμα σου θα είναι γλυκό σαν το μέλι’’»….! 
   ( Εμ…., και, το κατά Ι. Χ ανθρωποκτόνο μάννα : αερομέλι : δροσομέλι σας ‘’έφαγε’’….. Τζινικά….! ) ▬ 
 
         ================================================================ 
 
             12 --- 11 )               
                         #11)        Οι δύο μάρτυρες. 
 
Ύστερα του δόθηκε του Ιωάννη ένα καλάμι για να μετρήσει το ναό του Θεού…., (!;) 
    // Έιιιι, ‘’το καλάμι που καβάλησε’’ και ‘’μας το παίζει’’, και, προφήτης ο μεταφήτης….. πού το βρήκε…!; // 
το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του…., πλην της εξωτερικής αυλής του ναού…., 
         [ .....αχ, κάλέ...., μέτρα και τους 666 καμπινέδες...., ε, να ξέρουμε πόσοι είναι οι άσχετοι....! ] 
"διότι εδόθηκε εις τους εθνικούς / …..τί, στους Έλληνες : στους Ελληνιστές…!; / 
και θα καταπατήσουν την πόλιν την αγίαν επί (!;) 42 μήνες"…! 
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          ▓ .....α, καλέ σεις, χιτ∙λέρες Τζωντζίνια αναλυτές της, χμ, Αποκάλυψης...., 
          βρήκατε πόσες ώρες έχει, και, η μέρα του κάθε μήνα τους.…, 
          όπως και πόσα χρόνια / Ε, αιώνες….! / κωδικοποιούσαν, και, την Αποκάλυψη, έστω, του Ιωάννη…., 
          ω ‘’μεταλλαγμένοι’’ αντιγραφάκηδες, και, των Παλιοδιαθηκικών ‘’τέτοιων’’…!; 
          Εχ, να μας τα γνωστοποιήσετε…., 
          που, ε, Τριδεντογράφτηκε, ως προς άλλα μετά απ’ τα όποια ιστορικά γεγονότα, 
          όσο προκάτ –τους ή μη…., 
          καθώς ως προς άλλα ήταν, όντως, ’’προγραφές’’ : προφητείες τους, 
          που με λύσσα τις ‘’επαλήθευσαν’’…., 
          ενώ Εβραίοι προφήτεςςςςς κι άααααγγελοι πουλούσαν, και ‘’τότε’’, και, ομόφυλούς τους….! ▓ 
 
Και τότε του είπε ο Ι. Χ πως θα δώσει εντολή σε δυο σακκοντυμένους μάρτυρές του 
να προφητεύουν επί (!;) 1260 μέρες…., // Α, 600 + 600 + 60 = 1260…!; Χ + Χ + Ξ = ΧΞΣ΄, σώρρυ, ΧΧΞ…!; // 
χμ…., από το στόμα των οποίων μαρτύρων θα βγαίνει φωτιά….. 
    [ …..καλά, βρε, φακιροπαράσταση μας παίζουν ή αλληγοριοπαίζουν με….. βασιλικά λόγια….: καυτά…!; ] 
και….. όποιος εχθρός τους θα θελήσει να τους βλάψει….. θα πρέπει να σκοτωθεί…., 
       \// Εμ, πρέπει, πρέεεπει...., χμ, και με σιδηρά, εχ, ’’θεοκρατική’’, ράβδο…., για να μάθουν οι αντίθεοι....! \// 
και που θα έχουν την εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μη βρέχει…., όσο θα προφητεύουν...., 
 
      ♠ .....βρε…., νερουλάδες του Θεού είναι αυτοί..... ή ΧΧΞ ξηραντές του Σατανά...., που μπερδεύομαι...!; 
      Αχ, επαληθεύτηκε κι αυτή η μεγαλοπροφητεία, και, στην Αφρική…., όπου πεθαίνουν από λειψυδρία..... 
      κι ο Θεόςςς…., χμ, –τους…., ξεθυμαίνει όπου να είναι..... και...., σαφώς...., πέφτει και τσακίζεται....! 
      Άει στα τσακίδια, κι εσείς…., οι όπως ‘’ενισχυτές’’ –τους...., κι ο Θεόςςς σας...., αφού το θέλετε έτσι...., 
      και έτσι σας αξίζει να σας μιλούν...., μιας κι εσείς, ρε ’’θεοκτόνοι’’, ’’δεν πάτε πίσω’’...., και μη μας….! 
      Ρε…., μην και τους έκοψαν το νερό απ’ το αυλάκι…., αφού οι ‘’πηγές’’ τους 
      πήγαζαν από πηγές του εξωτερικού : ουρανού : ουράνιου θόλου….: Γέν.: 1 : 1, 8…., 
      και δεν ‘’έβρεχε’’ πόσιμο νερό…!; 
      Και….. τί χρειάζεται η ‘’βροχή’’…., αφού ‘’βρέχουν’’ οι προφήτες ‘’αερο’’,’’δροσο’’,μέλι : μάννα…!; 
      Άλλωστε…., «ουκ επί βροχή μόνον ζήσεται άνθρωπος»…., ε, ως ων πνευματικήηη….. ’’μέλι’’σσα ….! ♠ 
 
εξουσία να μεταβάλουν τα νερά σε αίμα 
     { Αχού...., ’’αν ήξερα’’ ότι θα ακολουθήσουν του Χαζωραίου τέτοιοι πιο σχιζο,’’φακιρο’’,προφηταράδες...., 
     ε…., δεν θα τον..... γλωσσότρωγα τόσο....! 
    ‘’Κάλλιο’’ ‘κείνος,  που ‘κανε το νερό κρασί, παρά αυτοί που το κάνουν αίμα...., αν και όλοι –τους είναι….! } 
και να πατάξουν τη γη με πληγές…., εχ, χμ,…., σαν θα το θελήσουν…., λέει ο σατανοσχιζάκιας….! 
 
Μα την (!;) 1261η μέρα…., όταν θα τελειώσουν την προφητεία τους οι 2….. Στύγες…., λέει το Τζωντζίνι…., 
θα σκοτωθούν        / Τί, θα συλληφθούν ως «εξάπαντος» θανατοποινίτες….. κι από 1η δίκη…!; / 
απ’ το θηρίο της αβύσσου….! Και θα μείνουν άταφοι 
        |// Τί, υπαίθρια φυλακισμένοι : παλουκοδεμένοι : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ»….. κι από 2η δίκη…!; //| 
   ( Χμ, αλυσοδεμένοι, στα ψέματα, ’’θεατρικά’’ και νεκροφανώς…., ως κι ο….. σωσιούχος Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
   σε ανοικτή : υπαίθρια φυλακή : τάφο, ζωντανοί, και, στον πρώτο τους, τσς, θάνατο, όχι «εξάπαντος»…., 
   ε, αφού «υπάρχει και δεύτερος θάνατος | …..νεκροί….. νεκροί : θανατοποινίτες….. κι από 2η δίκη…!; | »…., 
   ως λέει ο Τζων, χα, για τους συμπαίχτες του θηρίου…., που, φορές, συμπαίζουν…., ’’ανακωχικά’’….! ) 
επί (!;) τρεις και μισή ημέρες στην πλατεία της Ιερουσαλήμ….! 
 
Της Ιερουσαλήμ…., που, αλληγορικά κι αλά Π. Δ, λέγεται Σόδομα ή, χα, Σαμάρεια, σώρρυ, Αίγυπτος…., 
 
             [ Ναι, ω Γομάρια Γομορροσοδομίτες…., ναι…., και παίξτε κι άλλο, για να τσακίζεστε συνεχώς….! ] 
  [[ Ααααα…., εξ αυτής της Αιγύπτου εκάλεσε…., τότε, μόλις νεογέννητο…., τον γιο του Ι. Χ ο Θεόςςςςς…., 
  ή από το όρος Άγαρ της Αιγύπτου, που, μαφιοζιζέ, αντιστοιχεί με το Σινά τους και τη Σοδόμα Ιερουσαλήμ…!; 
  Ε, για να μη φανεί το ’’Αιγυπτιοπρόκλητο’’ του πράγματος,  / …..ή και το Ρωμαιο,Σενεκο,πρόκλητο….! / 
  βάζουν, και, ’’τέτοιους’’ μπαλωματοσυμβολισμούς : «αλληγορικές χώρες, πόλεις,…..»….! ]] 
 
όπου και σταυρώθηκε ο Ι. Χ….,  | Χμ…., στην Αίγυπτο εκπαιδεύτηκε….. ’’στην Αίγυπτο’’ ‘’σταυρώθηκε’’….! | 
και οι κάτοικοι της γης θα χαρούν για τον θάνατό τους…., γιατί αυτοί οι προφήτες τους βασάνισαν….! 
      ( Ε, τί, δηλαδή...!; Να έδιναν και τιμή στους άτιμους ρασοσαδιστές...., θεόσταλτουςςς πράμα κιόλας...!; ) 
 
Αυτοί λοιπόν οι προφήτες μετά από (!;) τρεις και μισή ημέρες θ’ αναστηθούν…., λέει ο Τζώνυ….! 
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       [[ Ε, κάποτε σπάζουν κι οι αλυσίδες…., ε, και των σωσιών…., να, και ανασταίνονται : αποφυλακίζονται 
       οι νεκροζώντανοι : ζώσες ψυχές : βαρυποινίτες…., 
       μα κι οι ζωντανονεκροί : νεκρές ψυχές : θανατοποινίτες…., ε, εντός κι εκτός ονείρων κι οραμάτων….! 
       Και…., αν δεν ήταν, αυτοί οι 2, σε υπαίθρια κι ανοικτή φυλακή τρεις και μισή μέρες.…, 
       ως μη ‘’ισοβίτες’’ βαρυποινίτες….. ή θανατοποινίτες σε επίγεια ή υπόγεια φυλακή : τάφο, αντίστοιχα…., 
       ω, αυτό θα ήταν μεγαλύτερο θαύμα απ’ το ‘’τέτοιο’’ του….. θανατοποινίτη Ιωνά, 
       που έμεινε σε υπόγεια φυλακή : κήτος τρεις μέρες….! 
       Κάλέ…., ποίος είδε Σούπερ Μαφιόζο με έεεεενα, μόνον, όνομα και έεεεεναν, μόνον, σωσία…!; ]] 
 
Και θα αναληφθούν οι 3 αυτοί, λέει ο Γιαννάκης, έγκορμοι στον ουρανό…., 
      // Έι, προσοχή στις ‘’μαύρες τρύπες’’ οι στον ουρανό : εξωτερικό αναληφθησόμενοι εξωπράκτορες….! // 
κάτι που θα το (!;) ιδούν οι κάτοικοι της γης με φόβο....! 
       || Ναι, ως είδαν κι όλων των άλλων τις ‘’τέτοιες’’….! Και τα ‘’παιδία’’ φοβούνται ‘’τέτοια’’ φακιρικά, ρε,….. 
       που….. ίσως όχι…., αν τα απομυθοποιήσουμε, νααα, αποκωδικοποιητικώςςςςς…., ω ‘’Πανικοί’’….! || 
 
Ναι, ναι…., χμ, ως τα είδε, βρε, ο Ιωάννης….. στο όραμά του…., 
και κατά την ώρα της αναλήψεώςςς τους θα γίνει μεγάλος σεισμός 
   // Τί…., λαο….,νερο:υγρασιο:….,’’ταραχή’’…., ‘’«σπαρτή»’’…., ‘’ανεμο’’,’’αεριο’’,πρόκλητη…., εξέγερση…!; // 
και θα σκοτωθούν 7.000 | …..7 Χ 1.000 = 7.000…!; | από αυτόν τον σεισμό…., 
 [ Ε, και 678 κάτθρωποι και 876 κερατούχα φίδια…!; Κάλέ…., απ’ τους αντί –τους…., τους ‘’επτένιους’’….! ] 
ενώ οι υπόλοιποι θα δοξάζουν το Θεό του ουρανού….! (!;) 
      ( ‘’Γεια’’ σου, ρε μαστουρογιάννη με τα….. μοιραία, και, σου....! Ουστ…., χξς΄ςςςς, ρε σχιζοφρενή….! ) 
                                                                                                            [ Α. Ι : κεφ. 11, εδ. 1 έως 14. ] 
 
       ========================================================================== 
 
                     12 --- 12 )             
                                    #12)      Η έβδομη σάλπιγγα. 
 
▪ Με το σάλπισμα του 7ου αγγέλου κάτι φωνές στον ουρανό έλεγαν πως ο Ι. Χ 
έγινε πλέον βασιλέας του κόσμου στους αιώνες των αιώνων…., (!;) 
    |// …..ωχχχχχ…., πάει -- πάει…., την έκαναν, ’’ονειρικά’’, ψιτ και Αρχιτράγος....! 
    Πότε, ρε ιστοριοάσχετοι...!; Α, «Γρήγορα»...!; Μα η ιδέα, και, Ι. Χ ναι, έως και σήμερα….! Έι, κι αύριο…!; //| 
ενώ οι 24 πρεσβύτεροι τον ευχαριστούσαν για αυτό…., (!;) 
      // Α, κι αυτές οι κορακόντυτες, ως ‘’πάντα’’, βασιλοντουντούκες, αλά ψιτάκηδες του Βυζ,μποχ,αντίου….! // 
που, χμ, επιτέλους, ήλθε η ώρα να βασιλεύσει και να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς κατά τα έργα τους….! 
        * Ω…., αφού δεν έκανε αυτοκριτική το ζων ψοφίμιον Ι. Χ…., ε, να, ετεροκριτική και βαμπίρ Ι. ΑΧ….! * 
 
               -------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------- 
▼ Προφητικά οράματα του Δανιήλ : «Όραμα των (!;) τεσσάρων θηρίων….: 
(!;) τέσσαρες βασιλείς· οι οποίοι θα εγερθούν : 7 : 17, 
η βασιλεία κι η εξουσία των οποίων θα παραδοθεί στο λαό των αγίων του Υψίστου : 7 : $27,….»….! 
      // Α, βασιλείς, ελέω Σατανά, κι αυτά τα θηρία, ε, και το θηρίο ο αρχιβασιλέας τους : Θηρίο : ’’Σατανάς’’….! 
      Τέλειωσε, λοιπόν, κι αυτών η εξεξεξουσία, που έγινε δικιά τους….. τραγο,ρασο,εξεξεξουσία….! 
      Έτσι, τάχα, περνούσαν απ’ την κοσμική : υλική εξουσία στην εκκλησιαστική : πνευματική ‘’τέτοια’’…!; // 
 
Παραπομπή από το 7 : $27 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 11 : 15 : 
«Τότε εσάλπισε ο (!;) έβδομος άγγελος και ακούσθησαν φωναί δυναταί εις τον ουρανόν αι οποίαι έλεγαν, 
‘’Η βασιλεία του κόσμου έγινε βασιλεία του Κυρίου μας και του ( …..Ιησού…!; ) Χριστού του 
και θα βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων’’»….!   ---- Ε, ιμπεριάλ 7 ‘’τέτοιοι’’ σε Π. Δ και Κ. Δ….! ----▲ 
             ----------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------ 
 
Τότε άνοιξε ο ουράνιος ναός του Θεού και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του Κυρίου 
     [[ …..ααααα…., από ‘’μυστικές’’ συμφωνίες Δεσποινίδων Κυρίων και Κυρίων Δεσποινίδων…., 
     άλλο τίποτα η μυθολογική Ιστορία τους…., ως κι η ιστορική Μυθολογία τους…., να, και, σήμερα….! 
     Α, κι η κιβωτός της διαθήκης ήταν στο ναό : παλάτι….. του Θεού : Αρχιβασιλιά : ’’Μεγάλου Αδελφού’’…., 
     όπου, πλάι του, ήταν κι ο Εβραίος ‘’τέτοιος’’ Ι. ΑΧ -- Ι. Χ…., 
     ’’μυστικο’’δότης κι εθνοπροδότης για ανάκτηση της εξουσίας στο Ισραήλ…., 
     ίσως κι η ‘’χαμένη’’ κιβωτός του μαρτυρίου : 
     ηλεκτρικός ελκτικός συμπυκνωτής που κεραυνοβολούσε από μακριά….! 
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     Εχχχ…., κι εδώ…., αλά….. Ελευσίνια Μυστήρια και….: ‘’πεπλο’’κάλυπτα «ιερά αντικείμενα : ιερά»….! ]] 
και έγιναν….. αστραπές, φωνές, βροντές, χαλάζι και σεισμός….: ε, ’’προγραφική’’ διαθήκη τους.…! 
    ( Αχού, ούτε κι αν ο όντως Σατανάς ελάμβανε, χα, Θεόθεν, 
    την εξεξεξουσία και, τσς, του επιτρέπονταν να…., δεν θα γίνονταν αυτά...., ρεεεεε....! 
    Έι, οι Εβραίοι φτερνίζονται κι οι εθνικοί ζαλίζονται….! Ω, μας ‘’τα’’ ζαλίσατε/ζαλίσανε….! ) 
                                                                                                              [ Α. Ι : κεφ. 11, εδ. 15 έως 19. ] 
 
     ===================================================================== 
 
              12 --- 13 )               
                           #13)      Η όρασις της γυναικός και του δράκου. 
 
Ύστερα φάνηκε ένα μεγάλο σημείο στον ουρανό….: 
ετοιμόγεννη ηλιόντυτη γυναίκα φώναζε απ’ τους πόνους….! { Ω Σαδιστή Μάμε Γιαχβέ, πού ‘’βόσκεις’’…!; } 
 
              -#-----------------------------------------------------------###--------------------------------------------------------#- 
► .....τί…., φύσει,….. ή υπερφύσει ανεμογκάστρι...., βρε Τζωντζίνι...!; 
                 |// Χμ, κι η ‘’«αναληφθείσα»’’ μαμά του σε 2η ‘’τέτοια’’ : παρ,απ,ουσία κι αυτή…!; //| 
Ε, να…., για να ξέρουν, και, οι μαμές…., οι που θα πιστοποιήσουν το….. αειπάρθενό της….! 
 
Κάλέ, η 2η παρ,απ,ουσία του Ι. Χ δεν θα ‘ναι, κατ’ αυτούς, απ’ τη Βηθανία…., ως αναληφθείς 33χρονος…., 
μα, πάλι, προκάτ και με γέννα στο εξωτερικό : ουρανό :…., 
α, έχοντας ‘’μεταλλαγμένο’’ το Πνεύμα : Παράκλητο : Κύριο 
του…., του της 1ης κι «εξ Αιγύπτου κληθέντος»…., Ι. Χ…., ω, κάτι σα ‘’μετεμψύψωσή’’:‘’μετενιδέωσή’’ του….! 
 
Και….. φροντίστε να γεννηθεί αυτό, τουλάχιστον, ’’απαρχής έως τέλους’’, καλάγαπο και κακόμισο…., 
χμ, ώστε να μην «είναι βούτυρο και μέλι η τροφή του, μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν 
και να εκλέγη το αγαθόν»…., να τρώει πνευματικό βούτυρο και μέλι του κάθετου θρησκοϊμπεριαλισμού…., 
ως λέγει, τσς, ’’καλυμμένα’’, ο Ησαΐας Α΄ : 7 : 15….! 
 
Α, και…. .αερόμελι : δροσόμελι : το μάννα των Εβραίων να τρώει…., το….. κωδικικά ’’απόκρυφον’’…., 
ε, χμ, ‘’αερο’’,’’δροσο’’,μέλι : ’’τζίνι’’…., ναι, άντε και….. το «μάννα το κρυμμένον» : ‘’αιθερο’’’’τζίνι’’ :….!◄ 
                    -#----------------------------------------------------###--------------------------------------------------#- 
 
Τότε κι άλλο σημείο φάνηκε (!;!;!;) στον ουρανό….: ένας κόκκινος δράκος 
    // Α, ο Ηρόσταλτος Πύθων, που κυνήγαγε τη Λητώ, για να μη γεννήσει τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα…., 
    τα εξώγαμα του Γιαχβέ, σώρρυ, του Δία…., που τον σκότωσε, μετά, ο Ιησούς, σώρρυ, ο Απόλλωνας 
    και ρυπάνθηκε…., οπότε…., χμ, τότε κι όχι για τη συνωμοσία του με Ήρα κ. α. λ ενάντια στο Δία…., 
    χα, ναι, με την παλιά του εχθρό Ήρα…., αυτοεξορίστηκε για 1 ή 8 χρόνια, για να καθαριστεί….!; // 
με (!;) 7 στεμματούχα κεφάλια και 10 κέρατα έσυρε με την ουρά του το (!;) 1/3 των άστρων του ουρανού….! 
    |// Κάλέ, ποιά...., που…., με το άνοιγμα της 6ης σφραγίδας…., όλα έπεσαν σαν….. πρώιμα σύκα...!; //| 
 
                      [ Δανιήλ : 7 : 17 : (Εξήγησις του οράματος) : «Τα μεγάλα ταύτα θηρία, τέσσαρα τον αριθμόν, 
                      είναι τέσσαρες βασιλείς· οι οποίοι θα εγερθούν (!;!;!;) εκ της γης»….. ] 
 
Και, αφού τα έριξε στη γη, πήγε και στάθηκε μπρος στη γυναίκα…., 
                      | Α…., ω καββάλ «Αδάμ Κάδμοι»…., κι αυτός, σικέ Ηρώδης και αγιοποιητός…!; | 
για να φάγει το παιδί της…, μόλις θα το γεννούσε…., 
             / Χμ, ουδέν, Κρόνειον ή Ουράνειον, ‘’όραμα’’ κρυπτόν υπό την σελήνην….! / 
που γεννήθηκε μετά….. αρσενικόοοοοοοοοο….. Αρχιτραγίιιιι…., 
διά του…., χμ, από αρνί : Ι. Χ σε Αρχιτράγο : Ι. ΑΧ…., μεταμορφωτή : «Επιτράγιου» Αφρόδιτου Γιαχβέ….! 
     { Ναι, αρσενικόςςς, τώρα και στη 2η παρ,απ,ουσία τουουου ο φιδο,δρακο,πνίχτης Ηρακλής Ιησούς….! } 
 
Αυτό, λοιπόν, το αδιαμφισβήηητητα αρσενικόννν παιδίον αρπάχτηκε απ’ το Θεό προς το θρόνο του…., 
ως προορισμένο / …..ε…., προκάτ….! / να ποιμάνει, μετά, (!;) όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο…., 
     ( …..χμ, για να επαληθευθεί, ξανά, η προφητεία….: «εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου»…!; 
     Κι όπου είναι, και, βασιλονόθα….. εκεί είναι και ‘’γνήσιος’’ θρησκοϊμπεριαλισμός…., ’’παντού’’….: 
     ’’ιστορικός κανόνας’’….! Και, τώρα, ποίος είναι Σατανάςςςςς και ποίος Θεόςςςςς…!; ) 
καθώς η μάνα του έφυγε…., θεοπροόριστα…., στην έρημο…., 
   [ Τί, για να πειρασθεί απ’ τον | …..φίλο…!; | Διάβολο 1260 φορές…!; 600 + 600 + 60 = 1260….: ΧΧΞ…!; ] 
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όπου και ετρέφονταν για (!;) 1260 μέρες….! 
          ---- …..εμ…., με 1260 ‘’ίδια’’ σενάρια…., πάλι, ΧΧΞ : ΑΣΞ : 1260 ‘’παπάρια’’ κι ’’αναστενάρια’’….! ---- 
 
Μετά έγινε πόλεμος μεταξύ του Μιχαήλ και των αγγέλων του και του δράκου και των (!;) αγγέλων του 
              // Έιιιιι…., μη συγχέετε τους στο, στη Σελήνη, αδιάσπαστό τάγμα του όντως Σατανά θεοαγγέλους 
              με τους σατανοδιατάνους του….! // 
στον επιμερισμένο ουρανό…., που, και, κατά Παύλο, πολλοί ουρανοί υπάρχουν και κύριοι θεοί πολλοί…., 
α, και «διαχωριστής των ‘’υδάτων’’ ουράνιος θόλος : ουρανός»….: Γέν.: 1 : 1, 8….! 
            || Ωωω, ’’δρακο’’διατάνων, κάλέ, μεταπτωτικά….. και θα ‘’αγγελίσουμε’’, τελικά, με τα σχιζό σας….! 
            Εχ, κι αυτός ο….. ’’μηχανευτής’’ ιδεο·Μιχαήλ…., 
            ο κρυφός 5ος ‘’άσσος’’ στο μανίκι του Βαλέ : Βάαλ : Βηλ : Βήλου : Βασιλιά…., 
            να, πάντα, στα υπερδύσκολα : ’’μπαστούνια’’ : ’’μανίκια’’ :…., 
            ως ’’από μηχανής θεός’’ και….. ‘’φάντης μπαστούνι’’….! || 
 
Και ο δράκος--το αρχαίο φίδι--ο Διάβολος--ο Σατανάς μαζί με τους, χμ, αγγέλους του ρίχτηκαν στη γη…., 
 
 $ Οι Έλληνες, μήπως, που πας αντίπαλός τους, κι εδώ, μ’ αυτούς, είν’ Σατανάς κι οι δικοί του διάτανοι…., 
 ενώ πας σύμμαχος είν’ άγγελος του Κυρίου : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ τους…!; Και, ω Ι. Χ, «τώρα δίκη του»…!; 
 Ω, ’’κρυμμένε’’, στο εξωτερικό, Μισέλ : Ιδέα ή προσωποποίησή της, παριστάμενε φρουρέ του λαού σου, 
 γιατί δεν τον έριξες σε ‘’μαύρη τρύπα’’ του Εξωσύμπαντος…., ώστε να μη…!; Έι, «Μιχαήλ Κάδμε»….! $ 
 
οπότε μια, χαιρέεεκακη, ουράνια φωνή έλεγε πως…., τώρα πια κι έτσι…., (!;) ήλθε η εξουσία του Ι. Χ 
και γι’ αυτό να χαρούν όσοι είναι στον….. ουρανό….! 
                  // Α, χμ, και οι Ι. Χόφιλοι της γης : Ισραήλ θα χαρούν….: οι γήινοι….! // 
       [ Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται κι ο χορτάτος εξεξεξουσία, ω ‘’θεο’’εμπαιγμένα Εβραιοτραγίδια….! 
       Και, ω Ι. Χ με τους ξενιτεμένους σου, καλή επιστροφή στην ‘’πατρίδα’’…., α, και υποδοχή με βάγια….! ] 
 
Όμως, λέει ο Τζων, δεν θα χαρούν οι γήινοι…., "διότι ο Διάβολος κατέβηκε σ’ αυτούς με μεγάλο θυμό, 
    // …..μπα…., τί…!; ‘’Τιμή’’ –τους…., που μπήκε στη χώρα τους ο ‘’εξω’’γήινος, σώρρυ, ο….. εξαποκεί…!; // 
επειδή ξέρει ότι (!;) λίγος είναι ο καιρός του", ο δράκος που καταδίωξε ευθύς τότε τη γυναίκα έως την έρημο, 
στην οποία τότε δόθηκαν δυο φτερά αετού για να πετάξει εκεί….! 
    /// Τί…., χάθηκαν τα, πιο σίγουρα αγγελοφτερά….. και της δόθηκαν αετίσια ή έστω, χμ, αετοφανή…!; 
    Άντε, καλέ…., σωσιούχος ήταν κι αυτή….! Και….. την γοργοφτέρουγη Γοργώ δεν μοιάζει η ‘’τέτοια’’…!; /// 
 
Εκεί, λοιπόν, "θα τρέφεται (!;) ένα καιρόν, δύο καιρούς και μισόν καιρόν…., 
   |\ Αυτό….. κάλλιο στην αρχή του….. παραμυθιού : λαο’’παραμύθας’’….! 
   Και, ω αναλυτές, βρήκατε πόσον καιρό κάνουν αυτοί οι 3,5 καιροί του δρακόγιαννου...!; Μαχαγιούγκας…!; /| 
μακριά από το φίδι"…., που της έριξε νερό από το στόμα του…., 
αλλά η βοηθός---σωτήρας της γη / …..ω μάνα γη τους….. και πατριέ ‘’ουρανέ’’ τους….! / κατάπιε το νερό…., 
      ( …..εμ, έτσι απόκτησε νερό η γ,Γ,αία : γ,Γ,η….. κι η λεχώνα Ρέα, σώρρυ, η λεχώνα ‘’Μαρία’’ 
      βρήκε εύκολα νερό να πλύνει το νεογέννητό της, τον Δία, σώρρυ, τον με άααααλλο όνομα Ιησού….! ) 
κάνοντας έτσι τον δράκο να οργιστεί και να πάει και να πολεμήσει με οργή τους χριστιανούς…., 
ε , αφού εκτοπίστηκε με τους αγγέλους του απ’ τον ουρανό : εξωτερικό…., ε, από έναν εκ των πολλών….! 
 
Και…., (!;) καθώς δεν «ευρέθηκε πλέον δι’ αυτούς τόπος εις τον ουρανόν»…., 
το φίδι «ερρίχθηκε εις την γην»…., να, στη χώρα του Ισραήλ…., 
χμ, κι άλλο που δεν ήθελε ο Θεόςςςςς, που, φορές, συνεργάζεται με το Σατανάαααα,….. 
ίσως και να προετοιμάσει, χα, αυθόρμητα, έδαφος για την εγκαθετοποίησή του Αρνίιιου Ι. Χ στο Ισραήλ…., 
συνεργασία ‘’θεατρομυστική’, που ‘’δείχνεται’’, με την ευθύς κάτω παραπομπήηη απ’ την Π. Δ στην Κ. Δ….! 
                        / .....έιιιιι…., μυθολογία για άγριους….. ή ιστορία για ήμερους...., ρεεεεε...!; / 
 
         -----------------------------------------------------------------%%%---------------------------------------------------------- 
▓ Ζαχαρίας Α΄ : 3 : $1 : ( Όραμα του αρχιερέως Ιησού ) ….: 
 
         *$ Ε, άλλου Ιησού, Ιωσεδέκιου…., εδώ, ρυπαρόντυτου : 
         «Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα»….: Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 3…., 
         άνομου : «Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και σε ενέδυσα εορτάσιμα / νόμιμα / ενδύματα»….: 
         Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 4…., 
         …..ιερέα ή αρχιερέα μεν…., μα υιού του Ιωσεδέκ δε….: Αγγαίος : 1 : 1…., 
         όλοι σύγχρονοι…., ως και σε προηγούμενα κεφάλαια ειπώθηκε….! $* 
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«Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα, ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, ενώ (!;) ο Σατάν 
(!;) ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση»….! { Ε, κι ο χαφιές άγγελος τον επιβεβαίωνε….! } 
 
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 12 : 10 : 
«Τότε άκουσα φωνήν δυνατήν εις τον ουρανόν να λέγη, 
’’Ήλθε τώρα η σωτηρία, η δύναμις, η βασιλεία του Θεού μας 
και η εξουσία του Χριστού του, διότι ερρίχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας 
που τους κατηγορούσε εμπρός εις τον Θεόν μας ημέραν και νύχτα»….: 
Η όρασις της γυναικός και του δράκου….! ▓ 
 
● Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9 : (Κατά του εν τη λατρεία συγκρητισμού) : 
«Ποίος ήκουσε τοιούτον πράγμα, ποίος είδε πράγμα όμοιον προς αυτό; 
Δύναται χώρα τις να γεννήση εις (!;) μίαν ημέραν; Δύναται έθνος να γεννηθή (!;) αμέσως; 
Αλλ’ η Σιών ευθύς ως εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τα τέκνα της. (!;) 
Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω’’; λέγει ο Κύριος. 
’’Ή εγώ, ο οποίος κάμνω να γεννούν, θα κλείσω (την μήτραν)’’; Λέγει ο Θεός σου»….,….. (!;) 
    ---- …..χα…., ’’γάτα’’ η μαμή…., χξς΄…., κι όμως….. ποντικομαμήηηηη….! 
    Και…., ω Αθηνά Γιαχβέ…., ήσουν…., ‘’αλά’’ Αθηνά με τις Πατρινές…., και, ‘’μητρο’’κλείστης…., 
    εχ, να, ‘’μητρο’’κλείστης…., ‘’ως’’ με τις ‘’γυναίκες’’ του οίκου του βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ…!; ---- ● 
                                                                                                               [ Α. Ι : κεφ. 12. ] 
 
           ====================================================================== 
 
               12 --- 14 )              
                                #14)       Η όρασις των θηρίων. 
 
▀  Και στάθηκε ο Ιωάννης στην ακτή της θάλασσας και είδε αναδυόμενο θηρίο με 10 κέρατα 
 
         [[ Εχ, ‘’εκ της θαλάσσης’’ : εκ του -οο του κοινωνιοD.N.A το κτήνος…., ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες…., 
         από το αρνητικό -0 --- θάλασσα του κοινωνιοD.Ν.Α…., 
         έστω…., όπως αναφέρω, αναλυτικά, στο 1ο Σιωπολόγιο….: ενότητες….. 1, 2, 3, 4 και 5….! 
         Α…., ναι…., εκ της λαο,νερο,θαλάσσης…., ως το εννοεί ο Ιωάννης….: Α. Ι : 1 7 : 15…., 
         μιας και κι από εκεί είναι δυνατό να προέλθει ο όντως Ι. ΑΧ…., έστω, Ι. Χ…., 
         αφού ο…., κι εδώ κι εκ της ‘’θαλασσένιας’’ Μαρίας, πάλι…., Ι. Χ τους 
         είναι ο…., έστω, πολυ’’κερατ’’ούχος…., Ι. ΑΧ ή, έστω, Ι. Χ -- «αλλοονόματος»….!..... Έιιι, ε γ ώ τίιι…!; ]] 
 
και (!;) 7 στεμματούχα κεφάλια με ονόματα βλάσφημα : ’’αντικυριακά’’ τους....! 
  ---- …..άγγελος : «Τα δέκα κέρατα που είδες / ω Ιωάννη / είναι οι δέκα βασιλείς,…..» : Α. Ι : 17 : 12….! ---- 
 
Σε αυτό ο δράκος έδωκε….. τη δύναμή του, (!;) 
το θρόνο του και μεγάλη εξουσία…., το τραυματισμένο με θανάσιμο τραύμα θηρίο…., 
που, όμως, θεραπεύτηκε 
           ( Ε, αυτά : τα πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’ έχουν ή βρίσκουν βιοαντίδοτα ή τρόπους να τη γλιτώνουν….: 
           αλοιφές….. Αφροδίτης, Μήδειας,…. α, και….. θεραπευτικά μείγματα Νικοδήμου,….. 
           ναι, οι πλούσιοι…., κι αλί στα….. πτωχά ’’αγενή ύδατα : νερά’’…., αλί στους πτωχούς….! ) 
και για αυτό θα το ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι της γης 
          | …...χμ…., από αόριστο σε μέλλοντα….,….: το εφιαλτικό ‘’χρονοασανσέρ’’ του Τζοβάνι….! | 
με θαυμασμό και προσκυνήματα…., το δυσπολέμητο και υπερήφανο θηρίο…., 
που του (!;) επετράπη να πολεμήσει ( …..6 Χ 7…!; ) 42 μήνες τους αγίους του Ι. Χ και να τους νικήσει….! 
 
                    ● Α, βλέπεις, Ιησούλη…., που έλεγες...., σαν σε κατηγορούσαν 
                    ως αντλούντα δύναμη από τον Σατανά...., 
                    πως, τάχα, ο Σατανάς κι οι γήινοι δικοί του..... δεν θαυματοποιούν...., 
                    γιατί, χμ, έτσι, αυτοπολεμούνται...!; 
                    Ε, ’’έτσι’’ κι οι Σατάν Αρχηγοί των χωρών, 
                    που αναπαράγουν το κακό, για να διαιωνίζονται στην εξουσία…., 
                    που, αλλιώς : αντίστροφα, θα αυτοκαταργούνταν 
                    και θα επέρχονταν, τελικά κι έτσι, όντως θείο Καθεστώς….! ● 
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Ύστερα είδε ο Ιωάννης άλλο θηρίο με δυο κέρατα (!;) σαν του αρνιού 
          { Τί, ’’σωσία’’ του αρνίου Ιησού...!; Α, πρόσεχε, Τζωντζίνι, θα παρεξηγηθείς…., ως κρυπτοσατάνας...., 
          και θα εκλάβουμε το δικέρατο θηρίο με τον Ιησού...., τον..... με άααααλλο όνομα....! } 
να ανεβαίνει στη γη και να μιλά σα δράκος 
      ( Ω, ως μιλούσε και ο….. Πριαπικός γάιδαρος του Ιησού Διονύσου…., εχ, κι ο του Διονύσου Μωάμεθ…., 
      α, και το άλογο Αρείων…., α, και τα άλογα του Αχιλλέα…., α, κι ο ελέφας του Ινδού βασιλιά Πώρου,….! ) 
και που του επετράπη να κάνει σημεία και τέρατα θαυμαστά…., 
      [ .....χμ, του επετράπη, δρακόθεν...!; Ρε μυστήριοι, τί μυστικό σχέδιο του Θεούουου...!; Φανερό, πια....! ] 
ώστε και φωτιά ακόμη να κατεβάζει από τον ουρανό στη γη εμπρός εις τους ανθρώπους…., 
     // .....καλέ, μήπως είναι ο αρχιφονιάς Ηλίας των….. αντιποίνων αυτός...!; Σα να ξετσιμπλιάζομαι, χα....! // 
στους οποίους έλεγε να το λατρεύουν….! 
 
Επίσης, του (!;) επετράπη να δώσει πνοή στην εικόνα του θηρίου…., για να μιλήσει και να ενεργήσει…., 
                 |// .....αχ, σαν τις εικόνες, και, της Παναγίας της….. Τρυπητής....! //| 
ώστε….. όσοι δεν θα την προσκυνούσαν….. να σκοτωθούν…., 
υποχρεώνοντάς ‘τους, μικρούς και μεγάλους, να χαράζουν στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι τους το 666…., 
        /_/ Εεεεε, όσοι κι οι κατ’ έτος, ‘’προσφερόμενοι’’, τόνοι χρυσού στον μα,μ,σ,ωνά Σολομώντα τους….! /_/ 
το χξς΄…., που ‘ναι το όνομα ή ο αριθμός του ονόματός του…., έτσι που με αυτό το χάραγμα…., μόνο…., 
να μπορούν, πλέον, να κάνουν τις αγοραπωλησίες υλικών αγαθών....,….. 
ενώ συνιστά στον κάθε «έχοντα νόησιν» να λογαριάσει με σοφία τον αριθμό του θηρίου : 
«αριθμόν ανθρώπου», ώστε να βρει και τ’ όνομά του….! (!;) 
 
♠ Ουστ, ρε ανόητε κάτθρωπε : θηρίο, νούμερο με νούμερο χξς΄ : 666…., ε, ναι, το κατανοήσαμε….: -678…., 
α, και το θηρίο…., που, έτσι πια, δε θα ‘ναι τόσο ηλίθιο…., ώστε ν’ ακολουθήσει τα ‘’τέτοια’’ σου και να….! 
Εμ, ό,τι γράφει ο Τζων κάνουν οι σατανοαρχοί...., που...., αν έγραφε….. κουλού μουνού…., ήτοι, κλ μν...., 
αυτό θα έβαζαν ως Νο  του οικονομικού ιμπεριαλισμού…., του που τους αρκεί, και, τώρα πια…., 
για να τον επαληθεύσουν…., τσου ρε γκόιμ…., ντε και καλά…., 
αν και τους δέσμευε το 666 του….. Τραγίουουου Σολομώντα…., α, και για να πιστέψετε, ωρέ χαχόλια....! 
 
Πάντως, χα, εγώ, ρε Τζων, λογαριάζω το 1ο μου όνομα και σε ‘’αεροβάπτισμα’’ δοθέν μοι Στέργιος…., 
το που μου δόθηκε…., σαν κινδύνευα να πεθάνω…., και, για να στεργιώσω…., 
θανόντος, πριν, του αδελφού μου Αλέξανδρου…., και μου βγαίνει 888….! 
Λες να…!; Α πα--πα--πα--πα, μακριά από μένα όλα τα ‘’τέτοια’’ σας…., χξς΄ςςςς….. κι ας….! ♠ 
                                                                                                                               [ Α. Ι : κεφ. 13. ] 
 
▓ Δανιήλ : 12 : $1 : ( Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις των νεκρών 
     // …..ε, συμβολική ανάσταση…., όπως στο όραμα των ξηρών οστών του Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….. // ) : 
«Κατά τον χρόνον εκείνον θα εγερθή Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ο οποίος ίσταται φρουρός του λαού σου, 
και θα έλθη καιρός θλίψεως τοιαύτης, η οποία ουδέποτε εγένετο αφότου υπάρχει έθνος 
αλλά κατά τον χρόνον εκείνον ο λαός σου θα σωθή / ω Δανιήλ / , 
ως και πας άνθρωπος του οποίου το όνομα είναι γραμμένον εις την βίβλον»….! 
   || Ε, οι προμιλημένοι και ‘’σημαδεμένοι’’, πάντα, σώζονται στα σαμποτάζ….! Και τι θείο ‘’φακέλωμα’’….! || 
 
Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 13 : 8 : 
«Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης / το θηρίο / 
των οποίων το όνομα δεν έχει γραφή, από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου, 
           ---- …..τί…., από τότε, ρε Μούσες, είχατε….. χαφιέδες, και, τζιτζίκια…!; ---- 
εις το βιβλίον της ζωής του Αρνίου που είχε σφαγή»….! ▓ 
 
      ========================================================================== 
 
             12 --- 15 )            
                          #15)     Η όρασις του Αρνίου και των λυτρωμένων. 
 
Ύστερα είδε ο Τζων το Αρνίον --- Ι. Χ να στέκεται πάνω στο (!;) όρος Σιών, 
         // …..τί…., Σιών ονομάζονταν ο πολεμοχορηγός του Ι. Χ : Ι. ΑΧ ζάπλουτος : όρος…!; // 
έχοντας μαζί του…., τους πάντα ακολούθους του…., 
                |// …..ε, ’’μυημένους…., «κάτι σαν» 144.000….. τζιχαντοΤαλμουδιστές….! //| 
144.000 πιστούς και ‘’παρθένους’’ του με το νέεεεεο όνομα του Αρνίου   / : χμ…., «Λεγεών»…., ε…!; / 
και του Πατέρα του ( Τί, κι αυτός ο μαφιόζος, αλλ,ιδι,ονόματος…!; -678…!; ) γραμμένο στο μέτωπό τους….! 
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            [ Αχ, ρε Τζωντζίνι, τους εβραιονικημένους Τρέλληνες τους είδες...!; 
            Εμ, όχι, βρε….! …..12 φυλές τους επί 12 = 144….. 
            και τα….. 3 ομο,ι,ούσια μηδενικά : 000 του παρθένου δόγματος της Τραγίας τριάδας τους, 
            νααα, 144.000 ‘’αμόλυντοι’’ : ‘’αγαμήκουλοι’’ εβραιοπαρθέεεεενοι….! ] 
 
Και άκουσε, τότε, ο Ιωάννης ουράνια βουή από φωνή κιθαρωδών…., 
    ---- Εχ, και τον Ιησού Απόλλωνα τον ‘’τραγ’’ουδούσαν με λύρες…., μάλιστα, ιμπεριάλ επτάχορδες….! ---- 
που τραγουδούσαν μπροστά στο θρόνο του Θεού ένα καινούργιο άσμα….., 
 
            { .....Ραμ, τιριρί, τσίου γαβ γλου, τεριρέ, ρεμ, ρέεεεε....: το νέο σουξέ...., 
            που οι αντίχριστοι, όμως, αναλυτές...., το ερμηνεύουν --- αποκωδικοποιούν ως....: 
            "Μου τη σπας...., μου τη σπας...../ και μου βγαίνεις χωρίς φλας....,/ 
            και, για να σε τιμωρήσω....,/ κάποιον άλλον θ’ αγαπήσω....."....! 
            Ρε, είναι οι ψαλμοί του τσανακογλείφτη Δαυίδ προς τον ‘’Μεγάλο Αδελφό’’, 
            που, από τσομπάνη, τον έκανε βασιλιά…., 
            αφού τον ‘’αυτοκτόνησε’’ τον βασιλιά και, τελικά, πεθερό του Σαούλ, που τον έκλαψε κιόλας…., 
            ναι, σε μοντέρνα επανέκδοση…., ολίγον γαβ κι ολίγον ‘’τσίου’’….: σκυλάδικο μαζί με ‘’έντεχνο’’….! } 
 
κατανοητό, / Εμ, ως ‘’μυημένοι’’ οι….. «αρσενικές» Φημηνόες….! / μόνο, στις 144.000 
άμεμπτων και παναληθινών ανδρών…., παρθέεεεενων…., 
χμ, «που δεν εμολύνθηκαν με γυναίκες», δηλαδή…., μας εξεξεξηγείειει ο παρθενολόγοςςς....! Χξς΄ςς….! 
 
[ .....Ααααα…., όσοι μολύνονται με τα….. μιάσματα τις γυναίκες..... είναι απάρθενοι...., 
που, χμ, και για αυτό δεν βλέπουν και δεν ακούν...., ω αρχιμίασμα Τζωντζίνι...., Τζοβάνα….! 
Και..... από..... κορμοπαρθένους...., ε...., ένας εκεί...., στο "Ισραήλ"...., και ένας άλλος, λένε, στην Αφρική...., 
ω, κι ένας ο ευνούχος Αιθίοπας ταμίας της βασιλίσσης της Κανδάκης : ’’αδειασμένος’’ απ’ τον Φίλιππο, 
χμ, σύνολο 144.000 Εβραίοι παρθένοι...., μα πεοκομμένοι, ήτοι, περιτετμημένοι…., 
του καθαρού : αμόλυντου : αρσεναντρίκειου θρησκοϊμπεριαλισμού....! ] 
                                                                                           [ Α. Ι : κεφ. 14, εδ. 1 έως 5. ] 
 
      ======================================================================== 
 
                12 --- 16 )             
                                #16)     Η όρασις των τριών αγγέλων. 
 
Ύστερα είδε, ο Ιωάννηςςςςς, άλλον ιπτάμενο άγγελο, 
                    // Ε, σε ‘’γήινα’’ όνειρα οι άγγελοι : Ίριδες ‘’σέρνονται’’…., 
                    μα σε ‘’ουράνια’’ οράματα : μεγαλεπίβολα σχέδια πετούν….! // 
που είχε να κηρύξει ένα χαρμόσυνο άγγελμα σ’ όλους τους κατοίκους της γης…., 
στους οποίους φώναζε να (!;) φοβηθούν και να προσκυνήσουν το Θεό…., 
"διότι (!;) ήλθε η ώρα να κάνη κρίσιν"…., 
             |// Αχ, ρε…..Τζωντζίνι : πανικό τζίνι…., κρίση θα πάθουμε με τα σχιζο’’τέτοια’’ σου : ‘’σου’’....! //| 
ενώ άλλος άγγελος έλεγε πως έπεσε η εκπορνεύτρια των λαών Βαβυλών η μεγάλη….! 
  [ Έι, φυλάξου, 7άλοφη Ρώμη, μπλοφάρει, που Βαβυλώνα δείχνει και Ρώμη ηλεκτροορά : φωτιοβλέπει….! ] 
 
Έτσι, πάλι, και ένας τρίτος άγγελος έλεγε πως όποιοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα αυτού 
και χαράζουν το 666 στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι τους….. 
      { Α…., με 666 τόνους χρυσού…., ως ‘’συγκέντρωνε’’, «κατ’ έτος» κι από ξένους, ο Σολομών…., 
      Σολομώντες θα γίνουν κι αυτοί…., ω, και, της ‘’Σολομων,τ,ικής’’ ‘’μυστικοπάθειας’’…., ως κι εσείςςς….! } 
θα προκαλέσουν την (!;!;!;!;!;) αιώνια οργή, χξς΄, του Θεού και του Ι. Χ…., 
που θα τους βασανίζουν ασταμάτητα κι αιώνια με φωτιά και θειάφι...., 
τόσο που δεν θα βρίσκουν ανάπαυση...., 
και μια ουράνια φωνή πρόσταζε τον Ιωάννη να γράψει πως όσοι πεθαίνουν εν Χριστώ θα δικαιωθούν....! 
  // Δηλαδή, ρε παρθενολόγε, εμείς οι….. άχριστοι και μη δικοί σας..... να κλαίμε ή να γελάμε...!; Ουάαα….! // 
 
                                                                                                              [ Α. Ι : κεφ. 14, εδ. 6 έως 13. ] 
 
          ========================================================================== 
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            12 --- 17 )         
                               #17)     Ο θερισμός και ο τρυγητός του κόσμου. 
 
Τότε, ο Τζων είδε τον όμοιο με υιό ανθρώπου       ( Έιιιιι…., υπάρχει και….. κάτθρωπος….! ) 
πάνω σ’ ένα λευκό (!;) σύννεφο, 
  { Ε, σε μαύρο σύννεφο καβάλα πολεμικός πόλεμος και σε άσπρο ειρηνικός πόλεμος, από παράδοση….! } 
οπότε βγήκε ένας άγγελος 
 
        [ …..κάλέ, ο σαλπιγτής Σει ληνός, λες κι είναι…., ο του ιμπεριάλα αρχιθεριστή Ιησού Διόνυσου, 
        που «εικονιζότανε πλαγιασμένος μέσα σ’ ένα πανέρι για το λίχνισμα σιταριού»…., 
        χα…., ‘’ως’’ και «το πιο τέλειο μυστήριο της εποπτείας / της των Μεγάλων Ελευσίνιων Μυστηρίων / : 
        ένα στάχυ σιταριού, θερισμένο σιωπηλά»…., ννναιαιαι…., που έκαναν….. αρνητική ‘’Σιωπή’’….! ] 
 
που του φώναζε να στείλει το δρεπάνι του να θερίσει…., διότι (!;!;!;) ήλθε η ώρα να θερίσει 
 
   /// …..θερισμός : τέλος του κόσμου και νέα τάξη πραγμάτων, ε, με θεριστές αγγέλουςςςςς….! 
   Και, τί, πέρασαν, κιόλας, κι οι σ,Σ,τυγεροί «τέσσερις μήνες και ο θερισμός ήλθε και τα χωράφια άσπρισαν 
   κι είναι έτοιμα προς θερισμόν…..», που έλεγε κι ο Γ,Χ,Ν,αζωραίος….: Ιωάννης : 4 : 35…!; /// 
 
την ώριμη πια συγκομιδή της γης…., πράγμα που έγινε….!  / Θεόσταλτος, και δρεπανοχάρος…., χα….! / 
 
Έτσι, πάλι, του είπε του δρεπανοφόρου ομοίου (!;) με υιό ανθρώπου κι ένας άλλος άγγελος, 
ο εξουσιαστής της φωτιάς…., 
      || Χμ, «κάτι σαν» ‘’μετεμψύχωση’’ : ’’μεταπνευμάτωση’’ : ‘’μετενιδέωση’’….. του Ηλία, του Παύλου,….! || 
δηλαδή…., να τρυγήσει τα ώριμα σταφύλια της γης…., [ .....άντε και καλά κρασιά...., ρε μουσταλευριές....! ] 
πράγμα που έγινε…., χα, κι αυτό το θεοξεθυμαντικόοοοοο…., κατά τον…..άγγελο της φωτιάς….! 
 
          // Α, μήπως, πάλι κι αλά Π. Δ, κι οι εκτός Ισραήλ ‘’χριστιανοί’’ : 
          σταφύλια της ακάρπου αμπέλου τους Ιερουσαλήμ…!; 
          Ή, αλά ‘’σταύρωση’’ του Ι. Χ : Ι. ΑΧ έξω από την πόλη…., ως, χμ, «νομοπρέπον»…!; // 
 
Και…., σαν τα σταφύλια μπήκαν στο πατητήρι του θυμού του Όργιου Θεού Διονύσου Γιαχβέ…., 
ξεχείλισε αυτό κι έρευσε αίμα σε ύψος έως τα χαλινάρια των ίππων και σε έκταση (!;) 1.600 σταδίων….! 
   * Τί ίπποι : άλογα, ρε...!; Πόνι ή, σαν εσένα, άλογα παράλογα...., ω Τζωντζίνι...!; Άει εκτονώσου, κι εσύ….! 
   Και…., ε, με τόσες λεπτομέρειες...., μας κατατόπισες πλήρως, χμ,....! Μας έφεξες και γλιστρήσαμε....! 
   Και...., και, για αυτό...., 1/3 μούστο + 1/3 ζάχαρη + 1/3 καλαμποκαλευριά…., θα φας 3/3 σιχτίρ παλιζέ....! * 
                                                                                [ Α. Ι : κεφ. 14, εδ. 14 έως 20. ] 
 
►Ιωήλ : / Κρίσις των εθνών / 4 : $13 : «Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. 
Εισέλθετε, πατήσατε διότι το πατητήριον | …..χμ, ως και ο ληνός του Γιαχβέ Διονύσου….! | είναι πλήρες, 
τα πιθάρια υπερεκχειλίζουν, επειδή η κακία των / των εθνών / είναι μεγάλη!»….! 
 
      ---- Α, πόσες φορές και με πόσους παίχτηκε αυτό το σινε,θεατρο,έργο…., που σήριαλ το κατάντησαν…., 
      και, και, έτσι, λίαν δύσκολα βγαίνει η ‘’ιστορική’’ άκρη…., μα κι η ‘’μυθολογική’’ τέτοια…!; ---- 
 
Παραπομπή από το $13 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 14 : 15, 18 / 19, 20 / : 
«Και εβγήκε άλλος άγγελος από τον ναόν και εφώναξε με δυνατήν φωνήν 
εις εκείνον που καθότανε επάνω εις το (!;) σύννεφο, ’’Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, 
διότι (!;) ήλθε η ώρα να θερίσης· η συγκομιδή της γης έχει ωριμάσει’’.»….! ◄ 
 
       ========================================================================== 
 
          12 --- 18 )      
                             #18)    Η όρασις των (!;) επτά φιαλών και των (!;) επτά πληγών. 
 
Ύστερα είδε, ο Ιωάννης, ένα άλλο σημείο στον ουρανό….: 7 αγγέλους που είχαν 7 φιάλες και 7 πληγές…., 
         [ Ω, πλην από το του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο  666, ‘’σας’’ ταιριάζει 
         και το του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο  777…., ω σεις οι του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο  888….! ] 
που βγήκαν απ’ τη σκηνή του μαρτυρίου…., 
  // Ε, μάλλον, με την «κιβωτό του μαρτυρίου» : ηλεκτροκαταπέλτη…., αλά «Τελεστήριο» της Δήμητρας….! // 
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"διότι με αυτάς συμπληρώνεται ο θυμός του Θεού"…., χμ, ο "ασυμπλήρωτος"...., 
και….. εκείνους που νίκησαν το θηρίο….. είδε να στέκονται σε μια γυάλινη θάλασσα ανακατεμένη με φωτιά 
   || Χμ, με το Πνεύμα : φωτιά, ‘’βασιλο’’,’’αεριο’’,ποιήθηκε και η λαο,νερο,θάλασσα….: εξεξεξατμίστηκε….! || 
και να ψάλλουν του Θεού, με κιθάρες, το δοξαστικό στο Θεό άσμα του Μωυσέως….! 
 
         ▬ Τί λες, ρε βρωμόγερε...!; Μόνο, κι ίσως, το κενό μυαλό σου συμπληρώνεται με τέτοια "θεοκτόνα"....! 
         Και…., χα….,….. με κιθάρες και βιολιά,/ ξέκαναν, και, το ‘’ραγιά’’...., / 
         τεριρέμ ραμτιριρί....,/ δεν του αφήσανε ψυχή....!….. 
 
         Βάρα, Τζώνυ, το σκοπό....,/ Αποκάλυψη, πω--πω....,/ 
         η μαστούρα είναι Βαγγέλιο....,/ βάρα, Χούντα, το φραγγέλιο....!….. 
 
         Με "προφήτες" φραμπαλά/ κι "άγιους" του Κερατά....,/ 
         ωχ, αμάν--αμάν--αμάν....,/ ’’Γολγοθάδες’’ να ξεχνάν....!….. 
         Θεός σχωρέσ’ ‘τους και...., συ, ασυνάχωτε...., φτύσε τους βρωμοσατάνες…., ε, και χέσ’ ‘τους....!  ▬ 
 
Μετά από αυτά είδε τους 7 αγγέλους να βγαίνουν από το ναό του Θεού…., 
ντυμένοι με λαμπρό και καθαρό….. λινό…., που δηλώνει προσευχές αγίων….,   | Ε, και κωδικο’’τέτοια’’….! | 
ξου, τις δηλώσεις υποταγής των τραγίων του Σατανά : ’’Κυρίου’ ‘: ’’Μεγάλου Αδελφού’’ : ’’θεού’’ :….. τους…., 
   // Σε τέτοιους αγγέλους, που βρωμούν μπόχα και σκορπούν, και, αίμα, ταιριάζει η τσουβαλοτσόχα, ρε....! // 
και ένα από τα 4 ζωντανά όντα να τους δίνει 7 φιάλες γεμάτες από τον αιώνιο θυμό του Θεού…., 
οπότε ο ναός του Θεού γέμισε από….. πολεμο·καπνό…., ώστε κανείς να μη μπορεί να μπει μέσα 
μέχρι που να συμπληρωθούν οι 7 πληγές των 7 αγγέλων….! 
 
       ----------------------------------------------------------$$$$$$$$$$--------------------------------------------------------- 
    ♣ ….. Έξοδος : 40 : $34,…..36, 37….: «Τότε η νεφέλη εκάλυψε την σκηνήν της συναντήσεως 
    και η δόξα του Κυρίου επλήρωσε το κατοικητήριον….. 
    Οσάκις δε η νεφέλη ανυψούτο από το κατοικητήριον οι Ισραηλίται εξεκίνουν / για τις κατακτήσεις τους /, 
    συνεχίζοντες την πορείαν των. Εάν όμως η νεφέλη δεν ανυψούτο, δεν εξεκίνουν, 
    μέχρι της ημέρας κατά την οποίαν ανυψούτο…..»….! 
       [ Εμ, σαν ‘’βρέχουν’’ : ‘’σαν τα στάζουν’’ τα ‘’σύννεφα’’, ε, τα πολεμοχορηγά πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’…., 
       να, 144.000.000 ‘’παρθένοι’’…., μισθωτοί ‘’Μύριοι’’ λαφυροζήτες…., και βουρ για ‘’υδρο’’μάστευση….! ] 
 
    Παραπομπή από το $34 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 15 : 8 : 
    «Και εγέμισε ο ναός από την δόξαν του Θεού και την δύναμίν του, 
    ώστε (!;) δεν μπορούσε να μπη κανείς εις τον ναόν 
    (!;) πριν συμπληρωθούν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων»….! ♣ 
 
█ Χμ, σε 7, διαχρονικές, ‘’μέρες’’, ήτοι, 7.000 έτη Κυρίου, η νέα δημιουργία του βαμπιροειδούς Ι. Χ…!; 
Ε, ως, και, στους των Εσσαίων πάπυρους της Νεκράς θαλάσσης, που όλο ιμπεριάλ 7άρια είναι κι αυτοί…., 
ε, ή ως και στους Βουδ,δ,ιστές με τα ιμπεριαλιστικά τους 7άρια….: «όταν ο Βούδας ήλθε στη Γη, 
έκανε 7 βήματα με κατεύθυνση προς το βορρά»…., 
χμ, για να επαληθευθεί η προφητεία ιερέων--μάντεων…., 
ως η του σοφού προφήτη Συμεών, σώρρυ, Αζίτα…., ήτοι, πως θα γίνει….: 
ή παγκόσμιος ιμπεριάλ άρχοντας Νο 777….: Βούδ,δ,ας….. 
ή μεγάλος ασκητήςςς : δηλαδή, ‘’ασκητής’’ -- ιεραπόστολος του δόλιου ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., 
ή η μητέρα του πέθανε 7 μέρες μετά τη γέννησή του, για να μείνει ‘’ιερή κι αμόλυντη’’…., ή…., ήηηηη….! 
 
Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία….:    | …..ε, κι αυτή, επτάκις σούπερ σατανιζέ κωδικοποιημένη….! | 
στην Ιλιάδα του Ομήρου, βλέπουμε τον Δία να τοποθετεί πάνω σε χρυσή ζυγαριά τις Κήρες 
// Ε, τα δαιμονικά πνεύματα και κυριότερες δορυφόρους, μαζί με την Έριδα, του θεού του πολέμου Άρη….. // 
των δύο στρατιών, του Τρωικού και του Ελληνικού. 
Όποτε τις ανυψώνει, κρατώντας ‘την από τη μέση, 
ευθύς, η μοιραία μέρα των Αργείων υπερισχύει : ο δίσκος τους κατεβαίνει και σταματάει στην καρπερή γη, 
των Τρώων ανεβαίνει έως τον πλατύ ουρανό….! 
Έτσι…., και στον αγώνα του Αχιλλέα και του Έκτορα…., πάλι ο Δίας ζυγιάζει τις Κήρες τους 
και «η μοιραία μέρα του Έκτορα κατεβαίνει μέχρι τον Άδη»….!….. 
    ---- Α, Κυριοστημένοι πόλεμοι, Κυριοστημένες νίκες κι ήττες…., ε, και, φορές κι αναλόγως, ’’πούλημα’’….! 
    Χμ, και….. ζωή προκάτ…., θανή προκάτ…., άει κι οι από ‘’πάν’’’…., άει κι οι από ‘’κάτ’’’….! ---- █ 
                         ---------------------------------------------------$$$$$$$$$$------------------------------------------------ 
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Σε αυτούς τους αγγέλους, λοιπόν, μια ουράνια φωνή έλεγε να χύσουν τις φιάλες στη γη….! (!;) 
 
▪ Με τη φιάλη του 1ου αγγέλου έπαθαν κακοήθη πληγή οι χαραγμένοι με το 666….! / .....χμ, όλοι...!; / 
 
                -$------------------------------------------$$$---------------------------------------------------$- 
      ▼ ▪ Έξοδος : 9 : 8, $9 : Τότε είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών 
      «γεμίσατε και τας δύο χείράς σας με στάχτην καμίνου, 
      και ας σκορπίση ο Μωυσής ταύτην προς τον ουρανόν ενώπιον του Φαραώ 
                / …..ε…., προς τον Αιγυπτιακό….. γεωουρανό….! / 
      $9 και θα μεταβληθή εις λεπτόν κονιορτόν απανταχού της χώρας της Αιγύπτου 
      και θα προκαλέση πληγάς, αι οποίαι θα απολήγουν εις ελκώδη εξανθήματα, 
      επί των ανθρώπων και των κτηνών καθ’ όλην την χώραν της Αιγύπτου»….. 
                      |// Ω, βιολογικός πόλεμος, ω, με σκέτη στάχτη καμίνου, 
                      ε, της ‘’θαυματικής’’ θρησκευτικής τρομοκρατίας….! //| 
 
      Παραπομπή από το $9 της Π. Δ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 16 : 2 : 
      «Και έφυγε ο πρώτος άγγελος και έχυσε την φιάλην του εις την γην 
      τότε ήλθε μία άσχημη και κακοήθης πληγή εις τους ανθρώπους 
      που είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του»….! 
 
      ▪ Ναούμ : 1 : $6 : «Ποίος / και, Νινευίτης / ημπορεί να σταθή προς της οργής του; / του «Οργίου» Θεού / 
      Ποίος να υπομείνη τον σφοδρόν θυμόν του; 
      Η οργή του χύνεται ως πυρ και οι βράχοι συνθλίβονται ενώπιον αυτού»….! 
 
      Παραπομπή του $6 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 16 : 1 : 
      ουράνια φωνή προς φιαλούχους αγγέλους : 
      «Πηγαίνετε και χύσατε τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού εις την γην»….! ▲ 
                 -$-------------------------------------------------------$$$--------------------------------------------------------$- 
 
▪ Με τη φιάλη του 2ου αγγέλου η θάλασσα έγινε σαν αίμα και κάθε ζωντανό της πέθανε….! 
 
    [ .....ε…., αφού η θάλασσα έχει, ακόμα, ψάρια…., έχουμε ακόμα να ‘’τραβήξουμε’’....! 
    Συ, ω….. οι κωλό γε ρε Τζωντζίνι…., άει…., ακόμα, μια….. σκεψαυνανιά...., μόνος, χμ, κι όχι ‘’Κυρίω’’….! 
    Ωχ…., να, κι άλλη μια….. λαο,χωρο,θάλασσα εξεξεξουδετερωμένη…., ε, κι η Γη, μόνο, των Εβραίων….! ] 
 
▪ Με τη φιάλη του 3ου αγγέλου έγιναν αίμα οι ποταμοί κι οι νεροπηγές…., 
             // Αχ…., εξεξεξουδετερώθηκαν, μα αλληγορικά, και μερικοί ποταμοί : ’’ρέουσες’’ νομάδες…., 
             α, και μερικές νεροπηγές : μόνιμες, τότε, εθνότητες μες σε….. λαούς : όχλους : έθνη : γλώσσες….: 
             Α. Ι : 17 : 15….! // 
ενώ ο άγγελος (!;) των νερών / …..χμ, νεράιδα : νύυυμφη των νερών…!; / : πουλημένος στον ‘’Κύριο’’…., 
ε, άγγελλος των εν λόγω λαών : νερών :…., 
επιδοκίμαζε τον Ι. Χ…., που τιμωρεί πια τους γήινους δίκαια, ως αυτοί τιμώρησαν τους αγίους του Ι. Χ…., 
κάτι που επιδοκίμαζε και το θυσιαστήριο….! 
 
             ([ .....ααααα…., σιγά, ρε ‘’νερουλά’’ άγγελε, χα, λες κι είσαι ο προφήτης Ηλίας 
             ή ‘’μετεμψύχωση’’ του εμπρηστή Ηλία συ…., 
             μη μας πάθεις από χαρά...., ναι , ρε, κι εσείς σχιζοΙ. Χήδες και χαζοχαρούμενοι επιδοκιμαστές….! 
             Και, ω Ι. Χ, σώμα αντί οφθαλμού από εκεί, ε...!; 
             Εχ, να ευχηθώ και στα δικά σας, να χαρούν κι άλλοι…!; 
             Εσύ, και οι συν σοι, τα κάνεις όλα, λοιπόννννν, ω εκδικητικό σχιζοΓιαχβίδιο, 
             ννναιαιαι…., και….. ‘’το παίζεις’’ θείοςςς...., ε, Ι. ΑΧ…., ε, Ιησούουου Αντίιιχριστε...!; ]) 
 
▪ Με τη φιάλη του 4ου αγγέλου που ρίχτηκε στον ήλιο του επετράπη 
          /_/ Α, αν μου επιτρέπεται, πολύ σαδιστοεπίτροπος είσαι, Θεέεε τους, κι αξίζουμε υπερκάλλιστο Θεό...., 
          κι όχι υποκάκιστο Θεόοοοο...., και...., και, για αυτό...., θα πέσεις και θα τσακιστείς εσαεί....! 
          Και συ…., ρε, βορθοσατανιστή Τζοβάνι με τα βρωμοσατανίδιά σου…., και, σας...., 
          που έχετε τέτοιο μεγιστοκάθαρμα, χξς΄, για Θεό...., άει στα τσακίδια εσαεί....! 
          Μα, έστω έτσι, αφού «και ο θεός ούτω πως εποίησεν»…., τι του/τους κράζω τώρα κι εγώ…., ε….! /_/ 
να κάψει τους ανθρώπους με τη μεγάλη ζέστη…., που…., όταν αυτό συνέβη…., βλαστήμησαν το Θεό 
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και δεν μετανόησαν…., ώστε να τον δοξάσουν…., ξου, ως η Μούσα Δαυίδ κι οι άλλοι ‘’ψάλτες’’ της Π. Δ…., 
ω χαζοχαρούμενοι Ι. Χήδες, κι εσείς, που…., όλοι κι όλων των θρησκειών…., 
θεοποιημένους σατάν βασιλιάδες πιστεύετε---‘’πιστεύετε’’ και λατρεύετε…., ννναι, ουστ, ’’θεοκτόνοι’’….! 
 
▪ Με τη φιάλη του 5ου αγγέλου που ρίχτηκε και χύθηκε το περιεχόμενό της στο θρόνο του θηρίου 
       // Ωχ, ’’παραμύυυυυθα’’ του λαούουουουου….! 
       Ρε ανάξια δίποδα, είπατε τω χαμαί : χαμουρέ βασιλεί ζήτω –τους, να γλιτώσουν τα άξια μη δίποδα….! // 
σκοτείνιασε το βασίλειό του κι οι άνθρωποι, | …..ε, της χώρας του βασιλιά : θηρίου….! | αμετανόητοι, 
υπέφεραν και συνέχιζαν να βλασφημούν το Θεό του ουρανού : 
το Βασιλιά των βασιλέων του ουρανού : εξωτερικού τους….! 
 
▪ Με τη φιάλη του 6ου αγγέλου που ρίχτηκε στον Ευφράτη ξεράθηκε το νερό του 
"διά να ετοιμασθή ο δρόμος διά τους βασιλείς από την Ανατολήν"….! 
        // .....Ε...., πάντα βασιλόφρονες οι, χμ, θείοι....! Και κάντε και μια παρακαμπτήριο…., ρε ισοπεδωτές….! 
       Πάντως, σήμερα, που οι βασιλείς έχουν κι αεροπλάνα, που ίπτανται πάνωθεν, και, Ευφράτη και δεν…., 
       δεν ισχύουν, και, αυτά….! Και….. τα ‘’νερά’’ ή τα ‘’αέρια’’ εμπόδιζαν τους Ανατολίτες βασιλιάδες…!; // 
 
Έπειτα από το στόμα του δράκου, του θηρίου και του ψευδοπροφήτου 
είδε ο Ιωάννης να βγαίνουν 3 βάτραχοι --- 3 ακάθαρτα πνεύματα | …..α, τρεις φακίρηδες Κάδμοι ή…!; | 
      [ Χμ, σύμβολο....: ο ‘’Πατριός’’...., η ‘’Κουμ’’..... και το ακάθαρτο ‘’Πνεύμα’’....: 3….. και ‘’τσιμπήστε’’ ‘τα....! 
      Καλέ, Τζίνι...., μήπως συνεργάζονται ο Θεός κι οι συν αυτώ μαζί με το Σατανά και τους συν αυτώ...., 
      χμ, για να περνά ο….. διάχρονός τους εις βάρος μας...!; 
      Έιιιιι, αυλοδουλικά βάτραχοι….: προφήτες, φιλόσοφοι, ποιητές, νομοθέτες, μυθο,ιστοριο,λόγοι,….! ] 
που έκαναν σημεία θαυμαστά και που πήγαν σε όλους τους βασιλείς της γης για να ετοιμάσουν 
πόλεμο εναντίον του Ι. Χ και των δικών του…., 
     / …..ρε, χξς΄, μήπως ο όντως Θεός, χα, είναι αντίχριστος και βοηθά τους «ελέω του» βασιλείς που…!; / 
συγκεντρώνοντάς ‘τους σε τόπο που λέγεται, στα εβραίικα, Αρμαγεδών….! 
               { .....α...., σοβαρά...., πάντα, με το Θηρίο, ή και με το ‘’αντι’’θηρίο, οι «ελέω…..» βασιλιάδες....! } 
 
    *# Α. Ι : 16 : 15….: Ι. Χ : ( « (!;) Ιδού, έρχομαι σαν κλέφτης 
    (!:!;!;!;!;) μακάριος εκείνος που αγρυπνεί και έχει τα ενδύματά του, 
           |// Ε, ο, ‘’αλά Δημόκριτο και Μαρία’’,  ‘’ντυμένος’’ : μη ‘’γυμνός’’…., που κρατεί, «σεμνώς», αφανέρωτα 
           τα άσχημα ‘’αποκαλυπτικά’’ τους κωδικικά τους…., αλά μασονική Καββάλα…!; Ω, ννναιαιαι….! //| 
    διά να μη περπατή (!;) γυμνός και βλέπουν την ασχημίαν του (!;!;!;!;!;) » )….: 
    Η ως άνω φράση σε παρένθεση : ( )….: ’’σύνθημα’’….! 
    Δηλαδή, τί…!; Περιστερόντυτο φίδι ή αγγελοφορεμένος δράκος : διάτανος μεταμορφωμένος σ’ άγγελο…., 
    άσχημος : σατανικός με θεία μάσκα…., ρυπαρός με καθαρά λινά….,….. έεεεε…., τίιιιι…!; Ε, Ι.Χ = Ι.ΑΧ...!; #* 
 
▪ Με τη φιάλη του 7ου αγγέλου που ρίχτηκε στον αέρα μια φωνή ουρανόθεν είπε, «Ετελείωσε»….! 
          // .....ουφ...., πουφ...., τέλειωσαν, επιτέλους...., α, μάλλον, τα βάσανά σας...., βρε γήινοι....! 
          Εχ…., Μενέ, Μενέ, Τεκέλ, Φαρσίν, που θα έλεγε κι ο προφηταράςςςςς Δανιήλ : 5 : 25 έως 30….! 
          Χαίρεσθε...., ω χαζοχαρούμενοι ‘’μικραδελφοί’’...., χμ, χμ, εν ‘’Μεγαλαδέλφω’’ Κυρίω, πάντοτε….! // 
 
Και έγιναν τότε….. αστραπές, φωνές, βροντές και πρωτοφανής καταστροφικός σεισμός..... 
  /// …..666 βαθμών της κλίμακας σιχτίρ....! Α, σιχτίρ, σχιζοπαρθένε...., κι εσύ κι οι 144.000 παρθένοι σου….: 
  οι σταθεροί στο δόγμα της παρθενίας του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού τους, δηλαδή….! /// 
και θυμήθηκε τότε ο, κάλός, Θεός να δώσει στη Βαβυλώνα το ποτήρι με το κρασί της μεγάλης οργής του….! 
          || Χα, θυμήθηκε πως ξέχασε να θυμηθεί αυτό που θυμήθηκε να ξεχάσει...., ο γεροξεκούτης Γιαχβέ….! 
          Ε…., έτσι κάνουν οι κάθε Γιαχβέ…., σαν βλέπουν….. ουράνιο τόξο : σύμβολο διαθήκης….: 
          Γένεσις : 9 : 15,….! || 
 
Τα νησιά και τα βουνά εξαφανίστηκαν…., χαλάζι μεγάλο «βάρους, περίπου, ενός ταλάντου» 
   ( Ω, τι ακρίβεια είναι, και, αυτή....! Αρχίζω να καταλαβαίνω, και, το μυστικό σχέδιο του όντως Σατανά....! ) 
έπεσε στη γη πληγώνοντας τους γήινους…., οι οποίοι για αυτήν την πληγή βλασφήμησαν πάλι το Θεό….! 
     [ Ε, τί να έκαναν, δηλαδή, ρε κάθαρμα, και, έτσι…!; Να τον δοξολογούσαν τον Παντοδύναμο Γιαχβέ…., 
     τον ικανό για όλα : ‘’+’’ και -…., τον χξς΄ ’’θεό’’ σας...!; "Βάρα με, κλώτσα με , κι εγώ θα σε αγαπάω....!"...!; 
     Τέτοια μαζόχια...., παρόλο που το θέλατε...., δεν καταφέρατε να τους κάνετε όλους τους....! ] 
                                                                                                                                  [ Α. Ι : κεφ. 15, 16. ] 
 
        ========================================================================== 
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              12 --- 19 )                
                               #19)     Η όρασις της Πόρνης και του Θηρίου. 
 
Τότε ένας από τους 7 φιαλούχους αγγέλους πήγε στον Ιωάννη 
και του έδειξε την Πόρνη την μεγάλη…., μα και την καταδίκη της…., 
την νεροκάθιστη ή λοφοκάθιστη ή βασιλοκάθιστη Βασίλισσα των βασιλέων….: Α. Ι : 17 : 9, 10…., 
 
     ([ .....έι…., τίποτα άλλο δεν σου έκανε...., ρε Βαβέλιε Τζών, και, η Πόρνη...., 
     η…., ως μητρόπαθη…., νερο,λαο,κάθιστη...., 
     για να αναστηθούν οι νεκροφανείς...., χμ, σάλπιγγές της.…, της Ρώμης, σώρρυ, της Βαβυλώνος…., 
     χμ, της ιμπεριάλ….. επτακέφαλης : επτάλοφης : επταβάσιλης :…!; 
     Μπας κι ήταν η ξέμητρη Ήρα στην πηγή Kάναθο…., όπου, με μπάνιο, ξανάβρισκε την παρθενιά της…., 
     κι αυτή….. μαζί και το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού της ιμπεριαλισμού…!; 
     Α, όχι…., άλλοτε αυτή….! ]) 
 
με την οποία πόρνευσαν όλοι οι βασιλείς της γης και μέθυσαν 
κι αυτοί κι οι κάτοικοι της γης απ’ το κρασί της πορνείας της….! 
 
                             --------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------- 
                ▬ Ε, χμ, άμα άλλαξαν…., κι αυτοί….. οι «υπό τον αυτόν Θεόν»…., πλην και ‘’θεό’’…., κρασί : 
                δόγμα μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., μέθυσαν…., τουλάχιστον, αρχικά….! 
 
                Μα, ω Τζων, κι εσείς, πλην από αλλαγές ‘’θεών’’, ‘’παλιά’’, πορνεύατε μαζί της, 
                θεοποιώντας, τότε που σας συνέφερε ή και δεν μπορούσατε αλλιώς, τον Ναβουχοδονόσορα : 
                Δανιήλ : 2 : 37, 38….: «Συ, βασιλεύ, ο βασιλεύς βασιλέων, 
                εις τον οποίον ο Θεός των ουρανών έδωκε βασιλείαν,….. 
                και σε κατέστησε άρχοντα πάντων τούτων / των….. πτερωτών, διπόδων, τετραπόδων,….. / 
                συ είσαι η χρυσή κεφαλή»…., (!;) 
                που με ‘’γλειφοτέτοια’’ τον «προήγαγε και τον κατέστησε άρχοντα 
                εφ’ όλης της χώρας της Βαβυλώνος»…., τον Δανιήλ…., 
                ε, και τους συντρόφους και φίλους του Δανιήλ…., χμ, «ο πρωτότοκος», με υψηλά πόστα….: 
                Δανιήλ : 2 : 48, 49….,….! 
                Ννναιαιαι…., ως έτσι και για τον Ναβουχοδονόσορα και, και, η Ιουδήθ…., 
                ως και με την Περσία, θεοποιώντας τον Κύρο….: Ησαΐας Β΄ : 45 : 1, 2, 3, 4…., 
                ως και με την Αίγυπτο…., χμ, που λέει ο Γιαχβέ πως, ολόκληρη, «θα κατέλθη εις τον Άδην»….: 
                Ιεζεκιήλ : 31 : 15…., 
                θεοποιώντας τον Φαραώ….: Ιεζεκιήλ : 31 : 6, 9, 10….: 
                Γιαχβέ : «υπό την σκιά της / …..της Αιγύπτου του Φαραώ….. / 
                έζων όλα τα ισχυρά έθνη…., την έκαμα ωραίαν…..»…., 
                μα που, μετά, σαν περηφανεύτηκε κι έγινε αντιγιαχβική, 
                την ‘’κουτσούρεψε’’ την «ωραίαν κέδρον»….,….. όπως έκανε και με δικές σας ‘’τέτοιες’’….: 
                την/τις Παλαιοδιαθηκική/ικές πόρνη/ες….. Σιών : Ησαΐας Α΄ : 1 : 21….,….. 
                Ιερουσαλήμ….: Ιεζεκιήλ : 16 : 44,….. 
                «Η Ιερουσαλήμ παραβαλλομένη προς την Σαμάρειαν και τα Σόδομα»…., 
                χμ, η «άκαρπος άμπελος» και «άπιστος σύζυγος»….: 
                Ιεζεκιήλ : 15 :1 έως 6 και 16 :1 έως 43, αντίστοιχα….! Εμ, άντε και τον….. κρασο·Διόνυσο….! ▬ 
                           ----------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------- 
 
Και τον έφερε ο άγγελος αυτός…., τον Ιωάννη…., σε έκσταση…., στην έρημο…., 
όπου μια γυναίκα κάθονταν πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο με (!;) 7 κεφάλια : λόφους : βασιλείς 
και 10 κέρατα : βασιλείς και που στο μέτωπό της είχε ένα μυστήριο : 
«Η ( …..τί, όχι η επτάλοφη : επτακέφαλη Ρώμη…., που η Βαβυλών όχι ‘’επτατέτοια’’…!; ) Βαβυλών η μεγάλη, 
η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης» 
και μεθούσε απ’ το αίμα των αγίων μαρτύρων του Ι. Χ....! 
         {{ Ε, αυτό θα πει αιμομιξία...., ω ‘’μυστήριε’’ Τζωντζίνι με την κάθε….. σκεψο’’αιμοσπερμία’’ σου…., 
         για να μαθαίνεις κι Ελλήνικος..... λουκάνικος...., έι, ρε θρησκοζουρλοσουρρεάλα....! 
         Πάντωςςςςς…., ω ‘’μυστήριε’’ Τζων…., και, εκείνη την εποχή η Βαβυλών ήταν ερειπωμένη….: 
         «υπήρχε και δεν υπάρχει τώρα»…., 
         νααααα…., ως ευθύς πιο κάτω λεςςςςς…., μα…., μάλλον…., σαν όλα, τότε, έδειχναν 
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         πως θα παλινορθήσει…., το λέεεεεει έτσι….,….. η Αίγυπτος ήταν παρηκμασμένη….. 
         και, μάλλον, θα ’’κρυφο’’αναφέρεται ο ιστοριάσχετος στην ιμπεριάλ επτάλοφη Ρώμη, κι αςςςςς….! }} 
 
Και τότε ο άγγελος εξήγησε στον έκπληκτο Ιωάννη το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου, 
     /// Α, πές ‘το μας…., ολόκληρο εξηγημένο…., ω ‘’ανεξήγητε’’ σχιζομύστη…., να ξεστραβωθούμε λίγο…., 
     που, μόνο, σεις που προορίζετε, φυσικά, προγνωρίζετε….! /// 
το οποίο θηρίο, κατά τον άγγελο, "υπήρχε και δεν υπάρχει τώρα, 
       [ Εμ, παντού χώνετε τη μούρη σας, ρε Εβραιούδια…., ε, και, γι’ αυτό φοβάστε και τη σκιά σας και….! ] 
αλλά μέλλει να ανεβή από την άβυσσον και να υπάγη εις την απώλειαν"….! 
 
Τα 7 κεφάλια…., εξηγεί ο άγγελος…., είναι οι 7 λόφοι που πάνω τους κάθεται η πόρνη γυναίκα 
και παριστάνουν 7 βασιλείς…., 
        || Ρε Πέτρε, σώρρυ, Ιωάννη, δεν είναι όλοι οι βασιλείς, ώς κι οι διεστραμμένοι, ελέω Θεού ταγμένοι...!; 
        Δεν μας τα εξηγείς καλά εσύ…., ω Φ,Π,αύλε Τζων….! || 
από τους οποίους οι πέντε έπεσαν…., ο ένας υπάρχει και ο άλλος ακόμη δεν ήλθε…., 
       ( …..κάλέ….. από τότε….. μέχρι τώρα….. ένας κι ένας βασιλείς….. και….! 
       Έι, ω Ρώμη, σου μπλοφάρει…… ’’ιεράααααα’’…., αυτός : ο της ‘’ιερής διπλωματίας’’ τότε….. 
       και οι Τριδεντινοί διορθωτές –‘’του’’ μπλοφάρουν της, και, Βυζαντιούχου Ρώμης…., 
       χμ, που, ως ‘’μεταφήτες’’, προσαρμόζουν, και, τις ‘’προφητείες’’ του Ιωάννη στην ‘’Ιστορία’’….! 
       Νααα…., κι εδώ…., για τα τ ό τ ε «υπάρχοντα» μιλά ο σχιζάκιας…., ννναιαιαι…., και μη φοβάστε….! ) 
αλλά…., όταν έλθει…., λέει ο άγγελος στον Ιωάννη,…. λίγο χρόνο πρόκειται να μείνει….! 
 
Το θηρίο "αυτός είναι ο όγδοος κι όμως είναι ένας από τους επτά…., λέει ο σχιζάκιας Τζων…., 
                / Τί…., είναι….. Γηριονικάαααα….. σιαμαίαιαιαιαιοι ο 7ος με τον 8ο…!; / 
και πηγαίνει εις την απώλειαν"….! 
       [ .....α, το τέταρτο από τα….. τρία…., όμως…., ξέρεις ποιο είναι...., ρε τρισάθλιε συμβολοπαίχτη Τζων...!; 
       Χμ, είναι η αμφικέφαλη...., που ήταν μια και με περιτομή έγινε, "λερναιοϋδρικά", ’’δυο’’....! ] 
 
Τα 10 κέρατα είναι 10…., αρχικά, (!;) ομόγνωμοι…., βασιλείς, 
               // Χμ, ’’τελικά’’ ετερόγνωμοι κι αλλοδιαπλεκόμενοι….! // 
οι οποίοι θα πάρουν εξουσία για μια (!;) ώρα μαζί με το θηρίο και θα πολεμήσουν το Αρνίο : Ι. Χ…., 
αλλά ο Ι. Χ θα τους νικήσει…., "διότι είναι ο Κύριος των κυρίων και ο Βασιλεύς των βασιλέων"….! 
           { .....Α, για αυτό γκαρίζετε στις θεατρικές σας παραστάσεις..... "Νίκας τοις βασιλεύσι....."...!; 
           Άντε και Εβραιοπλανηταρχία : Εβραιο’’Μεγαλαδελφία’’…., ννναιαιαι…., κι άντε και….! } 
 
Τα νερά είναι οι λαοί και τα 10 κέρατα οι βασιλείς αυτοί 
και το θηρίο θα μισήσουν….. και την Πόρνη γυναίκα : Εξουσία θα σκοτώσουν….. 
και θα φάγουν τις σάρκες : τα τσιράκια της…..  ( Τίιι…., ωμές…., όπως οι Μαινάδες του Ιησού Διονύσου…!; ) 
και θα την κάψουν…., χμ, τα κόκκαλά της : κάθε της στήριγμα…., 
"διότι ο Θεός έβαλε εις τις καρδιές τους την ιδέαν να πραγματοποιήσουν το σχέδιόν του / Αγία 10τριάς….! / 
και να ενεργήσουν με μίαν γνώμην 
και να δώσουν την βασιλείαν τους (!;) εις το θηρίον…., / Τραγία 13άς…!; / 
μέχρις ότου πραγματοποιηθούν οι λόγοι του Θεού"….! 
   /_/ Α, να, για το Σατανά δουλεύει κι ο σαρκοβόρος Θεόςςς...., που, φορές, συνεργάζονται ιερομπλοφικά….! 
   Μας "δουλεύετε", ρε ‘’σχιζοπαιζο’’παιχνιδιάρικα σατανοτσόκαρα, ή…!; 
   Ω, και τι δολοπλόκος ο Ερμήςςςςς Ιαννόςςςςς Γιαχβέεεεε….! /_/ 
 
Και η γυναίκα Πόρνη είναι η πόλη (!;) που βασιλεύει επάνω στους βασιλείς της γης…., 
            [ Α, να μια φορά, εδώ, και μια ’’Μεγάλη Αδελφή’’ : Κυρία :…., 
            που, όσο τα είχαν καλά, ήταν, κι αυτή, Αγία…., ε, του Θεούουου Γιαχβέεε….! ] 
εξήγησε ο άγγελος στον έκπληκτο Ιωάννη….!  / Πω--πω…., δε ‘ξηγιέστε καλά και παρεξεξεξηγείστε….! / 
                                                                                                     [ Α. Ι : κεφ. 17. ] 
 
♠ ▪ Ησαΐας Α΄ : 1 : 21 : (Κάθαρσις της Σιών) : «Πώς έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή πόλις / η Σιών / ! 
Αυτή, η οποία ήτο (!;) πλήρης κρίσεως, εις την οποίαν κατώκει δικαιοσύνη, αλλά τώρα φονείς!»….,….. (!;) 
 
▪ Ησαΐας Α΄ : 13 : 19, 20 : (Καταστροφή της Βαβυλώνος : όρασις περί Βαβυλώνος,…..) : 
«Και η Βαβυλών, (!;) το κάλλος των βασιλείων, η υπερήφανος δόξα των Χαλδαίων, 
θα είναι όπως όταν ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα. (!;) 
Ουδέποτε πλέον θα κατοικήσουν εις αυτήν άνθρωποι 
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    [ Τί…., μόνο, κάτθρωποι : «ακάθαρτα πνεύματα και μισητά όρνεα» θα την κατοικήσουν….. «πλέον»…!; ] 
ή θα διαμείνουν εις αυτήν εις (!;!;!;!;!;) όλους τους αιώνας·…..»….,….! 
  ---- Χξς΄, άσε ‘τα…., εκεί που όπως ήσουν είναι, πια…., κι εκεί που όπως είναι θα ‘σαι, «πλέον»….! ---- ♠ 
 
       ================================================================= 
 
               12 --- 20 )           
                               #20)       Η πτώσις της μεγάλης πόλεως. 
 
Ύστερα από αυτά είδε ο Ιωάννης άλλον εωσφόρο, σώρρυ, άγγελο με μεγάλη δόξα κι εξουσία 
να κατεβαίνει απ’ τον ουρανό στη γη…., που (!;) φωτίστηκε απ’ την λαμπρότητά του…., και να φωνάζει….: 
"Έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη και έγινε κατοικία δαιμονίων,.....", 
δηλαδή, Λεγεών κι άβυσσος….: Λουκάς : 8 : 30, 31…., 
χμ, που, ως άνω και πριν, ήταν κατοικία αγγελίων : αγγέλων…., 
χα, η Αθιράτ---Ασεράχ, σώρρυ, Βαβυλών, που καυχιόταν, συν τοις άλλοις, πως δεν είναι χήρα : 
ήτοι, χωρίς προστάτη σύζυγο Ελ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’ :…, 
που, κι εκεί ‘’γύρω’’, ήσαν κάμποσοι οι ‘’τέτοιοι’’….. κι οι σατράπες : εγκάθετοί τους βασιλείς κάμποσοι….! 
 
                ■ Κρίμα στο μανικιούρ και πεντικιούρ της…., ω ‘’Κυριο’’εμπαιγμένα, μυριάκις, Εβραιούδια…., 
                που….. πολύ ‘’την ψάχνετε’’ και πλείστα θα ‘’τη βρείτε’’…., 
                ξανά και ξανά…., έως….. «εξεξεξάπαντος»….. εξεξεξαφανισμού σας….! 
                Και…., αρχαιόθεν…., όλο πέφτει η, εδώ, νυχοσπασμένη…., μα όλο ‘’σας την πέφτει’’…., κι αυτή…., 
                ννναιαιαι…., και κρίμα στα ονειρωξιακά σας ‘’Μενέ, Μενέ, Τεκέλ, Φαρσίν’’…., 
                που ‘’σας την παίζει’’, και, ο κάθε Γιαχβέ…., χα, απ’ την εποχή του Δανιήλ : 5 : 25 έως 30…., 
                όλο αποτελειωτικά της, τάχα, «Μενέ, μενέ, τεκέλ, φαρσίν»…., κι ‘’όλο’’ ‘’της καθόσασταν’’….! ■ 
 
Μετά άκουσε άλλη, δυνατή, ουράνια φωνή….: "Βγες έξω από αυτήν, λαέ μου, / Α, τώρα, να βγούνε, ε,…!; / 
διά να μη γίνετε μέτοχοι των αμαρτιών της και συμμερισθήτε τας πληγάς της..... Να της ανταποδώσετε 
όπως και αυτή ανταπέδωκε, να της πληρώσετε διπλά σύμφωνα προς τα έργα τηςּ….."….! 
         |// Ουφφφφφ, επιτέλουςςςςς…., πιοοοοο "θεοκρατικόοοοο καθεστώς" στη….. Γη....! 
         Δύο οφθαλμούς…., αντί ενός οφθαλμού…., πουφφφφφ….! //| 
 
                   -&&---------------------------------------------------&&&&&--------------------------------------------------&&- 
              ♠ ▪ …..Ιωνάς  : 1 : 1, $2 : Θεός προς Ιωνάν, 
              χμ, ομιλούντα σε τρίτο, ’’αφηγηματικά’’, πρόσωπο, όμωςςςςς….: «Ο εξής λόγος του Κυρίου 
              εγένετο προς τον Ιωνάν, υιόν του Αμαθί· | Ε…., όχι «προς εμέ»…!; Άλλος Ιωνάς αυτόςςςςς…!; | 
              $2 : ‘’Σήκω, είπεν εις αυτόν / τον Ιωνά / , πήγαινε εις την Νινευή, την πόλιν την μεγάλην 
              και κήρυξε προς αυτούς ότι η κακία των ανέβη ενώπιόν μου’’»….! 
 
              Παραπομπή από το $2 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 18 : 5 : 
              «…..διότι αι αμαρτίαι της / της Βαβυλώνος / έφθασαν έως τον (!;) ουρανόν 
              και (!;) εθυμήθηκε ο Θεός τα εγκλήματά της»….! 
 
              ▪ Ναούμ : (Ατίμωσης της πόρνης Νινευή) : 3 : $4 : 
              «Ιδού η πληρωμή δι’ όλας τας πορνείας της πόρνης / Νινευή / , 
              της γοητευτικής, εμπείρου μαγίσσης, 
              η οποία με τας πορνείας της εσαγήνευσε τα έθνη και με τας μαγείας της τους λαούς»….! 
 
              Παραπομπή από το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 18 : 2, 3 : 
              «…..και είπε / ο άγγελος /, ’’Έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη και έγινε κατοικία δαιμονίων, 
              καταφύγιον διά κάθε πνεύμα ακάθαρτον, καταφύγιον διά κάθε ακάθαρτον και μισητόν όρνεον, 
              διότι όλα τα έθνη έχουν πιη από το κρασί του πάθους της πορνείας της και οι βασιλείς της γης 
              επόρνευσαν με αυτήν και οι έμποροι της γης επλούτισαν από τον πλούτον της χλιδής της’’»….! ♠ 
                       -&&---------------------------------------------------&&&&&--------------------------------------------&&- 
 
Και πως…., αφού πέσει και καεί η ζάπλουτη αυτή πόλη σε (!;) μια ημέρα…., λέει η, χα, ουράνια φωνή…., 
 
       // Ε…., ο Γιαχβέ, αλλού κι άλλοτε, σε μια μέρα γεννά λαούς, κράτη,…..: Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9….: 
       «’’…..Δύναται χώρα τις να γεννήση εις μίαν ημέρα; Δύναται έθνος να γεννηθή αμέσως; 
       Αλλ’ η Σιών ευθύς ως εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τέκνα της. 
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       Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω;’’, λέγει ο Κύριος…..»…., 
       και, αλλού κι άλλοτε, «εις μίαν στιγμήν εκφέρει διαταγήν 
       να εκριζωθεί, να αποσχισθή και να καταστραφή έθνος ή βασιλεία»…., 
       ε, κι έτσι γίνεται και καυχιέεεται…., χμ, «Παντοδύναμος» Θεόςςς….. πράμα δε….: Ιερεμίας : 18 : 7….! // 
 
θα την θρηνήσουν οι βασιλείς και οι έμποροι της γης…., 
διότι τα καθελογής πολύτιμα φορτία τους κανείς δεν θα το αγοράζει πλέον….! 
 
      [ Εχ, θα βρεθεί κι αλλού πετρέλαιο, χμ, ουράνιο,….! 
      Και….. λέτε, τ ώ ρ α  π ι α, να της σαμποταζοκάψουν τις πετρελαιοπηγές της…!; 
      Ή, πάλι, θα την ‘’γκετο’’,’’εμπαργκο’’,ποιήσουν…!; Ω Σιών, θες να ξαναπάθεις ‘’τρακ’’ απ’ το Ιράκ…!; ] 
 
Μα κι όλοι οι άλλοι που την θαύμαζαν θα την θρηνήσουν κι αυτοί…., 
που σε μια ημέρα ερημώθηκε προς χαρά των χριστιανών….! 
        ([ .....ρε, συ ονειρόπληκτε εφιαλτοπλάστη Τζων...., μόνον προς χαρά αυτών των χαζοχαρούμενων...!; 
         Και προς χαρά ημών, χμ, των "αντιχριστιανών"...., βεβαίωςςςςς....! 
         Βλέπετε που έχουμε, χα, και, κοινές απόψειςςςςς κ. λ. π…!; ]) 
 
      ▓ Ησαΐας Α΄ : 14 : $4 : (Σατυρικόν άσμα κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος) : 
      Θεός προς Ησαΐαν : «θα απευθύνης αυτό το (!;) σατυρικό άσμα κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος»….: 
      όταν ο Κύριος αναπαύσει το Ισραήλ από τις θλίψεις του, από τον φόβο και την σκληρή δουλεία….,….! 
                        ---- Στου, ξένου, Κύριου την αγκαλιά….,/ να, ’’πάντα’’, ‘’δαγκωτά’’ ’’φιλιά’’ και τρισαλιά….! ---- 
 
     Παραπομπή από το $4 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 18 : 16 : 
     «Αλλοίμονον, αλλοίμονον, η πόλις η μεγάλη, / η Βαβυλών / που φορούσε εκλεκτόν λινόν και πορφυρόν 
     και κόκκινον ένδυμα, και ήτο στολισμένη με χρυσάφι και πολυτίμους λίθους και μαργαριτάρια, 
     σε μια ώρα ερημώθηκε όλος αυτός ο πλούτος»….! ▓ 
 
Τότε ένας άγγελος σήκωσε μια μεγάλη πέτρα και την έριξε στη θάλασσα…., 
      /_/ Εμ, ανέκαθεν, εξεξεξαγοράζονται από ‘’Κυριό’’βαλτους πράκτορες οι μεγάλες πέτρες : βραχοβούνια : 
      ‘’μεγαλο’’αστοί συνεξουσιαστές ‘’δεσποινίδων’’ ‘’Κυρίων’’….. λαοθαλασσών…., 
      χμ, «οι έχοντες πλοία εις την θάλασσαν και πλουτίσαντες από τον πλούτόν της»…., 
      οι συνεκμεταλλευτές της νερο,λαο,θάλασσας μέσω των πλοίων τους : μεθοδειών, μέσων,….. 
      ω, κατά το ’’του ρίχτηκε’’ : ’’του την έπεσε’’….., ε, και ‘’του έκατσε’’…., να, του νερο,λαο,κάθιστου….! 
      Ε, κι εδώ και αλά Ιεζεκιήλ, συμβολικάαααα….: απογύμνωση : φτωχοποίηση πλούσιου : ‘’βράχου’’….! /_/ 
λέγοντας πως έτσι με ορμή θα καταπέσει η Βαβυλών και θα ερημωθεί και δεν θα βρεθεί πλέον….! 
 
             { Ρε ζουρλέ Τζων με τον βραχορρίχτη Ποσειδώνειο άγγελο, δεν έπεσε και κάηκε πριν..... 
             και τώρα μας λες πως θα….. και δεν θα...!; Α, μας αναγούλιασες...., με το σύρε κι έλα....,  
             τη μια στο ‘’μυθο’’παρελθόν..... και την άλλη στο ‘’ιστοριο’’μέλλον...., 
             διαχρονική Τριδεντοπολυσαλάτα τα έκανες..... και μας Τριδεντομιξέρωσες το μυαλό....! } 
                                                                                                                            [ Α. Ι : κεφ. 18. ] 
 
        ========================================================================== 
 
           12 --- 21 )        
                             #21)       Νίκη εις τον ουρανόν και ο γάμος του Αρνίου. 
 
Ύστερα από αυτά άκουσε ο Ιωάννης φωνή λαού στον ουρανό που υμνούσε τον Θεό του…., 
επειδή καταδίκασε…., κατά τις αληθινέεεςςςς προφητείες και υποσχέσεις του…., 
την εκπορνεύτρια των λαών πόλη Βαβυλώνα και εκδικήθηκε το αίμα των δούλων του εναντίον της…., 
ω…., μετά από τόοοσον τρ·αγώνα…., νίκησε ο παντοδύναμοςςςςς θεόςςςςς τους…., ο Παντοκράτωρ….! 
    // Ναι, ο Θεόςςς αργεί...., μα ποτέ δεν λησμονεί...., που, ε, αυτός, δεν είναι ο μυριοαθετών υλικός Γιαχβέ….! 
    Άλλωστε, χα, τα όντως ευαγγέλια των πνευματικώννννν κρατούν τις υποσχέσεις τους….! // 
 
Και αμέσως οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζωντανά όντα έπεσαν και προσκύνησαν τον Θεό…., 
που κάθονταν στον θρόνο του….! Από το θρόνο δε έβγαιναν βροντές, 
που καλούσαν όλους τους χριστιανούς της γης και του ουρανού να χαίρονται, 
διότι ήταν πια η ώρα της βασιλείας και….. του γάμου του Αρνίου --- Ι. Χ….! 
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Ννναι…., κι η γυναίκα του μεταμορφωμένου σε κριάρι Ποσειδώνα, σώρρυ, Ιησού 
η προβατίνα Θεανώ, σώρρυ, Ιερουσαλήμ, 
ήταν ήδη έτοιμη και λινοντυμένη, / Χμ, μήπως με «χρυσόμαλλο δέρας»…!; / ’’ξαναπαρθενοραμμένη’’…., 
χξς΄, και…., με τις….. λινές προσευχές : προπαγάνδες των τραγίων…., 
πρώην….. ρυπαρόντυτων, άνομων, αμαρτωλών, αντι’’Κυριακών’’,….. και συχωρεμένων…., 
ως, πριν, και, ο παλαιο,καινο,διαθηκικός Ι. Χ : Ι. ΑΧ ρυπαρός και συχωρεμένος ήταν…., 
αυτή, ο λαός της Ιερουσαλήμ, πείσθηκε και υπέ,επέ,κυψε….! 
 
Εμ, ναιαιαι…., αφού «του εδόθηκε εκλεκτόν λινόν ένδυμα λαμπρόν, καθαρόν»….: 
έγκριση…., μέσω της μαρτυρίας τους για τον Ι. Χ…., δήλωσης μετανοίας…., 
α, και μαρτυρίας για τον Ι. Χ…., εχ, που είναι, λέει ο Τζων, το πνεύμα της προφητείας….! 
   [ Έιιιιι…., η ενσαρκωτή ιδέα Ι. Χ….! Και συ, Ερατώ : Μούσα του υμεναίου : του γάμου, ‘’τραγ’’ούδα….! ] 
 
                 ----------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------ 
           ► ….Ζαχαρίας Α΄ : 3 : $4 : (Όραμα του αρχιερέως Ιησού) : άγγελος του Κυρίου, 
           για τον «ενδεδυμένον ρυπαρά ενδύματα Ιησούν», προς τους παρά τω Θεώ, μα και προς Ιησούν….: 
           «αφαιρέσατε απ’ αυτόν τα ρυπαρά ενδύματα». Κι είπε προς αυτόν / τον Ιησού, γιο του Ιωσεδέκ / 
           ‘’Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και σε ενέδυσα εορτάσιμα ενδύματα’’»….! 
 
           Παραπομπή του $4 της Π. Δ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 19 : 8 : «Το λινόν δηλοί 
           τας δικαίας πράξεις των / …..α, παραπεμπτικάαααα, πριν, ρυπαρών κι άνομων…!; / αγίων»….! ◄ 
 
         ◘ Αχ, βάλε, ρε, και λίγο σατάν…., αντι’’κυριακό’’ ένδυμα…., ω, σώρρυ, σατέν….! 
         Γάμος είναι, που το λινό δεν είναι, πια, επίσημο ένδυμα, 
         μην και ο Πατήρ του τη διώξει…., ως επί Π. Δ…., 
         ε, κι αυτό…., και, κατά την ανάλογη γαμική παραβολή του Ι. Χ….: Ματθαίος : 22 : 12, 13….! 
 
         Ναι, χμ, το λινό δηλοί τας δικαίας πράξεις…., ως και τας δικαίας προσευχάς, των αγίων…., 
         ουστ, της τέλειας υποταγής…., όπως και επί Π. Δ….: Ιεζεκιήλ : 9 : 11….: 
         «Και ιδού, ο ανήρ ο ενδεδυμένος λινά, ο φέρων εις το πλευρόν του μελανοδοχείον, 
         έφερεν απόκρισιν / τω Κυρίω / λέγων·’’έπραξα / Κύριε / (!;) όπως με διέταξες’’»….! ◘ 
 
                 █ .....Ωωωωω…., αυτό είναι σήριαλ...., που τελειώνει με γάμο κι ευτυχισμένο τέλος....! 
                 Χαρά στην κατσίκα, σώρρυ, προβατίνα Ιερή Σολύμα...., που θα πάρει τέτοιον Τράγο...., 
 
   || Όι, κι συ Ελ λάδα--αγελάδα, κλημακτηριόπαρτη, τi θα λαφυροπάρεις, ω Εβραιόχαρο Εβραιολάφυρο…!; 
   Και, άραγε, φορές, και, από ‘’τέτοιες’’ παρομοιώσεις δεν ‘’προκύπτανε’’ και τα ιερά ζώα των θεών…!; || 
 
                 μα και..... χαρά και στους, χμ, μακαριζόμενους, προσκαλεσμένους γαμηλιώτες....! 
                 Αλί σε μας…., που όλο σε κηδείες πάμε...., αλλά..... και χαρά μας…., 
                 που θα κάνουμε, και, του κερατά Ιησού Αντιχρίστου την πιο ωραία κηδεία...., 
                 ίδιο γάμο με γλέντια και τραγούδια και χορούς....! █ 
                      ----------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------ 
 
Τότε ο άγγελος είπε στον Ιωάννη να γράψει μακαρισμό για τους καλεσμένους του γάμου του Ι. Χ 
με την γυναίκα του--την Ιερουσαλήμ…., κάνοντάς ‘τον, τον Ιωάννη, έτσι, να τον προσκυνήσει…., 
κάτι που ο άγγελος του το απαγόρευσε….! / .....κάλέ Τζων…., "άνθρωπος ομοιοπαθής σου είναι"....! / 
                                                                         [ Α. Ι : κεφ. 19, εδ.1 έως 10. ] 
 
        ================================================================ 
 
                 12 --- 22 )           
                                    #22)        Ο Χριστός θριαμβευτής. 
 
Ύστερα είδε ο Ιωάννης τον ουρανό ανοικτό….! 
 
         ♣ Ιεζεκιήλ : 1 : $1 : (Η Θεοφάνεια) : « (!;) Κατά το τριακοστόν έτος, τον τέταρτον μήνα, 
         την πέμπτην ημέραν του μηνός, καθώς ήμην μεταξύ των αιχμαλώτων παρά τον ποταμόν Χεβάρ, 
         ηνοίχθησαν οι (!;) ουρανοί και είδον οράματα του Θεού»….! 
 



49 

               # Ε, κάποιος άγγελος : απεσταλμένος πράκτορας του στον ουρανό : εξωτερικό Κυρίου : 
               Θεού : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ του φανέρωσε κι αυτού 
              τα, και, για τους Εβραίους μεγαλεπίβολα, ιμπεριάλ, σχέδιά του : ‘’πανουράνια’’ οράματα….! # 
 
         Παραπομπή από το $1 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 19 : 11 : 
         «Ύστερα είδα τον (!;) ουρανόν ανοιχτόν, και ιδού, ένας ίππος λευκός 
         και ο αναβάτης καλείται Πιστός και Αληθινός· με δικαιοσύνην κρίνει και πολεμεί»….! ♣ 
 
Και…., να…., ίππος λευκός και ο αναβάτης του…., που καλείται Πιστός και Αληθινός…., 
με όνομα που, μόνον, αυτός ξέρει // Μόνον αυτός…!; Ξέρει…!; Οι 144.000 παρθένοι δεν το ξέρουν…!; // 
και που είναι ο Λόγος του Θεού…., 
 
            ([ Ε, ο ενσαρκωτής του ιμπεριάλ Λόγου : Σχεδίου πολεμιστής ‘’Ι. Χ’’….! 
            Και, χα, ίδια οράματα…., ίδια, σίγουρη, στρατηγική : ίδια ‘’γραμμή’’…., ε, μην και ‘’πέσουν έξω’’….! ]) 
                           [ Σσσσς…., Σιωπή του όντως Θεού θέλουμε…., ρεεεεε…! Σκασμόςςςςς….! ] 
 
να κρίνει και να πολεμά πολυστεμματούχος….! 
                        ( …..τα κέρατα του έπεσαν….. και στέμματα του φόρεσαν….! ) 
  |// .....και στ’ αυτιά του στεφάνια με ‘’άνθη’’ ιμπεριαλοσυκιάς φορούσε η σικ κοκότα, ρε μπιχλιμπιδούχοι...!; //| 
 
Νά ‘τος…., μαζί με τα λευκολινόντυτα κι έφιππα στρατεύματα του ουρανού…., να πατάσσει τα έθνη…., 
για να τα ποιμάνει με ράβδο σιδερένια και για να πατήσει το πατητήρι του θυμού του Θεούουου…., 
ε, που, κατά παροιμία, έστω, του Σολομώντα : 20 : 2, (!;) «ο θυμός του βασιλέως 
είναι πρόδρομος του θανάτου…..»….! (!;)    [ Ω, και τι «αρσενικός» άντρακλας, πιααααα, ο Ι. ΑΧ : Ι. Χ….! ] 
 
Να, το πατητήρι, που βγάζει το κρασί της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, ήτοι, του Ιησού Χριστού…., 
που πάνω στο λευκό λινό ένδυμά του και στο ύψος του μηρού 
        // .....εχμ...., κι εμείς, οι αντιβασιλικοί, κάπου εκεί έχουμε…., και, πια...., γραμμένους πολλούςςς....! // 
έχει πανάγνωστο νέο όνομα γραμμένο, "Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων" : Αρχικερατάς….! 
 
  { …..ουστ, ρε…., που….. όλο αλλάζεις, μαφιοζιζέ, ονόματα…., γι’ αυτό, και γέμισες τη Γη με πτώματα….! 
  Και ράβω κουστούμι του πλανητάρχη γαμπρού και νυφικό της πλανάρχου νύφης, σε πατρόν δικά μου....! 
  Ωρέ τζιτζίκια…., τραγουδάτε...., τα όργανα...., τα όργανα...., νύφη πάτε να πάρετε και όχι κατσίκα....! 
  Και, τώρα, σιωπή, σκασμός, ’’θεοκτόνες’’, κι εσείς, μούμιες "χριστιανοί", που ‘’το, την, πατήσατε’’.…!….. } 
                                                                                            [ Α. Ι : κεφ. 19, εδ. 11 έως 16. ] 
 
▬ ▪ Ησαΐας Β΄ : 42 : 12, 13 : (Η επέμβασις του Κυρίου) : 
«…..ας δώσουν δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλουν την αίνεσιν αυτού εις τας παραλίους χώρας. 
Διότι ο Κύριος θα εξέλθη ως πολεμιστής, θα εξεγείρη την μανίαν του ως στρατιώτης· 
Θα αλαλάξη και θα εκπέμψη την πολεμικήν κραυγήν, θα αποδειχθή ισχυρός κατά των εχθρών του»….,….! 
   [ Ε, άααρα, χμ, ο εχθροκτόνος ‘’Υιός’’ των παραβολών των 4 Ευαγγελίων είναι ο στρατιώτης Ιησούςςς….! ] 
 
▪ Ησαΐας Β΄ : 43 : 4 / 3 / : (Λύτρωσις του Ισραήλ) : 
Κύριος / προς τον Ισραήλ / : « (!;) Επειδή είσαι (!;) πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου,  [ Α, γι’ αυτόοοοο…!; ] 
τετιμημένος και ηγαπημένος από εμέ, (!;) χώρας θα δώσω εις αντάλλαγμα διά σε και λαούς αντί σού. 
/ 3 / Ως αντίλυτρόν σου δίδω την Αίγυπτον εις αντάλλαγμά σου, την Αιθιοπίαν και την Σεββά»….,….! (!;) 
   ( Χξς΄, πω--πω ένας «αρσενικός» μανιοπολεμιστήςςς, λύτρον για λαολαφυρίεςςς….! Λόξα δόξα….! ) ▬ 
 
          =================================================================== 
 
           12 --- 23 )              
                               #23)     Η καταστροφή των εχθρών του. 
 
Ύστερα είδε έναν άγγελο να στέκεται στον (!;) ήλιο και να καλεί τα όρνεα, 
γύπες λαφυροβασιλιάδες του ‘’Κυρίου’’, που πετούν στο μεσούρανο, για να φάνε στο μεγάλο δείπνο 
του Θεού τις (!;!;!;) σάρκες των βασιλέων…., // Ε, που ήσαν ξεπεσμένοι, πια…., να, ‘’θνητοί’’ : ‘’υλικοί’’….! // 
            ## .....μηηηηη...., που..... πώς θα είναι ο Ιησούλης…., τότε κι έτσι...., 
            Βασιλιάς των, χμ, «ελέω του», βασιλιάδων...., ρε σατανάγγελε...!; 
            Α, άλλων…., χμ, ’’θεο’’,’’σατανο’’,βασιλιάδων….! 
            Και….. αυτό εδώ…., είναι φανερό Μυστικό Δείπνο του Θεούουου…., 
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            ενώ, χα, ο Μυστικός Δείπνος του Καινοδιαθηκικού Ι. Χ…., 
            υιού του ανθρώπου : ‘’κοινού’’ ‘’θνητού’’ ή υιού του Θεού : «αθανάτου» βασιλονόθου…., 
            είχε μάσα, μόοονο, νηστήσιμων…., ε, χα, ως και των ιμπεριαλιστών….: Μίθρα, Διόνυσου,.…! ## 
των στρατηγών και τις σάρκες άλλων…., πολλών…., αντιθέων…., χμ, έως και (!;) ίππων….: ‘’υλικών’’….! 
 
            ▼ …..Σοφονίας : 1 : $7 : Η ημέρα της οργής του Κυρίου : 
            «Σιωπή ενώπιον του Κυρίου του Θεού! Διότι είναι (!;) εγγύς η ημέρα του Κυρίου. 
            Αλήθεια, ο Κύριος ητοίμασε θυσίαν, ηγίασε τους κεκλημένους του»….! 
 
            Παραπομπή από το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 19 : 17 : 
            «Ύστερα είδα ένα άγγελον να στέκεται εις τον ήλιον 
            και εφώναξε με φωνήν δυνατήν εις όλα τα όρνεα που πετούν εις το μέσον του ουρανού, 
            ’’Εμπρός! Συγκεντρωθήτε εις το μεγάλο δείπνον του Θεού διά να φάτε σάρκας βασιλέων,…..»….! 
    [ Α, ανατρίχιασα, συμβολικά, με τα βαμπιρο’’τέτοια’’ τους και θα μου αποσγουρωθούν οι πεοτρίχες….! ] ▲ 
 
Ύστερα, είδε ο Ιωάννης το θηρίο και τους βασιλείς να πολεμούν τον έφιππο Ιησού και τους δικούς του…., 
   [[ Αχ, μηηηηη , γάμο του σε πόλεμο και κηδεία του σε ειρήνη...., ναι, κι επί κώλου ίππου, πια, στη 2η….! 
   Κάλέ…., ίδιος ο αλαζών Ποσειδώνας πάν’ σε άλογο…., που δεν είν’ ταπεινός επί πώλου όνου, πια….! ]] 
μα πιάστηκε το θηρίο κι ο πλάνος ψευδοπροφήτης 
  // …..απ’ τον Ηρακλή, σώρρυ, τον Απόλλωνα, σώρρυ, τον Κάδμο, σώρρυ, τον Ιησού : «Αδάμ Κάδμο»…!; // 
και ρίχτηκαν ζωντανοί σε λίμνη φωτιάς που έκαιε θειάφι…., 
       ( Ω, στην κωδικική λίμνη του Ποσειδώνα Λέρνη …., εξού και το Θηρίο = ‘’Λερναία Ύδρα’’….! ) 
καθώς και όλοι οι συμπολεμιστές του θηρίου φονεύτηκαν με τη ρομφαία του Ι. Χ…., 
και τα όρνεα : οι γύπες λαφυροβασιλείς χόρτασαν απ’ τις σάρκες τους, ως και επί Ιωήλ οι ‘’τέτοιοι….! 
             /// Χμ, με μπλα--μπλα τους κάνει ντα…., ε, όπως και στην πρώτη του εμ,εξεξεξα,φάνισιςςςςς....! /// 
                                                                                                         [ Α. Ι : κεφ. 19, εδ. 17 έως 21. ] 
 
◘ Δανιήλ : 7 : $11 : (Ο παλαιός των ημερών και ο υιός του ανθρώπου) : 
«Παρετήρουν έως ότου --- (!;) λόγω των μεγάλων λόγων τους οποίους ελάλησε το κέρας--- 
το θηρίον εφονεύθη και το σώμα του κατεστράφη και εδόθη να καή εις το πυρ»….! 
 
Παραπομπή από το $11 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 19 : 20 : 
«Και επιάσθηκε το θηρίον και μαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα θαύματα εμπρός του, 
με τα οποία επλάνησε εκείνους που είχαν πάρει το χαραγμένο σημάδι του θηρίου 
και προσκυνούσαν την εικόνα του. 
Ερρίχθηκαν και οι δύο ζωντανοί εις την λίμνην της φωτιάς που έκαιε θειάφι»….! ◘ 
 
         ================================================================ 
 
          12 --- 24 )                
                             #24)      Ο Σατανάς δένεται διά χίλια χρόνια. 
 
Ύστερα είδε…., λέει ο Ιωάννης…., άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με το κλειδί της αβύσσου 
και με μια αλυσίδα στο χέρι του…., που…., αφού έπιασε το δράκο --- Σατανά…., 
τον έδεσε για 1.000 χρόνια και τον έριξε στην άβυσσο, στην κατοικία των δαιμονίων….: Λουκάς : 8 : 31…., 
την οποία άβυσσο έκλεισε και σφράγισε για να μη πλανά τα έθνη για 1.000 χρόνια (!;) 
 
              {[ …..χμ, καλοσύυυυυνη του….! Και….. πού ήταν πριν…., χα, σε κατοικία αγγελίων : αγγέλων…!; 
              Και το κλειδί της αβύσσου : κατοικίας των δαιμονίων : δαιμόνων 
              από πού το βρήκε ο Σίσυφος, σώρρυ, ο άγγελος, ρε ’’παιχνιδο’’παίχτες…!; Από τον Άρη…!; 
              Και γιατί όχι για πάντα δεμένον…!; Για ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ και συνεργασίες…., 
              χξς΄, κατά το….. ’’δουλειά δεν έχει ο Θεόςςς….. να, λύνει και δένει το Σατανάαα…..’’ …., 
              ε, κι αυτός, κατά το….. ‘’σαν δεν έχει δουλειά ο Διάβολοςςς, 
              γίνεται Γιλ γαμές και Γιλ δερνές των ‘’Θεο’’τέεεεεκνων…..’’ ….! ]} 
 
και που, μόνο, μετά από 1.000 χρόνια, "έπειτα, (!;) πρέπει να λυθεί (!;) διά μικρόν χρόνον"….! 
 
      -------------------------------------------------&&&&&&&&&&---------------------------------------------- 
             ▓ .....Χμμμμμ…., Ωρομάσδης κι Αριμάν/ κάνουνε εκεχειρία/ 
             για 9.000 χρόνια….,/ ωχ κι αμάν--αμάν--αμάν….,/ 
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             κι έρχεται ο Ωρομάσδης,/ στη συντέλεια του κόσμου,/ 
             ----μαγοπέρσες τρεις τους τα ‘παν….!----/ και, να, πια, μία Γης Μαδιάμ….! 
 
             Και, έιιιιι...., αφού τον πιάσατε τον Αντιζωροάστρη, σώρρυ, Αντίχριστο...., 
             γιατί, κάλέ, τον αφήσατε...!; 
             Τί θα σας πείραζε νεκρός για πάντα.…. στην τουρλού -- τουρλού πολυσαλάτα σας…!; 
             Αλλά...., ξέχασα...., «πρέεεεεπει», χμ…., μυστικόοοοο σχέδιο είναι αυτό 
             κι άγνωσται αι βουλαί του δεσποινίδου...., που, ουστ, μόνον, εσείςςςςς ξξξξξέρετε….! 
             Άλλωστε...., απασχόληση να έχουμε, χμ…., 
             που νουν έχουμε, ---…..έχουμε...!;--- να ψηφίζουμε το Θηρίο με τα, ξου, δημοκρατικά θηρία του....! 
 
             Α, ναι…., αυτό κάνουμε….. και σε μη θεοκρατικό καθεστώς..… και σε, χξς΄, δημοκρατικόοοοο...., 
             ψηφίζουμε θηρία...., για να μας τρώνε και να σκάσουν...., που είμαστε αχώνευτοι μαζόχοι....! 
             Και, ω σχιζοΠέτρε, όταν…., καθώς διαχρονολές…., 
             μια μέρα γήινη / …..«μισθωτού»…!; / ίσον χίλια χρόνια Κυρίου...., 
             πόσες μέρες πάνε αυτά εδώ τα χίλια χρόνια.…, 
             ωχ, να λύσουμε κι εμείς κάποιον δεμένο γρίφο σας…., ρε….. Σφίγγες του Σατανά Κάδμου….! ▓ 
         ---------------------------------------------------&&&&&&&&&&--------------------------------------------------- 
 
Κατόπιν είδε θρόνους…., όπου κάθονταν δικαστές…., 
     // Ναι, «κάτι σαν» ορθόδοξιςςς Ιερά Εξέτασιςςςςς κ. λ. π….., ω ανορθόδοξα ορθόδοξοι, ’’ανάποδοι’’….! // 
και τις ψυχές των μαρτύρων του Ι. Χ…., που δεν προσκύνησαν το θηρίο κι ούτε χαράχτηκαν με το 666….! 
 
         ♠ Δανιήλ : 7 : $9 / 10 / : (Ο παλαιός των ημερών και ο υιός του ανθρώπου) : 
         «Παρετήρουν έως ότου θρόνοι ετοποθετήθησαν και ο Παλαιός των Ημερών εκάθησε. 
         Η περιβολή του ήτο λευκή ως χιών και η κόμη της κεφαλής του ως έριον καθαρόν. 
         Ο θρόνος του ήτο φλοξ πυρός και οι τροχοί αυτού πυρ φλέγον»….. 
         / 10 / : «…..Το δικαστήριον εκάθησε και τα βιβλία ηνοίχθησαν»….,….! 
 
                   --/-- Αχ, απορρυπάνθηκες με το ‘’λευκαντικό’’…., ρε ‘’Βασιλοποιημένε’’ Απόλλωνα Ιησούλη…., 
                   μα….. γέεεεερασες κι ασπρομάαααααλλιασες, πια, κι είσαι αξιολύυυυυπητος, κι εσύ….! --/-- 
 
         Παραπομπή από το $9 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 20 : 4 και 1 : 14 : 
         «Ύστερα είδα θρόνους και εις αυτούς εκάθοντο εκείνοι 
         εις τους οποίους εδόθηκε δικαστική εξουσία…..»….. 
         και «Το κεφάλι του και τα μαλλιά του ήσαν άσπρα σαν το άσπρο μαλλί και το χιόνι, 
         και τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα»….: Όρασις του Υιού του ανθρώπου….! ♠ 
 
Αυτές δε οι….. ‘’ψυχές’’ : θανατοποινίτες φυλακισμένοι : νεκροί 
αναστήθηκαν : αποφυλακίστηκαν :….. και βασίλεψαν μαζί με τον Ι. Χ για τα 1.000 αυτά χρόνια (!;)…., 
             ---- …..α, όχι αιωνίωςςςςς : εσαείειειειει….. η μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ωτή ιδέα Ι. Χ…!; ---- 
ενώ οι υπόλοιποι νεκροί δεν ανέζησαν : δεν ‘’μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ώθηκαν’’ 
τα 1.000 αυτά χρόνια της βασιλείας του Ι. Χ....! 
 
Όμωςςςςς...., λέει ο Τζων…., "ο (!;) δεύτερος θάνατος 
 
       ( Ε, ακόμα κι αν ξανακαταδικαστούν, δις, εις θάνατον και σε 2η εκδίκαση της υπόθεσής τους…., 
       χμ, από τα κοσμικά δικαστήρια…., θα αθωωθούν απ’ τα ανώτερά τους εκκλησιαστικά δικαστήρια….! ) 
 
δεν έχει εξουσίαν επάνω τους…., 
αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του χίλια χρόνια (!;)"...., 
αχ, ναι…., αφού δεν θα πεθάνουν «εξάπαντος»…., ’’ως’’ θα έλεγε κι ο Ιεζεκιήλ : 3 : 18….! 
 
      /// Ω, αυτό θα πει τα χίλιασαν.…! Άντε και να τα μυριομυριάσετε, χαχόλια, χμ, στη..... δεύτερη ζωή σας....! 
      Εμ…., όταν οι Ιδέες κι οι φορείς τους ξαναζωντανεύουν…., ω ‘’χιλιαστές’’…., 
      τότε…., οι ζωντανοί ζουν ζώντας….. κι οι νεκροί πεθαίνουν πεθαίνοντας….! /// 
                                                                                                 [ Α. Ι : κεφ. 20, εδ. 1 έως 6. ] 
 
          =================================================================== 
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                 12 --- 25 )            
                                   #25)     Ο Σατανάς λύεται. Η τελική νίκη. 
 
Μετά τα 1.000 χρόνια, λέει ο Μωάμεθ, σώρρυ, ο Τζων θα λυθεί ο Σατανάς 
και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη στις 4 γωνιές της γης…., "τον Γωγ και τον Μαγώγ"…., | Αρπυοληστές | 
   // .....γαβ γουβ...., χξς΄, τετράγωνη : επίπεδη η Γη, χμ, κι η ‘’λογική’’ σου...., χα, εβραίικα μα,γ,γωγ,ική….! // 
και για να πολεμήσει μαζί με τους αναρίθμητους συμπολεμιστές του την κατασκήνωση των αγίων 
και την αγαπημένη πόλη του Ι. Χ, την Ιερουσαλήμ…., ξου, την, τέως, κατά Γιαχβέ, πόρνη….! 
           ( Αχχχχχ, το σχέδιο του Θεού...., ου ρε...., μόνο, το "Ισραήλ" ‘’πιάνει’’..... και κακώς ανησυχήσαμε....! ) 
 
Αλλά μια θεόσταλτη φωτιά θα τους καταφάει και μετά ο πλάνος διάβολος, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης 
θα ριφθούν σε λίμνη με φωτιά και θειάφι για (!;) πάντα…., εεε, ξουουου, ρε παντεμπαίχτες….! 
 
    // Και, να, πλην από μπόχα, μύρισε, επιτέλους, και καθαρός, παραδεισένιοςςςςς, αέρας....! Αέρααααα…., 
    που….. λύνουν και δένουν, και, από πλήξη…., ώσπου κάποιος, για πάντα, θα τους….. ‘’επιπλήξει’’….! // 
 
[ Αχ…., από ενεστώτα σε μέλλοντα..... κι από μέλλοντα σε αόριστο..... κ. ο. κ...., μας ζάλισες, ρε Τζων....! 
Και συγγνωμιζέ που σου διορθώνω αυτούς τους χρόνους σου, ’’και’’ εδώ, χμ, αγραμματικέ Τζων…., ε….! ] 
                                                                                                              [ Α. Ι : κεφ. 20, εδ. 7 έως 10. ] 
 
        ================================================================== 
 
               12 --- 26 )         
                                 #26)    Η γενική ανάστασις και η τελευταία κρίσις. 
 
Ύστερα είδε έναν μεγάλο λευκό θρόνο 
       // Εμ, τί, σκαμνί…!; Α, όλοι οι αυλοκόλακες ‘’τέτοιοι’’ θρόνους βλέπουν, ωχ, ανεξαρτήτως χρώματος…., 
       που κωλοπιάνονται στα σκαμνιά….! // 
και τον καθήμενό του, τον Ζωροάστρη, σώρρυ, τον Όσιρι, ωχ, σώρρυ, τον Ι. Χ, 
που απ’ το πρόσωπό του χάθηκε η γη κι ο ουρανός…., 
             /// …..εχ, ωρέ ‘’πεθαμένα’’, πάλι εξεξεξαφανίστηκαν…!; Μπα, πρόοοοοβα θα είναι κι αυτό….! /// 
χωρίς να αφήσουν ίχνη…., και όλους τους νεκρούς μπροστά του είδε….! 
 
Και αμέσως ανοίχτηκαν βιβλία….,    [ .....έι, και τα ‘’τεφτέρια’’ αμέσως έκλεισαν...., ω ‘’φακελλο’’Τζίνια...!; ] 
ώς και το βιβλίο της ζωής...., και οι νεκροί εκρίθησαν ανάλογα με τα έργα τους και ο θάνατος κι ο Άδης….. 
κι όσοι δεν ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκαν σε λίμνη φωτιάς…., 
κάτι που είναι, χμ, ο….. δεύτερος θάνατος…., λέει ο Τζων…., 
         |// Ε, ο 1ος ήταν από τα κοσμικά : κρατικά δικαστήρια….. κι ο 2ος από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια….! 
         Βρε, τρέξτε και….. γραφτείτε στο κόμμα τους…., μην και σας εκλάβουν για εχθρούς τους…., 
         αφού, κατά εκδικητικό Ιησούλη, όποιος δεν είναι μαζί τους , είναι εναντίον τους….! //| 
χμ, που, μάλλον, ο πρώτος συντελέστηκε στην 1η παρ,απ,ουσία του Χάρου, σώρρυ, Σίσυφου, εχ, Ι. ΑΧ…., 
η, χα, από τα κοσμικά : κρατικά δικαστήρια και στις φυλακές : τάφους του Άδη….! 
 
       [ Εεεεε, χαρά στους….. γραμμένους "χριστιανούς"...., νεκρούς : φυλακισμένους….. και ζωντανούς :….! 
       Και εσείς, ω άγραφοι, ’’γράψτε’’ ‘τους..... και "κάψτε" ‘τους...., ε, εσαεί…., τα κρυπτοσατανοσκύβαλα....! 
       Ωχ, να, στου Τζοβάνι τα μεθύσια,/ τα ανάποδα ην’ ίσια....,/ 
       η Ανατολή είναι Δύση,…../ ποιος να τα αμφισβητήσει....! ] 
                                                                                                          [ Α. Ι : κεφ. 20, εδ. 11 έως 15. ] 
 
█ Δανιήλ:7 : $10 : (Ο παλαιός των ημερών και ο υιός του ανθρώπου) : 
«Ρεύμα πυρός εξεδύθη και εξεπήγασεν έμπροσθεν αυτού. Χίλιαι χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν 
και μύριοι μυριάδες ίσταντο ενώπιόν του. Το δικαστήριον εκάθησε και τα βιβλία ηνοίχθησαν»….! 
 
   {_{ …..βρεεεεε…., για κρίση είπε, μα στην 1η του ‘’τέτοια’’, πως θα ξαναρθεί ο ‘’Λεγεώνιος’’…., 
   ως και στη 2ή του ‘’τέτοια’’, έτσι : «έτοιμος (!;) να κρίνη ζώντας και νεκρούς»….: Πέτρου Α΄ : 4 : 5….! 
 
   Και…., κι αυτός : ο Δανιήλ για….. τ ό τ ε μιλά…., όπως κι ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….: 
   ( Όραμα ξηρών οστών : 
              || …..από πείνα, μα κι από δίψα οι….. άπηγοι, ήσαν ‘’σκελετωμένοι : στεγνοί : αποστεωμένοι’’….: 
              «ο λαός του οίκου του Ισραήλ»….: 
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              ’’ιδού, τα οστά μας εξηράνθησαν και η ελπίς μας εχάθη’’…., ε, μάλλον, σ,Σ,τυγερά οι ‘’μοιχοί’’….! || 
   αναβίωσις / …..και, διά διατροφής των….. / του Ισραήλ ως έθνους….. ) …., 
   ανάσταση : «ανάζηση» αυτών των φυλακισμένων : 
   νεκρών ζωντανών στην υπαίθρια Φυλακή : Ισραήλ….: 
   των «εις την κονιορτόν»…., μα και των εντός ‘’υπόγειων’’ τάφων : 
   εντός φυλακών νεκρών : φυλακισμένων…..ισοβιτών, θανατοποινιτών,….!….. }_} 
 
Παραπομπή από το $10 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 20 : 12 : 
«Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκωνται εμπρός εις τον θρόνον· 
και ανοίχθηκαν τα βιβλία. Ύστερα ανοίχθηκε άλλο βιβλίον, το οποίον είναι το βιβλίον της ζωής, 
και εκρίθησαν οι νεκροί από τα γραμμένα εις τα βιβλία, σύμφωνα προς τα έργα των»….! █ 
 
      ========================================================================= 
 
           12 --- 27 )            
                                 #27)      Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη. 
 
Ύστερα…., α...., είδε καινούργιο ουρανό και καινούργια γη…., 
 
        $$ Εμ…., ω αντιγραφάκηδες…., κι εμείς ‘’προ’’είδαμε ‘’τέτοια’’ : νεοδημιουργικά ουράνιων--εξωτερικών 
        και γήινων--εσωτερικών αναδιαμορφώσεων κοινωνιών σε μυθολογίες άλλων ‘’τέτοιων’’….: 
        του Δευκαλίωνα και της Πύρρας…., των αλσέρα ή αλσερίνγκα….,….. 
        ως και μετείδαμε ‘’τέτοιες’’….: την Αλλαχική : Γιαχβαλλαχική του Μωάμεθ…., ή…., ή…., ήηηηη….! $$ 
 
αφού τα πάντα πριν εξαφανίστηκαν…., χμ, ώς και η θάλασσα…., 
ε, μια νερο, λαο : εθνο : οχλο : γλωσσο, θάλασσα…., 
και τη νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει απ’ τον ουρανό   | Εξωεγκάθετη εβραιοκυβέρνηση και επιδημία…!; | 
έτοιμη νύμφη για τον Χριστό…., νέα κατοικία για τον Ι. Χ και τον λαό του…., 
που πλέον δεν θα υποφέρει και δεν θα πεθαίνει…., "διότι τα παλαιά παρήλθαν"….! (!;) 
 
▐ .....χμ, τα παλαιά παρήλθαν...., ννναιαιαι…., δεν θα είναι το Ισραήλ Φυλακή κι αυτοί ‘’νεκροί’’…., 
α, ούτε θα πεθαίνουν…..: ούτε θα κρίνονται ως θανατοποινίτες από τα, ‘’ξένα’’, κρατικά δικαστήρια….! 
Ή εννοεί ότι θα ‘ναι αθάνατοι / «παρθένοι»…!; / …., ως πίνοντες θαυματουργό νερό απ’ την πηγή που ήπιε 
ο Έλληνας Γλαύκος κι απόκτησε την αθανασία…., μα όχι, κι αυτός, και την αιώνια νεότητα…., 
χμ, ή με το αθανασιοδοτικό κάψιμο του δέρματός τους…., ως ο Τριπτόλεμος, ο Αχιλλέας,…!; 
 
Όμωςςςςς…., πού…… "σκοτομπόλιασε" τη νύφη ο γαμπρός...!; Στο αέρα...!; 
Κάλέ...., αυτό δεν είναι έρως...., αυτό είναι λουκάνικο αέρος....! 
 
Και...., μην ξεχνάτε...., χξς΄, το παλαιό Σύμπαν ανα·έγινε σε 6 ‘’ημέρες’’...., άρα...., το νέο..... σε 666...., 
δηλαδή...., υπομονή να έχετε..... κι όλα δυνατά συν σατανοφαντασμένω Αντιχρίστω....! 
Εκτός, βέβαια, κι αν ο Παντοδύναμοςςς Ναζωραίος…., αυτός τότε...., που τα παλιά, χμ, διά αυτού έγιναν…., 
σας κάνει…., ω "χριστιανοί"...., αλά Γιαχβέ και διαμιάς : σε μια μέρα...., ό,τι φαντάζεστε πως χρειάζεστε....! 
Κάλέ...., αέρααααα...., οι άγραφες λένε πως..... θα σας έχει και χτισμένους λουξ καμπινέδες...., 
για λουξ εκκενώσεις...., με κρεμασμένο χαρτί υγείας...., σαν θα μας ξαναεκκενώνετε...., 
για να μην κουράζεστε άλλο, χμ, ιδίως, σεις οι πνευματικοί…., ως θα έλεγε, και, ο Παύλος, αλά Ι. Χ…., 
που, όμως, τα έβλεπε και τα έλεγε, και αυτός, αλλιώςςς…., ε, και για τόοοτε, κι αυτόςςς....!▐ 
 
            -$-----------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------$- 
▀ ▪ Ησαΐας Α΄ : 25 : $8 : (Ευχαριστήριος ύμνος επί τη προσδοκωμένη σωτηρία) : 
«Θα καταργήση τον θάνατον διά παντός. Ούτω Κύριος ο Θεός 
θα σπογγίση τα δάκρυα από παν πρόσωπον και θα εξαλείψη από όλην την γην / του όρους Σιών / 
το επί του λαού αυτού όνειδος· διότι ο Κύριος ελάλησεν»….! 
 
Παραπομπή από το $8 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 20 : 14 και 21 : 4 : 
«Τότε ο θάνατος και ο άδης ερρίχθηκαν εις την λίμνην της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. 
Και όποιος δεν ευρέθηκε γραμμένος εις το βιβλίον της ζωής, ερρίχθηκε εις την λίμνην της φωτιάς»….: 
Η γενική ανάστασις και η τελική κρίσις….. 
και….. «Θα εξαλείψη ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους· ο θάνατος δεν θα υπάρχη πλέον, ούτε πένθος, 
ούτε κραυγή, ούτε πόνος θα υπάρχη πλέον, διότι τα παλαιά παρήλθαν»….: 
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Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη….! 
   ( Επιτέεελουςςς, να και με Κεφαλαία Ο και Γ….: Ουρανός και Γη…., μα στην….. επικεφαλίιιδα –τους….! ) 
 
       /_/ …..Χμ, ωςςςςς ο Κορίνθιος Σίσυφος, που κατόρθωσε, κι αυτός, να νικήσει τον θεό θάνατο 
       και να τον δέσει….. κι ύστερα από αυτό κανένας δεν πέθαινε, πια, πάνω στη γη της Κορίνθου…., 
       μα που, τότε, ο θεός του πολέμου ο Ιησούς Χριστός, σώρρυ, ο Άρης έλυσε το θεό θάνατο…., 
       προσωποποίηση του θανάτου, εχθρό των Κορινθίων…., 
       που τον συνέλαβε, τον Σίσυφο, και τον πήγε με το ζόρι στο βασίλειο του Άδη…., ε, εξορία…., απ’ όπου 
       «ο πιο της γης πανούργος» κατάφερε να δραπετεύσει….,….! Τίιιιι…., αντιγραφή, και, με τα εδώ…!; /_/ 
 
▪ Ησαΐας Β΄ : 65 : $17 : Θεός προς Ησαΐαν : «’’Διότι, ιδού, θα δημιουργήσω καινόν ουρανόν και καινήν γην, 
και τα προηγούμενα δε θα μνημονεύωνται ούτε θα έρχονται εις τον νουν»….! 
 
Παραπομπή από το $17 της Παλιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 21 : 1 : 
«Ύστερα είδα καινούργιον ουρανόν και καινούργιαν γην, 
     [ Χξς΄…., ‘’εκείειειειει’’…., τώρα, πια…., και ‘’τειχωμένοι’’…., ω Σκανδαλιηλίτες, σώρρυ, Ισραηλίτες….! ] 
διότι ο πρώτος ουρανός // Τί, κι ο ουρανός : ουράνιος θόλος….: Γέν. 1 : 8…!; // και η πρώτη γη έφυγαν, (!;) 
και η (!;) θάλασσα δεν υπάρχει πλέον»….! 
 
▪ Ησαΐας Β΄ : 60 : 5 : ( Η Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου) : 
Κύριος : «Όταν ίδης αυτό / …..το που θα καλύψει σκότος την γη και γνόφος βαθύς τους λαούς….. / , 
θα ακτινοβολήσης και η καρδία σου θα σκιρτήση και θα πλατυνθή  
διότι τα αγαθά της θαλάσσης θα στραφούν προς σε, ο πλούτος των εθνών θα έλθη προς σε»….,….. (!;) 
 
▪ Ησαΐας Β΄ : 42 : 8, 9 : (Το φως των εθνών) : 
Κύριος : «Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου (!;), και δεν θα δώσω την δόξαν μου εις άλλον, 
ούτε τον οίνόν μου εις τα γλυπτά αγάλματα. Τα παλαιά, ιδού, παρέρχονται και προαγγέλλω νέα· 
πριν ταύτα ανατείλουν σας τα αναγγέλλω»….,….! (!;) ▀ 
          -$---------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------$- 
 
Και τότε ο Θεόςςς --- Ι. Χ είπε στον Ιωάννη να γράψει το, «αξιόπιστο κι αληθινό»,  
"Ιδού, τα κάνω όλα καινούργια" και πως εκπληρώθηκαν όλα…., τα του σχεδίου του Θεού…., 
"αλλά οι δειλοί, οι άπιστοι και οι βδελυροί, οι φονηάδες, οι πόρνοι, 
οι μάγοι, οι ειδωλολάτραι και όλοι οι ψεύτες θα έχουν την θέσιν τους 
εις την λίμνην που καίεται με φωτιά και θειάφι. (!;) Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος"….! 
 
         ---- …..ω…., χα…., με τον πρώτο θάνατο των παλιοτόμαρων μύρισε παραδεισένια κόλαση…., 
         μα με τον δεύτερο θάνατο των νεοτόμαρων μύρισε κολασένιος παράδεισος….! Ουφ…., πουφ….! ---- 
 
// …..Εχχχ, ‘’μια’’ φορά ‘’μας’’ "σκοτώσατε", ω ανορθόδοξα ορθόδοξοι κι ορθόδοξα ανορθόδοξοι φονιάδες, 
και μύριες πεθάναμε...., χα, οι ειδωλολάτρες...., μααααα..... "έννοια σας"....! // 
                                                                                                                       [ Α. Ι : κεφ. 21, εδ. 1 έως 8. ] 
 
        ================================================================== 
 
                12 --- 28 )                
                               #28)     Η ουράνιος Ιερουσαλήμ. 
 
Ύστερα είδε, ο τζων τζιν Τζων έναν απ’ τους 7 φιαλούχους και πληγούχους αγγέλους να του δείχνει…., 
αφού τον έφερε, χμ, σε..... εξεξέκσταση…., τη νύφη γυναίκα του Αρνίου --- Ι. Χ, την αγία Ιερουσαλήμ…., 
να κατεβαίνει από τον ουρανό με την δόξα του Θεού….!  / .....ε, τί είναι, ρε, τότε, η λόξα του Διαβόλου...!; / 
 
              ------------------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------------- 
▓ Α, κουμπάρε ‘’Σατανά’’ / …..ή ‘’γιε’’ του….. / , θα τρως καλά..... και, μάλιστα, 666 φορές την Εβδομάδα...., 
που, αυτοί…., ως κι ο Δίας ‘’ιμπεριαλοδάνειζε’’ ‘’καλυμμένα’’ την Ήρα…., πουλούν και τις γυναίκες τους…., 
όπως κι οι παλαιοδιαθηκικοί ‘’τέτοιοι’’….: ο Αβράμ τη γυναίκα του Σάρα στον Φαραώ…., 
εχ, χμ, και, για να έχουν αυτοί στα ονόματά τους, αντίστοιχα, 
ο μεν 2 ιμπεριάλ α κι η δε 2 ιμπεριάλ ρ….: Γένεσις : 12 : 19…., 
όπως, ’’έτσι’’ και μετά, ως Αβραάμ και Σάρρα, πια, και στο βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ : Γέν.: 20 : 12…., 
μα κι ο Λωτ τις 2 κόρες του στους Σοδομίτες για ‘’σοδομισμό’’ της ‘’«σεπτής ηδονής»’’ : Γέν.: 19 : 7, 8….! 
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                      // …..Ήρα, Σάρρα,….: χώρες -- ‘’χώρες’’,….. ως, εδώ, η νέα Ιερουσαλήμ : νύμφη του Ι. Χ….! 
                      Ε…., σκόπιμα, και εδώ, τα ’’τέτοια’’ ‘’πορνικά’’ : τσοντικά…., 
                      χμ, για να μη διαβλέψετε τα κωδικοποιητικά τους…., ω τσοντόλαγνοι….! // 
 
Ναι, κουμπάρε του…., όλο και θα ευφρανθείς με την παρθενοραμμένη κι εσύ συν τω Θεώωωωω…., 
ννναι, ευφρανθείς…., ως λέει κι ο Ησαΐας Β΄ : 62 : 5 : «Όπως ο νέος νυμφεύεται παρθένον, 
ούτω ο Κτίστης σου θα νυμφευθή σε / ω Ιερουσαλήμ / 
και όπως ο νυμφίος ευφραίνεται  εις την νύμφην, ούτω ο Θεός σου θα ευφραίνηται εις σε»…., 
ναι, να…., και φαντάσου, και, Ιερουσαλήμ, τι νέα ‘’τέτοια’’ γαμαλληλούια σε καρτερούν, ως επί Π. Δ,….! 
 
Και, να, κουμπάρε, σου την κλέβει, ο «αρσενικός», την πολυπόθητή σου Ιερουσαλήμ, που τόσο φλέρταρες, 
χμ, ο, ’’ισιό,ευθειό,ρχιδος’’, πια, Ι. Χ…., που, τώρα, την νυμφεύεται…., ενώ, πριν, δεν μπορούσε…., 
ως δεν μπορούσε «ουδείς έχων τους όρχεις τεθλασμένους ή αποκομμένους 
να νυμφευθή εις την Κοινότητα του Κυρίου»…., 
καταπώς έλεγε κι ο ορχιδολόγος Γιαχβέ στον Μωυσή….: Δευτερονόμιον : 23 : 1….! 
Ναι, χμ, από ‘’στραβόρχιδος’’ ‘’κουλτουριάρης’’…., να, αρσενικός και ‘’ισιόρχιδος’’ πολεμιστής,….. 
ε, του δόγματος του ευθέως : ίσιου : κάθετου και μη ευνουχισμένου θρησκειοϊμπεριαλισμούουουουου…., 
ε, και σιγά μη νοιαστεί για λαϊκή δημοκρατία και βάπτισμα εν ύδατι:λαώ ο βασιλοπνευματοβαπτισμένος….! ▓ 
           ----------------------------------------------------------&&&&&--------------------------------------------------------- 
 
Αυτή, λοιπόν, η, έμπροικη πια, νύφη Ιερουσαλήμ, λαμπερή ούσα, είχε μεγάλο και ψηλό τείχος 
με 12 μαργαριταρένιες πύλες  ( Αχ, κι η Πιερία κι οι Θήβες ήσαν επτάπυλες….! ) 
με τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ…., γραμμένα πάνω τους…., 
               // Α, ο Θηβαίος βασιλιάς Αμφίων έδωσε στις….. 7 πύλες των Θηβών τα ονόματα 
               των….. 7 θυγατέρων του…., ναι ο ‘’φεμινιστής’’…., κι όχι τα ονόματα των….. 7 γιων του….! 
                Και….. τίιιιι…., τόσο ψηλό τείχος λες, ρε φοβισμένε ναρκισσοεβραίε...!; // 
που τις φύλαγαν 12 άγγελοι…., τείχος με 12 πολύτιμους θεμέλιους λίθους : 
τους 12 αποστόλους…., και πλατεία ολόχρυση….! 
       || Ε, οι πολύτιμοι αστολίθοι είναι για τα ακριβά….. κι οι ολιγότιμες ή κι άτιμες λαοπέτρες για τα φτηνά…., 
       που, πάντα, αστολύκοι τειχοφυλάγουν τα λαοαρνιά….! || 
 
Και τότε ο άγγελος που συνομιλούσε με τον Ιωάννη μέτρησε με (!;) χρυσό καλάμι την τετράγωνη πόλη…., 
         *** Εμ, κι η Γη λέγατε πως είναι τετράγωνη…., λένε…., εεεεε, απ’ το εδώ «τέσσερις γωνίες»…., 
         μα, να, που οι αντίιιιιθεοι επιστήμονες απόδειξαν πως είναι στρόγγυλη…., 
         ενώ οι δικοί σας σιωπούν στην επιστημονική διάψευσή σαςςςςς….! 
         Δεν σας μένει, λοιπόν, ω σιχαμερά χρυσά μουουου, να κυκλίσετε το τετράγωνό σας 
         ή να τετραγωνίσετε τον κύκλο σας….! *** 
που είχε 12.000 στάδια εμβαδόν…., ενώ το τείχος (!;) 144.000 πήχεις (!;) κατά το ανθρώπινο μέτρο….! 
                  ---- …..εεεεε…., κατά το κατθρώπινο «παρθενικό» μέτρο…., ρε άμετρε Ιωάννη….! 
                  Και, χμ, μια πήχη ‘’τείχος’’ για τον κάθε λαφυρόλαγνο παρθέεεεενο….! 
                  ▪ Μιχαίας : 7 : 11 : (Προφητεία περί αποκαταστάσεως) : 
                  «Έρχεται η ημέρα, καθ’ ήν θα ανοικοδομήσης τα τείχη σου. 
                  Κατά την ημέραν εκείνην τα όριά σου (!;) θα επεκταθούν»….,….! ---- 
    /// Χξς΄ςς, ιδού, μωροί--μωροί, δόγμα της παρθενίας του θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου Νο 777….! /// 
 
                -&--------------------------------------------------#####--------------------------------------------------------&- 
♣ Ε, και, ο Ιεζεκιήλ : 47 : 13, 14, 15…., με τους δικούς του…., έτσι…., τα όρια της ονειρικής χώρας τους…., 
να, και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα…., 
δίνοντας, μάλιστα, στον Ιωσήφ : στη φυλή του, διπλάσια μερίδα…., 
                  --/-- Ε, που….. «Ο Κύριος αγαπά τας πύλας της Σιών 
                  περισσότερον από όλας τας άλλας κατασκηνώσεις του Ιακώβ»….: 
                  Ψαλμός : ΠΣΤ΄  ή 86 (87) : 2, 3…., ννναι, ρε Σιωνάκηδες, κυρίως, ομοφυλοφάγοι….! --/-- 
μα….. ο εκάστοτε Κύριός τους…., πλην και των δεσποινίδων…., ’’έκτοτε’’…., τους τα χαλούσε/χαλούσαν….! 
 
Και….. τον κάλο σου, ρε ζουρλόγερε Τζων, τον μέτρησε.…, που μας κατατρόμαξεςςςςς…., 
σαν δεν καταλάβαμε οι ανόητοι πως αναφέρεσαι, να, βρε, μόνον, στους Σιωνάκηδες και τη Σιών…!; 
Και..... προς τί το τείχος.…, βρε αιωνίως φοβισμένα αγρίμια…!; Πόλεμος πάλι μετά….. ή για προστασία...!; 
 
Ω Τζίνι του θρησκειοϊμπεριαλισμού, πόσες τάσεις μας κάνουν 66 εκστάσεις κατά το κατθρώπινο μέτρο...!;..... 
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Τίιιιι...!; Α…., λάθος....! Μας κάνουν 666 τάσεις....! Εκς : εξ : 6, χμ, και ψήφισε το θηρίο, ω ευ.....νούχε....!….. 
Και..... ζωντανός ίσον πεθαμένος…., αφού..... μισοζώνταντος ίσον μισοπεθαμένος...., 
για τα εβραιομέτρα σας...., ω μεθυσμένε ντουβαρολόγε διακοσμητή....!….. 
Α, και τι πανάκριβα χαζωραία που αναπαριστούν, έκτοτε, οι χουζουροΙ. ΑΧήδες τις ονειρώξεις σου....!….. 
Και….. μόνον από έναν πήχυ ‘’τείχος’’ οι 144.000 ‘’Μύριοι’’ παρθένοι…!; 
Έι, ω λιλιπουπολονανάκια, α, «κατά το ανθρώπινον μέτρον»…., 
έι, ω λιλιπουπολογίγαντες, α, ’’κατά το κατθρώπινον μέτρον’’…., ’’ανω’’μερίτες και ‘’κατω’’μερίτες….!….. ♣ 
             -&-----------------------------------------------------#####----------------------------------------------------------&- 
 
Αυτή η πόλη όμως δεν είχε κανένα ναό…., γιατί ναός της ήταν πλέον ο Θεός ςς κι ο Ι. Χ…., 
       || …..α…., όπως το είπε στην στο πηγάδι του Ιακώβ Σαμαρείτισσα κατά την 1η του παρ,απ,ουσία….: 
       τέλος των ναών και πνευματική λατρεία του Πνεύματος Κυρίου….:    ---- Ω, συνυπογράααααφω….! ---- 
       Ιωάννης : 4 : 21 έως 24…., εχ, που ‘’ποτέ’’ δεν συνέβη…., που, ‘’πάντα’’, χρειαστά τους τα ιερατεία….! || 
ούτε είχε ήλιο, ούτε σελήνη…., γιατί εκεί νύχτα δεν υπάρχει…., 
   [ Τί…., στο ηλεκτροσοκικό +- -+0 /ή -+ +-0/….. του ψυχοdna…., στο….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…!; ] 
αφού φως της είναι η δόξα του Θεού και λυχνάρι της ο Ιησούς Χριστός…., το Αρνίον ο Ι. Χ…., (!;) 
κι όπου, σ’ αυτήν την πόλη, κανείς (!;) μολυσμένος δεν θα μπει….,  |/ Τί, μόνο, ‘’αμόλυντοι’’ «παρθένοι»…!; /| 
παρά, μόνο, οι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνιού--Ι. Χ....! |// Τί, αυτοί, ‘’αμόλυντοι’’ «παρθένοι»…!; //| 
           // Εμ, εκεί…., λοιπόν…., ω Σιωνάκηδες…., τειχωμένοι και τρομομόνοι….! // 
 
         ----------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------ 
▼Ζαχαρίας Β΄ : 14 : $7 : (Έλευσις του Κυρίου και βασιλεία αυτού) : 
«Θα είναι μία (!;) (παντοτινή) ημέρα ---ο Κύριος την γνωρίζει--- άνευ εναλλαγής ημέρας και νυκτός 
και κατά την εσπέραν θα υπάρχη φως»….! (!;) 
     [ Ννναι, το είδαμε, κι αυτό, ως κι ο Δαυίδ τη δικιά του…., χα, παντοτινή κι αιώνια πανβασιλεία τους….! ] 
 
Παραπομπή από το $7 της Παλαιάς Διαθήκης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη : 22 : 5 και 21 : 23 : 
«Νύχτα δεν θα υπάρχη πλέον και δεν θα υπάρχη ανάγκη από λυχνάρι και φως του ηλίου, 
διότι ο Κύριος ο Θεός θα τους φωτίζη και θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων»….. (!;) 
και…..«Και η πόλις δεν έχει ανάγκην από τον ήλιον ούτε από την σελήνην διά να την φωτίζουν, 
διότι η δόξα του Θεού είναι το φως της και το λυχνάρι της είναι το Αρνίον»….! (!;) ▲ 
               -----------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------------- 
 
Ύστερα του έδειξε // Χξς΄…., τάχα, στον Ιωάννη…..! // ο άγγελος τον ποταμό του νερού της ζωής…., 
που πήγαζε απ’ το θρόνο του Θεούουου και του ‘’Δαυιδόριζου’’ προβειόντυτου Λέοντος, σώρρυ, Αρνίου…., 
χμ, «κάτι σαν»….. ’’ξενο’’κίνητη Αραμαία νομάς…., ’’απορροφήτρα’’ των άλλων 11 ‘’τέτοιων’’…., 
και το δέντρο της ζωής στο μέσο της πλατείας, «και από το ένα μέρος του ποταμού και από το άλλο»…., 
ήτοι, από κοίτη σε κοίτη…., ννναι, γι’ αυτό καταξεκοιτιάστηκε το ποτάμι τους, έκτοτε, και πλημμύρισε η Γη…., 
δέντρο που καρποφορεί κάθε μήνα…., 12 φορές το χρόνο….!  (!;) 
 
      { Ε, αυτό ναι…., κι όχι ‘’σαν’’ την «άκαρπη / ιμπεριάλ / συκιά» του της Κ. Δ Ι. Χ, που την ξέρανε…., 
      ή σαν την άκαρπη άμπελο : Ιερουσαλήμ, που ο Γιαχβέ την έριχνε, ως κούτσουρο, «εις την πυράν 
      ως καύσιμο ύλη»….: Ιεζεκιήλ : 15 : 4…., χμ, τη ‘’μαγκιόρα’’….. κι «ως άπιστη σύζυγο»….: 
      Ιεζεκιήλ : 16 : 1έως 4….! Ννναι…., και προσέχετέ ‘την, ω γαμπρέ και ω κουμπάρε…., 
      που είναι ’’ομφαλάκοπη’’, ’’αναλάτιστη’’, ’’ασπαργάνωτη’’,….! 
      Εμ, έτσι και με ‘’τέτοια’’, κι η στην πηγή του μαντείου της Δωδώνης βαλανιδιά…., 
      μα κι αυτή ξεράθηκε, και, από Ι.Χηδοούρα….. και η πηγή εστέρεψε….,….. 
      εχμ, καιρός, πια, και στα Εβραίικα κωδικο‘’τέτοια’’….! } 
                  [ .....χμ…., τότε κι εκεί...., συμβολικώςςςςς…., σήμερα "το" κάνεις...., αύριο γκαστρώνεσαι..... 
                  και μεθαύριο γεννάς....! Και τα νήπια από βρέφη ζευγαρώνουν...., χμ, όλα στο πατ κιουτ....! ] 
 
Τα φύλλα δε του δέντρου αυτού, λέει ο Τζων, χρησιμεύουν προς θεραπεία των εθνών…., 
εκεί όπου δεν θα υπάρχει πλέον κανένα ανάθεμα…., 
α, νααα, κι όπου θα βασιλέψουν, βασίιιιιλεψαν, εσαείειει….! 
 /// Εεε, κρίμα, φτάνουν τόσα ‘’εσαεί’’ ‘’τέτοια’’…., κι έλεος πια…., ρε ‘’μαντζουνιο’’’’ρίχτες’’ –τους….! Γαβ….! /// 
           ( Ωωωωω χχχχχ, με άλλα λόγια…. όλα, και, τα εδώ…., ‘’Θα σε κάψω, εγώ ο Θεός, ‘’Γιάννη’’…., 
           θα σ’ αλείψω μύξα : ‘’Χριστό’’, για να γειάνει…., να, και, για να δείξω ότι εγώ είμαι ο Θεός….!’’….! ) 
                                                                    [ Α. Ι : κεφ. 21, εδ. 9 έως 27 και κεφ. 22, εδ. 1 έως 5. ] 
 
     ========================================================================== 
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                  12 --- 29 )        
                                      #29)       Επίλογος. 
 
Ύστερα ο θεόσταλτος άγγελος : «δούλος (!;) σαν αυτόν»….. του διαβεβαιώνει του Ιωάννη 
πως αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι κι αληθινοί (!;) 
                       ( Εχ, αλίμονο τώρα….! Τί…!; Ψεματάρικα ψέματα τα….. δυο αυτά….. δουλικά…!; ) 
για να (!;) δείξει ο Κύριος και Θεός των προφητοπνευμάτων στους δούλους του 
"εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα"….,  // Εξού και….. βία : βιασύνη και βιασμός…., ξου, και….! // 
γιατί ο Ι. Χ λέει, "Ιδού, έρχομαι (!;) γρήγορα"….!   ( Ιδού, να, ιδού...., νααααα, ένας ‘’ταχύς’’ "βραχίων"....! ) 
 
Και ο Ιωάννης μακαρίζει όποιον πιστεύει       | .....εεεεε…., μακάριοι, και, οι πτωχοί τω πνεύματι....! | 
και τηρεί τα λόγια της προφητείας του βιβλίου της Αποκάλυψης που "είδε κι άκουσε" στην Πάτμο….! 
          [ …..ννναι, ναιαιαι…., εσύυυυυ….. και στην Πάτμο…., χμ, υΠ’ ατμόν κι εντόςςς εαυτούουου….! ] 
 
Τελικά ο άγγελος προστάζει τον Ιωάννη να μη σφραγίσει τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού…., 
         {{ Πριν, αυτός…., ή, το ίιιιιδιο κάνει, άλλος ‘’τέτοιος’’…., του έλεγε το αντίθετο…., 
         να, ράβε--ξήλωνε…., και, αλά Κοράνι…., 
         που τους χάλασε το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμεριαλισμού…., 
         χα, να μην την σφραγίσει…., 
         που η, ’’εντωμεταξύ’’, ’’ιστορία’’, και, τους ‘’έπρεπε’’ να ξαναγραφτεί, και, ‘’Τριδεντικά’’…., 
         ε, προσαρμοσμένη, κι εδώ και με αυτούς, σε αυτές τις προφητείεςςςςς τους…., 
         και, που, άλλωστε, θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν πιο δεξιότεχνα και να γίνουν πιο ‘’μυστήριες’’.…! }} 
"διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει"….! 
         // Ννναι, χμ, πλησιάζει, πλησιάζει, μα, απ’ την ανάποδη...., 2.000 και πλέον τζούφια έτη, έκτοτε….! // 
 
Κι ο Ιωάννης τον συμπληρώνει με τα λόγια του Ι. Χ….: 
«Ιδού, έρχομαι (!;) γρήγορα, και φέρω μαζί μου την ανταμοιβήν μου, 
                           //…..χξς΄…., γαμπρός και νύφη σας καλούν…., άει….! // 
διά να αποδώσω εις τον καθένα σύμφωνα προς το έργον του»….. 
και διαβεβαιώνει τους αναγνώστες του βιβλίου του αυτού 
                / Νααααα…., διαβεβαίωση Δαυιδοκωλόριζας εωσφορικής….! / 
πως ο Ιησούς (!;) ο ίδιος έστειλε τον άγγελό του σε εμάς με την μαρτυρία αυτή για τις εκκλησίες….! 
          \\ Χμμμμμ…., σε πιστεύουμε, ‘’Μεγαλαδελφόσταλτο’’ Τζωντζίνι, 
          μη κουράζεσαι, ξοδεύοντας τη μαύρη φαιά ουσία σου...., 
          ο Ιησούςςςςς…., νεκρός στη γη : χώρα σας….. και ζωντανός στον ουρανό : εξωτερικό….! \\ 
 
Και, λίγο πριν κλείσει, ο Ιωάννης μακαρίζει πάλι τους πιστεύοντες την Αποκάλυψή του αυτή…., 
οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα στο δέντρο της ζωής και θα μπουν στην (!;) πόλη από τις πύλες...., 
      ---- …..ε, ως συνήθως, και μερικοί χρήσιμοί –σας άπιστοι από την….. κερκόπορτα….! ---- 
ενώ….. οι μάγοι, τα σκυλιά, οι πόρνοι, οι ειδωλολάτρες κι οι ψεύτες θα μείνουν από έξω της….! 
   |// Έξω, ’’θεοκτόνα’’ σκυλιά του Διαβόλου, κουτοπόνηροι κι αφελείς "χριστιανοί",....! Ουστ, έξωωωωω….! //| 
 
Τελευταία, πριν την ευχή του να γίνουν όλα (!;) γρήγορα κι έτσι, 
                                  // Έι, ευχή από τράγο…., πυρετός, και, στον πάγο….! // 
         [ Ρε, τί το εύχεσαι…., λες κι αμφιβάλλεις ως προς την ως άνω επιβεβαίωση του Ι. Χ…., 
         ήτοι, πως όλα αυτά θα γίνουν «γρήγορα»…., αφούουου….. «ιδού, έρχεται γρήγορα»….!  
         Χμ, τίιιιι…., για τον αλλόλογο κι αλλόπραχτο Γιαχβέ τον εξεξεξέλαβες…!; ] 
ο Ιωάννης προειδοποιεί ότι θα τιμωρηθεί αυστηρά με έξοδο από την αγία πόλη….. 
όποιος θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει λόγια από και στο βιβλίο αυτό της Αποκάλυψής ‘’του’’....! 
 
.....Μωρέ Ρακά Τζων...., σου τις κωδικο,χιλιο,μπαλώσανε…., κι εσένα...., τις σατανοτσόντες, έστω, σου...., 
σου έβγαλαν και τα γιώτα...., οι εξωπολίτες σας…., και την ‘’Παναγιώτα’’...., που λέμε εδώ στο Ελ λάντα...., 
που δεν πάτησες καν το πόδι σου, σαφώς, ούτε και στην Πάτμο, ρε, κι εσύ κι έτσι, ανύπαρκτε: ‘’υπαρκτέ’’….! 
Ρε, άει σιχτίρρρρρ….. σατανο,λογοπραξο,φακίρη...., 
συ…., προ,μετα,φήτη…., που, πρώτα, έγραφες τα ονειρικά σου ‘’τέτοια’’ μελλοπράματα…., ε, έστω, συ…., 
και, μετά, αντικαθιστούσες πρόσωπα και ‘’γεγονότα’’ με….. πιο κωδικοποιημένες, «αλληγορικές», λέξεις…., 
ιδίως, υπερκωδικοποιημένων προσώπων…., μα και πιότερο ιδίως….. των πρωταγωνιστών 
στο κάθε σήριάλ –‘’σας’’/’’σου’’/’’του…., ως, κι εδώ, με τον μαφιοζιζέ νεοονόματο Ιησού Αντίχριστο….! 
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[[ Λοιπόννν…., ω ‘’θεοκτόνα’’ γκόιμ όλων των θρησκειών κ.λ.π…., ‘’τσιμπήστε’’ το ‘’νέο’’ κρυφό –μου όνομα, 
με το οποίο….. αυτοβαπτίστηκα…., το….. το Ειμαρμένος : η Ειμαρμένη -- ο Ειμαρμένος….: 
/Συμ/Μετεσχηκώς -- /Συμ/Μετισχηκώς -- /Συμ/Πεδεσχηκώς -- /Συμ/Πεδισχηκώς…., 
ήτοι /‘’φιλοσοφιστί, έστω, και, Αριστοτελιστί‘’/ Συνημμμένος…., εεε, του π. Θ – προ Θεού Πανχωροχρόνου…., 
του οποίου αποτελώ…., πια, κι εγώ…., μέρος….. αυτού : του Πανόλου…., 
οπότε και, μοιραία, ‘’ενέχω : εμπεριέχω’’ αυτόν…., είμαι, όπως δήποτε, συνδεδεμένος, και, μ’ αυτόν…., 
   ( : μμμμμ…., και…..Ημαρμένος / δωριστί, Αμαρμένος / -- Ήμαρ / δωριστί, Άμαρ / μένος : Μέρα οργή,….. ) 
έστω, και ‘’ταυτισμένος’’ μ’ αυτόν…., οπόοοτε, πια κι έτσι, μεταφέρομαι, νοερά, στον π. Θ Πανχωροχρόνο…., 
πριν, όμως, αφαιρουμένων / αφηρημένων / απάντων όλων των άλλων…., και είμαι, μόνον, εγώ και αυτός…., 
ο τυραννισμένος εγώ….: το κορμί -- ‘’‘’ψυχή’’’’ χώρος και η βιο‘’ψυχή’’ -- Αλέκος χρόνος…., 
σαφώς, αφαιρουμένης / αφηρημένης / και της αβιοψυχής -- Στέργιου διαχρόνου…., 
του δανείζομαι….. ολότελα….. και…., ‘’μετανοιωμένοι’’, αμφότεροι οι τρείς…., αποκτούμε…., τώρα, νοερά…., 
την τοπολογική ιδιότητα της άχρωμης Τρύπας:Ρουφήχτρας….. απάντων όλων {α, ως νέο ‘’Πεπρωμένο’’} ….. 
και…., ω ‘’μετεξεταστέοι’’….. άπαντες όλοι : αθώοι κι ένοχοι…., άειντε, και, να επαναπροσδιοριστείτε…., 
εχμ, και, παν αν /μη κατ/ θρωπίνως…., και να….. …., εεε, χμμμ, νααα….,….. 
ωχχχ…., ‘’αστεία’’ πράματα…., εχμ, και, που δεν ‘’στοιχειώνομαι’’…., δεν μένω εκτός…., δεννν….. ….!..... ]] 
 
Ννναι…., σου έβγαλαν γιώτα και κεραίες κι απ’ αυτό εδώ το ‘’τέτοιο’’ σου/τους…., 
χα, ως έβγαλαν, κι άλλοι, από τα, ’’χαμένα’’, γραπτά, κι αυτού εδώ, του ‘’υπαρκτούουου’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
που…., αν δεν είχε γραπτά…., ’’δεν θα διέταζε να μη βγάλουν 
ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία’’…., ως κι από το Νόμο…., 
καθώς…., αν ήσαν, έστω, προφορικά τα ‘’τέτοια’’ ‘’του’’ αυτά…., 
κι ο ίδιος…., μεταφέροντάς ‘τα σε χαρτί…., μοιραία κι αναπόφευκτα κι άθελά του…., θα τα άλλαζε….! 
Ή, όντως, δεν έγραψε και ‘’μπλοφάρετε’’ ‘’ιερώς’’…., για να σας πιστέψουν, έτσι, οι όσοι κι όσο αφελείς…!; 
 
Ε, κι αν θυμώνεις με μας…., και, που σε βρίζουμε, κι εσένα, «αλληγορικά»…., άει να τα πεις στους Αγίους : 
Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Ιωάννη Χρυσόστομο , Κύριλλο,….. 
που σου ‘’έβγαλαν’’ την Απο,Επι,κάλυψή ‘’ σου’’ αιρετικό και σατανικό βιβλίο….,….. οι πολεοεξωστέοι…., 
άει, να τα πεις….. και, και, τους εν Τριδέντω συνοδικούς ‘’τέτοιους’’…., 
ξου…., που…., ως λένε…., σου έβγαλαν τα σατανικά λόγια….. και τα αντικατέστησαν, χξς΄, με θεϊκάαααα…., 
σαφώς, διορθωτικά, και προσαρμοστικά στην ‘’Ιστορία’’…., ννναιαιαι, και, ούουουστ, ρε….. χξς΄ςςςς,….!….. 
                                                                                                             [ Α. Ι : κεφ. 22, εδ. 6 έως 21. ] 
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