
                 ( * 13 --- 1 έως 13 --- 24 * ) 
                           13 --- 1 έως 13 --- 7 ) 
                                    13 --- 1 ) 
                                                                            Κεφ. 9ον. 
                                                         #0 )     Kοράνι : Γενικά….. 
 
▓ …..Το Κοράνι….: 
 
….. τ ά χ α …., ‘’ο (!;) αλάθητος λόγος του (!;) Θεού…., με σκόρπια γήινα κι ευνόητα κεφάλαια…., 
μα και με σκόρπια δυσνόητα ουράνια, έως και με ακατανόητα : κρυπτικά γράμματα…., 
(!;) αντίγραφο της δέλτου που υπάρχει στον ουρανό κι αποκαλύφθηκε στον Μωάμεθ, 
διά του αγγέλου Γαβριήλ…., όπου ο ομιλητής, σε 1ο πρόσωπο : ΕΜΕΙΣ 1, 
και, σχεδόν, σε όλο το κείμενο, είναι ο Θεός, 
που καλεί, πια, ιδίως, τους Ισραηλίτες να επιστρέψουν, από τη δικιά τους διαστρεβλωμένη θρησκεία 
στο σωστό δρόμο, στη σωστή θρησκεία που κήρυξε ο Αβραάμ…..’’….: 
1 : Γέν.: 1 : 26 : Θεός : ’’Άς (!;) πλάσωμεν 
                    /_/ …..ΕΜΕΙΣ : οι του ουρανού, οι εκτός του ‘’κήπου’’ της Εδέμ : του, αργότερα, Ισραήλ….. /_/ 
άνθρωπον κατά την εικόναν και την ομοίωσιν ημών | ΗΜΩΝ |…..’’….! 
 
         |*| …..εμ, στον ουρανό : εξωτερικό : Δύση…., χξς΄, Γαλλία -- Φραγγιά μεριά…., 
         όπου πήγαινε….. κι οι ‘’Μεγαλάδελφοι’’ αρχοντοαστοί τον δέχονταν, «ήδη», ως Προφήτη…., 
         του δόθηκε…., ’’μυημένος’’, πια, πρώτα…., άμεσα, το 1ο πολεμικό διάγγελμά τους : 
         ’’προγραφές’’ λαών…., ’’ανυπότακτων’’ και μη, αναλόγως…., 
         και μετά και κατά διαστήματα κι άμεσα ή μη και τα άλλα ‘’τέτοια’’…., 
         που, σαφώς, κι εδώ, είναι βλάσφημα τω όντως Θεώ και ‘’θεοκτόνα’’….! |*| 
 
‘’Το συνέταξε ο Ζαΐντ ίμπν Θαμπίτ, άτακτα, 
   ( Εμ, δυσκολότατο το κωδικοποιείν…., ρε ‘’μπουνταλά’’ και κεφάλα Φραγγο’’πετεινέ’’ Μωάμεθ….! ) 
γιατί ο Μωάμεθ του ζητούσε συνεχώς να βάλει νέες αποκαλύψεις στα αρχαία αποσπάσματα, 
να διασκευάσει προηγούμενες, πεζά ή ποιητικά….: 
αραβικούς μύθους Ιουδαïκής ή Χριστιανικής προέλευσης, 
απαντήσεις από δήθεν προφορικά ρητά, τα Χαντίθ, του Μωάμεθ…..’’….! 
 
Επίσης, και ως προς την Καινή Διαθήκη των Ισραηλιτών…., που κι αυτής η αυθεντικότητα αμφισβητείται…., 
γίνονταν διαμάχες για 150 και πλέον χρόνια, ώσπου να καταλήξουν σε μια -- ‘’μια’’…., 
ως πολλές επιστολές αποστόλων, νεκρών όντων αυτών, γράφτηκαν κατά το 1ο ήμισυ του 2ου αιώνα μ. Χ….: 
αλλοιώσεις μεταφραστών τους, διασκευές κατά το δοκούν -- βόλεμά τους, και τους,….. 
καθώς….. και ως προς τα της Παλαιάς Διαθήκης…., πράγμα ομολογούμενο στην αρχή βιβλίων της,….. 
όπως συμβαίνει, σχεδόν, παντού και πάντα με τα ‘’βιβλία’’ των κάθε κι όπου συγγραφέων, έστω, τους…., 
έτσι που κανείς δεν ξέρει, ούτε καν με λίγη βεβαιότητα, τι είπε, ή τι έγραψε, ποιος, πότε, πού και πώς….,….. 
εεεεε…., και τα συμπεράσματα δικά σας…., ω υποψιασμένα κι ανυποψίαστα δίποδα….! ▓ 
 
  { Μετάφραση Κορανίου : Λ. ΜΙΛΙΛΗ : ε, κι αυτή /η θαυμάστρια του Κορανίου/ , ’’κωδικικώς’’ ’’μυημένη’’…!; } 
 
                  ============================================================== 
 
█            Κεφ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δημιουργήσαμε τον άνθρωπο από την ένωση του αρσενικού και του θηλυκού 
 
              ----------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------ 
► ▪ Κεφ. Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δημιουργήθηκε / ο άνθρωπος / από ένα χυμένο υγρό που βρίσκεται στα πλευρά. 
▪ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : ΕΜΕΙΣ : …., δημιούργησε / ο Αλλάχ / τον άνθρωπο από πηλό. 
   ( Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : …..από στεγνό / ανεν’’άερο’’…!; / πηλό, από μαύρη ζυμωμένη λάσπη….! ) 
▪ Κεφ. ΟΙ ΘΡΟΜΒΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δημιούργησε / ο Αλλάχ τον άνθρωπο / από τους θρόμβους του αίματος! 
▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Ήταν Αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο από το νερό. 
▪ Κεφ. ΣΥΝΟΦΡΥΩΘΗΚΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Από ένα μικρό σπέρμα τον δημιούργησε Αυτός / ο Αλλάχ τον άνθρωπο / και του έδωσε αναλογίες. 
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▪ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ξεχνά ο άνθρωπος πως τον (!;) δημιουργήσαμε από το κενό; 
▪ Κεφ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Ήταν Αυτός που σας (!;) δημιούργησε από την σκόνη, φτιάχνοντας ένα μικρό σπέρμα, 
και μετά ένα θρόμβο αίματος. 
▪ Κεφ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Μήπως δεν σε (!;) δημιουργήσαμε / ω άνθρωπε / από ένα (!;) ανάξιο υγρό, 
     [ Έιιιιι…., ω θρησκομαστούρια «ανάξια» ‘’«υγρά»’’ -- ‘’«νερά»’’…., τα ‘’«αέρια»’’ είναι άξια…!; ] 
που το κρατήσαμε (!;) Εμείς σε ασφαλές δοχείο 1 / 1 την μήτρα / για ένα ορισμένο χρόνο; 
Όλα αυτά κάναμε Εμείς, (!;) πόσο θαυμάσιο είναι το έργο μας! 
  ---- Αλλαχικός ναρκισσισμός…., αλλαχικός κι ο σαδισμός…., λευτερωθείτε απ’ τα….. ’’……–ισμός’’….! ---- 
▪ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Σας γνώριζε καλά Αυτός / ο Αλλάχ / όταν σας δημιούργησε από το χώμα 
και όταν είσαστε ακόμα κρυμμένοι στις μήτρες των μανάδων σας. 
▪ Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ : Άνθρωποι, Εμείς σας δημιουργήσαμε από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό 
και σας διαιρέσαμε σε έθνη και φυλές (!;) για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλο. 
▪ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : Ήταν αυτός που σας δημιούργησε από ένα μοναδικό πλάσμα. 
Από αυτό το πλάσμα Αυτός δημιούργησε τη σύντροφό του, 
(!;) για να βρει ανακούφιση κοντά της.….,….. κ. λ. π….! ◄          ( …..Έιιιιι…., αντιφάαααασειςςςςς…!; ) 
                   ----------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------- 
 
                             #####-----------------------------------------------------------------------------------------##### 
                       {__{              Ανθρωποπλασία…… 
         ▌ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο : 
▪ Αίγυπτος : άλλοι Αιγύπτιοι ναïκοί πίστευαν πως η δημιουργία, και, του ανθρώπου έγινε από….: 
εμετό ή αυνανισμό ή περιττώματα του θεού…., 
ενώ άλλοι Αιγύπτιοι ναїκοί πίστευαν πως έγινε…., κι αυτή, κι η ανθρωποπλασία…., 
από αυτοσύλληψη του θεού Φθα, στην καρδιά του ή αλλού….: εξευμενισμένη θεωρία, κι αυτή….! 
      (( …..άλλοι, Αιγύπτιοι ναїκοί, πίστευαν πως οι θεοί έπλασαν τα ανθρώπινα όντα από το λόγο του Φθα 
      ή σχεδιάζοντάς ‘τα στον τροχό του αγγειοπλάστη….! )) 
▪ Γερμανία : Πίστευαν, οι αρχαίοι Γερμανοί, ότι από τη φωτιά, σε ένωσή της με τον πάγο, 
προέκυψε ο ανθρωπόμορφος γίγαντας Υμίρ, απ’ τα μαλλιά του οποίου προέκυψαν τα δέντρα 
κι απ’ αυτά τα δυο δέντρα προέκυψαν οι δυο πρωτάνθρωποι….! 
▪ Ωκεανία : ανθρωποπλασία από πηλό….: πήλινη γυναίκα, εμφύσηση ζωής….! ▌ 
 
             ♠ Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : 
▪ Ιράν : μύθος πρωτόγονου ανθρώπου, που κατέβηκε από τον κόσμο του φωτός στην ακατέργαστη ύλη, 
και που, τελικά, θα απαλλαγή από τα δεσμά της ύλης….! 
▪ Ινδία….: (Βραχμανισμός, Ινδουισμός,…..) Οι 4 τάξεις -- κάστες των Ινδών….: 
Βραχμάνοι, Ξαντρίγια, Βεσχίας και Σούντρας 
κατάγονται από το στόμα, τους βραχίονες, τους μηρούς του Πουρούσα, του πρωταρχικού όντος….! ♠ 
 
            ■ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : 
Ο Παυσανίας αφηγείται πως στη Πανόπεια της Φωκίδας, έδειχναν κάτι (!;) πέτρες 
που είχαν την ίδια οσμή με το ανθρώπινο δέρμα : είσαν, όπως διατείνονταν, απομεινάρια από τον πηλό 
που είχε χρησιμοποιήσει ο Προμηθέας για να πλάσει τους ανθρώπους….! 
Ένας (!;) χαριτωμένος θρύλος, που τον αναφέρει ο Αίσωπος, λέει πως ο Προμηθέας 
είχε χρησιμοποιήσει δάκρυα 
για να μουσκέψει τον πηλό, μ’ αυτόν που είχε φτιάξει τον πρώτο άνθρωπο….! ■ 
 
            ● Παλαιά Διαθήκη : 
ανθρωποπλασία από πηλό και πνεύμα του Θεού….! ●….! }__} 
                         #####-------------------------------------------------------------------------------------##### 
 
           ------------------------------------------------%%%%%%%%%%--------------------------------------------- 
♣ Τελικά, από τι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χα, δεν καταστάλαξαν ‘’ακόμα’’ κι οι Ισλαμιστές….: 
από πλευρά, από πηλό, από θρόμβο του αίματος, από νερό, από μικρό σπέρμα, από κενό, 
από σπέρμα και, μετά, θρόμβο αίματος, που φτιάχτηκαν από σκόνη…., από ένα «ανάξιο υγρό» κ. λ. π….! 
               ([ …..εμ, το ψέμα, επαναλαμβανόμενο, είναι διαφορετικό κι αντιφατικό, στις επαναλήψεις του…., 
               ενώ η αλήθεια, έτσι, όχι…., όμοια….! ]) 
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Και, ο άνθρωπος, δημιουργήθηκε από τον Αλλάχ / Γιαχβέ : Γιαχβαλλάχ / 
τη παρουσία και τη συμμετοχή άλλων ή όχι…!; 
                     --**-- Γέν.: 1 : 26:Θεός : «Άς πλάσωμεν 
                                 // …..ΕΜΕΙΣ : οι του ουρανού, οι εκτός ‘’κήπου’’ Εδέμ : του, αργότερα, Ισραήλ….. // 
                     άνθρωπον κατά την εικόνα και την ομοίωσιν ημών | ΗΜΩΝ |…..»….! --**-- 
Ε, ούτε κι αυτό μας το ξεκαθαρίζουν οι, κι εδώ, θεομπαίχτες, λαομπαίχτες,….! 
 
Σαφώς, κι εδώ, εξαρτάται από το τι, σχετικές, πληροφορίες ‘’ανεμο’’μάζευε, 
και, ο κάθε ένας ‘’ευαγγελιστής’’ του Μωάμεθ…., έστω, ‘’ατζαμής’’ κωδικοποιητής…., 
κι όλα τα άλλα…., τα περί άμεσης, τάχα, αποκαλύψεως…., είναι ισλαμικές τρίχες, κι αυτά….! 
 
Ναι, κι είν’ ανάξια λόγου όλα τ’ ανισόρροπα των Εσείς -- ‘’Εσείς’’ : ‘’αερίων’’ -- απαξιωτών των ‘’νερών’’…., 
μιας και….. από ό,τι κι όποιους/ον και να νομίζουν πως φτιάχτηκε ο άνθρωπος…., μάλλον, το κορμί του…., 
ήταν, λένε, «ανάξια» ύλη….! Ουστ…., χξς΄, ρε ανάξιοι….. κοινωνιο,’’ανθρωπο’’,πλάστες….! 
 
Ως δε προς τις άλλες θρησκείεςςςςς, μυθολογίεςςςςς, και σχετικά με την πρώτη ύλη ανθρωποπλασίας, 
αυτό παρουσιάζεται να είναι, χμ, από….. 
εμετό ή αυνανισμό του δημιουργού ‘’θεού’’, στους αρχαίους Αιγυπτίους,….. 
έως κόπρανα των δύο συνδημιουργών ‘’θεών’’, στους ριζοσπάσες δυαρχιστές -- δυιστές,….. 
εχ, και μη χειρότερα…., που έχει και χειρότερα 
στους δόλια, κι ‘’αρχοντόθεν’’, κωδικοποιημένους σχιζομύθους,….! ♣ 
                  ------------------------------------------------%%%%%%%%%%---------------------------------------------- 
 
ώστε (!;) να μπορούμε Εμείς να τον βάλουμε σε δοκιμασία. 
 
          -#---------------------------------------------------########----------------------------------------------------#- 
                        {##{               Δοκιμασίες, Κισμέτ,….. 
           ◘ ▪ Κοράνι….: 
▪ Κεφ. Ο Άνθρωπος : Εμείς : Δημιουργήσαμε τον άνθρωπο από την ένωση του αρσενικού και του θηλυκού 
ώστε να μπορούμε Εμείς να τον βάλουμε σε δοκιμασία. 
▪ Κεφ. Κυριαρχία : Εμείς : Αυτός / ο Αλλάχ / δημιούργησε την ζωή και τον θάνατο για να σας δοκιμάσει 
και να δει ποιος από σας τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτός είναι ο Μεγαλοδύναμος, ο Επιεικής….! 
▪ Κεφ. Μωάμεθ : Εμείς : Θα σας βάλουμε σε δοκιμασία (!;) μέχρι να ανακαλύψουμε Εμείς 
ανάμεσά σας τον γενναίο και τον αποφασιστικό και μέχρι να βεβαιωθούμε 
για όλα αυτά που λέγονται για σας….! 
▪ Κεφ. Αλ Φουκάν : Εμείς : Σε δοκιμάζουμε / ω Μωάμεθ / Εμείς | …..ο Αλλάχ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’….. | 
συγκρίνοντάς σε με τους άλλους. 
 
             *_* …..τάχα, με τους προ αυτού σταλθέντες αποστόλους των, 
             μα και με συγχρόνους του ‘’εγκάθετους’’ συνυποψηφίους…., 
             όπως, και, με τον Ιησού…., που εξελέγη...., κι αυτός, ο «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών» : 
             Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29…., 
             και «εχρίσθη / ο Ιησούς Χριστός / με έλαιον αγαλλιάσεως, αυτός μάλλον παρά οι φίλοι του» : 
             Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….. *_* 
 
Δεν θα έχεις υπομονή; Ο Κύριός σου τα βλέπει όλα….! 
▪ Κεφ. Ίμραν : Εμείς : Κανείς δεν πεθαίνει αν δεν το καλέσει ο Αλλάχ. 
Το όριο της ζωής κάθε ανθρώπου είναι προδικασμένο….! 
▪ Κεφ. Αγελάδα : Εμείς : Εμείς έχουμε προδιαγράψει τις πράξεις όλων των ανθρώπων….! 
▪ Κεφ. Η Πολιτεία : Εμείς : Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο για να τον δοκιμάζουμε με δυστυχίες….! 
▪ Κεφ. Ίμραν : Εμείς : Μην αφήσεις τους άπιστους να νομίζουν 
πως εμείς μακραίνουμε τις μέρες τους για δικό τους καλό. (!;) Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο 
για να βουτηχθούν ακόμα πιο βαθιά μέσα στην ανομία. Η τιμωρία τους θα είναι ταπεινωτική. 
Ο Αλλάχ αν άφησε τους πιστούς να μαστίζονται από τα σημερινά δεινά τους 
(!;) είναι γιατί θέλει να ξεχωρίσει το κακό από το καλό….! 
▪ Κεφ. Το Νυχτερινό Ταξίδι : Εμείς :Το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου 
το έχουμε Εμείς δέσει γύρω από το λαιμό του….! 
▪ Κεφ. Ιωνάθαν : Εμείς : Ένα χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί (!;) για κάθε έθνος, 
όταν έλθει η ώρα τους, δεν θα καθυστερήσουν ούτε ένα λεπτό, ούτε μπορούν να πάνε πριν από αυτήν….! 
 



4 

▪ Κεφ. Αυτό που έρχεται : Εμείς : Έτσι λοιπόν, αν αυτός είναι ευνοημένος, η μοίρα του θα είναι ειρηνική 
και κήποι χαράς τον περιμένουν / στον παράδεισο / ….! 
▪ Κεφ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο 
για να τον δοκιμάσουμε με δυστυχίες….. ◘ 
 
             ▼ Καινή Διαθήκη : 
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 13 :«Ο Θεός είναι πιστός 
και (!;) δεν θα σας αφήση να δοκιμασθήτε περισσότερον από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε, 
αλλά μαζί με την δοκιμασίαν θα δώση και την διέξοδον, διά να μπορήτε να βαστάξετε»….! 
▪ Ματθαίος : 10 : 29, 30, 31….: Ι. Χ / προς μαθητές του / : 
«Δεν πωλούνται δύο σπουργίτια ( δούλοι : σπουργίτια ) για μία πεντάρα; 
Και όμως ένα από αυτά δεν πέφτει εις την γην, χωρίς την θέλησιν του Πατέρα σας. 
Ενώ σ’ εσάς και οι τρίχες της κεφαλής είναι όλες μετρημένες. 
Μη φοβάσθε λοιπόν·έχετε μεγαλύτερην αξίαν από πολλά σπουργίτια»….! 
▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 9 : 15 : Και ελύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι 
που είχαν προετοιμασθή δι’ αυτήν την ώραν, την ημέραν, τον μήνα και το έτος, 
διά να σκοτώσουν το τρίτον των ανθρώπων….! ▲ 
 
                 ▬ ▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 12, 13 :  
// …..νουθεσία Πέτρου περί υποταγής των λαών στις ανώτερες εξουσίες, ώς και στις πιο διεστραμμένες….. // 
            [ …..α, ίσιο σας φαίνεται, ακόμα, το με μάσκα ίσιου ανάποδο : στραβό…., ε, μαζόχια…!; ] 
    «Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά την φλογερήν δοκιμασίαν σας 
 
                   (( Μη και μη και μη και μη….,/ όχι άλλη δοκιμήηηηη….! 
                   ‘’Βάρδια’’ στο μη ασυνήθιστο…../ και ‘’το φεγγάρι αβύθιστο’’….! )) 
 
    που γίνεται προς δοκιμήν σας, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο, 
    αλλά, κατά το μέτρον που γίνεσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, 
 
              /$$/ Καίσαρες και Πάπες οι διαστροφοτ,ρ,αγοί…., και του άπαθου Χριστούλη την κρυφή υποταγή 
              τα θύματα την έχουν ‘’κοινωνία’’…., ω, με ανάλογη χαρά και μαζοχία….! 
              Χαρά στη λύπη σας…., λοιπόν…., και λύπη στη χαρά σας…., εχ…., ’’μαγκιά’’ σας….! 
              Ε, ναι, λοιπόν,….: σ’ όλες τις μυθολογίες : ‘’μυθολογίες’’, που τις κατάντησαν θρησκείες, 
              σχιζοδοκιμαστές ‘’θεοί’’ ήταν κι ‘’είναι’’….. οι του Σατάνα αηδίες….! 
              Ουστ, Γιαχβοδιοβραχμοαλλαχτζήδες…., ’’χαζο’’αλληλοαντιγραφόμενοι….! /$$/ 
 
    να χαίρετε διά να αισθανθήτε χαράν και αγαλίασιν, και όταν η δόξα του αποκαλυφθή»….,….! 
 
                    ---- Δόξα αποκεκαλυμμένη….,/ ε, να, λόξα καλυμμένη….,/ 
                    ω λοξίες τους καημένοι….,/ παναιώνια εμπαιγμένοι….! ---- 
 
    { Ρίξτε ‘τους, αράδα,/ στης λήθης τον Καιάδα….,/ που είν’ ώρα να σωθείτε/ απ’ τα Θηριοθηρία….,/ 
    ω ήμεροι, που αγριέψατε/ από σατάν εγκάθετα,/ θεόμασκους δοκιμαστές….,/ σε ‘’χρονοουτοπία’’….! } ▬ 
 
          ► Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : 
Η ειμαρμένη είναι ο…., τάχα, θεσπισμένος από τον ίδιο τον Δία…., χξς΄, τον κύριο….. με τον Κύριο…., 
νόμος που διέπει τον κόσμο και που κι αυτός, ο Δίας, υπόκειται σε αυτόν….! 
Είναι γνωστό, ότι ο κυρίαρχος του Ολύμπου μάταια προσπάθησε 
να σώσει το γιο του, απ’ τη Λαοδάμεια, Σαρπηδόνα από το θάνατο 
και τελικά αναγκάστηκε να υποκύψει σε μια ανώτερη δύναμη, δηλαδή στη δύναμη των Μοιρών….! ◄ 
 
           ▀ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών : 
( ένθεος ) Βουδδισμός : ο Θεός έχει το κάρμα του, υπόκειται στη Σαμσάρα, στο φυσικό νόμο / της φθοράς / , 
αλλά γεννιέται με την εμφάνιση κάθε νέου κόσμου, πρώτος από όλα τα όντα, 
εξαιτίας των πριν καλών του πράξεων….: 
άλλοι….: θεός = αθάνατος…., άλλοι….. θεός = θνητός….. και με ζωή 31 τρισεκατομύρια χρόνια….! ▄ 
 
         --**-- Ξου, ρε, τετράποδα δίποδα ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’ : ’’θεοί’’ : Κύριοι :…., 
         ουστ, ρε, δοκιμαστές και ‘’άμοιροι’’ κισμετοπλάστες….! --**-- ….. }##} 
               -#-------------------------------------------------------########---------------------------------------------------#- 
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● ▪ Κεφ. ΤΟ ΒΟΥΝΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Δημιουργήθηκαν αυτοί / οι άπιστοι / από το κενό; 
                                ( Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : Ξεχνά ο άνθρωπος πως τον δημιουργήσαμε από το κενό; ) 
                   *** Τίποτα από το τίποτα….,/ ανυπαρξία απ’ την ανυπαρξία….,/ 
                   μα….. απ’ τους….. κενόκρανους…../ όλα τα τζούφια –τους μηδέν….,/ να, βρε…., και αηδία….! *** 
Ή μήπως ήταν δημιουργοί του εαυτού τους; 
 
         [[ Ονειρεύτηκε, ’’μοιραία’’, ο ονειρευτής τον εαυτό του 
         να δημιουργεί τον εαυτό του…., μες στο πρώτο, ενύπνιο, όνειρό του…., 
         και…., όταν ξύπνησε…., θυμήθηκε…., ανακλήθηκε, αυτόματα, στη μνήμη του, ’’φωτογραφικά’’…., 
         και, την αρχιγονική -- αβιογενή γέννησή του….! 
         Κ. ο. κ…..  και, πάντα, η ίδια, ’’απαντητική’, ‘’φωτογραφία’’….! ]] 
                                                   ---- Με είδα στο όνειρό μου να με ονειρεύομαι 
                                                   πως με ονειρευόμουνα ‘’ονειρευτή’’ σε θείο όνειρο….! ---- ● 
 
         { ▪ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ δημιούργησε κάθε άγριο (!;) ζώο από το νερό. } 
       ---- Άρα, χα, και, ο Μωάμεθ ήταν, εξαιρετικά, λασπο∙νερένιος…., χμ, χαμο’’νερένιος’’ : ‘’πάτος λαός’’…., 
 |_| Ε, τον μετάλλαξαν σε ‘’πολεμικό’’, ‘’κροτούν’’, ‘’αέριο’’…., σε μεγαλοαστικό πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’….! |_| 
       και, που μυρίζει νεροχύτη και σεληνοβόθρο….! ---- █ 
 
                  ================================================================ 
                  ================================================================ 
 
                            13 --- 2 ) 
 
              ▓      ♠ Κεφ. ΑΦΘΟΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Σου δώσαμε / ω Μωάμεθ / αφθονία. 
 
          $▪$ …..ε, αλίμονο….! Τόσες στρατηγικές μεθοδείες καταστρώσατε 
          για χάρη του ‘’εκλεκτού’’ σας σκουπιδιού, ω ρε Εσείς -- ‘’Εσείς’’, 
          ωρέ ‘’Μεγαλάδελφοι’’ θεόμασκοι σατανάδες : τζίνια…., 
          τόσα λάφυρα του εξασφαλίσατε…., κι αυτουνού και της βρωμοκλίκας του -- ‘’χορηγών’’ του…., 
          χώρια τα κλαιψιμαίικα…., ωχ, και να είναι μπατίρης ο λαφυρο’’τέτοιος’’…., φτωχό ‘’πτωχό αέριο’’…., 
          ω αντιστοιχίες λαφυρο,πλιατσικο,λόγοι των….: 
          Ξενοφόντηδων, Ισοκράτηδων, Ιωήληδων, Μωυσήδηδων, Ησαΐδηδων,….! $▪$ 
 
Να προσεύχεσαι στον Κύριό σου και να θυσιάζεις σε Αυτόν. 
   // Α, αν ‘’αυτοθυσιαζόσουν’’, κι εσύ, στον δεσποινίδο σου, ω Μωαμεθάρα, θα ‘ταν λιγότερο χάλια η Γη….! // 
 
          ♦ ▪ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
          Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Προσευχηθείτε αν θέλετε σε αυτούς (!;) που θεοποιήσατε»………. 
          Να προσεύχεσαι κατά τη δύση του ηλίου, όταν πέφτει η νύχτα, και κατά την αυγή, 
          η προσευχή της αυγής έχει τους μάρτυρές της». 
 
               # Αδιάκοπη η ‘’βάρδια’’ των αγίων….,/ για των πιστών τις προσευχές….,/ σε νύχτα και σε μέρα….,/ 
               κι ό,τι σου πουν οι εμπαιχτές….,/ φονιάδες, και, του αυθόρμητου….,/ 
               πότε και πού και πώς κι οι προσευχές….,/ κάνε ‘το πέρα….! # 
                           --*-- …..«Γιούχα στους άγιους του Γιαχβέ….,/ εύγε στου Αλλάχ τους μάρτυρες….!»….,/ 
                           λέει ο Μωάμ στα σφάγια….,/ θυσία που ‘ν’ στους γδάρτηδες….! --*-- ….. ♦ 
 
Όποιος σε μισεί θα μείνει άτεκνος. 
       /__/ …..ε, τότε, ας ψαχτούν οι άτεκνοι, και, ρασοφορεμένοι σου…., 
       να μάθουμε κι εμείς, χμ, ποιοι είναι οι γνήσιοι ‘’διάδοχοί’’ σου….. και ποιοι….. οι γιαλαντζί….! 
       Και σιγά, ρε χξς΄ συ ‘’τέτοιο’’, μη συμβεί ‘’μητροκλεισία’’…., 
       ως και με τους αρχαίους Πατρινούς και με τη θεά, ξου, Αρτέμιδα….,….. 
       ή ως και με τον οίκο των βασιλιά των Γεράρων Αβιμέλεχ….: 
       ’’θεό’’θεν, μητροκλείσιμο και στειρότητα….: Γένεσις : 20 : 18….! 
       Σαφώς, σε Πατρινούς και Γεραρίτες, αποκωδικοποιητικά, πρόκειται για ιμπεριαλιστική στειρότητα….! /__/ 
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           ◘ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : κεφ. 4, εδ.14….. και….. 16….: 
           «Ο Αλέξανδρος ο χαλκωματής πολλά κακά μου έκανε. 
           Ο Κύριος θα του ανταποδώση κατά τα έργα του.»….. και….. «Είθε να μη καταλογισθή αυτό 
           /*/ …..η μη συμπαράσταση ‘’πιστών’’ του σε δυσκολία του….. /*/ εις βάρος των»…..! 
    |_| …..η διαπίστωση με θα…../ κρυφή κατάρα είναι με να….,/ κι εδώ, ε, να…., κι αλλού, ε, να….,…../ 
    όποιον ασύμφορο αρά…../ κι όποιον συμφέρει ευλογία….:/ του Σαύρου Π,Φ,αύλου η διπλωματία….! |_| ◘ 
 
           ● Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
           Ο Κύριός σας / ω πιστοί / δίνει με αφθονία σε όποιον Αυτός θέλει 
           και φειδωλά σε όποιον Αυτός επιθυμεί. 
 
       *** …..σαφώς, πλην απ’ τα κλεψιμαίικά τους…., τα άλλα, όλα, θεόδοτα…., χμ, ώς κι οι δούλοι τους…., 
       μα….. και η φτώχεια μας….. θεόοοοοδοτη είναι κι αυτή…., ε, ξου, κι άει….. ‘’στην ευχή’’….! 
                   ▪ Λάο Τσε, γεννηθείς το 604 π. Χ,….: «Αυτόν που ο Ουρανός θέλει να σώσει, 
                   τον προστατεύει με την Αγάπη»….! *** ● 
 
Αυτός γνωρίζει και παρατηρεί τους υπηρέτες Του. 
 
                     ♠ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 9, εδ. 15…..και 18 : 
                     «…..Διότι εις τον Μωυσήν λέγει / …..ο Γιαχβέ : ’’θεός’’ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ : Κύριος :….. /, 
                     ‘’Θα ελεήσω εκείνον που ελεώ και θα σπλαγχνισθώ εκείνον που σπλαγχνίζομαι.’’»….. 
                     και «Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν.». 
 
            |_| …..χμ, έτσι, κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’, ’’θεοί’’, ρατσιστές…., ως, λ. χ, ο Δίας, που, καθώς μας πληροφορεί 
            ο αυλοκόλακας του Δία της εποχής του και κωδικικέ μυθοπλάστης Απολλόδωρος ο Αθηναίος, 
            χάρισε, ‘’διπλωματικά’’, στο γιο του με την Ευρώπη Σαρπηδόνα τριπλάσια χρόνια ζωής 
            από ό,τι έδινε, συνήθως, στους άλλους ανθρώπους…., α, ως εκλεκτό εξώγαμό του, κι εδώ…., 
            ενώ, αντίθετα, όχι στο γιο του με τη Λαοδάμεια, επίσης, Σαρπηδόνα…., 
            μη εκλεκτό εξώγαμό του, κι εδώ…., 
            τον οποίο, τάχα, προσπάθησε να τον σώσει από το θάνατο και, τελικά, αναγκάστηκε 
            να υποκύψει σε μια ανώτερη δύναμη, χμ, την των Μοιρών, χα, των ‘’Μεγαλάδελφων’’….!….. |_| 
 ---- Όλες τις θρησκείες τους μελέτησα κι έναν ‘’Θεό’’ με ‘’διδυμιά’’ και ‘’σπλάχνα’’ δεν συνάντησα….! ---- ♠ 
 
              -$$--------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$- 
▌▪ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Η Μέρα της Εξιλέωσης / της Κρίσης / πλησιάζει,….. 
 
                       (( …..Όνειρο απλησίαστο της Εξιλέωσης η Μέρα…., 
                       μα της Εξεξεξιλέωσης η Νύχτα παναιώνιο Καθεστώς…., 
                       απ’ τη γενεά αυτή έως «τη γενεά εκείνη»….. και τέρμα πέρα….! 
                       Εμ, και τι άλλο να συντελεστεί στη Γη…., 
                       με μοιρασμένους ρόλους….. για ξύπνιους και χαχόλους…!; Αέρααααα….! )) 
 
    ■ ▪ Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34 και 10 : 23 : Ι. Χ : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, 
    πριν γίνουν όλα αυτά / …..τα της συντέλειας, Κρίσης,….. / « και….. 
    «Σας βεβαιώ / ω μαθητές /, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε τας πόλεις του Ισραήλ 
    έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου»….! 
    ▪ Ματθαίος : 16 : 28 και Μάρκος : 9 : 1 : Ι. Χ : 
    «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, 
    οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου 
    να έρχεται εις την βασιλείαν του»….! 
    ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 37 : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος 
    και δεν θα βραδύνη»….! 
    ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 3 : «…..διότι ο καιρός / της 2ης παρουσίας του Ι. Χ / πλησιάζει….! 
    ▪ Ιακώβου : 5 : 8 : «…..δυναμώστε τις καρδιές σας / ω αδελφοί / , 
    διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει»….!….. ■ ▌  ▓ 
             -$$-------------------------------------------------------------------------------------------------------$$- 
 
                    =============================================================== 
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█            Κεφ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα γνωρίσει / ο άνθρωπος / τι είναι το Ύψος! 
       [[ Ω, το ‘’γνωρίσαμε’’, κι εμείς,…. Υψοïλιγγιωδώς….: Ναδίρ είναι το Ζενίθ στον αντεστραμμένο….! 
       Και, στου σατανόμουρλου Μωάμεθ τα μεθύσια…., τα ανάποδα ήταν…., και, ακόμα, είναι…., ίσια….! ]] 
Είναι η απελευθέρωση του σκλάβου,………. 
               |*| Ε, όσο γι’ αυτό…., κι εκείνοι…., από ντόπια ‘’Κίρκη’’ σε ξένη, αλλομεταμορφώτρα’’, ‘’Κίρκη’’….! 
               Γαρά κιοπέκ γκιτίορ….. γαρά κιοπέκ γκελίορ…., βάι -- βάι…., μπρε ιμπεριάλ κιοπεκλέρ….! |*| 
 
Αυτοί που πράττουν αυτό / …..γενικά, το καλό…., ε, το κατ’ αυτούς καλό….. / θα σταθούν στα δεξιά μου, 
αλλά αυτοί που αρνιούνται τις αποκαλύψεις Μας θα σταθούν στα αριστερά μου, 
κοντά στην φωτιά της Κόλασης. 
 
       *_* Ναι, μα…., αν είναι κι αυτοί σεληνότροποι -- σατανότροποι σαν και σένα…., πάνε κέντρο Σελήνης….. 
       και, μετά, εξωσυμπαντικά και φωτόσφαιρα α΄ : ‘’μήτρα’’ ψυχών κ. λ. π…., φωτιά στα μπατζάκια σας…., 
       χμ, και προφήτεψες και για σένα, ρε ‘’αριστερόστητε’’ κι αστοιχείωτε μεταφήτη….! 
       Όσο για τους άλλους…., τους ηλιότροπους και θεότροπους…., 
       αυτούς που δεν πράττουν, χα, το, κατ’ εσέ, καλό…., ε, όσοι…., πάνε Ήλιο μεριά…., ηλιοκέντρο…., 
       να σε ‘’κλαίνε’’ με γέλια, και σένα, ρε θεομπαίχτη και ‘’θεοκτόνε’’….! 
       Και….. γελά καλύτερα, ω ζωντανοί….. άπιστοι, αυτός που γελά μεταθανάτια….! *_* 
 
            ♠ Ματθαίος : κεφ. 25, εδ. 31, 32, 33 : Ι. Χ : «Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου 
            με όλην του την δόξαν            [ Ωχ, ω ‘’νεφελο’’παρμένη «γενεά αυτή», χμ, της πανλόξας,….! ] 
            και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του 
                                  // Βαθροδόξα….. βοθρολόξα….! // 
            και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίση τους μεν από τους δε, 
            όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, 
            και θα τοποθετήση τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του.». 
 
                    --*-- …..Κι ήσυχα τα προβατάκια….,/ όλο τάξη…., ζούσαν…., πάλι….,/ 
                    ώς το ‘’Πάσχα’’…., που τα ‘φάγαν…../ τα κατσίκια….. και ‘’οι άλλοι’’….! 
                    Βεβαίως, περί ‘’τέτοιας’’, ή, περίπου, ’’τέτοιας’’, εσχατολογίας 
                    και, και, με διαχωρισμό δικαίων και αδίκων, ω Ζουρβανιστή Μωάμεθ, 
                    μίλησαν, αιώνες κι αιώνες πριν, κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’…., 
                    ως, λ. χ,….: οι Πέρσες, οι Ιουδαίοι, οι Γερμανοί, οι Ινδοί, οι Έλληνες,…..αλλά….! --*-- ♠ 
 
▼ ▪ Κεφ. ΤΑ ΧΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα κρεμάσουν τα κεφάλια τους / οι άπιστοι, ω Μωάμεθ, κατά την Mέρα της Κρίσης / 
με τρόμο μπροστά στον Ζωντανό, τον Αιώνιο. 1 
/ 1 Η φράση έχει ληφθή κατευθείαν από την Εβραïκή Hai we Quyyam / ▲ 
 
                ▬ ▪ Ματθαίος : κεφ. 25, εδ. 41 : Ι. Χ : «Τότε θα πη // ο Υιός του ανθρώπου : ο, σαρκικός, Ιησούς // 
                και σ’ εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά, ’’Φύγετε απ’ εμέ, καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, 
                που έχει ετοιμασθή διά τον διάβολον και τους αγγέλους του,…..’’.» ▬ 
 
▀ ▪ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Η Κόλαση είναι η ανταμοιβή τους : επειδή δεν είχαν πίστη και ειρωνεύτηκαν 
τους αποστόλους Μου και τις αποκαλύψεις Μου. 
                              || Χμ, όταν, τελικά, κυριαρχήσουν οι θρησκοϊμπεριάλες….! || 
              --_-- …..οι που δεν τους δέχονται,/ να, και τους απορρίπτουν….,/ 
              κατάρες, ράβδοι κι απειλές/ επάνω τους, εχ, πίπτουν….! --_-- ▄ 
 
           // ▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
           Κοίταξε | ω Μωάμεθ | τα επίθετα που χρησιμοποιούν για σένα. // 
 
                      --**-- …..Χα, με πόσα…., ειρωνικά, βεβαίως…., παρατσούκλια…., κερδίζεται η Κόλαση…., 
                      βρε «φαλακρέ» Ελισαιέ Μωάμ…!; 
                      Πάντως, επίγεια κόλαση περνούσαν παντού και πάντα όποιοι έκαναν παρόμοια ή άλλα…., 
                      ως, λ.χ,….: στις Ινδίες…., μάλιστα, έως και τον 19ο αιώνα…., 
                      όποιος, από τις κατώτερες τάξεις, έβριζε ένα από τα πρόσωπα 
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                      που θεωρούνταν ιερά καταδικάζονταν σε κάψιμο της γλώσσας του…., 
                      ακόμα κι αν τολμούσε να υποδείξει σε αυτά…., π. χ, σε ένα βραχμάνο…., 
                      τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, 
                      οπότε καταδικάζονταν σε κάψιμο των αυτιών και του στόματός του….! 
                      Σαφώς, κι όλα τα δήθεν παρουσιαζόμενα ως θείες τιμωρίες, ’’θαυματικές’’, 
                      ήσαν πράξεις και έργα διπόδων…., 
                      βέβαια, σ’ όλες, ανεξαιρέτως, τις μυθολογίες : θρησκείες,….. 
                      τα ίδια και τρισχειρότερα…., ε, και λίγα ‘’μας’’ αναφέρουν….! --**--     █ 
 
          =================================================================== 
 
■            Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι λαοί του Βιβλίου / …..οι Ισραηλίτες, κυρίως….. / σου ζητάνε να φέρεις κάτω από τον ουρανό 
ένα βιβλίο για αυτούς. 
     ---- …..η ψυχή τους άδεια…../ με ‘’τετράδια’’….,/ που ‘’Βιβλίο’’ τα βαφτίσαν…../ και ‘’μας’’ φτύσαν….! ---- 
Στον Μωυσή ζήτησαν ένα δυσκολότερο πράγμα από αυτό. Είπαν σε αυτόν : 
«Δείξε μας καθαρά τον Αλλάχ»….. 
              (( Ψυχομύοπες Εσείς…., ψυχομύωψ κι ο Μωυσής…., 
              α, που είδε, και, «τα οπίσω» του Γιαχβαλλάχ, να, ‘’διαζυγικά’’, τα ‘’δειχτικά’’….! )) 
Να πεις :….. 
         *_* Ωχ, μην τους λες τίποτα…., αφού δεν ‘’σε κόφτει’’, κι εσένα, να κάνεις φακιροτρίκς…., 
         μα πές ‘τους ‘’κοφτά’’…., αλά….. Ι. Χ….: «Η γενεά η πονηρή και η μοιχαλίς ζητεί θαύμα, 
         αλλά θαύμα άλλο δεν θα της δοθή παρά το θαύμα του Ιωνά του προφήτου»….: 
         Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 4…., 
         ννναιαιαι…., και ‘’καθαρίζεις’’…., ω πνεύμα κρυπτοσατανικό και, φανερά, ακάθαρτο….! *_*       ■ 
 
          ================================================================== 
 
▓           Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν κατεβαίνουμε / Εμείς / 
 
         [[ …..έι…., είναι, πάντα, εκεί…., στον ήλιο…., οι, ψυχές, αγγέλοι…., μα κι οι νεκρόκορμοι άνθρωποι…., 
         κι όμως, ’’κατεβαίνουν’’…., όταν ψυχοανεβαίνουν οι ανθρώποι…., θεό’’ταχτα’’ και μη και αναλόγως….! 
         …..Είναι, πάντα, εκεί…., στο φεγγάρι…., οι, ψυχές, διαβόλοι…., μα κι οι νεκρόκορμοι κάτθρωποι…., 
         κι όμως, ’’ανεβαίνουν’’…., όταν ψυχοκατεβαίνουν οι κατθρώποι…., 
         σατανό’’ταχτα’’ και μη και αναλόγως….!….. ]] 
 
         *__* Εμείς….: οι άγγελοι του Αλλάχ…., μα….. κατά μερικούς ισλαμιστές σχολιαστές….. ο Γαβριήλ…., 
         ενώ κατ’ άλλους ο Αλλάχ….! 
         …..ελάτε ρε, νομενκλατούρες μανδαρινίσκοι, και μας ‘’τα’’ γκαμπριελοζαλίζετε κι εσείς αλά Μωάμεθ….! 
         Όπου Γαβριήλ, «ο ευγενικός αγγελιοφόρος», ο αρχιπροαγωγός και χορηγός –του γήινος ‘’άγγελος’’…., 
         ή το πολύ -- πολύ κάποιος ‘’χριστιανός’’ καλογερίσκος…., ’’Μεγαλαδελφοκίνητος’’ : 
         ’’θεο’’κίνητος κι εδώ, ως παντού και πάντα…., 
         να τον συνάντησε σε ταξίδι του στη Γαλλία και να τον ‘’μύησε’’ στα σατανο’’χριστιανικά’’ κόλπα…., 
         χμ, ’’άγγελος’’ : φραγγόκοτα ονόματι Γεώργιος ή Γκαμπριέλα…., 
         ε, ή κάποιος από εκείνους στο εξωτερικό : ουρανό 
         που, σαν πήγαινε ο φραγγοπετεινός, τον αναγνώριζαν, ή δ η, ως γιο ή προφήτη του Αλλάχ…..! *__* 
 
από τον Ουρανό παρά μόνο με προσταγή του Κυρίου σου. 2 / 2 : ω Μωάμεθ /. 
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
▪ Κεφ. Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Για κάθε ψυχή υπάρχει ένας φύλακας που την παρακολουθεί. 
                  ( ▪ Κεφ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
                  Κάθε ένας έχει φύλακες αγγέλους μπροστά του και πίσω του, 
                  που τον παρακολουθούν κατά διαταγή του Αλλάχ. ) 
 
            {*{ Α, μόνο, έναν…!;  / …..αλλού, ως ευθύς άνω, λέει, πολλούς….: «μπροστά του και πίσω του»….. / 
            666 ‘’σατανό’’βαλτα σπιουνοπιθήκια και….. ’’ουρά’’ του…., 
            χμ, πισώπλατα, μπροστόκοιλα, πανωκέφαλα, κατωκέφαλα,….. 
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            στο ‘’Σπίτι του Μεγάλου Αδελφού Μωάμ’’…., 
            α, και το πρακτοριλίκι : αγγελολίκι, ‘’θεσμός’’ καλυμμένος σε όλες τις μυθολογίες : θρησκείες,….. 
            παντού και πάντα….! 
            Να…., και ‘’τύφλα νά ‘χουν’’ οι ωτακουστές : καταδότες 
            του…., και, Ελληνοφιλοσοφόθεν…., πολυύμνητου τυράννου Ιέρωνα…., 
            τα ‘’πτηνά : τσαλαπετεινοί αέρος’’ και τα ‘’πτερωτά όντα’’ : ’’τέτοια’’ του Σολομώντος….: 
            το Βιβλίον του Εκκλησιαστού : 10 : 20, ή…., ή…., ήηηηη….! }*} 
 
                  ▌▪ Ματθαίος : κεφ. 18, εδ. 10 : Ι. Χ : «Προσέχετε, να μη περιφρονήσετε 
                  κανένα από τους μικρούς τούτους / …..στρατευμένους –τους ‘’μικρούς’’….. / . 
                  Διότι σας λέγω, ότι οι άγγελοί τους, εις τους ουρανούς, 
                  βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς.»….! 
 
        ---- Κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, κάθε άνθρωπος έχει την Κήρα του : 
        δαιμονικό πνεύμα και δορυφόρος του Άρη, 
        παρούσα από τη γέννησή του ώς το θάνατό του….!….. ---- 
                                    |_| Ναι, βρε, χμ, καθένας έχει από έναν….. κι οι πρωτόπλαστοι δισεκατομύρια…., 
                                    μα ’’τέτοιον’’, πράκτορα -- άγγελο, κανέναν…., αρχικά….! |_| ▌ 
 
▪ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Ο άγγελος που σας έχει αναλάβει θα μεταφέρει τις ψυχές σας. 
 
           ● Α, φως η ψυχή…., ρε ‘’μπουνταλά’’, και συ, Μωάμεθ…., 
             και, μάλιστα, μη φυσικό φως…., υπερυπερυπερταχυτατοκίνητο…., 
             που πάει…., αναλόγως…., 
                           ---- …..ασφαλώς, αλανθάστως και προορισθέντι θείω νόμω…., 
                           ’’αγκαζέ’’ με την από ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης εγκεφαλική ‘’ψυχή’’ της….. ---- 
             μόνη κι ασυνόδευτη και….. ανάλογα με το επιθανάτιο εξαγόμενο της ψυχοενέργειά της…., 
             Ήλιο ή Σελήνη ή Εξωσύμπαν μεριά….: οι θετικές ή αρνητικοθετικές, - +, Ήλιο μεριά…., 
             οι αρνητικές ή θετικοαρνητικές, + -…., και οι αρνητικότατες - - και πλέον…., Σελήνη μεριά…., 
             και οι θετικότατες, ++, και πλέον Εξωσύμπαν…., πλάι στον Κύριο Θεό…., 
             παντού, για ανάλογο ‘’καφέ’’….. σε καθαρτήριους…., ή κι όχι, αναλόγως…., ψυχοσυλλέκτες….!….. 
             Ιδές, κι εσύ, στο 1ο Σιωπολόγιο….! ● 
 
Στον Κύριό σας θα επιστρέψετε όλοι». 
           
      /*/ Εχ, ναι…., μα, μερικοί, πριν από τον Κύριο του Εξωσύμπαντος, στον Δεσπ οινίδο της Σελήνης….! 
      Κι όσο γι’ αυτό, μην αμφιβάλλεις….! ’’Γιαβάς--γιαβάς’’ κι η εκσυμπάντωσή σας, ω ‘’θεοκτόνα’’ σατανίδια, 
      είναι δεδομένη…., που…., αλλιώς…., και, θα χαλούσε το Σύμπαν ο Θεός….! Εεεεε…!; 
      Συνεχίστε, λοιπόν, το βρωμερό και αντιθείο σας ρόλο….. και ‘’θα φάτε καλά’’….! /*/       ▓ 
                                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            ================================================================== 
 
█           Κεφ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ δεν αλλάζει την τύχη ενός λαού εκτός αν αλλάξουν αυτό που βρίσκεται στις καρδιές τους. 
               [ …..Αν ηλιοκαρδιά….., ’’μοιραία’’, ηλιο’’τύχη’’….! 
               Αν φεγγαροκαρδιά…., ’’μοιραία’’, φεγγαρο’’τύχη’’…., κι ας, φορές, δεν….! 
               Και….. τα τρισάθλια ‘’παζάρια’’….. στους τρισάθλιους ‘’παζαρτζήδες’’ σας να τα….! ] 
Αν θέλει να τους ταλαιπωρήσει με κάποια δυστυχία, κανένας δεν μπορεί να εναντιωθεί. 
Εκτός από Αυτόν δεν έχουν κανένα προστάτη….…… 
           { …..ω…., τι μεγαλείο θεïκό….,/ και ποιος να εναντιωθεί….,/ 
           ποιος τον θεόπαθο θνητό….,/ ’’κόντρα’’, να τον παρασταθεί….! Χα, και τι Σικτίρμων ο Οικτίρμων….! } 
 
                              ------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------- 
            ▀ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους, κεφ. 9, εδ. 11, 12, 13….. και….. 16, 17, 18….: 
            «…..και ενώ δεν είχαν ακόμη γεννηθή /…..οι δίδυμοι, ο Ιακώβ και ο Ησαύ : χώρες : Γέν.: 25 : 23…../ 
 
                |**| Χμ, τα ίδια έκανε κι η εκδικητική και ζηλότυπη Ήρα στο με τη σύζυγο του Αμφιτρύονα Αλκμήνη 
                εξώγαμο του Δία Ηρακλή…., τον δίδυμο με τον Ιφικλή….,                    
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                που ο Δίας τον ήθελε / τον Ηρακλή / κυρίαρχο πάνω σ’ όλους τους γείτονές του, 
                πριν ακόμα ιδεί το φως του…., δηλαδή, τον έκανε υποτακτικό του Μηκυναίου Ευρυσθέα…., 
                του οποίου την εξουσία διεκδικούσε ο Ηρακλής….! |**| 
 
            και δεν είχαν κάνει τίποτε καλόν ή κακόν, διά να μείνη η πρόθεσις του Θεού κατ’ εκλογήν, 
 
              ** …..η ιστορία κι η μυθολογία : θρησκεία…., προκειμένου να παρουσιάσουν έναν νάνο ως γίγαντα, 
              χμ, από πρόθεση κι από εκλογή…., ’’αλλάζουν, και, τα φώτα του όντως Θεού’’….! 
              Ε…., αυτές, πάλι…., και προκειμένου να παρουσιάσουν έναν γίγαντα ως νάνο…., 
              χμ, από πρόθεση κι από εκλογή…., ’’αλλάζουν, και, τα σκοτάδια του Διαβόλου’’….! ** 
 
            η οποία δεν εξαρτάται από έργα αλλά από εκείνον, ο οποίος καλεί, 
            ελέχθη εις αυτήν, / …..την Ρεβέκκα….. / 
            Ο μεγαλύτερος θα δουλέψη εις τον νεώτερον, καθώς είναι γραμμένον, 
            Τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα.»….. 
 
            …..και….. «…..(!;) Ώστε λοιπόν δεν εξαρτάται 
            από την θέλησιν ή την προσπάθειαν του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. 
                [[ Εχ, έλεος, πια, ρε ‘’θεοκτόνοι’’…., έλεος…., που….. η ‘’θεοκτονία’’….. φέρνει, και, γενοκτονία….! 
                Χμ, έτσι, λοιπόν, ανύψωναν, οι Ισραηλίτες, και τον Ναουχοδονόσορα και τον Κύρο…., 
                πλην, και, τον Φαραώ…., και ’’τη φάγανε’’ ανυψωτικώςςςςς τους….! ]] 
            Διότι λέγει η γραφή εις τον Φαραώ, Γι’ αυτό ακριβώς σε ανύψωσα, 
            διά να δείξω διά σου την δύναμίν μου και να διαλαληθή το όνομά μου εις όλην την γην. 
            Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει κάνει σκληρόν»….!….. 
 
                   {_{ …..ε…., αλλιώς…., πώς…!; Ναι, ρε, κατά το….: 
                   «Θα σε κάψω, Γιάννη…., θα σε αλλείψω μύξα…., και, για να γειάνει….!»…., 
                   που…., έτσι και κατ’ αυτό και γι’ αυτό….: ---- «Τι είχες, Γιάννη…!;»…., ---- «Μύξες, πάντα….!»….! 
                   Ναι…., βρε αγγελούδια….: του Γιαχβέ, του Αλλάχ, του Δία, του Βράχμα κ. τ. λ…., 
                   κι εγώ, γι’ αυτό, κυρίως, σας δαιμονίζω…., 
                   που, αλλιώς, πώς θα σας δείξω κι εσάς ότι μπορώ να εκβάλλω δαιμόνια…!; 
                   Και, χα, ω ’’διατάνοι’’…., λαλήστε τους….. 
                   και….. διαλαλήστε τους…., κοινώς, κράξατέ ‘τους…., τους περιστερόντυτους κόρακες….! }_} ▄ 
 
          ([ …..κισμέτ εδώ….,/ κισμέτ κι εκεί….,/ κισμέτ και παραπέρα….,/ 
          μη τρέχα και μη γύρευε….,/ που έφτιαχνε αέρα….! 
          Γιούρια στα σχιζοπαλιούρια….,/ γιούρια, μαριονέτες, γιούχα….,/ ρατσισμός…., αέρααααα….! ]) 
                         ---------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------- 
 
Αυτός ρίχνει τα αστροπελέκια Του σε όποιον / κυρίως, από τους απίστους / Αυτός θέλει………. 
 
                         ------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------- 
           ▪ Ρε Εσείς, μήπως, τυχόν, ξέρετε πού θέλει να ρίξει τα αστροπαλούκια Του…!; Για να φυλαχτείτε….! 
           Και, φυσικά, κι εδώ, αποκωδικοποιημένα, εννοεί ο αστοιχείωτος Μωάμεθ, έστω…., 
           ε, να, ο ‘’ευαγγελιστής’’ του…., όπου αστροπελέκι…., πολεμικό πυρ και….. κεραυνο’’νεφέλια’’…., 
           κάτι αντίστοιχο, χα, κι εξ αντιγραφής, και, με τον κεραυνό του Δία, 
           που, όποτε ήθελε, και, να εκδικηθεί τους ανυπόταχτους, απίστους του, τους μη υποτασσόμενούς του, 
           τους τιμωρούσε με….. ιμπεριάλ ‘’κατακεραυνώσεις’’…., χα, ο Γιαχβαλλαχδίας….! ▪ 
 
        ♠ …..Και, και, οι φυσικοί νόμοι…., μα και τα φυσικά φαινόμενα…., καλέ σεις, 
        ορίστηκαν, προτεροσυμπαντικά, άπαξ και διά παντός…., 
        που, για να προφυλαγόμαστε, μας έδωσε ο Θεός, πλην απ’ αγγέλους, αναλόγως, ’’προστάτες’’, 
        και, ένστικτα…., τα οποία ‘’μας’’ τα ‘’εξουδετέρωσε’’….. με τα μη φυσικά ηλεκτροσόκς….! 
        Να, στους, έτσι αγριοποιηθέντες, πρωτανθρώπους…., το Σατάν αρχιτζίνι : Ίμπλις 
        με την κομπανία των τζινιών του…., 
        σαφώς, ευθύς μετά απ’ την αυτοπροαίρετη κι απ’ τον Ήλιο αποστασία -- προδοσία του…., και τους…., 
        πριν προλάβουν να ‘’μας’’ αφήσουν απτά απο·δείγματα 
        της θείας προέλευσης του ανθρώπινου γένους….! 
 
        Έτσι…., κανένας απολύτως από τους όποιους άνω δεν μπορεί να τα επηρεάσει όπως δήποτε…., 
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        κι ας, φορές, μπορεί να ξέρει το πού ή πότε θα συμβεί…., έστω, εδώ, λ.χ:αν θα πέσει ένας κεραυνός…., 
        που…., αν, ‘’τύχει’’ να ομοσυχνοτητοποιηθεί με τους ‘’τότε’’ ‘’αντιστοίχους’’ του άνω…., τότε κι έτσι…., 
        είναι δυνατό να τον αποφύγει…., και αυτόν…., ως και….. σεισμό, πλημμύρα,….. 
        είτε και από μόνος του και σε όποια συχνότητα…., ’’ενστικτωδώς’’ και αναλόγως….! 
        Κι αφήστε για τα ‘’κουτοπόνηρα’’ ‘’πιστά’’ σας κοπάδια, ρε σατάν βοσκοί τους, τα ‘’φούμαρα’’, 
        που, τάχα, δεν τα ξέρετε….! ♠ 
                                     ------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------- 
 
Κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει αυτούς που ο Αλλάχ έχει αφήσει να παραπλανηθούν. 
 
          ◘  Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 11, εδ. 7, 8, 9, 10 : 
          «Εκείνο που εζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός δεν το επέτυχε, 
          ενώ οι εκλεγέντες το επέτυχαν· οι λοιποί επωρώθησαν, καθώς είναι γραμμένον : 
          Ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μην ακούουν 
          μέχρι της σημερινής ημέρας. Και ο Δαυίδ λέγει : Η τράπεζά των ας γίνη παγίδα, ενέδρα, 
          αιτία πτώσεως προς ανταπόδοσίν των. Τα μάτια τους ας σκοτεινιάσουν, ώστε να μη βλέπουν 
          κύρτωσε την ράχι τους για πάντα.». 
                            |_| …..ε, για τα σχέδια του Δαυίδ…., να, ’’βαποράκι’’ κι ο Γιαχβέ….! |_| ◘ 
 
                ▌…..κάλέ σεις, ’’αξύπνητα’’, ‘’στραβάδια’’, ο Αλλάχ ξεπέρασε στο ‘’στράβωμα’’ και τον Γιαχβέ, 
                που ξεπέρασε, σε ‘’αυτό’’, και τον….. φαλλούχο, χμ, ’’θεό’’ Σίβα των Ινδών…., 
                που, κι αυτός, δημιουργούσε στην ψυχή τύφλωση και θάμπωμα με ενέργεια πλάνης, 
                χα, για απόκρυψη της αλήθειας…., που, κυρίως, ο πεφωτισμένοςςςςς Βούδδας 
                ξεπέρασε αυτά τα σκοτάδια πλάνης, ως μας λένε οι Ινδουιστές και τα άλλα κι εκεί ‘’τέτοια’’….,….. 
                ναι, ’’και πάει λέγοντας’’ ανά τις ‘’θεοκτόνες’’ σατανο’’Μεγαλάδελφες’’ θρησκείεςςςςς….!….. 
                Αχ, πλάνος Γιαχβέ…., πλάνος Αλλάχ….. 
                και ο ντουνιάς παστράβιος…., συνέχεια τους, με αχ και βαχ….! ▌      █ 
 
          =================================================================== 
          =================================================================== 
 
                                                       13 --- 3 ) 
▓       Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλιφ λαμ ρα. Αυτοί είναι οι στίχοι του Ένδοξου Βιβλίου. 
         |\ Κρα -- κρα….. και ‘’άμπρα κατάμπρα’’, ρε…., και σιγά τα κρυπτικά άλιφ λαμ ρα και ρεμ τε ρι ρεμ….! \| 
Αποκαλύψαμε το Κοράνι στην Αραβική γλώσσα για να το καταλαβαίνεις. 
              [[ Ωχ, τι να καταλάβει, βρε…., ο αστοιχείωτος…., που….. όταν καταλάβαινε….. δεν καταλάβαινε…., 
              κι όταν δεν καταλάβαινε….. καταλάβαινε…., 
              χα, μόνο που….. δεν καταλάβαινε το πότε καταλάβαινε….. και το πότε δεν καταλάβαινε….! 
              Αλλά….. και να καταλάβαινε….. τι θα καταλάβαινε….! 
              ‘’Αρκεί’’, όμως, χμ, που ‘’έδωσε να καταλάβουν’’ τόσοι και τόσοι….. 
              το τι δεν εστί Προφήτης του όντως Θεού…., μα το τι εστί μεταφήτης του όντως Σατανά….! 
              Ε…., αν κατάλαβες…., κατάλαβες…., και, συ που το Ψέμα –τους ως Αλήθεια το μετάλαβες….! ]] 
 
Αποκαλύπτοντας αυτό το Κοράνι θα σου απαριθμήσουμε τις καλύτερες ιστορίες, 
 
         ♣ A, ναι…., τις καλύτερες μυθο·ιστορίες και τις χειρότερες ιστοριο·μυθίες…., τσς, κωδικοποιημένες…., 
         ως, πάντα και παντού της Γης, συμβαίνει στις κωδικοποιημένες ‘’τέτοιες’’ 
         του κάθε μυστικοπαθούς θρησκευτικού, ιδίως, ιμπεριαλισμού….! 
                       {{ ▪ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ : Αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς σε σένα / ω Μωάμεθ / 
                       είναι μυστική ιστορία. / …..εδώ, η του Ιωσήφ….. / }} 
 
         Και φανταστείτε…., μα αποκωδικοποιημένα…., ως, έτσι, και μ’ όλες τις ‘’τέτοιες’’, 
         παντού και πάντα…., τα…., προ ή κατά ή μετά…., πολεμικά διαγγέλματα 
         του ‘’παρθένου’’ μυστικοπαθούς θρησκοϊμπεριαλισμού 
         και τους ιμπεριάλ χρησμούς στις…., χμ, ’’απόκρυφες’’ -- «μυστικές»…., κάλλιστες σατανο’’τέτοιες’’….! 
         Αίμα και δάκρυ, λοιπόν, από τη μια έως την άλλη άκρη του ‘’Σπιτιού του, τότε, Μεγάλου Αδερφού’’…., 
         ιδίως, στους κατακτημένους, ή κατακτησόμενους, και, Ισραηλίτες, 
         α, που, όλοι τους αυτοί, «γνώρισαν τι σημαίνει Ύψος κι απελευθέρωση του σκλάβου»…., 
         που, σαφώς, κι εδώ, υπονοείται, κυρίως, του πνευματικά -- θρησκειακά σκλάβου…., 
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         πράγμα, όμως, που, πριν, και, οι καταχτημένοι από τον Μωάμεθ…., 
         κυρίως, τα ‘’γεωσκάνδαλα’’ οι Ισραηλίτες…., 
         έπραξαν σε άλλους καταχτημένους τους…., χμ, κι αυτοί, ’’θεο’’προόριστα…., 
         κάτι σαν το….. «μάχαιραν έδωσες…., χατζατζάραν επήρες…..»….! ♣ 
 
αν και πριν το αποκαλύψουμε Εμείς ήσουνα / ω Μωάμεθ / αδιάφορος στα σημεία Μας………. 
 
          (_( …..εχ, τώρα, όμως, και με «βουτυρόμελο», ω ‘’Σατανάδες’’ ΕΣΕΙΣ…., 
          τι ζηλωτικό ενδιαφέρον –του στα σημεία και τέρατά –σας…., 
          τέτοιο και τόσο, που να ‘’σκάζει’’ το αφεντικό του το όντως Αρχιτζίνι, 
          που το ‘’ξεπέρασε’’, ωσεί ο επίσης ‘’θεο’’διαλεγμένος εκ γεννετήςςςςς Παύλος, και, τον Ι. Χ….: 
          Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 1, εδ. 13 : 
          «…..αν και πριν ήμουν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, 
          αλλά ελεήθηκα διότι από άγνοιαν  // Ε, τιιιιι…!; // ενεργούσα μέσα στην απιστίαν,….»….! 
 
          Και….. μην πιστεύετε, ω αφελείς, πως πίστευε, και, ο εν λόγω ακατονόμαστος σε Θεό κ. τ. λ…., 
          που ήταν, αδιαμφισβήτητα, Καββ,μπ,αλέ ’’σατανιστής’’ έως άθεος….. 
          και…., ’’αυτόθεν’’ : μετά….. ή ετερόθεν : αρχικά…., ανακηρυχθείς Πανδικτάτορας της Γης…., 
          χμ, ο….. πριν αδιάφορος έως «ρυπαρόντυτος»….. και μετά «λινόντυτος»….! )_) 
 
Σίγουρα στην ιστορία του Ιωσήφ και των αδελφών του υπάρχουν σημεία άπιστων ανθρώπων. 
 
           *** Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον Ιωσήφ, προκάτ πράκτορα 
           του τότε κι εκεί Ιμπεριάλα ‘’Μεγάλου αδελφού’’…., 
           του Ιωσήφ, που εξήγησε το όνειρο του Ιμπεριάλα βασιλιά της Αιγύπτου Φαραώ…., 
           αυτό με τις….. ιμπεριάλ….. επτά παχιές και τις….. ιμπεριάλ….. επτά ισχνές αγελάδες…., 
           που, τελικά…., ο Φαραώ τον Ιωσήφ….. και ‘’παίζοντας’’…., 
           τον κάνει διαχειριστή της περιουσίας του…., οπότε έζησε με άνεση και ζάπλουτος στην Αίγυπτο….: 
           αλληγορία -- μυστική ιστορία, λένε, από την Παλαιά Διαθήκη….: 
           η διαστρέβλωση της διαστρέβλωσης….! 
           Ναι, ‘’έτσι’’ ‘’αεριοποιούνται’’ τα ‘’νερά’’…., ‘’έτσι’’ γίνονται πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’….,….! *** 
 
          --------------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------- 
▌ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Έτσι λοιπόν βρήκαμε Εμείς ένα σπίτι 
      /*/ …..χμ, ’’μυητήριο’’, μαντείο με δασ·κάλους σατανομύστες : σατανο«μυσταγωγούς» των ’’ΕΣΕΙΣ’’….! 
      Και, σαφώς, δεν μυείται ο καθείς στον κρυπτοσατανισμό, χωρίς τυφλή υποταγή και ψυχοπούλημα….! /*/ 
για τον Ιωσήφ σε αυτή τη χώρα, και τον διδάξαμε να εξηγεί μυστήρια………. 
             |_| …..χα…., άντε, βρε ΕΣΕΙΣ, και ‘’ενεχυροδανειστήριο’’…., πλην και από ‘’μεσιτικό γραφείο’’….! |_| 
 
Και όταν έγινε άντρας του δώσαμε Εμείς σοφία και γνώση. 
Με αυτόν τον τρόπο ανταμείβουμε Εμείς τον δίκαιο………. 
                       [[ …..χα…., η εξιδανίκευση της ιμπεριάλ κατασκοπείας αλά ισλαμικά, τώρα κι εδώ….! ]] 
 
Δείχνουμε τον οίκτο Μας σε όποιον Εμείς θέλουμε, 
      ** Ε, σκασίλα, ω ζουρλορατσιστές, και μακριά, και, από εμάς τους ‘’άπιστους’’ η βρωμοσκέψη σας….! ** 
και ποτέ δεν στερούμε τον δίκαιο από την ανταμοιβή του………. 
   |*| …..δίκαιο : ε, λάφυρα, σατραπικά αξιώματα κ. λ. π, κατά τη σατανική δικαιοσύνη…., εχ, οι ‘’ημέτεροι’’….! 
   Όμως, να δείτε, ρε κατά Θεό άδικοι, εχ, ρε σατανολάφυρα, πεσκέσια κατά την του Θεού δικαιοσύνη….! |*| 
 
       ● ▪ Κεφ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ : 
       Έτσι λοιπόν, αν αυτός είναι ευνοημένος, η μοίρα του θα είναι ειρηνική 
       και κήποι χαράς τον περιμένουν. / …..στον παράδεισο….. / 
 
       ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
       Κανείς δεν πεθαίνει αν δεν τον καλέσει ο Αλλάχ. Το όριο της ζωής κάθε ανθρώπου είναι προδικασμένο. 
 
                          ---- ▪ Κεφ. ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
                          Εμείς έχουμε προδιαγράψει τις πράξεις όλων των ανθρώπων. ---- 
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            *_* …..χμ, χμ, χμ….! Όλες τις πράξεις…!; Και την….. ’’τέτοια’’, να, την του ‘’τέτοιου’’…., ε…!; 
            Τί…., και….. τις απραξίες μας…., βρε, σχιζοφρενείς κατακισμετάκηδες…!; 
            Α, ναι, και τις των εθνών…., ως λέει αλλού : Κεφ. Ιωνάθαν : 
            «Ένα χρονικό διάστημα έχει καθορισθή για κάθε έθνος,…..»….! 
            Ναι, βρε κισμετόπληκτοι…., χα, κισμέτ : πεπρωμένο έχουν | …..από ποιόν….!; Απ’ τη Σαμσάρα…!; | 
            ώς και οι θεοί….: Ινδουισμός,….! 
            Μοίρεςςς, Κήρεςςς,….. ωχ, ω εσαεί άμοιρα και κρυπτοσατανιστοεμπαιγμένα λαουτζίκια….! *_* ● 
 
Εξαίρουμε την γνώση αυτού / …..εδώ, σχετικά με τον Ιωσήφ….. / που Εμείς θέλουμε,………. 
Ο Κύριός μου δείχνεται καλός σε όποιον θέλει. 
              ---- …..α, καισαροπαπικά, ως συνηθεστάτως, πράματα….. 
              και….. «όμοιος στον όμοιο κι η κοπριά στις αγγουριές…..»….! Αγγούριααααα….! ---- ▌ 
                  ----------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------ 
 
▀ // ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός δίνει σοφία σε όποιον θέλει, και αυτός που δέχεται το δώρο της σοφίας είναι πλούσιος πραγματικά. // 
       |\ Ουφ…., καλά, ντε…., μας τα χιλιοείπες κι αυτά…., ρε «αγράμματε»…., και μας….. ‘’τα εξήρες’’….! \| 
 
|_| ▪ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / ω Μωάμεθ / στο λαό σου : «…..Γι’ αυτό  / …..το που είναι, τάχα, θεόσταλτος ο Μωάμεθ….. / 
     ---- Ω, αρκεί που το ‘πε, το Σιλωαμίστικο, ο γάιδαρός του δημοσία….. και μην ανησυχείτε, ρε ΕΣΕΙΣ….! ---- 
να έχεις πίστη στον Αλλάχ και τον απόστολό Του, τον αγράμματο προφήτη, 
      / Αγράμματος μεν…., ενάριθμος δε…., χα, που….. από λαφυρο’’τέτοια’’ ‘’λογιστικά’’….. πρώτος….! / 
που πιστεύει στον Αλλάχ και στα λόγια Του. Να τον ακολουθήσεις για να οδηγηθείς σωστά». |_| 
 
*** ▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Δε θα πολεμήσετε εναντίον αυτών που έχουν παραβεί τον όρκο τους 
και συνωμοτούν να εξαφανίσουν τον απόστολο; 
      ([ …..για το βάθρο τ’ Αποστόλη….,/ πέσανε σε βόθρο όλοι….,…../ 
      και…., για του Αλλάχ το….. πράμα….,/ να, του αρχιτζινιού το θάμα….! ]) *** 
 
      [ ▪ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
      Ο Προφήτης έχει μεγαλύτερες αξιώσεις από τους πιστούς από όσο έχουν ο ένας από τον άλλο. ] ▄    ▓ 
 
                     ======================================================== 
 
█           Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
…..αλλά καθώς οι γεωργοί γεμάτοι ελπίδα ετοιμάζονται για την πλούσια συγκομιδή, 
πέφτει πάνω τους η μάστιγά Μας, την νύχτα ή την μέρα, κάνοντάς τα να χαθούν, 
ακόμα και αν ήταν ανθισμένα μόνο χτες. 
Έτσι κάνουμε σαφείς τις αποκαλύψεις μας στους λογικούς ανθρώπους. 
 
                     -------------------------------------------$$$$$--------------------------------------------------- 
      |*| Χμ, έτσι κι αλά Γιαχβιστές της Π. Δ και ο, χξς΄, ζωόφιλος Ιησούς 
      έκανε σαφείς τις αποκαλύψεις του…., χα, μαστιγ,παραβολ,συμβολ,αλληγορ,ικώςςς κ. λ. π…., 
      και, στους γεμάτους ελπίδα, αντιπάλους του, κτηνοτρόφους…., 
      ε, έστω, ως θέλουν να ‘’μας’’ τα παρουσιάζουν….: 
      Ματθαίος : κεφ. 8, εδ. 32 : Και αυτός / …..ο Ιησούς στους δαίμονεςςςςς….. / τους είπε, «Πηγαίνετε». 
      Αυτοί δε εβγήκαν και επήγαν εις την αγέλην των χοίρων. /2.000 οι χοίροι…., ε, «αλληγορικοί χοίροι»…../ 
      Και ολόκληρη η αγέλη κατακρημνίσθηκε εις την θάλασσαν και εχάθηκε εις τα νερά». |*| 
 
         ♣ Και, ’’θεοκτονίας’’ το ανάγνωσμα πρόσχετε, λοιπόν, βρε ‘’λογικώς’’ υποταγμένα λαοτζίκια…., όσοι…., 
         κι έτσι, σαφώς, χμ, σαφείς θα σας είναι και οι επικαλύψεις της αλήθειας με σατανοψεύδος…., 
         τυφλοσούρτης –σας τέλειος…., που….. στα σαφή μηνύματα….. πτώματα και μνήματα….! 
 
         Τόσο, λοιπόν, και γι’ αυτό, αντιοικολογική κι αντιλαïκή ζούρλα ο, χμ, Θεόςςςςς…., ω ‘’θεοκτόνοι’’…., 
         ε, που, αλλιώς, πώς…., 
         νααα…., να καίει τα σπαρτά των γεωργών….. με μάστιγα….: ξηρασίες, παγετούς κ. α. λ…., 
         να τους καταστρέφει τη σοδειά -- ελπίδα τους…., να τους προκαλεί φτώχεια, πείνα,….. 
         χμ, σαν το τέρας σκυλί Σείριος του Ωρίωνος, 
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         που με την πνοή του ξέραινε τη γη, ώστε να μη βγάζει καμιά σοδειά…., σαν το τέρας Τυφωέα…., 
         ή σαν τους αγγέλους : σαμποτέρς : δολιοφορείς :….. της Απο,Επι,κάλυψης του σχιζοΙωάννη…., 
         ή…., ή…., ήηηηη….! 
 
         Κι όλα, και, αυτά, και, για να τους γίνουν…., σε αυτούς έτσι και σε άλλους αλλιώς εκδικητικά…., 
         σαφείς οι αποκαλύψεις, τάχα, του όντως Θεού…., 
         ε, σαφώς, του όντως Σατανά και των ‘’θεό’’μασκων ‘’εγκαθέτων’’ του στη Γη….! 
 
         Ναι, εξακολουθείστε, όλοι οι ‘’τέτοιοι’’, να διαιωνίζετε τέτοιες ‘’θεοκτόνες’’ και βλάσφημες αντιλήψεις…., 
         ενισχύοντας το κράτος των υπηρετών του όντως Σατανά…., 
         και θα ‘στε, κι εσείς και τα παιδιά σας, ιδίως, προσεχώς, καλύτερα…., α, και πιο πολεμοβιολογικά….! 
         Ρε, άει στα καλύτερα μαρτύρια…., αφού, τάχα, δεν τα καταλαβαίνετε…., 
         ωχ καισαροπαποβολεμένα….! ♣ 
 
                     ● …..Γέν.: 19 : 24, 25….: «Και τότε ο Κύριος έβρεξε θειάφι και πυρ από τον ουρανόν 
                     επί των Σοδόμων και Γομόρων, ερημώνων τα πόλεις αυτάς και ολόκληρον την κοιλάδα, 
                     με όλους τους κατοίκους των πόλεων και την βλάστησιν της γης»….!….. 
                     Εμμμ…., έτσι έκαναν και τα άλλα ‘’τέτοια’’ κρυπτοσατανίδια 
                     του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, 
                     εεε, και στην Απο,επι,κάλυψη του Ιωάννου,….. στην αρχαία Τρελληνική μυθολογία, 
                     μα και παντού και πάντα έτσι….,….. 
                     όλα, ’’μυστικά’’ τεχνάσματα του βιολογικού πολέμου….,….. 
                     εεεεε, κι άντε, ρε κισμετόπληκτα μπουμπούρια, παίξτε και παιχτείτε, χα, προφητικώςςςςς….! ● 
                                          -----------------------------------------$$$$$-------------------------------------- 
 
            -##-------------------------------------------------------------------------------------------------------------##- 
▼        { ▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Έτσι / με φανερά σημάδια / εξηγήσαμε τις αποκαλύψεις Μας για να μπορούν να λένε : 
«Εσύ / ω Μωάμεθ / μελέτησες σε βάθος», για να μπορούν να καταλαβαίνουν όσοι έχουν κατανόηση. } 
 
        [[ …..αγράμματοι και άφρονες…../ σε βάθος σαν μελέτησαν,/ ‘’γυμνές’’, τις ‘’εξηγήσεις’’ τους….,/ 
             |\ Έι, τις καλυμμένες : ντυμένες κωδικοποιήσεις σας πότε θα μας τις δώσετε γυμνές : ακάλυπτες…!; \| 
        να, ’’τυφλοσούρτη’’ δώσανε….,/ και, σ’ εγγραμμάτους ‘’σώφρονες’’….,/ τις δόλιες ‘’ξεναγήσεις’’ τους….! 
        Εχ…., όποιος ‘’τους κάθεται’’ ιμπεριαλέ…., ’’σώφρων’’, κατ’ αυτούς…., ολέ….! ]] 
 
                    *** ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
                    Ποιός εκτός από έναν ανόητο άνθρωπο θα αποκήρυττε την πίστη του Αβραάμ; *** 
         /_/ Χμ, κι εκτός από έναν μη λαφυρόλαγνο…., 
        που, και, δεν γουστάρει ‘’μασημένη τροφή’’ από σαπιοδοντούχους ιο,εωσ,φόρους ….! /_/ 
             -##-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------##- 
 
// ▪ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ : 
Αβραάμ : «Κύριε, εγκατέστησα μερικούς από τους απογόνους μου σε μια έρημη κοιλάδα 
κοντά στο Ιερό Σου Σπίτι, / στη Μέκκα / για να μπορούν να παρακολουθούν την αληθινή λατρεία. // 
            [ …..Του χάροντα ‘’εισπράκτορες’’…., ε, και, του Αβραάμ οι σπιουνοπράκτορες….! ] 
 
---- ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Εκείνος που διαλέγει πίστη διαφορετική από αυτήν του Ισλάμ, 
θεωρείται άπιστος και δεν θα έχει θέση στον μελλούμενο κόσμο. ---- 
           ( …..ρε, ποιός τυφλός…., που βάφτισε το σκοτάδι του φως…., θέλει να χάσει το σκοτάδι του…!; ) 
 
[ ▪ Κεφ. Η ΠΕΝΑ : 
Έχετε / ω άπιστοι / μια γραφή που σας υπόσχεται όσα θέλετε;   | Α, γι’ αυτό μπουλούκια οι πιστοί….! | ] 
 
( ▪ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / …..ω Μωάμεθ στους άπιστους για την πίστη τους….. / : 
«…..Αυτό που δεν είναι αληθινό πρέπει αναγκαστικά να είναι ψεύτικο…..». ) 
               *** …..ή…., χμ, και ψεύτικη αλήθεια και, συγχρόνως κι εξίσου, αληθινό ψέμα…., 
               -+ +-…., ούτε….. ούτε…., κι ας….! *** 
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▬ ▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δε θα συλλογισθούν πάνω στο Κοράνι; Αν δεν προερχόταν από τον Αλλάχ, 
σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν βρει πολλές [ Τί…., αντιφάσκει, έστω, λίγο, κι ο Θεός…!; ] αντιφάσεις. ▬ 
                   {{ Ε, ναι…., ω Μωάμ…., γι’ αυτό, χμ, ως Αλλαχόσταλτο, χα, έχει το Κοράνι ‘’λίγες’’ αντιφάσεις….. 
                   κι όχι γιατί το δίνεις ως ένα….. σκόρπιο….. ‘’ευαγγέλιο’’….: 
                   του αγραμμάτου επίδοξου πανδικτάτορα το σχιζοπαραλήρημα….! 
                   Και…., σαφώς…., αφού δεν πρόκειται, και, με σένα, περί αληθινού ‘’σιωπηλού’’…., 
                   ε, πειράζουν, και, οι αντιφάσεις….! }} ▲ 
 
        -----------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------ 
◘ ▪ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν βλέπουν / οι άπιστοι / πως τραβάμε Εμείς την βροχή στις χώρες που υπάρχει ξερασία 
και κάνουμε να φυτρώνουν τα σιτηρά που τρώνε οι άνθρωποι και τα ζώα τους; Δεν έχουν μάτια για να δουν; 
 
         ♠ …..χα…., λες και ο διά της τεχνολογίας μετεωρολογικός πόλεμος του εικοστού πρώτου μεσαιώνα….! 
         Ε, πολλές σκεψαυνανίες τράβηξες και εσύ, ρε, έστω, τώρα, ανυποψιάστως σου, σατανόμουρλε Μωάμ, 
         και γέμισες, κι εσύ, τη Γη με τα τριχοειδή σκεψαυνανίσματά σου…., και τα των σου….! 
         Και τράβα, τότε, να πεις στους σαδιστές ΕΣΕΙΣ σου να τραβήξουν, και, μερικά σύννεφα, και, σήμερα, 
         και, Αφρική μεριά…., όπου, άδικα, πεθαίνουν, και, από λειψυδρία, 
         κυρίως, τόσα και τόσα παιδάκια…., ε, μαζί τους και τα Ισμαήλιά ‘’σας’’…., 
         για να διαπιστώσουμε…., κι εμείς οι έχοντες μάτια που βλέπουν βλέποντας άπιστοί σας, 
         μα, προπαντός, οι, τάχα, μη έχοντες μάτια που βλέπουν βλέποντας…., 
         το πόσο φιλεύσπλαχνος κι ελεήμων είναι ο Κύριός σου…., 
         σαφώς, χμ, ο νεφελεγέρτης Δίας, σώρρυ, Σατανάς με μάσκα του Θεού 
         σε….. δρακουλέ θεομεταμόρφωση…., 
         έστω, για λίγο αναβάλλοντας…., ή και τροποποιώντας ‘το…., το, χα, μυστικό σχέδιό του…., 
         ναι, και σε τι θα τον πείραζε, καλέ σειςςςςς….! 
 
         Επιτέλουςςς, χμ…., δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στη Γη…., και σήμερα και γι’ αυτό…., 
         ‘’σάμπωςςς’’ ο ‘’βροχο’’, ‘’νερο’’,πολεμιστο,ρίχτης Ηλίας…., 
         που, κι αυτός, ήταν….. «άνθρωπος με αδυναμίες, όπως και εμείς,….»….: Ιακώβου : κεφ. 5, εδ. 17…., 
         ώστε να προσευχηθεί και να βρέξει κι εκεί….. 
         ή και να μη βρέξει κι αλλού…., αναλόγως…., χξς΄ςςςς…!; ♠ ◘ 
                   ---------------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------------- 
 
► ▪ ΚΕΦ. ΑΥΓΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Να λες : «Ζητώ καταφύγιο στον Κύριο της Αυγής από τα δεινά της Δημιουργίας Του,….. 
 
         *#* Ω Μωαμεθάρα…., είσαι ο πλέον ανάξιος, και συ, για να βάζεις τον Κύριο της Αυγής, έστω, 
         στο βλάσφημο στόμα σου…., παρά, μόνο, ο πλέον άξιος, και, γι’ αυτό, 
         τον δεσποινίδο του Σούρουπου…., που…., τη βοηθεία, και, σου και των πρώην αντιστοιχιών σου…., 
         μας έφερε…., αντάμα, δηλαδή, με τους όμοιούς σου, και, ‘’Ιδρυτές’’ θρησκειών…., 
         σούρουπο με πολυαιώνια νύχτα…., όλοι εσείς κι ΕΣΕΙΣ….! 
         Όλοι ΕΣΕΙΣ κι εσείς…., που, όντως, καταφύγιο και προστάτη δεν θα βρείτε 
         από τα…., μετά την, όποτε, εκσυμπάντωσή σας, βεβαίως, εξωσυμπαντικά…., δεινά της Κρίσης….! 
         Και…., και, εμείς…., πού και πότε θα βρούμε καταφύγιο…., εδώ κάτω…., 
         για να ξεφύγουμε κι από σας όλους…., ρεεεεε…!; *#* ◄       █ 
 
               ================================================================== 
 
▓         Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Οδηγήσαμε Εμείς τους Ισραηλίτες μέσα από την θάλασσα, 
 
           |_| ‘’Ουρά’’, και, των νάρκισσων Ισραηλιτών…., ω τζίνια, καλέ ΕΣΕΙΣ…., κι αόρατοι στρατηγοί τους…., 
           χμ, αλλά πού ήσασταν όταν, τόσες φορές, τους ‘’έσπαζαν την ουρά’’….! Ρε ούρααααα….! 
           Α, ξέχασα…., ήταν κακά κι ανυπάκουά σας τεκνία…., και, μετεστραμμένα, και, στην ειδωλολατρεία…., 
           και τους τιμωρούσατε, και, γι’ αυτό…., χμ, και να πρόσεχαν…., 
           και, για να μη ΣΑΣ είχαν…., ιδίως, τα γεωσκάνδαλα οι Ισραηλίτες….! |_| 
 
και ο Φαραώ με τις λεγεώνες του τους καταδίωξε με κακία και μίσος. 
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Αλλά καθώς πνιγόταν ο Φαραώ φώναξε : «Τώρα πιστεύω πως δεν υπάρχει θεός άλλος 
εκτός από τον Θεό που πιστεύουν οι Ισραηλίτες. Σε αυτόν παραδίνομαι». 
 
         {[ …..εμ, κάνε κι αλλιώς…., αν μπορείς, ρε σατανίδιο, ‘’πια’’, Φαραώ…., 
         χμ, «κατά τη γραφή τους, ω Γιαχβοΰψωμένε, 
         προς Γιαχβοδυναμοδειξίαν και Γιαχβοονοματοδιαλάλησιν…..»…., 
         που ‘’την πάτησες’’, κι εσύ, με το…., μάλλον, ‘’βολευτικό σου…., σικέ των Ισραηλιτών…., 
         το που…., ως και με τον Μωυσή…., χα, θεόθεν, «είχε κανονιστεί»…., 
         αυτών…., που, πριν πεινάσουν, ’’μαγειρεύουν’’…., 
         και έβαλες περιστερόμορφο φίδι στο φιδοκόρφο σου…., 
         χμ, τον ΓιαχβοΙωσήφ…., τον ΑλλαχοΓιουσούφ…., τον….. επτάκις ιμπεριάλ ισχνόπαχο….! 
 
         Και δες, πια, αλλιώς, ’’εξηγημένο’’ τ’ όνειρο με τις 7 παχιές αγελάδες και τους 7 ισχνούς μπουγάδες…., 
         εφιάλτη σου, πια…., και πες το ‘’ποίημα’’ αλά Ισραηλίτικα…., χμ, που ‘’εξηγιέσαι’’ αλά Αράμπια…., 
         δες πώς, Καββαλέ, ‘’ζωγράφισαν’’ μοναδικό τον όντως Σατανά οι Ισραηλίτες….,….. 
         και….. άντε πνίξου ‘’παραδομένος’’…., ρε, κι εσύ, μπόχα της Ιστορίας των….. αρχόντων….. 
         και κραύγαξε….: «’’Μενέ, Μενέ, Τεκέλ, Φαρσίν’’», χα, «’’Τετέλεσται’’»….! ]} 
 
«Τώρα πιστεύεις!» απάντησε ο Αλλάχ. «Αλλά πριν από αυτό ήσουνα ένας στασιαστής και άδικος. 
Θα σώσουμε Εμείς το σώμα σου σήμερα, 
             // Ε, ως μούμια και με θεραπεία υδραργύρου, 
             που επιφέρει την αθανασία : ‘’αθανασία’’ του κορμιού, όπως έκαναν, και, οι Ινδουιστές…!; // 
για να μείνεις σημάδι στην αιωνιότητα : γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αδιαφορούν για τα σημάδια Μας». 
       *// Αχ, Σατάν ‘’Αλλάχ’’…., όλο κουρκουλούκια μούμιες μας άφησες σημάδι, ρε σημαδεμένε του Ίμπλις…., 
       και, αν και δεν ξέρουμε από χημεία, ξέρουμε από….. αλ·χημεία…., σαφώς, την της μουμιοποίησης….! //* 
 
         ▪ Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ  : ΕΜΕΙΣ : 
         Τα σιν μιμ. Αυτές είναι οι αποκαλύψεις του Δοξασμένου Βιβλίου. 
              /*/ …..Έιιιι…., τα σιν μιμ είναι οι επικαλύψεις του Λοξασμένου τετραδίου του όντως Σατανά…., 
              ενώ τα ‘’συν….. πλην’’ –μου είναι οι αποκαλύψεις : αποκωδικοποιήσεις, όσον, της ‘’θεοσιωπής’’…., 
              του, εξαιτίας σας, Αδοξάστου Βιβλίου του όντως Θεού…., έιιιιι….! /*/ 
         Θα σας διηγηθούμε Εμείς με όλη την αλήθεια την ιστορία του Μωυσή και του Φαραώ 
         για να την μάθει ο πιστός. ▪ 
 
      ● Η ιστορία…., σαφώς, μυθολογία μαζί με ιστορία σε διασκευή…., του φακίρη Μωυσή με τον Φαραώ 
      πολυεπαναλαμβάνεται, εδώ, στο…., χιλιο’’μπαλωμένο’’ κι απ’ τους κωδικοποιητές ενθυμητές : 
      μνήμονες αλά Θαμπίτ ‘’ευαγγελιστές’’ του…., Κοράνι…., 
      και…., αναλόγως με τις αισχρές επιδιώξεις του ιμπεριαλιστή Μωάμεθ και της κλίκας του…., 
      αναπροσαρμόζονται, κωδικιζέ, γεγονότα και διάλογοι…., ως και αλλού κι άλλοτε κι από άλλους….! 
      Ε, ‘’μυστική’’ ‘’ιστορία’’…., μα ‘’κοιταγμένη’’ : ‘’εποπτευμένη’’, πια, 
      με τα σατανομάτια του τότε κι εκεί ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., 
      όπου δείχνονται…., χμ, με ‘’μυστικό’’ κωδικοτρόπο…., και, τα σικέ των, και, τότε Εβραίων….: 
      Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
      «…..Αλλά είχε κανονιστεί 
                    // Χα, απ’ τον ‘’Μεγαλάδελφο’’ Αλλάχ : ’’θεό’’:…., ως, σχεδόν, πάντα και παντού….! // 
      να τον πάρει || …..χα, κι αυτόν, τον ‘’Μεγαλαδελφο’’κίνητο Μωυσή….! || 
      ο οίκος του Φαραώ για να γίνει αντίπαλός του και μάστιγά του. 
      Γιατί ο Φαραώ και οι πολεμιστές του ήταν όλοι αμαρτωλοί.»….! ● 
 
                           -----------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------- 
►          ….. *** ▪ Κεφ. ΤΑ ΧΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Φαραώ / προς Μωυσή / : Έχεις έλθει να μας διώξεις από τη χώρα μας με τη μαγεία σου; 
Μάθε πως θα σε αντιμετωπίσουμε με μαγεία το ίδιο ισχυρή με τη δική σου. *** 
       [ Με λογοτρίκ…., μα και με μάγους….,/ κάνουνε αρχούς τους….. ’’τράγους’’….! 
       «Ελέω Σατανά», που λεν….! ] 
 
■ ▪ Κεφ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλλά ένας από την οικογένεια του Φαραώ που ήταν μυστικά αληθινά πιστός είπε : «Θα σκότωνες 
έναν άνθρωπο / τον Μωυσή / απλώς επειδή λέει : «Ο Κύριός μου είναι ο Αλλάχ»;…..». 
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           ---- …..έιιιιι…., τα ακούς…., μπρε….. «μυστικέ» Μωάμαρε…., 
           που, έως και για ένα ειρωνικό παρατσούκλι που σου ‘’κολλούσαν’’, 
           έστελνες κόσμο στον άλλο κόσμο….. και υπόκοσμο στον άλλο υπόκοσμο….! 
           Ναι, ως άλλος, λ. χ, τράγιος Ελισαιέ της Π. Δ….. κι αλά Αρτέμιδα…., 
           ο φαλακρός, χμ, που ‘’δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του’’…., ως και συ…., 
           που, χα, μόλις είχε πάρει το πνεύμα του φονιά Ηλία, για μια ειρωνεία ανήλικων παιδιών : 
           «Ανάβαινε, φαλακρέ!», τα καταράστηκε εν ονόματι του Κυρίου 
           κι ευθύς και ‘’θαυματικά’’…., χμ, Πετρικά κι αλά Ανανία και Σαπφείρα…., εξήλθαν από το δάσος 
           δυο άρκτοι και κατασπάραξαν τεσσαράκοντα δύο εκ των παιδιών….: Βασ. Δ΄ : 2 : 23, 24….! ---- ■ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Όλα αυτά / …..πλούτη, παλάτια, αγαθά,…..των Αιγυπτίων….. / τα άφησαν | οι Αιγύπτιοι | , 
και αυτά που κάποτε ανήκαν σε αυτούς τα δώσαμε Εμείς σε άλλους ανθρώπους / στους Ισραηλίτες / . 
 
            [__[ …..κι έτσι, χα, Γιαχβόθεν…., από Ισραηλίτες : ’’Μύριοι’’ : λαφυρολήπτες πένητες…., 
            κατάντησαν, έκτοτε, Ισλαφυρίτες….! 
            Ναι…., και ειδικά, οι συγγενείς των Τραγίων προφητάδων, αρχιερέων κ. λ. π…., 
            που, ξου, θεία εντολή, μοιράζονταν τα λάφυρα της ντόπιας και καταχτημένης λείας τους….: 
            Θεός προς κληθέντα Μωυσή….: «Το δε υπόλοιπον της προσφοράς δημητριακών 
            | πάντα άζυμος, χμ, θεία εντολή….! | θα σταλή εις τον Ααρών και τους υιούς του, / επίσης, ιερείς….. / 
            διότι είναι το πλέον ηγιασμένον μέρος εκ των θυσιών καύσεως προς τον Κύριον»….: Λευιτ.: 2 : 10….! 
            Ησαΐας Α΄ : 8 : 1….: Και είπεν ο Κύριος προς εμέ· «λάβε μεγάλην πλάκα 
            και γράψε επ’ αυτής εις την συνήθην γραφήν», ‘’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’…., 
            ε…., κι αυτός…., ως, και, οι αρχαιοέλληνες ‘’τέτοιοι’’ : λαφυρολόγοι, δεκατολόγοι….: 
            Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Β΄ : 3, 2 και Δ΄ : 2, 26…., 
            Ισοκράτης : Φίλιππος : 9 και Πανηγυρικός : 134, 182….,….! ]__] ▌ 
 
|| ▪ Κεφ.ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ:  
Και όταν ο Κύριός του / του Μωυσή / αποκαλύφθηκε στο Βουνό, το έκανε να σωριαστή και να γίνη σκόνη. || 
 
              {[ …..χα, σημειώστε, παρακαλώωωωω….: 1η οικολογική καταστροφή στη Μυθολογία….. 
              και 2η, ρυπογόνος, κονεοεγερσία στην Ιστορία….! 
              Και…., χα, εξαρχής πρωτανθρώπων, έτσι συνέβαινε, όταν ο έγκορμος, ακόμα, Κύριος, 
              και με όποιο όνομα…., και, ’’μετεμψυχωτικά’’…., 
              παρουσιάζονταν στους ανθρώπους…., ‘’πρωτανθρώπους’’ ή μη…., 
              σκόνη και φόβος…., είτε ως ‘’προσγειωνόμενον’’ ‘’U. F. O’’ είτε περιπατών….: 
              «Όταν όμως ήκουσαν / ο Αδάμ κι η Εύα / τον θόρυβον Κυρίου του Θεού 
              περιπατούντος εις τον κήπον κατά το δειλινόν, 
              ο ανήρ και η σύζυγός του εκρύβησαν από την παρουσίαν Κυρίου του Θεού 
              μεταξύ των δέντρων του κήπου»….: Γέν.: 3 : 8….,….. 
              είτε, πάλι έγκορμος, ακόμα, χα, ως οσφραινόμενος και βαθιά εισπνέων 
              την ευχάριστον οσμήν των σφάγιων…., 
                               || Χα, ο Δίας…., στη Μυκώνη, έτσι : μοιραστικά…., συνάχι είχε και…!; || 
              οπότε, συγχρόνως, ρουφούσε και τη σκόνη κι αποκαθιστούσε την εξαιτίας του οικολογική ζημιά….: 
              «Ότε δε ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν,…..»….: 
              Γέν.: 8 : 21…., ε, ναι, κι έχει και χειρότερα….! 
              Κι εσείς : ΕΣΕΙΣ ‘’βουνά’’, να δίνετε για την αιτία του Γιαχβαλλάχ…., μη σας πτωχεύσει Ιωβικά….! ]} 
 
/*/ ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
«Να μπείτε / ω πιστοί κι ακόλουθοι του Μωυσή Ισραηλίτες / μέσα σε αυτήν την πόλη» / των Αιγυπτίων / , 
είπαμε Εμείς, «και να φάτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας». /*/ 
          (( Μωρέ τι σου είναι αυτοί οι λαφυροζήτες ‘’Μύριοι’’…., που όλους κι όλα τα κάνουν υποπόδιά τους….! 
          Εμ…., και, γι’ αυτό είχαν, και…., φιρί -- φιρί…., θα έχουν, ‘’θεσπέσια’’ τα….. ’’κατευόδιά’’ τους….! )) 
 
          [[ ▪ Ιούδα : εδ. 5 : «Θέλω να σας υπενθυμίσω όλα εκείνα που ξέρετε ήδη, ότι ο Κύριος, 
          ενώ έσωσε τον λαόν εκ της Αιγύπτου, κατόπιν κατέστρεψε εκείνους που δεν επίστεψαν,…..». 
                        ---- …..ε, αναγκαστικά, είναι αλήθεια κι αυτό…., αφού δεν είναι ψέμα…., 
                        χμ, έτσι καθώς το επιβεβαιώνει, εδώ, κι ο των Γιαχβετζήδων….. Ιούδας….! ---- ]] …..◄ 
          --------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------- 
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{ ▪ Κεφ. Η ΑΡΑΧΝΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Καταστρέψαμε Εμείς επίσης το λαό του Άαντ 
          / …..και, για μια γριά καμήλα….. τους εγέμισαν με ‘’μήλα’’….! Ω Σατανομαντάμες χουλιγκάνες….! / 
και το λαό του Ταμούντ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ερείπιά τους. } 
 
▬ ( ▪ Κεφ. Η ΣΕΛΗΝΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Πές τους / τους Ταμούντ / πως πρέπει να μοιραστούν το νερό τους μαζί της 
           / …..με την καμήλα -- σημάδι δοκιμασίας….. / 
και πως πρέπει να παρακολουθούν κάθε γουλιά». ) 
             |\ Ε, πόλεμος για το νερό, λόγω λειψυδρίας…., χμ, και, ως παντού και πάντα, κι εδώ….! /|  
 
|| ▪ Κεφ.ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Εμείς έχουμε κάνει τις καμήλες ένα μέρος της λατρείας του Αλλάχ. || 
      ** …..ε, πλην κι από ‘’φιρίκια’’, σώρρυ, ’’μήλα’’…., και, τα είδωλα ερείπια…., 
      να, και τόσοι αθώοι λαοί…., πλην και των ενόχων τους…., κι εκεί και τότε…., 
      χμ, τάχα, θεοκατεστραμμένοι ήσαν….! 
      Επιβεβαιωμένα πράματα από τα….. Πράματα…., ωρέ ‘’άπιστοι’’…., 
      που τολμήσατε να επιβεβαιώσετε και το πως οι πιστοί, και, των 
      αναπαράγουν και διαιωνίζουν τέτοιες, αξιοκόλαστες, βλάσφημες και ‘’θεοκτόνες’’ αντιλήψεις….! ** ▬    ▓ 
 
         ================================================================== 
         ================================================================== 
 
                                                                                     13 --- 4 ) 
█         Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : ΜΩΑΜΕΘ : 
( Σημειώστε αυτό αν είστε αληθινοί πιστοί! ) Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από Αυτόν………. 
 
         [[ …..ναιαιαι, ννναι…., αυτοί το σημειώσανε αυτό…., μα εμείς οι αληθινοί άπιστοί σου, και σου, 
         ‘’το ‘χουμε γραμμένο’’, και, αυτό…., το πως υπάρχουν κι άλλοι θέομασκοι Σατανάδες, εκτός απ’ Αυτόν, 
         που δεν είστε δα και τόσο έξυπνοι, εκτός από σούπερ πονηροί που είστε, για να πρωτοτυπήσετε….! 
         Σαφώς, από….. κωδικική αλληλοαντιγραφή και ηλιθιωδεστάτως κι αυτό…., 
         ω χαζοκρυφτούληδες…., που απορώ γιατί παίζετε τόσο πολύ κρυφτό 
         σε ήδη κι απ’ άλλους ‘’τέτοιους’’ τυφλούς….. ή, κωδικικά, και….. ’’τυφλούς’’…., 
         λες και δεν υπάρχουν και οι βλέποντες….. ή, κωδικικά, και οι….. ’’βλέποντες’’….! ]] 
 
▀ ▪ Κεφ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Είναι ο Αλλάχ που δημιούργησε τους εφτά ουρανούς, και άλλα τόσα μέρη της Γης. 
 
              ♠ …..έι, τα υπόλοιπα, και, μέρη…., βρε, έστω, κρυπτοδυαρχιστή…., ποιός τα δημιούργησε…!; 
              Οι, έτσι, Ινδουιστές και Βουδιστές…! Ή, χμ, ο Δεσπονίδος των Δυτικών Τόπων…!; 
              Και…., ιμπεριάλ, 7 γαίες…., ιμπεριάλ, 7 ουρανοί από φωςςςςς….,….. ποιός και τί…!; 
 
              ▪ Γέν.: 1 : 1, 6, 7, 8….: «Κατ’ αρχάς | 1η μέρα δημιουργίας | εδημιούργησεν ο Θεός / «ΕΜΕΙΣ» / 
              τον ουρανόν και την γην / Εδέμ /…..και τότε | 2η μέρα δημιουργίας | είπεν ο Θεός 
              ’’Ας γίνη ο ουράνιος θόλος / η ακατοίκητη ζώνη / εν μέσω των υδάτων, 
              διά να διαχωρίζη τα ύδατα εις δύο μέρη’’. Και πράγματι έγινεν όπως είπε. 
              Κατεσκεύασε δηλαδή ο Θεός τον ουράνιον θόλον, 
              διαχωρίζων ούτω τα ύδατα, τα ευρισκόμενα υποκάτω του ουρανίου θόλου 
              από τα ύδατα υπεράνω αυτού. 
              Τον ουράνιον τούτον θόλον / ακατοίκητη ζώνη, κατοικητή σε νέα δημιουργία και βασιλειοποιητή / 
              ωνόμασεν ο Θεός ουρανόν»….! 
                             ---- …..ε, χμ, ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : ’’θεός’’ του 1ου ουρανού 
                                      / …..ως κι οι ‘’τέτοιοι’’ άλλων ‘’ουρανών’’….. / : 
                             του εκτός κήπου Εδέμ : γης….. κατα,δια,σκεύασε το χώρο επικρατείας του….: 
                             1ος ουρανός : χώρες υπεράνω υδάτων : λαών της γης : Εδέμ / μετά, Ισραήλ /….! ---- ♠ ▄ 
 
Κι όμως αν τους ελαφρώσουμε / τους άπιστους / λίγο από την συμφορά τους 
θα ξαναγυρίσουν στην απιστία. 
 [ Σαδισμός κι αναίδεια….. σε σατάνων σχέδια….. ή, άλλως, τέρατα και πράματα….. σε σατάν πειράματα….! 
 Ρε ανώτεροι ‘’ουράνιοι’’ τυφλοπόντικες ΕΣΕΙΣ…., 
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 ούτε ‘’γήινα’’ δίποδα τετράποδα να ήσασταν….. δεν θα….. έτσι….! ]      █ 
 
         ==================================================================== 
 
▓       Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Ιησούς δεν ήταν παρά ένας θνητός 
 
         ▌ Ναιαιαι…., σχεδόν, σαν κι εσένα…., μα, στην πρώτη του παρ,απ,ουσία, 
         τα ‘λεγε ο, έστω, κηφηνοκουλτουριάρης πιο εκλεπτυσμένα, παραβολικά, χξς΄ςς, κι όχι τόσο χοντρά…., 
         που είχε/είχαν τα ίδια κρυφά κι εφιαλτικά ιμπεριαλιστικά όνειρα με σένα…., 
         αυτός κι η βρωμοκλίκα του…., ως εσύ κι η βρωμοκλίκα σου…., 
                     | …..μα, τελικά, ονείειειειειρωξη το όνειρο….! | 
         «από κράτος σε κράτος…..»…., σε εθνικούς και μη…., 
         κι αυτός, με ‘’Δούρειο ίππο’’, ως συνηθεστάτως, τη ‘’θρησκεία‘’ ‘’του’’…., 
         το της πάση θυσία βασιλοποίησής του και πραγματοποίησης του σατανονείρου του βασιλιά Δαυίδ…., 
         χμ, του ‘’αμέσως’’ προγόνου του…., του επίδοξου πανδικτάτορα…., χα, με σιδηρά ράβδο κ. λ. π….! 
 
              ---- …..ατυχές, έτσι, όνειρο που, ανά τους αιώνες, τους γίνονταν, ’’κατ’ επιδίωξή τους’’, εφιάλτης…., 
              πλην από σήμερα…., τελικά κι επιτυχώς…., 
              που κατάφεραν να είναι, κυρίως οικονομικά, Πανδικτατορία…., 
              ε…., και να προσέχατε…., χα, τους Ισραηλίτεςςςςς….! ---- 
 
         Ρε άντε στο Διάολο…., που στο Διάολο είστε…., κι εσείς….. και τα ‘’θεοκτόνα’’ ‘’παραδείγματά’’ σας…., 
         και κάνετε πως δεν το ξέρετε, κι αυτό, τάχα….! ▌ 
 
που του δείξαμε Εμείς την εύνοιά μας και τον κάναμε παράδειγμα για τους Ισραηλίτες. 
 
     [ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 6, εδ. 2 : «…..διότι λέγει, / ο Θεός / Εις καιρόν ευνοίας σε άκουσα 
     και εις ημέραν σωτηρίας σε εβοήθησα. Ο καιρός ευνοίας είναι τώρα, η ημέρα σωτηρίας είναι τώρα». ] 
                               * …..παράνοια η εύνοια….. ή….. η παράνοια εύνοια…!; * 
 
                -----------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------- 
☼  ▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αρνήθηκαν την αλήθεια και ξεστόμισαν ένα τερατώδες ψέμα,  για την Μαρία. 
Δήλωσαν : «Θανατώσαμε το Μεσσία Ιησού το γιο της Μαρίας, τον απόστολο του Αλλάχ». 
 
      {[ …..αχ, ευτυχώς που μας το διευκρινίζεις, κι εδώ, ω Μωάμαρε, να, τον γιο της Μαρίαςςςςς…., 
      που παραλίγο θα τον συγχέαμε με τον ρυπαρόντυτο Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, σύγχρονο του Ζαχαρίου, 
      τον της Παλαιάς Διαθήκης και, ξου, προφητεμένο, και, του προφητάραρου Ζαχαρίουουου….: 
      Ζαχαρίας Α΄ : κεφ. 3 : 1 έως 10…., επίσης, κι αυτός, Εμμανουήλ, Αρχιερέας, Εκκεντηθείς Μεσσίας,….! ]} 
 
Αυτοί δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν, αλλά νόμισαν πως το έκαναν. 1 / 1 : οι Ισραηλίτες / 
 
             /__/ …..χμ, ’’έχει μύτη που μυρίζεται’’ -- ‘’ασυνάχωτη’’ ψυχή κι ο Μωάμεθ 
             και κατάλαβε το σικέ του πράγματος….: σταύρωση κ. λ. π…., 
             ’’ανα’’παράσταση κατά το προφητοσενάριό τους…., 
             κι ας λέει ότι το διασκεύασαν κατά το δοκούν τους….! 
             Ννναι, που, τώρα, λέει αυτά και γι’ αυτόν, ο Μωάμεθ, σαν από τακτική ανάγκης τον χρειάζεται…., 
             αφού, αμέσως τότε κι εξαρχής, δεν του συνέφερε να ‘’τον αδειάσει’’…., ’’χοντρά’’ κι ως άλλους…., 
             ώστε, έτσι, να τους κατακτήσει…., ακαλόπιαστα…., τους άπιστούς του Ισραηλίτες…., 
             ή και για να έχει πρόφαση…., σε επικείμενες τότε αμαρτίες του…., ως δήθεν Ιησουχριστόφιλος…., 
             που τον διαστρέβλωσαν λόγω τε και έργω…., κάτι που του προκαλούσε, κι αυτού, λύπη κι οργή…., 
             μα και μανία εκδίκησης…., ε, τάααααχα….! /__/ 
 
Αυτοί που διαφωνούσαν σχετικά με αυτόν / τον Ιησού / 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, 
 
         ■ Βλέπεις, ω Μωάμεθ…., «εικασίες» των, αληθινά και μη, διαφωνούντων του…., 
         να, αυτός αναλήηηφθηκε…., χμ, από….. σεναριακά αγγέλια….. πλάι στον Κύυυριο…., 
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         χα, κι εσύ καταλήηηφθηκες…., χμ, από….. βιβλικά δαιμόνια….. πλάι στον δεσποινίιιδο σου….! 
 
        Ννννναι…., και ‘’πιες μαζί με το…., αναστημέεενο κι ανειλημμέεενο…., φάντασμα Ι. Χ’’…., 
 
              {{ …..που, άλλος κι υπαρκτός ήταν ο πραγματικός, έστω, Ι. Χ…., ε, ο ‘’καλύτερος’’ εκ των τόσων….! 
              Αλλά….. ούτε και το φάντασμα 
                   / …..τελικά κι έτσι, ’’πραγματικό’’…., μόνο, απ’ τη σύνθεση πολλών πραγματικών τοιούτων….! / 
              ήταν ανύπαρκτο…., που είχε…., ως θα έλεγαν κι οι απόστολοι κ .α. λ στην Καινή Διαθήκη…., 
              ’’αγγέλους’’, σωσίες, ’’φαντάσματά’’ του…., μάλιστα, από την κούνια του…., και προ αυτής….! 
              Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο εν λόγω γιος της Μαρίας ‘’εξαφανίστηκε’’ από μια στιγμή και πέρα…., 
              νεο ή παλαιο, σεναριογραφική αδεία, βεβαίως…., 
              και στη θέση του μπήκε κάποιο προκάτ Ι. Χίδιο…., ναι, υπο·αντι·κατάστατό του κι αλά Ιφιγένεια….! }} 
 
         να, στο Φεγγάρι…., έναν καφέ στην υγειά των επιγόνων σου και του, έστω, και των κοπαδιών σας….! 
         Ναι…., και μαζί με τους επίσης ανειλημμέεενους Εβραίους….: Ενώχ, Ηλία,….. 
         ή με τους…., όλους εκεί, σεληνοκεντρικά και θεοποιημένους…., ανειλημμέεενους βασιλείς κι ήρωες….: 
         Αιγύπτιους, Θιβετιανούς, Έλληνες, Κινέζους, Ρωμαίους,….. 
         ε, αναλόγως, ’’τέτοιον’’ καφέ…., σιχτίρ καφέ….! ■ 
 
Αυτός είναι μεγαλοδύναμος και σοφός. 
Δεν υπάρχει κανένας ανάμεσα στους λαούς του Βιβλίου 
αλλά θα πιστέψουν σε αυτόν πριν από το θάνατό του, 
 
               (( Α, και μετά από το θάνατό του…., 
               αφού τον πίστεψαν, και, πριν από τη γέννησή του…., σαφώς, σεναριοϋποβλητικώςςςςς….! )) 
 
και τη Μέρα της Ανάστασης θα μαρτυρήσει εναντίον τους. 
 
      ● Ε, τα φαντάσματα δεν μαρτυρούν, παρά μόνο μες στην άρρωστη φαντασία των σχιζοφαντασμένων….! 
      Και μην το κουράζετε το κουρασμένο από την ξεκούραση και το φακιροσουλάτσο ‘’τέτοιο’’ σας…., 
      ω εμπαίχτες Θεού και λαών…., χα, που αυτόν τον ρόλο τον ανέλαβε, πριν, 
      ο δίκαιος βασιλιάς των Αιγυπτίων, ο δικαστής των νεκρών…., 
      πλην των ισόθεων κι άκριτων/ακριτέων βασιλιάδων, βεβαίως…., Όσιρις…., 
      α, να, εκεί στα ανατολικά του Ουρανού, όπου είναι και τα πεδία των προσφορών 
      των ηλιθίων και γλειφτών παζαροπιστών του….! Ή, κι αυτοί, μαλώνουν εκεί πάνω…., ως εσείς….! ● 
 
Εξαιτίας της ανομίας τους, απαγορεύσαμε Εμείς στους Εβραίους αγαθά 
που στο παρελθόν τους επιτρέπονταν, 
                   || Χμ, τιμωρία κι η νηστεία…., για ανομία….! Ω, τι δικαιολογία, κι αυτός….! || 
επειδή κατά καιρούς είχαν εμποδίσει άλλους από το μονοπάτι του Αλλάχ, 
επειδή κατά καιρούς ήταν τοκογλύφοι ---- αν και τους είχε απαγορευτεί αυτό ----  
και έκλεβαν τα υπάρχοντα άλλων ανθρώπων. 
 
         ♣ …..α, την κακιά σου νύχτα…., χω, την της εξεξέκστασής σου…., ρε, και, λαφυρογλύφε Μωάμεθ…., 
         που, και, διά του ετερότροφου Ιησού, επιτρέπονταν κι αυτό…., παραβολικώς και τραπεζιτικώς….: 
         Ματθαίος : κεφ. 25, εδ. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 : 
         …..Ήλθε και εκείνος που είχε πάρει το ένα τάλαντον, και είπε, 
         «Κύριε, σε ήξερα ότι είσαι ένας σκληρός άνθρωπος, θερίζεις εκεί, όπου δεν έσπειρες 
         και μαζεύεις εκεί, όπου δεν εσκόρπισες, 
         και επειδή εφοβήθηκα, επήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εις την γην, ιδές έχεις ό,τι είναι δικό σου». 
                   /_/ …..αυτός ο δούλος δεν εμπορεύτηκε, προς κέρδος, το τάλαντο εκείνο, 
                   που του παρέδωκε το αφεντικό του να το φυλάγει, όσο ταξίδευε…., 
                   σε αντίθεση με τους άλλους δύο….. /_/ 
         Ο κύριός του του απεκρίθη, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, 
         ήξερες πως θερίζω εκεί, όπου δεν έσπειρα και μαζεύω εκεί, όπου δεν εσκόρπισα. 
         Έπρεπε λοιπόν να βάλης τα χρήματά μου εις τους τραπεζίτας 
         και εγώ, όταν θα επέστρεφα, θα τα έπαιρνα πίσω με τόκον. 
         Πάρτε από αυτόν το τάλαντον και δώστέ το εις εκείνον, που έχει τα δέκα τάλαντα, 
         διότι στον καθένα που έχει, θα δοθούν και άλλα και θα περισσέψουν 
         από εκείνον όμως που δεν έχει, θα του αφαιρεθή και αυτό που έχει. 
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         Και τον άθλιον δούλον ρίξτε έξω εις το σκοτάδι, εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών»….: 
         Παραβολή των ταλάντων….! 
         …..Πρόσχετε, λοιπόν, και, του ζεύγους Ανανίου και Σαπφείρας…., και όχι μόνον….!….. ♣ 
 
Έχουμε ετοιμάσει μια αυστηρή τιμωρία για αυτούς από ανάμεσά τους που δεν πιστεύουν. 
 
       /*/ …..εμ, τότε, προσέξτε, ρε λυσασμένοι, μην ξαναέχετε και….. ’’παράπλευρα’’ θύματα 
      και κακοκαρδιστεί ο οικτίρμων σας….. και σας….. επιδοκιμάσει περισσότερο…., σιχτιρμονικά….! /*/  ☼ 
               ------------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------ 
 
█  ▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ θα πει : / …..τη μέρα που ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει όλους τους αποστόλους….. / 
«Ιησού, γιε της Μαρίας, θυμήσου τις καλοσύνες που έδειξα σε εσένα και τη μητέρα σου : 
 
             ▀ ▪ Κεφ. Η ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
             Αλλά μια φωνή από χαμηλά 
                   ---- Ε, χαμούρα θα ήταν κι αυτός…., ως και με τις άλλες ‘’τέτοιες’’ στις άλλες θρησκείεςςς….! ---- 
             της είπε : 
                        / …..της Μαρίας, μάνας του Ιησού, που, εδώ, ομολογείται η ‘’μυστική’’ σύλληψή του, 
                        «σημείο για την ανθρωπότητα»,….. / 
             «Ο Κύριος σου έφτιαξε μια σκούπα 
                            ** Εχ, ρε κοπάδια κι ασκέρια…., ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε….! ** 
             που βρίσκεται στα πόδια σου, και αν κουνήσεις με αυτήν την φοινικιά 
             φρέσκιοι ώριμοι χουρμάδες θα πέσουν στην ποδιά σου. 
                               // Μηλιές τρυγούν…., φράουλες πέφτουν….! 
                              Ω…., φάτε, πιείτε και χαρείτε κι εσείς, κωδικικά…., Θάμα των Θαμάτων….! // 
             Χαίρε λοιπόν. Να φας και να πιεις,…..». ▄ 
 
πώς σε δυνάμωσε με το Άγιο Πνεύμα, ώστε έκανες κήρυγμα στους ανθρώπους από την κούνια σου 
 
            ♠ …..εχ, όχι και κήρυγμα από κούνια…., που, μόνο, συ, βρε Μωάμεθ, μας λες…., 
            μα τρελός από κούνια, «εκτός εαυτού»,….. που έλεγαν, και, οι δικοί του…., 
            πράγμα που όλο και θα μας το έλεγε, οπωσδήποτε, 
            κάποιος, και, από τους 4…., που ήταν ‘’444’’…., χμ, κωδικικά θεοάπνευστους ευαγγελιστάδες, 
            σε φανερά και σε ‘’απόκρυφα’’…., ναι, δυσαγγέλια…., ή, χα, δυσδαιμόνια…., 
            και, γιατί θα τους βόλευε στην ζουρλή προπαγάνδα τους, και τους….! ♠ 
 
και στα εφηβικά σου χρόνια   [ Τί…., 12άχρονη, απ’ τα 18 του έως τα 30 του, εφηβεία είχε ο Ι. Χ…!; ] , 
πώς σου δίδαξα τις Δέκα Εντολές 
 
              (_( …..α, πάνε κι αυτές, οι +10…., που ‘’τις πρόσθεσε, κι αυτός, μαζί με άλλες πλην δέκα, -10…., 
              και τις εκμηδένισε’’…., χα, κατά δηλώσεις του, ως μεγαλύτερος από αυτόν….: 
              αυτός, ο Ι. Χ, στους ουρανούς…., μα και πάνω απ’ αυτούς…., κι εκείνος, ο Γιαχβέ, στον ουρανό….! 
              Απλά εσύ, τώρα, βρε λογοαριθμοφακίρη Μωάμεθ, κάνεις προσθαφαιρέσεις…., 
              με….. συστολές και διαστολές…., και ο Δεσποινίδος Κύριός σου οίδε πόσαι εισί….! )_) 
 
και τη σοφία, το Τοράχ και το Ευαγγέλιο, 
πώς με τις οδηγίες Μου έπλασες ένα πουλί από πηλό και το φύσηξες και με την άδειά Μου ζωντάνεψε, 
 
          ◘ Α…., να, πάλι, ’’αποκρυφο’’διαβασμένος, κιόλας, ο Μωαμεθούλης…., μα κι η κλίκα του…., 
          αν και μέχρι, και, τότε, αυτό το ‘’θαύμα’’ του Ασκληπιού, σώρρυ, Ι. Χ…., 
          που ’’τύφλα να έχει’’ ο Ιεζεκιήλ, ο οποίος είχε, θείω χαρίσματι, τη δύναμη 
          να ξαναδίνει σάρκες σε σκελετούς…., μα, έι, σε αλληγορικό όραμα….: Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14…., 
          μάλλον, συμπεριλαμβάνονταν, κι ‘’αυτό’’, σε μη απόκρυφη επίσημη Καινή Διαθήκη…., 
          και από εκεί  να το διάβασε, έστω, κι αυτός…., 
          που, μετά, ’’το άδειασαν’’, ως παρατραβηγμένο, οι τότε θρήσκαρχοι 
          και την έκαναν, και, έτσι, ολίγον τι Κενή Διαθήκη….! ◘ 
 
πώς με την άδειά Μου γιάτρεψες τον τυφλό και το λεπρό, 
και με την άδειά Μου επανέφερες το νεκρό στη ζωή,…..»………. 
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                           * …..σικέ τυφλός….,/ σικέ λεπρός :/ με λέπια από ψάρια….,/ 
                           νεκρός με νεκροφάνεια….,/ νά –σας σατανοφάνεια….,/ γιούρια, λαοί, παπάρια….! * 
          [__[ …..ωχ, κι ευτυχώς που δεν ήταν ‘’θαυματοποιός’’ ο Μωάμ…., πλην στα ‘’απόκρυφά’’ τους…., 
          που, αλλιώς, εδώ, θα μας ‘’τύφλωνε’’…., πλην με το πυγολαμπιδοφώς του…., 
          και, με τέρατα και σημεία…., 
          αφού….. από….. ’’κέρατα’’ άλλο τίποτα ο πολυγαργαλιάρης….. και λίγα μας φανερώνουν….! ]__] 
 
Μετά ο Αλλάχ είπε : 
 
          {{ …..χμ, πριν, άνω, «ο Αλλάχ θα πει»…., τώρα, εδώ, «Μετά ο Αλλάχ είπε»….. κ. ο. κ…., 
          ίδιος ο Ιωάννης της Επικάλυψης ή ο Ησαΐας ή ο…., 
          στο ασανσέρ του χρόνου πάνω και κάτω και τανάπαλιν κ. ο. κ…., 
          ε…., θα ξεράσουμε κι άλλο…., ψυχικώς και μη…., 
          και τότε, πάλι, θα φταίμε εμείς οι οραματοπαθείς σας που….! }} 
 
«Ιησού, γιε της Μαρίας, μήπως είπες στην ανθρωπότητα : 
‘’Λατρεύστε εμένα και τη μητέρα μου σαν θεούς μαζί με τον Αλλάχ;’’». 
 
   ► Ω Μωάμ, κι εκεί ισοθεοποιήθηκαν…., ναι, κι όχι θεανθρωποποιήθηκαν…., τόσοι και τόσοι ‘’τέτοιοι’’…., 
   κυρίως, βασιλιάδες…., μάλιστα, χμ, με ‘’απαίτηση’’ του βασιλόφρονος θεούουου…., 
                  --*-- …..νααα, του βασιλοχρίστη…: Ψαλμός Β΄ ή 2 : 6….: «Εγώ / ο Γιαχβέ / πράγματι έχρισα 
                  βασιλέα μου επί της Σιών, το άγιον όρος μου»….! 
                  Αλλά κι ο Ιησούς λέει στην κατά Λουκάν παραβολή των μνων, αόριστα, πως….. 
                  «Κάποιος από ευγενή καταγωγήν επήγε σε μακρυνή χώρα 
                  διά να λάβη διά τον εαυτόν του βασιλικήν εξουσίαν 
                  και ύστερα να επιστρέψη»….: Λουκάς : 19 : 12…., εεε, για τον εαυτό του και παραβολικά….! --*-- 
   ε, κάθε φορά και μ’ άλλο όνομα:μαφιοζιζέ…., ως κι ο…., [ ο /:ου/ , τέως, μεθ’ ημών /:ημίν–εμάν/ θεός /:ήλ/ : 

   Εμ/μ/αν ου ήλ….. / ….: ήλιος, ηλί, ήλ…!; / ] Ιησούς -- Ιή σούς -- Ιη σούς -- Ιη σούσ τ ος,….. 
[ : Ιή:α! πωπώ! θαύμα, νίκη,….. + /ο/ σούς:θαυματικώς, ανωκίνητος–άνω ορμών–άνορμος:σουσ/επ,ανα/σταίνων 
ή σουσταίνων ή σουστήνων:σουσ/εγ/έρτης–άνω αίρων /ελληνιστίιι και θηλυκό, σούσ τ α:ελατήριον,….. 
ε, και φάτε το ελληνικό,  αφροδισιακό, σούσ ι, χμ, για να ‘χετε κι άρσιν πέους:πέαρσιν, χμ, έπαρσιν ‘’ιστού’’/,…..]  
   ω, και σχηματίστηκαν τόσες και τόσες Τραγίες Τριάδες / ή Τριάδες Εξάδες /…., α, και με ισότιμα μέλη…., 
   κι εσύ, τώρα κι εδώ και με αυτό, αντιλές…., α, ενώ, πριν και μετά του, έτσι έλεγες….! ◄ 
 
«Εσύ είσαι Δοξασμένος», απάντησε αυτός, «πώς θα μπορούσα να πω αυτό 
που δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω;………. 
Δεν είπα σε αυτούς τίποτα άλλο από αυτά που μου έχεις διατάξει να πω…..». 
          ■ Ε…., αν ‘’έπιανε’’ πολύ, τότε, το κόλπο, και, της ισοθεοποίησης…., ρε πονηρούλη αντιγραφάκια…., 
          άλλο που δεν θα έκανες κι εσύ….! 
          Άλλωστε, δύσκολα και δυσπιστευτά, πια, και, τότε, τα τρικς με τα ‘’ισοθεΐστικα’’ ‘’θαύματα’’….! 
          Και, επιπλέον, συ, και τα σου, ως πλέον ιστορικό πρόσωπο, ήσουν διερευνητέος και διερευνητός….. 
          κι η εποχή ‘’ιστοριοακτινογραφούσε’’ τα ‘’τέτοια’’…., 
          χμ, και, γι’ αυτό, δήθεν, ’’θαύματά’’ σου πέρασαν, μόνον, στις σχετικές ισλαμομυθοπαραδόσεις….! 
          Και…., επειδή και η ισοποίηση τινός με το Σατανά είναι βλασφημία ως προς τον Σατανά…., 
          προσέξτε, τινές, μην και σας κρίνει, αναλόγως με τα εδώ, ο οξαποδώ…., 
          όταν και όσοι ‘’πάτε Σελήνη’’….! ■ █ 
                            
▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Έχεις δει / ω Μωάμεθ / αυτούς που έφτιαξαν θεούς σύμφωνα με τα γούστα τους; 
           ** Ωχ, Μωάμ…., καθρεφτίσου….. να δεις τους, έτσι, θεοπλάστες ‘’κλώνους’’ σου….. 
           και μπραχ οραντά….! **      ▓ 
                  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                          ========================================================= 
 
█         Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Και όμως αποδίδουν σε Αυτόν απογόνους μέσα από τους υπηρέτες του! 
Σίγουρα ο άνθρωπος είναι αχάριστος με τερατώδη τρόπο. 
   // Ναι, αφού ο κάτθρωπος είναι ευχάριστος, όρα : αστείος, με κερατώδη τρόπο…., ω Μωάμ…., ως συ….! // 
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Θα διάλεγε ο Αλλάχ κόρες για Αυτόν τον ίδιο και γιους για εσάς; 
 
         ▼ Ε, αν οι…., σαφώς, άκορμοι…., άγγελοι…., ω ρατσιστές φύλου…., είχαν αντρικό φύλο…., 
 
                     *** …..’’νοερά’’ και σε ομοσυχνοτητοποίηση με έγκορμους ανθρώπους 
                                         || Έτσι κι οι διάβολοι με κατθρώπους….! || 
                     και, σπάνια κι αναλόγως, μ’ άλλα έμβια όντα…., που, μόνο, φυσικές συχνότητες έχουν αυτά…., 
                     σαφώς, έχουν…., μα νοερά και χρονο’’κλασματικά’’, και αυτοί…., 
                     σαφώς, εφόσον το θελήσουν ‘’θεόπρεπα’’…., οι άφυλοι…., 
                     για τότε κι έτσι, το ανάλογο φύλο…., που το κορμί, συνηθέστατα, 
                     καθορίζει το φύλο της ψυχής και της ‘’ψυχής’’….! *** 
 
         γιατί…., καλέ ΕΣΕΙΣ…., ρε ανδροκράτες άνδρεςςς…., που, συνέχεια, να, ’’τα κάνετε Γης Μαδιάμ’’…., 
         γιατί να μην υπήρχαν και άγγελοι θηλυκοί…!; 
         Αν και οι προδότες του Θεού άγγελοι, νυν διάβολοι, έχασαν, έκτοτε, τον ‘’αντρισμό’’ τους…., 
         ναι, ω Μωάμεθ…., ξου, μισογύνη φαλλοκράτη αλά : Βούδδα, Αριστοτέλη, Ευριπίδη, Παύλο, Πέτρο,….! 
 
         Και…., ω θρησκειοαντιγραφάκια και συσκοτισμένε, σώρρυ, πεφωτισμένε Βούδα, σώρρυ, Μωάμ…., 
         πολύ πριν από σένα…., χμ, ο Αλλάχ των Αράβων είχε δυο κόρες, τις θεές Αλλάτ,….. 
         α, κι ο βασιλιάς, και, του ουρανού Γιαχβέ…., 
         πριν ‘’ανακαλύψουν’’ οι Εβραίοι…., ’’μυστικώς’’ θεοκτόνοι κι αυτοί…., το Σατανά, 
         οπότε και μέχρι τότε ήταν και καλός και κακός…., χμ, Βογομιλίστικα…., και  μετά, τσς, μόνο κάλόςςς…., 
         είχε….. συμβασίλισσά του την «βασίλισσα των ουρανών»….,        ---- …..χμ, από σόι του…!; ---- 
         ναι, ως μας το επιβεβαιώνει το πρότυπό σου ο Ιερεμίας….: 7 : 18….! 
                        // Πάντως, το Πνεύμα Του, χμ, ήταν γένους θηλυκού : περιστεράς…., 
                        ω, και στο Ισλάμ γαϊδάρου….. αγνώστου γένους….! // 
 
         Α…., κι ως προς το φύλο του Θεού…., περιττεύουν οι μπούρδες σας…., ω πολιτισμένοι Εσείςςς…., 
         και ‘’αρκούμαστε’’ στο σοφό του «απολίτιστου» λαού της Κεντρικής Αφρικής Μπαντού…., 
         ότι, δηλαδή, ο Δημιουργός Θεός είναι άφυλος…., κι όχι γυναίκανδρος κι αυτογκάστρωτος…., 
         όπως….. ο Έλλην Δίας ή ο Αιγύπτιος Φθα ή ο Ιρανός Ζουρβάν….,….. 
         ωχ, κι άντε στα τετράφυλλα τριφύλλια σας…., 
         ναι, κι ο ‘’γιοντζές –τριφύλλι’’ σας ας είναι για τα θρησκομαστουρωμένα σας κοπάδια….! ▲ 
 
Και όμως όταν η γέννηση μιας κόρης αναγγέλλεται σε έναν από αυτούς 
το πρόσωπό του σκοτεινιάζει και γεμίζει θλίψη. 
        /_/ …..εμ…., πιθανόν, γι’ αυτό, κυρίως, απαγόρευε το…., όντως, βάρβαρο, και κατά ‘’έθιμό’’ τους…., 
        θάψιμο νεογέννητων κι ανεπιθύμητων κοριτσιών…., 
        που, αλλιώς, πώς θα ‘χε τόσες, νόμιμες και μη, γυναίκες κι αυτός κι οι επίσης πολύγαμοι δικοί του….! /_/ 
 
▌▪ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
…..Κρύβεται / ο αποκτήσας κορίτσι / από τους ανθρώπους επειδή έμαθε άσχημα νέα : 
Θα περιφρονεί το κορίτσι του ή θα το θάψει κάτω από το χώμα; Πόσο άδικα κρίνουν! ) 
Θα αποδίδουν λοιπόν στον Αλλάχ θηλυκά που στολίζονται με μπιχλιμπίδια και είναι αδύναμα στις φιλονικίες; 
 
       ---- …..Εχ, γι’ αυτό, μωρέ Μωάμ, μόνον, άγγελοι αρσενικού φύλου…., χμ, και, με πολεμικές στολές…., 
       δυνατοί στις κοκορομαχίες…., κι άντε να κοκορομάχεστε, 
       να πάρετε το ‘’παπάρι’’ του πολέμαρχου ‘’Άρη’’…., α, και το του «αρσενικού» Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
       χμ, βρε αμπιχλιμπίδωτα χαμένα κορμιά….. και, πολλοί, και, όχι μόνον….! 
       Και…., ω φαλλοί, σώρρυ, φαλλοκράτες Ινδουιστές…., 
       περιττό να τονίσω ότι σκότωναν, χα, μοιραία, μόνον, το σώμα –τους…., 
       αφού, και, κατ’ εσάς, η γυναίκα δεν έχει ψυχή…., παρά, μόνο, οι άνδρες…., χξς΄ και ουστ….! ---- ▌ 
 
▬ ▪ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Πώς! Σας 2 / 2 : τους άπιστους / έχει ευλογήσει ο Κύριος με γιους 
 ( Δύσκολα και, χα, σοβαρά προβλήματα μας βάζεις…., μπρε σεϊτάν τσ ογλάν Μωάμ…., και γκιτ οραντά….! ) 
και Αυτός υιοθέτησε κόρες μέσα από τους αγγέλους; Μια τερατώδη βλασφημία είναι αυτή που ξεστομίζετε. 
 
        *$ …..ρε συ, πολυτσαχπινογαργαλιάρη, έστω, άνδρα…., ναι, άνδρα….. και όχι….. άντρα…., 
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        μη μου πεις ότι και το, ακριβώς, Γκαμπριέλ -- Γκαμπριέλα…., άρα, χμ, άφυλος…., 
        είναι βλασφημία τω Θεώ…., γιατί θα σου ξεστομίσω κι άλλα…, σατανόστομε…., 
        που δεν με τρομάζουν, και εμένα, τα ‘’καμικαζο’’μουρλά των σκεψομπουρντισμένων, και, σου….! $* ▬ 
 
                 ------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------- 
▓ ▪ Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Να ρωτήσεις τους άπιστους / Ισραηλίτες / αν είναι αλήθεια πως ο Αλλάχ έχει κόρες, 
ενώ αυτοί οι ίδιοι διαλέγουν γιους. 
                   [ Ρε μαρή διδυμιοπρήχτρα Γαβ…., δεν πας να τους τα πεις απευθείας…., να μην μας ‘’τα’’….! ] 
Δημιουργήσαμε Εμείς τους αγγέλους θηλυκούς; 
 
                    *_* Εχ…., είναι που ήθελες τις γυναίκες, μόνο, για το σπίτι και με φερετζέ…., 
                    που, αλλιώς, θα είχες, κι εσύ, και γυναίκες πράκτορες : αγγέλους : ‘’δούρειες αλόγες’’ :….! *_* 
 
           ♠ Α, ΕΣΕΙΣ -- ΕΣΥ, ρε μαρή, όχι, δεν…., μα, χα, ο θεός των Αμαζόνων είχε κόρες….. ’’αρσενικές’’…., 
           ναι, ωρέ κι εσείς…., που….. ’’Αμαζόνες που σας χρειάζονται…., 
           να δείτε το τι και το πώς…., μα και πώς κατουρούν οι άντρεςςς --- κούμια οριζοντιωμένοι…..’’….! 
           Κι άντε, τώρα, που θα γεννήσει η Χημεία του 21ου αιώνα τον ουδετέρου φύλου πανκτόνο ιό της…., 
           να δούμε ποιος και ποίου γένους άγγελος, ή Υιός ή κουμ -- κόρη, θα μας σώσει κι από αυτόν…., 
           τον πανκτονίκ, καλέ, ψυχοσυναχωμένοι…., 
           άντε…., και πράξατε ό,τι χρειάζεται για να τον αποβάλει…., 
           η στον τελευταίο μήνα της γκαστρόκοιλη…., μπας και….! 
           Και….. μη με ρωτήσετε πόσες μέρες έχει ο μήνας αυτής…., της Χημείας…., 
           που, εγώ, αλχημείες…., αλά Πέτρο και Μωάμεθ κ. α. λ…., δεν ξέρω…., 
           ότι, δηλαδή, κι εδώ, η μία μέρα της Χημείας 
           ισούται με χίλιες νύχτες της….. υπερΦυσικής κ. τ. λ….! Άντε και….! ♠ 
 
Και ήταν αυτοί παρόντες κατά την δημιουργία τους; 
Σίγουρα λένε ψέματα όταν δηλώνουν : «Ο Αλλάχ έχει γεννήσει παιδιά». 
Θα διάλεγε Αυτός κόρες αντί για γιούς; Τί έχετε πάθει και έχετε τόσο λανθασμένη κρίση;………. 
Βεβαιώνουν πως υπάρχει συγγένεια ανάμεσα σε Αυτόν και στο τζίνι………. 
 
             [ …..εχ, εχ…., τι έχω πάθει και έχω τόσο λανθασμένη κρίση και ελλιπή….. 
             και….. αυτό το όντως, χμ, βαθυστόχαστο…., δεν το καταλαβαίνω….! 
                          ---- …..αχ, και να ‘μουν βασιλιάς….,/ να ‘μουνα αλάθητος….,/ 
                          ως λέει ο Πάπας Σολομών….,/ ο, ως ‘’τέτοιος’’, ασφαλτόκριτος….: 
                          Παροιμίαι : 16 : 10….: «Εις τα χείλη βασιλέως υπάρχει χρησμός, 
                          το στόμα του δεν δύναται να σφάλη κατά την κρίσιν»….! ---- 
             Και….. τί τζίνι…!; Ο Σατανάς…., το Πνεύμα του Θεού…., ο Ιησούς…!; Ή, χμ, το του Αλαντίν…!; 
             Τέλος πάντων…., ας μείνει ασχολίαστο, και, αυτό…., 
             να έχουν τριχολογήματα, και, οι επίσημοι σχολιαστές τους να σας τζινοζαλίζουν….! ] 
 
Μήπως επιθυμούν / οι Ισραηλίτες / να έλθει η τιμωρία Μας πιο γρήγορα;………. 
 
       ▼ …..ωχ, μωρέ Μωάμεθ…., τι τους ρωτάς κι εσύ -- ΕΣΕΙΣ….. και χρονοτριβείς….. 
        και θα αναβάλεις, ή κι ανατρέψεις, το ‘’θεο’’σχέδιο…., προφήτης πράμα…., λες κι είσαι μεταφήτης….! 
        Επιθυμούν ή όχι…., οι Ισραηλίτες…., αντέχουν….. και το έχουν αποδείξει….! 
        Ε, αλλιώς…., δεν θα ‘’πήγαιναν γυρεύοντας’’…., πολλάκις….! 
 
        Εμ, τα ίδια ερωτήματα έβαζαν κι αυτοί, αλά Ιμάμηδες, για ‘’τέτοια’’ σε άλλους λαούς….. και ξέρουν…., 
        ως ο Βούδδας, που απειλούσε κι αλιμόνιζε με κόλαση 
        όσους αμφέβαλαν για την «υψηλή αρειανή επιστήμη του 
        και την εσωτερική του ενόραση : υπερανθρωπίνης φύσεως,…..»…., 
        ή ο ισόθεοςςς Ιησούς, παραβολικάαα ή μη, μα κι οι ‘’επίγονοί’’ του, αλά….. Γιαχβέ, Ηλία, Μωυσή,….! ▲ 
 
              ● ▪ Ματθαίος : κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9, 10…..και 12 : Ι. Β / προς Σαδουκκαίους και Φαρισαίους / : 
              «Γενεά εχιδνών, ποιός σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλλουσαν οργήν; 
              Κάνετε καρπόν άξιον της μετανοίας 
              και μη νομίσετε ότι μπορείτε να λέγετε μέσα σας, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, 
              διότι σας λέγω, ότι ο Θεός μπορεί από τις πέτρες αυτές να κάνη παιδιά διά τον Αβραάμ. 
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                         ---- …..τί…!; Πετροντούβαρα απογόνους κι ο Αβραάμ…!; ---- 
              Η αξίνα είναι πια κοντά εις την ρίζαν των δέντρων, και κάθε δέντρον, 
              που δεν κάνει καρπόν καλόν, το κόβουν σύρριζα και το ρίχνουν στη φωτιά….. και….. 
              Το φτυάρι είναι εις το χέρι του και θα καθαρίση το αλώνί του και θα μαζέψη το σιτάρι του 
              εις την αποθήκην, το δε άχυρον θα το κάψη σε φωτιά που δεν σβήνει». 
                   // Χριστιανισμός….: στα παχνιά άχυρα….,….! Ισλαμισμός….: Παντζούρια στα παράθυρα….,….! 
                   Κ. τ. λ…., χα, αλληγορικά και μη…., όλοι έτσι…., ως, κάθε λογής…., ιμπεριάλ….! // ● 
 
Γι’ αυτό μην τους δίνεις σημασία για λίγο. 
 
                 *# Εχ, δεν ξέρεις καλά, ρε, από….. ιερή διπλωματία και….. ιερές μπλόφες….! 
                 Καλά σου λέει ο μάνατζέρ σου κι έγκορμος αρχάγγελος….! 
                 Βιάζεσαι…., βρε ξεροκεφάλα, και θα ‘’σπάσεις τα μούτρα σου’’ για λάφυρα και γι’ άλλα….! #* 
 
Σίγουρα θα δεις εσύ την πτώση τους όπως θα δουν τον θρίαμβό σου. 
                         { ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 31 : «Τί λοιπόν θα πούμε επάνω σ’ αυτά; 
                         Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιός μπορεί να είναι εναντίον μας;». } 
Βρίσκεται πολύ ψηλότερα ο  Κύριός σου, ο Κύριος της Δόξας, από τις κατηγορίες τους! 
    ( Εμ, ναι, ψηλά είναι το φεγγάρι….. και, και, γι’ αυτό θα πέσει από ίλιγγο ο Δεσποινίδος της Λόξας….! ) ▓ 
              -------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------ 
 
► || ▪ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ : 
Αληθινά, αν είναι να αποφασιστεί πόλεμος, θα ήταν καλύτερα για αυτούς να γίνουν 
αληθινοί υπηρέτες του Αλλάχ. || 
                       ---- Α, αυτά είναι, χμ, θείααααα διλήμματα….! Υποταγή ή πόλεμος….! ---- 
 
        ♠ ▪ Κεφ. ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ : ΕΜΕΙΣ : 
        Ορκίζομαι στη λάμψη του δειλινού, στη νύχτα, και σε όλα αυτά που φέρνει μαζί, 
        στο φεγγάρι, σε όλη του τη γέμιση / στην πανσέληνο / : 
        πως θα βαδίσεις προς τα μπρος από κράτος σε κράτος. 
 
            {_{ …..ναι, μπρε…., αρχικά…., προς τα μπρος….. κι από κράτος σε κράτος….. 
            και, τελικά, προς τα μπρος και προς τα κάτω….. κι από παρακράτος σε παρακράτος….! 
            Άλλωστε, ω Ισμαηλοκατάγωγε Μωάμεθ, το υποσχέθηκε ο Ελ Γιαχβέ στον Ισμαήλ σου, 
            μέσω του Αβραάμ….: Γέν.: 17 : 20….: «Αλλά και περί του Ισμαήλ εισήκουσά σου / ω Αβραάμ / 
            και πράγματι ηυλόγησα αυτόν· θα τον καταστήσω γόνιμον και θα τον υπερπληθύνω 
            θα γίνη πρόδρομος δώδεκα πριγκήπων και θα κάνω εξ αυτού έθνος μέγα»….! 
            Ναι, μην ανησυχείς…., χμ, ήρθε η ώρα σου…., ως συνέβη, πολύ πριν σου, και, με τον Μ. Αλέξανδρο, 
            στον οποίο ο Άμμων Δίας της Λιβύης υποσχέθηκε…., 
            μέσω του ιερέως του εκεί μαντείου του, που διακήρυττε πως «όποιος κυριαρχεί είναι θεός»…., 
            ‘’τέτοια’’ ‘’βαδιστικά’’….. κι έγινε κυρίαρχος σπουδαρχίδης….! }_} ♠ 
 
                 ----  ▪ Κεφ. Ο ΝΤΥΜΕΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : Όχι, μα τη σελήνη!….. ---- 
          * …..βρε σεληνότροποι και ηλιόφοβοι…., ορκιστείτε μια φορά και στον ήλιο….! * ◄ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Κανένας από εσάς δεν έχει Πατέρα το Μωάμεθ, 4 
/ 4 : ο Μωάμεθ δεν άφησε αρσενικούς κληρονόμους / 
         ( Ω…., αν όλοι τους έτσι…., από πού αρσενικοί ‘’άγγελοι’’ για ‘’αγγελολίκι’’…., ε, πρακτοριλίκι…!; ) 
Αυτός είναι ο απόστολος του Αλλάχ και η Σφραγίδα των Προφητών. 
                 [ …..χα, έβετ, όι μπαμπατζίμ Μωάμ….! Σφραγίδα βλέπουμε…., μα υπογραφή όχι….! ] 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα. ▌           █ 
 
               =============================================================== 
               =============================================================== 
 
                                                                              13 --- 5 ) 
▓           Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Βλέπετε αυτούς που έχουν φιλίες με έναν λαό / τους Ιουδαίους / που έχει οργίσει τον Αλλάχ; 
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          ■ ▪ Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 5, 6 : Αυτούς τους δώδεκα έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε τα εξής : 
          «Προς τους εθνικούς μη πηγαίνετε και εις την πόλιν των Σαμαρειτών μη μπαίνετε, 
          αλλά πηγαίνετε μάλλον εις τα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ». ■ 
 
               ♦ …..ωχ, βρε άταχτοι Ιουδαίοι, τι σας περιμένει, κι εσάς…., μα και τους συμμάχους σας…., 
               τώρα που ο σχιζεξοργισμένος Μωάμ ταύτισε το θέλημά του 
               με το θέλημα του σχιζεξοργισμένου Γιαχβαλλάααααχ….! 
 
               Πάντως, ο Μωάμ : Μωάμεθ, θεωρούσε, αρχικά και σαν του συνέφερε, τους χριστιανούς…., 
               κυρίως, τους ιερείς και μοναχούς…., ως τους καλύτερους φίλους του….: 
               Κεφ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : «Οι Έλληνες νικήθηκαν 1 σε μια γειτονική χώρα»….: 
               Σημείωση σχολιαστή….: 1 : Από τους Πέρσες, στη Συρία, το 615 μ. Χ. 
               Ο Μωάμεθ είναι με το μέρος των Χριστιανών, όχι με το μέρος των ειδωλολατρών Περσών….,….. 
               χρησιμοποιώντας δε Εβραίικους τύπους, ως τον της, ιμπεριάλ, περιτομής…., 
               που δεν τον έβαλε στο Κοράνι του…., χα, λες και δεν ήταν του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., 
               κι ας τον εφαρμόζουν οι Ισλαμιστές ώς σήμερα…., ε, «ως σημείον» θρησκοϊμπεριαλισμούουου…., 
               ενώ, μετά, τους θεωρούσε….: άπιστους, ειδωλολάτρες, ψεύτες κι αξιοκόλαστους…., να….! ♦ 
 
Δεν ανήκουν ούτε σε σας ούτε σε αυτούς. 
 
             || Ε, τι άλλο θα έλεγε…., που ήταν λάτρης μούτρων, ιδίως της Παλαιάς Διαθήκης των Ισραηλιτών….: 
             Έξοδος : 23 : 32….: Θεός / προς Μωυσή / : «μη συνάψης συνθήκην 
             ούτε με αυτούς / Χαναναίους και Χετταίους / ούτε με τους θεούς των»….,….. 
             Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 14….: (Έκκλησις δι’ αγάπην) : 
             «Να μη συνδέεστε με τους απίστους, που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. 
             Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη / «το φως» / με την ανομίαν / «το σκοτάδι» / ;»….!….. || 
 
Ορκίζονται εν γνώσει τους σε ψέματα. Ο Αλλάχ έχει ετοιμάσει για αυτούς μια θλιβερή μάστιγα. 
Κακό είναι πραγματικά αυτό που έχουν κάνει. Χρησιμοποιούν την πίστη τους σαν μια μεταμφίεση 
και εμποδίζουν άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Αλλάχ. 
    ---- Με την ‘’Τζιχάντ’’ ως πρόφαση και μάσκα….,/ ’’φτάνεις’’, κυρίαρχος, και πέρα απ’ την Αλάσκα….! ---- 
     ( Ωχ, «ουαί υμίν…..»…., χμ, σαφείς προειδοποιήσεις…., ωσεί Ιησούς προς νομικούς, Φαρισαίους,….! ) 
Μια ατιμωτική μάστιγα τους περιμένει. 
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
▀ ▪ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί που πάνε ενάντια στον Αλλάχ και τον απόστολό Του 
               // Ρε, εσείς…., και ΕΣΕΙΣ…., σε τί διαφέρει ο, ‘’αυτο’’ποιηθείς, ισόθεος Ιησούς…., 
               ιδίως, ο άμασκος κι αλά Αποκάλυψη Ιωάννη…., 
               από τον, επίσης, ‘’αυτό’’ποιηθέντα, ισοθεληματόθεο Μωάμεθ…!; Εεεεε…!; // 
θα ταπεινωθούν όπως ταπεινώθηκαν άλλοι πριν από αυτούς. 
 
      [[ Εχ, ω Μωάμ…., αδύναμα σκιάχτρα οι ‘’θεοί’’ που απειλούν τους αντιφρονούντες τους και μη…., 
      και, σαφώς, είν’ εξίσου επικίνδυνοι και για τους ίδιους…., ως για τους άλλους, τελικά…., οι Χουντάλες…., 
      και, φυσικά, και, γι’ αυτό δεν στέριωσαν ποτέ και πουθενά…., 
      πλην, μόνο, παρα ή μετα, αλλαγμένοι…., 
      ώσπου να παντοξεσκεπαστούν τα ξόανα…., βεβαίως, χμ, με….. ’’άγια’’….. εξαΰλωσή τους…., 
      χα, που….. ’’αυτοκαθορισμένη’’ είναι κι η ‘’θριαμβική’’ ταπείνωσή τους….. και η….. Έξοδος….! ]] ▄ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί που εναντιώνονται στον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα ταπεινωθούν. 
                ( ▪ Λουκάς : κεφ. 11, εδ. 23 : Ι. Χ : «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου 
                και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει». ) 
Ο Αλλάχ έχει καθορίσει : «Θα θριαμβεύσω σίγουρα, Εγώ και οι απόστολοί Μου». 
Ισχυρός είναι ο Αλλάχ και μεγαλοδύναμος. ▌ 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
♣     ◘ ▪ Κεφ. ΘΛΙΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Απορούν / …..μερικά μέλη μιας Ισραηλιτικής φυλής…., μιας «φατρίας -- νικημένου στρατού»….. / 
πώς ένας προφήτης δικός τους θα παρουσιασθεί από ανάμεσά τους. 
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«Δεν είναι παρά ένας πονηρός μάγος», λένε οι άπιστοι. 
«Μήπως κηρύσσει αυτός πως όλοι οι θεοί είναι ένας θεός; 
                        // Εχ, ναι….! Οι, χα, θεοί σε σαλάμι αέρος….! // 
Αυτό πραγματικά είναι περίεργο». Οι ηγέτες τους λένε : Μη δίνετε σημασία σε αυτά που σας λένε 
και μείνετε σταθεροί στη λατρεία των δικών σας θεών : αυτό είναι ένα επιτακτικό καθήκον. 
Δεν έχουμε ακούσει για αυτό 1 / 1 : το Μονοθεïσμό / στη Χριστιανική Πίστη. 2 
/ 2 : κατά γράμμα, η τελευταία πίστη / . 
 
           ---- …..Μμμμμ…., ξύπνια φυλή αυτή η….. «φατρία -- νικημένος στρατός»….. και πώς δεν….! 
           Βρε…., χμ, μπας και το πρωτότυπο ευαγγέλιό ‘’του’’ ήταν ‘’γνήσιο κι αδιαστρέβλωτο’’…!; 
           Και γιατί, δηλαδή, να του τ’ αμφισβητείτε τα απ’ τον Γαβ ριήλ δοθέντα εξεξεξ Αποκαλύψεως, 
           έτσι και….. ‘’εν ριπή’’ : άπαξ…!; 
           Τί…., δηλαδή, θα έπρεπε να έπαιρνε σταδιακά τον λόγο του Κυρίου, 
           καθώς «πολυθεϊστές» Εβραίοι τινές προφητάδες της Παλαιάς Διαθήκης, 
           ώστε να τον αποδεχτείτε κι αυτόν και τα λόγια του, 
           ως λ. χ, και, τον Ιερεμία, που επί δεκαετίες το Πνεύμα του Κυρίου εν είδει….. τον….. ’’ανέβαινε’’….: 
           «Επί είκοσι τρία έτη από του δεκάτου τρίτου έτους του Ιωσσίου, υιού του Αμών, 
           βασιλέως του Ιούδα, μέχρι σήμερον, ο λόγος του Κυρίου ήρχετο προς εμέ,…..»….: 
           Ιερεμίας : 25 : 3…!; ---- ◘ 
 
▬ ▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν η πολεμική τους / …..η των αρνητών κι απίστων σου, ω Μωάμεθ,….. / σου φανεί ανυπόφορη, 
ψάξε για μια σχισμή, κάπου στην γη ή κάποια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό 
απ’ όπου θα μπορούσες να τους φέρεις κάποιο σημάδι. 
         ● Ωχ…..καιρός είναι τώρα…., επειδή δεν μπορείς να αντικρούσεις τους άπιστούς σου, ω Μωάμ…., 
         ν’ αρχίσεις, αλά Ι. Χ, τα κορακίστικα παραβολικά, τρικς λόγου και πράξης, σικέ θάματα,….. 
         ή αλά αρχαιοτρέλληνες, ως, λ. χ, οι του μαντείου του Τροφώνιου, 
         που, ξου, θαυματικά, πλην από οπτικό ή ακουστικό μήνυμα, 
         έφερναν και γραπτή απάντηση του ήρωα Τροφώνιου, τέως θεούουου…., απ’ την εκεί στοά : άδυτο…., 
         ή, λ. χ, οι του μαντείου της Γαίας στην Ολυμπία, 
         όπου μπορούσε να ιδεί κανείς μέσα στο ναό μια μεγάλη ρωγμή : σχισμή του εδάφους, 
         απ’ όπου ακούγονταν η προφητική φωνή της θεάς….,….! 
         Μη, έλεοςςςςς…., ω, κι ούτε και αποκωδικοποιημένα….! ● 
Αν ήθελε ο Αλλάχ θα τους έδειχνε το σωστό δρόμο μια για πάντα. Γι’ αυτό λοιπόν μη γίνεσαι ανόητος. ▬ 
 
---- ▪ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Κάναμε Εμείς τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους. ---- 
 
       (( …..ε, τότε, καλέ Εσείς…., και ‘’εσείς’’…., σκάστε και ‘’σπάστε’’….. και ‘’μη μας τα σπάτε’’ κι άλλο….! 
       Α, ’’πλάκα σπάω’’ και δεν αντιλέγω…., 
       χμ, ούτε δα και στο σχετικό του Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7 και Προς Τιμόθεον Α΄ : 1 : 20….: 
       το με παιδαγωγούς σατάν….! )) ♣            ▓ 
 
           ================================================================== 
 
█           Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Δε θα σκοτώνετε τα παιδιά σας φοβούμενοι πως δε θα μπορείτε να τα θρέψετε. 
   [ …..αναφέρεται στο προïσλαμικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο 
   έθαβαν, ζωντανά και νεογέννητα, όλα τα ανεπιθύμητα κορίτσια…., ε, που, άντρες, πολεμιστές ήθελαν….! ] 
Εμείς θα φροντίσουμε για αυτά και για εσάς. 
           ■ Ε, τότε, καλέ ΣΕΙΣ, αρχαγγέλες Γαβριέλες…., ιμπεριάλ αγέλες του Δεσποινίδου Σατανά, βεβαίως…., 
           φροντίστε, ’’λαφυροεπιδοματικά’’, και για τα ορφανεμένα 
           απ’ τους σκατοάνδρες του κάθε παιδοκτόνου, Μωάμ ορφανά…., / Έι, του επίδοξου Γεωκράτορα….! / 
           ορφανά, που διόλου δεν φταίνε, χμ, για τους ειδωλολάτρες κι άπιστούς ΣΑΣ γονείς τους κ. λ. π…., 
           να σας παραδεχτούμε για άντρες με ‘’διδυμιά’’….. 
           κι όχι για άνδρες σκέτα ‘’διδυμιά’’….. και, μάλιστα, ζούφια από αντρισμό…., ρε ζουφιόμυαλοι….! ■ 
Είναι μεγάλη αμαρτία να τα σκοτώνετε………. 
 
Δε θα σκοτώνετε κανένα άνθρωπο που ο Αλλάχ σας έχει απαγορεύσει να τον σκοτώσετε, 
παρά μόνο για μια δίκαιη αιτία. 
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                                 ---------------------------------------------#####--------------------------------------------------- 
         ▼ ▪ Λουκάς : κεφ. 9, εδ. 53, 54 : Αλλά οι κάτοικοι / ενός χωριού της Σαμάρειας / 
         δεν ήθελαν να τον δεχτούν / τον Ι. Χ / , διότι επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ. 
         Όταν είδαν αυτό οι μαθηταί του Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν, «Κύριε, 
         θέλεις να πούμε να κατεβή φωτιά από τον ουρανό και να τους καταφάγη όπως έκανε και ο Ηλίας;». 
 
           |$$| Ω, Ιάκωβε, όχι κι «άνθρωπος με αδυναμίες : μαλακίες» ο ηλεκτροθέτης : φωτιοβάλτης Ηλίας….! 
           Υποκάτθρωπος με δυνάμεις…., εχ, ’’δικαία αιτία’’…., «σαν και σας»….: Ιακώβου : κεφ. 5, εδ. 17….! 
           Α, μάλλον, τότε, παρακάλεσε κι έβρεξε, χμ, για 3,5 χρόνια…., για να σβήσει κι αυτή η φωτιά του….! 
 
           Ναι, βρε θρησκομαστούρια Ισλαμάρια, έτσι έκανε ο προφήτηςςς Σεληνίας, σώρρυ, Ηλίας…., 
           α, κι αλλιώς, τρισχειρότερα, ως πληροφορούμαστε από την Παλαιά Διαθήκη….: 
           Βασιλειών Γ΄ : 18 : 40….: ‘’Και ο Ηλιού / ο προφήτης Ηλίας / είπεν εις αυτούς / στους οπαδούς του / 
           «συλλάβατε τους προφήτας του Βάαλ· κανείς εξ αυτών να μη διαφύγη’’. 
           Ούτω συνέλαβον αυτούς και ο Ηλιού κατεδίκασεν αυτούς εις τον χείμαρρον Κισών 
           και εφόνευσε / «διά του ξίφους» / αυτούς εκεί…..»….! 
 
           Ναι, ω τραγιολάτρεις, και, σαφώς, διά δικαίαν αιτίαν, χμ, και διά άδικον αφορμήν…., ε, και σε σας….! 
           Τί είπατε…!; Μακριά από σας τα ‘’τέτοια’’…!; 
           Εμ, κι αν ο Θεόςςςςς…., 
           στου οποίου το στόμα βάζετε…., ή δέχεστε το που του φορτώνουν ‘’τέτοια’’…., 
           και, τις ιμπεριάλ φούσκες σας…., που ‘’θεοκτονικά’’ τα αναπαράγετε και τα διαιωνίζετε…., 
           ξαναπεί, σε άλλους και για εσάς, το διά του Μωυσέως : Δευτ.: 7 : 16,….: 
           «Θα εξολοθρεύσητε όλους τους λαούς, τους οποίους 
           Κύριος ο Θεός σας θα σας παραδώση, χωρίς να δείξετε έλεος δι’ αυτούς, 
           ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των» ….., ε, τότε, τίιιιι…!; |$$| ▲ 
                                    -------------------------------------------#####-------------------------------------------------- 
 
{_{ …..ε…., το τι είναι δίκαιη αιτία και το τι άδικη αιτία…., και, κατά τον Μωαμεθάραρο…., 
θα το καταλάβετε καλύτερα και πιο κάτω….! 
Υπομονή να έχετε και…., όσοι τίμιοι και μη άτιμοι δήμιοι…., αντοχή στην αηδία….! 
Εκτός, βέβαια, αν σας το είπε, χα, με λόγια ο Θεόςςςςς…., σε τηλεφωνική ή άλλη σύνδεσή σας….! 
 
Πάντως, καλού -- κακού, πάτε…., αποαρνητικοποιηθέντες πριν, κι επώδυνα…., την ψυχή σας 
στο υπερυπερθετικό 1Β12 --- 1Β μέρος -- συχνότητα του άυλου σώματός της…., θεανθρωπιστείτε…., 
και κάντε ‘του από εκεί και στην υπερυπερυπερμικροστιγμή 
ένα ψυχοτηλεφώνημα στο….. ’’1Β12 --- 1Β’’ Του…., ω θεομπαίχτες και λαομπαίχτες…., 
αποκωδικοποιείστε ό,τι χωρίς λόγια και ενκώδικα, ’’τυχόν’’, σας πει….. κι ελάτε, μετά, να μου…., 
αν ξαναβρείτε λόγια να πείτε, και, τέτοια ‘’τοιούτικα’’ : ’’θεοστομομπουκωτικά’’, 
ρε ψωραλέα και αξιό φλιτ α ποντίκια της Γης….! }_}         █ 
 
             ==================================================================== 
 
▓             Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός / ο αθετήσας σεξουαλική εντολή / που δεν έχει σκλάβο θα νηστεύσει επί δύο διαδοχικούς μήνες 
 
                   -%%%------------------------------------------------------------------------------------------------%%%- 
           ▀ Οι γυναίκες δεν είχαν, βέβαια, σκλάβους…., 
           όπερ, χα, θεάρεστον….: η σκλάβωση…., ως διόλου και ποτέ, κι εδώ, αποδοκιμασθέν…., 
           και γι’ αυτό, μάλλον, δεν αναφέρεται….. ο -- η -- το Μωάμεθ….. και σε αυτές, σχετικά…., 
           που, άλλωστε, γι’ αυτές, ίσχυαν άλλα…., 
           σαφώς, υπέρ φυλορατσιστικά…., και πόσες τόλμησαν….. και δεν….! 
                                // Χα ,να, και, γι’ αυτά ‘’κατέβηκε’’ ο Γαβ ριήλ….! // 
 
           Αλλά, μάλλον, θα τα είπε ο Μωυσής κάπου, και, στο….. δευτερονόμ,ι,ό του…., 
           ή, μάλλον, στο Λευιτικό του…., 
           και να μην πολυεπαναλαμβάνονται, και σ’ αυτό, οι σεξονηστιάρηδες σεξολόγοι αυτοί -- αυτές -- αυτά, 
           οι σωβρακολόγοι, βρακολόγοι,….. και, γενικώς, κρεβατοκαμαρολόγοι….! 
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           Και…., και, εδώ…., σκλαβόφρων είναι ο μεταλλαγμένος σε Αλλάχ Γιαχβέ…., 
           που, στην Παλαιά διαθήκη, συνιστούσε μεταξύ άλλων ‘’τέτοιων’’ και χειρότερων…., 
           στον Μωυσή, χμ, για να συστήσει στα δουλικά κοπάδια του….,….: Έξοδος : 21 : 20, 21….: 
           «Εάν δε άνθρωπος κτυπήση τον δούλον ή την δούλην του με ράβδον, 
           ώστε να αποθάνη υπό την χείράν του, ούτος να τιμωρηθή. 
           Εάν όμως επιζήση μίαν ή δύο ημέρας ,να μη τιμωρηθή· διότι είναι κτήμά του»…..,….. 
           ή, Έξοδος : 21 : 2….: «Όταν αγοράσης / ω Μωυσή / Εβραίον δούλον πρέπει να εργάζηται ούτος 
           διά σε επί έξη έτη· το έβδομον όμως έτος να αφεθή ελεύθερος δωρεάν»….,….. 
           ή ο Σολομών : Παροιμίαι : 29 : 19 : «Ο δούλος δεν δύναται να διορθωθή με λόγους 
           κατανοεί μεν, αλλά δεν υπακούει»….! 
 
           Βέβαια, ’’τέτοια’’, δουλοφρονικά…., αλά Ινδούς Βραχμάνους και κώδικα ‘’Μανού’’…., 
           μα και αλά πολλούς αποικιοκράτες…., έλεγαν πάντα και, σχεδόν, παντού της Γης, 
           κι άλλοι ‘’θεό’’πνευστοι…., ως, λ. χ, οι εξεξεξαίρετοι βασιλο’’δουλοπρεπείς’’ 
           και δουλόφρονες Τρέλληνες ιμπεριάλ πρακτοροφιλόσοφοι…., 
           χα, κυρίως, οι του εξεξεξαίσιου αρχ,ιδ,αίου Τρελληνικού πολιτισμούουου….: 
           ο αμφιλεγόμενος Αριστοτέλης, για τους Ασιατικούς λαούς, τους επιλεγόμενους βάρβαρους, 
           που τους ταύτιζε με τους δούλους,….: Πολιτικά : 1252b….: 
           «ως ταυτό φύσει βάρβαρον και δούλον»…., 
           ως και…., πάλι ο Αριστοτέλης,….: Αλέξανδρος ή υπέρ των αποίκων : Απόσπασμα 658…., 
           όπου συνιστούσε στον Μεγαλέξανδρο να φέρεται στους Έλληνες ως φίλους κι ως μονάρχης 
           και στους κατακτημένους λαούς ως ζώα και φυτά κι ως τύραννος….,….. 
           ή κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’ : πρόδρομοι της αποικιοκρατίας : ’’φιλόσοφοι’’ της δουλείας….: 
           Πλάτων : Πολιτεία : 563b και c --- d….,….. 
           Ευριπίδης : Ιφιγένεια εν Αυλίδι : στ.1400….,….. Ισοκράτης : Προς Νικοκλέα : 9….,….. 
           Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Ζ΄ : 5  :69….,….. σχεδόν, όλοι τους…., ’’μυστικά’’ ή μη….,….. 
           ε…., και άλλα ‘’τέτοια’’ δουλοφρονικά από τα ‘’με το αζημίωτό τους’’ βασιλοδουλικά….! 
 
           Α, χα…., κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ, είχε θεσπέσιεςςςςς αντιλήψεις περί δούλων κι αφεντικών…., 
           ως κι οι δουλούχοι μαθητές του….: Λουκάς : 17 : 7, 8, 9, 10….: Ι. Χ / προς μαθητές του / : 
           «Ποιός από σας που έχει ένα δούλον διά να οργώνη το χωράφι 
           ή να βόσκη τα πρόβατα, θα του ειπή, όταν επιστρέψη από το χωράφι εις το σπίτι, 
           ’’΄Ελα αμέσως και κάθησε να φας’’; 
           Δεν θα του πη μάλλον, ’’ετοίμασε τι θα φάω και ζώσου την ποδιά να με υπηρετήσης 
           ώς που να φάω και να πιω και ύστερα θα φας εσύ και θα πιης’’; 
           Μήπως θα είναι ευγνώμων εις τον δούλον εκείνον, επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε; 
           Δεν νομίζω. Έτσι και σεις, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθή, να λέτε, 
           (!;) ‘’Είμεθα ανάξιοι δούλοι· εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνωμε’’»….,….. 
           ή Λουκάς : 12 : 47, 48….: Ι. Χ : « (!;) Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του και δεν ετοίμασε 
           ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. 
           Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, 
           αυτός θα δαρή ολίγον.»….: Η ανάγκη εγρηγόρσεως και ο πιστός οικονόμος…., ή…., ήηηηη….!…..  ▄ 
                     -%%%-----------------------------------------------------------------------------------------%%%- 
 
πριν αυτός και η γυναίκα του αγγίξουν ο ένας τον άλλο. 
           [_[ …..να, ρε, χμ…., έτσι ‘’καθαρίζουν’’ οι….. ασυγκράτητοι άνδρες…., εμ, έτσι άντρες…., 
           ενώ οι αθετήσαντες σκλαβούχοι…., χα….! Εεεεε, ίσα, τώρα, τα κουνουπίδια με τα αντίδια….! 
           Τέλος πάντων, αρκετά, και επ’ αυτού του τριχοειδούς…., 
           ε, και μας έφαγες αρκετό διαχωροχρόνο, ω εγκρατέεεεεστατε Μωάμ…., 
           κι άξιοι κι οι πιστοί σου, και σου, να τριχοζαλίζονται….! 
           Και, βεβαίως, λέμε «ΝΑΙ»….. και, στην…., μάλλον, κάθε λογής…., εγκράτεια και στη ‘’σεξονηστεία’’…., 
           μα όχι και τέτοια ζαλιστοτριχοειδή….: προκαθορισμός του πότε θα κάνει, και, σεξ ο άλλος….,….. 
           και, ιδίως, ωχ, στα, ανάλογα, ‘’παρακάτω’’ τους….! ]_] 
Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα ταΐσει εξήντα φτωχούς. 
    ---- …..ήτοι, χμ, εάν τηρούσαν κι αυτή την εντολή…., οι φτωχοί δεν θα χρειάζονταν να δουλεύουν….! ---- 
Αυτό διατάζεστε για να πιστεύετε στον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 
Τέτοιοι είναι οι νόμοι του Αλλάχ. Μια θλιβερή τιμωρία περιμένει τους άπιστους.          ▓ 
 
              ================================================================= 
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█           Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Η δολοπλοκία είναι έργο του Σατανά, 
              ( Χμ, που….. «τους διαβόλους του τους έκαναν / οι Εμείςςςςς / φύλακες για τους άπιστους»….: 
              Κεφ. Τα Ύψη : Εμείς….! Ω, τι ‘’δούλεμα’’ ο σχιζάκιας…., εεεεε….! ) 
που έτσι προσπαθεί να ενοχλήσει τους πιστούς. 
Και όμως δεν μπορεί να τους βλάψει καθόλου, παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. 
Στον Αλλάχ ας αποθέσουν οι πιστοί την εμπιστοσύνη τους. 
 
                 *** …..α, σε τέτοιον ανισόρροπο Αλλάχ…., μα και στους έτσι άλλους….: Γιαχβέ, Δία κ. λ. π…., 
                 μόνο…., κι άκου να κουφαθείς…., ’’θεο’’θελόβλαπτοι μαζόχες αποθέτουν την εμπιστοσύνη τους 
                 και, να, μοιραία και ‘’δίκαια’’, ’’καίγονται’’…., ω σατανοβλαμένε και ‘’θεοκτόνε’’ Μωάμ, κι εσύ….! *** 
 
            [ ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 2, εδ. 18 : «Διά τούτο ηθέλαμε να έλθωμεν σ’ εσάς, 
            εγώ μεν ο Παύλος και μια και δυο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς»…… και….. 
            Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 3, εδ. 11 : «Είθε ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριος μας 
            Ιησούς Χριστός να κατευθύνη τον δρόμον μας προς εσάς»….! ] 
 
       |_| Χμ, τίποτα, λοιπόν, από σύμπτωση…., 
       όλα…., ή διά Σατανά….. ή διά Θεού….: εδώ…., αντιτροχονόμου….. και τροχονόμου…., αντίστοιχα….! 
       Χμ, έτσι κι ο θρησκοïμπεριάλας Αχιλλέας….: Οδύσσεια : 
       «Αν ο κραταιός Ποσειδών μας χαρίσει καλό ταξίδι, 
       την τρίτη ημέρα θα φτάσουμε στα καρπερά ακρογιάλια της Τροίας»….,….! 678 ’’Θεο’’κισμέτ….! |_|    █ 
 
           ================================================================= 
 
▓          Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, αφήστε χώρο 1 / 1 : για τον Προφήτη Μωάμεθ / στις συγκεντρώσεις σας 
όταν διατάζεστε να το κάνετε : ο Αλλάχ θα σας κάνει χώρο στη μελλοντική ζωή. 
Ακόμα, να σηκώνεστε όρθιοι όταν σας λένε να σηκωθείτε : 
ο Αλλάχ θα ανεβάσει στις υψηλές τάξεις αυτούς που πιστεύουν και έχουν γνώση από εσάς. 
Αυτός γνωρίζει όλες σας τις πράξεις. 
 
  ([ Άει, κάθετα όρθια τα κορμιά των οριζοντιόψυχων θυμάτων, μπρος στους θύτες τους ‘’Προφήτες’’ τους…., 
  κι ένα ‘’σκαμπώ’’ στην άλλη τους ζωή να έχουν, χμ, αφού έχουν καλή θέση σε αυτόν εδώ τον θάνατο….! 
  Και…., ίσως…., αν, ’’γνωστικά’’, πουληθούν…., 
  σε υποβάθρο -- υποβόθρο να ανεβούν κι αυτά…., σαφώς…., «ελέω Αλλάχ»,….! ]) 
 
            || ▪ Κριταί : 1 : 1, 2….: Μετά τον θάνατον του Ιησού / του Ναυή / οι Ισραηλίται ηρώτησαν τον Κύριον 
                         ---- …..χμ, με κοινό τηλέφωνο….. και απευθείας….! ---- 
            λέγοντες· «Ποίος εξ ημών πρέπει να ανέλθη πρώτος 
            εναντίον των Χαναναίων διά να επιτεθή κατ’ αυτών»; 
            Και είπεν ο Κύριος· «να ανέλθη ο Ιούδας· ιδού, παραδίδω την χώραν εις την εξουσίαν του»….! 
            Χα, έτσι και με τους Ινδουιστές Βραχμανιστές, που κι αυτοί είχαν κατώτερους κι ανώτερους θεούς…., 
            έτσι, λοιπόν, και, μ’ αυτούς και τους εξεξεξηρμένους –τους υπό του Θεούουουουου Βραχμάνους…., 
            και…., και…., και…., εεεεε, άντε και…., ρε ‘’θεοκτόνα’’ σκουπίδια….! ||            ▓ 
 
                  ============================================================ 
 
  █               Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν όχι 
// …..αν δεν έχουν οι πιστοί να δώσουν ελεημοσύνες πριν από κάθε συνεδρίασή τους με τον Απόστολο….. // 
| και ο Αλλάχ θα συγχωρέσει το αμάρτημά σας | 
τότε τουλάχιστον να πείτε τις προσευχές σας και να πληρώσετε το φόρο της ελεημοσύνης 
 
         ◙ Ε, τόσα ‘’τέρατα και σημεία’’…., γι’ αυτόν, ιδίως, τον φόρο ελεημοσύνης για την ιερή πολεμοαιτία…., 
         ναι…., και, ω γνήσιοι πιστοί του Θεού, να μη συναγελίζεστε, 
         προπαντός, με τους Αρπειοαποστόλους του Σούρουπου, 
         που τόσο, χα, ’’υπάκουα’’, ιδίως, ως πολίτες, τους ενισχύετε το σατανοκράτος τους…., 
         ρε ασυγχώρητοι ‘’θεοκτόνοι’’….! 
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               ● Έξοδος : 30 : 11, 12….: και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν 
               «όταν ενεργής απογραφήν των Ισραηλιτών, 
               έκαστος τούτων να πληρώνη δι’ εαυτόν λύτρα προς τον Κύριον, 
                            / …..χρήματα εξιλασμού : κεφαλικός φόρος….. / 
               όταν απαριθμής αυτούς, ώστε να μη επιπέση πληγή επ’ αυτών, όταν απαριθμώνται»….: 
               εμ, κι αυτός, για την αιτία του Γιαχβέ…., μα για ‘’άλλη’’ αιτία κι αφορμή….! 
               Εχ…., απογραφή, κι εδώ…., που δεν διαφέρουν δα, και, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός…., 
               για να ξέρουν από πόσους θα ‘’τα άρπαζαν’’….! ● ….. ◙ 
 
και να δείξετε υπακοή στον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 
 
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ♣ Ισλάμ….: υποταγή στη θέληση του Αλλάχ και τον αντιπρόσωπό του Μωάμεθ….! 
          Και φανταστείτε τι παθαίνει ο που δεν τον αναγνωρίζει τον Μωάμεθ ως αντιπρόσωπο του Αλλάχ, 
          τι αχ…., καθώς, κατά δοξασία των Ισλαμιστών, ο που δεν αναγνωρίζει τον Ιμάμη….. ξαναγίνεται ζώο, 
          χμ, για 8.400.000 φορές στη Γη | …..ε, Ινδοïστικό κι αυτό….! | , πριν ξαναγίνει άνθρωπος…., 
          ενώ ο αναγνωρίζων αυτόν περνά στα ουράνια….! 
 
          Α, έτσι και πολλοί από τους αρχαίους, και, Τρέλληνες φιλοσόφουςςςςς….: 
          ▪ Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, VIII, 3…., 
          όπου υπογραμμίζει, το εξουσιόσκυλο, κι αυτό, ότι η τυφλή υπακοή 
          «αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό για την πόλη, για τον στρατό και την οικογένεια»….! 
 
          ▪ Πλάτων : Πολιτεία, 440d….: «Οι πολίτες πρέπει να υπακούουν στον άρχοντα, 
          όπως τα μαντρόσκυλα στους τσομπαναραίους»….: 
          «ώσπερ κύνας εθέμεθα υπηκόους των αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεως»….! 
          Ναι, καλέ σεις, και σεις, ο αυλότροφος Πλάτων, 
          που θεωρούσε τις λαïκές μάζες σκουπιδαριό, συρφετό χωρίς καμία αξία…., 
          κι όχι, βέβαια, ως, φορές, εμείς κι αγανακτισμένοι, και, που δεν τους φτύνουν, και, τους ‘’τέτοιους’’….: 
          «εάν συρφετός συλλεγή δούλων και παντοδαπών ανθρώπων 
          μηδενός αξίων πλην ίσως των σώματι ισχυρίσασθαι»….: Πλάτων : Γοργίας, 489c…., 
          χμ, η «δίπους αγέλη»….: Πλάτων : Πολιτικός, 276c…., 
          φρονώντας, αλά Πέτρο, ως ευθύς πιο κάτω, ότι ο λαός οφείλει να αναγνωρίζει την τέχνη του κυβερνάν 
          στους ηγεμόνες -- δυνάστες που ασκούν εξουσία είτε με τη βία είτε με τη θέληση των πολιτών….: 
          «εάντε εκόντων αντ’ ακόντων άρχωσιν….. κατά την τέχνην ηντινούν αρχήν άρχονται»….: 
          Πλάτων : Πολιτικός, 293a….! 
 
          Επίσης, το αρχοντόσκυλο θρασίμι, ο Πλάτων, πάλι, ισχυρίζεται ότι 
          όποιος κατέχει εξουσία έχει διακαίωμα να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες του! 
          Μόνο οι αδύναμοι ισχυρίζονται ότι η ακολασία είναι αίσχος….: 
          «αισχρόν δη φασίν είναι την ακολασίαν»…., και ότι από ανανδρία, 
          επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, 
          επαινούν τη σωφροσύνη και τη δικαιοσύνη….: «ου δυνάμενοι εκπορίζεσθαι ταις ηδοναίς πλήρωσιν 
          επαινούσιν την σωφροσύνην και την δικαιοσύνην διά την αυτών ανανδρίαν»….: 
          Πλάτων : Γοργίας, 422….:: Κ. Σιμόπουλος….! ♣ 
 
       ▌ ▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23 : «Οι υπηρέται, να υποτάσσεσθε εις τους κυρίους σας, 
          με τον οφειλόμενον σεβασμόν, και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς 
          αλλά και εις τους διεστραμμένους. 
          Διότι αυτό έχει χάριν, εάν με συναίσθησιν του Θεού, υπομένη κανείς ενώ υποφέρει αδίκως. 
          Διότι ποίαν αξίαν έχει το να δέχεσθε με υπομονήν ραπίσματα διά κακόν που έχετε κάνει; 
          Εάν όμως κάνετε το καλόν και υποφέρετε, η υπομονή σας είναι χάρις ενώπιον του Θεού. 
          Διότι προς τον σκοπόν αυτόν έχετε καλεσθή, καθ’ όσον και ο Χριστός έπαθε προς χάριν σας 
          και σας άφησε παράδειγμα, διά να ακολουθήσετε τα ίχνη του. 
          Αμαρτίαν δεν έκανε ούτε ευρέθηκε δόλος εις το στόμα του 
          όταν τον ύβριζαν, δεν απέδιδε τας ύβρεις,  / …..ναι, ναι, χμ, ούτε καν Ρακά -- Μωρέ….! / 
          όταν υπέφερε, δεν απειλούσε, αλλά άφηνε την κρίσιν εις εκείνον, που μπορεί να κρίνη δίκαια.»….. 
                  ( …..ε, ο δικαιόκριτος ‘’θεός’’, και, μέσω των ‘’αγγέλων’’ του, ‘’καθάριζε’’ τους υβριστές του….! ) 
          και….. ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 7 : Αποδώσατε λοιπόν εις όλους ό,τι τους οφείλεται 
          φόρον εις εκείνον που οφείλεται φόρος, δασμός εις εκείνον που οφείλεται δασμός,…..»….! 
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              $ Εχ, το που….. το φορολογικό τους σύστημα ήταν ληστρικό, κι εκεί, 
              και τσάκιζε, ’’μόνο’’, τις φτωχομάζες…., 
              αυτό το παράβλεπε κι αυτός…., ως κι ο Ιησούλης τους…., η πολύβριζη καισαροπαποκλώσα….! $ ▌ 
               --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλες σας τις πράξεις. 
    [ Μπα, είχε και τότε φοροελεγκτές και τα ήξερε ο πρακτορούχος Ιέρων, ωχ, Ερμής, σώρρυ, Μωάμεθ…!; ] 
 
► ▪ Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι αληθινοί πιστοί είναι αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του και δεν αμφιβάλλουν ποτέ, 
 
               ■ ▪ Λουκάς : κεφ. 7, εδ. 23 : Ι. Χ / προς μαθητές του κλονισθέντος τη πίστη Ι. Β / : 
               «…..και μακάριος εκείνος που δεν θα κλονισθή η εμπιστοσύνη του σ’ εμέ»….. 
               και….. ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 14, 15 : «Όλα να τα κάνετε 
               χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις, διά να γίνετε άψογοι και ακέραιοι, 
               παιδιά του Θεού άψογα μέσα σε μια γενεά διεφθαρμένη και διεστραμμένη, 
               μεταξύ των οποίων λάμπετε εις τον κόσμον σαν αστέρια,…..»….: 
               Νουθεσίες Παύλου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες….! ■ 
 
         ♠ Ναι, χμ, ποτέεεεε μην αμφιβάλλετε γι’ αυτούς τους αλάνθαστους πάπαρους….: 
         Αλλάχηδες, Γιαχβέδηδες,….. και ‘’τα ρέστα’’ τους…., ω ’’τυφλοσουρτόπαθοι’’, χμ, σατανομάχοι….! 
         Α, είναι αμαρτία…., και, για τον όντως Σατανά, βεβαίως…., 
         ω όσοι, ’’τυχόν’’ και τυχόν, άτακτοι κι αμφισβητίες –τους….! ♠ 
 
και αυτοί που μάχονται για χάρη Του αφιερώνοντας και τα πλούτη τους και τους εαυτούς τους. 
Τέτοιοι είναι αυτοί που έχουν αληθινή πίστη. 
 
        ▌Ναι, και τολμούμε, ρε, να αμφισβητήσουμε…., που…., 
        ε, ναι, και δεν μας σκιάζουν τα ‘’τέτοια’’ σας, ως κάτω….: 
        ▪ Αριθ.: 16 : 32….: Η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε, με όλους τους οίκους των 
        και όλους τους ανθρώπους τους ανήκοντας εις τον Κορέ 
                   || …..χα…., θεία τιμωρία, που στασίασε, κι αυτός ο αμφισβητίας, κατά του Μωυσέως….. || 
        και όλα τα αγαθά των….,….. και….. 
        ▪ Αριθ.: 12 : 8, 9, 10….: Είπε δε τότε : 
                   // …..ο θεός Κύριος, κατελθών εντός νεφέλης,      ( Ε, η επίθεση με….. ’’νεφέλη’’….! ) 
                   εις τους : Μωυσή και τον Ααρών και την Αιθιόπισσα γυναίκα του Ααρών, που τον φθονούσαν, 
                   διότι έλεγε πως μόνον διά μέσου αυτού, του Μωυσή, ομιλεί ο Κύριος….. // 
        «…..πώς λοιπόν δεν εφοβήθητε να ομιλήσετε εναντίον του δούλου μου Μωυσέως»; 
        Και εξήφθη η οργή του Κυρίου εναντίον αυτών και ούτος ανεχώρησε. 
        Και όταν η νεφέλη απεσύρθη από την σκηνήν, 
        ιδού η Μαριάμ ήτο λεπρά, λευκή ως χιων….!…... ▌ ◄        █ 
 
           ================================================================== 
 
▓              Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν δύο ομάδες πιστών σηκώσουν όπλα η μία κατά της άλλης, εσείς να φέρετε την ειρήνη ανάμεσά τους. 
Αν μία από αυτές τις ομάδες κάνει επίθεση κατά της άλλης, 
            [[ …..ε, αυτή θα είναι, σαφώς, η λιγότερο συμπαθής προς τα πρωτίστως Μωαμεθάρια ομάδα…., 
            χα, και ποιος και πώς να μάθει το ποιος όντως πρωτοεπιτέθηκε…., σ’ αυτή σας τη μαύρη Νύχτα…., 
            ω βρικόλακα ‘’θεο’’κόλακα Μωάμ…., χμ, με τις….. αμφικτυονιακές ‘’επιμαχίες’’ σου, τάχα….! ]] 
εσείς να πολεμήσετε ενάντια σε αυτούς που επιτέθηκαν μέχρι να υποκύψουν στην κρίση του Αλλάχ. 
Όταν υποκύψουν να φέρετε ειρήνη ανάμεσά τους με ισότητα και δικαιοσύνη, 
ο Αλλάχ αγαπά αυτούς που ενεργούν με δικαιοσύνη.           ▓ 
 
             ============================================================== 
             ============================================================== 
 
                                                                                       13 --- 6 ) 
█       Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
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Γυναίκες του Προφήτη, δεν είστε εσείς σαν τις άλλες γυναίκες………. 
            {[ …..βεβαίως, βρε…., μόνον αυτές εξαιρετικές…., ε, κι οι ‘’κερατο’’κόπτισσες σκλάβες του…., 
            χμ, καθαρές κι εξαγνισμένες…., χα…., προ,μετα,φητόθεν….! 
            Εχ, χμ…., έτσι : αλά Σαμπαθάη…., ’’άλλο το του ηγούμενου….. κι άλλο το του προηγούμενου…..’’…., 
            σαφώς, εννοώ το….. εξεξεξαγνιστικό….. απορρυπαντικό τους….! ]} 
 
Γυναίκες της εστίας του Προφήτη, ο Αλλάχ θέλει μόνο να διώξει την ακαθαρσία από πάνω σας 
και να σας εξαγνίσει………. 
     [ Α, και σ’ αυτές, μα και στα παιδιά τους, κι αναλόγως, σ’ άλλες περισσότερο και σ’ άλλες λιγότερο….! ] 
 
Και όταν ο Ζέιντ / ο θετός γιος του Μωάμεθ / χώρισε τη γυναίκα του, τη δώσαμε Εμείς σε σένα 
να την παντρευτείς, για να γίνει νόμιμο για τους αληθινούς πιστούς 
                 || Εεεεε, χμ, «και ο θεός ούτως πως εποίησεν»….! Χξς΄ςςςς….! || 
να παντρεύονται τις γυναίκες των θετών γιών τους / τις από γιους νύφες τους / όταν αυτοί τις έχουν χωρίσει. 
 
           ■ Χξς΄, κοίτα, ρε, το Μωυσοειδές, Διοειδές,….. πώς κάνει τα παράνομα νόμιμα ‘’ελέω Θεούουου’’….! 
           Να, και, προξενήτρα ο Μωαμεθόγουστος Ραφαήλ, σώρρυ, Αλλάχ…., 
           μάλιστα, και με γραφείο συνοικεσίων….! 
           Άντε και μπατζανάκια…., και, από την κυρά Ζέιντα…., 
           που ποιος ξέρει τι της έκανε ο Μωάμ πριν και χώρισε…., ποιος και τι….. το θετό του γιο Ζέιντ μετά…., 
           άντε, ρε, καρντάς, και καλούς, αρσενικούς, απογόνους…., ιδίως, συ, ο θυγατρόσπορος Μωάμ….! 
           Και, φυσικά, ’’τυχερά’’ τα εκεί και ‘’τέτοια’’ βιτσιόζικα Μωαμεθάρια…., 
           αληθόπιστα κι άτυπτα, πια, που….! 
 
           Άντε, ρε…., που το ίνδαλμά σου ο Αβραάμ έκανε κάτι ακόμα χειρότερο….: 
           Γένεσις : 12 : 19….: ο Νταβατζής Αβραάμ ‘’πασάρει’’, για γυναίκα του, στον Φαραώ 
           την αδελφή και γυναίκα του Σάρρα…., 
                            // …..Δίας και Ήρα : αδέλφια και σύζυγοι…., πράγμα συνηθισμένο 
                            σε πάμπολλες και, σχεδόν, παντού, βασιλικές οικογένειες….! // 
           που τη νυμφεύεται…., ως την ‘’πασάρει’’ και στον Αβιμέλεχ, μετά….: 
           Γέν.: 20 : 1 έως 17…., σαφώς, ιμπεριαλιζέ : ως ’’δούρειο ίππο : αλόγα’’….! ■ 
 
Η θέληση του Αλλάχ πρέπει να εκπληρώνεται. 
   [ …..ε, αλλίιιμονο, τέτοια τρ·αγία θέληση και να μην….! Μωρέ, σε πιστεύουν…., που ‘’τέτοια’’ θέλουν….! ] 
Δε θα κατηγορηθεί ο Προφήτης επειδή έκανε αυτό που του διάταξε ο Αλλάχ………. 
 
         *_* …..του Αλλάχ οι διαταγές…../ ’’δεν σηκώνουν’’ προσβολές….,/ 
         χράτς και χρουτς πάν’ τα μαχαίρια….,/ στα συκοφαντοχαμπέρια….,/ 
         ως στα ‘’κερατο’’κουσκούς….,/ του Μωάμ, της αλεπούς….,/ 
         που εχάθη…., ‘’διά μαγείας’’….,/ κι ο καθείς αμφισβητίας….! 
         ….: Κοντός Ψαλμός γαμαλληλούια -- αινείτε το Σατανά….: Α. Ζ : κεφ. 0, εδ. 0….! *_* 
 
            ▬ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 9, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 : 
            «Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει κάνει σκληρόν / ο Θεός / . 
            Θα μου πης όμως, ’’Γιατί κατηγορεί ακόμη; Διότι ποιός μπορεί ν’ αντισταθή εις την θέλησίν του;’’. 
            Αλλά ποιός είσαι συ, ω άνθρωπε, που αντιλέγεις εις τον Θεόν; 
            Μήπως θα πη το πλάσμα εις τον πλάστην, ’’Γιατί με έπλασες έτσι;’’. 
            Ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνη ό,τι θέλει με τον πηλόν 
            και από την ίδια μάζα να κάνη ένα αγγείον διά σπουδαίαν χρήσιν και άλλο δι’ ευτελή; 
            Τί θα πης εάν ο Θεός, θέλων να δείξη την οργήν του και να κάνη γνωστήν την δύναμίν του, 
            ηνέχθη με πολλήν μακροθυμίαν σκεύη οργής παρασκευασμένα διά καταστροφήν, 
            και τούτο διά να κάνη γνωστόν τον πλούτον της δόξης του σε σκεύη ελέους 
            που προετοίμασε διά την δόξαν αυτήν, τους οποίους, δηλαδή εμάς, και εκάλεσε 
            όχι μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς; όπως λέγει και εις το βιβλίον του Ωσηέ, 
            Θα καλέσω λαόν μου εκείνον που δεν είναι λαός μου 
            και αγαπημένην εκείνην που δεν είναι αγαπημένη,…..»….! 
                            // Α, παναπαντησάκηδες οι ‘’κερατούχοι’’…., 
                            που….. και τα γούστα του ‘’θεού, σαν θέλουν αυτοί, τα αλλάζουν…., ου….! 
                            Εχχχχχ…., ακριβωπλήρωτα κι αυτά, ρε ‘’θεοκτόνοι’’, βλάσφημοι,….! Ή όχι…!; // ▬ 
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Προφήτη, κάναμε Εμείς πιστές τις γυναίκες στις οποίες έδωσες προίκες 
 
           ▼ …..τί…., πιστές από….. ’’νουθεσίααααα’’…!; 
            Έτσι κι ο μισογύνης Βούδδας, χμ, ο οποίος, αρχικά, δεν ήθελε τις / Τί, ως γουρσούζες…!; / γυναίκες 
            ως μοναχές…., μα που το δέχτηκε, τελικά, σαν ‘’αναγκάστηκε’’…., 
            ως λεν, χα, που δεν συνέγραψε…., 
            για χάρη της επίδοξης μοναχής κι αδελφής της μάνας του, 
            οπότε είπε στον αγαπημένο του μαθητή Άναντα….: 
            «Τώρα, η θρησκεία δεν θα διαρκέση πολύ»….! 
            Χμ, αυτός, που, στους οκτώ κανόνες που επέβαλε στις μοναχές των μοναχικών ταγμάτων του, 
            διέταζε….: «Από αυτήν την ημέρα οι μοναχές δεν θα έχουν δικαίωμα 
            να κατηγορήσουν επίσημα τους μοναχούς, 
            αλλά οι μοναχοί θα έχουν το δικαίωμα να κατηγορήσουν τις μοναχές»….,….! 
 
            Ε, έτσι και ο φαλλοφαλλοκράτης Αριστοτέλης, που, κι αυτός, δεν αποκρύπτει τον μισογυνισμό του, 
            χειρότερος κι αυτός απ’ τους φαλλοκράτες προφήτες και μη της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων…., 
            γράφοντας…., έστω, αυτός κι αυτό, χμ…., πως το αρσενικό είναι κυρίαρχο πάνω στο θηλυκό….: 
            «το τε άρρεν φύσει του θήλεος ηγεμονικότερον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1259b…., 
            ενώ, ο ίδιος, πάλι, γράφει…., έστω, αυτός κι αυτό, χμ…., πως….. 
            στα δύο φύλλα, το αρσενικό είναι υπέροχο και το θηλυκό κατώτερο, 
            το αρσενικό ασκεί εξουσία και το θηλυκό υπακούει»….: «έτι δε το άρρεν προς το θήλυ 
            φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, το μεν άρχον το δε αρχόμενον»….: 
            Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1254b….! 
 
            Χμ, κάτι σαν το του Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 11 : 9 : 
            «Και δεν εδημιουργήθηκε ο άνδρας διά την γυναίκα, αλλά η γυναίκα διά τον άνδρα»…., 
            χα, του Παύλου, που «δεν επέτρεπε η γυναίκα να διδάσκη ή να εξουσιάζη τον άνδρα, 
            μα με πλήρη υποταγή να μένη ήσυχη, διότι ο Αδάμ επλάσθηκε πρώτος, έπειτα η Εύα, 
            και δεν απατήθηκε ο Αδάμ, αλλά η Εύα, που έγινε παραβάτις»….: 
            Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : 2 : 12, 13, 14….,….. 
            ω, όι…., έτσι και τα περισσότερα αρχοντοδουλικά καλαμαρο’’τέτοια’’ παντού και πάντα….!….. ▲ 
 
και τις σκλάβες που ο Αλλάχ σου έδωσε για λάφυρα, 
 
           // …..άντε…., έλα, δός ‘του…., βρε Λαφυραλαλαλαλλάχ…., μασαλά, μπρε, Γκοτζάμ…., 
           να, και προικοδότης, γυναικών, σκλάβων -- λαφύρων στο εκλεκτό σου Σολομωντίδιο τον Μωάμεθ….! 
           Βάι, βάι…., τι θείειειο Μεγαλείειειο…., ίδιο σατανικόςςς Ξεπεσμόςςς….! // 
 
τις κόρες των αδελφών και των αδελφάδων του πατέρα σου και της μητέρας σου που σε ακολούθησαν, 
και τις άλλες γυναίκες που σου παραδόθηκαν 
                [ Χμ, κι αυτές πιστές από ‘’νουθεσίααααα’’, πρωτεξαδερφικήηηηη….! ] 
και που θέλησες να τις παντρευτείς. 1 
    / 1 : αυτήν την εποχή ο Μωάμεθ είχε (!;) εννέα συζύγους, (!;) χωρίς να υπολογίζονται οι σκλάβες….! / 
 
           ■ Βρε, πού έβρισκε ο αλέκτορας Δαυίδ, σώρρυ, Σολομών, σώρρυ, Αβραάμ, σώρρυ, Μωάμ 
           τον πολυχρείαστο χρόνο για θείεςςςςς ασχολίες…., 
           ιδίως, χμ, για την υπερυπερδυσκολότατη αποκωδικοποίηση του ‘’σιωπηλού’’ μηνύματος 
           που πήρε…., τσςςςς, σε όοοοοραμα…., από τον αρχάγγελο Γκάμπριελ…., 
           κι έγινε ο «αγράμματος», χξς΄ςςςς, θεολέκτοραςςςςς μαζί και….. φραγγαλέκτορας….! 
           Αυτά τα αταίριαστα, μόνο, στους οξαποκεί γίνονται, κάπωςςςςς….! 
           Ρε, μπας κι είχε κανέναν διάχρονο, α, «μοναδικό προνόμιο» αλλαχόθεν κι αυτό, στην κωλοτσέπη του 
           και τα προλάβαινε όλα….! ■ 
 
Αυτό το προνόμιο είναι μόνο δικό σου, δεν έχει δοθεί σε κανένα άλλο πιστό. 
         [ Χξς΄ςς…., ξουουου…., ξου, ρε σατανόδουλοι βλάσφημοι και ‘’θεοκτόνοι’’…., ουουουστ οξαποκεί….! ] 
Γνωρίζουμε Εμείς καλά τις υποχρεώσεις που έχουμε επιβάλει στους πιστούς 
                           // …..ωρέ, τύφλα και ξεράδια…., που μας ‘’υποχρεώσατε’’, και, ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ….! // 
όσο αφορά τις γυναίκες τους και τις σκλάβες τους. 
Σου δίνουμε Εμείς αυτό το προνόμιο για να μη σε κατηγορήσει κανένας. 
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                       ---- Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 33….: «Ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού; 
                       Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιός θα καταδικάση;»….! ---- 
 
          (( Μωάμ κερνά και Μωάμ πίνει…., α, κι οι πιστοί του πληρώνουν τα βερεσέδια του…., και του…., 
          χμ, ’’ένσημα’’ για τον κολασένιο παράδεισο….! Άνθραξ ο θησαυρός και κόλαση ο παράδεισος….! 
          Και…., καλά, βρε σεις…., τί περιμένατε, δηλαδή…., να σας πει, ’’στα ίσια’’, ότι είναι σατανιστήςςς…., 
          τη στιγμή που ήταν καββαλιζέ : καμπαλλιζέ : μασονιζέ ‘’άθεος κι ασάτανος’’….. 
          και, σαφώς, ’’αυτο’’ ή ετερο, ανακηρυχθείς Πανδικτάτορας…., να, ο «σπαρτός» Μωάμεθ Κάδμος…!; )) 
 
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός. 
Μπορείς να απομακρύνεις οποιαδήποτε από τις γυναίκες σου επιθυμείς 
και να πάρεις στο κρεβάτι σου οποιαδήποτε από αυτές θέλεις. 
      {[ Αχ, ρε Αλλάχ…., κι αν ‘’του ‘ρθει’’ στον μακρινόσπιτο κι ακρέβατο μπαξέ…., τι κρεβατάτο κι αηδίες….! 
      Πες ‘του ‘τα ‘’εξηγημένα’’, του με γόνιμη σεξοφαντασία Μωάμ, 
      μην και κάνει ο ‘’ακράτητος’’ κανένα «ανάρμοστο» ‘’ατύχημα’’….! 
      Και…., ρε γαμημένοι ΕΣΕΙΣ…., για ‘’τέτοια’’ γαμήσια τον στείλατε το Γαβ….. ή για λαογαμήσια…!; ]} 
Ούτε είναι προνόμιο να δεχτείς κάποια από αυτές που την είχες προσωρινά παραμερίσει. 
Αυτό είναι σωστότερο, για να είναι ευτυχισμένες και να μην προσβάλλονται, 
και για να είναι όλες ευχαριστημένες με αυτά που τους δίνεις. 
                || Ε, όχι κι όλες…., π. χ, η Αïσά, που, μάλλον, ’’νηστική’’, τον κεράτωσε 
                με τον Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ…., 
                πιθανώς, ως εκδίκηση…., γιατί ‘’χόρταινε’’ μια κόπτισσα δούλα του…, ο….. ιχτής…., 
                χμ, γιατί ‘’κολλούσε σεξοένσημα’’ σε ξένα ατομικά σεξοβιβλιάρια….! || 
 
Ο Αλλάχ γνωρίζει αυτά που έχετε στις καρδιές σας. 2 / 2 : ω πιστοί / 
Αυτός είναι ευλογημένος και παντογνώστης. 
 
       ♦ Ω, έχει σπιούνους κι ωτακουστές πράκτορες ο Μωάμ…., για όλους τους μεγαλοσυκοφάντες του…., 
       τόσους και τέτοιους…., που να μαθαίνει κι ο Αλλάχ και να γίνεται Παντογνώστης, ’’κερατο’’γνώστης,….. 
       προτυπούχος γαρ….. εκ της Παλαιάς Διαθήκης των Ισραηλιτών και όχι μόνον…., κι ας, εδώ….! 
       Α, χα, κι αυτός, ο Μωάμ…., όπως και οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’…., ως, λ. χ, ο Τρέλλην ‘’τέτοιος’’ Ερμής…., 
       από ενδιαφέρον παρακολουθούσε τους θνητούςςςςς υπηκόους του ώς και στον ύπνο τους, 
       ώς και μετά το θάνατό τους, καθώς μας διασκοτίζουν, σώρρυ, ω ‘’χλαμιδάτοι’’, διαφωτίζουν 
       οι μυθολόγοι του….! ♦ 
 
Δε θα είναι νόμιμο για εσένα 3 / 3 : ω Μωάμεθ / να πάρεις περισσότερες γυναίκες 
 
       ♠ Α, όχι κι άλλες ο νυμφομανής, που θα σκάσει και τον αρχικερατά Δία ‘’μας’’, ω μεγαλοχορηγοί του…., 
       μην και σας ‘’πάει’’ από μοναδικό, χμ, θείο,‘’προνόμιο’’….. 
       κι ύστερα ποιος θα σας παίζει το ρόλο, και, του λαφυροκουβαλητή σας…., 
       που….. ξένους βάζετε να….. σας ‘’τα αρπάζουν’’….! 
       Πάντως, βρε «σπαρτέ» Μωάμεθ Κάδμε, ρατσιστικά σου φέρεται ο Γιαχβαλλάχ Κάδμος σου…., 
       που τον φιλήδονο Σολομώντα σου δεν μας λεν ότι τον επέπληξε ποτέ…., που ‘χε ολόκληρο χαρέμι….: 
       «επτακοσίας συζύγους, πριγγιπίσσας, και τριακοσίας παλλακίδας»….,….! 
       Μήπως, ρε Πρίαπε, σώρρυ, Μωάμ…., θες να σου στείλουμε τον ομιλούντα γάιδαρο του Διονύσου…., 
       νααα, να σου επιβεβαιώσει, ως ο δικός σου ομιλών γάιδαρος, ότι είσαι κι ο 1ος καββάλ λαο∙Πρίαπος…!; ♠ 
 
ή να αλλάξεις τις γυναίκες που έχεις τώρα με άλλες γυναίκες, 
ακόμα και αν τις προτιμάς για την ομορφιά τους, αυτό σου επιτρέπεται μόνο για τις σκλάβες σου. 
 // Χα, ας γελάσω…., δε λέω τίποτα…., να τ’ απολαύσω…., που, σπάνια, η αηδία μου φέρνει τόσο γέλιο….! // 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα………. 
 
Δεν πρέπει να μιλάτε άσχημα για τον απόστολο του Αλλάχ, 
 
                           ▀ ▪Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 33 : 
                          «Ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού; 
                          Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιός θα καταδικάση;». 
 
       ▬ Χμ, έτσι, φασιστικά και ρατσιστικά…., παντού και, σχεδόν, πάντα…., 
       ’’μη μου άπτου’’ οι εν λόγω ‘’τέτοιοι’’…., 
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       από τους Εβραίους προφητάδες έως τους αρχαίους Τρέλληνες και πέρα…., 
       ως, λ. χ, ο Πλάτων, που έλεγε….: 
       «το δ’ άριστον ου τους νόμους εστίν ισχύειν αλλ’ άνδρα τον μετά φρονήσεως βασιλικόν»….: 
       Πλάτων : Πολιτικός : 294a….! 
       …..Ε, κι αυτός, ο Μεγ κάλος Πλάτων, φρονούσε ότι, και, ο μονάρχης βρίσκεται υπεράνω των νόμων 
       κι ότι κυριαρχεί ο βασιλικός ανήρ…., μάλιστα, ’’νομιμοποιώντας’’ την ατομική υπεροχή των ισχυρών 
       «προσφέροντας τη δύναμη της (εξουσιαστικής) τέχνης τους, ισχυρότερη από τους νόμους»….: 
       «την της τέχνης ρώμην των νόμων παρεχομένων κρείττω»….: Πλάτων : Πολιτικός :297a….! ▬  ▄ 
 
ούτε να παντρευτείτε ποτέ τις γυναίκες του μετά από αυτόν, 
      | ….Ε, ρε Μωάμεθ, κάνε συ το ‘’θάμα’’….. και η Αïσά κι η Χάφσα, ιδίως, θα σε ‘’πενθήσουν’’ δεόντως….! | 
αυτό θα είναι μεγάλο παράπτωμα για τον Αλλάχ………. 
 
Γυναίκες / του Προφήτη / να φοβάστε τον Αλλάχ, γιατί Αυτός βλέπει όλα τα πράγματα. 
Ο Προφήτης είναι ευλογημένος από τον Αλλάχ και τους αγγέλους Του. 
                   ( ▪ Ιωάννης : κεφ. 10, εδ. 30 : Ι. Χ : «Εγώ και ο Πατέρας είμεθα ένα». ) 
Να τον ευλογείτε, λοιπόν, εσείς που είστε αληθινοί πιστοί, και να τον χαιρετάτε με ένα θερμό χαιρετισμό. 
   // Ε, να, Χάιλ, ω Χιτ·λέρ α Μωάμ…., χα, που ‘’θα μας τα κλάσεις’’ με ‘’πολεμικά’’, ‘’κροτούντα’’, ‘’αέρια’’….! // 
Αυτοί που μιλάνε άσχημα για τον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα έχουν την κατάρα του 
σε αυτή τη ζωή και στη μέλλουσα. Αυτός τους έχει ετοιμάσει μια αισχρή τιμωρία………. 
 
            ▌ ▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 2, 3 : Με τον εξής τρόπο αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού : 
            κάθε πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, είναι από τον Θεόν, 
            και κάθε πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, 
            δεν είναι από τον Θεόν. ▌ 
                 *** …..ωχ, τι με περιμένει κι εμένα τον ‘’βλάσφημο’’…., βάι -- βάι…., προπαντός, στη μέλλουσα…., 
                 που….. μαμ θα με κάνει κι ο Μωάμ….! Χαλάλι, όμως,….. κι αρκεί να….! *** 
 
    ◘ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 3, εδ. 22, 23 : Πέτρος / προς Ισραηλίτες, για τον, χμ, προφήτη, Ι. Χ / : 
    «Ο Μωυσής είπε εις τους πατέρας μας, Κύριος ο Θεός σας, θα εγείρη [:σουσστήσει σουσέρτην Ιησούν…!;] 
    για σας (!;)προφήτην από σας τους ιδίους (!;) όπως ήγειρε εμέ· αυτόν να ακούσετε εις όλα όσα 
    θα σας ειπή. Αλλ’ όποιος δεν ακούση τον προφήτην εκείνον (!;) θα εξολοθρευθή από τον λαόν». ◘ 
 
Προφήτη να διατάξεις τις γυναίκες σου, τις κόρες σου και τις γυναίκες των αληθινών πιστών 
να σκεπάζονται καλά με το πέπλο τους. [ …..ναι, ννναι…., ’’να σκάσουν’’…., σαν τις Ταλιμπάνες….! ] 
Αυτό είναι σωστότερο για να τις αναγνωρίζουν και να μην τις ενοχλούν. 
     // Ε, σκανδαλίζονται κι οι άγγελοι μουφτήδες…., ως θα ‘λεγε κι ο Φαύλος Σαύρος, Σαύλος -- Παύλος….! // 
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός. Αν οι υποκριτές και αυτοί που έχουν διεφθαρμένες καρδιές 
και αυτοί που ψάχνουν για σκάνδαλα από τους κατοίκους της Μεδίνας δε μετανοιώσουν, 
θα σε κάνουμε Εμείς να στραφείς εναντίον τους και οι μέρες τους σε αυτή την πόλη θα είναι μετρημένες. 
            [ …..για το μεδινοκουσκούς….,/ ’’έγινε της αλεπούς’’….,/ 
            ‘’πάνε’’ ένοχοι κι αθώοι….,/ μα, μόνο, οι του Μωάμεθ σώοι….! 
            Αλλαχάρεστα πράματα, ωρέ πιστοί του…., και του…., που, και, στους ‘’άλλους’’ τα ίδια….! ] 
Καταραμένοι όπου και αν βρεθούν, θα συλληφθούν και θα θανατωθούν. 
 
       ♦ ▪ Λουκάς : κεφ. 19 : εδ. 22, 27 : Η παραβολήηηηη των μνων : 
       ο λαομίσητος ευγενοκατάγωγος Κύριος : επίδοξος βασιλιάς ‘’μακρυνής’’ χώρας, τελικά, βασιλοποιηθείς : 
       ο ’’Ιησούς Χριστός’’ :…..«…..Ήξερες / ω πονηρέ δούλε / ότι είμαι άνθρωπος (!;) αυστηρός, 
       (!;) και παίρνω εκείνο που δεν έβαλα και θερίζω εκείνο που δεν έσπειρα…..»….. 
       «…..Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, 
       φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου»….: ως προς αυτόν….,…..Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 44 : 
       ο…., αμφίστομος και, κατά τα άλλα, σκόπιμα, αντιφατικός…., Ιησούς Χριστός : «Εγώ όμως σας λέγω, 
       αγαπάτε τους εχθρούς σας,….. αγαπάτε αλλήλους,…..»….: ως προς τους άλλους….! 
       Οποίοιοια ομοιότηςςς….. κι εδώ….! ♦ 
 
               -$$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$- 
► ▪ Κεφ. ΦΩΣ : ΜΩΑΜΕΘ : 
Όταν το ακούσατε, 
    / …..αναφέρεται στο ‘’κερατο’’σκάνδαλο με τη γυναίκα του Αïσά και τον Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ….. / 
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               || ▪ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : Ο μοιχός και η μοιχαλίδα θα μαστιγώνονται εκατό φορές ο καθένας. 
      * Ε, μην κάνεις πως το ξέχασες κι αυτό…., μπρε Ιώβ, σώρρυ, Μωάμ…., επειδή αφορά σε σένα….! * || 
 
γιατί δεν είπατε : «Δεν είναι σωστό να μιλάμε για αυτό εμείς. Ο Αλλάχ το απαγορεύει! 
Αυτό είναι μια τερατώδης συκοφαντία;». 
Ο Αλλάχ σας προστάζει να μην ακούτε ποτέ τέτοια σκάνδαλα, αν είστε αληθινοί πιστοί. 
Ο Αλλάχ κάνει σαφείς σε σας τις αποκαλύψεις Του. 
                   // Ωχ, τόσο σαφείς…., που….. ’’τις πήραν και κατάλαβαν’’ κι οι άπιστοί του….! // 
Αυτός είναι σοφός και παντογνώστης. ◄ 
                   -$$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$- 
 
♣ ▪ Κεφ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Προφήτη, γιατί απαγορεύεις αυτό που ο Κύριος νόμιμο έκανε στα χέρια σου, 
    ( …..ναι…., γιατί, ρε ανυπάκουε κι αδικαιολόγητε…., που ο Αλλάχ σου έδωσε άφεση…., ω έντυπτε…., 
    γιατίιι…!; Μήπως τέλειωσαν τα ‘’λάδια’’ σου…., εχμ, να φωνάξουμε κανέναν Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ….! ) 
γυρεύοντας μ’ αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσεις τις γυναίκες σου; 1 / 1 : η Χάφσα και η Αïσά / 
 
              {{ …..ο Μωάμεθ συνελλήφθη επ’ αυτοφόρω από τη γυναίκα του Χάφσα 
              με μια κόπτισσα δούλη του να…., ε, νααααα…., 
                       [ Άραγε, κι εδώ, ιμπεριαλιστική απιστία….. και όπου γυναίκες = χώρες ή φυλές…!; ] 
              κάτι το οποίο φανέρωσε στην άλλη του γυναίκα Αïσά…., που, μάλλον, γι’ αυτό τον ‘’κεράτωσε’’…., 
              κι ο Μωάμεθ, τότε, έδωσε υπόσχεση -- όρκο : Χάφσα….. 
              στη Χάφσα….. να μην ‘’το’’ ξανακάνει…., ναι, χξς΄ςςςς, και τον τήηηηηρησε ο πουτσόσερνος….! }} 
 
Ο Αλλάχ είναι ευσπλαχνικός και Μεγαλόψυχος. Ο Αλλάχ σου έδωσε άφεση από τέτοιους όρκους. ♣        █ 
 
              ============================================================== 
 
▓          Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Υπάρχουν μερικοί ανάμεσά τους που μιλάνε άσχημα για εσένα 1 / 1 : ω Μωάμεθ / 
σχετικά με την κατανομή των φόρων. 
Αν τους δίνετε ένα μερίδιο, είναι ευχαριστημένοι : αλλά αν δεν πάρουν τίποτα, δυσανασχετούν………. 
 
Οι φόροι θα χρησιμοποιούνται μόνο για να προωθείται η | …..ε, να, η πολεμοαιτία….. | αιτία του Αλλάχ, 
για την εξαγορά των αιχμαλώτων και των οφειλετών, και για να μοιράζονται ανάμεσα στους φτωχούς, 
τους στερημένους, τους ταξιδιώτες, ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με την είσπραξη των φόρων, 
και αυτών που έχουν προσηλυτισθεί.  ---- Α, προσηλυτισμός και τέρμα οι φόροι….: ξύπνιος ο Μωάμ….! ---- 
Αυτό είναι ένα καθήκον που διατάζεται από τον Αλλάχ.  // …..αχχχ…., ρε φορομπήχτη Αλαλαλαλλάχχχ….! // 
Αυτός είναι σοφός και παντογνώστης………. 
 
Είτε άντρες είναι είτε γυναίκες, οι υποκριτές είναι όλοι ίδιοι. 
Απολαμβάνουν ό,τι είναι κακό, απαγορεύουν ό,τι είναι δίκαιο, και σφίγγουν τα πουγγιά τους. 
Εγκατέλειψαν τον Αλλάχ και ο Αλλάχ τους εγκατέλειψε………. 
 
           ■ ▪ Ιακώβου : κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3 : 
                 { Ε, προς τους μη δώσαντες για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβέ πλούσιους των 12 φυλών του Ισραήλ….! } 
           «Ελάτε τώρα, σεις οι πλούσιοι, κλαύσατε και θρηνήσατε διά τας συμφοράς που σας έρχονται. 
           Ο πλούτός σας έχει σαπίσει και τα ενδύματά σας είναι φαγωμένα από τον σκόρον, 
           το χρυσάφι σας και το ασήμι σας έχουν σκουριάσει  
  [ Μωρέ, αυτοί, αν είναι να φτωχεύσουν, επιχρυσώνουν τα σκουριασμένα και τα πουλούν για χρυσάφι 
  στους αφελείς…., που, και, γι’ αυτό τους προκατασκευάζουν….. κι έτσι, αφελείς, τους κρατούν….! ] 
           και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάγη τις σάρκες σας σαν φωτιά. 
           Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας.». ■ 
 
                    (_[ Εμ, έτσι είναι, ω Μωάμ, τα διαπλεκόμενα, κυρίως, οικονομικά συμφέροντα…., 
                    ναι…., και βουρ…., βουρ….. αλά Γιαχβέ με Σατάν στον….. Ιώβ….! 
                    Άλλωστε, κι οι ‘’διαπλεκόμενοι’’ χορηγοί σου έχουν τον ‘’1ο λόγο’’, 
                    και, στην κατανομή φόρων και λαφύρων….! 
                    Τάξε ‘τους, τους τσιγκούνηδες, πιότερα και θα τους δεις ‘’επενδύσεις’’…., 
                    εχ, για την ‘’αιτία’’ του Γιαχβαλλάχ…., χξς΄, ως και οι αντιστοιχίιιες τους σήηημερα έεετσι….! ]_) 
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Αυτοί δε που σαρκάζουν τους πιστούς που προσφέρουν αυθόρμητα, 
   // Ννναι, αυθόοορμητα…., που, αλλιώς, «δική τους θα γίνει μια φοβερή τιμωρία», τους ασυγχώρητους….! // 
και κοροïδεύουν αυτούς που δίνουν ανάλογα με τα μέσα που έχουν, ο Αλλάχ θα τους κοροïδέψει. 
Δική τους θα γίνει μια φοβερή τιμωρία. Είναι το ίδιο είτε παρακαλάς να συγχωρεθούν είτε όχι. 
                   * ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : Γιατί ποιός άλλος εκτός από τον Αλλάχ, μπορεί να συγχωρέσει; * 
 
Αν εβδομήντα φορές εκλιπαρείς να συγχωρεθούν ο Αλλάχ δε θα τους συγχωρέσει, 
 
         {{ ▪ Ματθαίος : κεφ. 18, εδ. 22 : Λέγει εις αυτόν | στον Πέτρο | ο Ιησούς : «Δεν σου λέω έως επτά φορές 
         / …..να συγχωρήσης τον ‘’αδερφόν’’ σου….. / αλλά έως εβδομήντα φορές το επτά…..». 
                           --/-- Σαφώς, και τα, ιμπεριάλ, νούμερα εβδομήντα και επτά, εδώ, διόλου τυχαία…., 
                           μα, και αυτά, είναι εξ αντιγραφής….: 
                           Π. Δ : Λάχεμ / προς συζύγους του και για 2 φόνους του / ….: 
                           «Εάν διά τον Κάιν θα ληφθή εκδίκησις επταπλασίως, 
                           τότε διά τον Λάχεμ θα ληφθή εβδομηντάκις επταπλασίως»….: Γέν.: 4 : 24….,….! --/-- }} 
 
γιατί έχουν αρνηθεί τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. Ο Αλλάχ δε συγχωρεί τους άδικους………. 
 
Δε θα προσευχηθείς για τους νεκρούς τους, | των φυγοπόλεμων, και, πλουσίων | 
ούτε θα παρακολουθήσεις την κηδεία τους.  ---- Ε, από ιερήηη διπλωματία, ‘’το κάνουν’’…., κι αυτό….! ---- 
  [// …..Για το νεκρό οι προσευχές…..,/ αχρείαστες είναι, που λες….,/ δουλειά σου και δουλειά του….! 
  ‘’Κάθε κατσίκα κρέμεται,/ Μωάμ, απ’ την ουρά της’’….,/ ως ‘’κάθε τράγος κρέμεται/ από τα κέρατά του’’….! //] 
Γιατί αρνήθηκαν τον Αλλάχ και τον απόστολό Του και έμειναν αμαρτωλοί μέχρι το τέλος. 
Να μη ζηλέψεις τα πλούτη τους και τα παιδιά τους. 
Μέσα από αυτά ο Αλλάχ ζητάει να τους τιμωρήσει σε αυτήν τη ζωή, ώστε να πεθάνουν άπιστοι. 
 
       $ ▪ Λουκάς : κεφ. 11, εδ. 49, 50 : Ι. Χ : «…..Διά τούτο και η σοφία του Θεού είπε, 
       ‘’Θα στείλω εις αυτούς προφήτας και αποστόλους και θα σκοτώσουν 
       και θα καταδιώξουν μερικούς απ’ αυτούς, διά να ζητηθή από την γενεάν αυτήν η τιμωρία 
       διά το αίμα όλων των προφητών που έχει χυθή από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου,…..’’»….! $ 
 
Όποτε ένα Κεφάλαιο αποκαλύπτεται, λέγοντας : «Πίστεψε στον Αλλάχ και πολέμησε με τον απόστολό Του», 
 
            ♦ ▪ Λουκάς : κεφ. 22, εδ. 36, 37 : Τότε τους είπε, / ο Ιησούς στους μαθητές του / «Αλλά τώρα 
            εκείνος που έχει βαλάντιον, ας το πάρη, ομοίως και τον σάκκον, 
            και εκείνος που δεν έχει μαχαίρι ας πωλήση τα ενδύματά του και ας αγοράση. 
            Διότι σας λέγω, ότι πρέπει να εκπληρωθή εις εμέ και τούτο που είναι γραμμένον : 
            και συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ανόμων 
                            ---- Μάρκος : κεφ. 15, εδ. 28 : Και εκπληρώθηκε η γραφή η οποία λέγει, 
                            ‘’και συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ανόμων’’….: 
                            το που σταυρώθηκε ο Ιησούς ανάμεσα δύο ληστών….. ---- 
            και έτσι όσα αφορούν εμέ λαμβάνουν τέλος»….! 
 
                  || Έι, Μωάμ, έτσι έλεγε κι ο Ι. Χ στους μαθητές του…., που ήταν, όμως, φτωχοί….. δουλούχοι…., 
                  παρόλο που διερωτώντουσαν ποιος, «…..τότε ποιός….;», θα μπει στη βασιλεία…., 
                  λες κι ήσαν όλοι πλούσιοι….: Ματθαίος : 19 : 25…., 
                  σαν τους διαβεβαίωνε πως ‘’δεν μπαίνει πλούσιος στον παράδεισο’’…., παρά θεία χάριτι….! || ♦ 
 
οι πλούσιοι από αυτούς σου ζητάνε να τους εξαιρέσεις, λέγοντας : 
«Άφησέ μας με αυτούς που θα μείνουν πίσω»………. 
 
                            --------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------- 
           ▀ …..έι, ω Μωάμεθ…., οι καημένοι οι φτωχοί…., ήθελαν δεν ήθελαν, για κέρδος ή από άλλα…., 
                          || …..ααααα…., ’’μερικοί’’ απ’ αυτούς, φυσικά, ήταν φτωχά καθάρματα : λαφυροζήτες…., 
                          όπως και οι λαφυροπολεμόφιλοι ‘’Μύριοι’’ του Μ. Αλεξάνδρου,….! || 
           σε ακολουθούσαν στους ζουρλοεπεκτατικούς σου πολέμους, ρε φασίστα…., 
           χμ, για την αιτία του Αλλάχ…., να επιστρέψουν οι άπιστοι ειδωλολάτρες στο σωστό μονοπάτι σου….! 
           Ναι, ρε παστράβιε…., με δάκρυ κι αίμα…., το ψέμα να γενεί πιότερο ψέμα…., ως κι έγινε….! 
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           Εχ, οι καημένοι οι φτωχοί…., πού φράγκα για να εξαγοράσουν τη ‘’θητεία’’ τους…., 
           ως οι πλούσιοι…., οι μικροπλούσιοι, βεβαίως…., που….. αλληλοφοβόσασταν….! 
 
           Άλλωστε…., / όλα τα στρατόπεδα…../ είν’ για τα φτωχόπαιδα….,/ 
           που….. ’’σερβιτόροι’’ και φαντάρια…../ του λαού τα παλικάρια…../ 
           και γραφεία και κουλτούρα…../ τα υψηλόταχτα ‘’μασούρια’’….,/ που ‘ναι για λαομαστούρα….,….. 
           ‘’ως’’ θα έλεγαν κι οι δώδεκα του Ι. Χ : Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 6, εδ. 2….: 
           …..και είπαν 
                     // …..οι ‘’12’’ μαθητές του Ι. Χ : «τα αδουλευτά πρωτότοκα βόδια» στους συγκοινοβιούντες τους, 
                     που παραπονιούνταν ότι παραμελούνταν οι χήρες στη διανομή του φαγητού…., 
                     οι ‘’12’’…., που, οι παρόντες εκεί 11, ‘’ξέχασαν’’ το συμβολικό ποδοπλύσιμο από τον Ι. Χ….! // 
           «δεν είναι σωστό να αφήσωμεν εμείς τον λόγον του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια»….,….! 
 
           ▪ Λουκάς : κεφ. 16, εδ. 9, 10 : η καλή χρήσις του πλούτου : Ι. Χ : 
           «Και εγώ σας λέγω, κάνετε φίλους διά τους εαυτούς σας / τους πλούσιους / 
           χρησιμοποιούντες τον άδικον μαμωνάν, διά να σας δεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν πεθάνετε. 
                      {[ Ναι, όταν….. πεθαίνουν αιωνίως : φυλακίζονται δις και πλέον, «εξάπαντος», εις θάνατον…., 
                      αυτοί πληρώνουν να αναστηθούν αιωνίως : αποφυλακιστούν «εξάπαντος»…., 
                      αν, φυσικά, είναι ομοïδεάτες τους και χρειαστοί τους για την Γιαχβαλλαχική αιτία….,….! 
                      Και…., σαφώς, οι περισσότεροι….. «κεκοιμημένοι εν τη κονιορτώ» : ελαφροποινίτες 
                      βρίσκουν, τελικά κι έστω και δανεικά, λεφτά για την εξαγορά της ποινής τους…., 
                      ε, κι αχρείαστοι, τότε, οι του άδικου μαμωνά πλούσιοι…., 
                      ενώ χρειαστοί στους νεκρούς : βαρυποινίτες…., ε, ως σαν ‘’πέθανες’’ συ, ρε πολυπράκτορα….! 
                      Κι οι πλούσιοι μπαίνουν εις τας αιωνίους σκηνάς του «στενόπυλου» παραδείσου….. ήηη όχι…!; 
                      Και, χωρίς ανταλλάγματα, σε αποφυλάκιζαν οι πλούσιοι χορηγοί σου…, ω Ι. Χ : Ι. ΑΧ…!; 
                      Και, τί, ρε κρυπτοσατανιστή…., οι πλούσιοι κάνουν κουμάντο κι εκεί…!; Ρε, δεν πας να….! ]} 
           Εκείνος που είναι αξιόπιστος εις ελάχιστα είναι και εις τα πολλά αξιόπιστος, 
           και εκείνος που είναι άδικος εις ελάχιστα είναι και εις πολλά άδικος».  ( !;!;!;!;!;) 
 
           ▪ Λουκάς : κεφ. 7, εδ. 5 : Οι απεσταλμένοι του εκατόνταρχου, 
           του οποίου ο «άξιός του» δούλος ασθενούσε….: 
           «Του αξίζει να του το κάμης, / ο Ιησούς, το, σικέ, ‘’θαύμα’’ στο δούλο του, που, τελικά, ’’το ‘κανε’’….. / 
           διότι αγαπά το έθνος μας, και την συναγωγήν μας αυτός την έκτισε»….,….! ▄ 
                                    --------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------- 
 
Αυτός και ο απόστολός Του παρακολουθούν όλες σας τις πράξεις. / των φυγοπόλεμων, και, πλουσίων / 
 
      [ Έι, τους πράκτορες τους πλήρωνες απ’ τα λάφυρα, ρε Μωάμ, ή σου δούλευαν ‘’για την ψυχή τους’’…!; 
      Ή ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’…!; ] 
 
                        -##--------------------------------------------------------------------------------------------------------##- 
        ● ▪ Αριθ.: 13 : 1….: Και είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν· «στείλε ανθρώπους, διά να κατασκοπεύσουν 
        εις την γην της Χαναάν, την οποίαν εγώ θα δώσω εις τους Ισραηλίτας 
        να αποστείλης ένα άνδρα εξ εκάστης των προγονικών φυλών, έκαστον αρχηγόν μεταξύ αυτών»…., 
        ▪ Εκκλησ.: 10 : 20….: Σολομών : «Ακόμη και εις την κλίνην σου να μη δυσφημήσης βασιλέα 
          ούτε εις τον κοιτώνα σου να μη δυσφημήσης πλούσιον άνθρωπον 
          διότι είναι δυνατόν να μεταφέρη τον ήχον πτηνόν αέρος 
                    / …..χμ, πράκτωρ -- ‘’τσαλαπετεινός’’ του Σολομώντος….. / 
          και δυνατόν να είπη το πράγμα πτερωτόν ον»….,….!  [ …..α, είχε και ‘’γήινα’’ άπτερα ‘’τέτοια’’….! ] 
 
          Έτσι κι ο Ερμής…., που, από ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, 
          τους παρακολουθούσε και στον ύπνο τους, 
          ακόμα και μετά το θάνατό τους : μετά την αποφυλάκισή τους. 
 / Ε και τους ομοφρονούντες κι αντιερμικούς συγγενείς του…., χμ , για να ξέρουν την ‘’καταγωγή’’ τους….! / . 
          Έστελνε όνειρα | …..α, παραισθησιογόνα….. ή χασίς ιδέες : τζούφιες ελπίδες…!; | στους θνητούς, 
          και μπορούσε να τους κοιμίζει και να τους ξυπνάει όποτε ήθελε. Σ’ αυτόν λόγου χάρη οι Φαίακες, 
          κατά την Οδύσσεια, έκαναν την τελευταία προσφορά πριν ν’ αποσυρθούν για ύπνο. 
          Το είδωλο του θεού βρισκότανε κοντά στο κρεβάτι 
          και είχαν το πρόσωπό τους γυρισμένο προς το μέρος του….,….! 
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          Βέβαια, πολλοί αυλοκόλακες, χμ, ’’Ερμικοί’’ φιλόσσσσσοφοι, εξαγορασμένοι, υιοθετούσαν 
          ακόμα και την διά βίου παρακολούθηση των πολιτών από κρατικά όργανα, 
          ως, λ. χ, το υποχοιρίδιο ο Ξενοφών…., 
          πράγμα που είχε επιτύχει τέλεια ο τύραννος των Συρακουσών Ιέρων, 
          χα, το ίνδαλμα, και, του Ξενοφώντος, 
          που είχε οργανώσει ένα σύστημα καταδοτών, των λεγομένων «ωτακουστών», 
          για να επισημαίνουν και να καταδίδουν κάθε επικριτική έκφραση κατά του δυνάστη…., 
          οπότε, αν έτσι, ακολουθούσαν συλλήψεις και βασανιστικός θάνατος…., 
          ε, αλά Βραχμάνους και κατά κώδικα ‘’Μανού’’….,….! ● 
                                -##--------------------------------------------------------------------------------------------------##- 
 
Θα επιστρέψετε σε Αυτόν που γνωρίζει το ίδιο το ορατό και το αόρατο, 
και που θα σας φανερώσει αυτά που έχετε πράξει………. 
 
     {[ ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
            // οι διαφωνούντες σε ζητήματα πολεμικής στρατηγικής προς Μωάμεθ // 
     «Εμείς έχουμε λόγο σ’ αυτό το ζήτημα;» ρωτούν. Να πεις : «Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Αλλάχ». 
     Βαθιά μες στο μυαλό τους κρύβουν όσα δεν σου εκμυστηρεύονται. 
     Παραπονιούνται : «Αν είχαμε κι εμείς λόγο στο ζήτημα, ίσως να μην μας κατατρόπωναν εδώ». 
                      ---- …..’’πάνω χέρι….. κάτω πόδι….. είν’ για του Γαβ ριήλ το βόδι…..’’….! ----  ]} 
 
Μερικοί Άραβες της ερήμου θεωρούν αυτά που δίνουν για την αιτία του Αλλάχ 
σαν ένα υποχρεωτικό πρόστιμο 
                   // Ωχ…., αυτοί κι αν έδιναν αυθορμήτωςςςςς….! Έδιναν….. ή ‘’τους έγδυναν’’…!; // 
και περιμένουν να πέσει πάνω τους κάποια δυστυχία. 
Είθε να πέσει πάνω σας κάποια δυστυχία! Ο Αλλάχ τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. 
Και όμως υπάρχουν άλλοι ανάμεσά τους που πιστεύουν στον Αλλάχ και την Τελευταία Μέρα, 
και θεωρούν τις προσφορές τους σαν ένα μέσο που τους φέρνει κοντύτερα 
στον Αλλάχ και στις προσευχές του Αποστόλου. 
           ( ‘’Ένσημα’’ για την ‘’αιτία’’…., κοντύτερα κι η Αηδία….! 
           Εκ·καθαριστικά πράματα…., ως και οι ελεημοσύνες….! ) 
Πραγματικά, θα έλθουν κοντύτερα, ο Αλλάχ θα τους σπλαχνιστεί. Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας………. 
 
Υπάρχουν άλλοι που έχουν εξομολογηθεί τις αμαρτίες τους, 
οι καλές τους πράξεις έχουν αναμειχθεί με τις κακές. 
(!;!;!;!;!;) Τυχαίως ο Αλλάχ θα τους στρέψει στον οίκτο Του. 
                     || Α, αφού υπάρχει και το τυχαίωςςςςς στον, τάχα, όντως Αλλάχ…., 
                     σαφώς, κι εσύ, χμ, ‘’του ξέφυγες’’ τυχαίως…., ως κι άλλοι κι άλλα….! || 
          ▬ ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 3, εδ. 5 : «Είθε δε ο Κύριος / το Πνεύμα / 
          να κατευθύνη τις καρδιές σας προς την αγάπην του Θεού και προς την υπομονήν του Χριστού.»….: 
                          ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 3, εδ. 17 : «’’Κύριος’’ εδώ σημαίνει το Πνεύμα 
                          και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». ▬ 
Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας. 
 
Πάρε ελεημοσύνες από αυτούς για να καθαριστούν και να εξαγνιστούν και προσευχήσου για αυτούς : 
γιατί οι προσευχές σου θα τους ανακουφίσουν. Ο Αλλάχ τα ακούει όλα και τα γνωρίζει όλα………. 
 
Και υπάρχουν άλλοι που χτίζουν ένα τέμενος από δόλια κίνητρα 
         [ ▪ Λουκάς : κεφ. 11, εδ. 47, 48 :  Ι. Χ : «Αλλοίμονον σ’ εσάς, που χτίζετε τους τάφους των προφητών, 
         ενώ οι πατέρες σας τους εσκότωσαν, άρα μαρτυρείτε και επιδοκιμάζετε τα έργα των πατέρων σας, 
         διότι αυτοί μεν τους εσκότωσαν, σεις δε χτίζετε τους τάφους των.». ] 
για να σπείρουν την απιστία και τη διχόνοια στους πιστούς, 
περιμένοντας αυτόν 1 / 1 : τον Αμπού Αμίρ / που έκανε πόλεμο στον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 
 
Ορκίζονται πως είχαν καλές προθέσεις, αλλά ο Αλλάχ έχει μαρτυρία πως λένε ψέματα. 
Δε θα πατήσετε εσείς το πόδι σας σε αυτό. 
Σας ταιριάζει περισσότερο να προσευχηθείτε σε ένα τέμενος χτισμένο με ευσέβεια από την αρχή. 
Εκεί θα βρείτε ανθρώπους που κρατιούνται αγνοί. Ο Αλλάχ αγαπάει αυτούς που εξαγνίζονται………. 
                     *** …..ρε…., αξίζετε να σας σέρνουν από δω κι από κει…., ω οργανωμένα τους κοπάδια…., 
                     αφού ενισχύετε διαρκώς το συν τω Καίσαρι ζουρλοκράτος τους….! *** 
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Ο Αλλάχ έχει αγοράσει από τους πιστούς τις καρδιές τους και τα επίγεια αγαθά τους 
και σε αντάλλαγμα έχει υποσχεθεί σε αυτούς τον Κήπο. 
 
       ◘ ▪ Κεφ. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : ΓΑΒΡΙΗΛ : 
       Δε σε βρήκε / ο Αλλάχ, ω Μωάμεθ / ορφανό και σου έδωσε στέγη; 
       Δε σε βρήκε να σφάλλεις και έγινε οδηγός σου; Δε σε βρήκε φτωχό και σε έκανε πλούσιο; 
 
          { ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 11, εδ. 32, 33 : Παύλος : Διότι ο Θεός έκλεισε όλους εις απείθειαν, 
          διά να τους ελεήσει όλους. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού : 
          Πόσον ανεξερεύνηται είναι αι κρίσεις του, πόσον ανεξιχνίαστοι οι οδοί του!»….! 
      ---- Έτσι, χμ, και, με το Μωαμάριο…., το…., από σκεύος οργής διά καταστροφήν…., σκεύος ελέους…., 
      από ‘’πάτος’’ λαός : ‘’νερό’’…., χμ, ‘’αεριοποίηση’’ και, να, πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’, ‘’πολεμικό αέριο’’….! 
      Χξς΄…., ‘’τύφλα να έχει κι ο πρότερος έντιμος βίος….!’’….. ---- ….. } ◘ 
 
Αυτοί θα πολεμήσουν για την αιτία Του, θα σφάξουν και θα σφαχτούν. 
Τέτοια είναι η υπόσχεση που τους έχει δώσει αυτός στο Τοράχ, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι. 
 
                               --------------------------------------------------&&&&&----------------------------------------------------- 
          ♠ Ματθαίος : κεφ. 22, εδ. 7, 13, 14, 15 : Ι. Χ : «…..Και ο βασιλεύς εκείνος, / ο Θεός / όταν το άκουσε, 
          ωργίσθηκε 
                     // …..για το που αρνήθηκαν οι καλεσμένοι, και, Φαρισαίοι, 
                     να παραβρεθούν στον….. ‘’γάμο’’ του γιού του : του Ιησού….. 
                     και κακοποίησαν κι έσφαξαν τους προσκλητές στο ‘’γάμο’’….. // 
          και έστειλε τον στρατόν του και εξωλόθρευσε τους φονηάδες εκείνους και έκαψε την πόλιν τους….. 
          Τότε είπε ο βασιλεύς εις τους υπηρέτας, ’’Αφού του δέσετε τα πόδια και τα χέρια 
     || …..του που πήγε στο ‘’γάμο’’ χωρίς ένδυμα ‘’γάμου’’ || , ( Τί, δεν πήγε με δικό του όπλο στο ‘’γάμο’’…!; ) 
          σηκώστέ τον και ρίξτε τον έξω εις το σκοτάδι· εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών’’. 
          Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». 
          Τότε επήγαν οι Φαρισαίοι και έλαβαν απόφασιν να τον παγιδεύσουν με λόγους….: 
          Η παραβολή των γάμων….! 
                    ---- Καλέ ΕΣΕΙΣ, κι εσείς…., το αίμα τους αιτία για την αιτία Του….. 
                    ή η αιτία Του αιτία για το αίμα τους…., 
                    άπερ Καββάλ σατάν….: Τοράχ : Πεντάτευχος του Μωυσή : Ευαγγέλιο και Κοράνι…!; ---- ♠ 
 
           ▌ …..▪ Ιερεμίας : 1 : 10….: Κύριος προς Ιερεμία….: «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»….,….. 
           ▪ Μιχαίας : 2 : 12, 13….: Κύριος προς Μιχαίαν….: «Όντως θα συναθροίσω ολόκληρον τον Ιακώβ, 
           θα συνάξω το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θα τους συγκεντρώσω ως πρόβατα εις την μάνδραν, 
           ως ποίμνιον εις το μέσον της βοσκής και δεν θα φοβώνται κανένα. Ο πορευόμενος επί κεφαλής των 
           θα ορμά έμπροσθέν των, θα βαδίζη επί κεφαλής, θα περάσουν την πύλην, θα εξέλθουν δι’ αυτής, 
           ο βασιλεύς των θα πορεύηται έμπροσθέν των, και ο Κύριος επί κεφαλής των»….,….. 
           ▪ Ιωήλ : 4 : 9, 10,…..13….: Κύριος προς Ιωήλ….: «Διαλαλήσατε τούτο εις τα έθνη 
           «κηρύξατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, 
           οι πολεμισταί ας πλησιάσουν και ας ανέλθουν!….. Ο αδύνατος ας είπη 
           ‘’Είμαι πολεμιστής’’»….. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. Εισέλθετε, πατήσατε 
           διότι το πατητήριον είναι πλήρες, τα πυθάρια υπερεκχειλίζουν, 
           επειδή η κακία των είναι μεγάλη!»….! ( Ααα, σε τί διαφέρουν Χριστιανισμός και Ισλαμισμός και…!; )   ▌ 
                               ---------------------------------------------------&&&&&-------------------------------------------------- 
 
Και ποιός είναι περισσότερο ειλικρινής στην υπόσχεσή του από τον Αλλάχ; 
                   || Έι, να, ο ανισόρροπος….. Γιαχβέ : Αλλάχ : Δίας : Βράχμα :….! || 
Απολαύστε λοιπόν τη συμφωνία που έχετε κάνει. Αυτός είναι ο υπέρτατος θρίαμβος………. 
 // Ε, τέτοιο ‘’δούλεμα’’ και μάλιστα με….. αιτία και, χα, ’’πεσυμφωνημένον’’…., ω, θείο πράμα είναι, βρε….! // 
 
Δεν ταιριάζει στον Προφήτη ή τους πιστούς να παρακαλάνε να δοθεί συγνώμη στους ειδωλολάτρες, 
                /[ Ειδωλολατρεία : θανάσιμη αμαρτία…., «χειρότερη και από σφαγή»….! ]/ 
ακόμα και αν συνδέονται με αυτούς, αφού έχει γίνει φανερό 
πως έχουν κερδίσει την τιμωρία της Κόλασης………. 
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           { ▪ Ιωάννης : κεφ. 20, εδ. 23 : Ι. Χ : / προς μαθητές του / «…..εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κανενός, 
           τού είναι συγχωρημένες· (!;) εάν κανενός δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες». } 
 
Ούτε ο Αλλάχ θα παραπλανήσει τους ανθρώπους που έχει Αυτός οδηγήσει 
μέχρι που να τους κάνει να καταλάβουν όλα αυτά που θα πρέπει να αποφεύγουν. 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα………. 
 
              ◙ ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 11, 12 : «Διά τούτο ο Θεός θα στείλη εις αυτούς 
              / τους μη αποδεχθέντες την διδασκαλίαν του Ι. Χ / μίαν ενέργειαν παραπλανητικήν, 
              ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος, διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν 
              αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν»….! 
       ## Ε, άλλα για τους κακούς….. κι άλλα για τους καλούς….. ο Θεόςςςςς…., 
       χμ, ίδιος ο των Ινδών θεόςςςςς Σίβα…., ο, επίσης, ψυχοθαμπωτής και ψυχοτυφλωτής 
       με ενέργεια πλάνης…., χα, αυτός, κυρίως, για απόκρυψη της αλήθειας….,….! ## 
              ▪ Γέν.: 11 : 7 : Γιαχβέ / : ο Θεόςςςςς / : «Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν 
              τοιαύτην σύγχυσιν εις την γλώσσαν των, 
              ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….: Πύργος της Βαβέλ (Σύγχυσις)….,….! ◙ 
 
Πιστοί, να φοβάστε τον Αλλάχ και να είστε με το μέρος αυτών που υποστηρίζουν την αιτία της αλήθειας. 
Δεν είχαν αιτία ο λαός της Μεδίνας και οι Άραβες της ερήμου που κατοικούσαν ανάμεσά τους 
να εγκαταλείψουν τον Απόστολο του Αλλάχ ή να διακινδυνεύσουν τη ζωή του 
για να σώσουν τη δική τους,………. 
   [ Και, οι άπιστοι…., οι μη έχοντες αιτία…., να προσέχουν τις αφορμές και τους πιστούς του Θεούουου….! ] 
Κάθε μαρτύριο που υποφέρουν / οι πιστοί, για την αιτία του Αλλάχ / στα χέρια του εχθρού 
θα θεωρηθεί σαν καλή πράξη στα μάτια του Αλλάχ :………. 
      // …..Ωχ, ’’ένσημα’’ για τον παράδεισο, τζάνουμ….. και….. άει κολλείστε ‘τα…., ω ‘’κολλημένοι’’….! // 
 
♣ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :  
Δεν έχετε ακούσει τι ζήτησαν οι ηγέτες των Ισραηλιτών 
από ένα από τους προφήτες τους μετά το θάνατο του Μωυσή; 
«Ανακήρυξε ένα βασιλιά για εμάς», είπαν, «και μεις θα πολεμήσουμε για την αιτία του Αλλάχ». 
 
          { …..Α, αυτό είχε κι ο, ’’άκαπνος’’ ακόμα, Ιησούλης στο ‘’αρπαγμένο’’ μυαλό του….. 
          και….. αντιλήφτηκε άλλα αντί άλλων….: 
          ▪ Ιωάννης : κεφ. 6, εδ. 15 : Ο Ιησούς επειδή αντελήφθη ότι επρόκειτο να έλθουν και να τον αρπάξουν, 
/ οι φτωχοί και πεινασμένοι / ( Τί, μήπως ήθελε, ο Ι. Χ, να ‘ναι βασιλιάς των πλουσίων και χορτασμένων…!; ) 
          διά να τον κάνουν βασιλέα, έφυγε πάλιν εις το όρος μόνος. } ♣         ▓ 
 
              ============================================================== 
              ============================================================== 
 
                                                              13 --- 7 ) 
█       Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :    // …..μου -- μουουουουου….. η αρμεχτή αγελάααααδα : λαόςςςςς….! // 
Δε θα παντρεύεστε ειδωλολάτρισσες γυναίκες, παρά μόνο αν ασπάζονται την πίστη. 
          ( Ε, αν τη γούσταρε, όμως, ο «πεφωτισμένος» Μωαμεθάρας…., τί θα του έλεγε ο Θεόςςςςς, 
          ακόμα κι αν ήταν παντρεμένη…., ε…!; 
          Κι αν δεν ήθελε η ειδωλολάτρισσα, ιδίως, η καταχτημένη…., πώς θα την έκανε γυναίκα του…!; 
          Ο έχων νουν ψηφισάτω το Θηρίον….! ) 
Μια πιστή σκλάβα είναι καλύτερη από μια ειδωλολάτρισσα, αν και ίσως αυτή σας αρέσει. 
Ούτε θα παντρεύεστε ειδωλολάτρες, παρά μόνο αν ασπάζονται την πίστη. 
      [ Ε, αν τον γούσταρε μια, χαïδεμένη, κόρη του…., τί θα του έλεγε ο Θεόςςςςς, 
      ακόμα κι αν ήταν παντρεμένος…., ε…!; 
      Κι αν δεν ήθελε ο ειδωλολάτρης, ιδίως, ο καταχτημένος…., πώς θα τον έκανε άντρα της…!; 
      Ο έχων νουν ψηφισάτω το Θηρίον….! ] 
Ένας πιστός σκλάβος είναι καλύτερος από έναν ειδωλολάτρη, αν και ίσως σας αρέσει. 
Οι χωρισμένες γυναίκες πρέπει να περιμένουν, να αποφεύγουν τους άντρες, 
ώσπου να περάσουν τρεις έμμηνες ρύσεις………. 
                      [ …..χξς΄ςςςςς…., κι εδώ, κυρίως, Λευιτικού το ανάγνωσμα πρόσχετε….! ] 
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       ■ …..Ρε ‘’Παλιοδιαθηκικέ’’ και γελοίε Γκάμπριελ…., έκανες τόσο κόπο 
            ---- Α, ως προς τα έξοδα δεν ξέρω…., χμ, ήτοι, το πόσο κοστίζει μια κάθοδος ‘’ταχείας πτήσης’’…., 
            μα ξέρω, με βεβαιότητα κι ακρίβεια, το πόσο και πώς θα ξεπληρώσετε, κι ΕΣΕΙΣ, μα κι εσείς….! ---- 
       και κατέβηκες στα λημέρια τους…., Αρχάγγελος πράααααμα…., 
       για τους «τεθλασμένους όρχεις», σώρρυ, για τα ‘’τα έμμηνα’’…., 
       χμ, χμ, χμ…., που….. ’’του Αρχάγγελου η ρήση…., ώς και για εμμηνορύση…..’’…., 
       και να μην πεις και για εκείνες τις γυναίκες που δεν έχουν κάθε μήνα έμμηνο ρύση…., 
       μα κάθε τρεις και τέσσερις μήνες…., μπρε αιδοιόξεσμα, κοινώς, μουνόγδαρμα….! 
       Κι αυτές, δηλαδή, οι χωρισμένες, να μην ξέρουν ακριβώς τα θεάρεστα όρια….. 
       και να παρανομούν, άθελά τους, στας εντολάς σας….! Τι ελλιπείς εντολές είναι αυτές….! 
       Στρίβετε…., δεν δικαιολογείστε…., ούτε κι αν «τυχαίωςςς» σας ξέφυγε κι αυτό…., 
       που…., σε ΕΣΑΣ…., ούτε τα τυχαία σας δικαιολογούνται….! 
       Στρίβετε, ρε είδωλα…., μα κι οι ειδωλορύσεις σας…., σώρρυ, ειδωλορήσεις σας…., 
       που σας εξέλαβα για….! ■ 
 
Οι γυναίκες, θα έχουν με δικαιοσύνη δικαιώματα όμοια με αυτά που ασκούνται σε βάρος τους, 
(!;) αν και οι άντρες έχουν μια θέση ανώτερη από τις γυναίκες. 
             { ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 5, εδ. 23….. και 24 : 
             «…..διότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας…..»….. 
             και «…..έτσι πρέπει να υποτάσσωνται και αι γυναίκες εις τους άνδρας των (!;) εις το κάθε τι». } 
Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος και σοφός………. 
Τέτοιες είναι οι διαταγές του Αλλάχ. Τις κάνει Αυτός σαφείς στους ανθρώπους με κατανόηση………. 
 
Οι μητέρες θα θηλάζουν τα παιδιά τους επί δύο ολόκληρα χρόνια 
αν ο πατέρας επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο θηλασμός………. 
        [ Ω γυναικολόγε Γαβριήλ, υγειοφόρο, ναι…., μα….: 
        ‘’με δύο χρόνια θηλασμό….,/ πάει το βυζί σε μαρασμό….,/ 
        κι ο φρεσκόλαγνος πατέρας…../ στης μοιχείας του το κέρας…..’’…., 
        χμ, και….. πλάαααακα που έχουν….. οι αρχαγγέλες Γαβριέλες…., σαν γενούν Σατάν αγέλες….! ] 
 
Ποιός θα προσφέρει στον Αλλάχ ένα γενναιόδωρο δάνειο; 
              * Καλέ, ποιός ηλίθιος φτωχός θα…., που οι ξύπνιοι πλούσιοι πολεμοεπενδύουν αλλιώς…., 
              πουλώντας ‘τους, μάλιστα, και, ‘’θείααααα φούμαρα’’…!; * 
Αυτός θα του το ξεπληρώσει στο πολλαπλάσιο. 
           ( Μάρκος : κεφ. 10, εδ. 29, 30 : Ι. Χ : «Αλήθεια σας λέγω, δεν υπάρχει κανείς που άφησε 
           σπίτι ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή παιδιά ή χωράφια εξαιτίας εμού και του ευαγγελίου, 
           που δεν θα λάβη εκατό φορές περισσότερα τώρα εις τον κόσμον αυτόν». ) 
Είναι ο Αλλάχ που πλουτίζει και που φτωχαίνει τους ανθρώπους. Σε Αυτόν θα επιστρέψετε όλοι………. 
       || Αχχχχχ, Αλλάχχχχχ…., κάνε ‘τους όλους πλούσιους…., αφού θες να φέρει αποτέλεσμα η αιτία…., 
       και….. ουστ οραντά…., γκιτ, μπραχ, γατς…., μπρε σεïτάν κιοπέκ : ‘’φάν’’,σκότ,τασμα….! || 
 
Οι χήρες θα περιμένουν, αποφεύγοντας τους άντρες, 
επί τέσσερις μήνες και δέκα μέρες μετά το θάνατο του άντρα τους………. 
 
          // …..τί…., και δέκα μέρες…!; Ε, για να το λέει ο αρχάγγελος Γαβ…., ρε γαβ…., κάτι θα ξέρει….! 
          Ωχ…., τέλος πάντων…., πρόβλημα των χηρών…., χμ, κι ας ‘’του τα ψάλλουν’’ αυτές…., 
          μα….. τον….. εξεξεξάψαλμο…., που, μόνον, από αυτόν καταλαβαίνουν οι κάθε χξς΄ Γαβ….! // 
 
Οι γυναίκες είναι χωράφια σας : πηγαίνετε, λοιπόν, μέσα στα χωράφια σας όπως σας αρέσει. 
      {_[ …..α, μπράβο, ρε Γαβ…., αγρολόγε κι αγραναπαυσολόγε….! 
      Δεν πας καλύτερα, λέω κι εγώ, ’’αγρό’’γδαρμα του αφέντη σου Αρχιτζινιού…., να τον….. ζευγαρίσεις….. 
      και να ξαναρθείς να δώσεις, χμ, στους πιστούς σου καλές ειδήσεις….! 
      Ρε, ουστ οξαποκεί, ω οξαποδώ, ’’αγρό’’,αιδοιό,ξεσμα, 
      ουστ και δεν μας σκιάζουν, και, τα ‘’καμικαζο’’τέτοια σου…., 
      ζευγαρίζοντα και μη….. ή ζευγαρισμένα και μη….! ]_} 
Να κάνετε καλά έργα και να φοβάστε τον Αλλάχ. 
Να θυμάστε πως θα τον συναντήσετε. Να δώσετε καλές ειδήσειςστους πιστούς. 
             ---- Ννναι…., μη μάθουν αλά σένα για σαδιστικά….. ζευγαρίσματα 
             και γίνουν όλοι….. σαδοζευγαριστές…., πιστοί πράματα….! ---- 
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[ ▪Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : Εμείς κάνουμε να μένει στη μήτρα οποιοδήποτε πλάσμα θέλουμε 
για ένα καθορισμένο χρόνο, 
         // Ρε Σατάν ‘’απόβλητα’’…., και τις ‘’αποβολές’’ ΕΣΕΙΣ τις προκαλείτε…., ω, και, εμβρυοκτόνοι…!; // 
και έπειτα Εμείς σας φέρνουμε στον κόσμο σαν βρέφη, για να μεγαλώσετε και να ενηλικιωθείτε. ]      █ 
 
            ================================================================= 
 
▓         Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Δε θα υπάρχει εξαναγκασμός στη θρησκεία. 
         || Α, εδώ, σε πιστεύω…., που, και, οι ιστορικές πράξεις μιλούν καλύτερα απ’ τα λόγια…., 
         ω Θηρίο του Γιαχβαλλάχ….! || 
  { Χμμμ, κατά την πασίγνωστη ρήση, έστω, του Ιησού Βούδ,δ,α : «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν…..»….!; } 
Η αληθινή καθοδήγηση ξεχωρίζει τώρα από την πλάνη. 
    // Χα, θα έλεγα….: Στου Μωάμεθ τα μεθύσια….. τα ανάποδα είν’ ίσια…., 
    μα, κι εδώ, πρόκειται για αρχι’’δουλευτή’’ άθεο κι ασάτανο…., τσς, θεόπνευστο…., τάχα, μονοθεϊστή….! // 
 
Αυτός που αποκηρύσσει την ειδωλολατρεία και πιστεύει στον Αλλάχ 
θα αποκτήσει μια σταθερή λαβή που δε θα σπάσει ποτέ. 
         ( Ναι, από….. ’’τέτοιο’’…., σάμπως στην Απο,Επι,κάλυψη του ‘’τέτοιου’’…., άσπαστο….., 
         ε, και ‘’σπάστε’’, ρε ’’θεοκτόνοι’’…! ) 
 
► ▪ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Κύριός σας σάς διάταξε να εγκαταλείψετε τα σπίτια σας για να αγωνιστείτε για τη δικαιοσύνη, 
αλλά μερικοί από τους πιστούς ήταν διστακτικοί.    // …..ε, χμ, ’’δός ‘τους να καταλάβουν’’, λοιπόννν….! // 
              $ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 1, 2, 3 : Παύλος : 
              «Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας, 
              διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεόν, και αι εξουσίαι που υπάρχουν 
              έχουν ταχθή από τον Θεόν. Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, 
              αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού και εκείνοι που αντιστάθηκαν θα κατακριθούν. 
              Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος διά τα καλά έργα, αλλά διά τα κακά…..»….. και….. 
              ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 4 : «…..διότι δεν φέρει / η εξουσία / μαχαίρι χωρίς λόγον, 
              αλλά διότι είναι όργανον του Θεού, εκδικητής της οργής 
              εναντίον εκείνου που κάνει το κακόν»,….!….. 
              Και, ω Γιαχβαλλαχτζήδες κι Αλλαχγιαχβετζήδες, γιατίιι φιλονικείτε…., που ίιιδιοι είστε…., ναααα…!; $ 
Φιλονικούσαν μαζί σου / ω Μωάμεθ / για την αλήθεια που έχει αποκαλυφτεί, 
σαν να τους οδηγούσαν σε κάποιο θάνατο………. 
 
Αυτοί / από τους άπιστους κι εχθρούς, και, του Μωάμεθ / που έχουν μέχρι τώρα ασπαστεί την πίστη 
και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν μαζί σας 
---- αυτοί επίσης είναι αδερφοί σας, 
                     | …..γαβ, γαβ…., ω ‘’τριπλο’’διπλωμάτη ‘’Μεγάλε Αδερφέ’’ Γαβ ρι ελ….! | 
παρόλο που σύμφωνα με το Βιβλίο του Αλλάχ 
αυτοί που συνδέονται με δεσμούς αίματος είναι πλησιέστερα ο ένας με τον άλλο. 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα. ◄ 
 
▀  ▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ και ο απόστολός Του δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ειδωλολάτρες, 
                      / …..χα, ο απόστολός του…., ε, εντάξει, έστω…., αλλά ο αφέντης του…., Αλλάχ πράμα…!; / 
             { ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 3, εδ. 2, 3 : «Προσέχετε από τα σκυλιά, 
             προσέχετε από τους κακούς εργάτας, προσέχετε από εκείνους που κόβουν την σάρκα, 
             διότι εμείς είμεθα οι αληθινοί περιτετμημένοι, οι οποίοι λατρεύομεν με Πνεύμα Θεού 
             και καυχώμεθα διά τον Χριστόν Ιησούν και δεν στηρίζομεν την εμπιστοσύνην μας εις την σάρκα.». } 
παρά μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει συμφωνίες μαζί σας στο Ιερό Τέμενος. 
Όσο κρατάνε αυτοί τις συμφωνίες τους, να τις κρατάτε και εσείς. Ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους. 
Πώς μπορείτε να τους έχετε εμπιστοσύνη; 
                  | …..ωρέ συ…., όπως κι ο μεταλλαγμένος Γιαχβέ τον Π,Φ,αύλο…., χμ, πρώην Σαύλ,ρ,ο….! | 
Αν σας επιβληθούν δε θα σεβαστούν ούτε συμφωνίες ούτε συγγενικούς δεσμούς. 
Σας κολακεύουν με τις γλώσσες τους, αλλά οι καρδιές τους σας προδίδουν. 
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άδικοι………. 
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Μια δήλωση απαλλαγής από τον Αλλάχ και τον απόστολό Του 
προς τους ειδωλολάτρες με τους οποίους κάνετε συμφωνίες : 
          [ Έλα, μωρέ Μωάμ, κάνε ‘τους…., και, αυτούς, ως και με άλλους…., και μια απαλλαγή….. φόρου…., 
          χωρίς να γίνουν πριν…., χμ, αυθόρμητα και μη διλημματικά…., Ισλαμιστές….! ] 
Επί τέσσερις μήνες θα προχωρείτε στη χώρα χωρίς να σας βλάψει κανένας. 
   ---- Χα, τα ίδια έλεγε, ‘’οράματι’’, κι ο Ι. Χ, και, στον περιοδεύοντα Παύλο…., μα ‘’όλο’’ τον ράπιζαν….! ---- 
Αλλά θα ξέρετε πως δε θα ξεφύγετε από τη κρίση του Αλλάχ 
και πως ο Αλλάχ θα ταπεινώσει τους άπιστους………. 
                     // …..ουρσσσσς…., όρμα : σούσ τ α, Αλαλαλαλλάχ…., συ ρε, που σκορπάς τα….. Αχ….! // 
 
Πιστοί, να ξέρετε πως οι ειδωλολάτρες είναι ακάθαρτοι. 
Να μην τους αφήσετε να πλησιάσουν το Ιερό Τέμενος μετά το τέλος αυτής της χρονιάς. 
 
            ( ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 21, εδ. 28, 29 : Ιουδαίοι από την Ασίαν : «Άνδρες Ισραηλίται, βοηθάτε! 
            Αυτός / ο Παύλος / είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους 
            κατά του λαού, του νόμου και του τόπου τούτου, 
            ακόμη δε και Έλληνας έμπασε εις τον ναόν και εμόλυνε τον άγιον τούτον τόπον»….. 
 
            ▪ Ιωάννης : κεφ. 18, εδ. 28 : Αυτοί οι ίδιοι / ο Πέτρος και «ο άλλος» μαθητής του Ιησού, ο Ιωάννης / 
            δεν εμπήκαν εις το κυβερνείον διά να μη μολυνθούν, αλλά να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα. ) 
 
       [ …..εχ, κι είχαμε μια σκασίλα για συναγελισμό…., λες και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε αλλού…., 
       έξω από τα….. ύπουλα διχαστικά….. ’’σπίτια’’ σας….! ] 
 
Αν φοβάστε τη φτώχεια, ο Αλλάχ, αν θέλει, θα σας πλουτίσει με τη γενναιοδωρία Του. 
    ---- Ω, τι πλούτος γενναιοδωρίας του προς σας…., χμ, μεταθανάτιός σας…., ω φτωχοκόπαδά τους….! ---- 
Αυτός είναι ο επιεικής και ο Ελεήμονας. ▄        ▓ 
 
              ======================================================== 
 
█            Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
…..Ή για αυτόν, που όταν περνούσε από μια ερειπωμένη και έρημη πόλη, είπε : 
«Πώς μπορεί ο Αλλάχ να δώσει ζωή σε αυτήν την πόλη, τώρα που είναι νεκρωμένη;». 
 
                    ▌ Βρε, εκεί, ‘’το’’ έκανε ο….. τότε κι εκεί….. Γιαχβέ σε μια στιγμή….: Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9….: 
                    τοκετός χώρας και γέννηση έθνους «αμέσως»….,….. 
                    χμ, κι ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14…., στο αλληγορικόοοοο όραμά του…., 
                    έβαζε σάρκες σε ξηρά οστά…., 
                    ε, του αποστεωμένου Ισραήλ…., που, τάχα κι έτσι, θα το αναβίωνε ως έθνοςςςςς….,….. 
                        ---- Έι, ψιτ, και των δυο το όνομα έχει….. πολύ….. αχ…., χμ, εξού και το….. άχτι μου….! ---- 
                    εμ, και δεν μπορεί ο τώρα κι εδώ Αλλάχ, εδώ…., χμ, Γιαχβαλλάχ, μάλιστα….! ▌ 
 
Όμως ο Αλλάχ τον έκανε να πεθάνει, και μετά από εκατό χρόνια τον έφερε πάλι πίσω στη ζωή. 
              --*-- …..ω, σε ‘’μαγικά’’ μεθύσια και υπνώσεις…., αλήθεια τ’ όνειρο και η αλήθεια όνειρο….! 
              Ε, ’’η μηχανή του χρόνου’’, λεςςςςς….! --*-- 
«Πόσο καιρό έχεις μείνει μακριά;» ρώτησε ο Αλλάχ. «Μία μέρα», απάντησε αυτός, «ή λίγες ώρες». 
«Μάθε, λοιπόν», είπε ο Αλλάχ, «πως έχεις μείνει μακριά εκατό ολόκληρα χρόνια. 
       // …..εχμ, εμείς ρωτήσαμε το νεκραναστημένο απ’ τον Ι. Χ Λάζαρο και μας είπε ότι, χμ, στη νεκροφάνεια, 
       ο χωροχρόνος δεν γίνεται διαχωροχρόνος….! // 
Και όμως κοίταξε τα τρόφιμά σου και το νερό σου : δεν έχουν σαπίσει. 
           {{ Ε, καλά τώρα….! Μπορεί, έστω, εκατό χωροχρονικά χρόνια…., ω συμβατά κι ασύμβατα θύματα…., 
           να ισούνται με μια διαχωροχρονική μέρα, 
           ή, έστω, με λίγες διαχωροχρονικές ώρες…., στην πραγματικότητα ‘’μικροστιγμές’’…., 
           αλλά όχι κι έτσι…., βρε αριθμολογοπραξοφακίρηδες….! Οι, χωροχρονικές, αλλοιώσεις ανάλογες….! }} 
Και κοίταξε τα κόκκαλα του γαϊδουριού σου. 
 
           [[ Τί κόκκαλα, μπρε….! Αυτός γκαρίζει….. και δη τραχέως κι ανυπόφορα….: Κεφ. ΛΑΚΜΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
           Λάκμαν / προς γιο του / : «…..η τραχύτερη φωνή είναι του γαïδάρου»….! 
           Ε, κι όχι, βρε, Λάκμαν…., η πιο γλυκειά…., που, αλλιώς, δεν θα ομολογούσε το Πνεύμα του Αλλάχ 
           εν είδει γάιδαρου πως ο Πρίαπος, ωχ, ο Μωάμεθ είν’ ο μεγαλύτερος Προφήτης όλων των εποχών….! 
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           Ρε, χα…., μπας κι αυτός ο ‘’έτσι’’ : σε όραμα κι αλά αναβιωμένο από Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 Ισραήλ 
           αναστηθείς γάιδαρος είναι ανάλογη χώρα….. και μας αλληγοριοπαίζει ο «αγράμματος» μπούφος…!; ]] 
 
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ► …..ααααα, εδώ, πρέπει να σας διηγηθώ μια αληθινή ιστορία με έναν φακίρη…., 
             που ήταν, μάλιστα, και πολύ άντραςςςςς…., 
                          ---- …..ως το ‘’έλεγε’’ και το ψευδώνυμό του…., κάτι σαν….. Va fanculo άντρα….! ---- 
             τόσο πολύ…., που ήταν και….. παιδεραστήςςςςς…, μάλλον, πάντα…., ενεργητικός….: 
             που τριγυρνούσε, κυρίως, στα χωριά και έβρισκε…., χμμμμμ, το μέντιουμ…., 
             χαμένα ζώα, χαμένους θησαυρούς και χαμένα αντικείμενα….! 
             Ναι, ο ‘’χαμένος’’, όλα κλεμμένα του, και τους…., 
             όσα, τέλος πάντων, μπορούσε να κλέβει από πριν, αυτός κι η κλίκα του -- βοηθοί του….! 
 
             Και…., ‘’μιας και λέει ο Μωάμ εδώ για γάιδαρο και σημάδι για την ανθρωπότητα’’…., 
             έκλεψαν, που δεν λέτε, οι βοηθοί του…., πριν από χρόνια….. τότε…., 
             όχι έναν αρτιμελή γάιδαρο, μα έναν….. νέο….. και πολύ’’σημαδεμένο’’…., 
             τον πήγαν σε ένα μακρινό χωριό από το του γάιδαρου…., 
             και, μετά από λίγα χρόνια από τότε που τον έκλεψαν…., 
             σαν τον είχαν καλά φυλαγμένο, για να μην τους ψοφήσει…., 
             ‘’πρωτο’’ήρθε ο εν λόγω ακατονόμαστος φακίρης στο χωριό του γάιδαρου…., 
             για επίδειξη των ‘’δυνάμεών’’ του….. σε σινέ αίθουσα παραστάσεων….! 
 
             Κι αφού πληροφορήθηκε από τον, «σαν γνωστό» στους χωρικούς, βοηθό του 
             τα σχετικά με το αφεντικό του γάιδαρου…., 
             εκεί, στη σινέ αίθουσα…., όπου θα….. μεταφήτευε ο προφήτης του Σατάν…., 
             κι αφού έκανε τα τρικς του…., σε μια στιγμή είπε πως μπορεί, 
             εκείνη τη νύχτα και ‘’«με αυτοσυγκέντρωση»’’, να βρει, όχι χαμένους θησαυρούς κι αντικείμενα…., 
             που από εκεί…., μάλλον…., δεν έκλεψαν τέτοια…., μα….. χαμένα ζώα….! 
 
             ‘’Διάλεξε’’ το αφεντικό του γάιδαρου, που πήγε εκεί ως θεατής του και που, τάχα, του φάνηκε 
             πως τον ειρωνεύονταν με το μειδίαμά του, τότε και γι’ αυτό, 
             και τον διέκοπτε από την….. αύτωσή του, σώρρυ, αυτοσυγκέντρωσή του…., 
             και, τελικά, βρήκε σε ποιο χωριό ήταν ο χαμένος γάιδαρος…., εκεί όπου, όντως, ήταν…., 
             σαν πήγε αυτός, το αφεντικό του εν λόγω γάιδαρου, και τον πήρε…., 
             εχ, που, μάλλον, δεν ήταν στο ‘’κόλπο’’….,….. 
             κι ‘’όλοι’’ εκεί έμειναν έκθαμβοι…., πλην του…., εντελώς ανέκθαμβου, μετά…., γάιδαρου, βέβαια…., 
             και….. ο μεταφήτης, έτσι, προφήτης….! Αυτά περί στημένων…., και, για να μην εκ·πλήττεσθε….! ◄ 
                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Θα σε κάνουμε Εμείς ένα σημάδι για την ανθρωπότητα : 
κοίταξε πώς θα τα σηκώσουμε (τα κόκαλα) και θα τα καλύψουμε με σάρκα». 
Και όταν όλα έγιναν φανερά σε αυτόν, είπε : «Ξέρω τώρα πως ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα». 
Όταν ο Αβραάμ είπε : «Δείξε μου, Κύριε, πώς ανασταίνεις το νεκρό», Αυτός απάντησε : «Δεν έχεις πίστη;». 
     || Αχ, αυτός ο Κύριος φακίρης δάσκάλος του Αβραάμ…., 
     πιο ‘’τέτοιος’’ απ’ τον ως άνω ‘’τέτοιο’’ ‘’μου’’….! Και….. αρκετά δεν παίξατε, ρε ‘’ζα’’, και, με ‘’τέτοια’’…!; || 
«Ναι», απάντησε ο Αβραάμ, «αλλά επιθυμώ να καθησυχάσω την καρδιά μου». 
«Πάρε τέσσερα πουλιά», είπε Αυτός, «και κόψε τα σώματά τους σε κομμάτια. [ Ουστ, Σαδισταλλάχ….! ] 
      ( …..ως, περίπου, κι ο Ιησούς στα Απόκρυφα Ευαγγέλια…., που, χμ, έδωσε ζωή σε πήλινο περιστέρι…., 
      ή, τάχα, ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14, ο βάζων σάρκες σε σκελετούς, θαυματικώςςςςς, κι ανασταίνων…., 
      ή ο Ασκληπιός…., ξουουουουου και χξς΄ςςςς….! ) 
Σκόρπισε τα κομμάτια πάνω στην κορυφή του βουνού και μετά φώναξέ τα. Θα έλθουν γρήγορα κοντά σου. 
Μάθε πως ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος και σοφός.            █ 
 
                   ======================================================= 
 
▓         Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Το να είστε ελεήμονες μπροστά στον κόσμο είναι καλό, 
αλλά το να δίνετε ελεημοσύνες στους φτωχούς στα κρυφά είναι καλύτερο 
           || ▪ Ματθαίος : κεφ. 6, εδ. 1 : Ι. Χ : «Προσέχετε να μη κάνετε την ελεημοσύνην σας 
           μπροστά στους ανθρώπους, διά να σας ιδούν 
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           αλλοιώς δεν θα έχετε ανταμοιβήν από τον Πατέρα σας, που είναι εις τους ουρανούς». || 
και θα επανορθώσετε μερικά από τα αμαρτήματά σας. Ο Αλλάχ γνωρίζει όλες σας τις πράξεις.        ▓ 
 
          ========================================================= 
 
▓          Κεφ.  Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί που ζουν από την τοκογλυφία θα σταθούν μπροστά στον Αλλάχ 
σαν τους ανθρώπους που ο Σατανάς έχει τρελάνει με το άγγιγμά του, / Όρα : σχιζάκια Μωάμεθ κ. α. π….! / 
  ( Να, χμ, μπράβο τους…., αυτοί δεν λεν «θεότρελος»…., ως εσείςςς…., μα «σατανότρελος»…., αν και….! ) 
γιατί ισχυρίζονται πως η τοκογλυφία είναι σαν το εμπόριο. 
Αλλά ο Αλλάχ έχει επιτρέψει το εμπόριο και έχει απαγορέψει την τοκογλυφία………. 
 
          ■ ▪ Λουκάς : κεφ. 19, εδ. 9 : Ο Ιησούς 
                         ---- …..που επέτρεπε | …..προέτρεπε…!; | , παραβολικώςςςςς, την τοκογλυφία : 
                         Παραβολή των ταλάντων : Ματθαίος : 25 : 27….: Ο Κύριος / προς δούλους του / : 
                         «Έπρεπε λοιπόν να βάλης τα χρήματά μου εις τους τραπεζίτας και εγώ, 
                         όταν θα επέστρεφα, θα τα έπαιρνα πίσω με τόκον»….! ---- 
          του είπε, 
    // …..του αμαρτωλού και μη φίλαρχου πλούσιου αρχιτελώνη Ζακχαίου, που τον φιλοξένησε στο σπίτι του 
    και εχάρισε το μισό της με δόλιο τρόπο αποκτηθείσης περιουσίας του σε φτωχούς….. // 
          «Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι,…..».      ---- …...Τίιιιι…!; ’’Μεταφορά ενσήμων’’…!; ---- ■ 
 
                      [ …..αχ, Μωάμ…., αν δεν ήσουν μεταφητικός Πρρρρροφήτης…., 
                      θα προέβλεπες και το πώς παρανομεί νομίμως το Κράτος και το Παρακράτος…., 
                      ιδίως, εντώ στο Ερμοελλάντα : την Ελλαδι τσούλα –τους του εικοστού πρώτου μεσαιώνα…., 
                      το τι σπίτια έκλεισαν με τα πανωτόκια…., το τι κόσμος αυτοπέθανε….. 
                      και το τι υπόκοσμος ετεροέζησε….,….! Αχ, Μωάμ…., αχ, Αλαλαλαλλάχ….! ] 
 
Πιστοί, να φοβάστε τον Αλλάχ και να παραιτηθήτε από αυτά που σας οφείλονται ακόμα από την τοκογλυφία, 
    [ Χμ…., μάλλον, τα λέει γι’ αυτούς απ’ τους οποίους δανείστηκε έντοκα για την αιτία του Αλλάχ….! 
    Και, ω Μωάμ, είδες τι ωραία ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ έβαλε όρους στον Γιαχβέ για το ‘’χρεωστικό’’ τους σ’ αυτόν…!; ] 
αν η πίστη σας είναι αληθινή, διαφορετικά ο Αλλάχ και ο Απόστολός Του θα κηρύξουν πόλεμο εναντίον σας. 
          ( Μωάμεθ κάνει πόλεμο….,/ τάχα, για Άγιους Τόπους….,/ 
          γιούρια θα πάρει λάφυρα….,/ τι θέλει ‘τος τους τόκους….! ) 
Αν μετανιώσετε, μπορείτε να κρατήσετε το κεφάλαιό σας, 
χωρίς να πάθετε καμιά ζημιά και χωρίς να προκαλέσετε ζημιά σε κανένα. 
Αν ο οφειλέτης σας έχει δυσκολίες, δώστε του μια προθεσμία, αλλά αν δώσετε το ποσό σε ελεημοσύνες 
             // Αχ, Αλαλαλαλλάχ…., τι κάλός κακούργος ο Μωάμ και τον παρεξήγησα…., κι αυτόν….! // 
θα είναι καλύτερα για εσάς, αν το γνωρίζατε μόνο.         ▓ 
 
            =========================================================== 
 
█             Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Άνθρωποι, να φοβάστε τον Κύριό σας, που σας δημιούργησε από μία μόνο ψυχή. 
 
        ■ ▪Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 2, εδ. 43, 44, 45 και κεφ. 5….: «Είχε καταληφθή ο καθένας από φόβον 
        και πολλά τέρατα και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων. 
        Όλοι δε οι πιστοί έμεναν μαζί και είχαν όλα κοινά, 
        και επωλούσαν τα κτήματά των και τας περιουσίας των 
        και τα εμοίραζαν εις όλους κατά την ανάγκην που είχε ο καθένας…..»….. 
        και….. ▪ Π. Α : κεφ. 5 : 1 έως 11….: 
        Αλλά κάποιος ονομαζόμενος Ανανίας μαζί με την γυναίκά του Σαπφείραν….: 
        εν ολίγοις…., οι ως άνω δύο…., για να μπουν στο κοινόβιο των ‘’πρωτοχριστιανών’’…., 
        πούλησαν ένα κτήμα τους κι από το αντίτιμο κράτησαν ένα μέρος…., 
        ενώ το υπόλοιπο το πήγαν στον ‘’κοινοβιάρχη’’ Πέτρο…., 
        που, σαφώς, το πληροφορήθηκε, πριν, από τους πράκτορες : αγγέλους του, 
        χα, κι όχι από το Άγιο Πνεύμααααα…., 
        οπότε ο Φοβ,Δειμ,Παν,ικός Πέτρος…., θιγείς…., χμ, αυτός κι όχι το Άγιο Πνεύμααα ή ο Θεόςςς…., 
        γιατί, τάχα κι έτσι, οι δυο το πείραξαν ψευδόμενοι…., 
        τους ‘’ξεπάστρεψε’’ όπως -- όπως…., βέβαια, αυτός ---- ή, μαζί, κι ‘’οι άλλοι’’ ---- κι όχι ο Θεόςςςςς…., 
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        σε γνώση και συμμόρφωση των εκεί κοινοβιούντων…., 
        και τους έθαψαν άρον -- άρον και πλά -- πλάι….,….. 
        και…., τότε κι έτσι…., «φόβος μεγάλος κατέλαβε όλην την εκκλησίαν 
        και όλους όσοι άκουσαν αυτά»….! ■ 
 
Από αυτήν την ψυχή δημιούργησε το σύντροφό της, 
                 * Χμ, κι αυτήν, από….. ’’παραψυχίδα’’…!; * 
και μέσα από αυτούς γέμισε τη γη με αμέτρητους άντρες και γυναίκες………. 
 
Αν φοβάστε πως δε μπορείτε να μεταχειριστείτε με τιμιότητα τις ορφανές 1 / 1 : τις ορφανές κοπέλες / 
τότε μπορείτε να παντρευτείτε άλλες γυναίκες που σας φαίνονται καλές : δύο, τρεις, ή τέσσερις από αυτές. 
        [ Ω Γιαχβίδιο και παντρολόγε Γαβ ριήλ…., χμ, θεόβαλτοςςςςς είσαι να ξεκάνεις τα πολεμοκοκόρια…!; ] 
Αλλά αν φοβάστε πως δε μπορείτε να τις μεταχειριστείτε όλες με ισότητα, 
τότε παντρευτείτε μία μόνο ή όσες σκλάβες έχετε. 
        // Εχμ, τώρα, θέλουν και οι σκλάβες ισότητα….! Αντιθείον γαρ….. και κάντε μια γαργάρα…., 
        ή κι άλλη μια….. γκαρ γκάρ α….! // 
Αυτό θα σας είναι ευκολότερο για να αποφύγετε την αδικία………. 
               { …..βρε, τις….. Ερινύες δεν τις ‘’σκότωσαν’’, μόνον, τα Παυλάρια,….. μα και τα Μωαμεθάρια….! 
               Βεβαίως, μετά, σειρά στη θείααααα λαιμητόμο τους έχει η….. Θέμις….!…... } 
 
Στο μέλλον δε θα παντρεύεστε τις γυναίκες που είχαν παντρευτεί οι πατέρες σας. 
 
          |_| …..μωρέ, ας λιγουρεύονταν ο Μωαμεθάραρος καμιά τέτοια…., 
          που ‘τανε, χξς΄, πριν αγιάαασει, παντρεμένος με την κατά 15 χρόνια μεγαλύτερή του κυρά Χαντίζα…., 
          ο, και, πουρόλαγνος…., και θα σας έλεγα, και, εγώ αν θα άλλαζε, ή κι όχι, νόμο ο Αλλάχ…., 
          να, για χάρη του ζιγκολό και ως «εξαιρετικό προνόμιό του»…., 
          αν ερωτευότανε…., έστω, που δεν είναι το ίδιο…., τη γυναίκα του θετού του πατέρα και θείου του, 
          του Αμπού Ταλίμπ…., που…., τότε κι έτσι…., θα γίνονταν Αμπού Λαχάμπ…., 
          φωτιά -- λαχάμπ που θα του άναβε….! |_| 
 
Αυτό ήταν κακή συνήθεια, ασελγής και απεχθής………. 
 
Αν κάποιος από εσάς δεν έχει τα μέσα για να παντρευτεί μια ελεύθερη γυναίκα που έχει πίστη, 
ας παντρευτεί μια σκλάβα που έχει πίστη………. 
          // Να, γι’ αυτό τόσες κατακτήσεις….! Γιατί επρόκειτο οι γαμΕσείς να αλλάξουν τους γαμονόμους….! 
          Κι έλεγα κι εγώ….! // 
 
Αν αποφεύγετε αυτές τις φαυλότητες που σας απαγορεύονται, 
θα σας συγχωρέσουμε Εμείς τις κακές σας πράξεις και θα γίνετε δεκτοί με όλες τις τιμές στον Παράδεισο. 
Να μην επιθυμείτε παράνομα τις εύνοιες με τις οποίες ο Αλλάχ έχει εξυψώσει 
μερικούς από εσάς πάνω από τους άλλους. 
            * Κάλέ…., τί λέτε…., να αντιταχτούμε στα….. εξεξεξυψωτικά Σαςςςςς….! 
            Ίσα τα άλλα δάχτυλα με τα….. κωλοδάχτυλα…!; *          █ 
 
           ============================================================== 
 
▓         Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν κάποια από τις γυναίκες σας διαπράξει μοιχεία, 
        | …..α, ενώ αν είναι άνδρας ο μοιχός…., ω ανδροκράτη Γαβ…., γάβγισέ μας, σώρρυ, πές μας τί…!; | 
καλέστε τέσσερις μάρτυρες από το λαό σας εναντίον τους, 
αν αυτοί μαρτυρήσουν για την ενοχή τους να τις περιορίσετε μέσα στα σπίτια τους μέχρι να πεθάνουν 
 
         ♣ …..ωχ, ρε, σκέψου, και, το να βιαστεί μια…., τότε κι εκεί…., και να την πιάσουν επ’ αυτοφώρω…., 
         κι άντε, μετά, να αποδείξει ότι δεν….,          / …..ωρέ, τι τραβάνε, και, αι καημέναι ταλιμπάναι….! / 
         ή ο βιαστής, άλλης, να είναι πλούσιος και μισών αυτήν που δεν του παραδόθηκε με τη θέλησή της…., 
         κι εκδικητικός….. κι αυτή φτωχή κ. α. λ…., κι άντε να αποδείξει η καημένη πως δεν…., 
         ή, πιθανώς, και περί στημένου….! 
         Γάβγισέ μας κι άλλα ‘’τέτοια’’ σοφφφφφά’’…., ρε Αρχάγγελε του Σκότους Γαβ…., 
         και μεις θα σου τα ψάλλουμε τσίου -- τσίου…., ώσπου να τολμήσουν, κυρίως, οι γυναίκες 
         να αποτάξουν ΕΣΑΣ τους θεόμασκους Σατανάδες και τα θεïστόμασκα σατανίδιά σας εδώ κάτω….! 
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         Και…., ΕΧ…., ένα πράγμα, προπαντός, δεν μπορώ να καταλάβω….: 
         το πώς, ακόμα, υπάρχουν γυναίκες 
         που έχουν σχέση με όλα, και, αυτά τα…., πλην και ‘’θεοκτόνα’’…., και, γυναικοκτόνα σκουπίδια….! 
         Μάλλον, είναι θέμα, κυρίως, μαζοχισμού….! Χμ…., ναι, όλοι έχουμε δικαίωμα στον μαζοχισμό….! 
                 ---- …..α, για δικαίωμα, ή και καθήκον, σε, ανάλογο, σαδισμό…., 
                 χα, δεν έχω άποψη, ούτε σε πρόσοψη….. ούτε σε κάτοψη…., κι ο καθείς ας κρίνει μόνος του…., 
                 που ‘’δάσκαλος’’ δεν γίνομαι ποτέ και σε κανέναν…., μα, απλά,’’συζητητής’’….! ---- 
         Ε, ασκείστε ‘το, λοιπόν, κι αυτό…., πλην το, χμ, εκλογικό σας…., 
         ενισχύστε ‘τους….. κι αποδυναμωθείτε πιότερο….! ♣ 
 
ή μέχρι να βρει ο Αλλάχ κάποια άλλη λύση για αυτές………. 
 
         *** Ε, ναι, τώρα, δεν ‘’το’’ μπορεί ο Σατανοκάτθρωπος Αλλάχ…., 
         που του τα ‘πρηξες….. τα συκώτια…., ω πρήσκα Μωάμ…., 
         χξς΄ςςςς, που, αν μάθεις κι εσσσσσύ…., ή οι σύμβουλοί τουουουουου…., θα μάθει κι αυτόςςςςς….! 
         Αλλά…., σκέψου συ, αλαθητόκριτε, κάποια άλλη λύση….. και θα δεις που ο Γαβ θα σου επιβεβαιώσει 
         το πως κι ο Αλαλαλαλλάχ το εγκρίνει…., ομοιοθελήματός σου γαρρρρρ….! *** 
                  ( ▪ Ιωάννης : κεφ. 8, εδ. 4, 5 : Γραμματείς και Φαρισαίοι : «Διδάσκαλε / Ιησού / , αυτή η γυναίκα 
                  συνελήφθη δι’ αυτόφωρον μοιχείαν, και εις τον νόμον μας ο Μωυσής 
                  διέταξε να λιθοβολούμεν τέτοιες γυναίκες…..»…..  )           ▓ 
 
             ============================================================ 
 
█        Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
(!;) Οι άντρες εξουσιάζουν τις γυναίκες επειδή ο Αλλάχ τους έκανε ανώτερους από τις γυναίκες, 
και επειδή ξοδεύουνε τα αγαθά τους για να τις συντηρήσουν. 
Οι καλές γυναίκες είναι υπάκουες. Κρύβουν τα απόκρυφα μέρη τους επειδή ο Αλλάχ τα έχει κρύψει. 
Αυτές δε που φοβάστε πως είναι ανυπάκουες, να τις συμβουλεύετε, 
              / Έι…., κι αν είναι για ανυπάκουους άνδρεςςςςς….. τίιιιι…!; / 
να τις στέλνετε σε χωριστά κρεβάτια και να τις χτυπάτε. 
 
                   ( …..χμ, όπως χτυπούσε κι ο της Π. Δ Ιώβ….! 
                   Ε, δεν λέει δα και να τις κάνουν ‘’παστές’’, σώρρυ, ‘’στήλες άλατος’’, ως ο Λωτ : Γέν.: 19 : 26….! 
                   Και…., ω Μωάμ…., οι δικές σου χτυπούσαν τις δούλες τους…., όπως η Σάρρα…., 
                   να…., τη δικιά σας δούλη της Άγαρ…., την του Ισμαήλ μάνα….: Γέν.: 16 : 3 έως 6…!;….. ) 
      [ …..ναι…., και να τα μετράτε τα χτυπήματα…., να ακούει κι ο Μωάμ από τη Σελήνη…., 
      ναι, να….: μπιρ, ικί,….. ούστ, ούστ από κει…., και, ΕΣΕΙΣ…., ω σεïτάν κιοπεκλέρ….! ] 
 
Έπειτα αν σας υπακούουν, να μην κάνετε καμία άλλη πράξη εναντίον τους. 
Ο Αλλάχ είναι ανώτερος, υπέρτατος. 
 
         ♠ …..α, κι ο Ι. Χ έλεγε : «…..διότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από εμέ»….: 
         ▪ Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 28…., 
         αλλά έλεγε και, ακριβώς, το αντίθετο….: «Εγώ και ο Πατέρας είμεθα ένα»….: 
         Ιωάννης : κεφ. 10, εδ. 30….. 
         και….. ▪ Παύλος : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 6 : «…..ο οποίος  / Ι. Χ /, αν και είχε θεϊκήν ύπαρξιν, 
         δεν εθεώρησε το ότι ήτο ίσος προς τον Θεόν σαν κάτι προς αρπαγμόν,…..»…., και….. και….. και….! ♠ 
                               [ Πω -- πω Αλλαχικό Μεγαλείο….! Ίδιος Αρχιτζινικός Ξεπεσμός….! ] 
   { Ε, ας μη πω τίποτα κι εδώ…., που…., να, ευθύς πιο κάτω…., 
   τα λένε, ώς και τριχολένε, οι πλέον, ξου, θεόπνευστοι…., χμ, οι Γιαχβετζήδες….! Τσάο, ρε άπνευστοι….! } 
 
■ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 11, εδ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : 
Σας επαινώ, αδελφοί, διότι εις όλα με θυμάσθε και κρατείτε τας παραδόσεις, όπως σας τας παρέδωκα. 
Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναίκας ο άνδρας, 
κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Κάθε άνδρας που προσεύχεται ή προφητεύει 
με σκεπασμένην την κεφαλήν του, ντροπιάζει την κεφαλήν του. 
Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτη την κεφαλήν, ντροπιάζει την κεφαλή της 
αυτή είναι ένα και το αυτό πράγμα με μίαν ξυρισμένην. 
Εάν μία γυναίκα δεν έχει κάλυμμα, τότε ας κόψη και τα μαλλιά της. 



50 

Αλλ’ εάν είναι ατιμωτικόν διά την γυναίκα να κόψη τα μαλλιά της ή να ξυρισθή, τότε ας έχη κάλυμμα. 
Ο άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζη την κεφαλήν του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, 
ενώ η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός. 
Διότι δεν έγινε ο άνδρας από την γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα. 
Διά τούτο πρέπει η γυναίκα να έχη επάνω εις την κεφαλήν της κάποιο σύμβολον 
ότι τελεί υπό εξουσίαν, και τούτο διά τους αγγέλους….,….. 
 
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 14, εδ. 34, 35, 36, 37 : 
Όπως γίνεται εις όλας τας εκκλησίας των αγίων, 
αι γυναίκές σας να σιωπούν εις τας εκκλησίας, διότι δεν επιτρέπεται εις αυτάς να μιλούν, 
αλλά να υποτάσσωνται, καθώς λέγει και ο νόμος. 
Και εάν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ερωτούν τους άνδρας των εις το σπίτι, 
διότι είναι εντροπή διά τας γυναίκας να μιλούν εις την εκκλησίαν. 
Ή μήπως ο λόγος του Θεού έχει ξεκινήσει από σας ή σε σας μόνον κατέληξε; 
Εάν νομίζη κανείς ότι είναι προφήτης ή πνευματοφόρος, 
πρέπει να καταλάβη ότι αυτά που σας γράφω είναι εντολαί του Κυρίου….,….. 
 
▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 2, εδ. 11, 12, 13, 14, 15 : 
Η γυναίκα πρέπει να διδάσκεται με ησυχίαν και πλήρη υποταγήν. 
Εις την γυναίκα δεν επιτρέπω να διδάσκη ή να εξουσιάζη τον άνδρα αλλά να μένη ήσυχη, 
διότι ο Αδάμ επλάσθηκε πρώτος, έπειτα η Εύα, και δεν απατήθηκε ο Αδάμ, 
αλλ’ απατήθηκε η γυναίκα και έγινε παραβάτις. Θα σωθή όμως διά της τεκνογονίας, 
εάν μείνουν αι γυναίκες εις την πίστιν και την αγάπην και τον αγιασμόν με σωφροσύνην….!….. ■ 
  ---- Έι, ποιά διαφορά έχουν οι αξύριστες τρίχες : Κοράνι….. από τις ξυρισμένες τρίχες : και, Κ. Δ…!; ----   █ 
 
        ================================================================ 
        ================================================================ 
 
                                                               13 --- 8 έως 13 --- 16 )           13 --- 8 ) 
▓        Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, να μην προσεύχεστε όταν είστε μεθυσμένοι, 
             ◘ Χμ…., ναι, ρε Μωάμεθ, ’’μη γίνει της….. 678ης Πεντηκοστής’’….. και σου προκύψουν κι άλλοι, 
             πλην εσού, χα, Νεοπνευματούχοι….. και «αρχίσουν να μιλούν άλλας γλώσσας»…., 
             ως εάν «ήσαν γεμάτοι από νέο κρασί»….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 2, εδ. 1 έως 13….! 
             …..Πάντωςςςςς…., ο Διόνυσος πρρρρροφήτευε : γλωσσολαλούσε, μόνο, μεθυσμένοςςςςς….! ◘ 
αλλά να περιμένετε μέχρι να μπορέσετε να καταλάβετε τη σημασία των λόγων σας, 
    [ Σκασμός, ρε αστοιχείωτε…., που η γλώσσα, και, των όντως αγγέλων είν’ η σιωπή : ο άλεξος λόγος….! ] 
ούτε όταν είστε ακάθαρτοι --- εκτός αν ταξιδεύετε --- μέχρι να πλυθείτε. 
Αν είστε άρρωστοι και δε μπορείτε να πλυθείτε, 
ή όταν έχετε ανακουφιστεί / …..τί…., αυνανιστεί…!; / ή είχατε ερωτική επαφή με γυναίκες, 
όταν ταξιδεύετε και δε μπορείτε να βρείτε νερό, 
πάρτε λίγη καθαρή άμμο και τρίψτε το πρόσωπό σας και τα χέρια σας. 
             // Εχ, ναι, μωρέ ‘’ανακουφισμένοι’’…., αλλά άμμο όχι ποταμίσια κι ανάλμυρη, μα από θάλασσα…., 
             χα, αλμυρή….. από….. ‘’«άλας της γης»’’….! Και μη χειρότερα….. τυπολατρικά…., ε, αλά Π. Δ….! // 
Ο Αλλάχ είναι πράος και επιεικής.           ▓ 
 
               ============================================================= 
 
█            Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, να υπακούτε στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του και αυτούς από εσάς που έχουν εξουσία. 
             [ ….Άνδρεςςςςς….: Προσχή….! Περνάει η….. εξεξεξουσία….! Γιούρια για μια….. πληνουσία….! ] 
 
● ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 6, εδ. 5, 6, 7, 8, 9 : 
«Οι δούλοι, να υπακούετε εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού 
          / …..α, «καθ’ όλα»….: Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 3, εδ. 22….! / 
με φόβον και τρόμον, με την ειλικρίνειαν της καρδιάς σας, όπως εις τον Χριστόν, 
να δουλεύετε όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους, 
αλλά σαν δούλοι του Χριστού, που κάνουν το θέλημα του Θεού με την καρδιά τους, 
υπηρετούντες με καλήν διάθεσιν σαν να υπηρετήτε τον Κύριον και όχι ανθρώπους. 
Ξέρετε ότι ο καθένας, ό,τι καλό κάνει θα το πάρη πάλιν από τον Κύριον, είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος. 
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Και σεις, οι κύριοι, να τους κάνετε τα ίδια, να αφήσετε την φοβέρα, διότι πρέπει να ξέρετε 
ότι και σεις έχετε Κύριον εις τους ουρανούς και δεν υπάρχει εις αυτόν πρωσοποληψία.». ●           █ 
 
          ================================================================= 
 
▓        Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Στείλαμε Εμείς τους αποστόλους μας για να εκτελέσουν οι άνθρωποι τις προσταγές τους με την άδειά Μας. 
              { Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 6 : «Εμείς είμεθα από τον Θεόν. Όποιος ξέρει τον Θεόν, μας ακούει. 
              Όποιος δεν είναι από τον Θεόν, δεν μας ακούει». } 
 
         *_* …..Ω Σιλωάμ Μωάμ…., σε προστάζω να…., αχ, δεν το λέω…., φοβάμαι μη μείνω άτεκνος….! 
         Ε…., να…., με την άδειά μου…., ας ‘’σε αδειάσω’’…., ω, ας σου δώσω μια άδεια…., 
         ουστ, για 666 τρισεκατομύρια διαχωροχρόνια…., ασυμβάτως συμβατά και συμβατώς ασύμβατα…., 
         που τόσο κουράστηκες για να μας ‘’τα’’ κουράζεις….! 
         Άντε, μπρε…., γάτς, γκιτ, μπραχ…., οραντά….! *_*      ▓ 
 
                   ========================================================= 
 
█         Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, να είστε προσεκτικοί. Να προχωρεί ο στρατός σας κατά αποσπάσματα ή κατά ένα σώμα………. 
   [ Χαίρε, Γαβ Γιαχβαλλάχ μαχολόγε στρατηλάτη με τα στρατηγήματά σου….! Άει και κλόουν σε τσίρκο….! ] 
 
Οι αληθινοί πιστοί πολεμάνε για την αιτία του Αλλάχ 
αλλά οι άπιστοι πολεμάνε για είδωλα.     // …..Σουςςςςς, μπε….! Επιτέλους, ’’Σιωπή’’….! // 
Πολεμήστε λοιπόν εναντίον των φίλων του Σατανά.   ( …..α, τι φίλοι, μπρε….! Μπατζανάκια του….! ) 
Η πανουργία του Σατανά 
             // …..ε, έστω…., του….. Αντιαλλάχ Σατανά….: ΑντιΜεγάλου Αδελφού : Αντιθεού : Αντικυρίου :….! // 
είναι αδύναμη πραγματικά. 
 
              { …..εχ, ας είναι καλά ο αποδυναμωτής του Ιησούλης…., που, χμ, τον κατάργησε κιόλας….: 
              Ιωάννου Α΄ : κεφ. 3, εδ. 8 : «Προς τον σκοπόν αυτόν εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού : 
              διά να καταργήση τα έργα του διαβόλου». } 
   * Τί ξέρεις, μπρε Μωάμ, από Αδυναμία : «Μαλακία» της Δύναμης…!; Ε, θε να μάθεις…., σαν θα πάθεις….! * 
 
▀ ▪ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν προσευχηθήκατε στον Κύριό σας για βοήθεια, Αυτός σας απάντησε : 
                       | …..χμ, σαφώς, με χξς΄ F. A. X….! | 
«Σας στέλνω για να σας βοηθήσουν χίλιους αγγέλους κατά τάξεις». 
 
         ♠ ▪Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 53, 54 : 
         «Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και να βάλη αμέσως εις την διάθεσίν μου 
                    // …..λέγει ο Ιησούς στον Πέτρο, που έβγαλε μαχαίρι, 
                    για να χτυπήσει αυτούς που ήλθαν να συλλάβουν τον Ιησού….. // 
         περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων / …..μία Λεγεών είχε 6.000 άνδρες….. / ; 
         Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν αι γραφαί που λέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνη;». ♠ 
 
Με αυτές τις καλές ειδήσεις ο Αλλάχ προσπάθησε να καθησυχάσει τις καρδιές σας,  / Ησυχίιια, λοιπόν….! / 
γιατί η νίκη έρχεται μόνο από τον Αλλάχ.   || …..ναι, ναι…., χα…., και το….. ‘’μεταθανάτιο’’….. ‘’μανίκι’’….! || 
                 [ ▪ Ι ωάννου Α΄ : κεφ. 5, εδ. 5 : «Ποιός είναι εκείνος που νικά τον κόσμον 
                 παρά εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;». ] 
Αυτός είναι μεγαλοδύναμος και σοφός………. 
 
Να θυμάστε πως σας δώσαμε Εμείς καταφύγιο όταν είσαστε λίγοι κατά τον αριθμό 
και καταδιωγμένοι στη χώρα, και φοβόσαστε ακόμα την επίθεση των εχθρών σας. 
             { Εχ, αυτά έχουν τα ιμπεριαλιστικά….: 
             Άνω Τούμπα…., Κάτω Τούμπα…., να, και, ’’μία’’ κωλοτούουουμπααα….! } 
Αυτός σας έκανε ισχυρούς με τη βοήθειά Του και σας χάρισε πολλά αγαθά, 
ώστε να πρέπει να τον ευχαριστείτε. 
        ( …..ε, άντε…..και τα ευχαριστώ όσα και τα λάφυρα….! Ω, και τι ΕΝΑΣ Αλαλαλαλλάχ….! Αχχχχχ….! ) 
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       [ ▪ Ιούδα : κεφ. 1, εδ. 5 : Θέλω να σας υπενθυμίσω όλα εκείνα που ξέρετε ήδη, 
       ότι ο Κύριος, ενώ έσωσε τον λαόν εκ της Αιγύπτου, 
       κατόπιν κατέστρεψε εκείνους που δεν επίστεψαν·….. ] ▄    █ 
 
             ================================================================ 
 
         ▓         Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Οτιδήποτε καλό σε βρίσκει, άνθρωπε, είναι από τον Αλλάχ : 
             // Εεεπ…., έιιι…! Αυτό…..περί…..Αλλάχ, Γιαχβέ και λοιπά σχιζοομοειδή….. 
             θα μας το πει ο…..Ψυχίατρος των Ψυχιάτρων….! // 
και οτιδήποτε κακό από τον εαυτό σου.      ---- …..χμ, ο Σατανάς….. ουδέτερος, και, σε αυτά…!; ---- 
 
         *** …..Κακόπαθα….. κι απόρησα….,/ ποια να ‘ναι η αιτία….! 
         Μην είναι πλάνεμα του Αλλάχ….,/ ή του Γιαχβέ τους πλάνη….,/ 
         που σε είδωλα επίστεψα….,/ μικρός…., και ποιος με ‘’κλάνει’’….! *** 
 
▌ ▪ Ιακώβου : κεφ. 1, εδ. 13, 14, 17 : Κανένας ας μη λέγη όταν πειράζεται, «Από τον Θεόν πειράζομαι», 
διότι ο Θεός δεν πειράζεται από το κακόν και ο ίδιος δεν πειράζει κανένα. 
Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την δικήν του επιθυμίαν….. 
εις τον οποίον / στον Θεό / δεν υπάρχει αλλαγή ή επισκίασις ένεκα μετατροπής. 
▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5 : …..ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι εις αυτόν. 
             ( ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 13, εδ. 8 : 
             «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερον και αιωνίως.». ) 
▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 3, εδ. 17 : Είναι καλύτερον να υποφέρωμεν, εάν ο Θεός το θέλη, όταν κάνωμεν το καλόν, 
παρά όταν κάνωμεν το κακόν….. ▌          ▓ 
 
         ================================================================ 
 
█         Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός που υπακούει τον Απόστολο υπακούει τον ίδιο τον Αλλάχ.   / Άλα ταύτιση ο Οξαποδαπόστολος….! / 
 
[ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 2 : «Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, 
αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού και εκείνοι που αντιστάθηκαν, θα κατακριθούν». ] 
       ** Ματθαίος : κεφ. 28, εδ. 18 : Και ο Ιησούς τους επλησίασε / τους 11 μαθητές του, αναστημένοςςςςς / 
       και τους είπε, «Μου εδόθη πλήρης εξουσία εις τον ουρανόν και την γην.». ** 
         { ▪ Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 9 : Ι. Χ / προς Φίλιππο / : «Εκείνος που έχει ιδεί εμέ, έχει ιδή τον Πατέρα». } 
 
Αυτοί δε που αδιαφορούν για εσένα, μάθε πως δε σε έχουμε στείλει Εμείς να γίνεις φύλακάς τους. 
             ---- Βοήθειααααα….! Ο φύλακαςςςςς….! 
             Α, συγγνώμη…., λάθος μουουουουου….! Εξεξεξέλαβα ένα σκιάχτο για βρυκόλακα….! ----       █ 
 
                 ==================================================================== 
 
▓           Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα σας κάνουν / οι άπιστοι / να μη πιστεύετε όπως έχουν κάνει και αυτοί, για να είστε όλοι το ίδιο. 
    || Ναι, με αυτούς….. άπιστη αλλογενοποίηση…., ενώ με σένα, μπρε Μωάμ…., πιστή ομογενοποίηση….! || 
Να μη γίνεστε φίλοι τους μέχρι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για την αιτία του Αλλάχ. 
 
     [_[ ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 6, εδ.(1, 2), 3 και 5….: «…..Εάν κανείς διδάσκη άλλας διδασκαλίας 
     και δεν ακολουθή τους υγιείς λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν…..»…..και….. 
     «Να απομακρύνεσαι από τέτοιους ανθρώπους». 
                                       / …..τους αντιστεκόμενους στην εξουσία, δούλους και μη….. / ]_] 
            { …..έιιιιι…., επαναλάβατε, παρακαλώ, ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., που δεν κατενόησα….! 
            Ε, δεν λέτε τίιιιιποτα…., ρε σκιάχτρα είδωλα…., και θα μείνω….. ακατανόητος….! 
            Α, δεν πάτε σε κανένα….. ’’σπίτι’’ να…., μπας και κατανοήσετε…., ρε ανισόρροποι ‘’θεοκτόνοι’’….! } 
 
Αν σας εγκαταλείπουν, πιάστε τους και θανατώστε τους όπου κι αν τους βρείτε………. 
       // Βάι, βάι….! Αμπρέ, τι Αλλάχ είναι αυτός…., ένας και μοναδικόςςςςς….! 
       Ίδιος Γιαχβέ και τα λοιπά «βδελύγματα» είδωλα….! // 
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           ♣ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 7, εδ. 41, 42, 43 : Και κατεσκεύασαν 
                               *** …..οι ανυπάκουοι στον Μωυσή Ισραηλίτες μαζί με τον Ααρών, 
                   ---- …..να, μαζί με τον ειδωλολάτρη Ααρών, μπρε Μωάμ…., που μας τον εκθειάζεις κι εσύ…., 
                   κι ας λέγει, μετά, δικαιολογούμενος στον αδελφό του Μωυσή 
                   ότι αναγκάστηκε, τάχα…., ο, τάχα, ’’δημοκράτης’’ δημαγωγός….! ---- 
                               που του ζήτησαν να τους κάνει «θεούς που να πηγαίνουν μπροστά τους…..»….. *** 
           ένα μόσχον τας ημέρας εκείνας και προσέφεραν θυσίαν εις το είδωλον 
           και ευφραίνοντο εις τα έργα των χειρών των. 
           Αλλ’ ο Θεός μετεστράφη και τους παρέδωκε εις το να λατρεύουν την ουράνιον στρατιάν, 
           καθώς είναι γραμμένον εις το βιβλίον των προφητών, 
           Μήπως μου προσφέρατε σφάγια και θυσίας επί σαράντα χρόνια εις την έρημον, 
           σεις οίκος του Ισραήλ; Περιεφέρατε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του θεού σας Ρεμφάν, 
           τα είδωλα που εκάνατε διά να προσκυνήτε. Γι’ αυτό θα σας μεταφέρω πέραν από την Βαβυλώνα….. 
           ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 13, εδ. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 : 
           …..και είπε / ο Παύλος / : «Άνδρες Ισραηλίται και οι φοβούμενοι τον Θεόν, ακούστε. 
           Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού εδιάλεξε τους πατέρας μας και ανύψωσε τον λαόν, 
           όταν έμεναν σαν ξένοι εις την γην της Αιγύπτου, και τους έβγαλε από εκεί πέρα με δύναμιν μεγάλην. 
           Επί σαράντα περίπου χρόνια υπέφερε τους κακούς των τρόπους εις την έρημον. 
           Ύστερα εξωλόθρευσε εις την Χαναάν επτά έθνη, την χώραν των οποίων έδωκεν ως κληρονομίαν. 
           Κατόπιν, επί τετρακόσια πενήντα περίπου χρόνια, έδωκε κριτάς μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. 
           Από τότε εζήτησαν βασιλέα και τους έδωκεν ο Θεός τον Σαούλ, 
           τον υιόν του Κις από την φυλήν του Βεβιαμίν, επί σαράντα χρόνια 
           και μετά την απομάκρυνσίν του, ήγειρε τον Δαυίδ διά βασιλέα των, 
           διά τον οποίον έδωκε και την εξής μαρτυρίαν : 
           Ευρήκα τον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδιά μου, 
           ο οποίος θα κάνη όλα τα θελήματά μου.»….. ♣ 
 
Θα βρείτε άλλους που ζητάνε εξασφάλιση από εσάς όπως επίσης από τους δικούς τους ανθρώπους. 
Οποτεδήποτε τους καλούνε πίσω στην ειδωλολατρεία βουτάνε μέσα σε αυτήν με το κεφάλι. 
Αν δεν κρατηθούν μακριά σας, να τους πιάσετε και να τους σκοτώσετε όπου και αν τους βρείτε. 
Πάνω σε τέτοιους ανθρώπους σας δίνουμε Εμείς απόλυτη εξουσία………. 
         {{ …..Εμ, τώρα κατάλαβα γιατί ο Αλλάχ δεν έχει κόρες…., μπιχλιμπιδούχες κι ανάντεχες στις έριδες….! 
         Μήπως, λοιπόν, θα ήταν καλύτερα ο Αλλάχ να είχε και, ή μόνον, κόρες…., 
         χα, ή, έστω, έτσι, κι ερμαφρόδιτα…!; 
         Μα, τότε, πάλι, πάνω σε ποιους ανθρώπους θα έδινε….. ’’τέτοια’’….. απόλυτη εξεξεξουσία…., 
         χμ, να σκοτώνουν τους ειδωλολάτρες για….. ‘’τέτοια’’…!; Α, γιοχ ταμάμ….! }} 
 
Αυτός που εγκαταλείπει την πατρική του γη για την αιτία του Αλλάχ 
θα βρει σαν καταφύγιο πολλούς τόπους στη γη και μεγάλη αφθονία. 
 || Ω, τι κίνητρα….! Και τι λάφυρα οι αποικιοκράτες….! Και τι ξεσπίτωμα οι ιθαγενείς…., να, κι ως σήμερα….! || 
Αυτός που εγκαταλείπει την κατοικία του για να πολεμήσει για τον Αλλάχ και τον απόστολό Του 
και τον βρίσκει ο θάνατος, θα ανταμειφθεί από τον Αλλάχ. 
         // Του ‘’Άρη’’ το κοντάρι στο ‘’παλικάρι’’….. και δυό αυγά στρουθοκαμήλου, άσπρα σαν τα ουρί….! 
        Ανταποδοτικά πράματα…., μπρεεεεε….! // 
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και ελεήμονας………. 
 
          ◘ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 7, εδ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : 
          Ο δε Στέφανος είπε / και, στον δικαστή του αρχιερέα / , «Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. 
          Ο ένδοξος Θεός εφανερώθηκε εις τον πατέρα μας Αβραάμ, όταν ήτο εις την Μεσοποταμίαν 
          πριν κατοικήση εις την Χαρράν, και του είπε, Φύγε από την χώραν σου και από τους συγγενείς σου 
          και έλα εις την χώραν που θα σου δείξω .Τότε έφυγε από την χώραν των Χαλδαίων 
          και κατώκησε εις την Χαρράν. 
          Από εκεί μετά τον θάνατον του πατέρα του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήση εις την χώραν αυτήν, 
          εις την οποίαν σεις τώρα κατοικείτε. Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν ούτε βήμα, 
          αλλά υποσχέθηκε να την δώση ως ιδιοκτησίαν εις αυτόν και τους απογόνους του ύστερα από αυτόν, 
          αν και δεν είχε παιδί. Εμίλησε δε ο Θεός ως εξής, Οι απόγονοί του θα είναι σαν ξένοι εις ξένην χώραν, 
          της οποίας οι κάτοικοι θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειρισθούν επί τετρακόσια χρόνια 
          και το έθνος, εις το οποίον θα γίνουν δούλοι, θα το κρίνω εγώ, είπε ο Θεός, 
          και ύστερα θα βγουν και θα με λατρεύσουν εις τον τόπον αυτόν, 
          και του έδωκε την διαθήκην της περιτομής και έτσι εγέννησε ο Αβραάμ τον Ισαάκ 
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          και τον περιέτεμε την ογδόην ημέραν και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ 
          και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας. 
          Και οι πατριάρχαι εφθόνησαν τον Ιωσήφ και τον επώλησαν εις την Αίγυπτον. 
          Αλλ’ ο Θεός ήτο μαζί του και τον έσωσε από όλες του τις θλίψεις του 
          και του έδωκε χάριν και σοφίαν ενώπιον του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, 
          ο οποίος τον διώρισε κυβερνήτην της Αιγύπτου και ολοκλήρου του οίκου του….. ◘ 
 
Να καταδιώκετε αμείλικτα τους εχθρούς σας. Αν έχετε υποφέρει, αυτοί επίσης έχουν υποφέρει : 
αλλά εσείς τουλάχιστον ελπίζετε να λάβετε από τον Αλλάχ αυτά που αυτοί δεν μπορούν να ελπίζουν. 
     [ Ναι, ω, όσοι τέτοια, και, Μωαμάρια…., όταν το όνειρο θα σας γίνει εφιάλτης κι οι ελπίδες σας ρέστες…., 
     ‘’τα ρέστα’’ σας από τον….. αμείλικτο και «παρθένο» κι «αρσενικότατο» Μωάμεθ….! ] 
Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης………. 
 
         ► ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3, 4, 5, 6 : Η καταδικαστική απόφασις εναντίον των, /των ψευδοπροφητών/ 
         από παλαιά χρόνια, δεν μένει αδρανής και η καταστροφή των δεν αποκοιμήθηκε. 
         Ο Θεός / ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ / δεν ελυπήθηκε τους αγγέλους / τους προδότες πράκτορές του /, 
         οι οποίοι αμάρτησαν, αλλά τους έρριξε εις τα ζοφερά σπήλαια του ταρτάρου 
         και τους παρέδωκε να φυλάσσωνται έως ότου δικασθούν· 
 
           ♦ Α, γιατί όχι δίκη τους…., αφού, κατ’ αυτούς, είναι / τάχα, ο όντως Θεός / παντοδύναμος…!; 
           Και τους ανθρώπους τί…!; Μαρτύρια, έκτοτε, βάσει σχιζοσαδιστικού σχεδίου του…., εεε, κι άει και….! 
           Σαφώς, είν’ αλλιώς τα πράγματα…., που ‘ταν αυτόθελη η προδοσία κι αποστασία τους απ’ τον Ήλιο 
           και αδύνατη, τότε πια, η επαναφορά τους στην τάξη…., αφού ο Θεός, από αγάπη για την ελευθερία, 
           έφτιαξε Σύμπαν με πλάσματα ελεύθερα κι υπεύθυνα -- ‘’υπεύθυνα’’ των πράξεών τους…., 
           οπότε, αυτόματα, αυτοπεριορίστηκε….. κι από παντοδύναμος έγινε ολιγοδύναμος έως αδύναμος…., 
           που, αλλιώς, Σύμπαν για μαριονέτες : νευρόσπαστα, δεν θα ‘χε κανένα νόημα η Δημιουργία Του….! ♦ 
 
         δεν ελυπήθηκε τον αρχαίον κόσμον αλλά εφύλαξε τον Νώε, 
         τον κήρυκα της δικαιοσύνης, με άλλους (!;) επτά, 
                         ---- …..έι, οι άλλοι, όλοι, ήσαν αξιοθάνατοι, βρε ανόητοι…!; ---- 
         όταν έφερε τον κατακλυσμόν εις ένα κόσμον ασεβών ανθρώπων 
         μετέβαλε τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας σε στάκτην, καταδικάσας αυτάς εις καταστροφήν, 
         και τας έκανε παράδειγμα διά τους ασεβείς του μέλλοντος. 
         ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 13 : 9, 10 : «Όποιος φέρει άλλους εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν θα μεταβή 
         όποιος σκοτώνει με μαχαίρι, θα σκοτωθή με μαχαίρι. 
         (!;) Εδώ θα φανή η υπομονή και η πίστις των αγίων»….!….. ◄ 
 
          ■ Λουκάς : κεφ. 13, εδ. 2, 3, 4, 5 : Και ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι 
          επειδή έπαθαν αυτά, ήσαν περισσότερο αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους; 
                [ Ε, κοντά στα ξερά, ας καούν και χλωρά….! Τι θεία δικαιοσύνη…., χμ, και για παράααδειγμα….! ] 
          Όχι σας λέγω, αλλ’ εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθήτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. 
          Ή εκείνοι οι δέκα οχτώ που έπεσε επάνω τους ο πύργος του Σιλωάμ και τους εσκότωσε, 
          νομίζετε ότι ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους κατοίκους της Ιερουσαλήμ; 
          Όχι σας λέγω, αλλ’ εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθήτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο»….! 
             * Πρόσωπο Χ΄ : σήμαινε….: πόλη, έθνος, ομάδα,….. στη ‘’μυστική’’ τους γλώσσα…., φορέςςς….! * ■ 
 
Έχουμε Εμείς αποκαλύψει σε εσένα το Βιβλίο με την αλήθεια, 
ώστε να παρεμβαίνεις ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτά που σου έχει δείξει ο Αλλάχ. 
 
      // …..ε, δείξε και λίγο ‘’ιπποτισμό’’, ρε αγενέστατε άνδρα….! 
      Σηκώνεις, μάλιστα, ’’άγρια’’ την, έστω, Κυρία Θέμιδα…., για να ‘’θρονιαστείς’’ συ…., ω αστοιχείωτε….! // 
 
             ♠ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 2, εδ. 13, 14, 15, 16 : 
             Γι’ αυτά μιλάμε, όχι με λόγους που μας τους εδίδαξε ανθρώπινη σοφία, 
             αλλά με λόγους που τους εδίδαξε το Πνεύμα το Άγιον, 
                    // …..’’Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει…., μα άλλοι πληρώνουν, και, το ζουρλομεθύσι του….!’’….. // 
             ερμηνεύοντες πνευματικά πράγματα εις πνευματικούς ανθρώπους. 
             Ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, 
             διότι γι’ αυτόν είναι μωρία· δεν μπορεί να τα καταλάβη, διότι πρέπει να εξετασθούν πνευματικώς. 
             Αλλ’ ο πνευματικός άνθρωπος κρίνει όλα τα πράγματα, (!;) ο ίδιος όμως δεν κρίνεται από κανέναν. 
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             Διότι, Ποιός εγνώρισε την σκέψιν του Κυρίου, ώστε να τον διδάξη; Εμείς όμως έχομεν νουν Χριστού. 
             ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 2, εδ. 7 :…..αλλά κηρύττομεν μυστικήν σοφίαν του Θεού, 
             που ήτο κρυμμένη και την οποίαν προώρισε ο Θεός προ των αιώνων προς δόξαν μας. 
                       || …..χα, μυστική σοφία προς δόξαν…., φανερή μωρία προς λόξαν….! 
                       Και πολύ εμπαιχτικό ‘’κρυφτούλι’’, ρεεεεε….! || ♠ 
 
            { ▪ Ιωάννης : κεφ. 5, εδ. 19 : Ι. Χ : «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, δεν μπορεί ο Υιός 
            να κάνη από τον εαυτόν του τίποτε, παρά μόνον ό,τι βλέπει τον Πατέρα να κάνη, 
            διότι εκείνα που κάνει εκείνος, αυτά ομοίως κάνει και ο Υιός». 
        ---- Ε, αδιακύμαντοςςς ήταν…., οπότε, χμ, πάντα, σε απ’ ευθείας σύνδεση ο αρχιβλάσφημος….! ---- } 
 
       ( ▪ Ιωάννης : κεφ. 7, εδ, 16 : Ι. Χ : «Η διδασκαλία μου δεν είναι δική μου, αλλά εκείνου που με έστειλε». 
               // …..α, καμιά αμφιβολία πως μελέτησες, ως οι όμοιοί σου, σε βάθος 
               το ‘’Μεγαλάδελφο’’ ‘’ποίημα’’…., βρε….. αφύσικε Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
               το που σου έδωσαν οι, χμ, πνευματικές, μαντάμες χορηγοί σου….! 
               Τι…., αδιάβαστος θα έβγαινες στη….. θεατρική σκηνή….! // ) 
 
Δε θα παρακαλείς για τους προδότες. Να ικετεύεις τη συγγνώμη του Αλλάχ : 
Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας. Ούτε θα ικετεύεις για αυτούς που προδίδουν τις ψυχές τους, 
ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους προδότες και τους αμαρτωλούς. 
 
       ● ▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
       Αυτοί που κάνουν πόλεμο κατά του Αλλάχ και των αποστόλων του 
       και σκόρπισαν διχόνοια στη γη θα θανατωθούν ή θα σταυρωθούν 
       ή θα τους κοπούν τα πόδια και τα χέρια στις αντίστοιχες πλευρές, ή θα εξαφανισθούν από τη χώρα. 
          // …..ε, ’’δουλειά’’ τους και ‘’δουλειά’’ σας….. και τι να πει κανείς…., ρε αλληλοανακατώστρες….! 
          Βγάλτε ‘τα πέρα μόνοι σας….. και καλήν απολογίαν…., για το αίμα των αθώων, προπαντός….! // ● 
 
▀ ▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν σε αρνηθούν, να θυμηθείς πως πριν από αυτούς οι λαοί του Νώε, 
του Αβραάμ και του Λοτ, οι φυλές του Ταμούντ και Άαντ, και οι κάτοικοι της Μηδίας 
είχαν αρνηθεί τους αποστόλους τους : ο Μωυσής ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για απάτη. 
   || Σώπα, ρε….! Βρέθηκε άνθρωπος να κατηγορήσει τον Μωυσή για απάτη….! Ε, κάτθρωπος θα ήταν….! || 
 
 
Ανέχτηκα πολύ καιρό τους άπιστους και στο τέλος η μάστιγά Μου έπεσε πάνω τους. 
Και πόσο τρομερή ήταν η εκδίκησή Μου! 
      $ Α, πες ‘τους, ω Μωαμεθάκο, να δουν και τι μαστιγοπαθαίνουν οι ‘’τοιούτοι’’ από τον Τρομερό Εκδικητή, 
      και, στην….. ‘’Αποκάλυψη’’ του Ιωάννη : Επικάλυψη του Τζοβάνι…., 
      την οποία τόσο πολύ, κι αυτήν, αντιγράφεις ‘’διαστρεβλωτικά’’…., την ‘’σατανοδιεστραμμένη’’…., 
      να καταλάβουν, χμ, ότι….. θα τους γίνει της….. Τζοβανοεποκάλυψης…., 
      ε, της εκδοθείσης Βαβυλώνας το κιγκλίδωμα….! $ 
Πόσα αμαρτωλά έθνη έχουμε Εμείς καταστρέψει! Οι πόλεις τους έχουν καταστραφεί, 
έρημα είναι τα ψηλά παλάτια τους, και εγκατελειμμένα τα πηγάδια τους………. 
 
Να πολεμάτε για την αιτία του Αλλάχ με την αφοσίωση που Του πρέπει. 
        [ …..ωρέ, χμ, Αλαλαλαλλαχοδιαλεγμένοι…., αυτό είναι….. πολεμικό διάγγελμα….: προγραφές….! ] 
Αυτός σας έχει διαλέξει και δεν έχει βάλει βάρη πάνω σας για την τήρηση της πίστης σας, 
την πίστη του Αβραάμ του προγόνου σας………. 
            // …..ε, τι προγόνου σας ρε….! Σιγά μην είστε το….. «υπόλοιπό» τους…., χα, του εκ του Ισμαήλ…., 
           που ούτε καν οι 678άκις επιμειξίες, και, Ισραηλίτες καλοήξεραν τους προγόνους τους….! // 
 
                  || ▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : κεφ. 17, εδ. 14 : Θα πολεμήσουν με το Αρνίον, 
                                ( …..το «επτακέρατο : επταβάσιλο και επταόφθαλμο Αρνίο -- Ι. Χ» : 
                                Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 5, εδ. 6…., ρε ανόφθαλμοι…., ρε….. επτάκις ιμπεριάλες….! ) 
                  αλλά το Αρνίον θα τους νικήση, διότι είναι ο Κύριος των κυρίων και ο Βασιλεύς των βασιλέων, 
                  και εκείνοι που είναι μαζί του είναι καλεσμένοι και εκλεκτοί και πιστοί. || ▄ 
 
▼ ▪ Κεφ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Προφήτη, κάνε πόλεμο με τους άπιστους και τους υποκριτές και μεταχειρίσου τους έτσι όπως το αξίζουν. 
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                 { …..ρε, πολεμομανία κι αιματολαγνεία, και, ο ΕΣΕΙΣ Αριστοτέλης, σώρρυ, Γάβ ριελ….! } 
Η Κόλαση το σπίτι τους, και το κακό ο αιώνιος σύντροφός τους. 
 
        ▌ ▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : κεφ. 12, εδ. 5 : Και εγέννησε παιδί (!;) αρσενικό, 
                    /_/ …..καλά, ρε Τζώνυ, χμ, όχι κουμ -- κορίτσι ή γυναίκανδρο….! 
                    Ναι, καλέ σεις, ξαναγεννητούρια του κι από Εβραία πάλι…., 
                    α, και όχι από τη Βηθανία η δεύτερη παρουσία του…., 
                    ως από κατάληψη…., από όπου ανελήφθη, 
                    χα, ο Ιησούς, βρε, εις τους ουρανούς : στο….. εξεξεξωτερικό….: Π. Α : 1 : 11….! /_/ 
        εκείνον ο οποίος μέλλει να ποιμάνη όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδον 
        αλλά το παιδί της αρπάχτηκε προς τον Θεόν και προς τον θρόνον του. 
        ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14, εδ. 19, 20 : Και έρριξε ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην 
        και ετρύγησε τα σταφύλια της και τα έβαλε εις το μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. 
---- Ε, καιρός να εκτονωθούν αλλιώς….: Γιαχβέ, Αλλάχ και τα λοιπά ομοειδή παλιούρια….! Γιούρια….! ---- 
        Και επατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλιν και έρρευσε αίμα από το πατητήρι 
        εις ύψος έως τα χαλινάρια των ίππων και εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων. ▌ ▲          ▓ 
 
             ================================================================ 
 
█         Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι υποκριτές προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Αλλάχ, αλλά είναι ο Αλλάχ που τους εξαπατά. 
 
       // …..εχμ, τι ήταν και διάβασες, κι εσύ, βρε Αλλάχ, κυρίως, το Νόμο του Μωυσή….! // 
                   [ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 8, εδ. 30 : «Εκείνους δε που προώρισε, αυτούς και εκάλεσε, 
                   και εκείνους που εκάλεσε, αυτούς και εδικαίωσε, 
                   εκείνους δε που εδικαίωσε, αυτούς και εδόξασε»….!   * Σκασμόςςςςς, ρε ’’θεοκτόνοι’’….! * ] 
 
Όταν σηκώνονται να προσευχηθούν, στέκονται βαριεστημένα : προσεύχονται μόνο για να επιδειχτούν 
και λίγο σκέφτονται τον Αλλάχ, ταλαντευόμενοι ανάμεσα σε αυτό και εκείνο 
και χωρίς να ανήκουν ούτε στους πιστούς ούτε στους άπιστους. 
                                        / Ε, χα, παντού και πάντα υπάρχουν υποκριτές Φαρισαίοι….! / 
Δε μπορείτε να οδηγήσετε τον άνθρωπο που ο Αλλάχ έχει παραπλανήσει. 
 
            { ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ .1, εδ. 15 : «Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, 
                                           / …..χξς΄…., παρά τα εγκλήματα του Παύλου….. / 
            ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου και με εκάλεσε διά της χάριτός του,…..». 
     || Άλλος ζουρλός απ’ την κοιλιά….. και άλλος από κούνια…., ε, άει σχιζοκουνηθείτε σε ‘’χορό κοιλιάς’’…., 
     εεε…., ας…., αφού, και, αναπαράγετε ‘’τοιαύτας’’ θείαςςς εντολάς…., σαφώςςς, ακριβοπλήρωτες….! || } 
 
■ ▪ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Φως πάνω στο φως, ο Αλλάχ οδηγεί προς το φως Του αυτόν που Αυτός θέλει………. 
    [ …..α, μακριά από μας τέτοιο ’’πλακο’’φως, που είναι, μόνο, για να τυφλώνει ετσιθελικά κι εκδικητικά…., 
    μάλιστα, για αναίτια αιτία….! Α, ξέχασα την αιτία Του…., συγγνώμη…., κι άει σιχτίρρρ, ρε ’’θεοκτόνοι’’….! ] 
Να προσεύχεστε, να πληρώνετε το φόρο της ελεημοσύνης, και να υπακούτε τον Απόστολο, 
για να σας σπλαχνιστεί Αυτός. 
     { …..ε, αυτό, πια, κι αν είναι ομοούσιο κι ομοιούσιο δόγμα -- τρίπτυχο….! Αλλαχικά φοροπράματα….! } ■ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Έτσι βάλαμε Εμείς την απιστία στις καρδιές αυτών που κάνουν το κακό:      { …..Τι θείο πείσμααααα….! } 
 
                  || ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 1, εδ. 16 : 
                  «…..Αλλά διά τούτο ελεήθηκα, διά να δείξη ο Ιησούς Χριστός 
                  την όλην μακροθυμίαν του πρώτα σ’ εμέ, και να χρησιμεύσω ως πρότυπον 
                  εις εκείνους που μελλοντικά θα πιστέψουν εις αυτόν διά να αποκτήσουν την αιώνιον ζωήν»….. || 
        ♦ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 8, εδ. 3 : Ο Σαύλος δε 
                           / …..ο «συγκατανεύσας και στο φόνο του Στεφάνου» : Π. Α : 8 : 1….. / 
        ερήμαζε την εκκλησίαν· έμπαινε εις τα σπίτια και αφού έσερνε διά της βίας άνδρες και γυναίκες 
        τους έστελλε εις την φυλακήν». 
            ---- Ουδέν σχόλιον…., αφού ήταν υπό τον νόμον του Μωυσή και με συνείδηση χωρίς συνείδηση, χμ, 
            μάλιστα δε προορισμένος, κοιλιόθεν, για….. αντικείμενο….. γάμα διαλογής το υποκείμενο….! ---- ♦ 
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δεν θα πιστέψουν σε αυτό μέχρι να δουν τη φοβερή μάστιγα 
που θα τους καταλάβει ξαφνικά μέσα στην αδιαφορία τους. 
                 / Ε, ’’πάτε γυρεύοντας’’, και, ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ….! /  ▌ 
 
♠  ▪ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλλά θα τους επιβάλλουμε Εμείς την ελαφρότερη τιμωρία αυτού του κόσμου 
πριν από την υπέρτατη τιμωρία της μέλλουσας ζωής, μήπως ίσως επιστρέψουν στο σωστό μονοπάτι. 
     // Α, σα ν’ αρχίζω, τώρα, να σας συμπαθώ….. κι επιστρέφω ο παστράβιος….! Πίσω, ρε, και σας….! // ♠ 
 
♣ ▪ Κεφ. ΛΑΚΜΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Τους αφήνουμε για λίγο ήσυχους, και έπειτα θα τους τιμωρήσουμε αυστηρά. 
     [ Τι Αλαλαλαλλαχικά στρατηγήματα….! Φτου….. μασαλά….. κι ας λερωθεί το φτύμα μου….! ] ♣    █ 
 
         ================================================================= 
         ================================================================= 
 
                                                                13 --- 9 ) 
▓      Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, να είστε αληθινοί στις υποχρεώσεις σας. Επιτρέπεται να τρώτε τη σάρκα όλων των ζώων 
που είναι άλλα από αυτά που σας έχουν μέχρι τώρα αναγγελθεί. 
 
          ---- ▪ Γέν.: 7 : 2….: Θεός προς Νώε….: «…..από όλα τα καθαρά ζώα θα λάβης ανά επτά ζεύγη…., 
          από δε τα ακάθαρτα ζώα ανά ένα ζεύγος…..»….,….. 
          ▪ Γέν.: 9 : 3, 4….: Θεός προς Νώε….: «Παν ό,τι κινείται, παν ό,τι είναι ζωντανόν 
          θα είναι προς διατροφήν σας. Όπως σας έδωσα άλλοτε τα χλωρά χόρτα, τώρα σας δίδω τα πάντα. 
          Μόνον δεν πρέπει να φάγητε σάρκα με αίμα, διότι το αίμα είναι φορεύς της ζωής»….,….! ---- 
 
         ◘ …..ω…., μετά την κρεβατοκάμαρά ‘’μας’’…., χμ, σε Δευτερονόμιο, Λευιτικό,….. κι αλά Μωυσή…., 
         σειρά έχει κι η κουζίνα ‘’μας…., 
         ήτοι, μετά το σεξοσαβουάρ βιβρ…., πριν, το ψυχοσαβουάρ βιβρ…., να, και το μασοσαβουάρ βιβρ….! 
         Κι αν, έπειτα, ω ‘’Μεγάλε Αδερφέ’’ Γαβ, μας σπιουνάρεις και στον καμπινέ…., 
         θα σου μάθουμε και λίγο χεσοσαβουάρ βιβρ…., που θα μας πεις και πώς και πότε και τι θα…., 
         σαν δεν μας λες τα χρειαστά….! 
         Και δεν πας κι ΕΣΥ, και ΕΣΕΙΣ κι εσείς, να μας χέ….. εν υπαί…., που μας ‘’τα πρή…..’’….! 
 
         Ω, δες τι λένε οι ‘’αρχάγγελοι’’, σαν κατεβαίνουν με την άδεια τ’ αφεντικού τους, για να μας σώσουν….! 
         Δηλαδή, φανταστείτε τι ανισόρροπα κι αντιφατικά θα μας έλεγαν χωρίς την άδειά του…., 
         πόσο, μάλιστα, αν κατέβαινε…., ε, ’’ανέβαινε’’…., δεκανέαςςςςς άγγελοςςςςς…., 
         σαφώς, πάντα, κι εδώ, του ‘’Σατανά’’….! ◘ 
 
Τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύονται όταν είστε στο προσκύνημα. Ο Αλλάχ θεσπίζει αυτό που Αυτός θέλει. 
 
       |*| …..στην ‘’τσόχα’’ παίζουν τις κακότυχες ψυχές και τα κορμιά μας, πάντρελοι Ελεγκτές : Θεσπιστές…., 
       στο όνομα, τάχα, του όντως Θεού…., χμ, και στο παρόνομα του όντως Σατανά…., 
       ανθρωπόμορφοι έγκορμοι κάτθρωποι κι αγγελόμορφοι άκορμοι σατάνες…., νααα…., κι εμείς δεννν….! 
       Μα, ώς εδώ και μη παρέκει, ρε φονιάδες ‘’τοιούτοι’’ και κανείς, πια, δεν θα σας χαριστεί, και, έτσι….!  
       Ώρα για….. Αποκάλυψη…., ξεσκέπασμα…., στριπτήζζζζζ….! |*| 
 
           ♦ ▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
           Η σάρκα τους και το αίμα τους / των προσφερόμενων σφάγιων / δε φθάνει στον Αλλάχ, 
           είναι η ευσέβειά σας που φθάνει σε Αυτόν. 
       --/-- Ε, τότε, χρυσά μουουου, τί τα θέλετε κομπάρσους στις θεατρικές παραστάσεις σας…., κι αυτά….. 
       και το, αδικόχυτο, αίμα τους…., που….. ευσέβεια κι αναίδεια δεν χρειάζονται αγωγό -- μεταφορέα…!; 
       Και….. ως υλικός ο Γιαχβαλλάχ, κι εδώ, ωσφραίνονταν τα σφάγια…., 
       ενώ, πια, χμ, ως πνευματικός, δεν…!; --/-- ♦ 
 
Πιστοί, να μη παραβαίνετε τους τύπους της λατρείας, 
                      ---- …..χα, όλα τα έχετε, μωρές Μαργιορές, κι οι τύποι ‘’σας μάραναν’’….! ---- 
             // Συμβολοπαίγνια και τύποι….,/ κι άντε να βρείτε τον Αλήτη….,/ που ‘κανε την Αλήθεια Ηλίθια….:/ 
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             ποιόν θα καλέστε σε βοήθεια…!; 
             Αλήθεια : α + λήθω---λανθάνω….. και….. Αλήθεια : άλη -- πλάνη + έθος -- συνήθεια….. // 
ή τον ιερό μήνα, ή τις προσφορές ή τα στολίδια 
ή να μη παραβιάζετε το άσυλο αυτών που θεραπεύονται στο Ιερό Σπίτι 
ζητώντας τη χάρη του Αλλάχ και την ευχαρίστηση. 
 
         ♣ Μπα, κι εδώ, σικέ ‘’θεραπευθέντες’’….! Αλλά ‘κονόμες να κάνουν οι λειτουργοί του Δεσποινίδου….. 
         κι είναι ικανοί να σας γεμίσουν με ρύπους τύπους κ .τ. λ…., που θα σας τους ‘’εξηγήσουν’’, κιόλας…., 
         ’’να γεμίζουν, χμ, οχτάωρα’’, οι Καισαρόμισθοι και μη, 
         και να έχουν λόγους ύπαρξηςςςςς οι λαομπαίχτες και θεομπαίχτες….! 
                          ----  Τα Σπίτια τους, και τους, για τους άστεγους…., 
                          αν και η ύπαιθρος είν’ καλύτερη, και, για προσευχές…., 
                          ως θα έλεγε, και, ο, έστω, Ιησούς…., εχ, Πνεύμα Θεός και πνευματική λατρεία….! ---- 
         Και, βεβαίως, γίνονται θαύματα…., κι αυτοθαύματα, μοιραία, αναλόγως….. κι ανάλογα…., 
         και δώθε και κείθε…., μα….. δυσκολότατα….! 
 
         Και….. σφάξτε και κανέναν….. τράγο, ή κι αρχιτράγο, προσφορά, χμ, στο Θεόοο…., 
         που…., χα…., «…..αυτό είναι το αίμα της διαθήκης, την οποίαν διέταξε ο Θεός σ’ εσάς. 
         Κατά τον ίδιον τρόπο, ερράντισε / ο Μωυσής / με αίμα και την σκηνήν και όλα τα τελετουργικά σκεύη, 
         και έτσι σχεδόν όλα με αίμα καθαρίζονται σύμφωνα με τον νόμον / του Μωυσέως / 
         και χωρίς να χυθή αίμα   || Έι, τίνος αίμα…!; ‘’Γήινου’’ ή ‘’ουράνιου’’…!; Υλικού ή πνευματικού…!;….. || 
         δεν γίνεται συγχώρησις αμαρτιών»…., (!;) 
         όπως θα έλεγε κι ο Μωυσής….: Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 9, εδ. 20, 21, 22…., 
         και, χξς΄, άει…., για τον όντως Θεό, βρε σεις…., 
         που….. με πράματα και τάματα….. δεν γίνονται, και, θάματα….! ♣ 
 
Μόλις τελειώσει το προσκύνημα, θα είστε ελεύθεροι να πάτε να κυνηγήσετε………. 
    [ …..βρε, αφήστε και κανένα ζωντανό….. ζωντανό, ω πανφάγα…., μπας και μας ‘’διαδεχτεί’’ στη Γη….! ] 
 
Απαγορεύεται να τρώτε το ψοφίμι, το αίμα, και τη σάρκα του χοίρου, 
επίσης κάθε σάρκα που έχει αγιασθεί με οποιοδήποτε όνομα άλλο από του Αλλάχ,………. 
Επίσης τα ζώα που έχουν θυσιαστεί σε είδωλα………. 
 
          ● ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 14, εδ. 14 : «Ξέρω και έχω πεποίθησιν εν Κυρίω Ιησού 
          ότι κανένα πράγμα δεν είναι αυτό καθ’ εαυτό ακάθαρτον· 
    // Τη μια έτσι…., την άλλη αλλιώς…., εχ, κάποτε θα κατασταλάξει κι αυτός ο ανισόρροπος Φ,Π,αύλος….! // 
          ακάθαρτον είναι ένα πράγμα μόνον δι’ εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτον». ● 
                 ( …..ένας, χμ, αρσενικός, άντρας, άγγελος δεν βρέθηκε, ποτέ πια, 
                 να μας πει να μην τρώμε κανένα ζωντανό…., τετράποδα, φτερωτά, υδρόβια κ. λ. π…., 
                 να τον ‘’προσκυνήσω’’ κι εγώ…., ο, φορές, σαρκοφάγος και, φορές, διόλου σαρκοφάγος….! ) 
 
Σε ρωτάνε τι είναι νόμιμο για αυτούς. Να πεις : 
«…..Και να φοβάστε τον Αλλάχ : γρήγορος είναι ο απολογισμός του Αλλάχ». 
Όλα τα καλά πράγματα έχουν γίνει νόμιμα για εσάς σήμερα………. 
      * Χα…., τα άνομα του χτες…., νόμιμα είν’ σήμερα…., Πάντρελοι Ελεγκτές μας κλείνουν σε σύνορα….! * 
 
            ▌▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 10, εδ. 15, 16 : Ήλθε πάλιν εις αυτόν / τον Πέτρο / φωνή 
            διά δευτέραν φοράν : «Εκείνα που ο Θεός εκαθάρισε, συ μη τα θεωρής ακάθαρτα». 
            Αυτό έγινε τρεις φορές 
                          [ …..στο σε έκσταση όραμα του πεινασμένου Πέτρου, 
                          όπου μια φωνή του έλεγε να σφάξει και να φάει κρεατικά παντός είδους….! 
               ---- …..α…., για δικαιολογία…., ό,τι λάχει…., ώς κι ο Θεόςςς ‘’περνά απ’ το στομάχι’’….! ---- ….. ] 
            και το αντικείμενον ανυψώθηκε πάλιν εις τον ουρανόν. 
            ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 2, εδ. 11, 12 : Όταν όμως ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, 
            τότε κατά πρόσωπον εναντιώθηκα / ο Παύλος / εις αυτόν, επειδή ήτο άξιος κατακρίσεως. 
            Διότι πριν έλθουν μερικοί από τον Ιάκωβον, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς. 
                              // …..στο σπίτι του αλλόφυλού του Κορνήλιου….. //….,….. 
            ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 25, 26, 27, 28, 29 : 
            Κάθε τι που πωλείται εις το κρεωπωλείον, 
            τρώγετέ το, χωρίς να εξετάζετε τίποτε κινούμενοι από λόγους συνειδήσεως, 
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            διότι του Κυρίου είναι η γη και όλα όσα είναι πάνω σ’ αυτήν. 
            Εάν κάποιος από τους απίστους σας προσκαλέση και θέλετε να πάτε, τρώγετε ό,τι σας παραθέσουν, 
            χωρίς να εξετάζετε τίποτε κινούμενοι από λόγους συνειδήσεως. 
            Αλλ’ εάν κάποιος σας πη : «Αυτό είναι κρέας από θυσίας εις τα είδωλα», 
            τότε μη το φάτε, χάριν εκείνου που σας το είπε και χάριν της συνειδήσεως. 
            Συνείδησιν δε εννοώ όχι την δικήν σου αλλά την συνείδησιν του άλλου. 
                        ---- …..έιιιιι…., οι φοβούμενοι τα ζουρλο’’μάγια’’…., προσβάλλουν το Θεό….! ---- ….,….. 
            ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 8, εδ. 4 : «Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα, 
            εάν πρέπη να τρώγωμεν κρέατα από θυσίας που έχουν προσφερθή εις τα είδωλα, 
            γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλον δεν υπάρχει εις τον κόσμον πραγματικά 
            και ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος θεός εκτός από τον Ένα»….! ▌ 
 
Δε θα κατηγορηθούν αυτοί που έχουν ασπαστεί την πίστη και κάνουν καλές πράξεις 
αν φάνε κάποια απαγορευμένη τροφή, όσο φοβούνται τον Αλλάχ και πιστεύουν σε Αυτόν. 
           [ Ω Γαβ ή Γάβριελ ή Γκάμπριελ, άσε με να φάω με την ησυχία μου….. 
           και, χμ, ’’μη με αμαρτωλώνεις’’ κι άλλο….! 
           Ε, κι αν είναι να είμαστε μαζί, και με σένα, στον Παράδεισοςςςςς…., 
           θα φάω ό,τι απαγορεύεις…., για νά είμαι, χμ, σίγουρος πως θα είμαστε χώρια….! ] 
Ο Αλλάχ αγαπάει τον φιλάνθρωπο. 
             // …..έι, «δοκεί μοι» πως, έστω, αγαπά….. και τον φιλόζωο….. και πιότερο τον μη σαρκοφάγο….! 
             Α, ω νηστεύοντες χριστιανοίοιοιοιοι…., και τα ψάρια έχουν κρέας, χμ, και τα σαλιγκάρια,….! // 
 
        ► ▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Η βοδινή σάρκα είναι νόμιμη για εσάς, εκτός από αυτή που έχει ήδη αναφερθεί. 
      | Ωχ, κοίτα ρατσισμό και στα τετράποδα….. οι δίποδοι τετράποδοι….. κι οι άποδοι Σούπερ….. κι οι….! | 
Προφυλαχτείτε από την ακαθαρσία των ειδώλων και αποφεύγετε κάθε ψέμα………. 
Για κάθε έθνος έχουμε Εμείς τάξει έναν τύπο λατρείας, 
                 [ …..χμμμ…., διαφορετικό τύπο…., γιατί σας βολεύει, ω Θεοί ΕΣΕΙΣ της Γης, το βαβελίστικο….! 
                 Και…., όταν, βέβαια, ’’δένετε τον γάιδαρό σας’’, ω Βαβελιστές…., 
                 ω εσείς Ζουγκλάδες και Ζουγκλοποιοί με τα καθελογής τσιράκια σας…., 
                 τότε θυμάστε, και, την ανεξιθρησκεία κ. τ. λ…., που, επίσης, σας βολεύει…., 
                 και, ως λαοσυγχυσιοφόρο…., ε, έτσι που την ‘’επιβάλλετε’’ τότε….! ] 
για να μπορούν να προφέρουν το όνομα του Αλλάχ πάνω από τα ζώα 
       * Άντε και μια μερίδα….. λουκάνικα στον αιμοβόρο Δεσποινίδο Κύριο…., χμ, κερασμένα από μένα….! * 
που Αυτός τους έχει δώσει για τροφή. Ο Θεός σας είναι ένας Θεός, σε Αυτόν να υποταχτείτε. 
 
       { Μάθε, λοιπόν, πρώτα, ω πιστέ τους, να υποτάσσεσαι, χμ, σωστά, στους διεστραμμένους θεούς τους : 
       Γιαχβέ, Αλλάχ και τα λοιπά ομοειδή τους συμπράγκαλα…., 
       για να μπορείς, μετά, να υποτάσσεσαι, χμ, σωστάαα, και, στους πλέον διεστραμμένους άρχοντες…., 
       ως θα έλεγε και ο ορθόδοξα ανορθόδοξος κι ανορθόδοξα ορθόδοξος Πέτρος….! } ◄       ▓ 
 
               ========================================================== 
 
█          Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα κόβονται τα χέρια του άντρα ή της γυναίκας που γίνονται ένοχοι κλοπής, 
για να τιμωρηθούν για το έγκλημά τους. (!;) Αυτή είναι η τιμωρία που προστάζει ο Αλλάχ. 
 
       ♠ …...ε, να, και λίγο από….. Χαμουραμπί στην τουρλού -- τουρλού χαμουροσαλάτα….! 
       Χμ, πού ‘σαι, ρε αρχιδασκάλε της κλοπής και της απάτης αρχαιοτέλληνα Ερμή να δεις τιμή Ισλαμική….! 
       Πού είσαι, ρε ‘’Ερμικέ’’ Ξενοφώντα, που δικαιολογούσες την ελευθερία που παρέχονταν στους νέους 
       να κλέβουν για να συμπληρώνουν τη διατροφή τους, εξεικονίζοντας τους ευεργέτες σου Σπαρτιάτες, 
       «τους πλουσιότερους των Ελλήνων»…., χα, ως υπερκλέφτες…., ωσάν «υποδείγματα αρετών»…., 
       συ / ή ‘’συ’’ / ρε αρχικοπρίτη, που υποστήριζες ότι το δικαίωμα της κλοπής ισχύει απ’ την παιδική ηλικία, 
       προσθέτοντας δε, επιδοκιμαστικά, ότι οι Λακεδαιμόνιοι τιμωρούσαν όσους συνελάμβαναν για κλοπή 
       επειδή έκλεβαν απρόσεκτα….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, ΙΙ, 7…., 
       συ / ή ‘’συ’’ / ρε τσανακογλείφτη, που, για να ισχυροποιήσεις αυτή σου την άποψη, 
       έγραφες ότι και στην Περσία οι διδάσκαλοι παρακινούσαν τα παιδιά να εξαπατούν και να κλέβουν 
       --- «εξαπατάν και κλέπτειν» ---….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Α΄, 6, 31….,….! ♠           █ 
 
                  ========================================================== 
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▓    Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Επιθυμούν να κριθούν από τους ειδωλολατρικούς νόμους; 
Ποιός είναι ο καλύτερος κριτής από τον Αλλάχ για τους ανθρώπους που έχουν σταθερή πίστη; 
 
        ♣ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3, 4 : 
         Ως προς εμέ, μου είναι όλως αδιάφορον να κριθώ από σας 
         ή από ανθρώπινον δικαστήριον, αλλ’ ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου· διότι δεν συναισθάνομαι 
         τίποτε κατά του εαυτού μου, αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος· εκείνος που με κρίνει είναι ο Κύριος. 
         ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 6, εδ. 1 : «Τολμά κανείς από σας, 
         όταν έχη κάποιαν διαφοράν με άλλον, να κρίνεται από εθνικούς / ειδωλολάτρες / δικαστάς 
         και όχι από αγίους; Δεν ξέρετε ότι οι άγιοι / επίσκοποι, απόστολοι,….. / θα κρίνουν τον κόσμον;». 
         ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 6, εδ. 4 : «Εάν λοιπόν έχετε κοσμικάς υποθέσεις, 
         βάζετε δικαστάς τους πιο εξευτελισμένους εις την εκκλησίαν;». 
         ▪ Πράξεις Αποστόλων : 24 : 10 : Παύλος / προς Ρωμαίο ηγεμόνα και δικαστή Φήλικα / : 
         «Επειδή γνωρίζω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής εις το έθνος τούτο, 
         απολογούμαι με μεγαλυτέραν προθυμίαν διά τον εαυτόν μου,…..». 
         ▪ Πράξεις Αποστόλων : 26 : 2 : Παύλος / προς βασιλέα Αγρίππα / : 
         «Θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, βασιλεύ Αγρίππα, διότι ενώπιόν σου θα απολογηθώ σήμερα 
         δι’ όλα όσα κατηγορούμαι από τους Ιουδαίους,…..»….! ♣ 
 
Πιστοί,να μην έχετε για φίλους ούτε Εβραίους ούτε Χριστιανούς. Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους. 
Οποιοσδήποτε από εσάς επιδιώκει τη φιλία τους θα γίνει ένας από αυτούς. 
 
          ◘ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 6, εδ. 14, 15, 16, 17, 18 : Να μη συνδέεστε με τους απίστους, 
          που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; 
          Ή τί επικοινωνίαν μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι; 
          Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ Χριστού και του Βελίαλ; / του Σατανά / 
          Ή τί κοινόν έχει ο πιστός με τον άπιστον; 
          Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; 
          Διότι σεις είσθε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός, 
          Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους 
          και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου. 
          Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και χωρισθήτε, λέγει ο Κύριος, 
          μη εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας 
          και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ…., 
          ▪ Ιωάννης Β΄ : 10….: Εάν έρχεται κανείς σ’ εσάς και δεν φέρει την διδαχήν αυτήν / του Ι. Χ /, 
          να μην τον δέχεσθε εις το σπίτι σας και να  μην τον χαιρετάτε, 
          διότι εκείνος που τον χαιρετά γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά….! ◘ 
 
Ο Αλλάχ δεν οδηγεί τους άδικους………. 
 
Αν οι Λαοί του Βιβλίου δέχονται την αληθινή πίστη και αποφεύγουν το κακό, 
θα τους συγχωρήσουμε Εμείς τα αμαρτήματά τους και θα τους δεχτούμε στους κήπους της χαράς. 
             [ …..πες πού πουλάνε ‘’ένσημα’’….,/ να πάω να αγοράσω….,/ 
             πάει το Τεντζελομάγαζο…../ κι άρχισε το ‘’ψιλόγαζο’’….,/ ψυχή μου θα σε χάσω….! 
             Ρε, άντε και σχιζοχαθείτε μες σε, χα, χαροκήπους…., ’’αφθόνως’’ ’’και από πάνω και από κάτω’’…., 
             που….. Τοράχ και Ευαγγέλια….. είν’ για κλάματα και γέλια….! ] 
Αν προσέχουν το Τοράχ και το Ευαγγέλιο και ό,τι έχει αποκαλυφθεί σε αυτούς από τον Αλλάχ, 
θα τους δοθεί αφθονία από πάνω και από κάτω.            ▓ 
 
           ========================================================== 
 
█        Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Άνθρωποι, να φοβάστε τον Κύριό σας.       [ …..α, και τον Δεσποινίδο τους…., χμ, οι κάτθρωποι….! ] 
Η καταστροφή της Ώρας της Κρίσης θα είναι πραγματικά τρομερή. 
 
     {{ ▪ Κεφ. ΑΛ ΧΙΖΡ : ΕΜΕΙΣ : Έχει | η Κόλαση | επτά πύλες. / Χα, κάθε ‘’ουρανός’’ και ιμπεριάλ πύλη….! / }} 
 $ …..εχ, χειρότερη Κρίση απ’ αυτήν την κρίση που παθαίνουμε με ΕΣΑΣ κι εσάς και τα….. πνευστά σας…!; $ 
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      [ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 13, εδ. 9, 10 : Όποιος έχει αυτιά, ας ακούση. 
      Όποιος φέρει άλλους εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν θα μεταβή 
      όποιος σκοτώνει με μαχαίρι, θα σκοτωθή με μαχαίρι. Εδώ θα φανή η υπομονή και η πίστις των αγίων. ] 
 
Όταν έλθει αυτή η μέρα, κάθε μητέρα που βυζαίνει το παιδί της θα το εγκαταλείψει, 
κάθε θηλυκό που κυοφορεί θα αποβάλει, 
        | …..ε, ρε, δουλειά που θα έχουν τότε, και, οι μαιευτήρες κι οι μαμές διπόδων, τετραπόδων κ. λ. π….! | 
και θα δεις την ανθρωπότητα να κλονίζεται σαν τους μεθυσμένους, αν και δε θα έχει μεθύσει : 
τέτοιος θα είναι ο τρόμος της εκδίκησης του Αλλάχ. 
 
          (( …..εμ, Τζοβάνι Επικαλυπτή…., όσα προλάβατε….. προλάβατε…., χα, εσείς οι Εβραίοι….! 
          Σειρά έχει, πια, το ‘’δημιούργημά’’ σας ο Μωάμ…., που έχει μύτη που μυρίζεται ιμπεριάλ ‘’σχέδια’’…., 
          να εφαρμόσει κατά ‘’φανερό’’ γράμμα και….. κατά ‘’μυστικό’’ αριθμό…., εξεξεξακολουθητικά, βρε…., 
          το αποκεκαλυμμένο μυστικό σχέδιο του οργισμένου Θεούουουουου…., 
          με σας, και με σας, ’’πειραματόζωα’’ στο….. ’’θηριοδαμαστήριό’’ ‘’σας’’…., ωρέ….. Χιτ λέρ ες ες…., 
          όπως, πολύυυ μετά….., σε σειρά…., το επίσης δημιούργημά σας ο….. Μεγάλος….. Αδ,ε,ό,λφός….! )) 
 
Και όμως υπάρχουν μερικοί που μέσα στην άγνοιά τους φιλονικούν για τον Αλλάχ 
      // …..έι, συνειδητά, ρε, οι διαβολόδουλοι….. και μη πλανιέσαι, ω επιεική Μωάμ, απ’ τις μάσκες τους….! // 
και υπηρετούν επαναστάτες διαβόλους / …..ε, αντιαλλαχικούς διπόδους….! /, 
παρόλο που αυτοί είναι καταδικασμένοι να εξαπατούν τους οπαδούς τους 
και να τους οδηγούν στη μάστιγα της Φωτιάς………. 
Η Ώρα της Κρίσης είναι σίγουρο πως θα έλθει ---- δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. 
Αυτοί που είναι μέσα στο μνήμα θα αναστηθούν από τον Αλλάχ. 
        || Εχ, να, κι ένα λεπτό Κρίσης…., να ‘’αναστηθεί’’…., πλην των ζωντανών νεκρών σε μνήμα : φυλακή…., 
        και, ο όντως Θεός…., ρε ‘’θεοκτόνοι’’….! ||              █ 
 
        ================================================================ 
 
▓         ▪▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν κάποιος πιστεύει πως ο Αλλάχ δε θα δώσει νίκη στον Απόστολό Του 
σε αυτόν τον κόσμο και στο μέλλοντα, ας δέσει ένα σχοινί στο ταβάνι του σπιτιού του και ας κρεμαστεί. 
Έπειτα να δει αν το τέχνασμά του έχει ολοκληρωθεί με αυτό που τον έχει εξοργίσει. ▪▪ 
 
                         [ …..έιιιιι…., χμ, μην το κάνετε, βρε άπιστοι…., που μπλοφάρει ο ‘’καραβανάς’’ λοχίας…., 
                         που, αν κρεμαστείτε, άντε να δείτε, χμ, αν το τέχνασμά σας έχει ολοκληρωθεί….! ] 
 
              ▀ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 1, εδ. 7….. και…..13….: «Ο Θεός είπε στους αγγέλους : 
              ‘’Να τον προσκυνήσουν / τον Υιόν Του….. / όλοι οι άγγελοι του Θεού’’»….. 
              και….. «Σε ποιόν δε από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, ’’Κάθησε εις τα δεξιά μου, 
              έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου’’;»….. ▄ 
 
▼▼ ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν ο Αλλάχ έκανε την συμφωνία του με τους Προφήτες, είπε : 
«Να οι Γραφές και η σοφή γνώση που σας έδωσα. Ένας απόστολος θα έρθει κάποτε να τις επαληθεύσει. 
 
                  ▬  ▪ Ματθαίος : κεφ. 2, εδ. 5, 6 : Αρχιερείς και γραμματείς προς βασιλιά Ηρώδη : 
                  …..διότι είναι γραμμένον διά του προφήτου, «Και συ, Βηθλεέμ, γη του Ιούδα, 
     // Εχμ, κι αυτό….. για σένα, ω Μωάμ…., κι ας το ιδιοποιήθηκαν άλλοι και γι’ άλλον….! Βουρ, λοιπόν….! // 
                  δεν είσαι με κανέναν τρόπον η μικρότερη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, 
                  διότι από σε θα προέλθη ένας αρχηγός, ο οποίος θα κυβερνήση τον λαόν μου, τον Ισραήλ». ▬ 
          | Εχ, ως Γιαχβέ, ο Σατανάς, δεν…., μα ως Αλλάχ…., νααααα….! Ε, Αποστόληηη…., το ‘’Πιστόλιιι’’….! | 
 
       ● ▪ Αποκάλυψη Ιωάννου : κεφ. 5, εδ. 3, 4, 5 : 
       Και κανείς εις τον ουρανόν ή εις την γην ή κάτω από την γην 
       δεν μπορούσε να ανοίξη το βιβλίον ή να το βλέπη. 
       Εγώ / ο Ιωάννης / έκλαια πολύ, διότι δεν ευρέθηκε κανείς άξιος να ανοίξη το βιβλίον ή να το βλέπη. 
       Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε, «Μη κλαις, διότι ενίκησε ο Λέων από την φυλήν του Ιούδα, 
       η ρίζα του Δαυίδ, ώστε να μπορή να ανοίξη το βιβλίον και τις επτά σφραγίδες του». ● 
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           * ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 13, εδ. 47 : «…...Διότι έτσι μας διέταξε ο Κύριος : 
           Σε έχω θέσει να είσαι φως εις τα έθνη, να είσαι το μέσον σωτηρίας μέχρις εσχάτων της γης». * 
 
               ♦ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 4, εδ. 12 : Πέτρος : «Δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου σωτηρία, 
               ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανόν, δοσμένον εις τους ανθρώπους, 
               διά του οποίου πρέπει να σωθούμε». ♦ 
 
Να τον πιστέψετε και να τον βοηθήσετε»……….              [  Βοήθειααααα….! Επαλήθειααααα….! ] 
 
Όσοι, όμως απαρνιούνται την πίστη που αρχικά ασπάστηκαν, και να μετανοήσουν, δεν θα συγχωρεθούν. 
Γιατί το αμάρτημά τους θεωρείται ασυγχώρητο. 
              ♠ ▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 5, εδ. 16 : «Εάν ιδή κανείς τον αδελφόν του να κάνη αμαρτίαν, 
              η οποία δεν είναι θανάσιμη, τότε πρέπει να προσευχηθή και θα του δώση ο Θεός ζωήν, 
              εις εκείνους που δεν διαπράττουν αμαρτίαν θανάσιμη. 
              Υπάρχει αμαρτία θανάσιμη. Δεν λέγω να παρακαλέση γι’ αυτήν.». ♠ 
Όσο γι’ αυτούς που απαρνιούνται την πίστη τους και πεθαίνουν άπιστοι, 
δεν υπάρχει σωτηρία μήτε αντάλλαγμα για το αμάρτημά τους, 
έστω κι αν πρόκειται για το χρυσάφι όλου του κόσμου. 
           ---- Α, στους χρυσόλαγνους Γιαχβετζήδες Ι. Χήδες ούτε τα αβάπτιστα θα σωθούν…., 
           παρά, μόνον, αυτοί οι βαπτισμένοι…., κι εσύ μας λες για….! ---- 
Η τιμωρία τους θα είναι αμείλιχτη και κανείς δεν θα μπορεί να τους βοηθήσει………. 
 
Όσο γι’ αυτούς που δεν πιστεύουν έτσι κι αλλιώς ο Αλλάχ τους έχει ξεγραμμένους………. 
 
         ◘ ▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
          Να πεις / ω Μωάμεθ / στους άπιστους : «Λίγο νοιάζεται ο Κύριός μου αν δεν Τον επικαλείστε». 
 
              [ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 9, εδ. 9, 10 : «Εις τον νόμον του Μωυσέως είναι γραμμένον, 
              Δεν θα κλείσης το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια; 
              Ή μιλεί αποκλειστικά για μας; Πραγματικά για μας είναι γραμμένον,…..»….. ] 
     * …..μωρέ, χξς΄, έι βόδια…., αν καθόλου δεν σας νοιάζονταν…., θα ήταν Παράδεισος, αμέσως, η Γη….! 
       Και…., εμείς…., δεν ξεγράφουμε…., μα….. ’’γράφουμε’’…., κι ας λερώνεται το όπου ‘’γράφουμε’’….! * ◘ 
 
Είσαστε το πιο ενάρετο έθνος που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. 
 
                ▌▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 9, 10 : / …..προς τους «προσωρινώς» διασπαρθέντες Εβραίους….. / 
                «Σεις όμως είσθε γενεά που ο Θεός εδιάλεξε, βασιλικόν ιερατείον, έθνος άγιον, λαός δικός του 
                διά να εξαγγείλετε τας θαυμαστάς πράξεις εκείνου, / του Ιησού / που σας εκάλεσε από το σκοτάδι 
                εις το θαυμαστόν του φως, σεις που κάποτε δεν ήσαστε λαός του Θεού, 
                τώρα όμως είσθε λαός του Θεού,…..». ▌ 
 
               *** …..δυο φορές 
                              --//-- Τί…!; Μόνο δυο φορές ‘’το έκαναν’’, ρε, οι….. ‘’ιστοριογράφοι’’ Οβριοί…!; 
                              Ε, τότε, είναι, όντωςςςςς, έθνος άγιον…., το Τράγιον…., κι αυτό….! --//-- 
               έκαναν /οι Εβραίοι/ κακό στη γη….. και δυο φορές τιμωρήθηκαν : τη μια φορά από τους Ασσύριους 
               και την άλλη από τους Ρωμαίους / …..ε, φορές, συνεργάτες τους κι οι δυο….. /….: 
               Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ….. *** 
 
Αγαπάτε το δίκιο και κολάζετε το κακό. Πιστεύετε στον Αλλάχ………. 
                // Ε, έεετσι είναι οι εκλεκτοίοιοι του Αλλάχ -- Γιαχβαλλάχ….: ανεξέεελεγκτα….. ενάααρετοι….! // 
Έχουν προκαλέσει την οργή του Αλλάχ γι’ αυτό κι έχουν ταπεινωθεί ολότελα : 
Γιατί δυσπίστησαν στις αποκαλύψεις Του κι έσφαξαν τους προφήτες Του δίχως λόγο ή αφορμή 
           /_/ …..έι, μήπως, χμ, είχαν κι αυτοί….. αιτία….. την αιτία Του…!; Ε, μήπως….! 
          Και….. μην εξοργίζεσαι πολύ, ρε Αλλάχ, γιατί θα γίνεις σαν Γιαχβοζαρόγρια…., 
          που….. και η οργή και το μίσος….: τοξινοφόρα….. φθείρουν την επιδερμίς και προκαλούν ζάρες….! /_/ 
γιατί αντιτάχτηκαν στην πίστη Του κι είναι παραβάτες………. 
 
       $ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 14. εδ. 10 : «…..θα πιη και αυτός / ο χαραγμένος με το 666 / 
       από το κρασί του θυμού του Θεού που | ανόθευτο | περιέχεται εις το ποτήρι της οργής του, 
       και θα βασανισθή με φωτιά και θειάφι εμπρός εις τους αγίους αγγέλους και εμπρός εις το Αρνίον»….. $ 



63 

 
Ο Αλλάχ σου χάρισε την νίκη στο Μπάντρ, όταν η θέση σου ήταν απελπιστική. 
Γι’ αυτό να σέβεσαι τον Αλλάχ. Ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστήσεις. Είπες στους πιστούς : 
«Τ’ ότι θα στείλει ο Κύριός σας στη γη 3.000 αγγέλους για να σας βοηθήσουν δεν είναι αρκετό;». 
Ναι! Αρκεί να φυλαγόσαστε από το κακό και να κάνετε υπομονή κι ο Αλλάχ θα σας στείλει 5.000 αγγέλους 
σαν αστακούς οπλισμένους για να σας προστατέψουν, αν δεχτείτε ξαφνική επίθεση. 
 
Ο Αλλάχ το επινόησε αυτό μόνο και μόνο σαν ευχάριστες ειδήσεις, 
      ( Α, νέα τεχνολογία τους…!; Ε, όχι…., απλά, και, την Επικάλυψη του Τζοβάνι αντιγράφει και τον Ι. Χ….! 
      Κι ως προς τους χιλιάδες αγγέλους…., ω, πρόκειται για….. δίποδους συμμάχους…., 
      πιόνια του Σκηνοθέτη του, και τους….! ) 
που θα παρηγορήσουν τις καρδιές σας. 
[η νίκη έρχεται μόνο από τον Αλλάχ, τον Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο] 
     * …..χα, όταν ηττάσθε, βρε ‘’χαζο’’παναπαντησάκηδες, είναι γιατί είστε άπιστοι και σατανιστές…., ε…!; 
     Χμ, όχι, κάλέ…., «Ο Αλλάχ σας αφήνει να νικιέσθε, για να σας δοκιμάσει»….: Κεφ. Ίμραν : Εμείς….! * 
Αυτός θα εμποδίζει την προέλαση της στρατιάς των άπιστων ή θα τους τρέψει σε άτακτη φυγή………. 
 
                { ▪ Ιωάννης : κεφ. 19, εδ. 11 : Απεκρίθη ο Ιησούς, / στον Πιλάτο / 
                «Δεν θα είχες καμίαν εξουσίαν εναντίον μου, εάν δεν σου είχε δοθή άνωθεν». } 
 
Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα μπροστά στα μάτια σας. Αν γυρίσετε τον κόσμο από άκρη σ’ άκρη 
θα δείτε τι επιφυλάσσει η μοίρα σ’ αυτούς που δεν πίστεψαν στους αποστόλους τους. 
 
        ■ …..ω, έγιναν αμέτρητοι ‘’ιεροί πόλεμοι’’ από τα ‘’ιερά τέρατα της Ιστορίας, εκκλησιαστικής και μη’’…., 
        ώς και σχίσματα έκαναν οι ‘’ξεσχισμένοι’’…., και, πόστα να προκύπτουν 
        και βάθρα να γλείφουν τα κοπάδια τους…., 
        μα και για να επιμερίζονται οι ευθύνες και οι βρωμιές τους…., ιδίως, αλά….. ‘’δημοκρατία’’…., 
        και να μην ξέρει κανείς το τι κι από πού…., 
        χμ, θεάααααρεστα πράματα…., μάλιστα, και για περιτετμημένες ‘’πεοτρίχες’’ 
        ή χειλοτετμημένες ‘’αιδοιοφθείρες’’….! ■ 
 
Αυτό είναι μια διακήρυξη προς όλη την ανθρωπότητα : 
                              || …..όρα….: πολεμικό διάγγελμα : προγραφές….! Πανισλαμισμούουου…!; || 
μια συμβουλή και μια προειδοποίηση για τους ενάρετους. 
Πάρτε κουράγιο και μην απογοητευόσαστε. Έχετε πίστη και θα θριαμβεύσετε. 
Αν υποστήκατε μιαν ήττα, το ίδιο να ξέρετε πως έπαθε κι ο εχθρός σας. 
Από αυτές τις δοκιμασίες και τις μεταλλαγές περνούν οι άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο, 
έτσι ώστε να ξέρει ο Αλλάχ τους πραγματικούς πιστούς και να μπορεί να διαλέγει τους μάρτυρές Του 
 
        --/-- …..ααααα…., γι’ αυτό οι δοκιμασίες κ. λ. π…., για να ξξξξξέρει ο Γιαχβαλλάχ ‘’τέτοια’’….! --/-- 
 
   { ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 1, εδ. 4, 5 : «…..όπως και μας εξέλεξε / ο Θεός / εν αυτώ 
   πριν δημιουργηθή ο κόσμος, διά να είμεθα άγιοι και άψογοι ενώπιόν του, αφού δι’ αγάπης μας προώρισε 
   να είμεθα υιοί του διά του Ιησού Χριστού, σύμφωνα προς την ευαρέσκειαν του θελήματός του,…..». } 
 
[δεν αγαπάει τους αμαρτωλούς] να δοκιμάζει την δύναμη των πιστών και να κατατροπώνει τους άπιστους. 
 
         [[ …..ωχ, ζουρλό ζουρλών πείραμα είναι, μπρε…., α, μπορεί, χμ, χμ, χμ, και….. Μάτριξ….! 
         Υπομονήηηηη…., ώσπου να τελειώσει το όνειρο, χα, η Παραίσθηση της Αίσθησης, 
         και ν’ αρχίσει, όπου να ‘ναι, ο Εφιάλτης….. 
         και τέρμα,πια, οι Αλλαχοδοκιμασίες κι οι ‘’θεο’’κισμετομεταλλαγές…., ω ενάρετοι μελλοθριαμβευτές…., 
         ναι, θα Γιαχβαλλαχοδιαλεχτούν κι οι αδυναμοδοκιμασμένοι άπιστοι…., 
         τέρμα….. και αρχή των Αρχιτζινοδοκιμασιών κ. τ. λ….! ]] 
 
Μήπως νομίζετε πως θα μπείτε στον Παράδεισο 
προτού διαλέξει ο Αλλάχ αυτούς που πολέμησαν και υπόφεραν καρτερικά για χάρη Του; 
 
     ◙ ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 8, 9 : «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 
     ότι μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα. 
     Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του, όπως νομίζουν μερικοί, 
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     αλλά μακροθυμεί απέναντί μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, 
     αλλά να έλθουν όλοι εις μετάνοιαν». ◙ 
                    // …..ουφφφφφ…., σπόργια, φυστίκια, στραγάλια κ. α. λ….: διαχωροχρονικό διάλειμμααααα…., 
                    μπας και δούμε, χμ, ’’εκτός του έργου’’, και λίγο….. Κόλαση….! // 
 
Συνηθίζατε να θέλετε τον θάνατο προτού τον γνωρίσετε, τώρα όμως τον μάθατε. 
 
      // ▪ Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 12, 13,…..15, 16 : 
      Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε διά την φλογερήν δοκιμασίαν σας, 
      που γίνεται προς δοκιμήν σας, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο, 
      αλλά, κατά το μέτρο που γίνεσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, να χαίρετε 
      διά να αισθανθήτε χαράν και αγαλλίασιν, και όταν η δόξα του αποκαλυφθή….. 
      Κανείς από σας να μη υποφέρη διότι εσκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή δι’ ανάμειξιν εις ξένα πράγματα. 
      Αλλ’ εάν υποφέρη ως χριστιανός,να μην εντρέπεται, αλλ’ ας δοξάζη τον Θεόν με το όνομα αυτό. // 
 
Ο Μωάμεθ δεν είναι τίποτε περισσότερο από απόστολος : πριν από αυτόν υπήρξαν κι άλλοι απόστολοι. 
Αν πεθάνει ή δολοφονηθεί μήπως θ’ απαρνηθείτε την πίστη σας;………. 
 
                      ► ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : Κανείς δεν πεθαίνει αν δεν τον καλέσει ο Αλλάχ. 
                      Το όριο της ζωής κάθε ανθρώπου είναι προδικασμένο………. 
              { …..ναι…., αλλά….. το περιθώριο…., ω χαζοκισμετάκηδες…!; 
              Και….. ο εξαγνισμένος σας Σατανάς δεν έχει κλήσεις θανάτου…!; Κι Εσείς τίποτα ‘’τέτοιο’’ δεν…!; 
              Όλα τα κακόμοιρα, χμ, από τον όντως Θεό είναι, βρε ‘’θεοκτόνοι’’…!; Ουουουουουστ….! } 
 
        ♦ ▪ Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 29, 30 : Ι. Χ : «Δεν πωλούνται δύο σπουργίτια / δούλοι / για μία πεντάρα; 
        Και όμως ένα από αυτά δεν πέφτει εις την γην, χωρίς την θέλησιν του ( Δουλοστάλτη…!; ) Πατέρα σας. 
        Ενώ σ’ σας και οι τρίχες της κεφαλής είναι όλες μετρημένες». ♦ ◄ 
 
Θα σπείρουμε τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων. Υπηρετούν άλλους (!;) χωρίς κύρος θεούς. 
          [ …..ε, ποιός άλλος…., πλην από τον….. πολυθεϊστή Μωάμεθ, έστω, και τη βρωμοκλίκα του…., 
          ‘’γέννησε’’ Έναν, τέτοιον, Τρομο:Δειμο:Φοβο:κράτη Θεό…., μάλιστα, με κύρος….. Γιαχβαλλαχικό…!; ] 
Γι’ αυτούς ο μόνος τόπος κατοικίας θα είναι η Κόλαση, 
αυτός ο τόπος της θλίψης και του Ολέθρου που προορίζεται για όλους τους αμαρτωλούς. 
Ο Αλλάχ εκπλήρωσε την ιερή υπόσχεση που σας έδωσε όταν, με την άδειά του, 
καταφέρατε και τους νικήσατε. Μετά όμως το θάρρος σας εγκατέλειψε………. 
 
Σας άφησε να νικηθείτε για να σας δοκιμάσει………. 
 / Ε, καιρός να δοκιμαστείτε κι εσείς και να γίνετε πιο άνδρες…., έως άντρες…., χα, ανιεροϋποσχεσιακά….! / 
 
Θυμηθείτε πώς τραπήκατε σε φυγή πανικόβλητοι, 
ενώ ο Απόστολος έτρεχε στο κατόπι σας και σας φώναζε να γυρίσετε πίσω. 
        || …..Χμ, χμ, χμ….! Ναι, να, έτσι….: «Μπουρντά, μπε, γιοχ οραντά, σεïτάν κιοπεκλέρ….!»….! 
        Ή….. όπως κι ο Ι. Χ, και, τους απαρνούμενους αυτόν μαθητές του…., κυρίως, οι δευτεροκλασάτοι….! || 
Γι’ αυτό ο Αλλάχ σας έστειλε τις θλίψεις μαζεμένες,………. 
 
Μη νομίζεις πως αυτοί που έπεσαν για του Αλλάχ την πίστη είναι νεκροί. 
Βρίσκονται στην ζωή κι ο Κύριός τους τούς φροντίζει………. 
 
Ο Σατανάς θέλει τους ανθρώπους να σέβονται τους οπαδούς του. 
Αν είστε αληθινοί πιστοί να σέβεστε μόνον Εμένα………. 
            * ▪ Ιωάννης : κεφ. 3, εδ. 14 : Ι. Χ : «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι εις την έρημον, 
                               / …..χμμμμμ…., να τι είναι Ύψος….! Υψώστε ‘τους κι άλλο….! / 
            έτσι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου,…..». * 
 
Μην αφήνεις τους άπιστους να νομίζουν πως εμείς μακραίνουμε τις μέρες τους για δικό τους καλό. 
Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο για να βουτηχθούν ακόμη πιο βαθιά στην ανομία. 
             // Ρε καραδοκούντες γύπες…., δεν τραβάτε και τις τρίχες σας, μπας και μακραίνουν κι αυτές, 
             που μας γεμίσατε με ‘’θεοκτόνες’’ ‘’τρίχες’’….! // 
Η τιμωρία τους θα είναι ταπεινωτική. 
               (( …..ε, Ώρα, Ώρα Κρίσης, για ταπείνωση του ξεπεσμένου Μεγαλείουουουουου….. 
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               και ξεχώρισμα του ‘’θεό’’μασκου σατανολογίου από το άμασκο θεολόγιο…., έστω….! )) 
Ο Αλλάχ αν άφησε τους πιστούς να μαστίζονται από τα σημερινά δεινά τους (!;) είναι γιατί θέλει 
να ξεχωρίσει το κακό από το καλό.  || Έι, αλλιώς δεν θα το μπορούσε ο Παντοδύναμοςςς…!; || 
     ---- Ω, αυτό είναι θαύμα….: το που είχε θεογνωσία, χωρίς αυτογνωσία το….. άποδο….! ---- ▲▲    ▓ 
 
                  ========================================================= 
                  ========================================================= 
 
                                                      13 --- 10 ) 
 
█         Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν μπορούσες να τους δεις τη στιγμή που θα μπαίνουν στη φωτιά της Κόλασης 
θα τους άκουγες να λένε : «Αν μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε στη ζωή, 
δεν θα αρνιόμασταν τις αποκαλύψεις του Κυρίου μας και θα γινόμασταν αληθινοί πιστοί». 
Και πραγματικά αυτό που κράτησαν κρυφά, θα φανερωθεί μπροστά τους. 
Μα αν τους στέλναμε πίσω, θα γινόταν πάλι άπιστοι. Είναι ψεύτες όλοι τους………. 
         [ …..να, λοιπόν, ω, και, Μωαμεθάρια…., που προφητεύετε, 
         και, το, ’’μεταθανάτιο’’…., εσείς μεταμεταθανάτιο…., μέλλον σας…., 
         βρε, το της ψυχής σας…., ε, όσοι ‘’τέτοιοι’’…., α, και το του ‘’ονειρικού’’ κορμιού σας….! ] 
 
Τούτη η επίγεια Ζωή δεν είναι παρά μια ανάπαυλα, μια σχόλη. 
Χίλιες φορές καλύτερη θάναι η μέλλουσα ζωή για όσους πιστεύουν στον Αλλάχ. 
Δεν το καταλαβαίνεις;………. 
 
    || Μπεν, αναντούν μου, αναντούν μου….! Σεν…!; Στην ανάπαυλα -- σχόλη -- διάλειμμα θα καταλάβεις….! 
    Εχ…., «Μπροστά από το Βάθρο χτες….,/ ταξίματα και δώρα…..,/ 
    πάνω στο Βάθρο σήμερα….,/ Κίρκη λαού, ’’Πανδώρα’’….! || 
 
Κανένα μάτι θνητού δεν μπορεί να Τον ιδεί, 
  || ▪ Ιωάννης : κεφ. 1, εδ. 18 : «Τον Θεόν κανείς δεν έχει ιδή ποτέ». || / Ε, αόρατη η ‘’αμοιβάδα’’…., πλην….! / 
ενώ Αυτός βλέπει όλα τα μάτια. 
 
             | Εχ, λιγότερη πελατεία στους οφθαλμίατρους…., αν κι αυτοί, τότε κι έτσι, θα ‘’στραβώνονταν’’….! | 
         /*/ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 2, εδ. 11 : 
        «Έτσι και το τι είναι ο Θεός κανείς δεν το ξέρει παρά μόνον το Πνεύμα του Θεού». 
         …..Ωχ, τι δούουουλεμα….! Νουν -- Πνεύμα Ι. Χ έχουν…., ο Ι. Χ είναι ο ίδιος ο Θεός…., 
         χα, και κανείς τους δεν ξέρει τι είναι ο Θεός….! Άει στην Πρι σκίλλα σου, Φαύλε…., να…., ε, να….! /*/ 
 
Είναι ευσπλαχνικός και Παντογνώστης………. 
Να πεις : «Ο Κύριός μου μ’ οδήγησε στο σωστό δρόμο, σε μια θρησκεία ενάρετη, 
στην πίστη του πανάγαθου Αβραάμ, που δεν είναι ειδωλολάτρης. 
 
     [ …..Πορεία τεθλασμένη….,/ μα πάνω σε ευθεία….,/ αργοκυλάνε όρθιοι…../ κι ισιάδα η πορεία…., χα….! 
     Αλλάζουν σκηνοθέτες….,/ τα έργα, πάντα, ίδια….,/ 
     χαζεύουν με τα τρικς τους….,/ πάν’ όλοι στα τσακίδια….! ] 
 
              ▌ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 11, εδ. 8 : «Με την πίστιν ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την κλήσιν 
              να φύγη εις τόπον τον οποίον έμελλε να κληρονομήση, και έφυγε χωρίς να ξέρη πού πηγαίνει». 
  ---- Έλα, ρε Σαύρε…., σε Αιγύπτιο λαφυρολόγο ’’συμβολαιογράφο’’ ‘’Κύριο’’ πήγαινε ο πιστός….! ---- 
            ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 4, εδ. 13 : «Διότι δεν έγινε διά νόμου η υπόσχεσις εις τον Αβραάμ 
            ή εις τους απογόνους του ότι θα ήτο ο κόσμος κληρονομία του, 
            αλλά διά δικαιώσεως που έλαβε διά πίστεως». ▌ 
 
( ▪ Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ :  
Θεωρούν πως σου κάνουν χάρη που ασπάζονται την Ισλαμική θρησκεία. 
Να πεις : «Ασπάζόμενοι την Ισλαμική θρησκεία δε μου κάνετε χάρη. Ήταν ο Αλλάχ που σας έκανε χάρη 
οδηγώντας σας στην αληθινή θρησκεία. Δεχτείτε το αυτό, αν είστε άνθρωποι της αλήθειας. 
    || Ω, είμαστε, είμαστε…., γι’ αυτό, εδώ, δεν….! Χμ, ‘’έχετε χάρη’’ που…., αλλιώς…., θα σας….! || )       █ 
 
         =============================================================== 
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▓     Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ανθρωπότητα και τζίνι, Εμείς θα βρούμε σίγουρα τον χρόνο για να σας κρίνουμε. 
    [ Εχ, βρείτε και λίγο διαχωροχρόνο να κρίνετε, ΕΣΕΙΣΣΣ, και την….. κατθρωπότητα….. ή κι ΕΣΑΣΣΣ….! ] 
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς; 
Ανθρωπότητα και τζίνι, αν έχετε την δύναμη να διαπεράσετε τα όρια του ουρανού και της γης, 
τότε διαπεράστε τα. Αλλά αυτό δεν θα το κάνετε παρά μόνο αν εμείς σας το επιτρέψουμε. 
               /*/ Α, έχουν και, και, αυτοί τη δύναμη….. και τι χαζορωτάτε πλαγίως, αμέσως, αυτοαναιρούμενοι….! 
               Και….. το επιτρέψετε ή όχι…., εγώ…., προ πολλού…., Εξωσύμπαν….. και….. χαμπάρ ‘’γιοχ’’….! /*/ 
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς;………. 
 
Όλα τα πλάσματα της γης είναι καταδικασμένα να πεθάνουν. 
Αλλά το πρόσωπο του Κυρίου σου θα παραμείνει στους αιώνες, με όλη του την μεγαλοπρέπεια και δόξα. 
         || …..ε, μικροπρέπεια, λόξα και μελλοθανατία του Κυρίου σας…., 
         που είναι….. ο Δεσποινίδος….. και, τάχα, δεν το ξέρετε….! || 
 
               ** ▪ Ματθαίος : κεφ. 24. εδ .35 : Ι. Χ : 
               «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν». 
  ---- …..χα, όλο και σε κάποιον απ’ τους άλλους ιμπεριάλ 6 ουρανούς θα διασωθούν θαυματικάαα….! ---- ** 
 
■ ▪ Κεφ. ΛΑΚΜΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Τέτοια είναι η δημιουργία του Αλλάχ : τώρα δείξτε μου τι δημιούργησαν οι άλλοι θεοί. 
            [ …..εχ, ρε, να…., χμ, και, τα άλλα μέρη της….. επταούρανης γης…., αφού αυτός έκανε μερικά….! ] 
Αληθινά, οι άπιστοι κάνουν το μεγαλύτερο σφάλμα. 
 
        ---- …..α, ρε «αγράμματε» : αστοιχείωτε…., τρέχα να διαβάσεις τις κοσμολογίες άλλων λαών…., 
        έστω, με σωστά και λάθη…., 
        να, των υπανάπτυκτων, τσς, λαών Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί της Δυτικής Αφρικής, έστω…., 
        συ με λαό….. υπόλοιπο…., κι ύστερα γάβγιξε αντάμα με τον αρχάγγελο Γαβ ριήλ….! ---- ■ 
 
( ▪ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν το επιθυμούσαμε, θα μπορούσαμε Εμείς να έχουμε καθοδηγήσει κάθε ψυχή. 
                              / …..χξς΄…., όπου η ‘’τέτοια’’ αβεβαιότητα….. εκεί κι η ‘’τέτοια’’ βαρβαρότητα….! / 
Αλλά τα λόγια Μου θα εκπληρωθούν : «Θα γεμίσω το πηγάδι της Κόλασης 
με τζίνια και ανθρώπους». )           ▓ 
 
         ============================================================ 
 
█          Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός δίνει ύπαρξη σε όλα τα πλάσματά Του, και στο τέλος Αυτός θα τα φέρει πάλι πίσω στη ζωή, 
για να ανταμείψει αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν και έκαναν καλές πράξεις. 
                      // …..ωχ…., ράβε -- ξήλωνε, ω μοδίστρα…., ε, φουστάνι προέκυψε το παντελόνι….! // 
Οι δε άπιστοι, θα πίνουν βραστό νερό και θα τιμωρηθούν αυστηρά για την απιστία τους………. 
           || …..ννναι…., εξορία…., όπως και οι Αρχαίοι Τρέλληνες βασιλείς και τύραννοι, 
           που έστελναν, και, τους αντιφρονούντες τους στην…., πλάι στον Ωκεανό με τις βαθειές αβύσσους…., 
           πάντα ανήλια και συνεφιασμένη πόλη των Κιμμερίων…., κάτι σαν Τάρταρος -- Κόλαση -- Άδης…., 
           χμ, ενώ οι ομοφρονούντες τους, εχ, οι εκλεκτοί των θεών ήρωες, που «γεννήθηκαν  
           από την τέταρτη γενιά των ανθρώπων», διακοπές στα θέρετρα των «Μακαρίων Νήσων»…., 
           ε, όπως κι οι ‘’τίμιοι’’, τελικά…., ήτοι, οι ‘’ημέτεροι’’….! || 
 
Κανένας δεν μπορεί να πιστεύει παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. 
   [ …..ε, τότε, ρε αναίσθητε μαστιγοφόρε Μωάμ…., ’’τα ρέστα’’ σου από τον Αλλάχ…., 
   κι άσε ‘’μας’’ τους άπιστους να…., που θα ‘ρθεις να ‘’μας’’…., ω ψυχογκαβώχνα του όντως Διαβόλου….! ] 
Θα ρίξει την μάστιγά του πάνω στον αναίσθητο.                █ 
 
       ============================================================= 
 
▓        Κεφ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός δημιούργησε την ζωή και τον θάνατο για να σας δοκιμάσει 
και να δει ποιος από σας τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτός είναι ο Μεγαλοδύναμος, ο Επιεικής. 



67 

  [ Ρε «πρω,κ,τότοκοι»…., άει δοκιμαστείτε όλοι σας…., ανθρωποκτόνοι σχιζοπειραματιστές κάτθρωποι….! ] 
Δημιούργησε (!;) εφτά ουρανούς, τον έναν πάνω στον άλλο. 
              // …..Εχ…., Εξωουρανό να ιδείτε…., αμέσως πέρα από το περισυμπάντειο…., 
              με κόλαση φωτόσφαιρα α΄…., όλη δικιά σαςςςςς…., σικ δοκιμαστήηηηηριο….! // 
Το έργο του είναι αψεγάδιαστο. Κοίταξε γύρω σου : μπορείς να διακρίνεις ένα μικρό ελάττωμα; 
Έπειτα κοίταξε μια φορά ακόμη : τα μάτια σου στο τέλος θα θολώσουν και θα κουραστούν. 
                 ---- …..εμ, τα πιο δύσκολα, χμ, οι….. χωρίς ελάττωμα….. αστοιχείωτοι τα βάζουν….. 
                 και τα μάτια τους τα βγάζουν…., ω ‘’σφάλμα της Φύσης’’, κι εσύ, Μωάμ….! ----         ▓ 
 
                    =========================================================== 
 
█         ( ▪ Κεφ. ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Μήπως νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι / οι άπιστοι / πως δεν θα ξανάλθουν στην ζωή την μοιραία μέρα, 
την μέρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα θα σταθεί μπροστά στον Κύριο της Δημιουργίας; 
Αληθινά τα κατάστιχα των αμαρτωλών βρίσκονται στο Σιντζίν. Θα γνωρίσεις τι είναι το Σιντζίν! 
Είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο. 
 
     * Τι σφραγισμένο βιβλίο, ρε…., ανοιχτό τετράδιο…., το άνοιξε κι αυτό ο Τζοβάνι ο Απο,Επι,καλυπτής…., 
     που….. ’’από τα πρώτα’’….. φιγουράρει το όνομά σου στο Σιτζίν…., ρε Συ Τζίνι Μωαμεθάραρε….! * ) 
 
■ ▪ Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Τους κάναμε Εμείς αρχηγούς της απιστίας. / …..τον άδικο Φαραώ με τους άδικους πολεμιστές του….. / 
Παρέσυραν ανθρώπους στην φωτιά της Κόλασης, 
αλλά την Μέρα της Ανάστασης κανένας δε θα τους βοηθήσει. 
Σε αυτόν τον κόσμο ρίξαμε πάνω τους την κατάρα Μας, και την Μέρα της Ανάστασης θα τους ατιμάσουμε. 
     [ Έι, ΕΣΕΙΣΣΣ…., αυτά τα κάνουν, μόνο, οι σατανάδες -- τα τζίνια…., χμ, και θα σας παρεξηγήσουν…., 
     μάλιστα, με τόσο κοντινό πλάνο, ω κατάρατα τζίνια…., που ‘’τους’’ κάνατε κι αρχηγούς της απιστίας….! ] 
Και αφού είχαμε καταστρέψει τις προηγούμενες γενιές δώσαμε Εμείς στον Μωυσή τις Δέκα Εντολές 
σαν σαφή απόδειξη, σαν οδηγό και ευλογία για τους ανθρώπους, για να τους κάνουν να σκεφτούν. 
 
       { …..μπα…., αυτοί…., όσοι ‘’εύπιστοι’’…., όσα και να τους κάνετε…., εκεί, πάλι, αυτοί…., 
       άσκηση στο δικαίωμα στο μαζοχισμό…., Μωυσής ο Μωυσής….. κι οι Δέκα Εντολές….. Δέκα…., 
       και, που….. δεν σκέφτονται πριν σκεφτούν τι θα σκεφτούν να σκεφτούν…., οι, πια, ανένστικτοι….! } ■ 
 
♠ ▪ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Και όταν έγιναν σταθεροί / …..μερικοί Ισραηλίτες, κάποτε….. / και πίστεψαν με θέρμη στις αποκαλύψεις Μας, 
        // Εμ, είναι θερμή η φωτιά -- μάστιγα με την οποία τους έκαψες….. και πώς να μην είναι σταθεροί….! // 
ορίσαμε αρχηγούς μέσα από αυτούς 
             [ …..ω, παντού και πάντα, υπάρχουν εγκάθετοι πατριδοπωλητές…., διατεταγμένοι…., χα….! ] 
που τους καθοδήγησαν σύμφωνα με τις διαταγές Μας. ♠ 
 
● ▪ Κεφ. ΓΙΑ ΣΙΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Λένε αυτοί επίσης : «Πότε αυτή η υπόσχεση θα πραγματοποιηθεί, αν αυτό που λέτε είναι αλήθεια;». 
Πρέπει να περιμένουν τον ήχο της Σάλπιγγας, που θα τους ξαφνιάσει την ώρα που θα φιλονικούν. 
Δεν θα έχουν καμιά θέληση, ούτε θα επιστρέψουν στους δικούς τους. 
     || Να, ρε, τότε που νεκροί και ζωντανοί θα πάθουν σαλπιγγίτιδα…., πλην από μητρικά και πατρικά….! || 
Και όταν η Σάλπιγγα ηχήσει, θα σηκωθούν από τα μνήματά τους και θα τρέξουν προς τον Κύριό τους. 
«Συμφορά μας!» θα πουν. «Ποιός μας σήκωσε από τον τόπο που αναπαυόμαστε; 
Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου του Οίκτου : οι απόστολοι κήρυξαν την αλήθεια!». 
        ** Χμ, οι νεκροί, σίγουρα, θα….. ξυπνήσουν…., μα….. πολλοί ζωντανοί….. στον ύπνο του δικαίου….! ** 
Και με ένα αλαλαγμό θα συγκεντρωθούν όλοι μπροστά Μας. 
 
                               /#/ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 6, εδ. 14 : «Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησεν 
                               και εμάς θα αναστήση διά της δυνάμεώς του». 
                       --*-- …..εμ, ρε Π,Φ,αύλε, ήξερε ο Κύριος Ι. Χ : Ι. ΑΧ να χρησιμοποιεί τον άδικο μαμωνά 
                       και να έχει φίλους πλούσιους, ως κι εσύ, ώστε να τον ανασταίνουν : αποφυλακίζουν…., 
                       εξαγοράζοντας τη βαριά : θανατική ποινή του οι της Ιστορ,Μυθολογ,ίας αθάνατοι : αιώνιοι…., 
                       και, μετά, να τον δέχονται λεύτερο : ζωντανό στις αιώνιες σκηνές τους…., 
                       ε, χωρίςςς ανταλλάγματα τον περιζήτητο, ως «πεπαιδευμένο», πολυμεσίτη….! --*-- /#/ ● 
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◘ ▪ Κεφ. ΟΙ ΟΡΔΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Η Σάλπιγγα θα ηχήσει και όλα τα πλάσματα του ουρανού και της γης θα πέσουν κάτω λιπόθυμα, 
εκτός από αυτά που θα τα λυπηθεί ο Αλλάχ. ---- …..μπα…., κάνει και εξεξεξαιρέσεις ο ρατσιστήςςς…!; ---- ◘ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι άνθρωποι σε ρωτάνε για την Ώρα της Κρίσης. 
Να πεις : «Ο Αλλάχ μόνο γνωρίζει γι’ αυτήν. Ποιός να ξέρει; Ίσως να βρίσκεται πολύ κοντά». 
 
          ♣ ▪ Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 36 : Ι. Χ : «Διά την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, κανείς δεν ξέρει τίποτε 
          ούτε οι άγγελοι των ουρανών παρά μόνον ο Πατέρας μου. 
          ▪ Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 43 : Ι. Χ : «Ξέρετε όμως τούτο : ότι εάν ήξερε ο οικοδεσπότης 
          ποιαν ώρα την νύχτα θα ερχότανε ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε 
          και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του». 
          ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3…..και  6….: «…..διότι δεν θα έλθη η ημέρα εκείνη 
                        / …..η της δευτέρας παρουσίας του Ιησού και της κρίσης ζώντων τε και νεκρών….. / 
          εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 
          / ο αντίχριστος / »….. και «Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ---- …..ήτοι, ο αντίχριστος….! ---- 
          να φανερωθή / ο Ι. Χ / πριν από τον καιρόν του,…..». 
                    ( …..χα…., από φλούφληδες φλου -- φλου….. κι από κούρκες γλου -- γλου -- γλου….! ) ♣ 
 
Ο Αλλάχ καταράστηκε τους άπιστους και ετοίμασε για αυτούς μια αστραφτερή Φωτιά. 
                 [[ …..έιιιιι…., ο όντως Θεός ούτε καταριέται….. ούτε εύχεται…., 
                 μα, απλά, δείχνει το δρόμο του καλού…., 
                 οπότε, για αυτόν που τον ακολουθεί, συνεπάγεται ευλογία…., κι ας δεν….,….. 
                 όπως δείχνει και το δρόμο του κακού…., 
                 οπότε, για αυτόν που τον ακολουθεί, συνεπάγεται κατάρα…., κι ας δεν…., 
                 αμφότερα αυτοδιάλεχτα…., αφού, συνεθεστάτως, ο καθείς είναι αυτό που διαλέγει να είναι….! ]] 
Εκεί θα κατοικήσουν για πάντα, χωρίς να υπάρχει κανένας να τους βοηθήσει ή να τους προστατεύσει. ▌   █ 
 
           ============================================================== 
 
▓            Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ :  
Να πεις : «Διατάχτηκα να υπηρετήσω τον Κύριο αυτής της Πόλης, που Αυτός έκανε ιερή. 
Όλα τα πράγματα είναι δικά Του. Διατάχτηκα να παραδοθώ σε Αυτόν, και να κηρύξω το Κοράνι. 
 
               ■ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 13, εδ. 47 : Παύλος, και Βαρνάβας,….: 
               «Διότι έτσι μας διέταξε ο Κύριος : Σε έχω θέσει να είσαι φως εις τα έθνη, 
               να είσαι το μέσον σωτηρίας μέχρις εσχάτων γης». 
               ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 9, εδ. 16 : «Διότι μου επιβάλλεται αναγκαίως να το κάνω. 
               / το να κηρύττει ο Παύλος (!;) το ευαγγέλιο / Αλλοίμονόν μου, εάν δεν κηρύττω το ευαγγέλιον». ■ 
        |*| Μωάμ κερνά και Μωάμ πίνει….. κι αλλού χρεώνει τον λογαριασμό…., το παρτάλι του Σατάν….! 
        Και, πάντα και παντού, εδώ κι αλλού, ο κάθε ‘’Αδάμ βρίσκει μια ‘’Εύα’’…., 
        για να της φορτώσει το αμάρτημά του…! |*| 
 
Αυτός που παίρνει το σωστό μονοπάτι θα έχει πολλά να κερδίσει».         ▓ 
 
         =============================================================== 
 
█       Κεφ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν τα αστέρια σβήσουν, όταν ο ουρανός σχιστεί στα δύο 
   [[ Α, ποιός απ’ τους ιμπεριάλ 7 ουρανούς, ρε…!; Ε, πάτε να σας το πουν…., 
   αν ξέρουν…., που δεν το ξέρουν, κι αυτό…., 
   οι κωδικοποιητές της Διεθνούς Συνωμοσίας, ’’ντόπιοι’’ ή μη, ε, και τα «αλληγορικά βουνά, άστρα,…..»….! ]] 
και τα βουνά γίνουν σκόνη, όταν οι απόστολοι του Αλλάχ συγκεντρωθούν την καθορισμένη μέρα 
---- πότε θα συμβούν όλα αυτά; Την Μέρα της Κρίσης.         █ 
 
                ============================================================== 
 
▓        ■ ▪ Κεφ. Η ΠΕΝΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν ακούνε τις αποκαλύψεις Μας, οι άπιστοι σε καταβροχθίζουν σχεδόν με τα μάτια τους. 
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«Αυτός σίγουρα εξουσιάζεται», λένε. 
               ---- Εμ, με τέτοια ξαφνική σσσσσοφία, κι εσύ, ρε «αγράμματε», χμ, τί άλλο να κάνουν…!; ---- 
Όμως αυτό είναι προειδοποίηση για όλους τους ανθρώπους. 
                     * ▪ Ματθαίος : κεφ. 7, εδ. 29 : …..διότι τους εδίδασκε / ο Ιησούς / σαν ένας που έχει εξουσίαν, 
                     και όχι όπως οι γραμματείς. 
     // Ωχ, αν βασιλοποιούνταν, τελικά,….. ώς κι αντιεξουσιαστής θα ‘’μας το έπαιζε’’ ο Ιησούλης, χμ….! // * ■ 
 
► ▪ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις : «Λέγε μου. Να πέσει η μάστιγά Του πάνω σας νύχτα ή μέρα, 
ποιά τιμωρία θα φέρει γρήγορα ο ένοχος; Θα πιστέψετε σε αυτήν όταν πέσει πάνω σας; 
Σίγουρα θα πιστέψετε σε αυτήν τότε! Και όμως προκαλείτε την πραγματοποίησή της»………. 
    (( Ε, δεν χρειάζεται να είναι κανείς «δις ονειρευτής» προφήτης…., χα, σαν τον επτάκις ιμπεριάλα Μωάμ…., 
    για να καταλάβει, και, το τι θα ακολουθήσει μετά απ’ αυτήν την….. προγραφική αποκάλυψψψή του….! )) 
 
Υπήρχε μια εποχή που οι άνθρωποι ακολουθούσαν μία μόνο θρησκεία. 
   || Α, ποιά, πού, πότε και ποιοί άνθρωποι, βρε ‘’τριχο’’,Κορανιο,σχολιαστέςςς…., στην πολυ’’ούρανη’’ Γη…!; 
   Και, να, που ήξερες, και, για μονοθεΐα, ρε Μωάμ…., χμ, κι ας λες πως δεν άκουσες περί αυτής….: 
  Κεφ. ΘΛΙΨΗ : «Δεν έχουμε ακούσει γι’ αυτό 1 ( 1 : τον Μονοθεïσμό ) στη χριστιανική πίστη»….! Ή…!; || 
Έπειτα διαφώνησαν μεταξύ τους : και αν ο Αλλάχ δεν είχε αναβάλει την τιμωρία τους, 
οι διαφορές τους θα είχαν λυθεί από καιρό. 
 [ Ρε, ας εύρισκε κι άλλους Δαυίδειους Μωμεθάραρους ο κάθε σας ‘’θεός’’ να του κάνουν τα θελήματά του…., 
 χμ, και να δεις που όλα, τελικά, θα ήταν, έκτοτε, παράδεισοςςςςς….! 
 Μα είμαστε όλοι άτυχοι…., που, χμ, ‘’τέτοια’’ τετράποδα δίποδα υπερσπανιότατα του προκύπτουν….! ] ◄ 
 
■ ▪ Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Έχετε δεχτεί το Κοράνι από Αυτόν που είναι σοφός και παντογνώστης. 
        { ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 16 : «Εγώ ο Ιησούς έστειλα τον άγγελον σ’ εσάς 
        με την μαρτυρίαν αυτήν διά τας εκκλησίας. 
        Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαυίδ, το λαμπρό πρωινό αστέρι». ---- Εωσφόρεεεεε….! ---- } ■ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Συμφορά θα πέσει αυτήν την μέρα στους άπιστους! 
             [ ▪ Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 14, 1 5 : Ιησούς / προς μαθητές του / : 
             Και εάν κανείς δεν σας δεχθή ούτε ακούση τους λόγους σας, 
             τότε, όταν θα βγήτε από το σπίτι ή από την πόλιν εκείνην, τινάξατε την σκόνιν των ποδιών σας. 
             Αλήθεια σας λέγω, ότι πιο λίγο θα υποφέρουν τα Σόδομα και τα Γόμορρα 
             κατά την ημέραν της κρίσεως παρά η πόλις εκείνη». 
  ---- Ε, πολεμικό διάγγελμα αλά «μη αρσενικό» Γιαχβιησού Κάδμο…., πλάααγιο και παραβολικάαα….! ---- ] 
Σε ποιά αποκάλυψη μετά από αυτήν θα πιστέψουν; 
                   || …..εχ, ποιοί, μπρε καφαντάν σακάτ…., οι νεκροί άπιστοι μετά από, χμ, τη μέρα της κρίσης….. 
                   ή οι ζωντανοί άπιστοι μετά από τη μέρα της «εγκόσμιας τιμωρίας» της σχιζοκρίσης σου…!; || ▌ 
 
♣  Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, μη φέρεστε σαν αυτούς που συκοφάντησαν το Μωυσή. 
Ο Αλλάχ τον απάλλαξε από τη συκοφαντία και τον εξύψωσε………. 
                    ( …..χξς΄…., συνήθως, οι «μυρωμένοι» του βόθρου εις τα «μυρωμένα» βάθρα…., ακριτέοι…., 
                    ωωωωω…., και τι όοοοομορφα που μυρίζουν, τότε, πια, κι οι βόθροι….! ) 
 
            $ ▪ Λουκάς : κεφ. 16, εδ. 15 : Ι. Χ : «…..διότι εκείνο που εξυψώνουν οι άνθρωποι / ω Φαρισαίοι….. / 
              είναι διά τον Θεόν αποκρουστικόν». 
            // …..χμ, μόνον οι ελέω ‘’θεού’’ : Αρχιβασιλιά : Βασιλιά :….. βασιλείς,….! Τίιιιι…., δημοκρατία γιοχ…!; 
            Κάλέ Λουκ,ανικ,ά…., και, τους ‘’ανθρωπο’’μισούντες φασίστες αρχαίους Έλληνες διάβασες και…!; // $ 
 
Δεν ταιριάζει στους αληθινούς πιστούς ---- άντρες και γυναίκες 
να ανακατεύονται στις δουλειές του Αλλάχ και ο απόστολός Του διατάζει διαφορετικά. 
               ♠ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 1, εδ. 7 :  Ι. Χ : / προς μαθητές του / «Δεν είναι δική σας υπόθεσις 
               να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς, 
                          / …..τους της αποκατάστασης, απ’ τον Ιησούουουουου, της βασιλείας του Ισραήλ….. / 
               τους οποίους ώρισε ο Πατέρας κατά την δικήν του εξουσίαν,…..». ♠ 
Αυτός που παρακούει τον Αλλάχ και τον απόστολό Του πλανιέται πραγματικά………. 
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              [ …..εμ, η εξεξεξουσία δεν κρίνεται, ωρέ…., που, χα, διακρίνεται…., 
              ε, κι αν κρίνεται…., που, χμ, δεν συγκρίνεται…., δεν αποκρίνεται….! 
              Τη δουλειά σας, λοιπόν, ω πλανεμένοι «ανάξιοι» δούλοι, και σκασμός, ω ‘’θεο’’κτόνοι, μη σας….! ] 
 
Να πεις : «Ποιός μπορεί να σας προστατέψει από τον Αλλάχ 
αν Αυτός θέλει να ρίξει πάνω σας τη μάστιγά Του; 
Και ποιός μπορεί να τον εμποδίσει από το να σας δείξει οίκτο;». 
Δε θα βρουν κανένα εκτός από τον Αλλάχ να τους προστατέψει ή να τους βοηθήσει. 
    ( …..χμ, μωρέ, τί μας λες….! Τον Αντιαλλάχ…., δηλαδή, τον Αλλάχ –τους….. κι όχι τον Αλλάχ –σας….! ) ♣ 
 
◘ ▪ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Δοξασμένος είναι ο Αλλάχ που αποκάλυψε το Βιβλίο στον υπηρέτη Του 
απογυμνωμένο από ψεύδη και ακλόνητο από την αλήθεια, 
για να προειδοποιήσει για την τρομερή μάστιγα που θα έλθει από Αυτόν, 
που δηλώνει στους πιστούς που κάνουν καλές πράξεις 
πως μια πλούσια και αιώνια ανταμοιβή τους περιμένει, 
και που νουθετεί αυτούς που λένε πως ο Αλλάχ έχει γεννήσει ένα γιο. 
 
        { …..εχ, ρε, λυσασμένο και ‘’Μεγαλαδελφο’’κίνητο νευρόσπαστο Μωάμεθ…., 
        μέχρι τώρα λύσαζες για τα περί θηλυκών αγγέλων….. και τώρα λυσάζεις 
        που ο Αλλάχ έχει γιο….! Ε, και για Γιαχβαλλάχ μιλούν, κι αυτοί, κι όχι για τον όντως Θεό…, εεεεε….! 
        Μα και κουμ να έλεγαν…., πάλι λύσσα και πρόβλημα θα είχες…., 
        ρε Αïσόπληκτε σχιζοπροβληματικέ και θηλεόγεννε….! } 
 
                *** ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 14, 15 : 
                Μακάριοι εκείνοι που εκτελούν τας εντολάς του, / του Ιησού / 
                διά να έχουν δικαίωμα εις το δέντρον της ζωής και διά να μπουν εις την πόλιν από τας πύλας. 
                Έξω τα σκυλιά, οι μάγοι και οι πόρνοι, οι φονηάδες και οι ειδωλολάτραι 
                και καθένας που αγαπά και κάνει το ψεύδος. *** 
 
Σίγουρα για αυτό δεν θα μπορούσαν να έχουν γνώση, ούτε αυτοί ούτε οι πατέρες τους : 
αυτό που ξεστομίζουν είναι μια τερατώδης βλασφημία. Δεν κηρύττουν παρά ψεύδη. 
Και όμως, αν αρνιούνται αυτήν την αποκάλυψη, ίσως καταστρέψεις τον εαυτό σου από την θλίψη, 
στενοχωρημένος για αυτούς. 
              [ …..ννναιαιαι…., άλλο βάσανο δεν είχε…., χμ, ε, παρά, ’’μόνο’’, τα πουγγιά τους…., 
              που…., μάλλον…., αυτός «ο ζήλος τον κατέφαγε…..»….! ] ◘ 
 
▼ ▪ Κεφ. ΕΞΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν είχαμε φέρει Εμείς το Κοράνι κάτω, πάνω σε ένα βουνό, 
   // Έι, κωδικο’’τέτοιε’’ Μωάμ, Ιωβικόν κι αλλόθρησκον άρχοντα : βουνό….: πλούσιον, που δεν σου δίνει…!; 
   Και πώς λέγεται στ’ Αραβικά το δίποδο «βουνό Τμώλος»…!; Ρε, σε ρωτά ο ‘’βουνο’’κριθείς Απόλλων….! // 
θα το είχατε δει να ταπεινώνεται αυτό και να σχίζεται στα δυο από το φόβο του Αλλάχ. 
     || Ααα, γι’ αυτό δεν το φέρατε ποτέ κι έτσι Εσείςςς…., ω τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες…., ξεσχισμένοι….! 
     Μα ευτυχώς που δεν…., γιατί ούτ’ η Γη, η ‘’με καρδιά βουνό’’, θα άντεχε τόση τοπολογική ανωμαλία….! || 
Τέτοια είναι τα λόγια που Εμείς προορίζουμε για τους ανθρώπους, για να μπορούν να συλλογιστούν. ▲ 
 
♥ ▪ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν οι σαφείς αποκαλύψεις μας τους ειπώθηκαν, αυτοί που αρνιούνται την Τελευταία Κρίση σου λένε : 
«Δώσε μας ένα διαφορετικό Κοράνι, ή άλλαξε αυτό».   ---- Εμ, που ό λ ο πολεμικά διαγγέλματα είναι….! ---- 
Να πεις : «Δεν έχω δικαίωμα να το αλλάξω. Ακολουθώ μόνο αυτά που μου αποκαλύφτηκαν. 
Δεν μπορώ να παρακούσω τον Κύριό μου, γιατί φοβάμαι την τιμωρία της μοιραίας μέρας». 
 
         # Ρε συ, Ααρών, σώρρυ, Μωάμεθ…., έι, κι ΕΣΕΙΣ…., έκανες ‘’ουρά’’ σου ολόκληρο Αλαλαλαλλάχ….. 
         και δεν θα…., έστω ότι θα ήταν έτσι….! 
         Μα….. όλοι οι υποταγμένοι…., απ’ τον φόβο τους…., χεσμένοι….! # 
 
                    { ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 18, 19 : Εγώ διαβεβαιώ καθένα που ακούει 
                    τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού, ότι εάν προσθέση κανείς εις αυτά, 
                    θα προσθέση εις αυτόν ο Θεός τας πληγάς που είναι γραμμέναι εις τούτο το βιβλίον 
                    εάν αφαιρέση κανείς από τα λόγια του βιβλίου της προφητείας αυτής, 
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                    θα αφαιρέση ο Θεός το μερίδιόν του 
                    από το δένδρον της ζωής και την πόλιν την αγίαν, που είναι γραμμένα εις τούτο το βιβλίον. } 
 
Να πεις : «Αν ήθελε ο Αλλάχ, δεν θα σας το είχα αφηγηθεί ποτέ, ούτε θα σας το είχε γνωρίσει Αυτός. 
Μια ολόκληρη ζωή κατοικούσα ανάμεσά σας πριν αποκαλυφτεί. Δεν θα το καταλάβετε;»………. 
 
          [[ Κάλέ, εκεί και τότε, δεν κατάλαβε, και, ο, ‘’μες’’ ’’στο Κόλπο’’ τους, Φίλιππος 
          τον Ιησού ότι ήταν φτυστός ο Γιαχβέ….. 
          και θα καταλάβαιναν, εδώ και τώρα, εσένα οι ‘’εκτός Κόλπου’’ σας αυτοί….. 
          ότι είσαι φτυστός ο Αλλάχ….! 
          Και….. πώς να…., μπρε…., όταν κάθε χωροχρονοστιγμή αλλάζετε μάσκες…., 
          όπως αλλάζουν τις γυναίκες τους οι πιστοί σας….! ]] 
 
Αν αμφιβάλλεις / ω Μωάμεθ / για αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς σε σένα, 
          ( ▪ Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 42 : Ι. Χ : «Πατέρα μου, εάν δεν είναι δυνατόν να αποφύγω το ποτήρι αυτό 
          χωρίς να το πιω, ας γίνη το θέλημά σου». ) 
ρώτησε αυτούς που έχουν διαβάσει τις Γραφές πριν από σένα. [ Ε, τις επαλήθευσαν οι Εβραίοι Κάδμοι….! ] 
Η αλήθεια αποκαλύφτηκε σε σένα από τον Κύριό σου : γι’ αυτό μην αμφιβάλλεις. 
Ούτε να αρνηθείς τις αποκαλύψεις του Αλλάχ, γιατί τότε θα χαθείς. 
                 // Άλα το τάχα του ο χαμένος….! // ♥ 
 
▀  ▪ Κεφ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Και ποιός είναι περισσότερο διεστραμμένος από τον άνθρωπο 
που κατασκευάζει ένα ψέμα κατά του Αλλάχ όταν καλείται να υποταχτεί σε Αυτόν; 
Ο Αλλάχ δεν οδηγεί αυτούς που κάνουν το κακό. 
    ([ …..Τί έχει ο Αλλάχ να φοβηθεί…../ κι είναι όλο φοβέρες…../ και νύχτες…., μα και μέρες…!; 
    Που ‘’δεν πατά στα πόδια του’’….,/ στέρια, καλέ…., και, τρέμει….,/ πριν απ’ τα….. ’’κατευόδια’’ ‘’του’’….! ]) 
 
Προσπαθούν να σβήσουν το φως του Αλλάχ με τα στόματά τους, 
αλλά ο Αλλάχ θα τελειοποιήσει το φως του, όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους άπιστους………. 
        [[ …..ε, ασκούμενο σατανίδιο είναι ακόμα κι ο Αλλάχ Κάδμος…., χμ, που….. «χρειάζεται βοηθούς»….! 
        Γιαβάς -- γιαβάς….. και, εχμ, θα τελειοποιήσει και το σκοτάδι του ο αρχικάββαλος αρχικανίβαλος…., 
        που, φυσικά, αυτό, σβήνει, μόνο, με το….. άααλλο φως….! ]] 
Πιστοί, γίνετε βοηθοί του Αλλάχ. Όταν ο Ιησούς ο γιος της Μαρίας είπε στους μαθητές του : 
«Ποιός θα έλθει μαζί μου να βοηθήσουμε τον Αλλάχ;» αυτοί απάντησαν : 
«Εμείς είμαστε βοηθοί του Αλλάχ». 
                     ---- …..ααααα…., όταν και όπου σε βολεί…., «καλώς ‘τον, και, τον Ι. Χ….!»….! ---- 
 
● ▪ Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 15, 16, 17, 18, 19 : Ι. Χ : Λέγει εις αυτούς, / ο Ιησούς στους 12 μαθητές του / 
«Σεις, ποιός λέτε ότι είμαι;». Ο Σίμων Πέτρος απεκρίθη, «Συ είσαι ο Χριστός,ο Υιός του ζωντανού Θεού». 
Ο δε Ιησούς του είπε, «Μακάριος είσαι, Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι άνθρωπος δεν σου το απεκάλυψε αυτό, 
αλλ’ ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Και εγώ σου λέγω, Συ είσαι Πέτρος και επάνω εις την πέτραν αυτήν 
θα οικοδομήσω την εκκλησίαν μου και αι πύλαι του Άδη δεν θα την καταβάλουν. 
Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών 
και ό,τι δέσης εις την γην, θα είναι δεμένο εις τους ουρανούς.    [ Ανανίααααα….! Πετροδεμένεεεεε….! ] 
Και ό,τι λύσης εις την γην, θα είναι λυμένο εις τους ουρανούς».  [ Σαπφείρααααα….! Πετρολυμένηηηηη….! ] 
  ---- Εχ, εκείνο το «ύπαγε οπίσω μου, Σατανά, / ω σκανδαλο·Πέτρε / …..»…., ακόμα δεν…., κι ας….! ---- ● 
 
  ♠ Εμ, κι εσύ, πάλι, ρε Ι.Χ, τόσα δαιμόνια σου το διαβεβαίωσαν….. και ρωτάς τον, χμ, με αγγέλια, Πέτρο….! 
  ▪ Λουκάς : κεφ. 4, εδ. 41 : Έβγαιναν δε και δαιμόνια από πολλούς, 
      / δαιμονισμένους : τάχα, αντιφρονούντες / τα οποία εφώναζαν, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». 
  Και τα επέπληττε και δεν τα άφηνε να μιλούν, /ο Ιη σούς/ (Ε, όχι και Σούς:Επαναστάτης η ψόφια Κότα! Σςς!) 
  διότι (!;) ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. ♠ ▄     ▓ 
 
              =============================================================== 
 
█          Κεφ. Ο ΝΤΥΜΕΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Μην κάνεις χάρες εκεί που περιμένεις ανταπόδοση περισσότερες από αυτές που έχεις δώσει. 
            /_/ ▪ Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 34, 35 : Ιησούς : …..Και εάν δανείζετε μόνον εις εκείνους, 
            από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποιάν χάριν έχετε;….. 
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            και να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε εις επιστροφήν 
            και η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και θα είσθε υιοί του Υψίστου,….. 
            ▪ Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 42 : Ιησούς : «Δίνε εις όποιον σου ζητεί 
            και εις εκείνον, που θέλει να δανεισθή από σε, μη αρνηθής». /_/ 
Να κάνεις υπομονή χάρη του Κυρίου σου.       █ 
 
             =============================================================== 
 
▓           Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ :  
Δεν βλέπεις πως ο Αλλάχ συγκρίνει τον καλό λόγο με το καλό δέντρο; 
               * ▪ Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 43 : Ι. Χ : «Κανένα δένδρον καλόν δεν παράγει καρπόν σάπιο, 
               ούτε δένδρον σάπιο παράγει καρπόν καλόν». * 
Οι ρίζες του είναι γερές και τα κλαδιά του είναι στον ουρανό, 
δίνει τους καρπούς του κάθε εποχή με την άδεια του Αλλάχ. 
Ο Αλλάχ δίνει παραβολές στους ανθρώπους για να επωφεληθούν. 
Αλλά ένας κακός λόγος είναι σαν ένα κακό δέντρο που έχει αποκοπεί από την γη 
και έχει απογυμνωθεί από τις ρίζες του.        ▓ 
 
          ======================================================== 
 
█         Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί είπαν : «Δεν είστε παρά θνητοί σαν και μας. 
Θέλετε να μας απομακρύνετε από τους θεούς των πατέρων μας. Δώστε μας κάποια χειροπιαστή απόδειξη». 
Οι απόστολοι τους απάντησαν : «Είμαστε πραγματικά θνητοί σαν και σας. 
Αλλά ο Αλλάχ μας έδωσε την χάρη Του όπως την δίνει σε αυτούς από τους υπηρέτες του που διαλέγει. 
Δεν μπορούμε να σας δώσουμε εμείς απόδειξη, παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ…..». 
 
         ■  ▪ Ματθαίος : κεφ. 11, εδ. 27 : Ι. Χ : «Όλα μου παρεδόθησαν από τον Πατέρα μου 
         και κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιόν, παρά ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει καλά κανείς, 
         παρά ο Υιός και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψη». ■ 
                  [ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 1, εδ. 1 : «Ο Παύλος καλεσμένος με το θέλημα του Θεού 
                    να είναι απόστολος του Ιησού Χριστού,…..» ] 
         /*/ ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 1, εδ. 1 : «Ο Παύλος, απόστολος εντεταλμένος όχι από ανθρώπους 
         ούτε δι’ ανθρώπου, αλλά διά του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατρός,…..»….. /*/          █ 
 
             ========================================================= 
 
▓         Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Πολυάριθμοι είναι οι άγγελοι στον ουρανό, και όμως η μεσολάβησή τους είναι μάταιη 
μέχρι που ο Αλλάχ να δώσει άδεια σε αυτόν που Αυτός διαλέγει και επιθυμεί. 
                *_* …..ε…., αφού προηγούνται οι…., υπεράριθμοι, χμ, των αγγέλων…., διάβολοι -- τα τζίνια….! 
                Μα….. γιαβάς -- γιαβάς…., θα έρθει κι η σειρά τους…., να ιδούν κι οι ματαιόδοξοι….! *_* 
 
( ▪ Κεφ.ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί που δεν πιστεύουν στην μέλλουσα ζωή δίνουν στους αγγέλους γυναικεία ονόματα. 
                  [ …..Γαβριέλααααα….! Ου -- ου….! Για γκελ μπουρντά….! ] 
Και όμως δεν έχουν καμιά γνώση για αυτό, ακολουθούν εικασίες μόνο, 
και οι εικασίες δεν αντικαθιστούν την αλήθεια. 
            ---- …..έι, ούτε το ψέμα αντικαθιστά την αλήθεια…., ρε, χμ, ανείκαστε Μωάμ…!; ---- )        ▓ 
 
          ==================================================================            
          ================================================================== 
 
                                                                     13 --- 11 ) 
█         ■ ▪ Κεφ. ( ΑΛ !;) ΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Σε έξι ημέρες δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη 
          // Ω….. εξεξεξάκις επτάκιςςςςς ιμπεριάλες Ισλαμάρια…., όχι επτά ουρανούς με επτά γαίες…., 
          χμ, κι άλλους επτά από φως κι αιθέριες μάζες…., 
          α, και παράδεισο σε επτά διαιρέσεις και έξι κολάσεις κάτω από τη γη μας…!; Ε…!; Αντιφάσειςςς…!; // 
και όλα που βρίσκονται ανάμεσά τους, δεν κουραστήκαμε Εμείς καθόλου. 
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 [ Ε, οι πρωτογράφοντες κουράζονται, έστω…., μα οι αντιγράφοντες όχι…., παρά, μόνο, από ξεκούραση….! 
 Και….. ουρανό : διαχωριστή των υδάτων / λαών / , ουράνιο θόλο….: Γέν.: 1 : (1) 8…!; ] ■ 
 
■ ▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Σε έξι ημέρες Αυτός δημιούργησε τον ουρανό και την γη και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους, 
μετά ανέβηκε στο θρόνο Του. Ήταν Αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο από το νερό. 
               ---- …..ε…., ‘’νερά’’ οι άνθρωποι….. κι οι κάτθρωποι ‘’αέρια’’ : εξεξεξατμισμένα ‘’νερά’’….! ---- ■ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΑΛ ΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Χα μιμ. Αυτό το βιβλίο αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ, τον Μεγαλοδύναμο, τον Σοφό. 
              [ …..ναι, ναι, απευθείας….. και χωρίς διακοπές και παράσιτα, χμ, από….. κομήτες τζίνια….! 
              Αλλά….. ξέχασα…, το έγραψε στον αυτόματο τηλεφωνητή της τζούφιας ψυχής του Μωάμ…., 
              μια νύχτα….. που ήταν Νύχτα…., οπότε….! ] 
Για να φανερώσουμε την αλήθεια δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη 
                  ( …..ρε ανισόρροπε…., ποίον/ποίαν απ’ τους/τις….. ιμπεριάλ 7…!; ) 
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους. 
       $ …..εεεεε…., πώς αλλιώς…! Αλά….. ’’Μάτριξ’’ -- παραίσθηση της αίσθησης…!; 
       Και…., χμ, σκεφτείτε το τι θα δημιουργούσαν οι Εσείςςςςς…., αν ήθελαν να φανερώσουν το ψέμα….! $ 
 
Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά να διαρκέσουν ένα καθορισμένο χρόνο. 
 
                     ---- Α, όλα τα σε συσκευασία…., ως κι Εσείςςςςς…., έχουν ημερομηνία λήξης….! 
                     Λήξατε, ρε χξς΄ είδωλα, λήξατεεεεε….! ---- 
        { Χξς΄, αθάνατο, και, το Σύμπαν…., Θεονόμοις…., έι….. σεïτάν τζιουτζιούκ : Σατάνογλου….. Μωάμ…., 
        που, αλλιώς, θα έκανε, εξαρχής, ‘’σβούρα’’ ο Θεός τους προδότες Του σατανάδες…., 
        με μια από τότε συμπαντοχαλασιά….! } 
 
Και όμως οι άπιστοι αδιαφορούν στις προειδοποιήσεις Μας. 
 
                  (( ▪ Ματθαίος : κεφ. 19, εδ. 27, 28 : Πέτρος : «Να εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε 
                  τί λοιπόν θα απολαύσωμεν;». 
                  Ιησούς /προς Πέτρο και μαθητές του/ : «Αλήθεια σας λέγω, ότι σεις, οι οποίοι με ακολουθήσατε, 
                  όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του 
                  εις την Νέαν Δημιουργίαν, θα καθήσετε και σεις σε δώδεκα θρόνους, 
                  διά να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.». 
 || Ω Πήτερ, καλά είσαι, πορτιέρης του Παραδείσου, ααα, και ιδρυτής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας….! || )) 
 
Να πεις : «Έχετε σκεφτεί αυτούς που επικαλείστε εκτός από τον Αλλάχ; 
Δείξτε μου ποιο τμήμα της Γης έχουν αυτοί δημιουργήσει! 
      // Ω, νααα, τα υπόλοιπα μέρη της Γης, ρε «υπόλοιπα του Ισραήλ», που ο δικός σας δεν εδημιούργησε…., 
      χμμμ, μάλλοννν, στους….. Δυτικούς Τόπους : του Δυτικού Ουρανού : του Δυτικού Εξωτερικού….! // 
Έχουν μερίδιο στον ουρανό; Φέρτε μου μια γραφή που έχει αποκαλυφθεί πριν από αυτό 
ή κάποιο άλλο ίχνος θείας γνώσης, αν αυτό που λέτε είναι αλήθεια». 
                       --/-- …..ννναι, τσς, ούτε ίχνος θεογνώσης οι άκληροι αυτοί…., παρά, μόνον, Αυτός κι εσύ…., 
                       που, χμ, τα μοναδικά πράματα δεν επαναλαμβάνονται….! --/-- ▌ 
 
▬ ▪ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αποκαλύψαμε Εμείς αυτό / το Κοράνι / σε σένα στην δική σου γλώσσα / ω Μωάμεθ / για να ενδιαφερθείς. 
          [[ …..ω Μωάμεθ…., υπάρχει και η γλώσσα της ‘’Σιωπής’’…., κοινή σε όλους τους της Γης…., 
          η….. ενκώδικη -- ενείκονη -- ενσήματη --…., ο χωρίς λόγια λόγος…., 
          που θέλει ‘’κότσια’’ για να αποκωδικοποιηθεί -- αποκρυπτογραφηθεί….. σε γλώσσες γήινες…., 
          μα συ πού χρόνο με τέτοια ευγενή ενδιαφέροντα….. 
          και, μάλιστα, με τόσες όρνιθες…., ωρέ μουρλοαλέκτορα….! ]] 
Περίμενε, λοιπόν, όπως αυτοί οι ίδιοι περιμένουν. ▬ 
 
● ▪ Κεφ. ΣΑΒΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί που τους δόθηκε γνώση μπορούν να δουν 
                      (…..έιιιιι…., ποιέεες σατανοκλίιικες το επιβεβαιώωωνουν, κι αυτόοο…!; ) 
πως αυτά που αποκαλύφθηκαν σε σένα / ω Μωάμεθ / 
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από τον Κύριό σου είναι η αλήθεια, που οδηγεί στο μονοπάτι του Παντοδύναμου, του Δοξασμένου. 
 
        ( …..χα, άλλο αλήθεια : α + λήθω -- λανθάνω…., αν είναι δυνατόν το, χμ, αλάνθαστο, και, ημών…., 
        και Δόξα….. 
        κι άλλο αλήθεια : άλη -- πλάνη + έθος -- συνήθεια…., που είναι δυνατόν…., 
        και Λόξα….! ) ● 
 
♠ ▪ Κεφ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ : ΑΛΛΑΧ : 
Εδημιούργησα Εγώ το ανθρώπινο γένος και το τζίνι για να Με λατρεύουν. 
               / …..χξς΄ςςςς…., Θεός με ανάγκες…., ’’ματσαράγκες’’….! / 
Δεν ζήτησα εγώ από αυτούς να με συντηρούν, ούτε τους ζήτησα να με τρέφουν. 
           [ …..α, πέρα από….. αέρα κοπανιστό…., τί, άραγε, να τρώει ο λιγούρης Τζίτζικας Αλλάχ…., 
           χμ, που δεν υποχρεώνεται, και, σε ξενοφάγι…., χξς΄, ο πνευματικόςςςςς αυτότροφος…!; ] ♠     █ 
 
            ================================================================= 
 
▓          ■ ▪ Κεφ .ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ : 
Σκέψου! Ποιός εκτός από τον Αλλάχ, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο 
που κάνει την ασέλγειά του θεό του, τον άνθρωπο που ο Αλλάχ σκοπίμως παραπλανά, 
σφραγίζοντας τα αυτιά του και την καρδιά του και καλύπτοντας τα μάτια του; Δεν θα δείξετε ενδιαφέρον; 
 / Ε, σε Θηρίο όχι ενδιαφέρον…., ω ’’θεοκτόνε’’ κάτθρωπε, σκηνοθέτη αυτού του σαδοσήριαλ, Γάβ ριελ….! / 
 
  |_| ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 1, εδ. 26, 28 : Διά τούτο τους παρέδωσε ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά,….. 
             // Ω Πωλ, ιδρυτή της Ελληνοορθόδοξης εκκλησίας…., άει, ‘’φαγωθείτε’’, και, με τους Πετρικούς….! // 
  Και επειδή δεν έκριναν άξιον λόγου το να έχουν ορθήν γνώσιν διά τον Θεόν, 
  τους παρέδωσε ο Θεός εις ανάξιον νουν, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει. |_| ■ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα σας βάλουμε σε δοκιμασία μέχρι να ανακαλύψουμε Εμείς ανάμεσά σας 
τον γενναίο και τον αποφασιστικό και μέχρι να βεβαιωθούμε για όλα αυτά που λέγονται για σας. 
     // Άντε, βρε, δεν ντρέπεστε, ΕΣΕΙΣ πράματα, έτσι να….. βεβαιώνεστε….! 
     Ούτε….. κάτθρωποι να ήσασταν, πια….! 
     Ε, και βάζω στοίχημα πως….. πρώτος ο φραγγαλέκτωρ Βούδ,δ,ας, σώρρυ, Ιησούς, σώρρυ, Μωάμεθ 
     θα σπάσει το αυγό της φραγγόκοτας Αλλάχ…., ε, και θα είναι ο «πρωτότοκος 
     μεταξύ πολλών αδελφών» σ’ αυτά τα προκριματικά : δοκιμαστικά ‘’καλλιστεία’’ όμορφης υποταγής….! //  ▌ 
 
■ ▪ Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Άνθρωποι, Εμείς σας δημιουργήσαμε από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό   ( Τί, όχι από «ανάξιο υγρό» ή…!; ) 
και σας διαιρέσαμε σε έθνη και φυλές για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλο. 
               [ …..ωρέ…., τέτοιες, και, διαιρέσεις είναι ίδιον του Σατανά….! 
               Σας προείπα…., βουλώστε ‘το, πια…., γιατί θα αποκαλυφθείτε….! 
               Και….. μακριά από μας οι φοβοευγένειες….! ] 
Ευγενικότερος στα μάτια του Αλλάχ από εσάς είναι αυτός που Τον φοβάται περισσότερο. 
Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης. ■ 
 
♠ ▪ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Ήταν Αυτός που σας δημιούργησε από ένα μοναδικό πλάσμα. 
Από αυτό το πλάσμα Αυτός δημιούργησε τη σύντροφό του, για να βρει ανακούφιση κοντά της. 
Και όταν αυτό κοιμήθηκε κοντά της, αυτή συνέλαβε, 
  ( Έλα, μωρέ, Γαβ, που ‘’μας το κόβεις’’ πάνω στο ‘’ωραίο’’….! 
  Πές ‘τα…., που άλλωστε, έχουμε δει ‘’τσόοοντες’’…., και θα σου γαβγίσω λιγότερο ο ‘’ωραιο’’’’μανήςςς’’….! ) 
και για λίγο καιρό το βάρος της ήταν ελαφρύ. 
               ---- Ω, τέτοιες….. ανακουφιστικές αποκαλύψεις…., αν δεν κατέβαινε το ‘’ελαφροκάνταρο’’ ο Γαβ…., 
               χα, πώς να τις σκεφτόμασταν, και, εμείς….! Ρε, δεν πάτε να….. ανακουφιστείτε μεταξύ σας….! ---- 
 
Το σήκωνε με ευκολία, αλλά όταν έγινε μεγαλύτερο, και οι δυο φώναζαν στον Αλλάχ τον Κύριό Τους : 
«Χάρισέ μας ένα όμορφο παιδί και θα είμαστε αληθινά ευγνώμονες». 
Και όμως όταν Αυτός τους είχε δώσει ένα όμορφο παιδί, αυτοί έφτιαξαν άλλους θεούς εκτός από Αυτόν 
          /_/ …..εχ, ας τους έδινε ένα άσχημο…., αφού τα προγνώριζε ο….. έτσι προορίζων….! 
          Αλλά….. κι άσχημο να τους έδινε….. θα το έκανε, θαυματικάαααα, ο Μωάμεθ -- Αθηνά ωραίο….! 
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          Και…... τί μούρη, άραγε, να ‘χε ο Μωάμεθ….. κι έφτιαξε ‘’τέτοιον’’ Αλαλαλαλλάχ…., ίδιον Γιαχβέ…!; /_/ 
σε ανταπόδοση αυτών που Αυτός τους είχε δώσει. Αυτός βρίσκεται ψηλότερα από τα είδωλά τους! ♠ 
 
♣ ▪ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
«Επειδή με έχεις οδηγήσει Εσύ / ω Αλλάχ / στην αμαρτία», είπε ο Σατανάς, 
         || …..ε, να, ρε…., και, το Σατανά ο Αλλάχ -- Θεόςςςςς τον οδήγησε στην αμαρτία….! 
         Εμ, δα…., ’’δεν θέλει και λεμόνι’’…., εχ, για να καταλάβετε ότι είναι…., και, αυτοί….,‘’θεοκτόνοι’’….! || 
(!;) «θα παραπλανήσω τους υπηρέτες Σου που θα βαδίζουν στο σωστό μονοπάτι,…..»….…… 
   [ Χμ, ευθύς πιο κάτω λέει πως δεν θα τους παραπλανά αυτούς, τους σωστούς υπηρέτες του Αλλάχ….! ] 
 
«Φύγε!», είπε ο Αλλάχ / ω Σατανά / «από τώρα και στο εξής θα είσαι ένας σιχαμερός απόβλητος. 
Μαζί με αυτούς / τους άπιστους / που σε ακολουθούν θα γεμίσω το πηγάδι της Κόλασης.». 
 
        ( Α, ενώ, δηλαδή, μπορούσε να τον εμποδίσει / …..ε, ο δίποδος τον δίποδο….! / …., ώστε να μη…., 
        να…., νααααα…., ιδιόρρυθμος, ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’….! 
        Χα, και εδώ, ’’τη βγάζει καθαρή’’ ο Σατανάςςςςς….! 
        Και…., και…., στου Μωάμ το ‘’κομπολόι’’…., ίδιοι ένοχοι κι αθώοι….! ) ♣ 
 
► ▪ Κεφ. ΘΛΙΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Κύριός σου είπε στους αγγέλους : «Δημιουργώ τον άνθρωπο από πηλό. 
Όταν θα του έχω δώσει σχήμα και θα του έχω εμφυσήσει το πνεύμα Μου, γονατίστε και προσκυνήστε τον». 
          { …..ε, τελικά, ρε, ζουρλοΓάβ…., θα κατασταλάξεις να μας πεις από τι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος…., 
          γιατί ο κάτθρωπος ξέεεεερουμε ότι έγινε από φωτιά…., 
          που φωτιά θα σας κάψει…., ρε λαομπαίχτες και θεομπαίχτες κάτθρωποι Γαβρι έλ λες του Σατανά….! } 
Οι άγγελοι όλοι τον προσκύνησαν εκτός από το Σατανά, που ήταν πολύ περήφανος, γιατί ήταν άπιστος. 
«Σατανά», είπε ο Αλλάχ, «γιατί δεν προσκυνάς αυτόν που εγώ έφτιαξα με τα χέρια μου; 
Είσαι τόσο περήφανος ή νομίζεις πως αυτός είναι κατώτερός σου;». 
Ο Σατανάς απάντησε : «Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. 
Με δημιούργησες από φωτιά, ενώ αυτόν τον δημιούργησες από πηλό».  / Χμ, «από ανάξιο υγρό», ρε….! / 
 
«Φύγε, είσαι καταραμένος!» είπε Αυτός. «θα έχεις την κατάρα μου μέχρι τη Μέρα της Κρίσης». 
Ο Σατανάς απάντησε : «Δώσε μου αναβολή, Κύριε, μέχρι τη Μέρα της Ανάστασης». 
Ο Αλλάχ είπε : «Θάχεις αναβολή μέχρι τη Μέρα της Ανάστασης». 
 
           ■ Έι, ψψψψψιτ, ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’ -- Συνεργασία Θεού και Σατανά….: Παλαιά Διαθήκη : 
           ▪ Ιώβ : 1 : 12 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν 
                          / …..«όταν τα ουράνια όντα ήλθον διά να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου 
                          και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς»….. / 
           «Ιδού∙ όσα έχει είναι εις την εξουσίαν σου∙ μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου». 
           Εξήλθε τότε ο Σατανάς από προσώπου του Κυρίου….,….. 
           ▪ Ιώβ : 2 : 6 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν∙ «ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ / 
           αλλά φύλαξε την ζωήν του»….!…..  ---- …..έι, σήμερα, τις κόρες : χώρες –τους, τί και πώς…!; ---- ■ 
 
«Ορκίζομαι στη δόξα Σου», είπε ο Σατανάς, «πως θα παραπλανήσω όλους τους ανθρώπους 
(!;) εκτός από τους πιστούς υπηρέτες σου». 
          [ Χμ, ευθύς πιο πάνω λέει πως κι αυτούς θα παραπλανά….! Αλλά παζάρια ειδώλων είναι κι αυτά….! 
          Και…., χα, ο Σατανάς -- Ιμπλής, ω απείραστε Μωάμαρε, πώς και δεν σε πείραξε εσένα…., 
          ως επείραξε….. τον Ιησού Χριστό, τον Βούδδα,…!; ] 
Ο Αλλάχ απάντησε : «Μάθε τότε την αλήθεια, ( και δε λέγω παρά μόνο την αλήθεια ) :   / Βοήθειααααα….! / 
θα γεμίσω την Κόλαση με τους απογόνους σου        / Μπα, τί…!; Έχει απογόνουςςςςς κι ο Ιμπλήςςςςς…!; / 
και τους ανθρώπους που σε ακολουθούν». / …..α, μόνο με τους απογόνους του…!; / 
 
    { …..λοιπόννν, λυπάμαι πολύ…., αφού έτσι…., ω Χριστιανοί, ω Μουσουλμάνοι, ω και όσοι ‘’τέτοιοι’’…., 
    ε, τότε, ο, τάχα, όντως Σατανάς κι η κομπανία του…., 
    αν και είναι ο μόνος κι απολύτως υπεύθυνος για τη κακιά ‘’μοίρα’’ μας…., 
    με τα άκρως πονηρά δεδομένα σας…., είναι ελαχιστότατα κατακριτέος από τον Αλλάχ -- Θεό, χμμμμμ….! 
    Μα συνεχίστε, και, τα ‘’θεοκτονικά’’ σας και θα ’’συμβιβαστείτε ιστορικώς’’ και, και, ένεκα εμού….! } ◄    ▓ 
 
          ================================================================ 
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█              Κεφ. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : 
Καμιά ψυχή δεν θα σηκώσει το βάρος μιας άλλης.   / …..λεςςςςς…!; / 
 
        [_[ …..Βρε, κι εκεί πάνω κι εδώ κάτω…., ε, δεν γίνονται χατίρια….. στα από ‘’ένσημα’’ μπατίρια….! 
        Ααααα…., εκτός, βέβαια, αν είσαι Ένας Μωάμεθ…., ή Ένας Ιησούς,….. 
        και σε πλουσιοτραπεζώσει, εδώ κάτω, πλούσιός τις κι αμαρτωλός και ‘’νεκραναστητής’’ αρχιτελώνης, 
        ως ο δωρητής Ζακχαίος…., οπότε, κοντά στον τελώνη, 
        ‘’βολεύονται’’…., πλήρως, μάλιστα, χμ, κι αφιετικώς και με ‘’θυσίες’’ τους…., και οι οικείοι του…: 
        Λουκάς : κεφ. 19, εδ. 9 : Ι. Χ : «Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι»….! 
 
        Και, ναι, τότε, κανείς : καμιά ‘’ψυχή’’ δεν μπορούσε να πάρει τη θέση άλλης ‘’ψυχής’’ στη φυλακή…., 
        χμ, ούτε η ‘’ψυχή’’ Περσεφόνη, σώρρυ, Ήβη τη θέση της ‘’ψυχής’’ Άγγελος στον Άδη…., 
        πλην, μόνο, κι αν, αν πλούσιός τις : νεφέλη τις ‘’έβρεχε’’ : ‘’τα έσταζε’’ στον ‘’νεκροταφειούχο’’ Άδη…., 
        οπότε ανασταίνονταν : εκταφιάζονταν : αποφυλακίζονταν : ζωοποιούνταν :…., 
        ε, ή, έστω και σε υποβίβαση της κακουργηματικής ποινής σε πλημμέλημα, ‘’ξυπνούσε’’, ‘’πνεύμα’’ πια, 
        και, έτσι, ‘’κοιμούνταν εν τη κονιορτώ» : φυλακίζονταν σε ανοιχτό τάφο της….. ’’νεκροφάνειας’’….! ]_] 
 
Αν μια ψυχή φορτωμένη φωνάζει βοήθεια, ούτε ακόμα ένας στενός συγγενής 
δεν θα μοιραστεί το βάρος της. 
                     // …..ννναι, ακριβώς….! Ούτε, καν, ’’Ολυμπιονίκης αρσιβαρίστας’’….! //          █ 
 
         ============================================================ 
 
▓      ♣ ▪   Κεφ. ΓΙΑ ΣΙΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν το είχαμε Εμείς επιθυμήσει θα μπορούσαμε να τους είχαμε ακινητοποιήσει στο μέρος που στέκονταν, 
ώστε να μην μπορούσαν ούτε να προχωρήσουν ούτε να κάνουν πίσω. 
            /*/ …..’’Μπρος και πίσω…., μέσα κι έξω…., μια ζωή, πώς θα τ’ αντέξω….!’’….! 
            Ε, ‘’δυσνόητοι’’, ανατρέψτε, λοιπόν, τους υπανάπτυκτους…., μπας και ζήσετε μακροζώντας….! /*/ 
Ανατρέπουμε Εμείς την ανάπτυξη αυτών που τους χαρίζουμε μακροζωία. 
Δεν μπορούν να το καταλάβουν; ♣ 
 
■ ▪ Κεφ. ΣΑΒΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις : «Ήλθε η αλήθεια. Το ψέμα εξαφανίστηκε και δεν θα ξαναεπιστρέψει». 
 
                --//-- …..ω, επιτέλους…., χμ, και λίγο όνειρο μέσα στον εφιάλτη….! --//-- 
            [ ▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 3, εδ. 8 : «Προς τον σκοπόν αυτόν εφανερώθηκε ο υιός του Θεού : 
            διά να καταργήση τα έργα του διαβόλου». ] ■ 
 
▼ ▪ Κεφ. ΟΙ ΟΡΔΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις : «Διατάχτηκα να υπηρετώ τον Αλλάχ και να μη λατρεύω κανέναν εκτός από Αυτόν. 
Διατάχτηκα να είμαι ο πρώτος από αυτούς που θα υποταχτούν σε Αυτόν»………. 
 
       ( Σαλάμ’, Μωάμ…., κασέρ’, Ιησού….! Ε, λοιπόν, κάντε ‘τους ένα ‘’σάντουιτς’’ και ‘’φάτε’’ ‘το/’τους….! 
       Και….. ποιό «πρωτότοκο» υπόταχτο του οξαποδώ / …..απ’ τα 2 «βουτυρομελοφάγα»….. / είν’ 1ο…!; 
       Ε, βρείτε κάτι κι εσείς…., που τόσα, χμ, κεκαλυμμένα βρήκατε….! ) 
 
Να πεις : «Λαέ μου, κάνε μου ό,τι καλύτερο μπορείς και το ίδιο θα κάνω εγώ. 
Δε θα αργήσεις να μάθεις ποιος θα τιμωρηθεί με μια αιώνια και ατιμωτική τιμωρία»………. 
 
           ● …..έι, μήπως κι αυτή η σφαγή ήταν προφητεμένη…., και την επαληθεύεις εσύ, ρε Μωάμ…., 
           ‘’όπως’’…., τάχα….: 
           Ματθαίος : κεφ. 2, εδ. 17, 18 : «Τότε / κατά τη σφαγή των 14.000 νηπίων από τον βασιλιά Ηρώδη / 
           εκπληρώθηκε εκείνο που ελέχθη διά του Ιερεμία του προφήτου, 
           Φωνή ακούσθηκε εις την Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. 
           Ήτο η Ραχήλ που έκλαιε τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθή, 
           διότι δεν υπάρχουν πλέον.»….,….. 
           ή ‘’όπως’’ -- όπως….., τάχα ή όχι τάχα….,….: Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 2, εδ. 22, 23 : Ι. Χ :  
           «Θα την ρίξω λοιπόν / την ψευδοπροφήτισσα Ιεζάβελ / 
           εις το κρεββάτι άρρωστη και εκείνους που μοιχεύονται μαζί της, εις θλίψιν μεγάλην, 
           εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα της, (!;) και τα παιδιά της θα τα κτυπήσω με θάνατον»…!; 
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                      ---- Αχ…., Γιαχβέ κι Αλλάχ…., κι οι δυο, με αχ….! 
                      Αχαχούχουουου….! Έιιι, Γιαχβίδιο = Αλλαχίδιο…!; ---- ….. ● 
 
Δεν είναι αρκετός ο Αλλάχ για τον υπηρέτη Του, και όμως σε απειλούν με τα είδωλά τους. 
   { Ε, Αλλάχ Αμοιβάδα είσαι, ‘’αυτοδιαιρέσου’’ και, έτσι, ’’αυτοπολλαπλασιάσου’’, ω πλανεμένε πλανευτή…., 
   να είναι, τότε πια, υπερετεράρκης κι αναπείλητος, και, από τα μπουμπούσια -- είδωλά τους….! } 
Αληθινά, αυτός που ο Αλλάχ παραπλανά δεν έχει κανένα να τον καθοδηγήσει. 
Αλλά αυτός που ο Αλλάχ καθοδηγεί δε μπορεί κανένας να τον παραπλανήσει. 
Δεν είναι ο Αλλάχ μεγαλοδύναμος και ικανός να εκδικηθεί;». 
 
             --|-- …..ξου, ρε….. εκδικητικέ Αλλαλουμάχ…., σχιζοπειραματιστή….! Ξου…., ρε ξόανο -- είδωλο….! 
             Και…., ω μπουρδέ μπερδέ Μωάμ…., αφού, έστω, έτσι : όντως Θεός κι όντως Σατανάς, κι εδώ…., 
             για ρώτησε τον μπουρδέ μπερδέ Γαβ….. να σου πει 
             αν μπερδεύει….. τις πρόχειρες συμπαντοπλασίες του όντως Θεού…., 
             όπου έγιναν, χμ, ’’περίπου, ’’τέτοια’’….: 
             δοκιμαστικά -- πειραματικά -- ‘’θεατρικά’’ --…..: ιδές 1ο Σιωπολόγιο…., 
             με το επίσημο Σύμπαν μας…., στο οποίο, τελικά, κατέληξε…., 
             και, χα, σε μπέρδεψε κι εσένα, ωρέ αμπέρδευτε….! --|-- ▲ 
 
♣ ▪ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ήταν Αυτός που έστειλε τον απόστολό Του 
με οδηγίες και την αληθινή πίστη για να την κάνει να θριαμβεύσει πάνω σε όλες τις θρησκείες, 
             [ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 13, εδ. 9 : «Αλλ’ όταν έλθη το τέλειον / η Κ. Δ / 
             τότε το μερικόν / η Π. Δ / θα καταργηθή». ] 
όσο και αν οι ειδωλολάτρες μπορεί να το απεχθάνονται αυτό. 
 | «Ου μπαμπάκ, σιχαμερά, θριαμβο ή θηριο, ’’βατράχια’’», που ‘’θα ‘λεγε’’ κι ο Τζοβάνι ο Επικαλυπτής….! | 
 
Πιστοί, πολλοί είναι οι ραβίνοι και οι μοναχοί που κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων 
             *** Ω, τί λες, ρε υβριστή….! Και πώς θ’ αγοράσουν…., οι ικανοί, κυρίως, για πνευματική εργασία…., 
             τα ανάλογα…., βεβαίως, ακριβά…., ’’ένσημα’’ για τον ‘’Παράδεισο’’…., 
             ή τα πολυτελή άμφιά τους, ή…., ή…!; Και τί χρήματα θα δώσουν στον περάτη του Αχέροντα…!; 
             Μήπως θα τους δώσεις εσύ λάφυρα…!; Ρε…., α χέ…., χάροντα….! *** 
και τους εμποδίζουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Αλλάχ. 
Να κηρύξετε μια τρομερή τιμωρία για αυτούς που συσσωρεύουν χρυσάφι και ασήμι 
και δεν το ξοδεύουν για χάρη του Αλλάχ. 
 
              || ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 3, εδ. 16, 17 : Ιησούς 
                                 / …..με απειλή, προς τον επίσκοπο, χμ, άγγελο, της Λαοδικείας….. / : 
              Αλλ’ επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ζεστός, ούτε κρύος, θα σε ξεράσω από το στόμα μου. 
              Λέγεις, «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκην από τίποτε». || ♣ 
 
▌▪ Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : 
Ορκίζομαι στο όνομα αυτών που κατατάσσουν τους εαυτούς τους σε τάξεις, 
    || Α, ταξικά πράματα…., ρεεε, να…., απ’ τα ταξεωκαταταχτά ‘’αέρια’’…., ε, και βουρ τα ‘’κλασικά’’ σας….! || 
σε αυτούς που απομακρύνουν τους δαίμονες, και σε αυτούς που αφηγούνται τα λόγια Μας, 
πως ο Θεός σου είναι ο Μοναδικός Κύριος του ουρανού και της Γης 
και όλων αυτών που βρίσκονται ανάμεσά τους : ο Κύριος των ανατολικών Τόπων. 
 
          # …..νά ‘τα μας….. νά ‘τα μας….. τα φιδάκια μας…., χμμμμμ….! 
          Δηλαδή, χα, ουρανός και Γη και τα ενδιάμεσά τους…., όλα…., ανατολικοί Τόποι….! 
          Ποιός, λοιπόν, είναι ο Κύριος των ανατολικών Τόπων…., 
          ποιός ο Δεσποινίδος των δυτικών Τόπων…., 
          ποιός ο Δεσποινιδοκύριος των βορείων Τόπων….. 
          και ποιός ο Κυριοδέσποινος των νοτίων Τόπων…!; 
          Ε, το αν είναι…. μοναρχιστές, δυαρχιστές, τριαρχιστές, τετραρχιστές ή ιμπεριάλ επταρχιστές κ. α. λ…., 
          ή, χα,  και αναρχιστές…., ω, πια, κρίνατε μόνοι σας…., που «νουν έχετε ψηφίζειν τα Θηρία»….! # ▌ 
 
■ ▪ Κεφ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ : 
Ο Αλλάχ γνωρίζει τι κυοφορεί κάθε θηλυκό : Γνωρίζει κάθε αλλαγή μέσα στην μήτρα του. 
          // Έι, τα περί πάτρας κάθε αρσενικού το Αρχιτζίνι τα ξέρει…!; Α, και τα της κάθε σκνίπας τα ξέρει…!; // 
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Αυτός σχεδιάζει όλα τα πράγματα. ■ 
 
● ▪ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Τα αθλιότερα ζώα / …..ε, νααααα, δίποδα «αλληγορικά ζώα», που όλα, έτσι….! / για τον Αλλάχ 
είναι αυτά που δεν ακούνε, που δε μιλάνε και δεν έχουν λογική. 
Αν είχε διακρίνει Αυτός κάποια λογική σε αυτά θα τα είχε σίγουρα προικίσει με ακοή. 
Αλλά και αν ακόμα τα είχε κάνει να ακούνε, θα έφευγαν μακριά και θα αρνιόντουσαν να ακούουν. 
 
      [ Έιιιιι…., μακριάαααα…., όσο πιο μακριά απ’ τους, και, ’’θεοκτόνους’’…., για να σωθείτε….. κι εσείς….! 
      Και, ω Κτήνος Διόνυσε, σώρρυ, Μωάμεθ, ο γάιδαρος, που επιβεβαίωνε ότι είσαι ο Προφήτης του Αλλάχ, 
      ήταν….. εξεξεξαιρετικό ζώο….. και είχε, κι ακουστική, πρόσβαση στα κωδικικά –σας…!; ] ● 
 
♠ ▪ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν είναι αποφασισμένοι να σε 2 / 2 : ω Μωάμεθ / καταστρέψουν, 
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να καταστρέψουμε αυτούς.     // …..Ουρςςςςς, χμ, ρε σπιουνοπτηνά….! // 
Νομίζουν πως δεν μπορούμε να ακούσουμε τις μυστικές τους κουβέντες και τις κρυφές τους συνομιλίες; 
Ναι! Οι άγγελοί Μας που βρίσκονται στο πλευρό τους τα καταγράφουν όλα. 
       ( Ε, το πρακτοριλίκι : σπιουνολίκι -: ‘’αγγελο’’λίκι -: ‘’πτηνο’’λίκι :….. ‘’πήρε κι έδωσε’’, και, τότε κι εκεί…., 
       στο ‘’Σπίτι του Μεγάλου Αδερφού και στην Παράγκα της Μικρής Εξεξεξαδέρφης’’….! ) ♠ 
 
► ▪ Κεφ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν λέγεται τίποτα σε σένα που δεν έχει λεχτεί σε άλλους απόστολους πριν από σένα. 
 
            *$* Ε, αφού γάβγισες τα ίδια, ω, και, ενσαρκωτή ιδέα κι εσύ, αρχάγγελε Γάβ ρι ελ, 
            με τόσους ‘’τέτοιους’’, πριν…., και τα διαστρέβλωσαν, αυτοί ή άλλοι…., τα γαβγίσματά σου…., 
            γιατί όχι και αυτός…., ο Μωάμ…!; 
            Και…., κοίτα…., χμ, την επόμενη φορά που θα ‘’μας’’ τιμήσεις με την, ’’έτσι’’, παρ·απ·ουσία σου…., 
            να τα αφήσεις τα γαβγιστικά σου….. γραμμένα ή άλλως…., 
            αλλιώς, θα σου ξεριζώσουν…., άνθρωποι και κάτθρωποι τινέςςςςς, που τους ζούρλανες…., 
            τα κέρατα και την ουρά….! *$* 
 
Ο Κύριός σου είναι επιεικής, αλλά αυστηρός στην ανταπόδοση. 
Αν είχαμε αποκαλύψει το Κοράνι σε μια ξένη γλώσσα θα είχαν πει αυτοί : 
«Αν μόνο οι στίχοι του είχαν ερμηνευθεί! Γιατί σε μια ξένη γλώσσα, όταν ο Προφήτης είναι Άραβας;». 
                 --|-- …..αυτό δεν είν’ μετάφραση….,/ παράφραση στην άφραση/ και άλλα όμοια τέτοια….,/ 
                 αυτό είν’ αλά Αράβια….,/ ’’φεγγάρια σαν καράβια’’…../ και του Σατάν μπερκέτια….! --|-- ◄ 
 
▀  ▪ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Έτσι σου εμπνεύσαμε το πνεύμα της θέλησής Μας όταν δεν ήξερες τίποτα από πίστη ή από γραφές 
           ---- …..να, ρε, τίποτα δεν ήξερε κι από γραφές…., μα όλα από….. ’’άγραφες’’….! 
           Τώρα, όμως, αγιοπνευματούχος κι αυτός…., ως οι Γιαχβετζήδες…., 
           νααα…., διαμιάς και….. ’’δυτικοευρωπαϊκά καθολικό’’ ’’ξουράφι’’….! Ουί μεσιέ…., ουί μαντάμ…!; ---- 
και το κάναμε φως που οδηγεί αυτούς από τους υπηρέτες Μας που Εμείς θέλουμε. 
                       [ …..χμ, ευτυχώς που δεν μας θέλατε…., αλλά ΣΑΣ πρόλαβαν άλλοι…., ομοιοόμοιοί ΣΑΣ…., 
                       ωχ, κι άντε να ‘’αποτοξινωθούμε’’…., αλιά μας….! ] 
Θα τους οδηγήσεις σίγουρα αυτούς στο σωστό μονοπάτι : 
το μονοπάτι του Αλλάχ, στον οποίο ανήκουν όλα αυτά που η γη και ο ουρανός περιέχουν. ▄ 
 
♦ ▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Σε δοκιμάζουμε Εμείς συγκρίνοντάς σε με τους άλλους. / με τους προ αυτού σταλθέντες αποστόλους των / 
      ( …..με δοκιμές και με συγκρίσεις….,/ 1ος, και, στις σατανορήσεις…., ως, 1ος, και, στις πεορύσεις….! ) 
Δεν θα έχεις υπομονή; Ο Κύριός σου τα βλέπει όλα. ♦ 
 
◘ ▪ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν απαγγέλεις το Κοράνι, να ζητάς καταφύγιο στον Αλλάχ από τον καταραμένο Σατανά : 
δεν έχει καμιά δύναμη αυτός πάνω στους πιστούς που έχουν αποθέσει την πίστη τους στον Κύριο. 
                  ▌ ▪ Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 28 : Ι. Χ / ενθαρρύνων τους μαθητές του / : 
                  «Μη φοβάσθε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχήν. 
                  Να φοβάσθε μάλλον εκείνον / τον Σατανά / , που μπορεί να κάνη 
                  και ψυχήν και σώμα να χαθούν εις την γέενναν». ▌ 
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Αυτός έχει δύναμη μόνο πάνω σε αυτούς που είναι φίλοι του 
και αυτούς που υπηρετούν άλλους θεούς εκτός από τον Αλλάχ. ◘       ▓ 
 
                ============================================================ 
                ============================================================ 
 
                                                                  13 --- 12 ) 
█         ▀  ▪ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Μωάμεθ είναι ο απόστολος του Αλλάχ. 
Αυτοί που τον ακολουθούν είναι άσπλαχνοι στους άπιστους αλλά σπλαχνικοί ο ένας στον άλλον. 
                        // …..ωχ…., σπλάχνο τους και τζιέρι τους και τζινοκαμηλιέρη τουουουςςς….! // 
 
          ■ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 2, εδ. 25, 26, 27 : Ι. Χ : 
          «Σ’ εσάς δεν θα βάλω άλλο βάρος, εκείνο όμως που έχετε, κρατήστέ το έως ότου έλθω. 
          Εις εκείνον που νικά και κάνει το θέλημά μου μέχρι τέλους, 
          θα του δώσω εξουσίαν επάνω εις τα έθνη --- όπως και εγώ έλαβα εξουσίαν από τον Πατέρα μου --- 
          και θα τους ποιμάνη με σιδερένια ράβδον, σαν πήλινα σκεύη θα συντριβούν…..»….. ■ 
 
                (( …..ε, έτσι, και, ο σπλαχνικόςςςςς Παύλος, χμ, σε, χλιαρή εδώ, υποτροπή του Σαύλου –του….: 
                Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 13, εδ. 11 : Παύλος / προς μάγον Ελύμα / : 
                «Και τώρα, να, το χέρι του Κυρίου θα σε χτυπήσηˑ θα είσαι τυφλός και 
                δεν θα βλέπης τον ήλιον (!;) επί ένα διάστημα». [ Α, τυφλός ή ’’τυφλός’’…!; Συνεργάτης –τους…!; ] 
                Αμέσως δε έπεσε επάνω του θαμπάδα 
                και σκοτάδι και περιεφέρετο εδώ και εκεί ζητώντας να τον οδηγήσουν από το χέρι. )) ▀ 
 
▌ ▪ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Τέτοιοι είναι αυτοί που οι καρδιές τους και τα αυτιά τους έχουν σφραγιστεί από τον Αλλάχ, 
τέτοιοι είναι οι αδιάφοροι. 
               --|-- …..εχχχχχ…., κι ύστερα μου λες πως μόνο τους ‘’ενδιαφερόμενους’’ άπιστους πολεμούσε…., 
               χμ, να τους βάλει, χα, στη σωστή, στενή, λεωφόρο…., 
               λες κι αυτοί, οι αδιάφοροι, ουδέτεροι, δεν είχαν κάτι για λάφυρα κ. λ.π….! 
               Φιρί -- φιρί το πήγαινε, και, με αυτούς….. και ύπουλα…., σαφώς, ’’ωρίμου της ώρας’’….! --|-- 
Θα χαθούν σίγουρα στη μέλλουσα ζωή. ▌ 
 
♠ ▪ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Υποσχεθήκαμε Εμείς στο Μωυσή πως θα του μιλούσαμε μετά τριάντα νύχτες, 
στις οποίες προσθέσαμε δέκα νύχτες ακόμα : 
ώστε η συνάντηση με τον Κύριό του έγινε μετά σαράντα νύχτες. 
 
     [ Εμ, νύχτα γίνονται τα….. πρακτορικά καλάαααα της πρόσθεσης….. κι όχι μέρα…., σκοταδιστές γαρ….! 
     Ρε, άντε και ‘’καλά σαράντα’’….. της αφαίρεσης…., ρε….. ’’αφηρημένοι’’….! ] 
                || …..έι…., και….. τί νύχτες…!; Εαρινές, θερινές,….. συμβατές, ασύμβατες…!; 
                Ε, ο έχων νουν….. ψηφησάτω το Ισλαμοθηρίον…., 
                όμωςςςςς…., της εποχής του τον αντίπαλο…., ως και με τον Ιωάννη τον Απο,Επι,καλυπτή….! || ♠ 
 
◘ ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Δώσαμε Εμείς στο Μωυσή τις Δέκα Εντολές 
             ---- Α, ναι, «που έδωκεν / ο Θεός / εις αυτόν τας δύο πλάκας των εντολών, τας λιθίνας πλάκας, 
             γεγραμμένας με το δάκτυλον του Θεού»….: Έξοδ.: 31 : 18…., 
                        / Εχ, ναι, έγκορμος και με….. κωλοδάκτυλα ο ‘’Μεγαλάδελφος’’ Κύριος….! / 
             μόλις τελείωσε τη συνομιλία μαζί του / στο όρος Σινά και σε 40 μερόνυχτα / και τις έσπασε και….! 
             Ωρέ, ’’σπάστε πλάκα’’….! ---- 
και τη γνώση του καλού και του κακού, για να οδηγηθείτε σωστά. 
 
                   [ …..Χμ, μήπως τις Δέκα Εντολές δεν του τις έδωσαν του Μωυσή οι ΕΣΕΙΣ -- ΑΥΤΟΣ….. 
                   και του τις έδωσαν οι θιγόμενοι, άμεσα ή μη, από τον….. «βουτυρομελοφάγο»….. Μωυσή 
                   σε, πεταγμένες στην αυλή του, πέτρες…., 
                   για…., έστω, μόνο, 10…., ανάλογα αμαρτήματά του…., 
                   που, μετά, τις ‘’συνέθεσε’’ σε μία πέτρα…., 
                   ε, βάζοντας και λίγη, δικιά του, ’’συνειδησιακή’’ ‘’σάλτσα’’, 
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                   σαφώς, και, επιδιωξική του, και τους…!; ] 
 
Ο Μωυσής είπε στο λαό του : «Βλάψατε τους εαυτούς σας, αδέρφια μου, λατρεύοντας το μοσχάρι. 
              ---- Α, τα παράπονά σου, ρε Μωυσή, προπαντός, στον ειδωλολάτρη, ‘’μικρό’’, αδελφό σου Ααρών : 
              πρότυπο του Μωάμ….! Εεε, εννοείται, κι αυτά –μου, ως ‘’μας’’ τα λένε οι εδώ ‘’τέτοιοι’’….! ---- 
Στραφείτε μετανιωμένοι στο Δημιουργό σας και σκοτώστε τους ενόχους. 
Αυτό θα είναι καλύτερο για Αυτόν». Και Αυτός μαλάκωσε μαζί σας. 
                  /*/ Ε, από τότε, φαίνεται, θα έγινε….. κι Αυτός -- εκείνος ο θεοποιημένος….. μαλάκος….! 
                  Μπούχτισε από αίμα θυσίας τετραπόδων κ. α. λ σε ναούς του, χμ, και….. μαλάκωσε….! 
                  Μόνο που, ’’τώρα’’, ζητά αίμα διπόδων ‘’ενόχων’’…., το….. μοσχαροκέφαλο βαμπιροθηρίο….! 
                  Οποία, χμ, ουρανοθεία σκεψαυνανίσματα….! Χειρότερα κι από τα, χμ, γηινοκατθρώπινα….! /*/ 
Αυτός είναι ο Επιεικής, ο Ελεήμονας………. 
Να πεις : «Θα φιλονικείτε μαζί μας για Αυτόν, για το ποιος είναι ο Κύριός μας και ο Κύριός σας; 
Από τα έργα μας θα κριθούμε και οι δύο. Σε αυτόν μόνο έχουμε εμείς αφιερωθεί». 
     / Ω καββάλ ’’κολπάκια’’ Ζεφθαίε, σώρρυ, Μωάμ…., αυτοί έχουν τον Κεμώχ….! Αν είναι να…., ε, να….! / 
Ισχυρίζεστε πως ο Αβραάμ, ο Ισμαήλ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι φυλές τους, ήταν όλοι χριστιανοί ή Εβραίοι; 
Γνωρίζετε εσείς καλύτερα από τον Αλλάχ; 
      [ Ναι, μπρε σεις…., χμ, ίσα ο Γιαχβέ σας με τον Αλλάχ τους…!; Ισμαηλίτες, κι όχι Ισραηλίτες, ήσαν….! ] 
 
Ποιός είναι περισσότερο διεφθαρμένος από τον άνθρωπο που κρύβει μία μαρτυρία 
που έχει δεχτεί από τον Αλλάχ; 
      (( …..έλα, ρε και συ πολεμογκιργκίρη, καββάλ «σπαρτέ», Μωάμεθ Κάδμε….! 
      Μπορεί να την αποκωδικοποίησαν κι απομνημόνευσαν λάθος κι αυτήν την ‘’σιωπο’’μαρτυρία Του….! 
      Δεν είναι όλοι Μωάμες…., χμ, μάλιστα, με επαγγελματίες ενθυμητές : μνήμονες υποτακτικούς τους….! )) 
Αυτός παρακολουθεί όλες σας τις πράξεις. ◘ 
 
♣ ▪ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Κάναμε μια συμφωνία μαζί σου όπως κάναμε Εμείς με τους άλλους προφήτες, με το Νώε και τον Αβραάμ, 
με τον Μωυσή και τον Ιησού, το γιο της Μαρίας. 
           { …..α, πάντα, κάθε φορά που λέει για τον Ιησού, βάζει δίπλα και το όνομα της Μαρίας…., 
           ’’αλλού’’ Μύριαμ…., λες και σε αντιδιαστολή του πραγματικού και ‘’θαμμένου’’ άλλου ‘’Ιησού’’…., 
           που ήταν, βεβαίως, ο ‘’θαμμένος’’ ‘’λόγω τε και έργω’’, γιος και της μάνας του και του πατέρα του….! } 
Κάναμε μια επίσημη συμφωνία μαζί τους, 
             * Ωχ…., αν ήταν ανεπίσημη η «Καινή Διαθήκη»…., θα είχε, μάλλον, πιότερο, και, αίμα….! * 
ώστε να μπορεί ο Αλλάχ να ανακρίνει τον ειλικρινή για την ειλικρίνειά του. 
        --/-- Ω Ι. Χήδες…., ένας «μεσίτης μη ενός» : αμπελο,συκο,….. πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι…!; --/-- 
Αλλά για τους άπιστους έχει ετοιμάσει μια τρομερή τιμωρία. ♣ 
 
► ▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : 
Εσείς / ω Ισραηλίτες / που σας δόθηκαν οι Δέκα Εντολές! 
Πιστέψτε σε αυτά που έχουμε Εμείς αποκαλύψει, επιβεβαιώνοντας τις γραφές σας, 
πριν εξαλείψουμε τα πρόσωπά σας και τα στρέψουμε προς τα πίσω, 
 
           ([ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 9 : «Ούτε να πειράζωμεν τον Χριστόν, 
            καθώς και μερικοί από αυτούς επείραξαν και εθανατώθησαν από τα φίδια». ]) 
                    [{ …..α, έτσι…., θα πάνε στο σωστό μονοπάτι, οι άπιστοί σου, ωρέ Μωάμ…., 
                    στραβώνοντας κι εσύ, και ΑΥΤΟΙ -- ΑΥΤΟΣ και τα άλλα δίποδά σου, τις μούρες τους….! 
                    Δοκίμασε…., χμ, που ‘’πείραμα’’ κάνετε…, και, να ιδείς, θα επιβεβαιωθούνε, και, οι άγραφες….! 
                    Άλλωστε, οι προφητείες κι οι συμφωνίες Κυρίών πρέπει, ξου, να επληρώνονται….! 
                    Μόνο που πληρώνονται, κάποτε, ακριβά…., πολύ ακριβά…, σαν έχει και ’’ανατιμήσεις’’….! }] 
 
ή σας καταραστούμε όπως καταραστήκαμε τους παραβάτες Σαμπάθ. 
            || Α, παραβάτες ξεπαραβάτες…., τους προέκυψε, ‘’μετά’’ και μάλλον απ’ αυτούς, 
            ο εξεξεξαγνιζόσπερμος Μέγας Μωάμεθ, σώρρυ, Σαμπαθάη….! || 
Αυτά που προστάζει ο Αλλάχ θα εκπληρωθούν. 
Ο Αλλάχ δε θα συγχωρέσει αυτούς που υπηρετούν άλλους θεούς εκτός από Αυτόν, 
αλλά Αυτός θα συγχωρέσει αυτούς που θέλει για άλλα αμαρτήματα. ◄          █ 
 
          ============================================================ 
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▓            ◘ ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Να δοξάζετε τον Αλλάχ τις καθορισμένες μέρες………. 
 
       $ Χμ, τα στημένα είναι, μόνο, για θεατροπαραστάσεις…., 
       που….. δεν γεννούν…., μα, μόν’, σκοτώνουν…., και, τις ψυχοαναστάσεις….! 
       Και, γι’ αυτό…., βουρ…., αυθορμήσεις…., για ‘’προβολές’’, ναι, γόνιμες….. 
       κι ‘’ενδοβολές’’….. και ‘’συναντήσεις’’….! $ 
 
              ● ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας, κεφ. 4, εδ. 10 : 
              «Φυλάττετε ωρισμένας ημέρας και μήνας και εποχάς και έτη»….. 
              ▪ Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 5 :  Ι. Χ : 
                       / …..προς Φαρισαίους, που τον κατηγορούσαν  ότι καταργεί το Σάββατον, ως αργία….. / 
              «Ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος του Σαββάτου». ( Ε, κι ο Υιός του Γιαχβέ, είναι κουμ της…!; ) ● 
 
Αυτός θέλει να νηστεύετε ολόκληρο το μήνα / τον εορτάσιμο ιερό μήνα τους / 
για να Τον υμνείτε και να Τον ευχαριστείτε για την καθοδήγηση που σας έδωσε………. 
 
Σε ρωτάνε για τον ιερό μήνα. 
               [ Α, κοίτα, ρε, τι απορίες έχουν τα ‘’τέτοια’’…., χμ, που….. όλα τα ειρηνικά τα έκαναν πριν….. 
               κι έμεινε σειρά και για τα πολεμικά….! Να…., ναι, βρε λαοτζίκια και μαζόχια στα καζίκια…., 
               είναι μικρό, χμ, παράπτωμα το να κάνετε, εκτός της ιερής περιόδου, έρωτα….. κι όχι πόλεμο….! 
               Και η, κατά Θεό, ερωτολατρεία δεν είναι ούτε χειρότερο….. ούτε καλύτερο, και, από τη σφαγή…., 
               απλά, ανώτερο…., και, από αυτήν εδώ, χμ, την….. αντιειδωλολατρεία….! ] 
Να πεις : «Είναι μεγάλο παράπτωμα να πολεμάτε κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, 
αλλά το να εμποδίζετε άλλους από το μονοπάτι του Αλλάχ, 
να αρνιέστε Αυτόν, και να διώχνετε τους προσκυνητές από το Ιερό Τέμενος, 
είναι ακόμα μεγαλύτερο παράπτωμα για Αυτόν. 
Η ειδωλολατρεία είναι χειρότερη από τη σφαγή».    / Να…., τι Κοράνι….. τι Κοράκι….! Κρα -- κρα….! / ◘  
 
♦ ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΑΛΛΑΧ : 
Απαντώ / Εγώ ο Αλλάχ / στην προσευχή του ικέτη όταν Με καλεί, 
         || ▪ Ματθαίος : κεφ. 7, εδ. 7 : Ιησούς : Ζητάτε και θα σας δοθή, ερευνάτε και θα βρήτε, 
         κτυπάτε και θα σας ανοιχθή η πόρτα. || 
γι’ αυτό να απαντήσουν αυτοί στο κάλεσμά Μου ( Εχχχ, ποίο Κτήνος χτυπά την πόρτα μας μεσάνυχτα…!; ) 
και να αποθέσουν σε Εμένα την εμπιστοσύνη τους, για να καθοδηγηθούν σωστά. 
               { …..Εμ, πολλές φωνές αλλάζεις, ω Αλαλαλαλλάχ…., πολλές, κι ανισόρροπες, οι βουλές σου…., 
               κι εσύ κι ο εξεξεξάδερφός σου Γιαχβέ κ .τ. λ…., 
               κι από μέρους, και, μας, εμπιστοσύνη κι απαντήσεις γιοχ….! 
               Ίσως…., χμ, μετά από μια….. ’’ψυχοθεραπεία’’ –σου…., ω σχιζόφρενε…., 
               να….. σε, σας, πάρουμε…., λίγο καθόλου…., στα σοβαρά….! } ♦ 
 
♣  ▪ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ: 
  / Μουουου…., μουουου….. η αγελάδα….. και….. μπρρρ…., μπρρρς….. ο μπουγάς…., α, κι ο τράγος….! / 
Δεν έχετε ακούσει για αυτόν που φιλονικούσε με τον Αβραάμ για τον Κύριό του 
επειδή Αυτός του είχε χαρίσει το βασίλειο; 
         [ ….. και Αλλάχ τους….. και Γιαχβέ τους…../ βασιλόφρονες Κυρές τους….,/ 
         κιχ, βρε, για….. Δημοκρατία….,/ που ο δήμος για….. δουλεία….! 
         Και, μήπως, κωδικιζέ : ‘’αποκρυφέ’’…., ω Ααρωνικέ : ντεμέκ δημοκρατικέ, βασιλόφρονα, Μωάμεθ…., 
         το ΑΓΕΛΑΔΑ έχει σχέση με τον χρυσό ΜΟΣΧΟ του Ααρών….. 
         και στέλνεις, προειδοποιητικά του κι αλά Ι. Χ, ‘’μήνυμα’’ στον Αλλάχ…!; Έι, αλλάζεις ‘’βάπτισμα’’…!; ] 
Ο Αβραάμ είπε : «Ο Κύριός μου είναι Αυτός που έχει δύναμη να δώσει ζωή και να προκαλέσει το θάνατο». 
«Εγώ επίσης», απάντησε ο άλλος, «έχω δύναμη να δώσω ζωή και να προκαλέσω τον θάνατο». 
                                / Ω, τι σκεψαυνανιοκόντρες….! / 
«Ο Αλλάχ φέρνει τον ήλιο / τη Γη…!; / από την ανατολή», είπε ο Αβραάμ. «Φέρτον μόνος σου από τη δύση». 
     *** …..χξς΄ςςςς…., και…., και…., στου Αβράμ τους τα μεθύσια…., τα ανάποδα είναι ίσια…., 
      η ανατολή είναι δύση…., ποιος να τα αμφισβητήσει….! Και….. η Ακινησία /μετα/φέρνει την ακινησία…!; 
      Άει και ταραχτείτε, πιστοί τε και άπιστοι…., ναι, και πείτε στον Αλλάχ να φέρει τον ήλιο απ’ τη δύση….! *** 
Ο άπιστος ταράχτηκε. Ο Αλλάχ δεν οδηγεί τους άδικους………. 
 
Ο Προφήτης τους τούς είπε : «Ο Αλλάχ έχει ορίσει το Σαούλ ως βασιλιά σας». Αλλά αυτοί απάντησαν : 
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               ( …..«Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις….;»…., ωχ, αυτό είναι, ‘’τσόντα’’, από άλλη ‘’ταινία’’….! ) 
«Θα δοθεί η βασιλεία, όταν εμείς την αξίζουμε περισσότερο από αυτόν; 
Εξάλλου, αυτός δεν είναι καθόλου πλούσιος». 
      || Α, κι αυτοί οι, «φτωχόμυαλοι», πλούσιοι…., ’’μονοπώλιό’’ τους τη θέλουν την εξεξεξουσία…! Βουρ….! 
      Εμ, έτσι : ‘’σπαστικά’’ κάνει ο Αλλάχ, όταν δεν βρίσκεται κανείς πλούσιος να πολεμήσει, 
      ξοδεύοντας, για την αιτία Του….! Άλλωστε, μερικά ‘’πτωχά’’ ‘’νερά’’ ξέρουν κι από ‘’πολεμικά αέρια’’….! || 
Αυτός είπε : «Ο Αλλάχ τον έχει διαλέξει να σας κυβερνάει και του έδωσε σοφία και τον ανέβασε ψηλά. 
Ο Αλλάχ δίνει την κυριαρχία του σε όποιον Αυτός θέλει. Αυτός είναι μεγαλοδύναμος και παντογνώστης». 
 
Ο προφήτης τους τούς είπε επίσης : «Η άφιξη της Κιβωτού θα είναι ο οιωνός της βασιλείας του. 
Σε αυτήν θα υπάρχει η ηρεμία που στέλνει ο Κύριός σας, 
και τα ιερά λείψανα που ο Οίκος του Μωυσή και ο Οίκος του Ααρών άφησαν πίσω. 
           [ …..Με Δον ‘’τέτοιους’’ από Οίκους….,/ ’’Μαφιοζοοικογένεια’’….,/ με πρόβατα σαν λύκους….! ] 
Θα οδηγηθεί από τους αγγέλους. 
                ( …..ραβίνοι σέρνουν κιβωτό….,/ άγγελοι, βρε, καράβι….,/ 
                Καίσαρες, πάντα, Καίσαρες….,/ λαοί τους, πάντα, σκλάβοι….! ) 
Θα είναι ένα σημάδι για εσάς, αν είστε αληθινοί πιστοί. 
 
Και όταν ο Σαούλ βάδισε με το στρατό του, είπε : 
«Ο Αλλάχ θα σας βάλει σε δοκιμασία σε ένα ορισμένο ποταμό. 
       ** Έι, αντρεςςς του κωδικικού : ‘’απόκρυφου’’ ‘’Κουρείου’’ των Κεγχρεών, δοκιμαστείτεεε σ,Σ,τυγερά….! 
       Σας περιμένουν, ’’πάνω’’, τα δροσάτα ουρί…., α, και, ’’κάτω’’, το διψασμένο τους τσιβί….! 
       Και….. ο εδώ ποταμός είναι ο Κεγχρεός, όπου ‘’κουρεύονταν’’ οι πολεμιστές, πριν απ’ τον πόλεμο…!; ** 
Αυτός που θα πιει από το νερό του θα πάψει να είναι στρατιώτης μου, 
αλλά αυτός που δε θα πιει από αυτό, ή θα αρκεστεί να το γευτεί από τη χούφτα του, 
θα πολεμήσει στο πλευρό μου». ♣ 
 
◘  ▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
(!;) Ο Αλλάχ έχει βάλει σε ψηλότερη τάξη αυτούς που μάχονται με τα αγαθά τους 
και τους ανθρώπους τους από αυτούς που έχουν μείνει στο σπίτι. 
           [ …..ε, κι αυτοί, μα κι οι οικείοι τους, πρώτοι στις φοροαπαλλαγές….. και στις ‘’θητειο’’απαλλαγές….! 
           Όλα τα στρατόπαιδα…., να, για τα φτωχόπαιδα….! ] ◘ 
 
▌ ▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : 
Και γιατί δε θα πολεμούσατε για την αιτία του Αλλάχ, 
και για τους ανυπεράσπιστους γέρους, τις γυναίκες, και τα παιδιά 1 / 1 : στη Μέκκα / που λένε : 
«Ελευθέρωσέ μας Κύριε, από αυτήν την πόλη των αδίκων, στείλε μας ένα φύλακα, 
   [[ Ρε ΣΥ…., κι αλλού υπήρχαν ανυπεράσπιστοι αδικημένοι…., ναι, και γιατί δεν πήγες, και, σε αυτούς….!      
   Α, ‘’σαν’’, και, τους του σημερινού Ο. Η. Ε…., χα, που στέλνουν βοήθεια, μόνο, κει που τους συμφέρει….! ]] 
στείλε μας έναν που θα μας βοηθήσει!». 
       ( …..φιρί -- φιρί το πήγαινες….,/ για μια….. αντιμπαινέκα….,/ και συ, ’’αλεπουδο’’σόι….,/ 
       Δυνάστρα, που, και, μειονότητες,/ δυνάστευες…., εχ, Εξουσία Μέκκα….,/ πάν’ κι ένοχοι κι αθώοι….! ) ▌ 
 
► ▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν μπορείτε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο αν ο Αλλάχ θέλει να τον παραπλανήσει. 
            { ▪ Ιωάννης : κεφ. 6, εδ. 44 : Ι. Χ : «Κανείς δεν μπορεί να έλθη σ’ εμέ, εάν ο Πατέρας που με έστειλε 
            δεν τον ελκύση, και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτην ημέραν.». } 
       || Ε, και, γι’ αυτό, δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς μας, ω παραπλανημένα….! Εκεί, λοιπόν….! || 
Οι καρδιές των ανθρώπων που Αυτός δε θέλει να εξαγνίσει 
θα ανταμειφθούν με ατίμωση σε αυτόν τον κόσμο και με μια θλιβερή τιμωρία στον επόμενο……….. 
   [ Ωχ, πλην απ’ τα προηγούμενά τους ‘’τέτοια’’….. ‘’τέτοια’’…., έπονται τα ‘’αλλιώτικά’’ τους….. ‘’τέτοια’’….! ] 
 
Έχουμε τάξει Εμείς ένα νόμο και έχουμε χαράξει ένα μονοπάτι για τον κάθε ένα από εσάς. 
Αν ήθελε ο Αλλάχ, θα μπορούσε να σας έχει κάνει ένα έθνος : 
          [[ …..εμ…., έτσι…., αν ήταν Έναςςςςς…., ο Έναςςςςς…., ’’θα μας έκανε, και, ένα έθνος’’….! 
          Ο Έναςςςςς…., χξς΄…., που είναι, χμ, ’’678’’ κανιβάλ Καββάλ «σπαρτοί» σχιζοβαβελιστές…., 
          αυτός ξέρει, και, να εθνοδιαιρεί…., και Εκεί και….. Αλλαχ ούουουουου….! ]] 
Αλλά Αυτός θέλει να σας δοκιμάσει μέσα από αυτά που σας έχει προσφέρει. ◄ 
 
♠ ▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
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Κάναμε επίσης Εμείς μια συμφωνία με αυτούς που έλεγαν πως είναι Χριστιανοί, 
αλλά αυτοί επίσης έχουν ξεχάσει πολλά από αυτά που διδάχτηκαν. 
         ** Χα, είναι, μπρε Μωάμ Έριδα…., που δεν είχαν επαγγελματίες ενθυμητές -- μνήμονες…., χμμμμμ…., 
         και, για να τους γράφουν, και, τις Γαβριηλοαποκαλύψεις…., ως εσύ, ω αστοιχείωτε διχονοιοβάλτη….! ** 
Γι’ αυτό σπείραμε ανάμεσά τους την εχθρότητα και το μίσος, 
που θα τα υποφέρουν μέχρι τη Μέρα της Ανάστασης, 
      { Έι, «σπαρτό»πληκτοι, φανταστείτε, πρώτα, πρακτοριλίκια τους…., μα και τους…., και φακελώματα…., 
      και, ύστερα, ’’προγραφικές’’ μάστιγες και Κρίσεις, 
      χμ, σε προαναστάσιμες μέρες και νύχτες…., εχ, για τα είδωλα….! } 
όταν ο Αλλάχ θα φανερώσει σε αυτούς όλα αυτά που έχουν κάνει………. 
       // …..α, μην τους κάνεις και πολύ μαύρη τη ζωή, ρε Μωαμεθάραρε, και ποθήσουν το θάνατο…., 
       γιατί….. αυτοί που πόθησαν…., και, εξαιτίας ‘’σας’’…., το θάνατο….. 
       είναι ‘’ένα κι ένα’’ για ‘’καμικαζο’’αυτοθυσία, κυρίως….! // ♠ 
 
◘ ▪ Κεφ. ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις : «Άπιστοι, δεν υπηρετώ εγώ αυτά που λατρεύετε, ούτε εσείς υπηρετείτε αυτά που λατρεύω εγώ. 
Ποτέ δε θα υπηρετήσω εγώ αυτά που λατρεύετε, ούτε θα υπηρετήσετε ποτέ αυτά που εγώ λατρεύω. 
Εσείς έχετε τη δική σας λατρεία, και εγώ έχω τη δική μου». 
            / …..χμ, έτσι, μπράβο…., μα, έι, εδώ, «ιερή» κολποπαγίδα του….! Ωχ, Κεμώχ…., αχ, Αλλάχ….! / 
 
           [ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 3, εδ. 10, 11 : Άγιο Πνεύμα: / Ο Κύριος / Διά τούτο αγανάκτησα 
           κατά της γενεάς εκείνης και είπα, πάντοτε πλανάται η καρδιά τους, δεν εγνώρισαν τας οδούς μου. 
           Διά τούτο ωρκίστηκα, εις την οργήν μου, ότι αυτοί / πλην του Μωυσή και των του οίκου του / 
           δεν θα εισέλθουν ποτέ εις την ανάπαυσίν μου. ] ◘ 
 
▌▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
          // Έι, άντε και καλή μάσα σε καλό….. μυστικό δειπνοτραπέζωμα, ω σύντροφοι και σύμπιστοι φίλοι…., 
          α, και….. καλή χώνευση….. και….! // 
Πιστοί, μην επιδιώκετε τη φιλία των άπιστων και αυτών που τους δόθηκε το Βιβλίο πριν από εσάς, 
που έχουν κάνει τη | Τί, είναι θρησκεία τα πολεμο’’τέτοια’’…!; | θρησκεία σας ένα παιχνίδι και διασκέδαση. 
         | Ω…., ενώ εσύ….! Κωμική τραγωδία…., ή τραγική κωμωδία…., και η τους…., μα και η σας….! | 
 
Να φοβάστε τον Αλλάχ, αν είστε αληθινοί πιστοί. Όταν τους καλείς να προσευχηθούν, 
έχουν την προσευχή σαν παιχνίδι και διασκέδαση. Το κάνουν αυτό επειδή δεν έχουν καθόλου αντίληψη. 
    {{ Α, σώρρυ, ρε άδικε Μωάμ…., όχι….! Είναι γιατί δεν μπορούν να δίνουν θεατροπαραστάσεις 
    σε πιο διασκευασμένο σενάριο…., μ’ άλλον σκηνοθέτη, μ’ άλλον σκηνογράφο, μ’ άλλα θεατρικά εφφέ,….! 
    Γιαβάς -- γιαβάς…., που η μετάλλαξή τους…., και τους….: των καταχτημένων Ισραηλιτών κ. λ. π…., 
    είναι θέμα χρόνου…., χμ, συμβατού….. δια,χωρο,χρόνου….! }} 
 
Να πεις : «Λαοί του Βιβλίου, μας μισείτε για κανένα άλλο λόγο 
εκτός από ότι πιστεύουμε στον Αλλάχ και σε αυτά που έχουν αποκαλυφθεί 
σε εμάς και σε άλλους πριν από εμάς, και επειδή οι περισσότεροι από εσάς είναι άδικοι;». 
Να πεις : «Θέλετε να σας πω ποιοι θα δεχτούν τη χειρότερη ανταμοιβή από τον Αλλάχ; 
Αυτοί που τους έχει καταραστεί ο Αλλάχ και που έχει οργιστεί μαζί τους, 
και τους έχει μεταμορφώσει σε πιθήκους και γουρούνια / …..ε, δίποδα «αλληγορικά» ‘’τέτοια’’….! / , 
και αυτοί που λατρεύουν ψεύτικους θεούς. 
 
                 * …..χμ…., η εκδίκηση του….. «υπόλοιπου»…., ή το….. υπόλοιπον της εκδίκησης…!; 
                 Και….. αυτός δεν είναι ο Αλλάχ….,/ μήτε Γιαχβέ ραβίνος….,/ 
                 ο…., σε πρώην του, είναι, ζωή….,/ μεταλλαχτής ‘’Δαρβίνος’’….! * 
 
         ■ ▪ Ματθαίος : κεφ. 15, εδ. 24 : Ιησούς : «Δεν είμαι σταλμένος 
         παρά εις τα πρόβατα τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ».  | Τί είπατε, ω μη Ισραηλίτες : «σκυλιά»…!; | 
         ▪ Μάρκος : κεφ. 7, εδ. 27 : Ο δε Ιησούς της είπε 
/ της εθνικής, ειδωλολάτρισσας και Συροφοινίκισσας, που τον παρακαλούσε να ξεδαιμονίσει την κόρη της / : 
         «Άφησε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, / του Ισραήλ / 
         διότι δεν είναι σωστό να πάρωμε το ψωμί των παιδιών και να το ρίξουμε στα σκυλιά». ■ 
 
Η κατάστασή τους είναι η χειρότερη και έχουν απομακρυνθεί πολύ από το σωστό μονοπάτι»………. 
 



84 

Άπιστοι είναι αυτοί που λένε : «Ο Αλλάχ είναι ο ένας από τους τρεις». 
 
       ** Ε…., όπου βασιλιάδες, χμ, ισόθεοι, εκεί κι οι Τράγιες τριάδες….: Συρία, Αίγυπτος, Ινδία, Ισραήλ,….: 
       Πατήρ -- ‘’Μεγάλος Αδελφός’’…., Υιός και λόγος -- βασιλιάς εγκάθετός του….. 
       και Άγιον Πνεύμα -- ιμπεριάλ ιδέα…., 
       είτε γεωεπεκτατικά, είτε κοινωνικοεπεκτατικά, είτε πολιτιστικοεπεκτατικά, είτε…., πάντως, Τραγίως….! **  
 
             {${ ▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 5, εδ. 7, 8 : 
             «Τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν [ εις τον ουρανόν ο Πατέρας, ο Λόγος 
             και το Άγιον Πνεύμα και αυτοί οι τρεις είναι ένα και τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν εις την γην ] 
             το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα και οι τρεις είναι σύμφωνοι.  
                          || Τί, αγία τριάς ή τρ αγία εξάς…!; Διχοτομημένη ή τριχοτομημένη αμοιβάδα ο,η,το….!; || }$} 
                   {[ …..Ω ψοφίμια…., τρεις είν’ οι λεβέντεςςςςς….. κι ο αγέραςςςςς ένας…., 
                   δυο είν’ οι λεβέντεςςςςς….. κι ο αγέραςςςςς ένας…., 
                   ένας ο λεβέντηςςςςς….. κι ο αγέραςςςςς ένας…., 
                   ουδείς είν’ ο λεβέντηςςςςς….. κι ο αγέραςςςςς ένας…., 
                   ουδείς είν’ ο αγέραςςςςς…., ε, κι ο Λεβέντης….. Έναςςςςς και….. ζωντανόςςςςς : Ζήβαςςςςς….! 
                   ’’Σιωπήηηηη’’, ω εγκάθετες σε γαίες…., 
                   ουρανόθεν : εξωτερικόθεν : Αμερικόθεν…., σκαιώδεις και μη ‘’τέτοιες’’ τριάδες….! ]} 
 
Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας Θεός. 
              || Εμ…., απ’ όποιονε ‘’τ’ αρπάζει’’…., να, Θεό τον ονομάζει…., χξς΄, ο «πρώτος μονοθεïστής»….! || 
Αν δεν σταματήσουν να το λένε αυτό, αυτοί από αυτούς που δεν πιστεύουν θα τιμωρηθούν αυστηρά. 
Δε θα στραφούν στον Αλλάχ μετανοημένοι για να ζητήσουν συγγνώμη από Αυτόν. 
Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας. 
Ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας απόστολος : 
Άλλοι απόστολοι πέθαναν πριν από αυτόν. Η μητέρα του ήταν μια άγια γυναίκα. 
Και οι δυο έφαγαν επίγεια τροφή. 
 // Ε, και λίγο νέκταρ….. και λίγη αμβροσία…., για καμουφλάζ επιδόρπιο…., αυτοί εδώ που μας δείχνετε….! // 
 
Κοίταξε πώς κάναμε Εμείς σαφείς σε αυτούς τις αποκαλύψεις μας. Κοίταξε πώς αγνοούν την αλήθεια. 
Να πεις : «Λαοί του Βιβλίου. Μη παραβαίνετε τις προσταγές της αλήθειας στη θρησκεία σας. 
Μην υπακύπτετε στις επιθυμίες αυτών που έχουν ήδη σφάλει, που παραπλάνησαν πολλούς 
και αυτοί οι ίδιοι έχουν απομακρυνθεί από το σωστό μονοπάτι. 
Αυτοί από τους Ισραηλίτες που δεν πίστευαν καταράστηκαν από το Δαυίδ και τον Ιησού, το γιο της Μαρίας : 
τους καταράστηκαν επειδή επαναστάτησαν και έκαναν το κακό 
και ποτέ δεν εμπόδισαν ο ένας τον άλλο από το να κάνει αδικίες. Κακές ήταν οι πράξεις τους. 
 
        || …..ναι…., ω Μωάμ…., αλλά και το να βάζεις τις τριχοσατανομπούρδες σου και ό,τι άλλο, λάθος ή μη, 
        στο ‘’στόμα’’ του, τάχα, όντως Θεού…., ή και του οξαποδώ οι οξαποκεί, και, σου…., 
        είναι χείριστη, ανάλογη, βλαστήμια…., χα, άθεε καββάλ πολυθεϊστή….! || ▌ 
 
♦  ▪ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Για κάθε έθνος έχουμε Εμείς τάξει έναν τύπο λατρείας που τηρεί. Ας μη φιλονικούν αυτοί μαζί σου για αυτό. 
     ---- Χμ, ο καθείς στον τομέα του….. και, με τον ανάλογο τύπο λατρείας…., ω άθεοι πολυθεϊστέςςς….! ---- 
Κάλεσε αυτούς στο μονοπάτι του Κυρίου σου : Εσύ έχεις οδηγηθεί σωστά.  
                        [ Ε, με τόσο «βουτυρόμελο»…., χα, κι ο Ι. Χ έτσι : σωστά οδηγήθηκε….! ] 
Αν φιλονικούν μαζί σου να πεις : «Ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα όλα αυτά που κάνετε. 
Τη Μέρα της Ανάστασης Αυτός θα κρίνει όλες σας τις φιλονικίες». ♦ 
 
♣ ▪ Κεφ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΕΜΕΙΣ :  
Και με το παράδειγμα της Μαρίας της κόρης του Ιμράν,  / …..’’α, χμ…., όχι η Μύριαμ….. η του Ααρών’’…!; / 
που διατήρησε την αγνότητά της και στης οποίας τον κόλπο εμφυσήσαμε το πνεύμα Μας. 
           // Φφφφφ….. στο τζούφιο σου μυαλό…., ρε κενοκέφαλε…., άξιε, μόνο, για Καινή, Σατάν, Διαθήκη…., 
           για Κενό Κοράκι, σώρρυ, ω ανέναγνε μυριοσιχτιράκια, για Κενό Κοράνι….! 
           Και, να…., πάλι, δεν μας το ξεκαθαρίζει ο ‘’μυστικό’’παθος Γάβ ρι ελ….: 
           ενσωμάτωση ψυχής….. ή θεοπνεύματος….! // 
Στη Μαρία που πίστεψε στα λόγια και τις Γραφές του Κυρίου της. ♣ 
 
► ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
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Είναι Αυτός που αποκάλυψε σε εσάς το Κοράνι. 
Μερικοί από τους στίχους του έχουν ξεκάθαρη σημασία ---- είναι τα θεμέλια του Βιβλίου ---- 
        |_| …..α, γι’ αυτό τόση σαφήνεια στα θεμέλια -- μπροστοεξώφυλλο….. 
        κι από κεί και πάνω -- πέρα….. και μέχρι και στα κεραμίδια -- πισωεξώφυλλο και πάνω -- πέρα….. 
        τόση, σχιζοπαραληρηματική, ασάφεια….! 
        Δηλαδή…., όχι ασάφεια από πνευματική φτώχεια…., ρε πανφτωχόμυαλε χρησμο’’τέτοιε’’…!; |_| 
και οι άλλοι είναι διφορούμενοι. 
               // Ε…., και με λίγο ‘’μυστήριο’’ σάλτσα…., νόστιμη ούρδα η μπούρδα του αστοιχείωτου….! // 
 
Αυτοί που έχουν τις καρδιές τους άρρωστες από την αρρώστια της απιστίας 
           ( Χα, κι εδώ, να, υγεία η πίστη : συννομία τω Αλλάχ….. κι αρρώστια η απιστία : ανομία τω Αλλάχ….! 
           Μα η ‘’ασθένεια’’ τί…!; Άρρωστη υγεία ή υγιής αρρώστια…!; ) 
ακολουθούν τα διφορούμενα κομμάτια, για να προκαλέσουν διαφωνία επιδιώκοντας την εξήγησή τους. 
 
             ● ▪ Λουκάς : κεφ. 8, εδ. 10 : Και εκείνος / ο, «μυσταγωγός», Ιησούς στους, «μύστες», μαθητές του / 
             είπε, «Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, 
             αλλ’ εις τους λοιπούς δίδονται με παραβολές, διά να κυττάζουν αλλά να μη βλέπουν 
             και να ακούουν αλλά να μη καταλαβαίνουν».  [ Να, ’’δίδυμα’’ εξεξεξαδερφάκια τα δύο κι αυτά….! ] ● 
 
     {[ …..ε, τελικά, ω Μωάμ, είναι, και αυτό, θέμα ψυχοστομάχου….! 
     Φαΐ και….. φάγωμα εξαρτώνται από….. τη σάλτσα του ‘’μυστηρίου’’….. 
     ή από το ‘’μυστήριο’’ της σάλτσας…., 
     που…., και, αυτά τα δυο…., οι….. υγειώς αληθινοί πιστοί, και, του Αλαλαλαλλάχ…., 
     θα πρέπει να τα τρώνε, «όλα», που, αλλιώς, πώς θα ‘’την τρώνε’’, αδιαμαρτύρητα, τυφλοσουρτικά….! ]} 
 
Αλλά κανένας δε γνωρίζει τη σημασία τους εκτός από τον Αλλάχ. 
            * Α, τόσα κωδικοπάνσοφα μας αποκάλυψε…., ας κρατήσει και κάτι σοφό για τον εαυτό του….! 
            Μην αδειάσει, κιόλας, και ’’τον αδειάσουμε’’ άδειο…., ω….. ελαφρώς….. ‘’μύστη’’ Μωάμεθ….! * 
Αυτοί που έχουν καλή γνώση λένε : «Πιστεύουμε σε αυτό : προέρχεται όλο από τον Κύριό μας…..»………. 
 
Ποιός μπορεί να γυρεύει άλλη θρησκεία όταν όλες οι ψυχές που βρίσκονται σε ουρανό και γη 
έχουν παραδοθεί στα χέρια Του, είτε θεληματικά, είτε γιατί πείστηκαν; 
Όλοι σ’ αυτόν θα γυρίσουν………. 
        [ Ναι…., είχαν….. σιδερόραβδη θέληση, και, αυτοί…., όχι σαν κι εμάς τους βαμβακοθελήματους….! ] 
 
Σας πρέπει να γίνετε το έθνος -- κήρυκας του σωστού και της δικαιοσύνης, 
το έθνος -- άγρυπνος φρουρός ενάντια σε κάθε λογής κακό.    / Τί, έθνος το «υπόλοιπο» του μαχαλά…!; / 
Οι άνθρωποι που θ’ αποτελούν ένα τέτοιο έθνος σίγουρα θα θριαμβεύσουν………. 
       # …..κάλέ ΕΣΕΙΣΣΣ, κι εσείςςς…., ποίος άδικος φυλακισμένος μπορεί να αντισταθεί σε δίκαιο φύλακα…., 
       μάλιστα, όταν, χα, με τη θέλησή του ή με πειθώ, ομολογεί, και, την πλάνη του…!; Θρίαμβοςςςςς….! # 
 
Η μόνη αληθινή πίστη για τα μάτια του Αλλάχ είναι η Ισλαμική. 
    // Ε, ας όψονται τα ματογυάλια…., μα κι ο ’’οπτικός’’….! Χξς΄, κι έτσι που τον ‘’τύφλωσες’’…., τί άλλο…!; // 
Αυτοί που τους δόθηκαν οι Δέκα Εντολές διαφώνησαν μεταξύ τους από ζήλεια 
αφού τους είχε δοθεί πρώτα η γνώση. 
Αυτός που αρνιέται τις αποκαλύψεις του Αλλάχ θα μάθει πως Αυτός είναι γρήγορος στην εκτίμησή Του. 
 
Αν συζητούν μαζί σου να τους πεις : «Έχω υποταχτεί στον Αλλάχ 
και το ίδιο έχουν κάνει αυτοί που με ακολουθούν».  { Ε, θα ‘χαν τα γρήγορα : γοργά φτερά της Γοργούς….! } 
Σε αυτούς που έχουν δεχτεί τις Δέκα εντολές και στους Εθνικούς / ω Μωάμεθ / να πεις : 
«Θα υποταχτείτε στον Αλλάχ;». 
 
             { ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 2, εδ. 22 : «Εις αυτούς / τους ψευδοπροφήτες και τους αμαρτωλούς / 
             εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, ’’Σκύλος που επέστρεψε εις το δικό του ξέρασμα’’ 
             και ‘’Το γουρούνι, μετά το λούσιμο, κυλιέται πάλιν στον βούρκο’’». } 
                         [ …..εχ, αν απαντούσατε θετικά, στον έγκορμο Αλαλαλαλλάχ -- Καίσαρα, ρε άπιστοι…., 
                         δεν θα χρειάζονταν να γραφτεί, και, το Κοράνι -- συρραφή από προγραφές…., 
                         ε, με λίγες αντιγραφές περί αγάπηςςς, δικαιοσύνηςςς,….. χξς΄,….. κι όλοι ‘’μας’’ θα….! ] 
 
Αν γίνουν Μουσουλμάνοι θα οδηγηθούν σωστά, 
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αν αδιαφορήσουν, τότε το μόνο σου καθήκον είναι να τους προειδοποιήσεις. 
                 ---- …..ω, ρε…., ’’μυστική’’ τρομο‘’σάλτσα’’ που έχουν, και, οι προειδοποιήσεις….! ---- ◄ 
 
▀  ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτή είναι μια διήγηση για αυτά που είναι κρυμμένα. Εμείς τα αποκαλύπτουμε σε εσένα. 
 
                 [[ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 2, εδ. 7 : …..αλλά κηρύττομεν μυστικήν σοφίαν του Θεού, 
                 που ήτο κρυμμένη και την οποίαν προώρισε ο Θεός προ των αιώνων προς δόξαν μας….. 
                 ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 3, εδ. 8, 9, 10, 11 : 
                 Εις εμέ τον ελαχιστότερον από όλους τους αγίους 
                 εδόθηκε η χάρις αυτή, να κηρύξω εις τους εθνικούς το χαρμόσυνον άγγελμα 
                 διά τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού και να φωτίσω όλους ποιο είναι το μυστικόν σχέδιο 
                 που ήτο κρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ, 
                 ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού διά να γνωρισθή τώρα 
                 εις τας αρχάς και τας εξουσίας εις τα επουράνια, διά της εκκλησίας, 
                 η πολυποίκιλη σοφία του Θεού, σύμφωνα προς τον προαιώνιον σκοπόν 
                 τον οποίον επραγματοποίησε διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,….. ]] 
 
Δεν ήσουν παρών όταν αυτοί πέταξαν τα ζάρια για να δουν ποιος από αυτούς θα αναλάμβανε τη Μαρία, 
ούτε ήσουνα παρών όταν φιλονικούσαν για αυτήν. 
                  ( …..στα ζάρια -- τσιοπ την ‘’παίξανε’’….,/ παιδεραστοσαΐνια….,/ 
                  στης ‘’κυρά’’ Μάρως την….. ποδιά,/ βουρ, ’’άγγελοι’’ και τζίνια….! ) 
 
Οι άγγελοι είπαν στη Μαρία : «Ο Αλλάχ σε προστάζει να χαρείς με ένα Λόγο Του. 
Το όνομά του είναι Μεσσίας, Ιησούς ο γιος της Μαρίας.    ---- …..ρε…., όχι Ιησούς του Ιωσεδέκ…!; ---- 
Θα είναι αγαθός σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο,       / …..χμ, τον της νέας δημιουργίας τους….! / 
και θα έχει την εύνοια του Αλλάχ…..»………. ▀ 
 
▌▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : 
Ποιός είναι πιο αμαρτωλός από εκείνον που βγάζει διάφορες ψευτιές από το μυαλό του για τον Αλλάχ 
     * Ε, σαφώς, εκείνος, ως συ Μωάμ, που τις βγάζει, άμυαλος ων, απ’ το μυαλό του κάτω κεφαλιού του….! * 
κι αρνιέται τις αποκαλύψεις Του; Οι παραβάτες δε θα δουν καλό ποτέ. ▌ 
 
♠ ▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Μερικοί από αυτούς θα σε ακούσουν. Μα αν δεν καταλαβαίνουν τα λόγια σου 
θα είναι γιατί έχουμε σκεπάσει την καρδιά τους και τους έχουμε κουφάνει. 
                                  --*-- …..ε…., σ’ όλα τα μαντεία….,/ γρίφοι χρησμοί κι αινίγματα….,/ 
                                  να, στους ‘’βλάκες’’ μνήματα….,/ στους ξύπνιους ‘’αηδία’’….! --*-- 
          [[ …..Όι, καημένε, χμ, κουφαμένε –τους Μωάμ…., παίζει μαζί σου…., και, ο Γαβ -- μάνατζέρ σου…., 
          σε χρησιμοποιεί, ο ζάπλουτος ‘’μάγος’’, μέχρι να γίνουν πράξη, και, τα ιμπεριαλιστικά του, και του,….!  
          Παράτα ‘τους…., χμ, μπας και σώσεις….. και το κορμί σου και την ψυχή σου….! ]] 
Δεν θα πιστέψουν σε κανένα από τα σημάδια Μας, ακόμα κι αν τα δουν με τα ίδια τους τα μάτια. ♠ 
 
● ▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Κι όμως, παρ’ όλο αυτά, θεωρούν τα πνεύματα ίδια κι όμοια με τον Αλλάχ, 
             |*| …..α…., χμ…., άρα…., και, κατ’ αυτόν---αυτούς…., δεν έγινε…., χμ, στον κόλπο της Μαρίας…., 
             εμφύσηση--ενσωμάτωση…., στο έμβρυό της…., έστω, θεοπνεύματος…., μα ψυχής--πνεύματος….! 
             Δηλαδή, η ψυχή, ανθρωποψυχή, του Ιησού υπήρχε αιώνες πριν…., 
             οπότε τι….. και προς τι τα ‘’τέτοια’’ τους….! |*| 
μ’ όλο που Αυτός τα δημιούργησε μα από την άγνοιά τους τα ονόμασαν γιους και θυγατέρες Του. 
Ας είναι Δοξασμένος! Κι ας στέκει πάντοτε ψηλά, πάνω από τις κακοήθειές τους! 
Είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος. 
Πώς μπορεί να έχει γιο αφού είναι Ένας και ο Μοναδικός; 
  ( Ε, ως ‘’ευγενές αέριο’’ ο Ρα, σώρρυ, ο Κρα, σώρρυ, ο Αλλάχ, δεν σχηματίζει….. ενώσεις…., ώστε να….! ) 
Αυτός δημιούργησε τα πάντα και τα πάντα γνωρίζει. ● 
 
◘ ▪ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :    // …..α, ποίος Μπουγάς ‘’έφαγε’’ το κωδικικό Α από την Αγελάδα…!; // 
Οι δαίμονες δασκαλεύουν τα φερέφωνά τους να επιχειρηματολογούν μαζί σας. 
Αν πιστέψετε στα λόγια τους θα γίνετε και σεις οι ίδιοι ειδωλολάτρες………. 
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                   *** ▪ Ιωάννης : κεφ. 8, εδ. 38…..και 44….: Ι. Χ / προς Ιουδαίους / : 
                   «Εγώ εκείνο που είδα κοντά εις τον Πατέρα μου διακηρύττω, 
                   και σεις ό,τι έχετε μάθει από τον πατέρα σας κάνετε»…… 
                   και «Σεις / Ιουδαίοι / κατάγεσθε από τον πατέρα σας, τον διάβολον, 
                   και τας επιθυμίας του πατέρα σας θέλετε να κάνετε». 
           ( Ε…., οι μεν ‘’θεό’’ ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….. κι οι δε ‘’διάβολο’’ ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,….. 
           οι δε ‘’θεό’’ ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….. κι οι μεν ‘’διάβολο’’ ‘’Μεγάλο Αδελφό’’….,….! ) *** 
 
Αν υπακούατε σ’ αυτά που λένε οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου, 
θα ξεφεύγατε από το δρόμο του Αλλάχ. 
           [[ …..εμ…., τόσα στραπατσαρίσματα…., από καταπλακώματα…., 
           με ταλιμπάνες που πατούν τις κελεμπίες τους, χα, και πέφτουν…., 
           παρασέρνοντας κι άλλους στην πτώση τους…., 
           βαδίζοντας στο δρόμο του Αλλάχ με τις τόσες λακκούβες…., 
           ποιός, ξένος κι άπιστος, να τολμήσει, ρε Μωάμ, να μπει, βαδιστής, σ’ αυτόν τον λακκουβόδρομο…!; ]] 
Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου πιστεύουν σε ανόητες φαντασιώσεις 
κι ο λόγος τους είναι όλο ψευτιές. 
Ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα από όλους ποιοι ξεφεύγουν από το δρόμο 
και ποιοι τον ακολουθούν σωστά. ◘        ▓ 
 
            =================================================================== 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            =================================================================== 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
              13 --- 13 ) 
                               #1)        Περί προειδοποιητικών σημείων και προειδοποιητών αποστόλων. 
 
  █          ■ Κεφ. ΝΩΕ : ΕΜΕΙΣ : Ο ΑΛΛΑΧ : 
…..Στείλαμε τον Νώε στον λαό του λέγοντας : 
«Προειδοποίησε τον λαό σου πριν τον βρει μεγάλη συμφορά»………. 
 
         ---- Ε, χμ, πάντα βρίσκεται ένας, έστω και διπλοπράκτωρ, ‘’Προμηθέας’’, 
         να προειδοποιήσει ‘’το ανθρώπινο γένος’’ 
         από την απ’ τον εκάστοτε Βασιλιά Δία επιδιωκώμενη ριζική εξόντωση 
         των εναντίων του ανθρώπων ‘’του’’ με….. ‘’κατακλυσμό’’….! 
         Και σε ποιά Π. Δ τα διάβασε αυτά αυτός…, που, μόνο, τον Νώε και τους δικούς του προειδοποίησε…!; 
         Και, σήμερα, τώρα, και, με μας, άραγε, τί και ποιός και πώς…., όταν ο ‘’Γιαχβοδίας’’…!; ---- 
 
Και ο Νώε είπε : «Κύριε, μην αφήσεις ούτε ένα άπιστο στην γη. 
Αν τους λυπηθείς αυτοί θα παρασύρουν τους υπηρέτες Σου 
και θα γεννήσουν μόνο αμαρτωλούς και άπιστους. 
Συγχώρεσέ με Κύριε, και συγχώρεσε τους γονείς μου 
και κάθε αληθινό πιστό που ζητά καταφύγιο στο σπίτι μου. 
Συγχώρεσε όλους τους πιστούς άντρες και γυναίκες και οδήγησε στην καταστροφή τους αμαρτωλούς». 
 
      ◘ Έιιιιι…., ω ’’αθώοι’’ πιστοί…., όλοι οι αμαρτωλοί άπιστοι της γ,Γ,ης…., μα κι οι αθώοι πιστοί…., 
      πνίγηκαν, τότε και με τον κατακλυσμό….. 
      και σώθηκαν, μόνον, οι αθώοι πιστοί…., οι του Νώε και οι ιμπεριάλ 7 δικών του ‘’τέτοιων’’ : Γιαχβικών…., 
      ε, και….. πώς έγινε, ξανά, και φυτρώσαμε, πάλι, τόσοι και τόσοι αμαρτωλοί κι άπιστοι…!; 
      Ξαναέγινε Νέα Δημιουργία….. και….. τζινοαποστασία….,….. 
      ή το σπέρμα του Νώε και των ‘’ομοίων’’ του…., όλων, λαο’’σημαδεμένων’’ και λαο’’κυνηγημένων’’…., 
      χα, έφερε, ακόμα, το….. προπατορικό αμάρτημα…!; 
      Μάλλον, αυτό…., χξς΄, και τα ρέστα σας απ’ τον κατακλυσμικό Γιαχβέ Αλλάχ Δία, ή Δία Αλλάχ Γιαχβέ…., 
      που, δυστυχώςςς, δεν τους έκανε μια ’’μυστική’’ σπερματοκάθαρση…., ναι, κι άντε στα σπερματόχυτα…., 
      να καθαρίσετε….. ή να….. ’’καθαριστείτε’’…., να ησυχάσει κι η Γης…., 
      ω ‘’θεοκτόνα’’ δίποδα ζώα…., όσοι ‘’τέτοιοι’’ : ΓιαχβοΔιοΑλλαχοχαφιέδες…., 
      που….. το προς, και, εσάς «ζώα» δεν είν’ βρισιά…., μα άστοχη ‘’τιμή’’…., 
      σαφώςςς, σε σχέση με το βαθμό της τόσης κι έτσι  ‘’θεοκτονίας’’ σας….! ◘ 
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      -------------------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ : ΜΩΑΜΕΘ / ΕΜΕΙΣ / : 
Ορκίζομαι στην μέρα που τελειώνει      // …..χα, ναι…., και στη νύχτα, σας, που αρχίζει….! // 
πως καταστροφή περιμένει τον άνθρωπο, εκτός από αυτούς που έχουν πίστη και πράττουν το αγαθό 
και προτρέπουν ο ένας τον άλλον στη δικαιοσύνη και το σθένος. 
 
            * ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 7, εδ. 4 : Τότε άκουσα τον αριθμόν εκείνων που εσφραγίσθησαν, 
            εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, / «οι μόνοι απ’ όλους τους κατοίκους της γης μη καταστρεπτοί» / 
            σφραγισμένοι από κάθε φυλήν του Ισραήλ. * 
[ Χα, παρθένοι…., ως οι του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού μπεριαλισμού….! ] 
 
■ Κεφ. Ο ΗΛΙΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Με την περηφάνεια του ο λαός του Ταμούν απαρνήθηκε τον απόστολό του 
όταν ο αρχι -- αμαρτωλός στράφηκε εναντίον του. 
Ο απόστολος του Κυρίου είπε : «Αυτή είναι η καμήλα του Αλλάχ. Δώστε της να πιει». 
Δεν τον πίστεψαν και την έσφαξαν. Και γι’ αυτό το έγκλημα ο Κύριος τους έριξε 
την μάστιγά Του πάνω τους και σύντριψε την πόλη τους. Δεν φοβήθηκε αυτό που θα ακολουθούσε. 
                              || …..για του Αλλάχ τους την καμήλα….,/ μια ξεφτίλα….. δυο ξεφτίλα….,/ 
                              πάνε ένοχοι κι αθώοι….,/ βρε το Αλ Αλλάχ Αράβια σόι….! || 
 
                 /**/ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 18, εδ. 20….. και….. κεφ. 6, εδ. 10 : 
                 …..Σε μια ώρα ερημώθηκε, / ….τάχα, η Βαβυλών….. / 
                 Χαρήτε, ουρανέ και σεις οι άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήται, 
                 διότι ο Θεός σας εδικαίωσε διά της εναντίον της κρίσεως….. 
                 …..Και έκραζαν / ….οι σφαγέντες διά τον λόγον του Θεού….. / με φωνήν δυνατήν και είπαν, 
                 «Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ,     ---- …..χξς΄, έως πότε…!; Εεεεε, ώσπου να….! ---- 
                 δεν θα κρίνης και δεν θα εκδικηθής διά το αίμα μας τους κατοίκους της γης;». /**/ 
        ------------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Άσε τους να στοχάζονται πάνω στις καμήλες τους 
                 [ Χα…., ’’καλά να πάθουν’’….! Ας φρόντιζαν, τουλάχιστον, να είχαν απογόνους 
                 της ιερής καμήλας του Αλλάχ…., όπου, τότε κι εκεί πάνω τους, 
                 σαφώς, θα στοχάζονταν αλά Μωάμ….! ] 
με ποιο τρόπο δημιουργήθηκαν, πώς ο ουρανός σηκώθηκε ψηλά, / Α, κάλέ, με του Αλλάχ το φφφφφ….! / 
πώς σχηματίστηκαν τα βουνά, πώς έγινε επίπεδη ( !; ) η γη. 
           || Εμ, ας τα σκεφτούν και λίγο….. αλληγορικά….. και σε επίπεδο ταξικής ιεραρχίας….: 
           γεωστρωμάτωση και ταξεωστρωμάτωση…., νααα, χμμμ, σε….. επιπεδότητα – ισότητα….! || 
 
        ♣ ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 1, εδ. 3, 4…..και…..κεφ. 4, εδ. 7 : 
        Όταν επήγαινα εις την Μακεδονίαν, / ω Τιμόθεε / 
        σε παρεκάλεσα να παραμείνης εις την Έφεσον, διά να παραγγείλης εις μερικούς 
        να μη διδάσκουν ξένας διδασκαλίας, ούτε να δίνουν προσοχήν εις απεράντους μύθους και γενεαλογίας, 
        αι οποίαι προκαλούν μάλλον συζητήσεις και δεν εξυπηρετούν το σχέδιον του Θεού, 
        το οποίον βασίζεται εις την πίστιν,….. 
          [ Σκασμός, μωροί σοφοί…., που, μόνον, οι μουστόγριες Πωλίνες πρέπει να μιλούν περί τοιούτων….! ] 
        Τους δε βεβήλους μύθους που αρμόζουν σε γρηές απόρριπτε,….. 
 
        ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 1, εδ. 19, 20 : 
        Διότι είναι γραμμένον : Θα εξαφανίσω την σοφίαν των σοφών 
        και την σύνεσιν των συνετών θα εκμηδενίσω. Πού είναι ο σοφός; Πού ο γραμματεύς; 
        Πού ο συζητητής του κόσμου τούτου; Δεν εμώρανε ο θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου; 
        ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 3, εδ. 19, 20 : 
        «Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία ενώπιον του Θεού. 
        Είναι γραμμένον, Εκείνος που πιάνει τους σοφούς εις την πανουργίαν τους 
        και πάλιν, Ο Κύριος γνωρίζει ότι οι σκέψεις των σοφών είναι κούφιες». ♣ 
 
Γι’ αυτό να προειδοποιήσεις. Το καθήκον σου είναι μόνο να τους προειδοποιήσεις : 
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          ▼ …..ναι, μόνον, αυτό…., χμ, και….. το….. σαφέςςςςς ’’απαυτό’’….! 
          Μωρέ τι προειδοποίηση με λόγια και ‘’τρίχες’’…! Χα, κόψε τις τρίχες της κεφαλής σου…., 
          τα, συμβολικώς…., καθώς έκαναν τινές ‘’τέτοιοι’’, χξς΄…., ’’μαγικά’’, κυρίως, στην Παλαιά Διαθήκη…., 
          ως, ο Ιεζεκιήλ, θέλοντας να προαναγγείλει την καταστροφή, απ’ τους ημετέρους του, της Ιερουσαλήμ, 
          μάλιστα, καθ’ υπόδειξιν του Γιαχβέ….: «το έν τρίτον 
                    // εκ των τριχών σου, ω Ιεζεκιήλ, «υιέ του ανθρώπου» // 
          θα καύσης εις το πυρ εν τω μέσω της πόλεως, όταν αι ημέραι της πολιορκίας της τελειώσουν 
          το εν τρίτον θα κατακόψης με την μάχαιραν πέριξ της πόλεως 
          και το έν τρίτον θα διασκορπίσης εις τον άνεμον»….: Ιεζεκιήλ : 5 : 2….,….. 
          ννναι, κόψε ‘τες και κάψε ‘τες και θα ιδείςςς….! 
          Βέβαια, θα ήταν καλύτερα, αν θα μπορούσες να βρεις έναν βόστρυχα απ’ τα μαλλιά της Γοργόνας, 
          σαν κι αυτόν και σε υδρία, που έδωσε ο Ηρακλής, δώρο της Αθηνάς, στην Τεγεάτισσα Στερεόπη, 
          που…., δείχνοντάς του, του εχθρικού στρατού, τρεις φορές…., 
          χμ, κι εδώ, ’’τρία τρίτα’’…., πάνω απ’ τα τείχη της Τεγέας…., έτρεπε σε φυγή τον εχθρικό στρατό…., 
          προσέχοντας, όμως, αυτή…., ως κι εσύ, αν έτσι…., να μην τον κοιτάξει η ίδια, ώστε να….! ▲ 
 
Δεν είσαι ο φύλακάς τους. Σε αυτούς δε που γυρίζουν την πλάτη τους και δεν πιστεύουν, 
ο Αλλάχ θα στείλει χειρότερη τιμωρία. Σε εμάς θα επιστρέψουν, 
και τότε θα κάνουμε Εμείς τον λογαριασμό μας. 
   [ Ε, «από κράτος σε κράτος», θα γίνετε, τελικά, εσαεί Πανκράτοςςς…., χα…., ως τα Δαυιδο’’τέτοια’’….! ] 
 
■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Σου αποκαλύψαμε Εμείς το Κοράνι στην γλώσσα που μιλάς / ω Μωάμεθ / 
ώστε να επικαλείσαι στενούς δεσμούς με τα ουράνια και να προειδοποιείς ένα ευτυχισμένο έθνος. 
 
           || Ευτυχείτε…., ω δυστύχιοι…., μπουλούκια του, χξς΄, ‘’μπατζανάκη’’ του Αλαλαλαλλάχ….. Μωάμ….! || 
        --//-- ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3 : Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, 
        την οποίαν του έδωκε ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν γρήγορα. 
        Ο Χριστός τα εγνωστοποίησε αποστείλας τον άγγελόν του εις τον δούλον 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. --//-- 
 
Πόσες γενιές καταστρέψαμε πριν από αυτούς!   [[ Χμ, να, Δίας με 19 ηδονοσημεία του λαογαμησιού….! ]] 
Μπορείς να βρεις έναν από αυτούς ακόμα ζωντανόν ή να ακούσεις ένα ψίθυρο από αυτούς; 
        // …..εχ, άσβηστος ο απόηχος του αιματοκυλίσματος…., ω λαοβαμπίρια…., και, εσείς…., 
        μα….. σβηστά, και, τα κορακίστικα Κορανίστικα….! 
        Όψεσθε…., που θα όψεσθε….. να όψεσθε…., ω σαδογκόιμ….! //          █ 
 
              ============================================================= 
              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ============================================================= 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
          13 --- 14 )           #2)       Αποδείξεις της καλοσύνης του Αλλάχ. 
                     ( Προς αποστόλους, προφήτες, διαλεγμένους ανθρώπους,….. ) 
 
▓          ■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
«Κύριε», είπε ο Ζαχαρίας, «τί σημείο θα μου δώσεις για αυτό που θα συμβεί;». 
«Για τρεις μέρες και για τρεις νύχτες», απάντησε Αυτός, «Θα χάσεις την λαλιά σου, 
αν και το υπόλοιπο σώμα σου θα είναι γερό». 
                   || Ε, ναι, γερό…., ω, κι εδώ, Γάβ ρι ελ…., γερή κι η ιμπεριάλ μεμαραμένη του υπέργηρου…., 
                   που χρειαστή θε νά ‘ναι κι αυτή….! || 
 
▬ ▪ Λουκάς : κεφ. 1, εδ. 19, 20…..και…..62, 63, 64 : Και απεκρίθη ο άγγελος, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, 
ο οποίος παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού και είμαι σταλμένος να σου μιλήσω 
και να σου φέρω την ευχάριστη αυτήν αγγελίαν. Και ιδού, θα είσαι βουβός και δεν θα μπορής να μιλής 
 [ Α, όχι 3 μερόνυχτα, ω Μωάμ,…!; Και μην του…., μη σε….! Άλλα απόκρυφα διάβασες ή είν’ λόγια σου…!; ] 
έως την ημέραν, που θα γίνουν αυτά, 
επειδή δεν επίστεψες εις τους λόγους μου, / ότι η υπέργηρη γυναίκα του θα γεννούσε τον Ιωάννη / 
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οι οποίοι θα εκπληρωθούν εις τον καιρόν τους»….. 
Με νεύματα δε ερωτούσαν τον πατέρα του / του Ιωάννη / πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. 
Και αυτός εζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής : «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και εξεπλάγησαν όλοι. 
Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του και ευλογούσε τον Θεόν. ▬ 
 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Και θα πρέπει να προσθέσεις στο βιβλίο την ιστορία της Μαρίας : 
πώς εγκατέλειψε τον λαό της και πήγε σε ένα μοναχικό τόπο στα ανατολικά. 
             (( Ε, πού αλλού…!; Στον Δεσποινίδο Σαβαώθ ‘’Σαμπαθάη’’ των ανατολικών Τόπων….! 
             Τί…., δεξιά μεριά θα την πήγαιναν…., ω μπουρδέ μπερδέ….. προσθέτη…!; 
             Ξου…., χμμμμ, τον αποκωδικοποιήσαμε, κι αυτόν, τον διφορούμενο και ‘’μυστικό’’ κώδικα….! )) 
Της στείλαμε Εμείς το πνεύμα Μας με την μορφή άντρα. |/ Α, μήπως «αρσενικού», δίποδου, ‘’γάιδαρου’’…!; /| 
Και όταν αυτή τον είδε είπε : «Ας με προστατέψει ο Φιλεύσπλαχνος από σένα. 
Αν φοβάσαι τον Κύριο, άφησέ με και πήγαινε στον δρόμο σου». 
           [ …..έι…., φόβος….. ή από ασχημομούραντρο πνεύμα….. ή από….. ’’απόκρυφη’’ ’’πρωτειά’’….! ] 
«Είμαι ο αγγελιοφόρος του Κυρίου σου», απάντησε αυτός, «και έχω έλθει για να σου δώσω ένα θείο γιο». 
 
      # Ε, για να της πει ότι θα της κάνει….. γιο…., θείο, κάλέ…., σαν κι εσένα, ω Μωάμ, 
      και ρώτα τη μάνα σου…., 
      αρσενότοκος θα ήταν από πριν…., ο ραβινάγγελος…., σώρρυ, το αντρόμορφο πνεύμα Τους -- Του….! # 
 
■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Τέτοιος ήταν ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας. Αυτή είναι η όλη αλήθεια, 
που δεν είναι πρόθυμοι να την αποδεχτούν. Ο Αλλάχ απαγόρευσε στον Εαυτό Του να γεννήσει γιο………. 
Όμως σχηματίστηκαν αιρέσεις σχετικές με τον Ιησού. 
                [ …..χα, στους δικούς σου επιγόνους να ιδείς…., που δεν σου προείπε τίποτα σχετικό ο Γαβ….! 
                Ξεσχίστηκαν στα σχίσματα…..και στις…..προσθαφ·αιρέσεις του θείειειουουου λόγου ‘’σου’’….! ] 
Αλλά όταν φτάσει η μοιραία μέρα, θα πέσει συμφορά στους άπιστους! 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΣΙΔΕΡΟ : ΕΜΕΙΣ: 
Αυτοί που δίνουν ελεημοσύνη, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, / για την αιτία του Αλλάχ -- για τον πόλεμο / 
και αυτοί που δίνουν ένα γενναιόδωρο δάνειο στον Αλλάχ, θα πληρωθούν διπλά. 
Θα δεχτούν μια ευγενικιά ανταμοιβή. 
 
       [[ Ααααα, αυτός ο….. τοκογλύφος…., μάλιστα….! Όχι σαν τους άλλους…., 
       τους των απίστων ειδωλολατρών Ισραηλιτών…., των της, χμ, παραβολήςςςςς του Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ]] 
            { ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 16, εδ. 1 : Όσον αφορά την συνεισφοράν διά τους Αγίους, 
            να κάνετε και σεις όπως ώρισα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας. }         ▓ 
 
             ============================================================== 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ============================================================== 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  13 --- 15 )           #3)           Περί αμφισβήτησης του Μωάμεθ. 
 
█      ■ Κεφ. Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Όχι, ο συμπατριώτης 2 / 2 : ο Μωάμεθ / σου δεν είναι τρελός. 
 
             ► ▪ Μάρκος : κεφ. 3, εδ, 21, 22 : Όταν άκουσαν αυτό οι δικοί του, εβγήκαν να τον πιάσουν, 
             διότι έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού. 
             ▪ Ματθαίος : κεφ. 12, εδ. 47, 48, 49, 50 : Και κάποιος του είπε / του εκδικητικού Γιαχβιδίου Ι. Χ / , 
             Να η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε ιδούν». 
             Αυτός δε / ο Ιησούς / απεκρίθη εις εκείνον που του το είπε, 
             «Ποιά είναι η μητέρα μου; Και ποιοί είναι οι αδελφοί μου;». 
             Και άπλωσε το χέρι του επάνω εις τους μαθητάς του και είπε, 
             «Να η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. Εκείνος που θα κάνη το θέλημα του Πατέρα μου, 
             που είναι εις τους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα». ◄ 



91 

 
             ▼ …..εεεεε…., πάρτε, ξανά, την κλίμακα….: 
              υπερυπερθετικό----ουδέτερο, +++ ---- +- -+ / ή -+ +- : το +- -+ / , το της θεανθρωποποιήσεως…., 
              υπερθετικό, ++, αγγελοάνθρωπος…., λογικός λογικός…., 
              θετικό ή αρνητικοθετικό, -+, κατθρωποάνθρωπος ή άνθρωπος…., τρελός λογικός…., 
              ουδέτερο -++- ή +- -+, το….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…., 
              αρνητικό ή θετικοαρνητικό, +-, ανθρωποκάτθρωπος ή κάτθρωπος…., λογικός τρελός…., 
              αρνητικότατο ή υποαρνητικό, - -, διατανοκάτθρωπος…., τρελός τρελός…., 
              και υποαρνητικότατο ή υποϋυποαρνητικό, - - -, το της σατανοκατθρωποποιήσεως….,….. 
              και…., λογο…., κρίνετε μόνοι σας….! ▲ 
 
Είδε αυτόν 3 / 3 : ο Γαβριήλ / στον καθαρό ορίζοντα. Δεν ζηλεύει τα μυστικά του αόρατου κόσμου, 
ούτε είναι αυτά τα λόγια καταραμένου δαίμονα. 
 
           { ▪ Ματθαίος : κεφ. 12, εδ. 24 : Οι δε Φαρισαίοι, όταν άκουσαν αυτά, είπαν, 
           «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά διά του Βεελζεβούλ, του αρχηγού των δαιμονίων». } 
 
                       --------------------------------------------$$$------------------------------------------------- 
■ Κεφ. Ο ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΕΝΟΣ : ΑΛΛΑΧ : ΕΜΕΙΣ : 
Να ανέχεσαι με υπομονή αυτά που λένε 1 / 1 : οι άπιστοι / 
      [ Ναι, έως να ‘’στρώσουν’’ τα πράματα…., μια ή δυο νουθεσίες του αιρετικού, που θα έλεγε κι ο Παύλος, 
      κι ύστερα….. παραίτηση….. και, μετά…., που θα…., ανυπομονησία κι ανταπόδοση να ιδείς….! ] 
και να εγκαταλείπεις την συντροφιά τους χωρίς να τους ανταποδίδεις τις κατηγορίες. 
Άφησε σε Μένα αυτούς που αρνιούνται την αλήθεια, αυτούς που απολαμβάνουν τις ανέσεις 
αυτής της ζωής, να τους ανέχεσαι λίγο ακόμα. Έχουμε φυλάξει για αυτούς βαριές αλυσίδες 
και αστραφτερή φωτιά, αποπνικτική τροφή και τρομερά μαρτύρια. 
               --------------------------------------------------------$$$------------------------------------------------------ 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ :  
Να πεις / ω Μωάμεθ, στους άπιστους / : «Αν τα νερά της θάλασσας ήταν μελάνι και με αυτό γράφονταν 
τα λόγια του Κυρίου μου, η θάλασσα σίγουρα θα άδειαζε πριν τελειώσουν τα λόγια Του, 
αν και φέραμε μια άλλη θάλασσα να την ξαναγεμίσει». ( Τί, με….. προσφυγικά ‘’νερά’’…!; Και τα ντόπια…!; ) 
 
                 *$ …..α, ευτυχώς που δεν…., γιατί….. περισσότερα πολεμικά διαγγέλματα και ‘’προγραφές’’….. 
                 θα συνεπάγονταν και περισσότερο χαρτί…., 
                 άρα, λιγότερα δέντρα κομμένα…., εμ, οικολόοογοι, και, οι ΕΣΕΙΣ…., 
                 και λιγότερα χαρτιά λερωμένα…., αν και, τότε, τα έγραφαν οι ενθυμητές του Μωάμ…., 
                 χμ, κυρίως, πάνω σε πέτρες, σαφώςςςςς, πλατειές…., 
                  ---- Χξς΄, ως όλα τα εκ ‘’θεού’’, σε πέτρες….! Και πού είναι, βρε…., να τις τεκμηριοδούμε…!; ---- 
                 τόσο που, στο τέλος, τελείωσαν όλες εκεί και δεν είχαν να κωλοσκουπιστούν…., 
                 εξού και….. οι κωλο γία…., αφού δεν είχαν, κι αυτοί, ’’χαρτί υγείας’’….! $* 
 
         // ▪ Ιωάννης : κεφ. 21, εδ. 25 : Υπάρχουν και πολλά άλλα που έκανε ο Ιησούς, 
         τα οποία, εάν γραφούν καθένα, νομίζω ότι ούτε αυτός ο κόσμος δεν θα χωρούσε 
         τα βιβλία που θα εγράφοντο. Αμήν. // 
 
                     -%%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------%%- 
■ Κεφ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 
…..Και για τον Ιησού, που είπε στους Ισραηλίτες : «Με έστειλε σε εσάς ο Αλλάχ για να βεβαιώσω το Τοράχ 
που σας έχει ήδη αποκαλυφθεί και για να σας πληροφορήσω για ένα απόστολο που θα έλθει μετά από μένα 
και που λέγεται Αχμέτ.».1 / 1 : μια άλλη ονομασία του Μωάμεθ, που σημαίνει : «Ο Δοξασμένος» / 
    {{ Ε, τότε, ω Αχμέτ, Καφαντανσακατέτ …., αλά Αλαλαλαλλλάχ Αράβια…., θα πει….. Λοξασμένος….! 
    Ρε…., τους παλιοΙσραηλίτες…., ή μας το έκρυβαν….. ή μας το φύλαγαν για έκπληξη….! 
    Μα έλα που τους την Γκαμπριελοφύλαγε ο Μωάμ και επιβεβαίωσε το Τοράχ με το Αχ του Αλλάχ….! 
    Δε θα ‘φτανε, μάλλον, που το επιβεβαίωσαν οι Ισραηλίτες, σ’ άλλους, εθνικούς, με το Αχ του Γιαχβέ….! 
    …..Ρε σειςςςςς…., μπας κι ο Αχμέτ -- Μωάμεθ είναι ο «με άλλο όνομα» Ιησούς της Αποκάλυψης…!; }} 
Και όμως όταν έκανε θαύματα μπροστά τους αυτοί έλεγαν : «Αυτό είναι σκέτη μαγεία». 
 
             ▌ ▪ Λουκάς : κεφ. 3, εδ. 16 : Ιωάννης Βαπτιστής : «Εγώ σας βαπτίζω με νερό. 
             Έρχεται όμως εκείνος που είναι ισχυρότερος από εμέ 
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             και του οποίου δεν είμαι ικανός να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. 
                             / …..ε, ο Αχμάκ, σώρρυ, Αχμέτ….! / 
             ▪ Λουκάς : κεφ. 3, εδ. 4, 5….: Ησαΐας : 
                        [ Έτσι, μεσσιακές προφητείες, και οι….: 
                        ▪ Μιχαίας : 5 : 1, ▪ Ιωήλ :  1: 15, ▪ Ιερεμίας : 23 : 5, 6, ▪ Σοφονίας : 1 : 7, 13, 16, 17….,….! ] 
             Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, 
             κάνετε ίσιους τους δρόμους του. 
                                               / …..ε, του αχμάκ Αχμέτ….! / 
             Κάθε φαράγγι πρέπει να γεμίση με χώμα και κάθε βουνό και λόφος πρέπει να ισοπεδωθή, 
             και τα στραβά θα γίνουν ίσια και οι ανώμαλοι δρόμοι θα γίνουν ομαλοί 
                  {{ Α, είτε επρόκειτο για τον Ιησούλη είτε για τον Μεχμέτ Μωάμ…., μπουλντόζες ήσαν κι οι δυο….! 
                  Κι όλα…., και του λόγου…., τα φαράγγια, τα βουνά, οι λόφοι, οι δρόμοι,….. 
                  ισοπεδώθηκαν ‘’μυστικά’’ και, χμ, ’’ομαλά’’….! }} 
             και κάθε άνθρωπος θα ιδή την σωτηρίαν του Θεού. ▌ 
                        -%%--------------------------------------------------------------------------------------------------------%%- 
 
■ Κεφ.ΣΥΜΒΟΥΛΗ:ΕΜΕΙΣ : 
Γι’ αυτό κάλεσε / ω Μωάμεθ / τους ανθρώπους στην αληθινή πίστη, 
                       // …..έι, δηλαδή…., χμμμμμ…., «Γκελ, γκελ, γκελ,….. για ‘’σουτζούκ παστέλ’’….!»…!; // 
και ακολούθησε το σωστό μονοπάτι όπως έχεις διαταχτεί. 
          $ ▪ Λουκάς : κεφ. 3, εδ. 7 : Ιωάννης Βαπτιστής / προς πλήθη….. / : «Γενεά εχιδνών, 
          ποιός σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλλουσαν οργήν; 
(Ε, ’’μυστικό’’ πολεμοδιάγελμα….! Αχ, ‘’δένοντας’’ το Θεό με πολεμοτέτοια, μας ‘’δένουν’’ και την πένα….!) $ 
 
Να μην παρασύρεσαι από τις επιθυμίες τους, αλλά να πεις : 
«Πιστεύω σε όλες τις γραφές που ο Αλλάχ έχει αποκαλύψει. 
Διατάχτηκα να ασκήσω δικαιοσύνη ανάμεσά σας. 
             [ Ααααα…., ως συνηθεστάτως…., τα πιο αθώα λόγια….. 
             οι πιο ένοχοι….. φίλαρχοι τα λένε….! Φυλαχτείτεεεεε….! ] 
Ο Αλλάχ είναι ο Κύριός μας και Κύριός σας. Εμείς έχουμε τα δικά μας έργα και εσείς τα δικά σας, Ας μη 
διαφωνούμε μεταξύ σας. Ο Αλλάχ θα μας συγκεντρώσει όλους μαζί, γιατί σε Αυτόν θα επιστρέψουμε». 
 
■ Κεφ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Και ποιός μιλάει καλύτερα από αυτόν που καλεί άλλους στην υπηρεσία του Αλλάχ, 
κάνει αυτό που είναι σωστό, και λέει : «Είμαι Μουσουλμάνος»; 
  { Μεχμέτ : Δοξασμένος και Μωάμεθ : ’’μετεμψύχωση’’ ή ‘’μετενσάρκωση’’ του Νάρκισσου….! Ξου….! }   █ 
 
        =================================================================== 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        =================================================================== 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
             13 --- 16 )             #4)            Περί μοιχείας, σαρκικών επιθυμιών,….. 
 
▓        ■ Κεφ. ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
…..που ελέγχουν την σαρκική τους επιθυμία 
 
    { …..να,….. όπως λένε…., αλά αλ αλαλαλαλλάχ Αράβια…., Μωάμεθ ο πεόσυρτος…., 
    ήτοι, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός….. και πίσω το χαïβάνι….! 
    Και ποιός Γαβ σε ποιόν Γουβ μιλάει, ρε…!; Ρε ξεπάρθενες, μα παρθενιοάγαπες, Ήρες, άει σιχτίρ….! } 
 
[ εκτός από αυτούς που συνουσιάζονται με τις γυναίκες τους και τις σκλάβες τους, 
           // Α, γι’ αυτό είχατε σκλάβες : δούλες κι εσείς…., χμμμμ, ως κι οι Απόοοστολοι του Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! // 
γιατί αυτές είναι πιστές σε αυτούς : αυτός που μοιχεύεται με άλλες 
εκτός από αυτές παραβαίνει τον νόμο ] ,….. 
 
         || Εμ, τώρα που σε έπιασε ‘’στ’ αγγούρια’’, σώρρυ, ’’στα πράσα’’…., η Αïσά με την κόπτισσα σκλάβα…., 
         νομιμοποίησέ ‘το κι αυτό το ‘’κερατοειδές’’…., σαν έγινε, μάλιστα, βούκινο…., 
         που, χμ, αλλιώς, δεν θα ’’θεο’’θεσπίζονταν, και, κι αυτό….! 
         Μα….. αλά Μωυσή….. και συ…., ρε Μ,ο,ω,υσίτσα….! || 
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        ● ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 5, εδ. 4, 5,…..12, 13….. και….. κεφ. 4, εδ. 3, 4 : 
        «Μαζευθήτε εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μετά του πνεύματός μου, 
        και με την δύναμιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
        παραδώσατε τον άνθρωπον αυτόν / …..τον πόρνο, κυρίως….. / εις τον (!;) Σατανάν 
        προς καταστροφήν της σαρκός, διά να σωθή  το πνεύμά του κατά την ημέραν του Κυρίου Ιησού»….. 
        …..«…..Διότι ποιάν αρμοδιότητα έχω να κρίνω τους έξω; (!;) 
        Εκείνους που είναι μέσα δεν τους κρίνετε σεις; 
        (!;) Τους έξω θα τους κρίνη ο Θεός. Βγάλτε τον κακόν από ανάμεσά σας»….. 
        …..«Ως προς εμέ, μου είναι όλως αδιάφορον να κριθώ από εσάς ή από ανθρώπινον δικαστήριον, 
        αλλ’ ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου· διότι δεν συναισθάνομαι τίποτε κατά του εαυτού μου, 
        αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος· εκείνος που θα με κρίνει είναι ο Κύριος». 
   // …..χα, λουλούδια του Γιαχβομπαξέ…., λουλούδια του Αλλαχομπαξέ…., άντε, ωρέ, και ξου και ξε….! // ● 
 
■ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο μοιχός και η μοιχαλίδα θα μαστιγώνονται εκατό φορές ο καθένας. 
   || Να…, μπιρ…., να…., ικί…., να…., κι απ’ το ‘’Νόμο του Μωυσή’’…., α, κι άει σιχτίρ…., ρε Γαβάμοιχοι….! || 
Μην αφήσεις τον οίκτο που αισθάνεσαι για αυτούς να σε κάνει να παρακούσεις τον Αλλάχ, 
αν αληθινά πιστεύεις στον Αλλάχ και την Τελευταία Μέρα, 
και στην τιμωρία τους να παρευρίσκονται σαν μάρτυρες πολυάριθμοι πιστοί. 
Ο μοιχός μπορεί να παντρευτεί μόνο μια μοιχαλίδα ή μια ειδωλολάτρισσα, 
και η μοιχαλίδα μπορεί να παντρευτεί μόνο ένα μοιχό ή ένα ειδωλολάτρη. 
Στους αληθινούς πιστούς απαγορεύονται τέτοιοι γάμοι………. 
 
   ([ Έι, ο επόμενος γάμος του Μωάμ, ω Γαβ, ο μετά το μοιχοκεράτωμα, και, με την κόπτισσα σκλάβα του…., 
   ήταν επιτετραμμένος από ΕΣΑΣΣΣ….. ως μοναδικό κι εξαιρετικό προνόμιό του….. ή όχι…!; 
   Ε, να, για να μη κρίνουμε άδικα και πεθάνουμε από τύψειςςς, 
   ω γαμολόγε και γαβολόγε Γαβ,Ραφα,ρι,ήλ….! ]) 
 
                  -------------------------------------------------#####--------------------------------------------------- 
            ♣ ▪ Κεφ. ΘΛΙΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
        *$* …..ένας από τους δύο διαδίκους…., που μπήκαν στο δωμάτιο του Δαυίδ…., τάχα…., 
        που ‘’κερατώθηκε’’ από τον αδελφό του…., προς τον Δαυίδ…., 
        που, κι αυτός, ’’κεράτωσε’’ τον αδελφό του Ουρία, εδώ Ουριάχ, 
        και γέννησε, εξώγαμα, τον Σολομώντα….. *$* 
            «Ο αδελφός μου εδώ έχει δέκα εννέα προβατίνες, 
        [ …..ε, προβατίνες : γυναίκες : ‘’χώρες’’ : σατραπείες ο μπουγάς….. ] αλλά εγώ έχω μόνο μία…..». 1 
                         / 1 Ο συμβολισμός αναφέρεται --- χξς΄ςςςς….! --- στη γυναίκα του Ουριάχ : Ουρία….. /  
 
                ♦ …..χμ, άραγε, γι’ αυτό η Κόλαση του Αλλάχ φυλάγεται από 19 αγγέλους….: 
                Κεφ. Ο Ντυμένος…., θέμα φιλονικείας…!; 
                Καλέ….. ’’κωδικοποιημένε’’, κι εσύ, Μωάμεθ…., μήπως, ιμπαριαλιζέ, αναφέρεσαι 
                στον ζωδιακό αστερισμό των Διόσκουρων, τον του Κάστορα και Πολυδεύκη, 
                μπάσταρδων του Δία αμφοτέρων, 
                αυτόν τον αστερισμό, που αποτελείται από δεκαεννέα, 19, άστρα…., 
                ή στα δεκαεννιά, 19, μέρη που αποτελούν την….. ιμπεριάλ….. ερωτική ηδονή, 
                από τα οποία η γυναίκα αισθάνεται τα δέκα και ο άντρας τα εννιά…., 
                χμ, σύμφωνα με την ιμπεριάλ απάντηση που έδωσε ο μάντις Τειρεσίας 
                στα ‘’κερατο’’ειδή….. Δία και Ήρα….. σχετικά με το ποιος, ο άντρας ή η γυναίκα, 
                αισθάνεται περισσότερη ηδονή κατά την συνουσία…!; 
 ( Ε, συνουσία : λαογαμήσι –τους του, γυναικείου ή αντρικείου ή γυναικαντρικού, ιμπεριαλισμού Νο 678….! ) 
                Ή, μήπως, στους 19 ιμπεριάλ πράκτορες : τσαλαπετεινούς του Σολομώντα…!;….. ♦ ♣ 
                                    --------------------------------------------#####---------------------------------------------- 
 
Να προστάζεις τις πιστές να στρέφουν τα μάτια τους μακριά από τον πειρασμό / Έι, οι πιστοί…., ρε, τίιιιι…!; / 
και να προφυλάσσουν την αγνότητά τους, να σκεπάζουν τις ομορφιές τους 
                    [ εκτός από αυτές που από τη φύση τους προβάλλονται ], 
 
        { …..ε…., σου….. νομοξέφυγε, ω Γαβ…., που….. κι αν ήταν καμιά….. μετεμψύχωση της Βυζιμούθας….. 
        και φορούσε 20 νούμερο μαστάρ ντουλάπ…., πού να τα έκρυβε η κακόμοιρη τα φυσεοπρόβλητα…., 
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        χμ, για να μη σκανδαλίζονται οι άνδρες…., α, κι οι….. λεσβίες…., 
        και να μπορούν να ελέγχουν τις σαρκικές τους επιθυμίες…., 
        μάλιστα, όταν θα έπρεπε να….. πάνε….. για την αιτία Του σε μάχη….. ακούραστοι και….. ηλεγμένοι….! 
        Μα, τι λέω…., και, οι μαστουρο’’παπαρούνες’’ να είναι καλά….. 
        και μακριά απ’ το στόχαστρο του Αλλάχ του κηποκάφτη….! } 
 
να καλύπτουν τα στήθια τους με τα πέπλα τους και να μη τα δείχνουν παρά μόνο 
στους άντρες τους, στους πατέρες τους, στους πατέρες των αντρών τους, στους γιους τους, 
στους προγόνους τους, στους αδελφούς τους, στους γιους των αδερφών τους, 
στους γιους των αδελφάδων τους, στις σκλάβες τους, και τις υπηρέτριές τους, 
στους αρσενικούς υπηρέτες που δεν έχουν φυσικές ορμές, 
και στα παιδιά που δεν έχουν τη σαρκική γνώση των γυναικών. 
 
        ◘ …..ε, ε, έι…., για σιγά….! ‘’Τσόντα’’ γαβοσκηνοθέτητη γυρνάτε…!; 
        Ο μουφτής της ενορίας έλλειπε…., ο χαïβάν ντοκτόρ…., 
        α, κι ένας τυφλός από τον….. κάτω μαχαλά…., που δεννν….! 
        Μα…., πού να ξέρουμε, κι εμείς, παρά, μόνο, ΕΣΕΙΣΣΣ, από….. σκηνοθεσία….. μαύρου θεάτρου….! ◘ 
 
Και να μη χτυπάνε αυτές τα πόδια τους όταν περπατάνε 
για να μην αποκαλύπτουν τα κρυμένα στολίδια τους. 
       ( …..Τακακάτ τα τακουνάκια σου….,/ ντρουν -- ντρουν, μπρε, τα βραχιόλια σου….,/ 
       πες μου, πώς να αντισταθώ,/ κόπτισσα σκλάβα όμορφη,/ 
       που μ’ έκοψες και μ’ έκαψες/ με τις ματιές σου βόλια σου….,/ κει μέσα στα περβόλια σουουου…!; 
       Ω, λάθος…., τα περβόλια ήταν του αφέντη Μωάμ…., που η κόπτισσα ήταν, άκληρη, σκλάβα του….! ) 
 
Πιστοί, στραφείτε στον Αλλάχ μετανοημένοι, για να ευημερήσετε. 
                || …..ναι, μπρε Μωάμ…., ώρα για μετάνοια…., χμμμμμ…., Ραποστολική….! 
                Άσε τα Ευαγγέλια σου…../ και πιάσε τα….. αυτοφραγγέλια σου….,/ 
                να φύγουν τα δαιμόνια σου…../ και να ‘ρθουν τα αγγέλια σου….! || 
Να παντρεύεστε από ανάμεσά σας εσείς άντρες αυτές τις γυναίκες που δεν είναι ζευγαρωμένες 
και εσείς γυναίκες αυτούς τους άντρες που δεν είναι ζευγαρωμένοι 
και αυτούς από τους αρσενικούς και θηλυκούς σκλάβους που είναι τίμιοι. 
 
     [[ Χα, άντε, πάλι, ω θηλυκοί σκλάβοι : ‘’αδερφές’’…., ώς και για σας κανόνισε ο καλός γαμολόγος Γαβ…., 
     ο συμπληρωτής της Π. Δ…., αλλά…., έλα ντε…., μόνο, για τους τίμιους….! 
                |/ Ω Μωάμ…., να τους κάνουν τί τους θηλυκούς…!; Μόνο, για να πάρουν τον τίτλο της κυρίας…!; /| 
     Οι άτιμες ‘’αδερφές’’, λοιπόν, ας παίρνουν τους εγκρατείς φτωχούς εκείνους…., 
     «που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να παντρευτούν….. μέχρι να τους πλουτίσει ο Αλλάχ»…., 
     οπότε, τότε, ως πλούσιοι…., πές ‘το, ρε Γαβ, θέσπισέ ‘το…., διαζύγιο κ. τ. λ…., 
     που να μην τα λέω εγώ…., άπιστος πράμα….! ]] 
 
Αν είναι φτωχοί, ο Αλλάχ θα τους πλουτίσει από τη δική Του αφθονία. 
Ο Αλλάχ είναι γενναιόδωρος και παντογνώστης. 
Αυτοί που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να παντρευτούν 
ας ζήσουν με εγκράτεια μέχρι να τους πλουτίσει ο Αλλάχ. 
Αυτούς δε τους σκλάβους που θέλουν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους, 
να τους ελευθερώσετε αν το αξίζουν και να τους χαρίσετε ένα μέρος από τα πλούτη 
που ο Αλλάχ σας έχει δώσει. Δεν θα εξωθείτε τις σκλάβες στην πορνεία για να αποκτήσετε χρήματα, 
αν επιθυμούν αυτές να διατηρήσουν την αγνότητά τους. 
Αν κάποιος τις εξαναγκάσει, ο Αλλάχ θα τις συγχωρέσει και θα τις σπλαχνιστεί………. 
        *** Α, αυτές θα τις συγχωρέσει…., μα για τους άλλους δεν λες τίποτα…., βρε πονηρούλη αντροκράτη….! 
        Αλλά…., δε βαριέσαι…., ω Μωάμ…., χωράφια τους είναι όλες…., 
        έλα, μωρέ….. Ρακά…., τώρα…., ’’ας πάν’ και τα παλιάμπελα’’…., 
        που….. τόσα χωράφια….. χερσώθηκαν….. και σώθηκαν…., 
        χμ, εξεξεξαγνισμένα…., ιδίως, από σένα…., αρχι,δ,εξεξεξαγνιστή….! *** 
 
Δεν θα είναι παράπτωμα για τις γριές γεροντοκόρες που δεν έχουν ελπίδα να παντρευτούν 
να βγάζουν τα πέπλα τους χωρίς να αποκαλύπτουν τα κάλλη τους. 
Θα είναι καλύτερα αν δεν τα βγάζουν. Ο Αλλάχ τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. 
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           ---- Εμ, τι ήταν να δει, ακόμα, ο καημένος κι αυτός…., αχ, ο Αλαλαλαλλάχ, αχ, και να μάθει 
           και να πάθει…., ώς και να χάσει το, «μη τελειοποιημένο του», φως του με τα….. γαμηλιώτικα….! 
           Αν δεν έβλεπε τα τόσα σου, και τους, κεκαλυμμένα : «Κεκουκουλωμένα» κι αποκεκαλυμμένα…., 
           τί θα έλεγε στον Γαβ να σου πει, μπρε Μωάμ, μας λες…!; 
           Αδιάβαστο να τον έβρισκες κι εσύ…., χμ, που ‘’τον έστειλες’’….. ’’αδιάβαστο’’…!; ----          ▓ 
 
           =============================================================== 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           =============================================================== 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
             13 --- 17 έως 13 --- 21 ) 
                                                    13 --- 17 ) 
                                                                      #5)        Μακαρισμοί πιστών, δικαίων,….. 
 
█      ■ Κεφ. ΑΝΘΡΩΠΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλλά ο δίκαιος θα πιει από μια κούπα βουτηγμένη στην Πηγή της Καμφοράς,………. 
 
            $_$ Αυτό…., αποκωδικοποιημένο…., για σας το λέει, ειρωνικά, βεβαίως, ρε ανυποψίαστα κοπάδια…., 
            ότι, δηλαδή, θα σας φύγει το….. ψυχοσυνάχι…., που η καμφορά είναι, χμ, συναχοδιώχτρα….! 
            Αν, όμως, σας την έδινε….. ‘’εν ζωή’’…., που χαζός δεν ήταν, και, αυτός…., δεν θα….. και θα….! 
            Γι’ αυτό, χα, απόλυτη νηστεία από τα….. ’’τέτοια’’ του….. και….. υπακτικά….. και βουρ για χέ….! $_$ 
 
         [ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 17 : «Και εκείνος που διψά ας έλθη, 
         και εκείνος που το επιθυμεί, ας πάρη νερό ζωής δωρεάν»…..» ] 
 
Ο Αλλάχ θα τους απαλλάξει / τους δίκαιους / από το κακό αυτής της μέρας / της Κρίσης / 
                     /*/ …..εχ, αυτούς….. Αυτόςςςςς…., ναι…., εκεί πάνω…., 
                     μα εμάς τους άδικους κι άπιστους….. ποιος θα μας απαλλάξει, εδώ κάτω, 
                     από το, χμ, καλό αυτής σας της νύχτας…., πριν μας πιάσει κρίση και….! /*/ 
και θα κάνει τα πρόσωπά τους να λάμπουν από χαρά. 
               / …..ε, χαζό παιδί….. χαρά γεμάτο…., από την κορφή ώς τον πάτο….! / 
Θα τους ανταμείψει για την σταθερότητα του χαραχτήρα τους 
με μεταξωτά ρούχα και την ευδαιμονία του Παραδείσου. 
Θα είναι ξαπλωμένοι πάνω σε μαλακά μαξιλάρια 
και δεν θα αισθάνονται ούτε την ανυπόφορη ζέστη ούτε την τρομερή παγωνιά. 
 
                 (##( …..ωχ…., ’’αλά’’ Απο,Επι,κάλυψη Ιωάννη…., μάλλον, στο ούτε….. ούτε…., 
 
           /// …..εμ, στο….: ηλεκτροσοκικό, ληθογόνο, αμνησιογόνο, λιποθυμιογόνο, αμοκογόνο, 
           τραυλισμογόνο, σχιζοφρενιογόνο,….. 
           να, εκεί, δηλαδή, που ο Σατανάς, κατά την πτώση του, πήγε τις ψυχές των πρωτανθρώπων 
           και τους αγριοποίησε…., να, εκεί που θέλουν οι νυν ‘’τέτοιοι’’ μας να ‘’κολλήσουν’’ τις ψυχές μας….! /// 
 
                 στο +- -+0, ή, άλλως, -++-0, του άυλου σώματός της 
                 η δικιά σου ψυχή…., ω Μωάμ, προπαντός…., και των ομοιοόμοιών σου…, 
                 όταν, με το καλό ή το κακό, αποσεληνωθείτε και εκσυμπαντωθείτε….. 
                 και βρεθείτε Εξωσύμπαν μεριά, στη φωτόσφαιρα α΄ : Κόλασή σας….. και πλάι στον όντως Θεό…., 
                 για….. όσους σιχτίρ καφέδες δεν αντέχετε….! Για την ώρα….. συνεχίστε, μαζί με τα τζίνια το….! 
                 Τότε, και, εσύ, ω λαομπαίχτη και θεομπαίχτη, θα διαπιστώσεις, και, το πώς….. 
                 οι επιδέξιοι κώλοι….. θέλουν, και, μεταξωτά σώβρακα ή βρακιά….! )##) 
 
Δέντρα θα απλώνουν την σκιά τους ολόγυρά τους και καρποί θα κρέμονται σε αρμαθιές από πάνω τους. 
Θα τους σερβίρουν με ασημένια πιάτα και κύπελλα μεγάλα σαν κούπες, 
ασημένιες κούπες που αυτοί οι ίδιοι θα τις γεμίζουν 
      ( Ω…., τι λάφυρα…., τι λεία….: ‘’θερισμός εκεί όπου δεν έσπειραν’’….! Α, και τι δούλοι….! ) 
και φλιτζάνια ξέχειλα με νερό αρωματισμένο από την πηγή του Σελσαμπίλ. 
                {  …..σαλέπιιιιι…., για τους ψυχοσυναχωμένουουουςςςςς….! Ο Σαλεπτσήςςςςς….! } 
 
Θα τους περιποιούνται αγόρια που έχουν προικιστεί με την αιώνια νεότητα 
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   * Ωχ…., κι η Ήβη η μουρλέγκω…., μα και….. ο/η/το….. Γανυμήδης…., ξαναπάνε…., στην ανεργίααα….! * 
και που θα φαντάζουν στα μάτια τους σαν αστραφτερά μαργαριτάρια. 
     || ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 14, εδ. 17 : Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και πιοτά, 
     αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. --- Έι, τ’ ακούς, υλιστή Μωάμ…!; --- || 
Όταν θα κοιτάξεις αυτό το θέαμα θα βλέπεις ένα βασίλειο ευτυχισμένο και δοξασμένο. 
Θα φοράνε ρούχα από φίνο πράσινο μετάξι και πλουμιστό μποκάρ, 
και θα στολίζονται με ασημένια βραχιόλια. 
 
                  [[ …..μωρή αρχιντουντού Γαβ…., για….. μακιγιάζ δεν λες τίποτα…., 
                  μον’, τα κρατάς, και, για ΕΣΑΣ, τα ‘’μυστικά’’ του….. καμουφλάζ…., εχ, αγγελόμασκε Σατάνα….! 
                  Από….. ’’μανικιούρ και….. πατικιούρ’’….. ξέρεις…!; Να σου μάθουμε, αν όχι….! ]] 
 
Ο Κύριό τους θα τους προσφέρει αγνό κρασί να πιουν. 
       *** Ρε μεθυσμένε…., από πού…., απ’ την καρπερή…..άμπελο της Ευρώπηςςς και…..«υπό την συκήν…!; 
       Και, χμ, ε…., αυτό είναι, που δεν λένε, η…..υπό το όρος : υπό φτωχομπαίχτη ζάπλουτο ομιλία….! *** 
Με αυτό τον τρόπο θα πάρεις την ανταμοιβή σου, οι σκληρές δοκιμασίες σου ευχαριστούν τον Αλλάχ. 
 
       || …..ε, όντως…., «δεν υπάρχει άλλη θρησκεία, που να υπόσχεται όσα θέλει ο…..»…., 
       χμ, και που οι σκληρές δοκιμασίες και βάσανα…., θεόοοθεν ή μηηη…., 
       να ευχαριστούν τον Σαδισταλλάχ….! || 
 
           ---------------------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------------------- 
▀  Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα ζουν με ντροπαλές παρθένες που κανένας άνθρωπος, ούτε τζίνι θα έχει αγγίξει προηγουμένως. 
          [ Ω, και τα παρθενόλαγνα τζίνια, πλην απ’ τους αγγέλους, ’’αγγίζουν’’…., κι εδώ κάτω κι εκεί πάνω…!; 
          Να, βρε, χα, όλοι, ανεξαιρέτως, είναι έγκορμοι….. και….. ’’αγγιχτές’’…., 
          α, στην….. «επίγεια κρίση»…., ω εσείςςς του δόγματος της παρθενίας του θρησκοïμπεριαλισμού….! ] 
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς; ▄ 
 
         ● Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : ΕΜΕΙΣ : 
         Θα κάθονται με ντροπαλές, μαυρομάτες παρθένες,   / …..χμ, «ψηλόστηθες», λέει αλλού….! / 
         τόσο αγνές όσο τα σκεπασμένα αυγά της στρουθοκαμήλου. 
 || Α…., δεν είδα αυγά στρουθοκαμήλου…., δεν ξέρω…., δεν λέω τίποτα…., που, άλλωστε, δδδεννν….! || ● 
 
▀  Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Απαλλαγμένοι από κάθε αρρώστια, θα γεύονται κάθε είδος καρπού,    
                                 / Έι, άλλος για…..λάφυρααααα….! // 
            | …..οι πιστοί μες στον Παράδεισο της Νέας Δημιουργίας….. | 
(!;) και αφού θα πεθάνουν μια φορά, δεν θα ξαναπεθάνουν. 
                                                            ( Έι, άλλος για….. γεύση από θάνατοοοοο….! ) 
 
    [ Ναι, θα είναι…., που αυτός ο / …..«δεύτερος» κι αλά Α. Ι…!; / θάνατός σας….. ’’δεν θα έχει τέλος’’….! ] 
 
      // ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 3 : Δεν θα υπάρχη πλέον εκεί κανένα ανάθεμα, 
               ---- …..α, στην ουράνια, τάχα, Ιερουσαλήμ, χμ, του νέου ο,Ο,υρανού και της νέας γ,Γ,ης….! ---- 
      καθώς ο Ιησούς είπε  «Ιδού, τα κάνω όλα καινούργια» : Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 21, εδ. 5. // ▄ 
              -----------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΔΙΩΓΜΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, έχετε έναν εχθρό στο πρόσωπο των γυναικών σας και των παιδιών σας. 
Αλλά αν παραβλέψετε τα αμαρτήματά τους και τους συγχωρέσετε, 
τότε να γνωρίζετε πως ο Αλλάχ θα σας συγχωρέσει και θα σας δείξει τον οίκτο Του. 
Τα πλούτη σας και τα παιδιά σας δεν είναι παρά πειρασμός. 
 
            $$ …..ε…., δεν μπορώ να έχω άποψη, και, σε αυτό το βαθυστόχαστο…., 
            που δεν μπορώ δα να τα καταλαβαίνω κι όλα τα ‘’μυστικά’’ και ‘’καλυμμένα’’….! 
            Ποίος είμαι…., ο μισογύνης και μισόπαιδος Μωάμεθ…!; 
            Αλλά…., αν ήταν…., και, αυτό…., χμ, υψοστόχαστο…., ίσως να….! 
            Υπομονή…., ώσπου να κατέβει στο δρόμο μου κανένας Γαβ’’τέτοιος’’…., και τότε θα….! $$ 
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         -$---------------------------------------------------#####----------------------------------------------$- 
■ Κεφ. ΓΙΑ ΣΙΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Για σιν.              // …..βάι -- βάι…., γιασασίν, μπε…., μπουνταλά Σαμπαθάηογλου….! // 
Ορκίζομαι στο Σοφό Κοράνι / ω πιστοί / πως στέλνεστε στο σωστό μονοπάτι. 
             || …..ε…., αφού ορκίζεσαι, κιόλας, δεν εμποδίζουμε κανέναν να….! Άει…., γκιουλέ -- γκιουλέ….! || 
 
     [ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 20, εδ. 5 : Και εις εμέ / τον Ιωάννη / είπε / ο Ιησούς / , 
     «Γράψε το, διότι αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί». 
     Και πρόσθεσε, «Εκπληρώθηκαν όλα…..». ] 
 
Αυτό αποκαλύφθηκε από τον Μεγαλοδύναμο, τον Σπλαχνικό, για να προειδοποιήσετε ένα έθνος, 
                 ([ …..χμ, στην αρχή….. ένα έθνος…., αλλά, μετά, που θα τελειώσει η αρχή….. 
                 και θα αρχίσει το….. «από κράτος σε κράτος…..»…., το….. «από εθνικούς σε εθνικούς…..»…., 
                 εκεί να ιδείτε τους αξιοκόλαστους αδιάφορους…., 
                 χμ, από τους αδιάφθορους του Αλλάχ…., τι προειδοποίηση που θα πάθουν…., 
                 που, κι, εδώ, ως και με τον Γιαχβέ, την προειδοποίηση δεν την μαθαίνουν, μα την παθαίνουν….! ]) 
που, επειδή οι πατέρες τους δεν προειδοποιήθηκαν πριν από αυτούς, ζει στην αδιαφορία. 
Οι περισσότεροι από αυτούς αξίζουν την τιμωρία Μας,….. 
          -$-------------------------------------------------#####--------------------------------------------------$- 
 
■ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ :  
Είναι πιθανό πως ο Αλλάχ θα βάλει καλή διάθεση ανάμεσα σε εσάς 
και αυτούς με τους οποίους είχατε διαφορές. 
Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος. Αυτός είναι επιεικής και σπλαχνικός. 
           / …..Πω -- πω, ιερήηηηη μπλόφααααα…., ο, χμ, καλοδιαθεσοβάλτης «σπαρτός»…., τώρα….! / 
 
Ο Αλλάχ δε σας απαγορεύει να είστε ευγενικοί και δίκαιοι προς αυτούς 
που ούτε σας έχουν πολεμήσει για τη θρησκεία σας ούτε σας έχουν διώξει από τα σπίτια σας. 
Ο Αλλάχ αγαπάει το δίκαιο. Αλλά σας απαγορεύει να γίνετε φίλοι με αυτούς 
που σας έχουν πολεμήσει λόγω της θρησκείας σας και σας έχουν διώξει από τα σπίτια σας 
ή παρακίνησαν άλλους να το κάνουν. Αυτοί που γίνονται φίλοι με αυτούς είναι άδικοι. 
 
            {{ ▪ Ιωάννου Β΄ : εδ. 10, 11 : Εάν έρχεται κανείς σ’ εσάς και δεν φέρνει την διδαχήν αυτήν, 
            / την της Αγίας Τριάδος / να μη τον δέχεσθε εις το σπίτι σας και να μη τον χαιρετάτε, 
            διότι εκείνος που τον χαιρετά γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά. 
                  ---- Εμ, να…., Γιαχβετζήδων συνέχεια….: Αλλαχτζήδες με….. Καινή ‘’Κενή’’ Διαθήκη….! ---- }} 
 
          ---------------------------------------------------------$$$$$----------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : 
(!;) Σας έχουμε δώσει Εμείς μια ένδοξη νίκη, 1 
            | 1 : την κατάληψη της Μέκκας, το 630 μ. χ, ή του Χαγιαμπάρ ένα χρόνο αργότερα. | 
(!;) για να μπορέσει ο Αλλάχ να σας συγχωρέσει τα περασμένα και τα μελλοντικά σας αμαρτήματα, 
(!;) και να τελειοποιήσει την καλοσύνη Του προς εσάς, 
 [ Ω, αν αυτό δεν είν’ Σούπερ, Αλλαχική, σχιζοφρένια…., τότε, τί άλλο είναι…!; Βουρ, για ‘’θεο’’ψυχίατρο….! ] 
(!;) για να μπορέσει να σας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι και να σας προσφέρει την υψηλή Του βοήθεια. 
 
         *** …..α, και…., τότε ακριβώς…., τους είχαν δώσει ‘’ένα’’….. άδοξο ‘’μανίκι’’…., 
         χμ, ‘’για να μπορέσει ο Αλλάχ να τους συγχωρέσει και τα τοτινά τους αμαρτήματα, 
         και να τελειοτατοποιήηησει την καλοσύνη Του προς αυτούς…..’’, ο λεγεωνούχος κ. λ. π –ούχος….! *** 
 
Ήταν Αυτός που έστειλε κάτω ηρεμία στις καρδιές των πιστών για να ισχυροποιηθεί η πίστη τους. 
Δικές του είναι οι λεγεώνες του ουρανού και της γης. Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης. 
Αυτός σας προσκάλεσε να κάνετε αυτά που έχετε κάνει 
για να μπορέσει να φέρει τους πιστούς, άντρες και γυναίκες, 
μέσα σε κήπους που ποτίζονται από τρεχούμενα ρυάκια, για να κατοικήσουν εκεί για πάντα, 
για να μπορέσει να τιμωρήσει τους υποκριτές και τους ειδωλολάτρες, 
άντρες και γυναίκες, που κάνουν κακές σκέψεις για Αυτόν. 
Κακό θα πέσει πάνω τους, γιατί ο Αλλάχ είναι οργισμένος μαζί τους. 
Αυτός έριξε πάνω τους την κατάρα Του και ετοίμασε για αυτούς τη φωτιά της Κόλασης : μια κακιά μοίρα. 
Δικές Του είναι οι λεγεώνες του ουρανού και της γης. Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος και σοφός. 
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     [ Όι, «κακόμοιρε», ως ‘’θεοκτόνος’’, σατανίσκε…., δεν πας να χεστείς σε κήπο…., να ξελαφρώσεις….! ] 
 
Σε στείλαμε Εμείς 2 / 2 : ω Μωάμεθ / σαν μάρτυρα    | Ω…., γι’ αυτό μαρτύρησαν τόσοι αθώοι….! | 
και αγγελιοφόρο ειδήσεων και προειδοποιήσεων, 
για να έχουν αυτοί 3 / 3 : οι Μεκκανοί / πίστη στον Αλλάχ και τον απόστολό Του 
και για να τον βοηθήσουν, να τον τιμήσουν και να προσεύχονται σε αυτόν πρωί και βράδυ………. 
 
    ♠ ▪ Ματθαίος : κεφ. 11, εδ. 20, 21, 22, 23, 24 : Τότε άρχισε ο Ιησούς να κατηγορή τας πόλεις, 
    εις τας οποίας είχαν γίνει τα περισσότερα θαύματά του, διότι δεν μετενόησαν. 
    «Αλλοίμονό σου, Χοραζίν· αλλοίμονόν σου Βηθσαïδά· διότι εάν τα θαύματα, τα οποία έγιναν σ’ εσάς, 
    είχαν γίνει εις την Τύρον και την Σιδώνα, θα είχαν δείξει μετάνοιαν προ πολλού, με σάκκον και στάκτην. 
    Εν τούτοις σας λέγω, η Τύρος και η Σιδών θα υποφέρουν πιο λίγο από σας κατά την ημέραν της κρίσεως. 
    Και συ Καπερναούμ, που υψώθηκες έως τον ουρανόν, θα καταβιβασθής έως τον Άδην, 
    διότι, εάν εις τα Σόδομα είχαν γίνει θαύματα, τα οποία έγιναν σ’ εσέ, θα παρέμεναν μέχρι σήμερον. 
    Αλλά σας λέγω, ότι η χώρα των Σοδόμων θα υποφέρη πιο λίγο από σένα κατά την ημέραν της κρίσεως. 
 
                        ---- Να, ρε Μωάμ…., ο Ι. Χ με….. πλάγιο ειρηνικό προγραφικό διάγγελμα…., 
                        χμ, κι όχι με ευθύ προγραφικό πολεμικό…., ως συ ο ντόμπροςςςςς «αρσενικός»….! ---- ♠ 
 
Αυτοί που ορκίζονται αφοσίωση σε σένα ορκίζονται αφοσίωση στον Αλλάχ. 
 
   // Ε, ίδιος ο Ιησούς, ρε, και, ως προς την ταύτισή του με τον Αλλάχ…., χα, και μιλούσε το θρασίμι για….! // 
            {[ ▪ Ιωάννης : κεφ. 6, εδ. 29 : Ι. Χ : «Τούτο είναι το έργον που θέλει ο Θεός, 
            να πιστεύετε εις αυτόν που έστειλε εκείνος». 
            ▪ Ιωάννης : κεφ. 5, εδ. 17 : Αλλ’ ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Ο Πατέρας μου εργάζεται πάντοτε 
            και εγώ επίσης εργάζομαι». 
                              ---- …..έι…., άλλο δουλεύω στον….. κι άλλο ‘’δουλεύω’’ τον….! ---- ]} 
 
Το χέρι του Αλλάχ είναι πάνω από τα χέρια τους. 
Αυτός που παραβαίνει τον όρκο του τον παραβαίνει με δικό του κίνδυνο, 
αλλά αυτός που κρατάει την υπόσχεση που δίνει στον Αλλάχ θα ανταμειφθεί πλούσια………. 
 
Ο Αλλάχ ευχαριστήθηκε πολύ με τους πιστούς όταν ορκίστηκαν να σε υπακούν κάτω από το δέντρο. 
     [ Ω Αλλάχ, πρόσεχε μη κι ο Μωάμεθ, αλά Ι. Χ, κρυφορκίζεται και «υπό συκήν» και «υπό άμπελον»….! ] 
Αυτός γνώριζε τι είχαν στις καρδιές τους. Γι’ αυτό έστειλε ηρεμία σε αυτούς 
  |/ Χμ, αποτελεσματική η Αλλαχόσταλτη ηρεμία…., μα κι η της ‘’παπαρούνας’’ ‘’τέτοια’’ ’’δεν πάει πίσω’’….! /| 
και τους αντάμειψε με μια γρήγορη νίκη και με τα πολλά λάφυρα που είχαν λάβει. 
Μεγαλοδύναμος είναι ο Αλλάχ και σοφός. 
 
Ο Αλλάχ  σας έχει υποσχεθεί πλούσια λεία και σας την έδωσε 1 
/ 1 : τη λεία που πήραν στο Χαγιαμπάρ / αμέσως. 
Αυτός σας προστάτεψε από τους εχθρούς σας,     || Εχ, ’’σημαδεμένε’’ του Σημαδεμένου’’, εχχχχχ….! || 
για να κάνει τη νίκη σας ένα σημάδι για τους αληθινούς πιστούς και να σας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι. 
Και ο Αλλάχ γνωρίζει για άλλα λάφυρα που δεν έχετε ακόμα πάρει. Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα. 
    ( Ωρέ ποιές μανούλες θα κλάψουν, πάλι, που έβαλε λαφυροστόχο τις χώρες τους το σατανολάφυρο…!; ) 
 
         ● ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8, 9, 10 : Πραγματικά, είναι δίκαιον εις τον Θεόν 
         να ανταποδώση θλίψιν εις εκείνους που σας θλίβουν, σ’ εσάς δε που θλίβεσθε, ανακούφισιν, 
               [ Έιιι, τους «ελέω Του Δυνάστες», που τους…., πότε θα τους…., να ανακουφιστούν στ’ αλήθεια…!; 
               Χμ, στην….. δευτέρα….. απουσία του ο «σπαρτός» Ιησούλης…!; ] 
         και επίσης σ’ εμάς, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή από τον ουρανόν 
         μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πυρίνην φλόγα, 
         και θα καταδικάση εκείνους που δεν ξέρουν Θεόν 
         και δεν υπακούουν εις το ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 
         οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον 
         από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεώς του, όταν θα έλθη 
         να δοξασθή μεταξύ των αγίων του και να θαυμασθή κατ’ εκείνην την Ημέραν  / Έι, ναρκισσοΙ. Χ….! / 
         μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. ● 
                   ----------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------- 
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■ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : 
Πιστοί, να θυμηθείτε την καλοσύνη του Αλλάχ όταν σας επιτέθηκε ο εχθρικός στρατός. 
Ρίξαμε πάνω του έναν άγριο άνεμο και αόρατους πολεμιστές : Ο Αλλάχ είδε όλα αυτά που κάνατε………. 
 
( Τί…., ρε Μωάμεθ -- Καδμία δρακοντοέριδα…., «σπαρτούς» πολεμιστές Κάδμους…., 
που σπέρνουν, με την υποκίνηση των ‘’ανέμων’’ : πλουσίων ‘’πτωχών αερίων’’, εμφύλιους σπαραγμούς…!; ) 
 
      {{ ▪ Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 53, 54 : Ιησούς : 
      Ή νομίζεις / ω Πέτρε / ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου 
      και να βάλη αμέσως εις την διάθεσίν μου περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων; 
 
              ** …..χα, τάχα, για να μη συλληφθεί, ο Ιησούς…., που είχε, τότε, έτοιμεςςς τις 12 λεγεώνες για….! 
              Ννναι, κάλέ, που, εκεί, και, στην αρχαία Τρελλάδα, ο Δίας έστελνε, 
              κυρίως, στον κατακτητή, «γιο του», Μ. Αλέξανδρο 
              ώς και δίποδες οδηγούς….: κοράκια ή αετό ή δράκοντες ή πηγοδείχτη τράγο…., 
              ναιαιαι, ώς και….. αλληγορικό -- κωδικικό….. ’’πολεμ,ιστ,ικό’’….. νερόοο πόσιμο του έστελνε 
              κι αδιάκοπες βροχέςςς που εξαφάνιζαν τον καύσωνα και καθάριζαν την ατμόοοσφαιρα…., ναι….! ** 
 
      Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν αι γραφαί που λέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνη; 
           / …..δηλαδή, το να ‘’σταυρωθεί’’, ο Ιησούς….. / ….. }} 
 
Να πεις / ω Μωάμεθ, στους φυγοπόλεμους / : «Δε θα σας ωφελήσει σε τίποτα η φυγή σας. 
Ακόμα και αν ξεφύγατε από το θάνατο ή τη σφαγή θα απολαύσετε αυτόν τον κόσμο μόνο για λίγο»………. 
 
          [[ …..έι, δίποδα ‘’τοιούτα’’…., χμ, «γενεά εχιδνών»…., εδώ κάτω εννοεί, και, ο Μωαμεθάραρος 
          την Ώρα της Κρίσης κ. τ. λ. μαστιγικά….! Στην άλλη….. ανάθεμά με αν πιστεύει κι αυτός…., 
          που…., 
          αν, ελαχιστότατα, πίστευε…., θα χέζονταν στα λερωμένα βρακιά του ο όντως αρχιάπιστος, ’’πια’’…., 
          και μόνο με μια απλή σκέψη…., ότι θα κριθεί, μεταθανάτια, ακριβοδίκαια…., 
          καθώς….. οι πράξεις μιλούν καλύτερα από τα…., ανεμο…..λόγια των….. ’’αέρηδων’’ : ‘’πνοών’’ :….! ]] 
 
Ο Αλλάχ γνωρίζει καλά αυτούς που εμποδίζουν τους άλλους ανθρώπους 
να ακολουθήσουν τον Απόστολο, που λένε στους συντρόφους τους : «Ελάτε με το μέρος μας», 
       // …..νααααα…., κι οι μεν….. κι οι δε…., που ‘’δόλιες’’ έως δόλιες κλίκες όλοι…., κόντρας συντεχνίες…., 
       με όνειρα γκαρμπόν…., ποιος να ‘’φάει’’ ποιον…., 
       κάνουν τους δασκάλους…., χα, για να σώσουνε τους άλλους…., 
       λες και, όλοι τους, σώθηκαν…., κι ως τι τους φαίνεται….! // 
και που σπάνια παίρνουν μέρος στη μάχη, γιατί είναι πάντα απρόθυμοι να σας βοηθήσουν. 
 
          ♠ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 2 : Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, 
          αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού και εκείνοι που αντιστάθηκαν, θα κατακριθούν.  
         ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 1, εδ. 17 : 
           «…..Ή μήπως κάνω τα σχέδιά μου κατά τρόπον κοσμικόν, 
           ώστε να εξαρτάται από εμέ το εάν θα είναι το ναι, ναι, και το όχι, όχι;». 
                       ---- …..ω…., υπερκόσμια σχέδια….. με κοσμική αναίδεια….! ---- ♠ 
 
■ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστοί, γιατί όταν σας λένε : «Προχωρήστε για τον Αλλάχ», εσείς σέρνετε τα βήματά σας αργά στη χώρα; 
 
      {[[ …..αμπρέ, βουρ…., προπαντός, για τον Αλλάχ…., άτυπτοι και με βία…., θεία εντολή κι εξουσία γαρ….! 
      Κι ως θα έλεγε κι ο, επίσης, λαφυρολόγος μεγαλοσκώληξ Αριστοτέληςςςςς…., 
      η βία που επιβάλλεται από την εξουσία δε στερείται ηθικού στοιχείου»….: 
      «ώστε δοκείν μη άνευ αρετής είναι την βίαν»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1255a….! 
      Και…., και, γι’ αυτό…., βουρ…., που ο Αλλάχ μοιάζει με τον Γιαχβέ…., που, έτσι : ιμπεριαλιζέ…., 
      σαν άκουσε ότι ο λαός του, καθ’ οδόν προς κατάκτηση της Χαναάν, παραπονούνταν ότι δυστυχούσε…., 
      εξήφθη κι άναψε στο μέσο τους φωτιά και κατέφαγε μερικά από τα καλύτερα μέρη του στρατοπέδου…., 
      ναιαιαιαιαι….: Αριθ.: 11 : 1….! ]]} 
 
             *** ▪ Λουκάς : κεφ. 9, εδ. 62 : Ι. Χ : «Κανείς που βάζει το χέρι εις το αλέτρι και κυττάζει προς τα πίσω, 
             δεν είναι κατάλληλος διά την βασιλείαν του Θεού». *** 
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Προτιμάτε αυτήν τη ζωή από τη μέλλουσα; Λίγες αλήθεια είναι οι ευλογίες αυτής της ζωής, 
συγκρινόμενες με αυτές της μέλλουσας ζωής. 
      ( Βουρ, μπε…., ιερός πόλεμος είναι…., χμ, καλά σας ψιλογαζολέει το….. ιερό τέρας….! Βουουουρ….! ) 
Αν δεν πολεμήσετε Αυτός θα σας τιμωρήσει αυστηρά και θα σας αντικαταστήσει με άλλους αθρώπους. 
    || …..εχ…., ιδιόλογος ο Ι. Χ…., μα έτσι συμβαίνει στις από….. ιερήηηηη αιτία νέες δημιουργίες τους….! || 
Δε θα Τον βλάψετε με κανένα τρόπο : γιατί ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα. 
 
Αν δε βοηθήσετε αυτόν, 1 / 1 : τον Μωάμεθ / ο Αλλάχ θα τον βοηθήσει 
όπως τον βοήθησε όταν τον είχαν διώξει μαζί με έναν άλλο οι άπιστοι. 2 
/ 2 : μαζί με τον Αμπού Μπακρ, τον πρώτο από τους χαλίφηδες που καθοδηγήθηκε σωστά. / ………. 
Είτε άοπλοι είτε καλά οπλισμένοι, να προχωρείτε μπροστά και να πολεμάτε για την αιτία του Αλλάχ, 
με τα πλούτη σας και τους ανθρώπους σας. Αυτό θα είναι το καλύτερο για εσάς αν το γνωρίζατε μόνο. 
     ---- Εχ…., κι αυτό το….. «αν το γνωρίζατε μόνο»…., τι απειλή κρύβει…., ποιος το γνωρίζει….! ----        █ 
 
          ================================================================== 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ================================================================== 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
              13 --- 18 ) 
                                        #6)                 Περί συντελείας….. 
 
█         ■ Κεφ. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ : 
Όταν η Γη σείεται στην τελευταία της δόνηση, όταν η Γη αποτινάζει τα βάρη της 
και ο άνθρωπος ρωτά «τί συμβαίνει;» 
---- αυτή την μέρα θα διαλαλήσει τα μαντάτα της, γιατί ο Κύριος θα της τα έχει εμπνεύσει. 
 
         [[ Ε, τέτοιος ‘’σεξοδονητής αλέκτορας’’…., ο ’’από κοτέτσι σε κοτέτσι’’, χμ, «από κράτος σε κράτος»…., 
         νααααα, τελική, χξς΄, δόνηση….. στο Κοτέτσι -- Γη….. με την άπιστή του κότα ανθρωπότητα…., 
         εμπνευσμένες ‘’δονήσεις’’ απ’ τον άπνευστο Δεσποινίδο Μωάμ και την ιμπεριάλα σατανοκλίκα του….! 
         Μαύρα μαντάτα σε….. πολεμικό διάγγελμα -- ‘’προγραφές’’….. 
         σε συμβολικό, και, εδώ, ενξύπνιο ‘’όραμα’’ -- ‘’όνειρο’’…., που εφιάλτης θα γενεί…., 
         στην ‘’επικράτεια’’ του Δεσποινίδου των, χμ, ανατολικών Τόπων…., 
         και, ’’τη ανοχή’’ των τότε ‘’Μεγαλάδελφων’’ Μεγάλων Δυνάμεων της Γης….! 
         Α, ρε…., και τι κόρες : χώρες θα αποκτήσει ο εθνοσέξουαλ γαμπρός…., έως και «σε μια στιγμή»…., 
         μια ή δυο μαζί…., δίδυμες : Γέν.: 25 : 23…., αλά Ισαάκ και Ρεββέκκα…., χα, Ιακωβίνα και Ησαυίνα…., 
         από γάμους του έως και με ειδωλολατρικές ‘’γυναίκες’’….: σε συνεργασίες με ‘’ετερόκλητους’’….! ]] 
 
                  ● Κεφ. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ : 
                  Όταν ο ουρανός σχίζεται στα δύο, όταν τα αστέρια διασκορπίζονται 
                  και οι ωκεανοί περιστρέφονται μαζί, όταν τα μνήματα αναπηδάνε, 
                  τότε κάθε ψυχή θα ξέρει τι έχει πράξει και τι έχει παραλείψει. ● 
 
             -----------------------------------------------------%%%------------------------------------------------------ 
► ▪ Κεφ. ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΛΟΓΑ : 
…..όταν οι νεκροί ξεπεταχτούν από τα μνήματά τους….. 
 
    ♦ Ω, βάλτε κι εσείς μια ’’τέτοια’’ ανάσταση νεκρών : αποφυλάκιση φυλακισμένων, 
    χμ, να γίνει τελειότατη η αντιγραφή…., 
    που κι άλλοι βάλανε, συμβολικάαααα, στις μαστουροθρησκείες και μυθολογίες τους….: 
    Πέρσες : μετασυντελειακά…., Εβραίοι : μετασυντελειακά…., 
    α, κι οι Τρέλληνες : Άδωνις, Εμπεδοκλής, νεκροί του Ασκληπιού και των Ασκληπιάδων : ασυντελειακά…., 
    οι Εβραίοι : Αβραάμ, Δαυίδ,….. νεκραναστημένοι, οράματι, του Ιεζεκιήλ….: ασυντελειακά….,….. 
    ναι, να, πολυσαλάτα είναι…., ε, κι άει και μια αναστήλωση του ‘’νεκρού’’ Χαλιφάτου σας, 
    ως με την αποκατάσταση : αναβίωση του ‘’νεκρού’’ κι ‘’αποστεωμένου’’ Ισραήλ….: 
    Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14….! ♦ 
 
       * ▪ Ιωάννης : κεφ. 5, εδ. 28 : «Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι έρχεται ώρα, που όλοι, 
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       όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία / φυλακές / , 
       θα ακούσουν την φωνήν του / του Ιησού / : ( Ι. Χ : ‘’«Ου -- ου, νεκροίοιοι»’’….! ) και θα βγουν έξω…..». * 
                ---- …..ε, μαρτυρία δυο…., χμ, αλήθεια είναι….. κι άδικα αμφιβάλλετε…., ρε άπιστοι….! ---- ◄ 
                           --------------------------------------------------%%%--------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ :  
Όταν ο ήλιος σταματήσει να λάμπει, όταν τα αστέρια πέσουν στην γη 
και τα βουνά εξαφανιστούν, όταν οι μεγάλες καμήλες με τα μικρά τους 
μείνουν χωρίς φροντίδα και τα αγρίμια γίνουν φίλοι, 
                  (( …..έγκορμα αγρίμια τζίνια….,/ πριν εχθροί, μα, τώρα, φίλοι….,/ 
                  στη ‘’συντέλεια’’, ντήλι -- ντήλι….,/ χα, χαρά, Χάρου σαΐνια….! )) 
όταν οι θάλασσες πάρουν φωτιά   { Α, ο Ι. Χ φωτιά στη γη κι ο Μωάμ φωτιά στη θάλασσα με υγρό πυρ….! } 
και οι ψυχές των ανθρώπων συγκεντρωθούν, όταν το νεογέννητο κορίτσι, που θάφτηκε ζωντανό, 
             [ …..αναφέρεται, πάλι, στο προïσλαμικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο 
             τα νεογέννητα κορίτσια θάβονταν ζωντανά, ως ανεπιθύμητα….. ] 
ρωτιέται για ποιο κρίμα θανατώθηκε, όταν ανοιχτούν τα κατάστιχα των πράξεων των ανθρώπων 
               // …..έι, και τα….. ανάστιχα των κατθρώπων, ρε παρά λίγο σατανοκάτθρωπε….! // 
και ο ουρανός απογυμνωθεί, όταν η Κόλαση καίει άγρια και ο Παράδεισος έρχεται κοντά, 
τότε κάθε ψυχή θα ξέρει τι έχει πράξει. 
 
        ----------------------------------------------------------######------------------------------------------------------------------ 
♣ ▪ Κεφ. ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ : 
Αληθινά, τα κατάστιχα των αμαρτωλών βρίσκονται στο Σιτζίν : Είναι το σφραγισμένο βιβλίο………. 
Αλλά τα κατάστιχα των δίκαιων θα βρίσκονται στο Ίλιον. 2 
     ---- …..χα, αναμφίβολα, στην Τροία με τα….. απόρθητα τείχη του….. Ιλίου…., ω ‘’Πορθητή’’ Μωάμεθ….! 
     Ή δίπλα στα Ηλύσια πεδία : Νήσο των Μακάρων…., πλάι στους δίκαιους Αχιλλέα και Ροδάμανθυ…!; ---- 
 
    ● 2 : Αυτή η λέξη βασάνισε τους Μουσουλμάνους σχολιαστές. 
           // Ε, βασανιστείτε, ‘’τζουφιό’’μυαλοι ψυχο,κορμο,βασανιστές….. κι εσείς…., ξου, ’’αντιγραφάκηδες’’…., 
           ω Καισαρογλείφτρες λαοναρκώτρες σατανολογοκαλαμαράδες…., 
           βγάλτε ‘τους το Γιαχβικό «πέπλο» : ‘’μαντίλι’’…., χξς΄, κι εσείς ω «Κουκουλωμένοι»…., 
           καλύψτε τα αποκεκαλυμμένα με….. Αλαλαλαλλαχικό «πέπλο» : ‘’φερετζέ’’…., 
           και…., χα, «χωρίς αμφιβολία», ω Εβραιόφρονες σχολιαστές…., μας πείσατε…., χμ, τάχα….! // 
    Αλλά είναι χωρίς αμφιβολία από την Παλαιά Εβραïκή Διαθήκη, el Elion ( ο Ανώτατος Θεός ). ● 
 
Θα γνωρίσεις τι είναι το Ίλιον. Είναι το σφραγισμένο βιβλίο, 
που βλέπεται μόνο από αυτούς που βρίσκονται κοντύτερα στον Αλλάχ. ♣ 
              ----------------------------------------------------######------------------------------------------------------------ 
 
■ Κεφ. ΧΑΡΑΥΓΗ : ΜΩΑΜΕΘ : 
…..Όχι! Αλλά όταν η γη συντριβεί και γίνει λεπτή σκόνη, 
και ο Κύριός σου κατεβαίνει κάτω με τις τάξεις των αγγέλων, και η Κόλαση έρχεται κοντά 
---- αυτήν την μέρα ο άνθρωπος θα θυμηθεί τις πράξεις του, αλλά σε τί θα τον ωφελήσει η μνήμη; 
 
         [[ …..α, μην αντιγράφεις και πολύ τον Τζοβάνι τον Επικαλυπτή, μπρε Μωαμεθάραρε…., 
         που κι εκείνος, ο μπουρδομπερδευτής, μπερδεύτηκε πιότερο…., σαν…., από το εβραίικο άχτι του…., 
         καθώς δεν γίνονταν το δικό τους…., ήτοι, ’’δεν τους κάθονταν’’ οι….. εθνικο,ειδωλολατρο,κότες…., 
         ‘’ονειρο’’έκαψε….. γη, άστρα κ. λ. π…., έστω, αυτά κι ως πραγματικά…., δις και τρις και εξεξεξάκις…., 
         έτσι, χα, που τα τρία τρίτα ήταν τρία…., εμμούσια…., δηλαδή, πράσινα πολεμικά άλογα με μούσι….! ]] 
 
                 -$$$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$$- 
▬ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Είναι σίγουροι πως η μάστιγα του Αλλάχ δεν θα πέσει πάνω τους, 
            ( …..εχ…., ποιος μπορεί να αμφιβάλλει σε Γαβ πολεμικά διαγγέλματα….! 
            Είναι να μην του μπει, σώρρυ, εμπνευστεί ο κάθε ιμπεριάλας Γαβ με τα τσιρακογαβγούδια του….! ) 
ή πως η Ώρα της Κρίσης δεν θα τους καταλάβει απροειδοποίητα; ▬ 
                        -$$$--------------------------------------------------------------------------------------------------------$$$- 
 
■ Κεφ. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα γνωρίσεις τι είναι η Καταστροφή! Αυτήν την μέρα / της Συντέλειας / 
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οι άνθρωποι θα γίνουν σαν σκόρπιοι σκόροι και τα βουνά σαν φούντες ξασμένου μαλλιού. 
 
      /*/ …..Γιαχβαλλαχοτρίχεςςςς….! Όμωςςςςς, τα βουνά : οι πλούσιοι που δεν έδωσαν για την Αιτία τίιι….!; 
      Ε, γι’ αυτό λέει πως θα τα ισοπεδώσει : φτωχύνει…., θα τα κάνει λοφίσκους…., ως ο Γιαχβέ τον Ιώβ…., 
      ειδικά τα τραχέα βουνά : τους μη δίνοντες τίποτε για την Αιτία του Αλλάχ πλούσιους….! 
      Ναι…., με ένα ‘’ντα’’…., ως ο νταντούλης και Έρμειος, σώρρυ, έρμος Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
      εχ, ναι, Έρμειος…., που τις οίδε τίνι τρόπω : σχεδίω θα ξεπλήρωνε το στον Γιαχβέ ‘’χρεωστικό’’ τους….! 
 
      Α…., ννναι…., μα….. μόνο που…., συνήθως, τότε : σαν δεν δίνουν αυτοί…., 
      ξηραίνουν λίμνες και ποτάμια…., ξεζουμίζουν οικονομικά, και, με φορο τους φτωχούς λαούς : ‘’νερά’’…., 
      τα ανώνυμα νούμερα : θνητοί σε ιστορία και μυθολογία…., ενώ οι Σούπερ επώνυμοι και….. αθάνατοι…., 
      ννναι…., που τα αφελή αυτά πιστεύουν σε μερική ‘’αεριοποίησή’’ τους : οικονομική τους αναβάθμιση….! 
      Έιιιιι…., πίσω απ’ τα τυριά….. είναι οι φάκες…., ω εύπιστοι πόντικες…., κι εσείς, «μαλάκες»….! /*/ 
 
               ---------------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΣΥΝΟΦΡΥΩΘΗΚΕ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλλά όταν ηχήσει το τρομερό σάλπισμα, αυτήν την μέρα / της Κρίσης / 
κάθε άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον αδελφό του, την μητέρα του και τον πατέρα του, τη γυναίκα του 
                [[ …..ω χαίρε ‘’σκλάβα’’ του Μωάμ Χάφσα…., χαίρε κι εσύ ‘’σκλάβα’’ του Μωάμ Αïσά…., 
                η ώρα της απολύτρωσής σας…., και σας…., φτάνει….. και….. ’’όπου φύγει φύγει’’….! ]] 
και τα παιδιά του, γιατί κάθε ένας από αυτούς θα έχει αυτήν την μέρα αρκετή θλίψη δική του. 
Αυτήν την μέρα θα υπάρχουν ακτινοβόλα πρόσωπα, χαμογελαστά και χαρούμενα. 
Αυτήν την μέρα θα υπάρχουν πρόσωπα σκοτεινά, καλυμμένα με σκόνη. 
Αυτά θα είναι τα πρόσωπα των πρόστυχων και των άπιστων. 
                       -------------------------------------------------------%%%%------------------------------------------------ 
 
■ Κεφ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Μήπως ο άνθρωπος νομίζει πως δεν θα βάλουμε ποτέ μαζί τα κόκαλά του ξανά; 
  / Χμ, ναι, ως τον Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14…., μα, χα, σε συμβολικό όραμά του…., σα τις Ασκληπιάδες,….! / 
Αληθινά, μπορούμε Εμείς να ξανασχηματίσουμε τα ίδια του δάχτυλα! 
                   || …..έιιιιι…., τους….. μέσους χεροδακτύλους, μόνο, να μην ξανασχηματίσετε….. 
                   και….. φτου μασαλά στο ‘’όνειρο’’…., ω, και στον ‘’ονειρευτή’’….! || 
Όμως ο άνθρωπος θα αρνιέται πάντα αυτό που πρόκειται να έλθει. 
 
«Πότε θα συμβεί αυτό», ρωτάει, «αυτή η μέρα της Ανάστασης;». 
Αλλά όταν η όψη των θνητών μπερδεύεται 
   ( Α, εδώ, μπερδεύτηκες, και, συ ο αθάνατος, ρε…., και δεν θα μπερδευτεί η όψη των θνητών….! ) 
και γίνεται έκλειψη της σελήνης,        / Εμ…., ιδίως, τότε, γίνονται, και, τα….. τελετοσατανοτρίκς –σας….! / 
όταν ο ήλιος και η σελήνη φανούν μαζί 
       { …..εχ, άσε ‘το αυτό…., ρε σεληνομπάζο…., χμ, που γίνεται ‘’συχνά’’ κατά τη μέρα…., ’’δεν πιάνει’’….! 
       Και….. γιατί δεν το διευκρινίζεις….: ήλιος και σελήνη, αγκαζέ, τη νύχτα…., χμ, του Αγίου….. Ποτέ…!; } 
---- αυτήν την μέρα ο άνθρωπος θα ρωτήσει : «Πού να ξεφύγω;». 
 
Όχι, δεν θα υπάρξει φυγή. Γιατί αυτήν την μέρα όλα θα επιστρέψουν στον Κύριό σου. 
Αυτήν την μέρα ο άνθρωπος θα πληροφορηθεί για όλα αυτά που έχει κάνει 
και όλα αυτά που παρέλειψε να κάνει. 
Θα γίνει μάρτυρας του ίδιου του εαυτού του, δεν θα δοθεί προσοχή στις ικεσίες του. 
 
              -$$$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$$- 
■ Κεφ. ΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ : ΜΩΑΜΕΘ : 
Αυτήν την Μέρα / την της Συντέλειας,….. / όταν η Τρομπέτα θα ηχήσει 
         # …..ω, έτσι, μπράβο, μπρε…..Τρόμπατζη…., που εκείνος ο σατανομαέστρος Τζοβάνι ο Επικαλυπτής 
         όλο σάλπιγγες βαρούσε και….. 
         γι’ αυτό….. έπαθε σαλπιγγίτιδα…., ο της….. περδικής, σώρρυ, κλασικής μουσικής πληκτικός γέρος….! 
         Έτσι, μπράβο…., βάλε κι ένα Τρομπόνι στην ορχήστρα…., 
                      || …..ε, και τις Μούσες με τα χαφιεδο‘’τζιτζίκια’’ –τους….! || 
         να βρωμομυρίσει, πιότερο, σεληνοτρομπόνι…., 
         βάλε….. και μη φοβάσαι την….. τρομπονίτιδα…., συ που δεν σε έσκιαξε η….. σαλπιγγίτιδα….! # 
το πρώτο της και το δεύτερό της σάλπισμα, 
 || Χξς΄, η Τρομπέτα σαλπίζει…., η σάλπιγγα τρομπίζει…., ο γάιδαρος γκαρίζει….. κι ο Γαβριήλ γαβγίζει….! || 
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όλες οι καρδιές θα γεμίσουν τρόμο, και όλα τα μάτια θα κοιτάξουν με φόβο. 
 
Λένε : Όταν γίνουμε κούφια κόκαλα, θα γυρίσουμε ξανά στη ζωή; Είναι μια άσκοπη μεταμόρφωση!». 
Αλλά με ένα σάλπισμα θα γυρίσουν στην επιφάνεια της γης. 
                // Ε, φορές, ανασταίνονται οι νεκροί : 
                αποφυλακίζονται, επαναπατρίζονται, οι αποστεωμένοι φυλακισμένοι….! // 
 
      ● Κεφ. ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ : ΕΜΕΙΣ : 
      Ο ουρανός θα ταλαντευθεί και θα σχιστεί στα δύο αυτήν την μέρα, [ Ρε, ψιτ, ποιός απ’ τους….. 7…!; ] 
      και οι άγγελοι θα σταθούν σε όλες τις πλευρές του και οχτώ      / Α, όχι 678 Άτλαντεςςςςς…!; / 
      από αυτούς θα κρατήσουντον θρόνο του Κυρίου σου πάνω από τα κεφάλια τους. ● 
          -$$$------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$$- 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτήν την μέρα που η κρίση Μας θα τους προφθάσει, 
θα βγάλουμε Εμείς από την γη ένα τέρας που θα τους μιλήσει. 
           [ Ε, σκάσε, Τέρας…., άσε τον Αντιμωάμεθ…., δες το….. ’’κέρας’’…., κι άει και πιάσε τον Μωάμεθ….! ] 
Αληθινά, οι άνθρωποι δεν έχουν πίστη στις αποκαλύψεις Μας. 
      ( ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 13, εδ. 11 : Ιωάννης : «Ύστερα είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην 
      είχε δύο κέρατα σαν του αρνιού, αλλά μιλούσε σαν δράκος.» ) 
Αυτήν την μέρα θα συγκεντρωθούν από κάθε έθνος ένα πλήθος από αυτούς 
που δεν πιστεύουν στις αποκαλύψεις Μας. 
 
       $ Ε, άρα, ρε Μωάμ, σε ‘’δουλεύει’’, χμ, κι ο Γάβ ρι ελ…., με εκείνο το….. «από κράτος σε κράτος»…., 
       εχ, επίδοξε Πανδικτάτορα…., που ομοεθνοποίηση κι ομογενοποίηση γιοχ…., να, «από κάθε έθνος»…., 
       κι έτσι, σαφώς, χα, μας ‘’δουλεύεις’’ κι εσύ…., ως, πριν, κι οι Γιαχβετζήδες…., 
       με Νέα σου Δημιουργία -- Παν,τρομο,κράτος….. και τα λοιπά τριχοειδή του Πανισλαμισμούουου….! $ 
 
Θα οδηγηθούν σε χωριστές ομάδες μπροστά στον Αλλάχ, που θα τους πει : 
«αρνηθήκατε τις αποκαλύψεις Μου αν και δεν τις γνωρίζατε καθόλου. Τί ήταν αυτό που κάνατε;». 
Η Μέρα της κρίσης μας θα τους τιμωρήσει για τα αμαρτήματά τους, και θα κατακεραυνωθούν. 
 
Δεν βλέπουν πως έχουμε Εμείς φτιάξει την νύχτα για αυτούς για να αναπαύονται 
και την μέρα για να τους δώσουμε φως; Σίγουρα υπάρχουν σημάδια σε αυτό για τους αληθινούς πιστούς. 
     [ Ω χξς΄ σημαδεμένε…., το ‘’ουράνιο’’ σέλας είναι σημάδι για τους ‘’γήινους’’ αληθινούς άπιστους…!; ] 
Αυτήν την μέρα η Σάλπιγγα θα ηχήσει και όλα τα πλάσματα που κατοικούν στον ουρανό και την γη 
θα φοβηθούν, εκτός από αυτούς που ο Αλλάχ θα θελήσει να σώσει. 
Όλοι θα έλθουν σε Αυτόν τελείως ταπεινωμένοι. 
 
                 ------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ : 
Την μέρα που η γη θα μεταβληθεί σε μια διαφορετική γη και ο ουρανός σε ένα καινούργιο ουρανό, 
 
      { …..ω, ναι…., ρε Ησαΐα, σώρρυ, Ιωάννη Απο,Επι,καλυπτή, σώρρυ, Μωαμεθάραρε…., 
      μα μη ‘’μας’’ ξανακάνετε, χμ, στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, αλά Νώε, σώρρυ, αλά Δευκαλίωνα και Πύρρα, 
      πετρανθρώπους και Διοσκατοκατθρώπους…., ή, άλλως, ’’φυτά’’ του, και, ηλεκτροσοκικού +- -+0 : 1Β….. 
      και σατανοκατθρώπους του -οο : 1Β12΄….!..... Εχχχ,δημαγωγικά κενά τα καινά τους….! } 
 
                 // ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 13 : «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του, / του Ιησού / 
                 περιμένομεν νέους ουρανούς και νέαν γην εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη». // 
 
το ανθρώπινο γένος θα σταθεί μπροστά στον Αλλάχ, τον Ένα, τον Μεγαλοδύναμο. 
 
Αυτήν την μέρα θα δεις τους ένοχους δεμένους με αλυσίδες, 
             || …..α…., χειρότερα από τους αλυσοδεμένους…., σκλάβους και μη -- «επαναστάτες δαίμονες»…., 
             του….. Παναγίουουου σας, και σας, Σολομώντα δεν γίνεται να πάθουν…., 
             που ‘’τέτοια’’ τους έκανες…., νααααα….! || 
τα ρούχα τους μαυρισμένα με πίσσα, και τα κεφάλια τους καλυμμένα από φλόγες. 
Ο Αλλάχ θα ανταμείψει κάθε ψυχή σύμφωνα με τις πράξεις της. 
Είναι γρήγορος ο λογαριασμός του Αλλάχ. Αυτή είναι μια προειδοποίηση για την ανθρωπότητα. 
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Άφησέ τους να ενδιαφερθούν και να γνωρίζουν πως ο Αλλάχ είναι ο μοναδικός Θεός. 
Άφησε τον φρόνιμο να έχει αυτό στο μυαλό του. 
       -----------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΣΙΔΕΡΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτήν την μέρα οι υποκριτές, άντρες και γυναίκες, θα πουν στους αληθινούς πιστούς : 
«Περιμένετέ μας, μήπως μπορέσουμε να δανειστούμε λίγο από το φως σας». 
Αλλά αυτοί θα απαντήσουν : «Πηγαίνετε πίσω και ζητείστε κάποιο άλλο φως!». 
 
                  || …..Ω «Μωρή παρθένα»…., φως πίσω έχουν οι….. κωλοφωτιές, κοινώς, πυγολαμπίδες…., 
                  ω κοινή κωλοφωτιά των -678 watt…, που έβαλες, κι ακόμα βάζεις, στη Γη φωτιά…., 
                  σαν τα βλέπεις, ακόμα, ανάποδα τα πράγματα…., άκορμος….. και από τη Σελήνη….! || 
 
          * ▪ Ματθαίος : κεφ. 25, εδ. 11 : Κατόπιν έρχονται και αι άλλαι παρθένοι 
    // …..οι, πέντε, μωρές -- ‘’κόρες’’ : χώρες του ‘’θρησκοϊμπεριαλισμού’’ -- ….. κι όχι οι, πέντε, φρόνιμες….. // 
          και έλεγαν, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Εκείνος δε απεκρίθη, «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας ξέρω». * 
 
Ένας τοίχος με μια πύλη θα τοποθετηθεί μπροστά τους. 
Μέσα εκεί θα υπάρχει οίκτος, και έξω, μπροστά, η μάστιγα της Κόλασης. 
Θα φωνάζουν σε αυτούς λέγοντας : «Δεν είμαστε εμείς στο πλευρό σας;». 
 
         ♦ ▪ Ματθαίος : κεφ. 7, εδ. 21, 22, 23 : Ι. Χ : «Δεν θα μπη εις την βασιλείαν των ουρανών 
         καθένας που μου λέγει, ’’Κύριε, Κύριε’’, 
         αλλ’ εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του επουρανίου. 
         Πολλοί θα μου πουν την ημέραν εκείνην, ’’Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμεν εις το όνομά σου 
         και εις το όνομά σου δεν εβγάλαμεν δαιμόνια και εις το όνομά σου δεν εκάναμε πολλά θαύματα;’’. 
         Και τότε θα τους ομολογήσω, ’’Ποτέ δεν σας εγνώρισα· φύγετε από εμέ σεις οι εργάται της ανομίας’’». 
              ---- …..ρε, ουστ…., ανεξόρκιστε κι εσύ…, ως κι ο φαντασμένος Μωάμαρος….! ---- ♦ 
 
«Ναι», θα απαντήσουν, «αλλά βάλατε σε πειρασμό τους εαυτούς σας, 
ταλαντευτήκατε, αμφιβάλατε, και απογοητευτήκατε από τις ίδιες σας τις επιθυμίες 
μέχρι που πραγματοποιήθηκε η θέληση του Αλλάχ και ο υποκριτής σας κορόιδεψε σχετικά με Αυτόν. 
Σήμερα δεν θα γίνουν δεχτά λύτρα από σας ή από τους άπιστους. ( Α, τέλος κι η εξεξεξαγορά ποινών…!; ) 
               [ …..ωχ, τι θλιβερό τέλος μας περιμένει τους ταλαντευθέντες άπιστούς του…., και του….! 
               Ε, χα, να προσέχαμε κι εμείς….. οι πειρασμένοι και, και, αντιμωάμ….! 
               Όμωςςςςς…., αρκεί που δεν θα….. συναγελιζόμαστε με τα κάθε λογής ‘’τέτοια’’…., ε….! ] 
Η Κόλαση θα γίνει κατοικία σας, την κερδίσατε δίκαια, ένα θλιβερό τέλος!». 
 
■ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Περίμενε την μέρα που ο ουρανός θα ρίξει κάτω καπνό που τυφλώνει, 
     | Εχ, ακόμα, δεν του τελείωσε του Αλαλαλαλλάχ ο καπνός κλάνης, σώρρυ, πλάνης και ‘’τύφλωσης’’…!; | 
και θα καλύψει όλους τους ανθρώπους : μια τρομερή μάστιγα. // Τί, ’’νεφελομίχλη’’, ‘’νεφέλια’’,…!; // ■   █ 
 
                ================================================================ 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                ================================================================ 
                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
           13 --- 19 ) 
                                     #6΄ )      Περί μέλλουσας Κρίσης, «ημέρας της αθανασίας»….. 
 
▓         ■ Κεφ. Η ΣΥΚΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Στο όνομα της συκιάς       ( …..χμ, της ιμπεριάλ συκιάς του Ιησού ή του Διονύσου…!; «Υπό συκήν»…!; ) , 
στο όνομα της ελιάς! 
    |/ Χμ, της ιμπεριάλ ελιάς της Αθηνάς…!; «Υπό την ελαίαν»…., ω αμφίστομε ‘’διπλοπαιχνιδιάρη’’, ‘’πια’’…!; 
    Τί, πολεμική ειρήνη…., ειρηνικός πόλεμος…., μη πόλεμος…., μη ειρήνη…., ω «μη ενός μεσίτη», ‘’πια’’…! /| 
Στο όνομα του όρους Σινά,       // …..χμ, ποίου από όλα τα Σινά…!; Του….. «υπό την άμπελον»…!; // 
και αυτής της απαραβίαστης γης.1 / 1 : της Μέκκας / 
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Πλάσαμε τον άνθρωπο και του δώσαμε την ευγενικότερη μορφή 
και στο τέλος θα τον υποβιβάσουμε χαμηλότερα από τα χαμηλά : 
                [[ …..εεεεε…., τρυπείστε και τον πάτο της Γης…., πλην από την τρύπια τρύπα του όζοντος…., 
                να δούμε και λίγο, χμ, χαμηλότερα από τα χαμηλά…., επιτέλουςςςςς…., 
                έι, ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ….. τρυπότρυποι τρυπητές…., που τρυπάτε τρύπιες τρύπες….! 
                Α, όταν ‘’ενεργιέται’’ ο Σατανάςςς…., πλην από σκατά και ‘’πολεμικά αέρια’’, σώρρυ, κλασικά…., 
                βγάζει και….. ’’ενεργούμενά’’τουουουουου….! ]] 
εκτός από τους πιστούς που πράττουν αγαθά, γιατί σε αυτούς θα δώσουμε ατέλειωτη ανταμοιβή. 
Τί, λοιπόν, μπορεί μετά από αυτά να σε κάνει να αρνηθείς την Τελευταία Κρίση; 
Δεν είναι ο Αλλάχ ο καλύτερος από τους κριτές; 
    // Τί…., αμφιβάλλεις και ρωτάς, ω χαμένο σατανοπάρταλο…!; Πού τέτοια αγαθά…!; ’’Αγαθοί’’ είμαστε…!; // 
 
         ----------------------------------------------------------%%%%------------------------------------------------------------------ 
■ Κεφ. ΔΟΞΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αποκαλύψαμε το Κοράνι την Νύχτα της Δόξας. Θα γνωρίζεις με τι μοιάζει η Νύχτα της Δόξας! 
             ♠ …..χμμμμμ…., αυτό, ρε Αρχιλοξία Μωάμ, σε αντιδιαστολή με τη….. Μέρα της Λόξας…!; 
             Τί….! Δεν ξέρεις τι θα πει αντιδιαστολή…!; 
             Ωχ…., πρέπει να προσέχω πώς μιλάω…., μην παρεξηγηθώ και με…., χξς΄ςςςς…., 
             που είναι «αγράμματος» ο καφαντάν σακάτ Αχμάκ, σώρρυ, Αχμέτ….! 
             Αχ, πώς το λεν στο Αλ Αλαλαλαλλάχ Αράβια…., να, όπως λεν….. ’’τέτοιο’’…., ε, το αντι’’τέτοιο’’…., 
             κι άντε πήγαινε στον ‘’τέτοιο’’ σου…., να σου πει τι είναι, και, το ‘’τέτοιο’’…., ρε αστοιχείωτε…., 
             που όλο τον πολιτισμό της Γης…..’’δεν τον κάνεις’’ ούτε ίσαμε μια κορανομπουρδαράδα σου….! ♠ 
Είναι καλύτερη η Νύχτα της Δόξας από χίλιους μήνες. 
 
Αυτή την νύχτα οι άγγελοι και το Πνεύμα με την άδεια του Κυρίου τους κατεβαίνουν με τις προσταγές Του. 
               * ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 16 : «…..διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, 
               με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατεβή από τον ουρανόν 
               και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,…..». * 
                         || Έιιιιι….,/ «όποιος νύχτα περπατά,/ λάσπες και σκατά πατά»….,/ 
                         ω φωτόβοβοι σατάνες/ και του Φεγγαριού Μαντάμες….! || 
Αυτή η νύχτα είναι ειρηνική, μέχρι το χάραμα. 
              // Α, και, μετά, τί…!; Πολεμικά ειρηνική νύχτα ή ειρηνικά πολεμική μέρα…!; // 
            --------------------------------------------------------%%%%----------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτό 1 / 1 : το Κοράνι / είναι μια ορατή απαγγελία, όχι ένα αυθάδες χωρατό. 
             ---- …..ε…., αν ήταν, χμ, χμ, χμ, αόρατη απαγγελία…., σάμπως, και, των Γιαχβετζήδων…., 
             θα ήταν κι αυθάδες χωρατό….! Τώρα, όμως, χα…., ευγενές χωρατό το ορατό….! 
             …..Εμ, με τα από φωτιά πλασμένα τζίνια έπαιξες….. κι έπαιξες με τη φωτιά….. 
             κι άντε και κάψου, ρε σχιζοαρχιφωτιοβάλτη….! ---- 
 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
■ Κεφ. ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι καρδιές σας κατέχονται από το κοσμικό κέρδος από την κούνια μέχρι τον τάφο. 
        *# …..εχ, δεν είμαστε…., ρε πνευματικέεεεε, ρε ασκητήηηηη…., ακόμα, υπό την….. κατοχήν σου…., 
        για να μην κατεχόμαστε από το κοσμικά κέρδη…., όπως εσύ και οι παρά σοι…., 
        αλλά από τα….. υπερκόσμια…., ναιαιαι, ω λαφυρογλύφοι….! 
        Ναι, ρε πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’, Γιαβάς -- γιαβάς, όμως,…..θα μεταμορφωθούμε και μεις τα πιθήκια…., 
        σα θα μάθουμε -- πάθουμε σε λίγο, αληθώς και με βεβαιότητα, ω αντιπλούσιε Μωάμ Ιάκωβε….! *# 
Αλλά θα μάθετε. Θα μάθετε πριν περάσει πολύς χρόνος. 
 
Πραγματικά αν γνωρίζατε την αλήθεια με βεβαιότητα, θα βλέπατε την φωτιά της Κόλασης: 
      ( …..ωχ, κοίτα ρε, που βιάζεται να….. φωτιοκολάσει τη Γη….. ο κολασμένος…., 
      πιότερο κι απ’ τον δεσποινίδο με τη σιδερένια ράβδο και την αμφίστομή του….! Ξου, ρε λυσσασμένα….! ) 
θα την βλέπατε με τα ίδια σας τα μάτια. Τότε, αυτή την μέρα, θα ρωτηθείτε για τις απολαύσεις σας. 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Σε ρωτάνε / οι άπιστοι, ω Μωάμεθ / για την Ώρα της Κρίσης. 
«Πότε θα έλθει;», ρωτάνε. Αλλά πώς να ξέρεις; Ο Κύριός σου μόνο γνωρίζει πότε θα έλθει. 
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         ♦ Να…., χμ, ο Κύριός σου μόνο ξέρει…., 
         μα και συ…., σαν τον Δεσποινίδο Ιησούλη…., ξέρεις…., γρήγορα, σύντομα, ως μυριολές….! 
         Ξεράδια…., ρεεεεε…., που και οι δύο σας…., 
         αλλά και τα παπαγαλάκια σας φερέφωνα του, ’’φρέσκου’’ ’Μεγαλάδελφου’’, Γιαχβαλλάχ…., 
         διαψευστήκατε οικτρά…., κι ας τα μυριομπάλωσαν τα σχιζο’’τέτοια’’ σας οι συνεπακόλουθοί σας…., 
         που, σαφώς, αυτο, και ετερο, γελοιοποιήθηκαν οικτρά…., κι ας νεκροζείτε ακόμα…., 
         χα, ελέω των ελέω Σατανά Καίσαρα και Πάπα…., που….. αγκαζέ εδώ κάτω και στη Σελήνη….. 
         και…… ’’πακέτο’’ στο Εξωσύμπαν και στη φωτόσφαιρα α΄ θα είστε….! ♦ 
Καθήκον σου μόνο είναι να προειδοποιείς αυτούς που την φοβούνται. 
Την μέρα που θα δουν αυτήν την ώρα, θα νομίσουν πως έμειναν μακριά ένα βράδυ,ή ένα πρωί. 
 
          -$---------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------$-- 
■ Κεφ. ΤΑ ΝΕΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Για τα μοιραία νέα -- το θέμα της φιλονικίας τους. 
Αλλά θα μάθουν την αλήθεια, θα την μάθουν σύντομα………. 
 
              [[ …..ναι, ρε κισμετάκηδες…., σύντομα…., που, και, αυτός μετρούσε, και, σαν τον Πέτρο…., 
              που στο μέτρο του, και του, το ένα χιλιοστό είχε χίλια μέτρα…., χμ, εξεξεξού και χιλιοστό….! 
              Εεεεε…., έτσι είναι σε αυτούς που….. αφήνουνε το χρόνο μας….. και πιάνουν το διάχρόνό τους….! 
              Πιάστε…., τώρα που…., και, τα….. ’’άπιαστά’’ τους…., ρε καισαροπαπίδια…., 
              που….. πολύ στα σοβαρά πήρατε, και, το βρωμορόλο σας….. 
              και….. ποιος σας σώζει…., χα, εκ δευτέεερουουου….! ]] 
 
Είναι καθορισμένη η Μέρα της Κρίσης. Αυτήν την μέρα η Τρομπέτα θα ηχήσει και θα έλθει με τα πλήθη. 
         * …..Του Σατάν η μαριονέττα….,/ γιούρια, βάραγε….. Τρομπέτα….,/ να χαρούν πλάνοι κι αλήτες….,….. 
         άντε, Τρομπετοπληγμένοι….,/ ’’μια και μια’’, ωρέ σας μένει….,/ άντε και καλοί ‘’πολίτες’’….! * 
Θα ανοίξουν οι πύλες του ουρανού και θα εξαφανιστούν τα βουνά και θα γίνουν σαν ατμός………. 
            ---- …..τί…., τα βουνά : τα πλούσια ξηρά ‘’πτωχά αέρια’’ θα γίνουν υγρά….. ή ‘’πάτος νερά’’…!; ---- 
Η Κόλαση θα είναι μια ενέδρα, μια κατοικία για τους παράνομους. 
 
Εκεί θα κατοικήσουν πολλά χρόνια, εκεί δεν θα γευτούν ούτε αναψυκτικό ούτε ποτό, 
                {{ …..εχ, έλα, μωρέ, τώρα…., από αναψυκτικά….. άλλο τίποτα στο ψυγείο της, κρύας, Σελήνης…., 
                α, και στο Ψυγείο -- Καταψύκτη της φωτόσφαιρας α΄….! 
                Ζεστό τσάι από Καμφορά….. για ψυχοσυναχωμένους, μόνο, δεν έχει…., 
                χξς΄, κι ας….. ψυχοξεσυναχωθούν αλλιώς….! 
                Παρ’ όλα κι αυτά…., δεν μπορώ να καταλάβω, και, το πώς γίνεται να γίνεται ‘’Σουηδική σάουνα’’ 
                στον Ψυγειοκαταψύκτη της εξωσυμπαντικής φωτόσφαιρας α΄…., μα θα το μάθω και θα σας πω…., 
                που, χμ, το δικό ‘’μου’’ ‘’ευαγγέλιο’’ πραγματοποιεί ό,τι υπόσχεται…., τουλάχιστον, εδώ κάτω….! }} 
παρά μόνο βραστό νερό και ακαθαρσίες :  | Τί, κι άλλες…., εκτός απ’ αυτές –σου ε δ ώ…., ρε βοθρογιέ….! | 
μια ανταμοιβή που τους ταιριάζει………. 
 
Την μέρα που το Πνεύμα και οι άγγελοι στέκονται στις τάξεις τους, δεν θα μιλάνε, 
εκτός από αυτόν / …..τον Μωάμεθ, αλά Ιησού Χριστό….. / που θα δεχτεί το χρίσμα από τον Φιλεύσπλαχνο 
| Ααα, τόοοτε, θα χριστείςςς…!; | και θα διαλαλήσει το δίκαιο. Αυτή η μέρα είναι σίγουρο πως θα έλθει. 
        [ Ρε, γκιτ, παντεμπαίχτη άχρηστε σατανόχριστε Μωάμεθ…., μη σου γίνει το χρίσμα ‘’κλίσμα’’….! ] 
          -$--------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------$- 
 
■ Κεφ. ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ένας σκεπτικιστής κάποτε ζήτησε να τιμωρηθούν αμέσως οι άπιστοι. 
Καμιά δύναμη δεν μπορεί να εμποδίσει τον Αλλάχ από το να τους τιμωρήσει. 
Αυτός είναι ο Κύριος των Σκαλών, που με αυτές οι άγγελοι και το Πνεύμα 
θα ανέβουν σε Αυτόν μέσα σε μια μέρα : μία μέρα που απέχει πενήντα χιλιάδες χρόνια. 
 
        ● ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 8, 9, 10 : Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : 
                ( …..χμ, κάτι σαν την Εβδομάδα του θεούουουουου Βράχμα, ρε Ινδουιστή Πέτρε, 
                που αποτελείται από χίλιες Μαχαγιούγκας…: μια κοσμική περίοδος -- κάλπα…., ω κάλπικοι….! ) 
        ότι μια ημέρα διά τον Κύριον είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα. | …..«μισθωτούουου»…!; | 
            / Ε, και το ένα ‘’δούλεμά’’ τους είναι σαν χίλια…., που έτσι υπολογίζονται τα άγρια ‘’δουλέματα’’….! / 
        Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του, όπως νομίζουν μερικοί, 
        αλλά μακροθυμεί απέναντί μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά να έλθουν όλοι εις μετάνοιαν. 
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        Η Ημέρα του Κυρίου θα έλθη σαν κλέφτης την νύχτα, και τότε οι ουρανοί με πάταγον θα εξαφανισθούν, 
        τα στοιχεία δε θα διαλυθούν από την φωτιά, και η γη και τα επ’ αυτής έργα θα κατακαούν. ● 
 
Γι’ αυτό να συμπεριφέρεσαι / ω Μωάμεθ / με υπομονή. 
Νομίζουν / και, οι σκεπτικιστές / πως η Μέρα της Κρίσης είναι μακριά αλλά Εμείς την βλέπουμε πολύ κοντά! 
                  ( Αχ, πώς θα σας πάνε, όλους, τα γυαλιά, δαλτωνισμικής, μυωπίας 50.000ο….! ) 
Αυτήν την μέρα οι ουρανοί θα γίνουν σαν λιωμένος μπρούντζος, 
και τα βουνά σαν τούφες από ξασμένο μαλλί στον άνεμο. 
 
           [[ …..ε, και, οι παρομοιώσεις του ως προς το ίδιο πράγμα….. όλο αλλάζουν…., 
           όπως και στον, χμ, αναλλοίωτο ‘’αέρινο’’ : ‘’ανεμικό’’ Αλλάχ…., που, πέρα απ’ το αχ που περιέχει…., 
           έχει, και, στο όνομά του, και το αλλά -- φίδι….. και Φίδι που μπήκε, κι άλλο, στον κόρφο της Γης….! 
           Εμ…., το ψέμα, επαναλαμβανόμενο, είναι διαφορετικό απ’ τα ‘’προηγούμενα’’…., 
           ενώ, στην αλήθεια, όχι έτσι…., μα είναι όμοια….! ]] 
 
                  -%------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------%- 
■ Κεφ. Η ΣΕΛΗΝΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Η Ώρα της Κρίσης πλησιάζει, και η σελήνη είναι σχισμένη στα δύο. 
    [ Έι….., και το κατα,παρα,πέτασμα του Τζαμιού θα σχιστεί έτσι…., χμ, όταν εκπνεύσειςςςςς…!; ] 
            ◘ Ε, χμ, αφού δεν πλησίασε τότε…., ω Μωάμ…., ω Ι. Χ…., καιρός είναι να πλησιάσει τώρα….! 
            Δοκεί μοι -- μου φαίνεται, λοιπόν…., πως….. από Κρίση μου….. 
            θα σχιστεί, ακριβώς, στη μέση και στα δυο…., να πιάσει κέντρο το ξέσχισμα…., 
            που σεληνόκεντρα είναι τα τζινάκια σας…., 
            ως το ξέρετε, βεβαίως, βρε….. «έξυπνοι μάγοι»….. πανσεληνοτελετάρχες της Γης….,….. 
            θα τα ξεσχίσω…., που…., ’’εγώ….. είμαι, χα, του άσπρου….. θεάτρου….. 
            και θεατροπαίζω…., χμμμμμ, να, ενέργεια πλάνης…., επιδεξιότερα’’…., 
            ‘’ώσπου’’ να ‘’μου κάτσετε’’….. ’’καθέτως’’….: 
            το….. καθέτως…., ξέρετε δα…., στη….. ’’μυστική’’ γλώσσα’’…., ’’κέντρο….. με κέντρο’’….! ◘ 
Και όμως όταν βλέπουν ένα σημάδι οι άπιστοι γυρνάνε τις πλάτες τους και λένε : «Έξυπνη μαγεία!»………. 
 
Νουθεσίες σοφές τους δόθηκαν, αλλά αποδείχτηκαν μάταιες. 
                 // Εμ….! Οι νούχοντες θέτουν τις νουθεσίες….. και οι κενούχοντες τις κεναθεσίες….! // 
Άφησέ τους. Την μέρα που ο Διαλαλητής θα τους καλέσει για τον τρομερό λογαριασμό, 
θα βγουν από τα μνήματά τους με μάτια χαμηλωμένα 
και θα τρέχουν προς αυτόν σαν σκορπισμένες ακρίδες.  || Ρε, θα φάτε φλιτ…., που δεν χαρίζομαι, πια….! || 
Οι άπιστοι θα φωνάζουν : «Αυτή είναι πραγματικά μια φοβερή μέρα!». 
 
             ♥ ▪ Ματθαίος : κεφ. 27, εδ. 51, 52, 53, 54 : Και αμέσως / …..με το που εξεξεξέπνευσε ο Ιησούς….. / 
             το καταπέτασμα του ναού εσχίσθηκε σε δύο κομμάτια από επάνω έως κάτω, 
             και η γη εσείσθηκε και οι βράχοι εσχίσθησαν και τα μνήματα / οι φυλακές / άνοιξαν 
             και (!;) πολλά // Τί, όχι όλα…!; Κι άψυχα…!; // σώματα των πεθαμένων 
                     |*| …..σώματα : ελαφροποινίτες…., ψυχές : βαρυ,θανατο,ποινίτες….. |*| 
             αγίων | ….. ραβίνων…!; Μόνον, αυτοί…!; | αναστήθηκαν / αποφυλακίστηκαν /. 
             Και όταν εβγήκαν από τα μνήματα μετά την ανάστασίν του, ήλθαν εις την αγίαν πόλιν 
             και παρουσιάσθησαν σε πολλούς. 
                  || Αχ, το γράφει, κι αυτό το Μέγα Θάααμα, η Ιστορίιια….. και μηννν αντιλέτε…., χξς΄ςςςς….! || ♥ 
 
       ■ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ : 
          Περιμένουν / οι πιστοί / την Ώρα της Κρίσης να τους καταλάβει (!;) απροσδόκητα; 
                           || Εμ, χμ, έτσι : «απροειδοποίητα» είπες ‘’πριν’’….! || 
          Οι οιωνοί της ήδη έχουν φτάσει. 
  [ Ω ‘’ψυχανόργασμε’’, ’’θα φτάσεις’’, επιτέλους, μπας και καταλάβουν κι οι ‘’τέτοιοι’’ σου, και, το «ήδη»…!; ] 
          Αλλά πώς θα προειδοποιηθούν όταν θα τους καταλάβει; ■ 
 
      ● Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ : 
      Είναι ο Αλλάχ που έχει αποκαλύψει το Βιβλίο με αλήθεια και δικαιοσύνη. 
      Και ποιός μπορεί να ξέρει; Η Ώρα της Κρίσης ίσως πλησιάζει πολύ γρήγορα. 
         // Α, τώρα, χμ, που τα ιμπεριαλοσχέδιά σου ’’δεν προχωράνε’’…., «ίσως»….! Ή τους μπλοφάρεις…!; // 
      Αυτή που την αρνούνται θέλουν να την κάνουν να έλθει γρηγορότερα 
      αλλά οι αληθινοί πιστοί φοβούνται τον ερχομό της και γνωρίζουν πως είναι αληθινή. 
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           [ Άντε…., χμ, κρίνε….. και θα σου φύγουν όλοι…., απογοητευμένοι που σχιζοδιαψεύδεσαι κι εσύ…., 
           και θα μείνεις ‘’μόνος’’ με τον πολεμοΓαβ….. να πολεμογαβγίζεις….. ’’οραματικά’’….! ] 
      Πραγματικά, αυτοί που αμφιβάλλουν για την Ώρα κάνουν το μεγαλύτερο σφάλμα. ● 
          -%--------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------%- 
 
■ Κεφ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Προειδοποίησέ τους / τους άπιστους, ω Μωάμεθ / για την μέρα / της Κρίσης / που πλησιάζει, 
 
       || Ε, τώρα πλησιάζει…., που όλο και κάποια νίκη θα πέτυχε σε κανένα γειτονομαχαλά…., ελέω Γαβ…., 
       και ‘’πήρε τα πάνω του’’, πια…., χα, για να ‘’πάρει και τα κάτω του’’….! || 
 
             $ ▪ Λουκάς : κεφ. 9, εδ. 27 : Ι. Χ : «Σας λέγω αληθινά ότι υπάρχουν 
             μερικοί από εκείνους που στέκονται εδώ, 
             οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, έως ότου ιδούν την βασιλείαν των ουρανών». 
                           / Αμάν κι ο τζουφιοθαθάθας Κάδμος Ι. Χ : Ι. ΑΧ, πια….! / $ 
 
όταν οι καρδιές των ανθρώπων θα πηδήσουν στον λαιμό τους και θα τους πνίξουν, 
όταν οι άδικοι δεν θα έχουν φίλο, ούτε μεσολαβητή για να ακουστεί. 
 
           ♠ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
           Θα έλθει σίγουρα η μέρα / της Κρίσης / που θα καλέσουμε κάθε έθνος με τον απόστολό του. 
           Αυτοί που τους έχουν δοθεί τα βιβλία τους στα δεξιά τους χέρια 
   ( Έι, κι αυτοί που τους χερόκοψες παντελώς και τα δύο χέρια….. πώς, πού…!; Στο μεσαίο τους πόδι…!; ) 
           θα διαβάσουν τις πράξεις τους που έχουν καταγραφεί, και δεν θα αδικηθούν καθόλου. 
           Αλλά αυτοί που υπήρξαν τυφλοί σε αυτή τη ζωή, 
               [ Τί…., κωδικικά τυφλοί…!; ‘’Τυφλοί’’…!; Ε, ναι…., που ‘’τυφλώνει’’ η θείειεια ενέργεια πλάνης….! ] 
           θα τυφλωθούν στη μέλλουσα και θα παραπλανηθούν περισσότερο. ♠ 
 
              --------------------------------------------------------#####---------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΤΟ ΤΖΙΝΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν κοιτάξουν τη μάστιγα με την οποία απειλούνται 
θα μάθουν ποια πλευρά έχει το λιγότερο ισχυρό προστάτη 
 
               {{  …..εχ…., οι Αλλαχτζήδες έχουν δίκαιο….! Τί….. οι Γιαχβετζήδες έχουν…!; 
               Επιτέλους, έλυσα κι εγώ ένα κωδικικό : αίνιγμά σου, μπρε Σφίγγα Μωάμ, και πες τι κερδίζω….! 
               Τι…., μια θέση κηπουρούουουουου…., στην Άβυσσό σου, σώρρυ, στον Παράδεισό σου….! 
               Γιοχ…., γιοχ…., πλάκα σου κάνω, και σένα…., δεν ήμουν κι ούτε θα είμαι, ποτέ, άνεργος…., 
               που, εδώ κάτω, είμαι βο,βα,θροκαθαριστής…., τιμή μου…., κι Εξωσύμπαν μεριά Αρχισαδιστής….! 
               Πιστεύω να υποψιάζεσαι, κι εσύ, τι Κτήνος κρύβω, κι εγώ, 
               μέσα στην ψυχή -- ψυχές μου…., ο διπλοδιπλόψυχος πια…., 
               αφού….. όσο πολύ αγαπά κανείς, και, το κάλλιστο…., 
               τόσο μισεί, και, τους κάκιστους και το κάκιστό τους….! 
               Απλά…., εδώ κάτω είμαι….. παθητικόςςςςς….. κι ανεκτόνωτος….. 
               κι εκεί ‘’πάνω’’, Εξωσύμπαν μεριά, ενεργητικόςςςςς κι εκτονωθησόμενος…., 
               που….. εκεί έξω….. δεν θα έχω ούτε κορμί ούτε αλλεργία στα Βάθρα και στην Εξουσία….!….. 
               Α, και μη ξεχνάς πως στην, στο Εξωσύμπαν, φωτόσφαιρα α΄ ισχύουν κι άλλοι κανόνες κρίσης….! }} 
 
και ποια πλευρά έχει τα λιγότερα μέλη. Να πεις : «Δεν μπορώ να πω αν πλησιάζει 
η μάστιγα που σας απειλεί,  | …..η Μέρα της Κρίσης, της εξιλέωσης,….. | 
ή αν ο Κύριός μου την προορίζει για μια πιο μακρινή μέρα. (!;) Αυτός μόνο γνωρίζει αυτά που είναι κρυφά : 
τα μυστικά Του δεν τα αποκαλύπτει σε κανένα, παρά μόνο στους αποστόλους που Αυτός διαλέγει. 
                    ---- …..έιιιιι…., έχει και Μεχμέτ Νο 2…!; ---- 
Αυτός στέλνει κάτω φύλακες που βαδίζουν μπροστά τους και πίσω τους, 
για να μπορεί να μαθαίνει αν έχουν πραγματικά μεταδώσει το μήνυμά του. [ Χμ, αλλιώς, δεν το μπορεί…!; ] 
Αυτός γνωρίζει όλες τους τις πράξεις και καταγράφει όλα τα πράγματα. ( Εμ, έτσι, όλοι ‘’παντογνώστες’’….! ) 
           --------------------------------------------------------#####---------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Η Μέρα της Εξιλέωσης πλησιάζει, 
             /$ Χα, και, ευθύς πιο πάνω…., δεν ήξερε να το πει…., που, μόνον, ο Κύριός του το ξέρει….! $/ 
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και όμως οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν δείχνοντας αδιαφορία : 
Ακούνε απερίσκεπτα κάθε καινούργια προειδοποίηση που ο Κύριός τους τους δίνει : 
σκέφτονται μόνο τις απολαύσεις. 
      */* Ε, δώστε κάτι, ρε τσιγγούνηδες κι εσείς, για την….. Αφορμή, ωχ, Αιτία του Αλλάχ…., ’’διαπλεχτείτε’’…., 
      μπας και….. τον πλησιάσει η Νύχτα της Εξεξεξιλέωσής του…., να ησυχάσουμε όλοι….! */* 
 
        ♦ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : 
        Ο Προφήτης που σε προειδοποιεί τώρα δεν είναι διαφορετικός από τους προφήτες των παλαιοτέρων. 
        Αυτό που έρχεται πλησιάζει, κανένας δεν μπορεί να αποκαλύψει την ώρα του παρά μόνο ο Αλλάχ. 
            { ▪ Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 36 : Ι. Χ : «Διά την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, κανείς δεν ξέρει τίποτε 
            ούτε οι άγγελοι των ουρανών παρά μόνον ο Πατέρας μου». } 
        Θαυμάζετε λοιπόν αυτήν την αποκάλυψη και γελάτε με ελαφριά καρδιά αντί να κλαίτε; 
                // …..ε, ναι, ρε….. απλησίαστε Μωάμ…., πλην που αηδίασα με τα ‘’τέτοια’’ σου, και σας…., 
                γέλασα…., εξίσου ελαφρά τη καρδία…., βρε, κενόκρανο, τώρα, ελαφροκάνταρο….! // 
        Καλύτερα να πέσετε κάτω μπροστά στον Αλλάχ και να Τον λατρέψετε. ♦ 
 
■ Κεφ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν αυτό που έρχεται φτάσει ---- και καμιά ψυχή τότε δεν θα αρνηθεί τον ερχομό του ---- 
μερικοί θα χαμηλωθούν και άλλοι θα υψωθούν.  ---- Τί, ‘’νερά’’ τα ‘’αέρια’’….. κι ‘’αέρια’’ τα ‘’νερά’’…!; ---- 
        || Ναι, ναι…., χμ, κάτι σαν το «οι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι» του Ι. Χ….! || 
Όταν η γη τρέμει και τραντάζεται και τα βουνά γκρεμίζονται και σκορπίζονται και γίνονται λεπτή σκόνη, 
θα διαχωριστείτε σε τρία πλήθη : σε αυτούς που θα είναι δεξιά 
[ ευλογημένοι θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στα δεξιά ], 
σε αυτούς που θα είναι αριστερά [καταραμένοι θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στα αριστερά], 
και αυτοί που θα είναι μπροστά [πρώτοι θα είναι αυτοί!]. 
           [ …..α, εδώ, χα, ’’μέσα είσαι’’…., που τους χωρίζεις, έστω, κι έτσι, σε τρεις, όντως, κατηγορίες….! ] 
 
Τέτοιοι θα είναι αυτοί που θα έλθουν κοντά στον Κύριό τους στους κήπους της χαράς, 
ένα ολόκληρο πλήθος από τους παλαιότερους ανθρώπους, 
αλλά μόνο λίγοι από αυτούς των προσφάτων γενεών. 
Θα είναι ξαπλωμένοι αντικριστά πάνω σε μαξιλάρια στολισμένα με πετράδια 
και θα τους σερβίρουν αθάνατοι νέοι με κούπες και κύπελλα από το αγνότερο κρασί 
[ από αυτό που ποτέ δεν θα φέρει πόνο στο κεφάλι τους ούτε θα τους ζαλίσει ], 
        // Ε, δεν θα είναι το από την άμπελον Ιερουσαλήμ…., αλλά, χμ, το αμέθυστο Γαλλικό ‘’τέτοιο’’….! // 
με φρούτα που αυτοί θα διαλέγουν και σάρκα πουλερικών που θα απολαμβάνουν. 
 
Και δικά τους θα είναι μαυρομάτικα ουρί, 
             (( …..έι ‘’τραβιόλη’’…., τράβα, τράβα στον πόλεμο κι εσύ…., 
             θα ψάξω αλλού…., που οι ξανθιές και γαλανομάτες μου αρέσουν πιότερο….! 
             Τί…., και το όνειρο που μας βάζεις να ονειρευτούμε θα λογοκρίνουμε τώρα…., 
             που δεν το άφησες φλου…., αφού είπες….. «ό,τι γουστάρει η ψυχή σας…..»….! 
             Αλλά, κι εσύ…., σαν τους άλλους, τους Ι. Χήδες και Γιαχβετζήδες…., μόνον εσάς βλέπεις εκεί…., 
             λες και δεν υπάρχει, πλην των μαυροτσούκαλων υμών, 
             και ξανθός ή καστανός ή αλλόχρωμος κόσμος….. στη….. γ,Γ,η….! )) 
αγνά σαν κρυμμένα μαργαριτάρια, μια ανταμοιβή για τις πράξεις τους. 
 
Εκεί ( …..χμμμμμ…., «επιγείωςςςςς»…!; ) δεν θα ακούνε άσκοπες κουβέντες, ούτε αμαρτωλούς λόγους, 
αλλά μόνο τον χαιρετισμό, «Ειρήνη, Ειρήνη!». 
  || Ωχ, τη βαρεμάρα σας….! Βαρεμάρα κι εδώ…., σαν και με τους 24 πρεσβυτέρους της Α. Ι….. Ι. Χήδες….! || 
Αυτοί στα δεξιά ---- ευτυχισμένοι θα είναι αυτοί στα δεξιά! 
Θα ξαπλώνουν πάνω σε μαξιλάρια ανασηκωμένα στη σκιά των δέντρων και των τσαμπιών του ταλ, 1 
/ 1 : ίσως εννοεί τις μπανάνες / 
  [ Ναι,  ω λαομπαίχτη και σχιζοείρωνα ισλαμιστή σχολιαστή….! Χμ, αυτές εννοεί….! ’’Μπανάνεεεεες’’….! ] 
ανάμεσα σε πηγές που αναβρύζουν και σε άφθονους καρπούς, 
χωρίς καμιά απαγόρευση, χωρίς κανένα τέλος. 
 
Εμείς δημιουργήσαμε τα ουρί και τα κάναμε εμείς παρθένες, 
          *//* Εσαεί παρθένες…., ω Μωάμ…!;….. Αλλά, με σένα τον σιχτιράκια εκεί, πάει, και, το αειπάρθενο….! 
          Και….. 144.000 παρθενοθρησκοϊμπεριάλες…!; *//* 
αξιαγάπητες συντρόφους για αυτούς στα δεξιά· ένα πλήθος από τους παλαιούς ανθρώπους, 
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                     ♦ ▪ Κεφ. ΤΟ ΒΟΥΝΟ : ΕΜΕΙΣ : Θα τους παντρέψουμε Εμείς με μαυρομάτικα ουρί. 
           ( …..α, αυτό…., μάλιστα…., έργο που τελειώνει με γάμο…., είναι έργο….. 
            κι όχι σαν με τους Ι. Χήδες…..που, μόοονο, το κερατούχο Αρνίον ο Ι. Χ της Α. Ι…., χμ, στη 2ή του…., 
            παντρεύεται την πολυκερατούχα : πολυβασιλούχα και παρθέεεεενα κατσίκα Ιεροσολύμα…., 
            λες και οι άλλες κατσίκες ήταν απάρθενες…., 
            λες και, αν έτσι, δεν θα μπορούσαν…., οι ‘’εθνικές σκύλες’’, ως έλεγε…., με παρθενοραφή να….! ) ♦ 
και ένα πλήθος από αυτούς των τελευταίων γενεών. 
 
Όσο για αυτούς στα αριστερά [ δυστυχισμένοι θα είναι αυτοί στα αριστερά! ] 
θα βρίσκονται στο μέσο καυτερών ανέμων και νερού που αναβράζει : 
στη σκιά καπνών μαύρων σαν πίσσα, χωρίς καμιά δροσερή πνοή. 
Γιατί έζησαν μέσα στην πολυτέλεια και εξακολουθούσαν το αποτρόπαιο αμάρτημα, 2 
/ 2 : την ειδωλολατρεία / λέγοντας : «Είναι δυνατό όταν πεθάνουμε και γίνουμε σκόνη και κόκαλα, 
να αναστηθούμε, εμείς μαζί με τους πατέρες μας;». 
 
   { Χμ, σκόνη : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ -- εν τη σκόνη»….: υπαίθρια φυλακισμένοι -- ελαφροποινίτες….. 
   και….. ξηρά κόκκαλα : ‘’ως’’ τα του οράματος του Ιεζεκιήλ….. «εν τω Ισραήλ -- Τάφω»….:….! } 
                  ♠ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 15, εδ. 52 : «…..διότι θα σαλπίση η σάλπιγγα 
                  και οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς να υπόκεινται πλέον εις φθοράν, 
                  και εμείς θα μεταβληθούμε,…..». 
   ( Ναι, ω ‘’εμφιαλωμένα’’ : ‘’ενταφιασμένα’’ ‘’νερά’’, θα ’’αεριοποιηθείτε’’….. εκτός Τάφου : Φυλακής….! ) ♠ 
 
Να πεις : «Αυτή η παρούσα γενεά, καθώς επίσης και οι γενεές που πέρασαν πριν από αυτήν, 
θα συγκεντρωθούν μαζί την καθορισμένη μέρα. 
Εσείς δε οι αμαρτωλοί που αρνιέστε την αλήθεια, θα φάτε το καρπό του δέντρου Ζάκουμ 
και θα γεμίστε τις κοιλιές σας με αυτό.  ( …..χμμμμμ…., «επιγείωςςςςς»…!; ) 
     ◙ Ωχ, ’’πάνε’’ κι αυτοί, ω «ζ,έ,ον ύδωρ» Μωάμ…., μα από νερόπιασμα…., ε, του βιολογικού πολέμου….! 
     Ναι, όχι από ψυχονερόπιασμα…., ως με τους….. χειμαρρόλογους….. πνευματικούς Ι. Χήδες…., 
     μα, κανονικά, από κορμονερόπιασμα…., που με, αναστημένα, κορμιά θα ‘ναι όλοι….! Χμ, έβετ….! ◙ 
Θα πίνετε βραστό νερό : ναι, θα πίνετε όπως πίνουν οι διψασμένες καμήλες». 
Τέτοια θα είναι η τροφή τους τη Μέρα της Κρίσης.             ▓ 
 
                     ============================================================ 
                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     ============================================================ 
                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
         13 --- 20 ) 
                #7)         Αλοιμονισμοί απίστων, φαύλων, αμαθών,….. μα και των αδιάφορων….. 
 
█         ■ Κεφ. Ο ΝΤΥΜΕΝΟΣ : ΑΛΛΑΧ : ΕΜΕΙΣ : 
Θα τον ρίξω / τον άπιστο / σίγουρα στην φωτιά της Κόλασης. 
Θα γνωρίσεις τότε με τι μοιάζει η φωτιά της Κόλασης. 
Δεν αφήνει τίποτα, δεν λυπάται κανένα, καίει το δέρμα των ανθρώπων. 
 
                     ( …..χμ, τί…., για να τους φύγει ό,τι θνητό…., χξς΄, ‘’αλά’’….. Τριπτόλεμο, Αχιλλέα,…!; ) 
          [ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 21, εδ. 8 : ….. Αλλ’ 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». 
   || Ωχ, κι ο σχιζάκιας Τζων, απ’ όλα τα δικαστικά Μέγαρα θα τους περάσει για θανατογευσιγνωσία….! || ] 
 
Φυλάγεται από δέκα εννέα φύλακες. 
 
           |**| …..ααααα…., κάτι από την….. παραπλάνα μυθολογία του Δαυίδ θυμίζει το κωδικικό Νο 19…., 
           ω πλάνοι Ισλαμοκαββαλιστές με τα γραμματολογικά και αριθμολογικά τρικς σας…., 
            χμ, ή από την παραπλάνα μυθολογία του αστερισμού των Διόσκουρων με τα 19 άστρα…., 
            ή από τις 19 ηδονικές ζώνες του κορμιού του ανθρώπου, κατά τον μάντη Τειρεσία…., 
            ή από τους 19….. ιμπεριάλ….. πράκτορες -- τσαλαπετεινούς του Σολομώντα…., 
            ή…., ε, κι άντε και φιλονικείστε πανισλαμιζέ ηδονικά….. και….. γαμαλληλούια….! |**| 
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Δεν βάλαμε κανένα άλλο από αγγέλους να φυλάνε την Φωτιά, 
και κάναμε τον αριθμό τους θέμα φιλονικίας για τους άπιστους, 
              [[ Χμ, ο έχων νουν ψηφισάτω το….. «σπαρτό»….. Θηρίον….: 647 + 19….. ή 685 - 19….! 
                                  ---- …..έιιιιι…., ο έχων νουν είπα….! ---- 
              Αν δεν ‘’σας βγει’’ το Μωάμεθ Κάδμος…., ε, θα ‘’σας μπει’’ το καββάλ Αχμέτ…., 
              αφού δεν ‘’σας βγήκε’’ ο «σπαρτός» Ι. Χ…., χξς΄ςςςς, ο καββάλ Ι. ΑΧ….! ]] 
ώστε αυτοί που τους δόθηκαν οι Γραφές να πεισθούν και οι αληθινοί πιστοί να ενισχύσουν την πίστη τους, 
ώστε αυτοί που τους δόθηκαν οι Γραφές και οι αληθινοί πιστοί, 
να μην έχουν αμφιβολίες,  { Ε, φανερώστε ‘τους όλα τα κωδικικά –σας…., για να ‘ναι, τελικά, πάμπιστοι….! } 
και για να μπορούν οι άπιστοι και οι υποκριτές να πουν : «Τί θέλει να πει με αυτό ο Αλλάχ;». 
 
            (( Επ, χμ, το βρήκα, ρε γριφάκηδες Μωάμ και Γαβ…., 
            που δεν βρήκε κανέναν Φίλιππο να τον πάει στην Άζωτο….. πορτοφολοευνουχιστικάαααα….! 
            Είναι ’’οι….. δεκαεννέα τσαλαπετεινοί του Σολομώντα…., 
            που παρακολουθούν το Βασίλειο της μελλοέκπτωτης 
            και Αλλαχοπαραπλάνητης βασίλισσας του Σαβά’’…., 
            μέχρι που ο….. Αυτοκαθοδήγητος και Αυταγάπητος, χμ, Μωάμ να της κάνει ντου και τζα….. 
            και να καθήσει στον «θαυμάσιο» θρόνο της…., 
            χα, ως η….. Αυτού Μεγαλειότης…..’’….! Εμ, τι….! Χξς΄ςςςς….! )) 
 
Με αυτόν τον τρόπο ο Αλλάχ παραπλανά αυτόν που Αυτός θέλει και καθοδηγεί αυτόν που Αυτός επιθυμεί. 
Κανένας δεν γνωρίζει τους πολεμιστές του Κυρίου σου αλλά Αυτός ο ίδιος. 
Αυτό δεν είναι παρά μία παραίνεση για τους ανθρώπους. 
 
          ● Κεφ. ΟΙ ΘΡΟΜΒΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
          Άφησέ τον να σταματήσει, / τον αρνητή της Ισλαμικής πίστης / 
          ή θα τον σύρουμε Εμείς από τα μαλλιά, τα αμαρτωλά πεσμένα μαλλιά του. / τη Μέρα της Κρίσης / 
                   || Ω σατανοκουρδιστές κούκλες -- αμαρτωλές ‘’πεσμένες’’ μαλλιοτρίχες, σας ξέφυγαν….! 
                   Έχει κι εντελώς φαλακρούς Ελισαιέ, χωρίς μπούκλες….! || ● 
 
             ♣ Κεφ. ΝΥΧΤΑ : ΕΜΕΙΣ : 
             Όταν θα βγάλει την τελευταία του αναπνοή 
                      [ …..ο «άφρων» κι ‘’ανελέητος’’ πλούσιος, που δεν δίνει για την αιτία του Αλλάχ….. ] 
             τα πλούτη του δεν θα τον ωφελήσουν. 
  ---- Εμ, σάμπως ωφελήθηκαν απ’ τη φτώχεια τους οι ελεήμονες, για την αιτία του Αλλάχ, φτωχοί….! ---- ♣ 
 
                   -##------------------------------------------------------###----------------------------------------------------------## 
            ♦ Κεφ. ΧΑΟΥΝΤ : ΕΜΕΙΣ : 
            Διηγηθήκαμε Εμείς σε σένα τις ιστορίες αυτών των εθνών : 
                           || Ε, όχι και ίδιες….. οι ιστορίες με τις μυθολογίες….! || 
            μερικά επέζησαν, ενώ άλλα αφανίστηκαν. Δεν τους βλάψαμε Εμείς, 
                                   ---- …..εχχχχχ…., ως συνήθως…., ’’αθώοι οι ένοχοι….. κι ένοχοι οι αθώοι…..’’…! ---- 
            αλλά αυτοί έβλαψαν τους εαυτούς τους. Οι ψεύτικοι θεοί τους δεν τους ωφέλησαν σε τίποτα : 
            μόνο έφεραν γρηγορότερα την καταστροφή τους. ♦ 
 
■ Κεφ. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι άπιστοι ανάμεσα στους λαούς του Βιβλίου 1    / 1 : οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί / 
και οι ειδωλαλάτρες δεν σταμάτησαν την απιστία τους μέχρι που τους δόθηκε η Απόδειξη : 
ένας απόστολος σταλμένος από τον Αλλάχ που διαβάζει ιερές σελίδες από αιώνιες γραφές. 
 
    ♠ ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 3, εδ. 9, 10 : «…..και να φωτίσω όλους ποιο είναι το μυστικόν σχέδιον 
    που ήτο κρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ, 
    ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού, 
    διά να γνωρισθή τώρα εις τας αρχάς και τας εξουσίας εις τα επουράνια, 
    διά της εκκλησίας η πολυποίκιλη σοφία του Θεού,…..». ♠ 
 
                 {{ …..σαφώς, κι εδώ…., άλλο το….. «θα σου….. δείξω εγώ, μωρή άπιστη….!»….. 
                 κι άλλο το….. «θα σου το….. αποδείξω εγώ, μωρή άπιστη….!»….! 
                 Και…., μετά απ’ τις….. ’’αποδείξεις’’…., μετά απ’ την….. «πραγματοποίηση των απειλών Του»…., 
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                 χμ, φωτιοκίχ…., διαφωνίες γιοχ….. «τα αχρειότερα από όλα τα πλάσματα»….! }} 
   || ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 5, εδ. 9 : Και έψαλλαν ένα καινούργιο άσμα : «Είσαι άξιος / …..ω Αχμέτ…!; / 
   να πάρης το βιβλίον και να ανοίξης τις σφραγίδες του,…..»….. || 
 
Ούτε οι λαοί του Βιβλίου διαφώνησαν μεταξύ τους μέχρι που τους δόθηκε η απόδειξη. 
Διατάχτηκαν να υπηρετήσουν τον Αλλάχ και να μη λατρεύουν άλλον εκτός από Αυτόν, 
να προσεύχονται και να κάνουν ελεημοσύνες. Αυτό είναι, βέβαια, η αληθινή πίστη. 
Οι άπιστοι ανάμεσα στους λαούς του Βιβλίου και οι ειδωλολάτρες 
θα καούν στους αιώνες στην φωτιά της Κόλασης. Αυτοί είναι οι αχρειότεροι από όλα τα πλάσματα. 
            -##--------------------------------------------------------###-------------------------------------------------------##- 
 
■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
(!;) Πόσες γενεές / απίστων / καταστρέψαμε Εμείς πριν από αυτούς, πολύ πλουσιότερες και λαμπρότερες! 
Να λες : «Ο Φιλεύσπλαχνος (!;) δε θα ανεχτεί (!;) για πολύ τους άπιστους 
(!;) μέχρι να γίνουν μάρτυρες της πραγματοποίησης των απειλών Του : 
είναι μια (!;!;!;!;!;) εγκόσμια μάστιγα ή η Ώρα της Κρίσης. 
 
               ▌…..Έιιιιι…., να ‘μαστε, λοιπόοοοον…., εεεεε, έιιιιι…., ναααα, ρεεεε…., ννννναι…., ναιαιαιαιαι…., 
               «εγκοσμίωςςςςς» και  ο Παράδεισοςςςςς και η Κόλασήηηηη –τουςςςςς…., 
               χμ, που….. εγκόοοοοσμιααααα η Ώρα της Κρίσης….. κι η μάστιγα του γήινου απειλητή…., 
               και….. λέτε να του, τους, ξέφυγε…!; 
               Ουχί…., μα, απλώς, δεν φαντάζονταν ότι θα ‘χαν συνεχιστές μέχρι στο σημερινό 21ο μεσαιώνα….! 
               Είπατε τίιιιιποτα…!; Έστι, λοιπόν, παρομοίωςςςςς, και των Γιαχβετζήδων με τον Ι. Χ, Ι. ΑΧ….! 
               Καλή χώνευση…., α, και καλή….. επ·ανάστ,α,υ,ση…., ω μούμιες -- σημάδια για….! Έιιιιιιιιιιιιιιι….! ▌ 
 
Τότε θα γνωρίσουν τίνος είναι η χειρότερη κατάσταση και τίνος είναι η μικρότερη ακολουθία». 
Ο Αλλάχ θα συνεχίσει να κατευθύνει αυτούς που έχουν ακολουθήσει το σωστό μονοπάτι. / τους Ισλαμιστές / 
Πράξεις αιώνιας αξίας θα κάνουν να κερδίσεις καλύτερη ανταμοιβή ενώπιόν Του 
και ένα ευνοïκότερο τέλος………. 
 
Οι άπιστοι διάλεξαν άλλους θεούς για να τους βοηθήσουν 
αλλά στο τέλος θα απαρνηθούν την λατρεία τους και θα στραφούν εναντίον τους. 
Γνώριζε πως τους στέλνουμε κάτω στους άπιστους διαβόλους που τους προτρέπουν στο κακό. 
             (( …..Και, στου Μωάμ το μαγαζί…../ διάβολοι κι άγγελοι μαζί….,/ 
             λαός και Παποκαισαρείο χώρια….,/ α, κι ο Θεός απ’ όλους χώρια….! Ουουουουου….! 
             Και….. εδώωωωω, τα Τζίνια : οι «Σατάν» είναι, ως και κατά Παύλο, «Κυριόθεν» «παιδαγωγοί»….! )) 
Γι’ αυτό κάνε υπομονή : οι μέρες τους είναι μετρημένες. 
 
            ● ▪ Ματθαίος : κεφ. 15, εδ. 12, 13, 14 : Τότε προσήλθαν οι μαθηταί και του είπαν, 
            «Ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν όσα είπες, εσκανδαλίσθησαν;». 
            Εκείνος δε / ο Ιησούς / απεκρίθη, «Κάθε φυτόν που δεν εφύτεψεν ο Πατέρας μου ο ουράνιος 
            θα ξεριζωθή. Αφήστε τους. Είναι τυφλοί οδηγοί τυφλών ανθρώπων. 
            Και όταν ένας τυφλός οδηγή άλλον τυφλόν, θα πέσουν και οι δύο σε λάκκο». | Τύφλααααα….! | ● 
 
Θα έλθει σίγουρα η μέρα που θα συγκεντρώσουμε τους δίκαιους κατά πλήθη 
μπροστά στον Κύριο του Οίκτου, και θα οδηγήσουμε τους αμαρτωλούς κατά μεγάλες ορδές στην Κόλαση. 
Κανένας δεν έχει τη δύναμη να μεσολαβήσει για αυτούς 
εκτός από αυτόν που έχει λάβει το χρίσμα του Φιλεύσπλαχνου. 
    { Ε, Χριστός, κι αυτός, ο….. άχρηστος στους λαούς….. και….. χρήσιμος στους, χμ, μελλο’’λαγούς’’….! } 
Αυτοί που λένε : «Ο Κύριος του Οίκτου έχει γεννήσει γιο», κηρύττουν ένα τρομερό ψέμα, 
που θα κάνει τους ουρανούς να σχιστούν, τη γη να συγκλονιστεί και τα βουνά να γκρεμιστούν στη σκόνη. 
( …..τί…., τα βουνά : οι πλούσιοι θα πέσουν πάνω σε ήδη φτωχοποιηθέντες πλούσιους….. 
ή, όλοι –τους, στα ‘’γκρέμνα -- τάρταρα’’ : «εν τη κονιορτώ» : εν υπαιθρία φυλακή…., χα, παρά τω Άδη…!; 
Α, ‘’θάψτε’’ ‘τους σε υπόγεια φυλακή…., ώστε, εξαγοράζοντας την ποινή τους, να πάρετε πιότερο παρά….! ) 
Να αποδίδουν ένα γιο στον Φιλεύσπλαχνο, ενώ δεν είναι Αυτός που γέννησε ένα! 
 
        [ …..ε, άλλος είναι, μπρε, Αυτός που γέννησε δύο….. που ήταν Ένας….. και….. εμμούσιος…., 
        τον Μωάμεθ και τον Αχμέτ…., ο Αλαλαλαλλάχ…., χα, κάτι σαν Ιησούς και Εμμανουήλ του Γιαχβέ….! 
        Και….. αυτό….. είναι, μάλλον, το τελευταίο τελεσίγραφο…., που στέλνει ο Μωάμ στους Ισραηλίτες….! ] 
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                  -------------------------------------------------------$$$$$----------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ : ΑΛΛΑΧ : 
Κάνουν σχέδια εναντίον σου / ω Μωάμεθ / : αλλά εγώ / ο Αλλάχ /, επίσης, έχω τα σχέδιά Μου. 
        // Νά ‘τος, κι ο Αλλάχ, Σολομώντειος Αρχιτσαλαπετεινός -- Αρχιπράκτορας του Μωάμ, μπλοφατζής….! 
        Χξς΄, μπράβο ‘’προστασία’’ ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’….! 
        Και πώς και δεν τον ενοχλεί κανείς ‘’Αντιμεγάλος Αδελφός’’…., ως τον Γιαχβέ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’…!; // 
Γι’ αυτό να ανεχτείς τους άπιστους, και να τους αφήσεις για λίγο. 
 
             *** Να, ρε Μωάμ, ως οι Ι. Χήδες με τον Ηρώδη….: Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 12, εδ. 21, 22, 23, 24 : 
             Εις ωρισμένην ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλικήν / Χμ, φαρμακοραντισμένην….. / στολήν, 
             εκάθησε εις το βήμα και τους εμιλούσε δημοσία. 
             Το δε πλήθος εφώναζε, «Φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου». 
             Αμέσως άγγελος Κυρίου τον επάταξε, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν 
             και τον έτρωγαν τα σκουλήκια και ξεψύχησε. Αλλ’ ο λόγος του Θεού ηύξανε και διεδίδετο»….! *** 
 
     ♦ Κεφ. Η ΠΕΝΑ : ΑΛΛΑΧ : 
     Γι’ αυτό / ω Μωάμεθ / άφησε σε Μένα / στον Αλλάχ / αυτούς που αρνούνται αυτήν την αποκάλυψη. 
     Θα τους οδηγήσουμε βήμα προς βήμα στην καταστροφή τους, 
     με τρόπους που βρίσκονται πέρα από τη γνώση τους. 
          || Εμ, άει, πια, με καινούργια πολεμική τεχνολογία…., χα, εκ του Σίριου….. των ανατολικών Τόπων…., 
          να ‘’τα βγάλετε πέρα’’, ω γεωσκάνδαλα Ισραηλίτες, με τα «βδελύγματα»…., που έλεγε κι ο Γιαχβέ….! 
          Νααααα ένα σίγουρο στρατήγημα από τον Αρχιστράτηγο των αρχιστράτηγων…., 
          που ο Γιαχβέ σας είναι, πια, χμ, μόνο, νηστειοκουλτουριάρηςςςςς…., σαν το γιοοοοο του…., 
          τον φρόνιμο σαν το φίδι και αθώο σαν περιστερά…., χμ, που δεν θα σας μυρίζονταν, και, ο Μωάμ…., 
          λες και δεν ήξερε, κι αυτός, το….: όπου ‘’νηστειοκουλτούρα’’…., εκεί και ‘’νηστειολιγούρα’’….! || 
     Θα τους ανεχτώ για πολύ χρόνο : το στρατήγημά Μου είναι σίγουρο.♦  
             -------------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------------ 
 
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
(!;) Καταστρέψαμε Εμείς πολλές γενεές πριν από σας όταν αυτοί έσφαλαν 
και αρνήθηκαν τα αληθινά σημεία που οι απόστολοι τους φανέρωσαν. 
Με αυτόν τον τρόπο ανταμείφτηκαν οι ένοχοι. 
Έπειτα σας κάναμε διαδόχους τους στην γη, για να δούμε Εμείς πως θα φερθείτε………. 
            ( …..α, γι’ αυτό, λοιπόν, τόση φαγούρα κι εσείς….. οι χωρίς κουλτούρα….! 
            Ούραααα…., χμ, για δοκιμασία…., κι άντε, μπρε, άμωμοι πιστοί, και, του Αλαλαλαλλλάχ, 
            και, για ένα τεστ….. αμώμου ιμπεριάλ γκάστρωσης…., να σας προκύψει κι άλλος ένας Τύραννος…., 
            που….. ’’το θέλει το εντεράκι σας’’…., ρε μαζόχια στα καζίκια λαοτζίκια…., ρε θύματα…., 
            που ενισχύετε, και, ως πολίτες, τους ελέω Θεούουου Θύτες σας…., το Κράτος του Σατανά….! 
            Α, και το ‘’Πάσχα’’, ξου, οβελίες…., που….. ’’ό,τι γαρ κι αν πράξουσι…., τεθνεότες ου πέρδουσι’’…., 
            σαφώς, και, ούτως ή άλλως, δεν ανασταίνονται….. εγκόρμως….! ) 
 
Λένε / οι Ισραηλίτες / : «Ο Αλλάχ γέννησε ένα γιο». / τον Ιησού Χριστό / 
Ο Αλλάχ το απαγορεύει. Αυτός είναι αυτάρκης. 
             { Ε, είναι γιατί ήξερε ότι θα βρει, και, σένα…., 
             δαυίδειο παιδάκι για θεοθελήματα και υιοθεσία…., που, αλλιώς, όχι….! } 
Αυτός είναι όλα αυτά που περιέχονται στον ουρανό και την γη. 
         [ …..ννναι, ρεεεεε, ναιαιαι…., χμ, Φυσική Δύναμη…., ή κάτι σαν….. Φυσική Δύναμη…., ’’θεός’’….! ] 
Σίγουρα δεν τα επιδοκιμάζετε αυτά. Θα πείτε / ω Χριστιανοί / στον Αλλάχ αυτά που εσείς δεν γνωρίζετε; 
Να πεις : «Αυτοί που σκαρώνουν ψέματα για τον Αλλάχ δεν θα θριαμβεύσουν. 
Μπορούν να αναπαύονται σε αυτήν την ζωή, αλλά σε Εμάς στο τέλος θα επιστρέψουν, 
και θα τους τιμωρήσουμε σκληρά για την απιστία τους». 
 
            -%%-------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------%%- 
        ● Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
         Να πεις / ω Μωάμεθ, στους άπιστους / : «Φέρε κάτω από τον Αλλάχ μια γραφή 
         που είναι καλύτερες από αυτές / …..τις γραφές : Τοράχ -- Παλαιά Διαθήκη και Κοράνι….. / 
         και θα την ακολουθήσω, αν αυτό που λες είναι αλήθεια!». 
         Αν δεν απαντήσουν, να ξέρεις πως είναι σκλάβοι των ελαττωμάτων τους. 
    || Α, με μια μονοκονδυλιά…., ’’σβήστρα’’, και, οι ‘’σοφοί’’…., μιλιά….! Άλα…., ’’φιρίκια’’ η ‘’μηλιά’’….! || ● 
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■ Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Όσο για αυτούς που αρνιούνται τη μέλλουσα ζωή, 
τους κάναμε Εμείς να φαίνονται δίκαιες σε αυτούς οι τρελές πράξεις τους, για να ενεργούν απερίσκεπτα. 
Θα τιμωρηθούν σκληρά και έχουν πολλά να χάσουν στην άλλη ζωή. 
 
          *_* Ωχ, σαν θα σας κατακτήσουν…., ω σεις, που, τώρα, είστε εις την, και, κατά Παύλον, ελευθέραν…., 
          την δευτέραν, που είναι μετά από την πρώτην, την δούλην…., 
          ε, χμ, στην άλλη σας ζωή…., ως σκλάβοι…., πάλι, σε άλλην δούλην…., 
          την του Μωάμ, εμ, φίλου του Μωυσή και του σκλαβονόμου του…., βρε, και, Παυλάρια Οβριοί….! 
          Ε, τότε, θα ‘’τα χάσετε’’, βρε άπιστοι…., ‘’αυγά και πασχάλια και πίστη σας’’…., 
          που, φορές κι εξεπίτηδες…., για να ‘’σας πιάσουν στα μπόσικα’’ τα της ιερής μπλόφας Μωαμάρια…., 
          σας ‘’κολακεύουν’’ παραπλανητικώς στρατηγηματικά…., για νας σας, χα, ’’αποπλανήσουν’’….! 
          Α…., μπορεί ο Μωάμ, ως αλέκτορας, να ήταν θύμα των ορμών του και έρμαιο των ορμονών του…., 
          μα, ως ‘’καραβανάς’’….. του αρχιστάτηγου Γαβ…., ήταν αλλαχεπού, ω, σώρρυ, αλεπούουου…., 
          Αλλαχοδιαλεγμένη και, ανεξελέγκτως του Γιαχβέ, ηλεγμένη…., χμ, «για λίγο αφημένος Του…..»….! 
          Ναι, ναι…., ω εσείς….: σφραγιστόκαρδοι, μεταμφιεσμένα καρναβάλια, ανεναντίληπτοι, 
          οι απ’ έξω κούκλες κι από μέσα πανούκλες,….. καθώς λέει ο Γαβ μέσω του Μωάμ….! *_* 
                    -%%-----------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------%%- 
 
■ Κεφ. ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Χρησιμοποιούν / οι υποκριτές / την πίστη τους σαν μεταμφίεση 
και εμποδίζουν άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Αλλάχ. Κακό είναι αυτό που κάνουν. Πίστευαν 
και μετά αρνήθηκαν την πίστη τους : οι καρδιές τους είναι σφραγισμένες, γι’ αυτό στερούνται κάθε αντίληψη. 
Όταν τους βλέπεις η καλή τους όψη σε ευχαριστεί, και όταν μιλάνε ακούς αυτά που λένε. 
Και όμως είναι σαν δοκάρια που εξέχουν.     [ …..χμ, μήπως τα κατά Ι. Χ δοκάρια στα μάτια τους…!; ] 
Κάθε κραυγή που ακούνε την θεωρούν πως είναι εναντίον τους. 
Αυτοί είναι ο εχθρός.Προφυλάξου / ω Μωάμεθ / από αυτούς. 
Ο Αλλάχ τους καταριέται! Πόσο διεστραμμένοι είναι!………. 
 
         */* Ρε Μωάμ, μη χολοσκάς…., που μπορεί να είναι κι αυτό, και ρώτα τον Γαβ, μες στο Αλλαχοσχέδιο….: 
         Ματθαίος : κεφ. 18, εδ. 6, 7 : Ιησούς : «Αλλοίμονον εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα. 
         Είναι βέβαια ανάγκη να έλθουν τα σκάνδαλα. 
         Αλλ’ αλλοίμονον εις τον άνθρωπον διά του οποίου έρχεται το σκάνδαλον…..». */* 
 
Δώστε, λοιπόν, / ω πιστοί / από αυτά που Εμείς σας έχουμε προσφέρει 
πριν σας προλάβει ο θάνατος και πείτε : 
«Δώσε μου, Κύριε, λίγο χρόνο ακόμα, για να κάνω ελεημοσύνη 
και να περιλαμβάνομαι ανάμεσα στους δίκαιους». 
Αλλά ο Αλλάχ δεν δίνει χρόνο σε καμιά ψυχή όταν έχει τελειώσει η προθεσμία της. 
 
          { Αχ, μισό λεπτό, χμ, διαχωροχρονικό, ω Μωάμ…., να προλάβω…., ωχ, ρε, ‘’πάγωσε’’ το χρόνο…., 
          να, εδώ, στην κωλοτσέπη μου τα είχα…., αφορμή για την αιτία Του….,….. τα έχασα…., σώρρυ….! 
          Χμ, θα έχεις, όμως, να παίρνεις στην άλλη ζωή…., να…., υποτιμημένα…., 
          κι άλλα πέντε…., ανατιμημένα, θα σου τα χρωστάω….! 
          Μπράχ οραντά…., βαμπίρ χαïρσίζ ογλάν…., ουστ, ζήτουλα του Αρχιβάμπιρου Σεïτάν….! 
          Βερ -- βερ -- βερ….. και βερ, μανά…., γκιτ, στα γκρέμνα σου, σοφτά…., φορομπήχτη κερατά….! 
          Κάλέ σειςςς…., πώς και τα σατανοπολεμοδιαγγέλματά τους, και τους, τα έχετε ως Θρησκεία –σας….! } 
 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλες σας τις πράξεις. 
      // Α, έχει, ως και το πρότυπό του ο Σολομών, κάτι ‘’τσαλαπετεινούς’’ φοροεισ’’πράκτορες’’ ο Μωάμ….! // 
 
             ------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΜΩΑΜΕΘ : 
Ο Αλλάχ θα μηδενίσει τις πράξεις αυτών που δεν πιστεύουν 
                           [ …..(+χ) + (-χ) = 0…., ρεεεεε…!;….. ] 
και εμποδίζουν τους άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι Του. 
Τους πιστούς δε που κάνουν καλές πράξεις και πιστεύουν σε αυτά που αποκαλύφθηκαν στον Μωάμεθ 
---- που είναι η αλήθεια του Κυρίου τους ---- 
Αυτός θα τους συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και θα καλυτερέψει την κατάστασή τους. 
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              ♠  …..ε, κι αν όχι ο ανισόρροπος και αλλόλογος κι αλλόπραχτος, κι αυτός,….. 
              χμ, ας πάνε στη Σαμοθράκη, να, στο ιερό της θεάς Εστίας, που όλο και θα βρίσκεται, ακόμα, 
              ένας, έστω και Ι. Χιζέ μεταλλαγμένος, Καβείριος ιερέας της να τους συγχωρέσει τις αμαρτίες τους…., 
              μα….. πριν εξομοληγημένοι στον Τράγιο Χαχά….! 
              Ναι…., και με προσφορές στους ξύπνιους γκαστρόκοιλους….,….. 
              ή, σε κανέναν Εβραίο ραβίνο έτσι και γι’ αυτό…., 
              καθώς είπε ο Θεόςςςςς στον, ξου, κληθέντα του Μωυσή….: Λευιτ.: 4 : 35….: 
              «Ούτω ο ιερεύς θα ενεργήση εξιλασμόν υπέρ αυτού / του αμαρτήσαντος δωρητή προσφορών / 
              διά το διαπραχθέν αμάρτημα και ούτος θα συγχωρηθή»….,….. 
              ή…., ή…., ή…..,….. ννναι, κι άει….. ’’ενεργηθείτε’’, ω ‘’ενεργήματα’’ του οξαποδώ κι οξαποκεί….! ♠ 
 
         *_* ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 4, εδ. 8 : «Ευτυχής είναι ο άνθρωπος 
         εις τον οποίον ο Θεός δεν θα λογαριάση αμαρτίαν». *_* 
                 [ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 13 : «Ο Θεός είναι πιστός και δεν θα σας αφήση 
                 να δοκιμασθήτε περισσότερον από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε, αλλά μαζί με την δοκιμασίαν 
                 θα δώση και την διέξοδον, διά να μπορέσετε να βαστάξετε». ] 
 
Αυτό επειδή οι άπιστοι ακολουθούν ψεύδη, ενώ οι πιστοί ακολουθούν την αλήθεια του Κυρίου τους. 
 
               /**/ Δηλαδή…., όταν αλλιώς οι άπιστοι…., χμ, οι πιστοί δεν συγχωρούνται…., 
               παρά, μόνο, σε….. ’’αντιδιαστολή’’…!; 
               Και….. πολύ, σκοπίμως, μπερδευτικό ‘’μας’’, το….. Εμείς…., Αυτός…., εσύ….,….. 
                       ---- …..να…., ίδια μούρη….. ίδιο αγγούρι…., σε Ενικό ή Πληθυντικό….! ---- 
               να, σ’ αυτήν την μπουρδοσαλάτα…., ως και με τους Γιαχβετζήδες…., 
               και, έτσι, ατάκτως κορανιοριγμένα….! /**/ 
 
Όταν αντιμετωπίζετε τους άπιστους στη μάχη χτυπήστε τα κεφάλια τους 
και όταν τους ξαπλώσετε κάτω, δέστε τους αιχμαλώτους σας σφιχτά.   / Τι Γιαχβαλλαχάντρες…., μπρε….! / 
      (( Ε, άσε ‘τους, Μωάμ….. και στείλε ‘τους στον Σατανά διά παιδαγώγηση…., ως θα ‘λεγε κι ο Παύλος….: 
      Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 1, εδ. 20 : «…..μεταξύ αυτών / των αρνητών / είναι και ο Υμέναιος 
      και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωσα εις τον Σατανάν, 
      διά να παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν». )) 
Μετά χαρίστε τους την ελευθερία τους ή ζητήστε τους λύτρα, 
μέχρι να νικηθεί η στρατιά τους από τον Πόλεμο. Έτσι θα κάνετε. 
 
Αν ήθελε ο Αλλάχ, θα μπορούσε ο ίδιος να τους έχει τιμωρήσει, 
αλλά το διάταξε αυτό, γιατί ήθελε να σας δοκιμάσει τον έναν μετά τον άλλο. 
   // Τί, κι άλλο ο σχιζοάφρενος…!; Σιγά -- σιγά θα ξεπεράσει και τον αξεπέραστο σχιζοδοκιμαστή Γιαχβέ….! // 
Ο Αλλάχ δε θα επιστρέψει να χαθούν τα έργα αυτών που σφάγησαν για χάρη Του. 
Θα τους καθοδηγήσει και θα καλυτερέψει την κατάστασή τους. 
Θα τους δεχτεί στον Παράδεισο που ετοίμασε για αυτούς. 
 
Πιστοί, αν βοηθήσετε τον Αλλάχ, ο Αλλάχ θα σας βοηθήσει και θα σας κάνει δυνατούς. [ Έβετ, χμ, βουρ….! ] 
Αλλά οι άπιστοι προορίζονται να χαθούν. Αυτός θα εκμηδενίσει τις πράξεις τους. 
Επειδή αρνήθηκαν τις αποκαλύψεις Του, Αυτός θα ματαιώσει τα έργα τους. 
Δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ και δεν έχουν δει ποιό ήταν το τέλος αυτών που έφυγαν πριν από αυτούς; 
       $ Σους, μπε χαϊβάν ογλάν, μη βρουν κι αυτοί κάποιον χριστιανοκαλόγερο…., Γαλλία μεριά, ως κι εσύ…., 
       και τους μάθει τα ‘’μυστικόπαθα’’ ‘’μυστικά’’ τους….. και….. ’’πολυκλωνοποιηθείς’’….. ‘’αμοιβαδιζέ’’…., 
       οπότε, χα, τέρμα η….. αποκλειστικότηςςς….! Σους…., Μωάμ…., σουςςςςς…., ’’Σιωπή’’….! $ 
 
Ο Αλλάχ τους κατάστρεψε ολοκληρωτικά. Το ίδιο πεπρωμένο περιμένει τους άπιστους, 
επειδή ο Αλλάχ είναι ο προστάτης των πιστών, επειδή οι άπιστοι δεν έχουν προστάτη. 
Ο Αλλάχ θα δεχτεί αυτούς που αγκαλιάζουν την αληθινή πίστη και κάνουν καλές πράξεις 
σε κήπους που ποτίζονται από τρεχούμενα ρυάκια. 
Οι άπιστοι ασχολούνται με απολαύσεις και τρώνε σαν χτήνη, αλλά η Κόλαση θα γίνει κατοικία τους. 
Πόσες πόλεις ήταν ισχυρότερες από τη δική σου πόλη που σε έδιωξε! 1 / 1 : ω Μωάμεθ / 
   || Έι, μήπως, από τότε, προκαλούσες με ‘’τέτοια’’, Μωάμ, και ‘’υπολοιποποιήθηκες’’ με την κλίκα σου…!; || 
Καταστρέψαμε όλους τους κατοίκους τους, και δεν υπήρχε κανένας για να τους βοηθήσει………. 
Αληθινά, αν είναι να αποφασιστεί ο πόλεμος, 
θα ήταν καλύτερα για αυτούς / τους άπιστους / να γίνουν αληθινοί υπηρέτες του Αλλάχ………. 
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Αυτοί που δεν πιστεύουν και εμποδίζουν άλλους από το μονοπάτι του Αλλάχ 
και στο τέλος πεθαίνουν άπιστοι δεν θα πάρουν την συγγνώμη του Αλλάχ. 
Γι’ αυτό μην τραυλίζετε ή μην ικετεύετε την ειρήνη όταν έχετε κερδίσει το απάνω χέρι. / Α, τότε, μη…., ε….! / 
Ο Αλλάχ βρίσκεται στο πλευρό σας και δεν θα σας στερήσει την ανταμοιβή των κόπων σας. 
             ----------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------ 
 
■ Κεφ. ΑΛ ΑΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Να τους ανέχεσαι / τους άπιστους, ω Μωάμεθ / με υπομονή, 
όπως έκαναν οι αποφασιστικοί απόστολοι πριν από σας, 
       { Ννναι, μπρε Μωάμ…., ‘’αθώος ως περιστερά και φρόνιμος ως όφις’’….! Γιαβάς -- γιαβάς….! 
       Ε, κι όταν ωριμάσουν τα πράματα…., εχ, τότε, επιτάχυνε την μέρα της Κρίσης τους, κατάλαβέ ‘τους…., 
       να καταλάβουν…., που δεν κατάλαβαν….! Καταλάβατε, έι…., εσείςςς…!; Έιιιιι, «εγκόσμια μάστιγα»….! } 
και να μην προσπαθείτε να επιταχύνετε την μέρα της Κρίσης τους. 
Την μέρα που θα υποστούν την τιμωρία που τους απειλείται, 
η ζωή τους στην γη δεν θα τους φαίνεται μακρύτερη από μια ώρα. Αυτό είναι προειδοποίηση. 
Θα χαθεί κάποιος εκτός από αυτούς που πράττουν το κακό;   || …..ναι, ως κι η πόρνη Ραάβ της Π. Δ….! || 
     // Ω, μουσκεμένα χλωρά ‘’δεν’’ καίγονται κοντά στα ξερά….. ξερά…., κι εδώ….! Θαυματικά πράγματα….! // 
 
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ● Κεφ. ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
         Θα δεις όλα τα έθνη να γονατίσουν. 
 [ Α, όλα τα έθνη ο υπερφιλόδοξος….! Όλα ένα Σπίτι, χμ, με αλλαχικό, κόκκινο, φωτάκι στην οξώπορτα….! ] 
         Κάθε έθνος θα προσκληθεί σύμφωνα με το βιβλίο του και μια φωνή θα του πει : 
         «Σήμερα θα ανταμειφθείτε για τις πράξεις σας. Αυτό το βιβλίο Μας μιλάει με ειλικρίνεια εναντίον σας. 
         Έχουμε Εμείς καταγράψει όλες σας τις πράξεις». 
                       / …..άλα…., ‘’αγγέλους’’ : πράκτορες τα….. ειλικρινήηηηη….. Res….! / ● 
 
■ Κεφ. ΧΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν ο Κύριος δεν είχε ήδη ορίσει το χρονικό Του όριο και δεν είχε αναβάλει την τιμωρία τους, 
θα είχαν σίγουρα καταστραφεί σε αυτή την ζωή. Γι’ αυτό να υπομένεις αυτά που λένε. 
 
                  ♦ ▪ Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 21, 22 : Ι. Χ : «Διότι θα έλθη τότε θλίψις τόσο μεγάλη, 
                  που δεν έγινε από την αρχήν του κόσμου μέχρι σήμερα και ούτε θα γίνη. 
                  Και εάν δεν εσυντομεύοντο αι ημέραι εκείναι, κανείς άνθρωπος δεν θα εσώζετο, 
                  αλλά προς χάριν των εκλεκτών θα συντομευθούν αι ημέραι εκείναι». 
                       ---- Εμ, και, γι’ αυτό δεν….. παραγράφτηκαν τα ως προς τον Γιαχβέ ανομήματά σας….! ---- ♦ 
 
Δόξαζε τον Κύριό σου πριν από την ανατολή του ήλιου και πριν από τη δύση του. 
Να Τον υμνείς μέρα και νύχτα και θα βρεις παρηγοριά. 
 
Να μην κοιτάζεις με ζήλια τα εγκόσμια αγαθά που έχουμε χαρίσει σε μερικούς από αυτούς, 
γατί με αυτά θέλουμε Εμείς μόνο να τους δοκιμάσουμε. 
             // …..ε, να μη δοκιμαστεί τόσο νωρίς και, και, ο Μωάμεθ με αυτά…., τα….. λαφυροτέτοια….! // 
Η ανταμοιβή του Κυρίου σου είναι καλύτερη και με μεγαλύτερη διάρκεια. 
             # …..μπα…., δεν θα είναι αορίστου διαρκείας….! Ε…., θα ήξερες, κι εσύ, την παροιμία που λέει….: 
             «Εδώ που είμαι ήσουνα….. κι εκεί που είσαι θα ‘μαι….!»…., όπερ, ιστορικόςςς κανόνας….! # 
 
Να προστάξεις το λαό σου να προσεύχεται και να τον επιτηρείς με προσοχή. Δεν ζητάμε τίποτα από εσένα : 
Εμείς οι ίδιοι θα φροντίσουμε / …..χμ, έτσι, και με τον Ι . Χ : Ι. ΑΧ…!;….. / για την συντήρησή σου. 
                 ( …..α…., ρε ’’Μεγάλε Αδελφέ’’…., επιτήρηση….. χωρίς συντήρηση….. γιοχ ολούρ…., 
                 να, και, για ευλογημένο τέλος…., ’’μυστικό’’…., ως και με….. ευλογημένη, ’’μυστική’’, αρχή….! 
                 Ευλογείτε….. και….. ευπράττετε…., ωρέ ‘’άπραγοι’’….! ) 
Ευλογημένο θα είναι το τέλος του αφοσιωμένου. [ Εχ, τέλος πάντων….. και αρχή του τίποτα…., ας μη….! ] 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
■ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι πύλες του Ουρανού δε θα ανοίξουν για αυτούς / …..α, για τους πλούσιους αρνητές, κυρίως….! / 
που έχουν αρνηθεί και κοροïδέψει τις αποκαλύψεις Μας, ούτε θα περάσουν τις πύλες του Παραδείσου 
μέχρι να περάσει μια καμήλα από τη τρύπα μιας βελόνας. Έτσι θα ανταμειφθούν οι ένοχοι………. 
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           ◘ …..α, ναι…., όπως θα έλεγε κι ο Ιησούλης….: «Πάλιν σας λέγω, ότι είναι ευκολώτερον 
           να περάση μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος να μπη 
           εις την βασιλείαν του Θεού»….: Ματθαίος : κεφ. 19, εδ. 24…., 
                --/-- …..χξς΄, ο, μέσω πλουσίων φίλων του Ι. Χ, χρησιμοποιών «ορθώς» τον άδικο μαμωνά…., 
                χμ, για να τον δεχτούν, οι πλούσιοι, «εις τας αιωνίους σκηνάς»…., σαν θα….. ‘’πέθαινε’’….! --/-- 
           που από αυτόν, χμ, θα το ‘’άκουσε’’ ο Γαβ….,….. μόνο που σε έκανε ζάπλουτο….. 
           και μια βελόνα θα σε διαπερνά, μονίμως κι εσαεί, ω ιερήηηηη καμήλα του Τζιναλλάχ….! ◘ 
 
Ένα φράγμα θα χωρίσει τους ευλογημένους από τους καταραμένους………. 
Οι καταραμένοι θα φωνάζουν στους ευλογημένους : 
«Δώστε μας λίγο νερό, ή κάτι από αυτά που ο Αλλάχ σας έχει δώσει». 
Αλλά οι ευλογημένοι θα απαντήσουν : «Ο Αλλάχ το έχει απαγορέψει 
και στους άπιστους που έκαναν τη θρησκεία τους διασκέδαση και χάσιμο χρόνου, 
και σε αυτούς που γοητεύθηκαν από την επίγεια ζωή τους». 
 
      ▌▪ Λουκάς : κεφ. 16, εδ, 26 : Αβραάμ : 
    ( …..προς πλούσιο, που τον παρακαλούσε, απ’ την κόλαση, για έλεός του…., τάχα, απ’ τον ουρανό….. ) 
         | Τί…., φυλακίστηκε θανατοποινικά -- πέθανε κι ο Αβραάμ κι ήθελε αποφυλάκιση -- ανάσταση…!; | : 
     «…..Και εκτός από όλα αυτά υπάρχει μεταξύ μας ένα μεγάλο χάσμα, ώστε να μη μπορούν να περάσουν 
     εκείνοι που θέλουν να διαβούν απ’ εδώ σ’ εσάς, / …..απ’ τον παράδεισο στην κόλαση κι αντίστροφα….. / 
     ούτε οι απ’ εκεί σ’ εμάς». ▌ 
 
Αυτήν τη μέρα θα τους ξεχάσουμε Εμείς όπως αυτοί ξέχασαν αυτήν τη μέρα : 
γιατί αρνήθηκαν τις αποκαλύψεις Μας. 
              || …..έι…., φανταστείτε, ανάλογη, συμπεριφορά κατακτητών προς κατακτημένους….. 
              και αποκωδικοποιείστε τα, χμ, μεταθανάτια…., ε, χα, αντιστρόφως αναλόγως ανάλογα….! || 
 
                      ------------------------------------------------------%%%%---------------------------------------------------- 
        ♠ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
           Να πεις / ω Μωάμεθ / στους άπιστους : «Λίγο νοιάζεται ο Κύριός μου αν δεν Τον επικαλείστε. 
                      [ Κι εδώ, χμ, μάλλον, όπου, και, Κύριος….. το Πνεύμα…., αλά Κ. Δ….! 
                      Τώρα, τι Πνεύμα…., εεεεε, αυτό που σας πουλά κι ο Μωάμ…., βρε Πνευματόπληκτοι….! ] 
           Τώρα που έχετε αρνηθεί τις αποκαλύψεις Του δεν θα γλιτώσετε την τιμωρία Του». ♠ 
 
        ♦ Κεφ. ΕΞΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
        Σαν αυτούς 1 / 1 : πιθανώς τους Ιουδαίους της Καïνόκα, που υποτάχτηκαν κι αυτοί από τον Μωάμεθ / 
        που τιμωρήθηκαν πρόσφατα μπροστά στα μάτια τους, 
        γεύθηκαν τον καρπό των πράξεών τους : μια θλιβερή μάστιγα τους περιμένει. ♦ 
 
■ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Για αυτούς που δεν πίστεψαν στον Αλλάχ και τον απόστολό Του 
έχουμε Εμείς ετοιμάσει μια στραφτερή φωτιά. Του Αλλάχ είναι το βασίλειο του ουρανού και της γης. 
Αυτός συγχωρεί όποιον Αυτός θέλει και τιμωρεί όποιον Αυτός επιθυμεί. 
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός……….            [ …..α, έχουν ανασφάααλεια κι οι, χα, θεοίοιοι…!; ] 
 
Να πεις στους Άραβες της ερήμου που έμειναν πίσω : 
«Θα σας καλέσουν να πολεμήσετε ένα ισχυρό έθνος, εκτός αν ασπασθούν την Ισλαμική θρησκεία. 
      || …..χμ, με τη θέλησή τους….. ή με πειθώ….. ή με σιδηράν ράβδον…., ρε…!; Έιιιιι…., σήμερα, τίιιιι…!; || 
Αν υπακούσετε θα λάβετε μια καλή ανταμοιβή από τον Αλλάχ. 
Αλλά αν το βάλετε στα πόδια, όπως έχετε ξανακάνει, θα σας βασανίσει με μια σκληρή τιμωρία»………. 
 
Και ενώ ο φανατισμός ---- ο φανατισμός της άγνοιας ---- βασίλευε στις καρδιές των άπιστων, 
              [ …..ωχ, αν δεν ξέρετε από φανατισμό της άγνοιας των άπιστων…., 
              ε, αντιστρέψτε τον φανατισμό της γνώσης των πιστών….. και θα μάθετε….! 
              Έγνοια σας….! Θέληση να έχετε….! ] 
ο Αλλάχ έστειλε κάτω την ηρεμία Του στον απόστολό Του και στους πιστούς 
και έκανε το λόγο της ευλάβειας δεσμευτικό για αυτούς γιατί ήταν πολύ άξιοι να τον δεχτούν. 
      { Βεβαίως…., κι εδώ κι από τότε…., ανάλογο το μπαξίσι….. με το…., νικη,’’πραο’’,φόρο…., χασίσι….! } 
 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα. Ο Αλλάχ έχει εκπληρώσει 
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με κάθε αλήθεια το όραμα του αποστόλου Του, στο οποίο είχε πει : 
«Αν θέλει ο Αλλάχ, θα μπεις στο Ιερό Τέμενος ασφαλής και άφοβος, (!;) με τα μαλλιά κομμένα ή ξυρισμένα». 
               ♠ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 18, εδ. 18 : Εις τας Κεγχρεάς έκοψε / ο Παύλος / τα μαλλιά του, 
               διότι είχε τάξιμο. // Ε, κυρίως, για Πετρο,εναντίωση,πόλεμο….: ορθόδοξοι εναντίον καθολικών….! // 
 
    [[ Αχ, ναι, αξιοτονιστό κι αυτό…., ως, και, ο Ιεζεκιήλ, συμβολικώςςς, | Έι, Μωάμεθ, Μνημονιόπληκτοςς…!; | 
    πριν καταστρέψουν οι δικοί του την Ιερουσαλήμ : Ιεζεκιήλ.: 5 : 2….! 
    Ρε, δεν τραβάτε, λέω κι εγώ, και, τις τρίχες σας…., ω κρυπτοïμπεριάλες τριχομονάδες του Σατάν….! 
    Χμ, κι οι της φυλής των αρχαίων Τρελλήνων Αβάντες…., 
    εξ ής κατάγονταν κι ο εν όψει πολέμου τριχοκόφτης Θησέας…., τα έκοβαν, ω διχονοιοβάλτες Παυλάρια, 
    για να μην έχουν από πού να τους πιάσουν οι αντίπαλοί τους, όταν έρχονταν στα χέρια….! ]] ♠ 
 
Αυτός γνώριζε αυτά που εσείς δε γνωρίζετε, και ακόμα περισσότερο, Αυτός σας έδωσε μια γρήγορη νίκη. 
          -------------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------------- 
                            
■ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ έκανε τους άπιστους να οπισθοχωρήσουν οργισμένοι, και απομακρύνθηκαν με άδεια χέρια. 
     \*/ Χάιλ, ω Χάρε κι Αρχιαρχιστράτηγε Αλαλαλαλλάχ…., κι οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν…., ω γήινε….! \*/ 
Αυτός βοήθησε τους πιστούς στη δύσκολη ώρα του πολέμου : μεγάλος είναι ο Αλλάχ και παντοδύναμος. 
Κατέβασε κάτω από τα φρούριά τους αυτούς που τους είχαν υποστηρίξει 
ανάμεσα από τους Λαούς του Βιβλίου 2 / 2 : τους Ιουδαίους του Μπεντί Κιουραγιαζά / 
και έβαλε φόβο στις καρδιές τους, για να σφάξετε εσείς μερικούς και να αιχμαλωτίσετε άλλους. 
Αυτός σας έκανε αφέντες στη χώρα τους, τα σπίτια τους και τα αγαθά τους, 
 
            $$ …..ε, «επίγεια Κρίση»….: ο Παράδεισος των ευλογημένων κατακτητών….. 
            κι η Κόλαση των καταραμένων κατακτημένων…., 
            και….. στη μέση διαχωριστικό φράγμα…., χα, κάτι σαν γήινος ουράνιος θόλος : γεωουρανός….: 
            Γέν.: 1 : 1, 8…., 
            μα…., όλα…., εντός, εκτός κι επί τ’ αυτά…., γεω’’τέτοια’’….! Αυτά, ω λαφυροζήτεςςςςς….! $$ 
 
και μιας άλλης χώρας 1 / 1 : της Καïμπάρ / ακόμα στην οποία δεν είχατε ποτέ πατήσει το πόδι σας. 
Αληθινά ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα. 
 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
■ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί που αναγκάζονται να αποκηρύξουν ενώ οι καρδιές τους μένουν πιστές στη θρησκεία  
θα συγχωρεθούν, αλλά αυτοί που αρνιούνται τον Αλλάχ αφού έχουν δεχτεί την Ισλαμική θρησκεία 
και ανοίγουν τα στήθη τους στην απιστία, αυτοί θα επισύρουν την οργή του Αλλάχ 
και θα τιμωρηθούν αυστηρά. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι αγαπάνε τη ζωή αυτού του κόσμου 
περισσότερο από τη μέλλουσα ζωή. Ο Αλλάχ δεν οδηγεί τους άπιστους………. 
                       || …..Εμ, Αυνανίας το Κεφάλαιον….. ξαναπρόσχετε….! || 
 
Αν χρειαστεί να τιμωρήσεις / ω Μωάμεθ /, να είναι η τιμωρία σου ανάλογη με το κακό που έχει γίνει. 
    {{ Ε, ανάλογη…., ως έλεγε…., χμ, αυτός πλαγιοπαραβολικώς…., κι ο Ι. Χ….: Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48 : 
    Ι. Χ : «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του 
    και δεν ετοίμασε ή δεν έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρή πολύ. 
    Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον». }} 
Αλλά είναι καλύτερο για εσένα να υπομένεις τις άδικες πράξεις τους με καρτερία. 
Να είσαι λοιπόν υπομονετικός : Ο Αλλάχ θα σου δώσει υπομονή. 
 
Μη λυπάσαι για τους άπιστους, ούτε να στενοχωριέσαι με τις δολοπλοκίες τους. 
             ► …..ννναιαιαι, ω Ύαινα Μωαμεθάραρε…., να καραδοκείς….! 
             Και….. μη θλίβεσαι και….. μη λυπάσαι…., γιατί η λύπη κι θλίψη, αυτή, μειώνει τις σεξοορμές….. 
             κι ύστερα, α, ξανά ‘’κέρατο’’, η Αïσά με τον Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ…. , και όχι μόνον αυτή….! 
             Άσε που, έτσι, μπορεί να ‘’κολλήσεις’’ σεξαρρώστια…., οπότε θα σας κόψει, νόμω, και το .αμήσι….! 
             Ναι, βουρ, ρε…., και μην ξανατραυλίσεις μπρος στον ‘’Μεγαλάδελφο’’ Γαβ ριήλ…., 
             γιατί θα λιποθυμήσεις, τελικά…., ως κι ο επίσης ιμπεριάλας Δανιήλ μπροστά του…., 
             και μπορεί, εσένα, να μην μπορέσει να σε ξελιποθυμήσει, ως αυτόν….: Δανιήλ : 8 : 18….! ◄ 
Ο Αλλάχ είναι με το μέρος αυτών που αποφεύγουν το κακό και κάνουν καλές πράξεις. 
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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■ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τα λάφυρα. Να πεις : «Τα λάφυρα ανήκουν στον Αλλάχ και τον απόστολο. 
         ---- Βρε….. Τρομερέ Μωάμ με τον Φοβερό Αλαλαλαλλάχ σου…., μήπως μας λαφυροκρύβεις κάτι…!; 
         Μήπως δεν τα έδινες για την αιτία Του….. και τα έπαιρνες για την αφορμή σου…!; Ε, μήπως…!; ---- 
Γι’ αυτό να φοβάστε τον Αλλάχ και να σταματήσετε τις φιλονικίες σας. 
Να υπακούτε στον Αλλάχ και στον απόστολό Του, αν είστε αληθινοί πιστοί………. 
 
             [[  ▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : κεφ. 2, εδ. 6, 7 : Ο γεωργός που κοπιάζει, 
             πρέπει πρώτος να παίρνη μέρος από τους καρπούς. 
             (!;) Κατάλαβε αυτά που σου λέγω. Είθε ο Κύριος να σου δίνη σύνεσιν εις όλα. 
  # Ω διστακτικέ, έντυπτε, Τιμόθεε, κατάλαβε το υπονοούμενο του Π,Φ,αύλου, σατανοσυνετίσου 
  κι άκου τη Μαντώ, ωχ, τον Μαντάμο –σου Φ,Π,αύλο Νο 666, που μοιάζει τον Νο 666 Μαντάμ Μωάμ….! # ]] 
 
Ο Αλλάχ σας υποσχέθηκε να σας κάνει να νικήσετε τη μια από τις δύο ομάδες, 
αλλά εσείς θέλατε να πολεμήσετε αυτή τη μία που ήταν άοπλη. 1 
         / 1….: α΄ ομάδα : άοπλο καραβάνι των Κιουράις της Μέκκας…., 
         φυλή από την οποία κατάγονταν ο Μωάμεθ….., 
         β΄ ομάδα : ομάδα οπλισμένων Μεκκανών….. / 
               [ …..χξς΄, αυτοί οι άνδρες, μπρε, δεν ήταν…., ούτε καν…., ομοφιλόφυλοι : Κιουραïσόφιλοι….! ] 
Θέλησε Αυτός να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή Του και να κατατροπώσει τους άπιστους, 
για να θριαμβεύσει η Αλήθεια και να χαντακωθεί το ψέμα 
παρόλο που οι άπιστοι επιθυμούσαν διαφορετικά………. 
     ( Χα…., αυξάνεστε και πληθύνεστε…., μα άνδρες…., για να έχουν πολεμιστές οι πολεμόχαροι Χάροι….! ) 
 
Ο Αλλάχ αποκάλυψε τη θέλησή Του στους αγγέλους, λέγοντας : 
«Θα είμαι μαζί σας. Εμψυχώστε τους πιστούς. Θα σπείρω τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων. 
 
               --/-- …..▪ Δευτερον.: 7 : 16….: Θεός, διά του Μωυσέως,….: «Θα εξολοθρεύσητε όλους τους λαούς, 
               τους οποίους Κύριος ο Θεός σας θα σας παραδώση, 
        // Α, τί όλους, ρε «σπαρτοί»…!; Όλοι, αυτοί, τους πείραξαν….. ή λιγουρεύονται λάφυρα και λείες…!; // 
               χωρίς να δείξητε έλεος δι’ αυτούς, ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των 
               διότι τούτο είναι παγίς διά σας»….! 
                           | Ε, κι η αλλαγή ‘’Μεγάλου Αδελφού’’…., κι η λατρεία τους…., είναι ρίσκο….! | --/-- 
 
Κόψτε τους τα κεφάλια, ακρωτηριάστε τους κάθε μέλος». 
                 || Ω, τύφλα να ‘χει ο Σατανάς/ με τα Αχ του Κάδμου Αλλάχ…., 
                 που για βίτσιο του Αποστόλη….,/ ’’πάνε’’ οι άπιστοί τους όλοι….! || 
 
Έτσι τους τιμωρήσαμε Εμείς επειδή περιφρόνησαν τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 
Αυτός που περιφρονεί τον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα τιμωρηθεί αυστηρά. 
 
    ◘ …., να, έτσι, ηπίως και σε….. προφητικόοοοο ήχο πλάγιο, λέγονται τα πολεμικά διαγγέλματα…., 
    και, σάμπως σε διαπιστώσεις….: 
    Λουκάς : κεφ. 11, εδ. 31, 32 : Ι. Χ : «Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθή κατά την Κρίσιν 
    με τους άνδρας της γενεάς αυτής / της πονηρής και άπιστης / και θα τους καταδικάση,….. 
    Οι άνδρες της Νινευί θα εγερθούν κατά την Κρίσιν με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάσουν,…..». ◘ 
 
Είπαμε Εμείς σε αυτούς : «Γευθείτε τη μάστιγά μας. Η φωτιά της Κόλασης περιμένει τους άπιστους»………. 
 
            $ ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 2, εδ. 15, 16 : …..και εμάς / τους αποστόλους του Ιησού / 
            κατεδίωξαν / οι Ιουδαίοι / και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί 
            και είναι ενάντιοι προς όλους τους ανθρώπους, 
            διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη διά να σωθούν, 
            και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των. 
            Έφθασεν όμως επί τέλους η οργή επάνω τους. $ 
 
Πιστοί, όταν περικυκλώσετε τις στρατιές των άπιστων μην τους γυρίζετε τις πλάτες φεύγοντας. 
Αν αυτή τη μέρα κάποιος γυρίσει την πλάτη σε αυτούς, εκτός αν το κάνει για λόγους τακτικής, 
     ( …..βουρ, ρε Μωάμεθ Κάδμε…., ‘’τακτικέ’’ Δράκοντα της ιερής μπλόφας….. της ιερής διπλωματίας….! ) 
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ή για να ενωθεί με μια άλλη ομάδα, θα προκαλέσει την οργή του Αλλάχ 
και η Κόλαση θα γίνει κατοικία του : μια κακή μοίρα. Δεν είσαστε εσείς αλλά ο Αλλάχ που τους έσφαξε. 
     // Αλλάχ….: κατά τα γούστα του Αλλαχοκτόνου Μωάμ, και, σφάχτης….! Αχαχούουου, ’’Θεοκτόνοι’’….! // 
 
Δεν είσαστε εσείς που τους χτυπήσατε : 
Ο Αλλάχ τους χτύπησε για να μπορέσει Αυτός να ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους πιστούς. 
 
             [ …..ω, ρε, λάφυρα και δούλους κι οι πιστοί…., Αλαλαλαλλαχόδοτα…., 
             πιότερα κι από τους λαφυρόλαγνους ψωριάρηδες ‘’Μύριους’’…., 
             χμ, να μην τον γλωσσοτρώνε κιόλας κι άλλο….! ] 
 
                 ------------------------------------------------------#####---------------------------------------------------------- 
       ▀ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: 
       ▪ Ξενοφών….: Θεωρεί 
                 // …..ο ισχυριζόμενος ότι έλαβε, τάχα, συγκαταβατικό χρησμό απ’ το μαντείο των Δελφών, 
                 για την εκστρατεία στο πλευρό των εχθρών της πατρίδας του Αθήνας….: ο Ξενοφών….! // 
       τον πόλεμο φυσικό μέσο πλουτισμού των κρατών….: 
       «δυνατόν έστι και από των πολεμίων την πόλιν πλουτίζειν….. εάν τις αυτών κρείττων 
       ή ήττων δε ων και τα όντα προσαποβάλλοι αν»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 6, 7….,….. 
       Δεν υπάρχει, γράφει, καλύτερη και αποδοτικώτερη άσκηση από τον πόλεμο. 
       Ύστερα από μια νίκη οι θεοί στεφανώνουν τις ευημερίες από τη λαφυραγωγία πόλεις….: 
       Ξενοφών : Ιππαρχικός, VIII, 7….,….. 
       Υποστηρίζει, επίσης, ο Ξενοφών, ότι η πιο κερδοφόρα δράση των ηγεμόνων είναι η πολεμική επιτυχία, 
       η στρατιωτική νίκη που οδηγεί στην υποδούλωση των ηττημένων 
       και στην πλουτοφόρα λαφυραγωγία….: «τα δ’ άθλα της νίκης, ή μεν ημείς νικώμεν….. 
       οί τε πολέμιοι ημέτεροι και τα των πολεμίων αγαθά πάντα»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 2….,….. 
       «Ουδέν έστι κερδαλεώτερον του νικάν· ο γαρ κρατών άμα πάντα συνήρπακε, 
       και τους άνδρας και τας γυναίκας και τα χρήματα και πάσαν την χώραν»….: 
       Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Δ΄, 2, 26….,….. 
       Κατά τον Ξενοφώντα, πάλι, η θεωρία του επεκτατισμού με εκστρατείες και σφαγές έχει αγαθά κίνητρα 
       και εξασφαλίζει τις ευλογίες των θεών, που τοποθετούνται πάντοτε 
       στο πλευρό των δραστήριων και ισχυρών. 
       Δικαιολογούνται, επομένως, οι πολεμικές κατακτήσεις, και ο εξαγνισμός των στρατιωτικών θριάμβων….: 
       «και ο θεός ούτω πως εποίησε»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 4….,….! 
 
       Έτσι, προκλητικά, και το βασιλοτυραννόσκυλο ο….. ▪ Ισοκράτης…., 
       που με επιστολή του προτρέπει τον Φίλιππο να εισβάλει στην Ασία επικεφαλής όλων των Ελλήνων 
       για λαφυραγωγία….: «και τας πλεονεξίας, άς νυν παρά των Ελλήνων αξιούσιν αυταίς γίγνεσθαι, 
       ταύτας ει παρά των βαρβάρων ποιήσασθαι βουληθείεν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 9….,….. 
       ενώ, πάλι κατ’ αυτόν, η εισβολή και η κατάκτηση της Ασίας είναι προτιμότερη από την Ειρήνη 
       | «ειρήνης κρείττον εστί» | . Και ο τελικός σκοπός : Να νικήσουν και να αποκομίσουν άφθονα πλούτη….: 
       «τοις δ’ εκ των αλλοτρίων μεγάλους πλούτους κατακτήσασθαι»….: Ισοκράτης:Πανηγυρικός, 182….,….. 
       Και συνεχίζει / …..χμ, ο…..Ανισοκράτης….. / ….: «Είναι αισχρό να βλέπει κανείς την Ασία 
       πιο ευτυχισμένη από τους Έλληνες»….: «Σκέψαι δ’ ως αισχρόν περιοράν την Ασίαν 
       άμεινον πράττουσαν της Ευρώπης και τους βαρβάρους ευπορωτέρους όντας των Ελλήνων»….: 
       Ισοκράτης : Φίλιππος, 132….,….! 
 
       Έτσι και, και, οι Εβραίοι….: ▪ Αριθ.: 31 : 32, 33, 34, 35….: Τα εναπομείναντα, λοιπόν, λάφυρα 
       από την λεηλασίαν, την οποίαν έκαμαν οι πολεμισταί / οι Ισραηλίτες / 
       ήσαν εξακόσια εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες πρόβατα, εβδομήκοντα δύο χιλιάδες βόες, 
       εξήντα μία χιλιάδες όνοι και συνολικώς τριάκοντα δύο χιλιάδες κοράσια, τα οποία ουδέποτε  
       είχον συνευρεθή, κοιμηθείσαι με άνδρα…..»….: [ Τί, παρθένα…!; Τα ξε ‘’παρθένεψαν’’, δογματικώς…!; ] 
       αναλόγως μερίδια πολεμιστών, φόρος του Κυρίου, φόρος του ιερέα,….. 
       ως και ό,τι από χρυσό αντικείμενο…., 
       οπότε και εγκαταστάθηκαν σε μέρη όπου διάλεξαν οι φύλαρχοι….,….. 
       ▪ Ησαΐας Α΄ : 8 : 1….: Και είπεν ο Κύριος προς εμέ· «λάβε μεγάλην πλάκα και γράψε επ’ αυτής 
       εις την συνήθην γραφήν, ’’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’»….,….!….. 
       Ε, πλάκα έχετε, κι εσείς, ρε κουτοπόνηρα ή ‘’αφελή’’ θρησκειομπουλούκια….. 
       και ‘’σπάστε’’, και, ’’πλάκα’’….! ▄  
  -----------------------------------------------------------------#####-------------------------------------------------------------- 
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Αυτός τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. Σίγουρα Αυτός θα συντρίψει τα σχέδια των άπιστων. 
         { Έι, σε ποιά Ευρωπαϊκή ‘’σπηλιά’’….. ή σε ποιό Ευρωπαϊκό παλάτι…., είσαι κρυμμένος, ρε Αλλάχ…., 
         συ μπρε ‘’Μεγάλε Αδερφέ’’…., με το παντόβλεπτό σου μάτι…!; 
         Πού κρύβεσαι, ρε, ’’διαπλεκό’’….. πολεμοδιαγγέλτη και πολεμοσκηνοθέτη…!; } 
Αν ζητάτε εσείς 1 / 1 : ω Μεκκανοί / μια κρίση, τώρα έχει έλθει μια κρίση σε εσάς. 
Θα είναι καλύτερα για εσάς αν απέχετε. 
Αν ξαναρχίσετε πόλεμο κατά των πιστών, Εμείς θα έλθουμε πάλι να τους ενισχύσουμε, 
και οι δυνάμεις σας, παρόλο που είναι υπέρτερες κατά τον αριθμό, δε θα σας βοηθήσουν σε τίποτα : 
γιατί ο Αλλάχ είναι με το μέρος των πιστών. 
 
Πιστοί, να υπακούτε στον Αλλάχ και τον απόστολό Του, και να μην τον εγκαταλείπετε. 
Έχετε ακούσει την αλήθεια. Μην είστε σαν αυτούς που λένε : 
«Ακούμε», αλλά δεν προσέχουν αυτά που ακούνε………. 
     [ Χμ…., άλλος : Ι. Χ με μη βλέποντες βλέποντας….. κι άλλος : Μωάμεθ με μη ακούοντες ακούοντας….! ] 
 
Να θυμάσαι πως οι άπιστοι σχεδιάζουν εναντίον σου. 
Ήθελαν να σε αιχμαλωτίσουν ή να σε σκοτώσουν ή να σε εξαφανίσουν. 
Αυτοί σχεδίαζαν ---- αλλά ο Αλλάχ σχεδίαζε επίσης. 
       ** Μωρέ Μωάμ…., πρόσεχε μην και σας ματαιώσουν τα σχέδια…., ως συνέβη με τους Γιαχβετζήδες….: 
       Λουκάς : κεφ. 7, εδ. 30 : Οι Φαρισαίοι όμως και οι νομικοί, οι οποίοι είχαν αρνηθή 
       το βάπτισμά του / του Ιωάννη του Βαπτιστή / (!;) εματαίωσαν το σχέδιον που είχεν ο Θεός γι’ αυτούς». ** 
Ο Αλλάχ είναι ισχυρότερος / Ε, ως Γιαχβαλλάχ, ννναι…., χξς΄….! / στις μηχανορραφίες Του………. 
         // …..ω, κι εσείς Ισλαμιστές σχολιαστές του μηχανόοοοορραφου Κορανίουουουουου…., 
        αυτά, και αυτά, σε γράμματα τού τα έστελνε, αχ, ο Αλλάχ -- επίγειος μάνατζέρ του ή με F. A. X ή…!; // 
 
Να γνωρίζετε πως στον Αλλάχ, τον Απόστολο, τους συγγενείς του Απόστολου, 
                   | Ω, τι σικ σόι, μπρε, σικτίρμονεςςςςς….! | 
στα ορφανά, στους φτωχούς, και στους ταξιδιώτες, θα ανήκουν το ένα πέμπτο από τα λάφυρά σας : 
 
            ◘ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 7, εδ. 2 (3) : «…..και εις αυτόν 
                  ( …..τον / κυρίως, ιδέα…!; / Μελχισεδέκ, βασιλιά της Σαλήμ, ιερέα του Θεού του Υψίστου, 
                  ε, του απ’ το ‘’μηδέν’’ ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ γενόμενου…., 
                  χμ, που….. «δεν έχει πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε γενεαλογίαν, αι ημέραι του δεν έχουν αρχήν 
                  ούτε η ζωή του τέλος, αλλ’ εξομοιωμένος προς τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς παντοτεινά»….. ) 
            ο Αβραάμ έδωκε το δέκατον από όλα τα λάφυρα». 
                                  *** Παντού, μελ χεσε δεκικά πράματα…., ρε δεκατολόγοι λαφυρολόγοι….: 
                                  Γιαχβετζήδες, Αλλαχτζήδες, Διιτζήδες, Βραχματζήδες,….! *** ◘ 
 
αν αληθινά πιστεύετε στον Αλλάχ και σε αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς στον υπηρέτη Μας τη μέρα  
της νίκης, τη μέρα που οι δύο στρατιές συναντήθηκαν. Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα………. 
 
Να πείς στους άπιστους πως αν διορθωθούν θα τους συγχωρεθεί το παρελθόν τους, 
αλλά αν εξακολουθούν να αμαρτάνουν, θα αντανακλαστεί πάνω τους η μοίρα των πατέρων τους. 
     { Εμ…., όσο η Μυθολογία θα βγάζει τέρατα….. η Ιστορία θα επαναλαμβάνεται, χα, ’’αντανακλαστικά’’….. 
     κι οι μυθολογίες των προγόνων θα παιδεύουσι τους απογόνους….! } 
Να τους πολεμήσεις μέχρι που να μην υπάρχει πια ειδωλολατρεία 
και η θρησκεία του Αλλάχ να βασιλεύει υπέρτατη. 
Αν μετανοήσουν ο Αλλάχ γνωρίζει όλες τους τις πράξεις, 
αλλά αν δεν ενδιαφέρονται, τότε να ξέρεις πως ο Αλλάχ θα σε προστατέψει. 
Αυτός είναι ο ευγενικότερος Βοηθός και Προστάτης………. 
      [ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους, κεφ. 11, εδ. 32 : «Διότι ο Θεός έκλεισε όλους εις απείθειαν 
      διά να τους ελεεήση όλους». ---- Δίδυμοι Γιαχβέ κι Αλλάχ…., ε, δίδυμες κι οι σχιζοφρένιές τους….! ---- ] 
 
Ο Σατανάς έκανε τις ανόητες πράξεις τους να φαίνονται δίκαιες. 
            ♦ Εχ, αντιγράφει τον…., να, φορές ’’σύμμαχό’’ του και φορές αντίμαχό του…., Αλλάχ κι αυτός….. 
            και μη ζητάτε και ρέστα…., που, και, τα ρέστα σας….. μετά απ’ τα ανεξόφλητα βερεσέδια σας….! 
            Απολαύστε, πρώτα, τον ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’, και, αλά Μωάμ….. 
            και…., μετά…., υφ,έ,ρ,πεται…., εξακολουθητικά, χμ, ο….. ’’Μυθολογικός Πληνβιβασμός’’….! ♦ 
Αυτός είπε : «Κανένας άνθρωπος δε θα σας κατακτήσει αυτή τη μέρα. 
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Θα είμαι κοντά σας για να σας βοηθήσω». 
                  / Α, ’’τέτοια’’ έλεγε και ξαναέλεγε…., ο Αλλάχ, ως Γιαχβέ…., και νααααα οι Ισ,μ,ρ,αηλίτες….! / 
Αλλά όταν οι δυο στρατοί πλησίασαν ο ένας τον άλλο, αυτός το έσκασε, λέγοντας : 
«Τελείωσα μαζί σας, γιατί μπορώ και βλέπω αυτό που δε μπορείτε εσείς. 
                   | Εχμ…., στο τέλος, όλοι ‘’το’’ μπορούν….! | 
Φοβάμαι τον Αλλάχ. Η τιμωρία του είναι αυστηρή»………. 
 
Τα αθλιότερα πλάσματα για τον Αλλάχ είναι οι άπιστοι που δε θα πιστέψουν, 
αυτοί που κατά διαστήματα παραβαίνουν τις συμφωνίες τους μαζί σου και δεν φοβούνται τον Αλλάχ. 
       [ ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 3, εδ. 2 : Προσέχετε από τα σκυλιά, 
       προσέχετε από τους κακούς εργάτας,….. 
                    ---- Έιιιιι…., τα ακούτε, βρε, κι εσείς, Σιριο·Γαβ ριηλούδια…!; ---- ] 
 
Αν τους πιάσεις αιχμάλωτους στη μάχη κάνε διάκριση ανάμεσα σε αυτούς 
και αυτούς που τους ακολουθούν, ώστε να προειδοποιηθούν αυτοί που τους ακολουθούν. 
               ▌…..χμ, έτσι…., ως και….: Ιούδα : εδ. 22, 23 : «Μερικούς 
                            // …..από τους σχισματικούς : ψευδοδιδασκάλους, μη πνευματικούς, 
                            κοσμικούς, διεφθαρμένους, χλευαστές,….. // 
               να ελεήτε με διάκρισιν, άλλους με φόβον να τους σώζετε, αρπάζοντες αυτούς από την φωτιά, 
               να μισήτε δε και το ένδυμά τους που είναι μολυσμένον από την σάρκα».  ▌ 
Αν φοβάστε προδοσία από κάποιο από τους συμμάχους σας, μπορείτε να τους ανταποδώσετε τα ίσα 
παραβαίνοντας τη συμφωνία σας που κάνατε μαζί τους. Ο Αλλάχ δεν αγαπά τους προδότες………. 
 
Προφήτη, ο Αλλάχ είναι η δύναμή σου και ο πιστός που σε ακολουθεί. 
             || …..μπροστά πάνε τα ‘’δίποδα’’…../ και πίσω τα ‘’τετράποδα’’….,/ 
             πάν’ με σπονδές τα ‘’δίποδα’’…../ κι άσπονδα τα ‘’τετράποδα’’….! || 
Προφήτη, ξεσήκωσε τους πιστούς στα όπλα………. 
 
Ένας προφήτης δε θα πρέπει να πιάνει αιχμαλώτους   / Χα, ναι, μόνο αιχμάλωτες…., για ‘’εξαγνισμό’’….! / 
μέχρι να έχει αγωνιστεί και να θριαμβεύσει στη χώρα του………. 
 
Αν μπορούσατε να δείτε τους αγγέλους όταν παίρνουν τις ψυχές των άπιστων! 
Θα τους χτυπάνε στο πρόσωπό τους και τα οπίσθιά τους λέγοντας : 
«Γευθείτε το μαρτύριο της φωτιάς της Κόλασης! 
Αυτή είναι η τιμωρία σας για τις πράξεις που κάνατε». Ο Αλλάχ δεν είναι άδικος με τους υπηρέτες του. 
 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
 
            // * ΜΕΤΑΝΙΑ : Είναι το μόνο Κεφάλαιο στο Κοράνι 
            που δεν αρχίζει με επίκληση στο όνομα του Αλλάχ κ. α. λ!!!!! Ε, ναι…., που είναι αμετανόητοςςς….! // 
                    [ Ω…., Αυνανίας το κεφάλαιον ξαναπρόσχετε…., αμετανόητοι…., μάλιστα, με την επίκληση….: 
                    «Ραμ τιριρί, ραμ τιριρί…., δικιά μας ούρδα με τυρί…..»….! ] 
 
Ο Αλλάχ και ο απόστολός Του δεν έχουν καμιά υποχρέωση στους ειδωλολάτρες. 
Αν μετανοιώσετε θα είναι καλός προς εσάς, 
αλλά αν αδιαφορήσετε, να ξέρετε πως δε θα ξεφύγετε από την κρίση Του. 
Να κηρύξετε μια τρομερή τιμωρία για τους άπιστους, 
όχι όμως για αυτούς τους ειδωλολάτρες που έχουν τιμήσει τις συμφωνίες μαζί σας 
και δε βοήθησαν κανένα εναντίον σας. 
Με αυτούς να είστε τίμιοι μέχρι να λήξουν οι συμφωνίες. Ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους. 
 
Όταν οι ιεροί μήνες τελειώσουν να σφάξετε όλους τους ειδωλολάτρες όπου και αν τους βρείτε. 
Να τους συλλάβετε, να τους πολιορκήσετε, και να τους στήσετε ενέδρα όπου παρουσιαστεί η ευκαιρία. 
Αν μετανοήσουν και προσευχηθούν και πληρώσουν το φόρο της ελεημοσύνης, αφήστε τους να φύγουν. 
                 || …..μετάνοια, προσευχή και φόρος….,/ να μπεις στο ‘’Κόμμα’’ είναι όρος….,/ 
                 ο ίδιος είν’ και για να βγεις….,/ μα ποιος να ξέρει πού ‘’θα μπεις’’….! || 
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός………. 
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Νομίζατε πως θα εγκαταλειφθείτε πριν να έχει το χρόνο ο Αλλάχ 
          *** …..α…., πλην, και, από φόρο…., δώστε Του και….. χρόνο…., 
          που δεν έχει….. διάχρονο ο γήινος, και, να….. ‘’προγνωρίζει’’….! 
          Εμ, και, γι’ αυτό σας εγκαταλείπει και….! Α, και πολύ μπουνταλάς, και, ο Αλλάχ….! 
          Μόνο οι απόστολοί Του με τους συν αυτοίς γνωρίζουν να εξηγούν, οι ξύπνιοι, και, τα δρώμενα…., 
          ως κι οι Ι. Χήδες του Γιαχβέ…., που όοοοολα τα αλλάζουν 
          οι αλλόλογοι κι αλλόπραχτοι σπουδαρχίδηδες…., αρκεί να απαλλαγούν από κατηγορίες….! *** 
να γνωρίσει αυτούς από εσάς που πολέμησαν γενναία 
και δεν υπηρέτησαν παρά μόνο Αυτόν και τον απόστολό Του και τους πιστούς; 
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλες σας τις πράξεις. 
 
Είναι κακό για τους ειδωλολάτρες να επισκέπτονται τα τεμένη του Αλλάχ, 
γιατί ομολόγησαν οι ίδιοι πως είναι άπιστοι. Μάταια θα είναι τα έργα τους, 
και θα κατοικήσουν για πάντα στη φωτιά της Κόλασης………. 
 
Πιστοί, να μην είστε φίλοι με τους πατέρες σας ή τους αδελφούς σας 
αν προτιμούν την απιστία από την πίστη. Άδικοι είναι αυτοί που είναι φίλοι τους………. 
 
Λατρεύουν τους ραβίνους και τους μοναχούς τους, και το Μεσσία, το γιο της Μαρίας, 
σαν θεούς ίσους με τον Αλλάχ, 
               ( ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 5, 6 : «Ας επικρατή μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα, 
               το οποίον υπήρχε και εις τον Χριστόν, ο οποίος, αν και είχε θεïκήν ύπαρξιν, 
               δεν εθεώρησε το ότι ήτο ίσος προς τον Θεόν σαν κάτι προς αρπαγμόν, 
               αλλ’ εκένωσε τον εαυτόν του λαβών μορφήν δούλου, γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους». ) 
αν και είχαν διαταχτεί να υπηρετήσουν ένα Θεό μόνο. / τον Γιαχβέ της Π. Δ / 
               {{ …..ελάτε, μωρέ κι εσείς…., Γιαχβέ κι Αλλάχ….. κι οι δυο –τους είναι με Αχ…., 
               να, μόνον….. ενδυματολογικά διαφέρουν…., που…., το ίδιο έργο ξαναγυρίζεται, κι εδώ, ταινία…., 
               ολίγον τι διασκευασμένο….. και με άλλους συντελετές, χμ, μετ·ενσαρκωτές ηρώων και ιδεών…., 
               με άλλα….. εφφέ, τρικς,….! 
               Απλά…., οι πρωταγωνιστές έγιναν κομπάρσοι….. κι οι κομπάρσοι πρωταγωνιστές…., 
               νααααα…., πρώτη απουσία…. στη, χα, δεύτερη παρουσία….! }} 
 
Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από Αυτόν. 
Εξυψώνεται Αυτός πάνω από αυτούς τους οποίους θεοποιούν εκτός από τον Αλλάχ! 
Θα σβήσουν το φως του Αλλάχ με τα στόματά τους : 
αλλά ο Αλλάχ θέλει μόνο (!;) να τελειοποιήσει το φως Του, 
   [ Ω, γρήγορα, ρε, έναν γήινο ηλεκτρολόγο…., χμ, να Του αλλάξει τα….. τελειοποιημένα σκοτάδια Του….! ] 
Αν και οι άπιστοι το περιφρονούν………. 
 
Ο Αλλάχ έταξε τους δώδεκα μήνες όταν δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. ( τους/τις άλλους/άλλες έξι…!; ) 
Από αυτούς τέσσερις είναι ιεροί, σύμφωνα με την αληθινή πίστη. 
                // Χμ, κι οι άλλοι οχτώ, ως σεις, οι πολεμο’’τέτοιοι’’, ανίεροι….! 
                Εχ, άλλο είναι το αλληλούια….. κι άλλο είναι το γαμαλληλούια….! // 
Γι’ αυτό να μην αμαρτάνετε σε βάρος της ψυχής σας παραβαίνοντας αυτούς. 
Αλλά μπορείτε να πολεμάτε εναντίον των ειδωλολατρών κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών 
αφού και οι ίδιοι σας πολεμάνε κατά τη διάρκεια όλων αυτών. 
                      ( …..ε, τότε…., δώδεκα μήνες έρωτα….. και ούτε έναν πόλεμο….! ) 
Να ξέρετε πως ο Αλλάχ υποστηρίζει τους δίκαιους. 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ / Ω….! / καταδέχεται να σας δώσει μια παραβολή για ένα κουνούπι ή για ένα μεγαλύτερο πλάσμα. 
Οι πιστοί γνωρίζουν αυτό που είναι αληθινό από τον Κύριό τους, αλλά οι άπιστοι ρωτάνε : 
«Τί ήθελε να πει ο Αλλάχ με αυτή την παραβολή;». 
         ( Ε, δώστε τους μια εσαεί ‘’αναβολή’’…., φτύστε την πλάνα, και, του λαοπλάνου Αλλάχ παραβολή….. 
         και κάντε φλιτ σε κολεόπτερα και μεγαλυτεροπλάσματα….! Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε….! ) 
Με τέτοιες παραβολές ο Αλλάχ παραπλανά πολλούς και φωτίζει πολλούς. 
 
        ♣ ▪ Μάρκος : κεφ. 4, εδ. 10, 11, 12, 13 : Και όταν ήτο μόνος, τον ερωτούσαν 
        εκείνοι που ήσαν μαζί του και οι δώδεκα, σχετικώς με την παραβολήν. / την του σπορέως / 
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        Και τους έλεγε / ο Ιησούς / : «Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, 
        εις δε τους έξω, όλα γίνονται με παραβολάς, ώστε να κυττάζουν καλά αλλά να μη βλέπουν, 
        και να ακούουν καλά αλλά να μη καταλαβαίνουν, 
        μη τυχόν μετανοήσουν και συγχωρηθούν αι αμαρτίαι των». 
 
                  / Εμ, τότε, αυτοί στη θέση σας….. κι ο παραβολολόγος Βούδδας, σώρρυ, Ι. Χ από αυτούς….! / 
            [ Χμ, κατά τα άλλα….. άλλα….: Ι. Χ : «Σας λέγω, ότι έτσι γίνετε χαρά μεταξύ των αγγέλων του Θεού 
            για ένα αμαρτωλόν που μετανοεί»….: Λουκάς : κεφ. 15, εδ. 10….. ] 
 
        Και τους λέγει, «Δεν καταλαβαίνετε την παραβολήν αυτήν 
        και πώς θα καταλάβετε όλας τας παραβολάς;». 
// Α, καλά που δε κατάλαβαν, όλοι, από τότε, τις παραβολές : πολεμικά διαγγέλματα….! Αλλιώς, αλί….! // ♣ 
 
Αλλά δεν παραπλανούνται παρά μόνο οι άδικοι, που παραβαίνουν τη συμφωνία τους 
αφού την έχουν ήδη δεχτεί και χωρίζουν αυτό που έχει διαταχτεί να μείνει ενωμένο 
      * Ωχ…., ποιός διαιρετέος…., ποιός διαιρέτης…., ποιός κλασματική γραμμή….. και ποιό το εξαγόμενο…., 
      και, σε αυτό το….. ’’τριαδικό’’ σχιζοκλάσμα…!; * 
και πράττουν το κακό στη γη. Αληθινά θα έχουν αυτοί πολλά να χάσουν.         █ 
 
           ============================================================ 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ============================================================ 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                  13 --- 21 ) 
                                  #8)                 Περί Αλλάχ. 
 
▓      ■ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 1 : ΕΜΕΙΣ : 
 
                 // 1 : Αυτό το Κεφάλαιο συγκρίνεται με τον Ψαλμό 136 της Π. Δ 
                 ---- …..ήτοι, τον περί αγαθότητος του Θεού 135 (136)….! ---- // 
         { Ναι, καλέ ΕΣΕΙΣΣΣ Κωδικοποιητές…., κι εσείςςς…., 
         μόνον, αυτό, χμ, μοιάζει τόσο…., ώστε να συγκρίνεται…., που έγινε ‘’ακριβής’’ αντιγραφή…!; 
         Τα άλλα κεφάλαια ήταν…., χα, απευθείας…., απομαγνητοφωνημένα…!; } 
 
Είναι ο Ελεήμονας αυτός που έχει διδάξει το Κοράνι. 
Αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο και του δίδαξε τον έναρθρο λόγο. 
 
         ► Έι, χωρίς αποστασία και πτώση, ω μωρά μωράκια, η γλώσσα των ανθρώπων θα ήταν κοινή…., 
         η της ‘’Σιωπής’’…., η, και, των αγγέλων…., η του χωρίς λόγια λόγου…., 
         η ενκώδικη -- ενσήματη -- ενείκονη --…., η του αποκωδικοποιητού, πάνκοινου, αισθήματος, 
         δίχως την περισπαστική χρήση της γλώσσας…., 
         παρά, μόνον και μάλλον, σε, συνθηματικά, ’’γλωσσίσματα’’…., 
         ως….. κραυγές, ’’φθογγίσματα’’, σφυρίγματα,….. όλα….. ’’νοηματικά’’…., ’’εκτοαισθητικά’’….! 
         Ενώ, μετά από τα ηλεκτροσόκ υπό του Σατανά και των ομοίων του στους πρωτανθρώπους…., 
         που, έτσι και τότε…., μάλλον, κατά την ενηλικίωση των πρωτανθρώπων…., 
         σκόπιμα τότε…., πριν καν προλάβουν να αφήσουν απτά απο·δείγματα της θείας προέλευσής μας…., 
         χάσανε την ‘’σιωπηλή’’ επικοινωνία με τους άνω, αλλά κι αναμετάξυ τους…., αγριοποιηθέντες….! 
         Μετά δε τα ηλεκτροσόκς, λοιπόν, και την, σταδιακά, ανακάλυψη του έλλογου, κυρίως, λόγου…., 
         ο λόγος είναι για να ξαναφτάσουμε…., μετά από την αποκρυπτογράφηση, όσον, του ‘’αινίγματος’’…., 
         στη ‘’Σιωπή’’ και να ξαναγίνουμε…., ως θείω ορισμώ μέλλει…., ’’εκτοαισθητικοί’’ : ’’σιωπηλοί’’….! ◄ 
 
Ο ήλιος και το φεγγάρι ακολουθούν την τροχιά που τους έχει ταχτεί. 
    { Ε, μια και για πάντα ορίστηκαν, Θεόθεν, οι συμπαντικοί νόμοι….! Τα «αλληγορικά ‘’τέτοια’’» ΕΣΕΙΣ…!; } 
Τα φυτά και τα δέντρα υποκλίνονται με λατρεία. 
Αυτός τοποθέτησε τον ουρανό ψηλά και έθεσε την ισορροπία όλων των πραγμάτων 
για να μην την παραβιάζεις. Έδωσε το σωστό βάρος και τις σωστές διαστάσεις. 
             ( …..ναι…., μπρε…., ανθρωπική αρχή στη δημιουργία…., οπότε, παρασυρτικά -- εξακολουθητικά, 
             όλα, σχεδόν, με αυτήν την αρχή ‘’δεσμεύονται’’….! Ιδές, κι εδώ, αρχικά, 1ο Σιωπολόγιο….! ) 
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Δημιούργησε / ο Αλλάχ / τον άνθρωπο από πηλό και το τζίνι από άκαπνη φωτιά. 
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς; 2 
/ 2 : οι λέξεις απευθύνονται στην ανθρωπότητα και το Τζίνι. 
Η φράση αυτή επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 31 φορές. / 
                   [  …..εμ…., τα δολώματα του αέρα επαναλαμβάνονται στους αερόπληκτους αεροφάγους…., 
                   αυτά….., ενώ….. τα άλλα….. ’’μυστικά’’, χμ, και διφορούμενα….! ] 
 
             -$$---------------------------------------------------------------------------------------------------------$$- 
■ Κεφ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Είτε μιλάς ψιθυριστά είτε δυνατά, Αυτός γνωρίζει τις απόκρυφες σκέψεις σου. 
 
         ♣ …..ε, πριν σκεφτείς με λόγια…., σκέφτεσαι με κώδικες -- εικόνες -- σήματα --…., ως και νήπιο…., 
         καθώς ο λόγος σου….. είναι η αποκωδικοποίηση : αποκρυπτογράφηση της ‘’σιωπής’’ σου…., όσο…., 
         κι έτσι…., χμ, ενώ, και, ο Θεός ‘’δεν ξέρει γρι’’ από την καθομιλούμενη γλώσσα σου…., 
         ξέρει και ‘’διαβάζει’’, και, τους ‘’σιωπηλούς’’ κώδικές σου….! 
         Μόνο που….. σε μια, μόνον, ανθρωποψυχοσυχνότητα και αμέσως -- απευθείας…., 
         στην 1Β12 ---- 1Β…., την της θεανθρωποποιήσεως…., 
         γίνεται να γίνεται, άμεση, επικοινωνία μαζί Του…., κι Εκείνος, τότε, στην αντίστοιχή Του συχνότητα….! 
 
         Να….: προβολή…., συνάντηση….. κι ενδοβολή, αναλόγως, αισθήματος -- πνεύματος…., 
         με μήνυμα ή όχι…., πάντα, αποκωδικοποιητού…., 
                      ---- …..έι, τα άλλα –τους ‘’τέτοια’’, όλα, είναι σατανομούσια : λογο,πραξο,φακιρικά….! ---- 
         και….. ’’ωρίμου της ώρας και της ώρας του θεανθρωποποιούμενου’’….,….! ♣ 
 
Είναι δυνατό Αυτός που δημιούργησε όλα τα πράγματα να μην τα γνωρίζει όλα; 
Αυτός είναι σοφός και παντογνώστης. 
 
             { ▪ Μάρκος : κεφ. 4, εδ. 26, 27 : Και έλεγε, / ο Ιησούς / «Η βασιλεία του Θεού είναι 
             σαν να ρίχνη ένας άνθρωπος τον σπόρον εις την γην, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν 
             και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν ξέρει. } 
 
       ◘ Ναι…., ουχί παντογνώστης ο Θεός…., μα, χα, η Ειμαρμένη : Σαμσάρα :….! 
       Λέτε…., και φανταστείτε ‘τα και κισμετολογικά…., να προήξερε, έστω, στην αρχή της ανθρωποπλασίας, 
       ότι...., στη χ΄ ημερομηνία,….. ο χ΄ απόγονος των 2, έστω, πρωτανθρώπων…., να, σύγχρονός μας…., 
       έστω, στο τάδε χιλιόμετρο μεταξύ δυο δείνα πόλεων, 
       με το τάδε μάρκας αυτοκίνητό του και με ψ΄ συνοδούς, 
       ότι θα συγκρούονταν με το τάδε μάρκας αυτοκίνητο με τους τάδε μέσα του, 
       οδηγό και συνοδούς…., και…., και…., και…., χμ, και, συν άλλοις παραμέτροις….,  
       και θα σκοτώνονταν οι τάδε….. και οι δείνα όχι….,….. 
       ε, φανταστείτε ‘τα….. και τότε θα διαπιστώσετε, ρε κουτοπόνηροι, πως, και, ‘’τέτοιο’’ κισμέτ δδδεν….! 
       Σιγά, ρε θεοκόλακες, μην προήξερε κι ότι η 678ή απόγονος 
       των δυο, εκεί και τότε, πρωτοποντικών θα έκανε, τελικά, φύσει ή μη, 876 ποντίκια….!….. ◘ 
             -$$-------------------------------------------------------------------------------------------------------$$- 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΑΛΛΑΧ : 
Δεν τους κάλεσα Εγώ / τον Σατανά -- Αρχιτζίνι και τα τζίνι -- δαίμονές του / να παραστούν σαν μάρτυρες 
στην δημιουργία του ουρανού και της γης, (!;!;!;!;!;) ούτε της δικής τους δημιουργίας, 
 
        ● …..Έιιιιιιιιιι…., καλά, ρεεεεε….. ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., και εσείςςςςς…., 
        αφού δεν ήταν, χα, μάρτυρες της δικιάς Του δημιουργίας…., 
                      || …..έιιιιι…., Αυτός ήταν μάρτυρας της δημιουργίας των άλλων 6 ουρανών και γαιών τους…!; 
                      Και….. οι 7 ουρανοί είναι ο Ουρανός…!; Και….. οι 7 γαίες είναι η Γη…!; || 
        χμ, εκτός κι αν κρυφόβλεπαν οι….. κομήτες…., 
                // …..που, σαφώς, οι όντως άγγελοι…., και οι ‘’αντεστραφέντες’’ σε….. τζίνια : δαίμονες άγγελοι…., 
               δεν γίνεται να γίνεται να μπορούν να ξέρουν τα ‘’πάντα’’…., 
               ως ο όντως Θεός και μόνος Πλάστης…., και, λόγω ταχύτητας σκέψης…., μικρής…., αυτοί….! // 
        αφού δεν…., πώς τόσες φορές το….. «δημιουργήσαμε ΕΜΕΙΣ»…., 
        που, τάχα, οι Ισλαμιστές σχολιαστές….. το εννοούν ως….. ΕΓΩ Ο ΑΛΛΑΧ---ΘΕΟΣ….! 
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        Μήπως ο Κύριος των ανατολικών Τόπων….: 
        ο Κύριος του ουρανού και της γης και των αναμεταξύ αυτών….. 
        είναι…., κατ’ εσάς, τους, τάχα, θεïστέςςςςς…., ένας από τους πολλούς ‘’δημιουργούς’’…., 
        καθώς, κι εδώ, υπονοείται, κι αυτό, με το….. «ούτε της δικής τους δημιουργίας»…!; 
 
        Και…., δεν μας είπατε, ποτέ, ποιος είναι ο Κύριος ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : 
        Αλλάχ των δυτικών κ. λ. π. Τόπων…., όπως κι άλλα…., ως, λ. χ, τα περί Σίριου….! 
        Ρε δεν πάτε να κρυφτείτε αλλού…., ωρέ καρναβάλια του όντως Σατανά….! ● 
 
ούτε θα ζητούσα Εγώ την βοήθεια αυτών που θα οδηγούσαν το ανθρώπινο γένος σε χαμό. 
 
       ♠ …..ναι, ναι…., χμ, τον είδαμε…., μας τον δείξατε τον αγώνα Του…., του Αλαλαλαλλάχ…., χα…., 
       ώστε να μεταπείσει τον Σατανά…., ο Παντοδύναμος και Εύσπλαχνος…., 
       που, έτσι, ’’γάντι του ήρθε’’ η….. στάση του Σατανά και των δικών του…., 
       κάτι σαν ‘’ιστορικός συμβιβασμός’’…., στο….. σχιζοδοκιμαστικό μας σχέδιό Τουουουουου….! 
       Μόνο που δεν έκλαψε…., όταν….. αυθόρμητα…., 
       χμ, και όχι καθ’ υποβολήν Του ή ‘’μυστική’’ προσυνενόηση…., 
       το Τζίνι κι οι άλλοι –του….. ’’Του τα φόρεσαν’’…., ε, τα δίποδα….. του δίποδου, κι εδώ….! 
       Ρε σκουπίδια της Γης…., δεν σκοτώνεται….. ούτε ο όντως Θεός…. .ούτε η όντως μονοθεΐα…., 
       έτσι ή όπως δήποτε…., κι ας, τάχα, καμώνεστε, όσοι, τους μονοθεïστές,….! 
 
       Κι απορώ γιατί…., ενώ όλες οι θρησκείες είναι, επί το πλείστον, βγαλμένες από του Άρη το παπάρι…., 
       εεε…., νααα…., ως, κυρίως,  πολεμο’’τέτοιες’’ και σούπερ καλυμμένες με το ίδιο : ‘’ίδιο’’ ‘’πέπλο’’…., 
       ναι…., κι ενώ δεν χρειάζεται και πολύ αποκάλυψη….. κι αποκωδικοποίηση στα ‘’τέτοια’’ σας…., 
       τις, και σας, κρατούν…., ακόμα, εκεί, κι έτσι, που σας κρατούν…., και δεν τις/σας πετούν 
       στον Καιάδα της απόλυτης αδιαφορίας και περιφρόνησής τους τα οχλολαοτζίκια….! ♠ 
 
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ : 
Και όταν η κρίση Μας θα έχει περάσει, ο Σατανάς θα τους πει : 
       /*/ Εχ, δεν υπάρχουν ψυχοφάρμακα που να ‘’περνούν’’ την, ’’τέτοια’’, κρίση σας, 
       ω σαδιστοσχιζοφρενή ‘’είδωλα’’…., 
       ε…., και, γι’ αυτό…., το μόνο φάρμακο….. είναι….. ‘’ενεσούλα ευθανασίας’’…., 
       να, με ένεση στυλό….. και διάλυμα σφαίρες αποκωδικοποιημένης ‘’σιωπής’’…., 
       ε, κι άντε και διαλυθείτε…., ρε ξόανα….! /*/ 
«Ήταν αληθινή η υπόσχεση που σας έδωσε ο Αλλάχ. 
              ---- …..εχμ…., για τη μεγάλη μάσα…., ώς κι ο ‘’σατανάς’’ κάνει στο ‘’Θεό’’ πάσα…., 
              αυτός μειώνεται…., χμ, για να αυξηθεί Εκείνος…., φορές δε, αναλόγως, κι αντίστροφα….! ---- 
Εγώ επίσης σας έδωσα μια υπόσχεση, αλλά δεν την κράτησα. 
Όμως δεν είχα δύναμη πάνω σας. Σας κάλεσα και μου απαντήσατε. 
Μην κατηγορείτε εμένα, αλλά τους εαυτούς σας. 
Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, ούτε σεις μπορείτε να με βοηθήσετε. 
Ποτέ δεν συμφώνησα με την δική σας ιδέα πως ήμουνα ίσος με τον Αλλάχ». 
              [ …..ρε…., καιρός…., άει….! Άει…., ορδές οι πορδές….. στο ‘’ψιλόγαζο’’ ‘’δούλεμα’’….! ] 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΜΩΑΜΕΘ : 
Μπορεί ο άνθρωπος να αποχτήσει όλα αυτά που επιθυμεί; 
Είναι ο Αλλάχ που ορίζει το παρόν και το μέλλον………. 
                | …..ναι…., χμ, αλλά….. το παρελθόν δεν μας πείθετε πως το όριζε….! | 
 
Έχετε σκεφτεί αυτόν που γυρίζει την πλάτη του στην Πίστη, δίνοντας λίγα στην αρχή και μετά τίποτα; 
Γνωρίζει αυτός και μπορεί να δει αυτά που είναι κρυμμένα; 
 
Δεν έχει ακούσει για αυτά που αναφέρει το Βιβλίο για τον Μωυσή και τον Αβραάμ, 
                  */* …..εχ…., όλα τα ιμπεριάλ φασιστοειδή του Ισραήλ είχε ως πρότυπά του, 
                  χμ, το Ισραηλίτικο «υπόλοιπο»….. ο ιμπεριάλας φασίστας….! 
                  Αλλά….. όμοιος στον όμοιο….. κι η κοπριά στις αγγουριές….! Αγγούριααααα….! */* 
που έκαναν το καθήκον τους : πως καμιά ψυχή δεν θα σηκώσει το βάρος μιας άλλης 
και πως κάθε άνθρωπος θα κριθεί από τα ίδια του τα έργα, 



127 

πως τα έργα του θα εξεταστούν προσεχτικά και θα λάβει δίκαια ανταπόδοση για αυτά, 
πως όλα τα πράγματα θα επιστρέψουν στο τέλος στον Αλλάχ, / Α, ποιά Π. Δ και ποιά Κ. Δ αντιγράφει…!; / 
πως είναι ο Αλλάχ που προκαλεί το κλάμα και το γέλιο και προστάζει τη ζωή και τον θάνατο, 
                 [ …..ε, όλα…., καλά και κακά…., Αυτός : ο Γιαχβαλλάχ τα κάνει….. κι οι άλλοι….. τίποτα…., 
                 εχχχχχ, ρε ‘’θεοκτόνες’’….. σταγόνες εκκριμένου σατανοσπέρματος….! ] 
πως ο Αλλάχ δημιούργησε τα γένη, το αρσενικό και το θηλυκό, από μια σταγόνα εκκριμένου σπέρματος, 
             |_| Α, τώρα που του τελείωσε….. 
             ο πηλός, το κενό, ο θρόμβος του αίματος, το ανάξιο υγρό κ. τ. λ τους…., ε, συμβολικά κι αυτά…., 
             χμ, δημιούργησε τα γένη από μια σταγόνα εκκριμένου σπέρματος….! 
             Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε….! 
             Άντε…., η Νέα Δημιουργία…., χμ, απ’ το θηλυκόγεννο σπέρμα σου, μπρε πολυσχιζάκια Μωάμ….! |_| 
και θα δημιουργήσει όλα τα πράγματα πάλι, πως είναι Αυτός που χορηγεί και πλουτίζει, 
 
Αυτός που είναι ο Κύριος του Σίριου, 1 
                    / 1 : ο αστερισμός του σκύλου που τον λάτρευαν οι ειδωλολάτρες Άραβες / 
 
      ♦ Α, να, γι’ αυτό τόσο σκυλιά οι δεσποινίδοι σκύλοι απόστολοι του Κυρίου Αρχισκύλου του Σίριου….! 
      Λύθηκε και αυτό το ‘’μυστήριο’’…., επιτέλουςςςςς….! 
      Και…., βοηθείστε μας, τους ‘’τυφλούς’’, βρε σχιζοαστρολόγοι κι εσείς…., 
      σεις που…., όντας, πλάι στα ‘’άστρα’’ : άρχοντες…., ξέρετε και, και, τις προθέσεις τους, και, για μας…., 
      πείτε μας αν ο Σίριος είναι στους ανατολικούς Τόπους…., 
      χμ, και, για να ξεχωρίζουμε τους Κυρίους σας από τους Δεσποινίδους σας…., ρε προ,μετα,φήτες….! ♦ 
 
πως ήταν Αυτός που κατάστρεψε τους Ταμούντ και τους αρχαίους Άαντ, χωρίς να λυπηθεί κανέναν, 
και πριν από αυτούς τον λαό του Νώε που ήταν περισσότερο διεστραμμένος και περισσότερο επαναστάτης. 
 
            *$ …..εμμμμμ…., επανάσταση των ‘’νερών’’ : κατακλυσμός έγινε….. 
                          / …..χξς΄, ως, έτσι, και με τον του Δευκαλίωνα και την Πύρρα στους ‘’Ολυμπιστές’’….. / 
            κι όπου φύγει -- φύγει ο λαο,’’νερο’’,μισημένος Αρχιχαφιές τω Γιαχβέ Νώε….! 
            Τη ντόπια : γήινη λαο,’’νερο’’,θάλασσα έπνιξε 
            η ξένη : ουράνια λαο,’’νερο’’,’’μυγο’’ -- προσφυγο,θάλασσα….! Ννναι, κι εσείς, νυν, Έλ ληνες….! $* 
 
Αυτός επίσης ερείπωσε το Μουταφικάχ, 2 / 2 : οι ερειπωμένες πόλεις, εκεί όπου είχε ζήσει ο λαός του Λοτ / 
και έπεσε πάνω τους αυτό που έπεσε. 
Ποιά λοιπόν από τις ευλογίες του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς; 
  || Ω, αν αρνηθείς τις ευλογίες Του…., ξέρεις τι κατάρες Του σε περιμένουν….! Ε, δίλημμά σου….! || 
 
             -----------------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Σώσαμε Εμείς όλους τους πιστούς της πόλης 
---δεν βρήκαμε παρά μόνο ένα σπίτι / το της πόρνης Ραάβ, σώρρυ, το του Αβραάμ / με αληθινούς πιστούς--- 
και αφήσαμε εκεί ένα σημάδι για αυτούς που φοβούνται τη φοβερή τιμωρία Μας. 
                     { …..θεοί που φοβερίζουν…../ σκιάχτρα που δεν αξίζουν….,/ 
                     είδωλα του κενού σας….,/ που τζούφιος είν, κι, ο νους σας….! } 
 
         ◙ …..έι…., πρόσεχε, ρε Μωάμ, από αντιγραφή δίδυμε του Ι. Χ…., 
         μην τους λες ‘’τέτοια’’…., μην πάθεις αυτά που ‘’έπαθε’’ ο Ι. Χ…., 
         που μας τα κρύβουν…., αλλιώς δείχοντάς ‘τα μας….: Λουκάς : κεφ. 4, εδ. 25, 26, 27, 28, 29, 30 : 
         Ι. Χ : «Να είσθε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χήρες την εποχήν του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ, 
         όταν έκλεισε ο ουρανός επί τρία χρόνια και έξη μήνες, και έγινε μεγάλη πείνα εις όλην την χώρα, 
         αλλ’ ο Ηλίας δεν εστάλη σε καμμίαν απ’ αυτές αλλά σε μια χήρα εις την Σαρεπτά της Σιδωνίας. 
                          // …..ε, αυτή θα έπλενε….. ‘’αγιοπόδια’’….! // 
         Ήσαν δε και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχήν του Ελισσαίου του προφήτου 
         αλλά κανείς απ’ αυτούς δεν εκαθαρίσθηκε παρά ο Νεεμάν ο Σύρος». 
         Και όλοι εις την συναγωγήν ωργίσθησαν όταν άκουσαν αυτά 
         / οι της συναγωγής της Ναζαρέτ / και εσηκώθηκαν 
         και τον έδιωξαν έξω από την πόλιν και τον έφεραν έως την κορυφήν του βουνού, 
         επάνω εις τον οποίον ήτο κτισμένη η πόλις των, 
         με σκοπόν να τον ρίξουν εις τον κρημνόν. Αυτός όμως επέρασε διά μέσου αυτών και έφυγε». ◙ 
                   -----------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------ 
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■ Κεφ. ΧΑΟΥΝΤ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν υπάρχει πλάσμα πάνω στη γη / …..ρε, όχι Γη…!; / που να μην του δίνει την τροφή του ο Αλλάχ. 
       ** …..α, ευτυχώς που δεν μπορεί να δίνει και να ‘’παίρνει’’ τροφή κι ο Σατανάς…., 
       που, τότε, θα ήταν νηστικά, και, τα παιδιά του, χμ, «3ου κόσμου»…., 
       ε, του Δεσποινίδου του Δυτικού Τόπου….! 
       Ωχ, από….. τοπολογικές ανωμαλίες : ‘’μαύρες τρύπες’’ : ‘’ρουφήχτρες’’ τα κρανία σας άλλο τίποτα….! ** 
Αυτός γνωρίζει πού μένει και πού αναπαύεται. 
     | Χα, και, Αυτός…., σαφώς…., θα ’’αναπαυτεί’’ εσαεί…., εξωσυμπαντικά…., που νεκρανάσταση γιοχ….! | 
Όλα καταγράφονται στο δοξασμένο του βιβλίο………. 
 
Όταν δείχνουμε Εμείς στον άνθρωπο τον οίκτο Μας και μετά τον αποσύρουμε από αυτόν, 
απελπίζεται και γίνεται αχάριστος. 
                   // …..εμ…., δεν παίρνει συνέχεια, τόσα, και, λάφυρα…., ως ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ….! // 
Και όταν μετά από εναντίωσή Μας του δείχνουμε την εύνοιά Μας, λέγει : 
«Φύγανε οι θλίψεις μου από πάνω μου», και γίνεται χαρούμενος και καυχησιάρης. 
Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους λογικούς που κάνουν καλές πράξεις. | Έι, μαζοχισμός ή συμφαγία ή…!; | 
Αυτοί θα λάβουν συγγνώμη και μια πλούσια ανταμοιβή. 
 
            ------------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------ 
■ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν ήταν για διασκέδαση που δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και την γη 
 
  ( Ω 7άκις ιμπεριαλιστές ΕΣΕΙΣ της Διεθνούς Συνωμοσίας : ‘’θεοί’’ και ‘’σατανάδες’’, χμ, ΕΣΕΙΣ δημιουργήσατε 
  τον Ουρανό και τη Γη : 7 ουρανούς και 7 γαίες…., ε, σαφώς, κι αυτά : ουρανό και γη…., τότε….! 
  Φαίνεται…., να…., ε, νααααα, ρε σχιζοπειραματιστές….! ) 
 
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους. 
Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. 
            // Ε, αλλιώς, πώς θα την, χμ, επικαλύπτατε…., πλην από διασκέδαση…., που το γνωρίζουμε…!; // 
Αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό. 
          ----------------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί 
        { …..οι Μεκκανοί και οι Μεδινίτες, που ρωτούσαν γιατί το Κοράνι δεν αποκαλύφθηκε 
        στους δυνατούς άντρες της Μέκκας και της Μεδίνας….. 
              ---- …..βρε σεις, η Μέκκα κι η Μεδίνα σας δεν ήσαν τόσο μεγάλης, και, στρατηγικής θέσης….! ---- } 
είναι που μοιράζουν τις ευλογίες του Κυρίου σου; 
 
           ( …..α…., άλλο πράμα η αδυναμία του δυνατού….. κι άλλο πράμα η δύναμη του αδυνάτου….! 
           Οι του πρώτου….. στις κατάρες του Δεσποινίδου τους….. 
            κι οι του δεύτερου…., χμ, λάφυρα…., στις ευλογίες του Κυρίου τους….! ) 
 
Είμαστε Εμείς που τους δίνουμε τις ζωές τους σε αυτόν τον κόσμο, 
υψώνοντας μερικούς σε ανώτερη τάξη από άλλους, 
 
        * …..Χα…., οι άνω…., πάντα και παντού…., είναι ελέω του Θεούουου…., 
        κι οι κάτω…, παντού και πάντα…., είναι ελέω του Σατάνα….! Μοιρασμένα πράγματα…., ρεεεεε….! 
        Ουουουουου….., ω ’’θεο:βασιλο:κατάγωγοι’’ : μπασταρδοκατάγωγοι 
        της υψηλής τάξης των ευγενών : ευπατρίδων : αριστοκρατών : ‘’ευγενών πολεμικών αερίων’’ :….! 
        Χμ, καλά λεν πως….. οι λαοί ψηφίζουν…., στις δημοκρατίεςςς…., μα, μόνον αυτοί, δεν εκλέγουν….! * 
 
ώστε να μπορεί ο ένας να παίρνει τον άλλο στην υπηρεσία του. 
              { …..Γιαχβέ κι Αλλάχ…., Γιαχβετζήδες κι Αλλαχτζήδες…., ’’γκαρμπόν’’….: 
              Ιωάννης : κεφ. 15, εδ. 20 : Ι. Χ : «Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριόν του». } 
 
     ▌▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 9, εδ. 17, 18 : Διότι λέγει η γραφή εις τον Φαραώ, 
                   // …..χμ, όπως και στον Κύρο, στον Ναβουχοδονόσορα,….! // 
     (!;) Γι’ αυτό ακριβώς σε ανύψωσα, (!;) διά να δείξω (!;) διά σου (!;) την δύναμίν μου 
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     (!;) και να διαλαληθή το όνομά μου εις όλην την γην. 
     Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν….. 
     ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 9, εδ. 11, 12, 13 : 
     …..και ενώ δεν είχαν ακόμη γεννηθή / ο Ιακώβ και ο Ησαύ / 
     και δεν είχαν κάνει τίποτε καλόν ή κακόν, διά να μείνη η πρόθεσις του Θεού κατ’ εκλογήν, 
     η οποία δεν εξαρτάται από τα έργα, ---- Εμ, χα, έτσι έγινες…., από Φαύλος Σαύλος…., Π,Φ,αύλος….! ---- 
     αλλά από εκείνον, ο οποίος καλεί, ελέχθη εις αυτήν, / την μητέρα τους Ρεβέκκα / 
     Ο μεγαλύτερος θα δουλέψη τον νεώτερον, καθώς είναι γραμμένον, 
     Τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα. 
         || Εχ, προδιαγεγραμμένες –σας οι ‘’τύχες’’ : ‘’μοίρες’’ χωρών…., χα, ώς και….. ‘’επαναστάσεις’’….! || ▌ 
 
Καλύτερος είναι ο οίκτος του Κυρίου σου από όλους τους σωρούς των θησαυρών τους. 
Αλλά από φόβο πως όλο το ανθρώπινο γένος θα μπορούσε να γίνει μια φυλή απίστων, 
θα είχαμε Εμείς δώσει σε αυτούς που αρνιούνται τον κύριο του Οίκτου σπίτια με ασημένιες στέγες, 
και πόρτες και σκάλες ασημένιες, ασημένια μαξιλάρια για να ξαπλώνουν πάνω και χρυσά στολίδια, 
γιατί όλα αυτά δεν είναι πρόσκαιρες απολαύσεις αυτής της ζωής. 
Είναι την μέλλουσα ζωή που ο Αλλάχ επιφυλάσσει σε αυτούς που Τον φοβούνται. 
 
        /*/ …..πω -- πω ‘’ψιλόγαζη’’ συλλογιστικήηηηη….! 
        Αλλά…., αλλιώς, πώς θα μοίραζαν….. οι ‘’φοβισμένοι’’ ΕΜΕΙΣΣΣΣΣ---ΑΥΤΟΣΣΣΣΣ….. 
        τις εδώ τάξεις σε ξύπνιους και χαχόλους…., σε Θύτες και σε θύματα…., 
        και, αφού…., και, τα μεταξωτά κωλοσφούκια….. είναι, μόνο, για επιδέξιους κώλους…., 
        και που, είπαμε, τα….. μεγαλύτερα δάχτυλα….. κωλοδάχτυλα…., ’’τέτοια’’…., για τα άλλα δάχτυλα….! 
 
        Και, και…., ναι, ρε…., ο ακραίος πλούτος φθείρει και διαφθείρει…., 
        πλην που, για να τον αποκτήσεις, γίνεσαι από πριν φθαρμένος και διεφθαρμένος…., 
        εκτός κι αν ξέρεις να τον χρησιμοποιεές έξυπνα…., χα, τον Μαμωνά….: 
        τον Ζακχαίο ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ κ. α. λ…., ήτοι, νομίμως να παρανομείς…., 
        ‘’ως’’ θα ‘’δούλευε’’, σώρρυ, θα έλεγε κι ο Ιησούςςςςς…! Σουςςςςς, μπε….! 
        Σουςςς…., που, μάλλον, χμ, χμ, χμ, από….. άκρα φτώχεια….. σωθήκαμε…., ναι, κι ας….! Εμ, τι….! /*/ 
 
Αυτός που ενδιαφέρεται για την προειδοποίηση του Ελεήμονα θα έχει έναν διάβολο για σύντροφό του 
[ οι διάβολοι                      ---- …..χμ, και οι «σατάν παιδαγωγοί»…!; ---- 
απομακρύνουν τους ανθρώπους από το σωστό μονοπάτι, 
αν και αυτοί νομίζουν πως καθοδηγούνται σωστά ] . 
    || …..μπρε, από ποίον καθοδηγούνται οι παιδαγωγοί διάβολοι…!; 
    Ααα, κι αυτοί από το Θεόοο…., ναι, γι’ αυτό κι ο Παύλος είχε ‘’τέτοιον’’…..’’τέτοιον’’….! Παράξενο…!; || 
 
           { Εχ, άστε ρε τζίνια με τον Αχιτζίναρό σας και λίγη….. απομακρυντική….. δουλειά 
           και στους αγγέλους και τον Αλλάχ…., 
           που τους ρίξατε στην ανεργία…., ω εργασιομανείς -- ‘’δουλεματο’’μανείς….! } 
 
Και όταν αυτός θα έλθει μπροστά Μας, θα πει 1 : / 1 : στον σύντροφό του / 
«Θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλο όσο είναι η ανατολή από τη δύση». 
         ( …..χμ, δηλαδή, όσο μακριά είναι ο Κύριος των ανατολικών Τόπων….. 
         από τον ‘’σύντροφό’’ Του Δεσποινίδο των δυτικών Τόπων….: 
         εντός, εκτός κι επί τ’ αυτά…., χα…., ω ‘’πλήντροφοι’’….! ) 
Αληθινά ο Σατανάς είναι κακός σύντροφος. 
    \| Ε, αν δεν ξέρεις, κι εσύ Μωάμ, που σε….. καλοσυντρόφεψε και σε ‘’χρεώθηκε’’…., ποίος θα ξέρει…!; |/ 
Αλλά επειδή έχεις κάνει κακό, αυτοί οι άλλοι που θα μοιραστούν την τιμωρία σου 
δεν θα σε ωφελήσουν αυτήν την μέρα………. 
 
Δεν μπορείς να κάνεις τον κουφό να σε ακούσει, ούτε μπορείς να οδηγήσεις τον τυφλό 
ή αυτούς που κάνουν μεγάλο σφάλμα. 
Είτε Εμείς σε πάρουμε είτε σε αφήσουμε να ζήσεις για να ιδείς τις απειλές Μας να πραγματοποιούνται, 
(!;) σίγουρα Εμείς θα τους εκδικηθούμε : γιατί έχουμε (!;) απόλυτη εξουσία πάνω τους. 
 
                   // …..ε…., ουρά από ‘’κλώνους’’ του Μωάμεθ κι οι….. εκεί….. μάνατζέρς του ΕΜΕΙΣΣΣΣΣ….! 
                   Ούρααααα…., ρε ούρα του Σατανά…., νααααα….! // 
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      [ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 11, εδ. 7, 8, 9, 10 : 
      Εκείνο που εζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός δεν το επέτυχε, 
      ενώ οι εκλεγέντες το επέτυχαν· οι λοιποί επωρώθησαν, καθώς είναι γραμμένον : 
      Ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μην ακούουν 
      μέχρι της σημερινής ημέρας. Και ο Δαυίδ λέγει : Η τράπεζά των ας γίνη παγίδα, ενέδρα, 
      αιτία πτώσεως προς ανταπόδοσίν των. 
      Τα μάτια τους ας σκοτεινιάσουν, ώστε να μη βλέπουν· κύρτωσε τη ράχη τους για πάντα. ] 
 
Αν επιθυμούσαμε Εμείς θα μπορούσαμε να σας έχουμε αντικαταστήσει με αγγέλους 
για να σας διαδεχτούν στη γη. Αυτός είναι ένας οιωνός για την ώρα της Κρίσης. 
           --/-- Ρε σημαδεμένε…., γίνεται να μπουν σε ανθρώπινο κορμί οι άγγελοι : αγγελοψυχέςςςςς…!; 
            Ή, χμ, εννοείς δίποδους αγγέλους…., ως τους ‘’τέτοιους’’ της Π. Δ, 
            που γκάστρωσαν «ευειδείς» Εβραίες και προέκυψαν, έτσι και σ’ αυτούς, γίγαντες…!; --/-- 
Μην αμφιβάλλεις για τον ερχομό της και ακολούθησέ Με. Αυτό είναι το σωστό μονοπάτι : 
μην αφήνεις τον Σατανά να σε παραπλανήσει, γιατί αυτός είναι ορκισμένος εχθρός σου. 
          ( …..ωχ, ρε Μωάμ κι εσύ….! Τι κι αν έχασες μια μάχη κ. λ. π….! 
          Μην αμφιβάλλεις…., θα σε ξαναευνουχίσει…., σώρρυ, ξαναευνοήσει….! ) 
 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι άδικοι θα υποφέρουν μια αιώνια τιμωρία. Δεν θα έχουν φίλο να τους βοηθήσει εκτός από τον Αλλάχ. 
       // …..εχ…., μπρε Μωάμ…., αν, κιόλας, τα βλέπεις, χμ, ανάποδα τα πράγματα…., 
       πρόσεχε μην ξαφνιαστείς…., σαν το δεις, και, αυτό…., ως προς πολλούς….. άπιστους…., βάι -- βάι…., 
       μην και σε περάσει ο, αλλιώς, Αλλάχ, έστω, απ’ το καφενείο «Η φωτόσφαιρα α΄» για σιχτίρ καφέ….! // 
Αυτός που αφήνει ο Αλλάχ να παραπλανηθεί θα χαθεί πραγματικά………. 
 
Στον Αλλάχ ανήκει το βασίλειο του ουρανού και της γης. Αυτός δημιουργεί αυτό που θέλει. 
Αυτός δίνει κόρες σε όποιον του αρέσει και γιους σε όποιον Αυτός επιθυμεί. 
             $ …..Εμ…., σχιζοφρενάκιας είναι ο Ανατολικότοπος…., κάνει ό,τι γουστάρει…., 
             χω, μάλλον, μέχρι της εμφανίσεως του Κυρίου των Εξωτόπων….! 
             Πάντως, εσένα, σαφώς, σου έδωσε, μόνο, κόρες….,  / Άλλο κόρες : χώρες κι άλλο γιοι : χώρες…!; / 
             χμ, για να ξεπληρώσουν ‘’τα σπασμένα’’ σου….. 
             και ν’ απολαύσουν, εφαρμοζόμενους, τους, σχετικούς, νόμους σου, και σας,….!  Ε, γιατί άλλο…!; $ 
Σε μερικούς δίνει κόρες και γιους, και σε άλλους δεν δίνει καθόλου παιδιά. 
              ---- Χμ, είναι αυτοί…., οι άτεκνοι…., που, επειδή δεν σε πιστεύουν, τους καταράστηκες, μπρε….! 
              Και….. τί…., ιμπεριάλ οι γιοι : χώρεςςςςς….. και μη ιμπεριάλ οι κόρες : χώρεςςςςς…!; 
              Ω ‘’κλαίουσα’’ Σάρρααααα…., η ‘’γελαστή’’ Άγαρ, όμως, νααααα, έχει….: κωδικιζέ ιμπεριαλέ….! ---- 
Μεγαλοδύναμος είναι Αυτός και παντογνώστης. 
 
Δεν επιτρέπεται σε κανένα θνητό, να του μιλήσει ο Αλλάχ παρά μόνο με αποκάλυψη, 
ή πίσω από ένα πέπλο, ή με την μεσολάβηση αγγελιοφόρου που έχει αποσταλεί από Αυτόν 
και με την άδειά Του για να κάνει γνωστή την επιθυμία Του. Αυτός είναι ανώτερος και σοφός. 
 
       --*-- Ναι, ρε, μόνον, κι έτσι, αυτοί οι Βραχμάνοι επιτρέπεται να…., κι όποιος…., ε, «Κώδικας Μανού»….! 
       Εμ, σε όποιον δεν εντρέπεται….. επιτρέπεται….! --*-- 
 
       ♦ ▪ Πέτρου Β΄ : κεφ. 1, εδ. 20, 21 : «Να έχετε πρώτα υπόψιν σας ότι κανένας δεν μπορεί να ερμηνεύση 
       προφητείαν γραφής μόνος του. Διότι δεν έγινε ποτέ προφητεία διά θελήματος ανθρώπου, 
       αλλά από το Πνεύμα το Άγιον κινούμενοι εμίλησαν άγιοι άνθρωποι του Θεού,…..». ♦ 
 
           ♣ ▪ Ματθαίος : κεφ. 13, εδ.10, 11, 12 : Και όταν οι μαθηταί τον επλησίασαν, / τον Ιησού / του είπαν : 
           «Διατί τους μιλείς / τους του λαού / με παραβολάς;». Αυτός δε απεκρίθη, 
           «Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, 
           εις εκείνους δε δεν έχει δοθή. 
           Διότι εις εκείνον, που έχει κάτι, θα του δοθή και άλλο και θα περισσέψη 
           αλλά από όποιον δεν έχει, θα αφαιρεθή και εκείνο που έχει». 
                       --**-- …..έι, καπιταλισμού…., ε, ξου, κι εφηρμοσμένου σοσιαλισμού και κομμουνισμού…., 
                       κι ολιγαρχίας το ‘’«θεοπεπλοκάλυπτο»’’ ανάγνωσμα πρόσχετε….! --***-- ♣ 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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■ Κεφ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός έβαλε πάνω στη γη βουνά που υψώνονται σαν πύργοι. [ Τί, κομμάτι -- κομμάτι…!; Χμ, παζλ….! ] 
Σκόρπισε την ευλογία Του πάνω της και σε τέσσερις μέρες την πλούτισε 
               ( Εμ, μόνο, για τα βουνά : τους «υψωμένους» πλούσιους : ‘’αέρια’’ η ευλογία Τουουου…., 
                ενώ τα για τα ‘’νερά’’ η αρά : η κατάρα Τουουου….! Ρε…., άρατε εις το πυρ το εξώτερον….! ) 
με κάθε είδους τροφή για όλα τα πλάσματά της. Μετά έφυγε προς τον ουρανό, που δεν ήταν παρά ένα 
σύννεφο από ατμό,    /*/ Τί, δεν είχαν, ακόμα, βασιλιά : ‘’Αλλάχ’’ διοργανωτή αυτοί εκεί οι ‘’πλούσιοι’’…!; /*/ 
          [[ …..εχ…., και, αυτός : ο συζευκτός συζευγμένος : το υγρό -- ατμικό σύννεφο 
          ‘’γεννά’’ : ‘’βρέχει’’ ‘’νερά’’…., εκ του όντος…., ε, ως κάθε ‘’μη ευγενές αέριο’’…., 
          ενώ, και, ο ‘’αιθέρας’’ ‘’άλλος’’ : ο μη συζευκτός και μη συζευγμένος…., 
          ως…., με μόριο από ένα μόνο άτομο : το μη σχηματίζον ουδεμία ένωση…., κάθε ‘’ευγενές αέριο’’ : 
          ξηρό -- άνατμο σύννεφο….. δημιουργεί, εκ του μη όντος, ‘’νερά’’…., χμμμμμ, αλά Αιγύπτιο Ρα….! 
          Ααααα…., κι από υγρασία θα….. κυρτώσει…., ‘’ως’’ θα έλεγε και ο Δαυίδ….! ]] 
και (!;) σε αυτόν και (!;) στην γη (!;) είπε Αυτός : «Θα με υπακούτε με προθυμία, ή θα σας εξαναγκάσω;». 
        || Έι, η κότα έμοιασε το αυγό….. ή το αυγό την κότα…!; Πάντως, ο Π,Σ,αύλος έμοιασε τον Σ,Π,αύλο….! || 
«Με προθυμία», απάντησαν. { Εμ, τί άλλο σ’ έναν, Δυνατό, εξωουράνιο καταληπτή ουρανών και γαιών…!; } 
 
Σε δυο μέρες διαχώρισε αυτός τον ουρανό σε εφτά ουρανούς, και στον κάθε ουρανό ανέθεσε ένα έργο. 
   ( Άρα, το βρήκα, ιμπεριάλ επταρχιστές….: χξς΄, 1 Θεός και 7 θεούδια…., επτά διαχωρισμένοι κόσμοι….! ) 
 
  ▼ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 8, εδ. 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». ▲ 
                ◘ ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 2, εδ. 10, 11 : «…..ώστε, εις το όνομα του Ιησού, 
                να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων, 
     [ Χμ, και, καταχθόνιοι, εσωγήινοι, πλην από εξωγήινους…., χα, και ψάξτε τους…., που σας ψάχνουν….! ] 
                και κάθε γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν του Θεού Πατρός». ◘ 
 
Στόλισε τον χαμηλότερο με λαμπερά αστέρια και φύλακες κομήτες. 
Τέτοιο είναι το σχέδιο του Μεγαλοδύναμου, του Παντογνώστη………. 
      { …..Ωωωωω…., ένας ο Αλλάχ…., κι ο Μωάμ ξέρει αν βρίσκεται εσωούρανα ή εξωούρανα…., 
      και επτά τα Αλλαχούδια…., σύνολο…., χμ, Ένας…., ο ‘’πολύκλωνος’’ Μωάμ…., 
      και το έργο ένα…., το ‘’ψιλόγαζο’’ ‘’δούλεμα’’….! } 
 
Δώσαμε Εμείς σε αυτούς συντρόφους που έκαναν το παρελθόν τους και το μέλλον τους, 
παρόλες τις τρέλες τους, να τους φαίνεται δίκαιο και σωστό. 
        [ Ε, τότε, ρε Εσείς, οι συντροφοπλανεμένοι, 
        χμ, έτσι, θα είχαν δίκαιο και σωστό παρόν, ως πληντροφοπλανεμένοι….! ] 
Τους άξιζε λοιπόν / τους άπιστους / καλά το πεπρωμένο που κατέλαβε το τζίνι / ο Σατανάς -- το Αρχιτζίνι / 
και τους ανθρώπους που έφυγαν πριν από αυτούς. Σίγουρα αυτοί θα χαθούν. 
 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
■ Κεφ. ΛΑΚΜΑΝ : ΕΜΕΙΣ :  
Όταν τα σύννεφα, σαν γιγάντιες σκιές, τους περιζώνουν, 
               ( …..εμ, αυτά τα ‘’σύννεφα’’ έχουν καλύτερα κουρσάρικα πλοία από τα άλλα ‘’σύννεφα’’….! ) 
προσεύχονται / οι θαλασσοπόροι / στον Αλλάχ με όλη τους την αφοσίωση. 
Αλλά δεν προφταίνει Αυτός να τους φέρει πίσω ασφαλείς στη στεριά 
και μερικοί από αυτούς κλονίζονται ανάμεσα στην πίστη και στην απιστία. 
Αληθινά, μόνο οι προδότες και οι αχάριστοι αρνιούνται τις αποκαλύψεις Μας. 
              /*/ Ε…., είναι που, δοκιμαστικά τους, τους έχετε, και αυτούς, όποτε σχιζογουστάρετε, ναυαγούς…., 
              να, μια στη θάλασσα….. και μια στη στεριά…., ανάμεσα του ‘’ναι’’ και του ‘’όχι’’ πιξ λαξ…., 
              ω ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ Ποσειδώνια τέρατα…., και ‘’μη ζητάτε και ρέστα κι από πάνω’’….! /*/ 
 
         ** ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 27, εδ. 22, 23, 24 : Παύλος : «Και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος· 
         κανείς από σας δεν πρόκειται να χαθή, παρά μόνον το πλοίον. 
         Διότι μου παρουσιάσθηκε την νύχτα αυτήν άγγελος του Θεού, 
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         εις τον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, 
         και μου είπε, ’’Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να παρουσιασθής εις τον Καίσαρα 
         και ιδού ο Θεός σου εχάρισε όλους τους συνταξιδιώτας σου’’». 
                     ---- …..ε, να, ρε…., άλλοι στις κρίσεις….. κι άλλοι στις διακρίσεις….! 
                     Χμ…., εξαρτάται κι από το ποιος είσαι και πού και γιατί, προπαντός, πηγαίνεις….! ---- ** 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
■ Κεφ. ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ποτέ δεν έχουμε καταστρέψει Εμείς ένα έθνος που δεν το προειδοποιήσαμε 
και δεν το νουθετήσαμε προηγουμένως. (!;!;!;!;!;) Δεν κάνουμε ποτέ αδικίες. 
 
    [ Τί, ούτε δοκιμαστικές αδικίες…., ω σχιζοπειραματιστές ΕΣΕΙΣΣΣ…., που για όλα έχετε δικαιολογίες…!; ] 
 
           ♠ ▪ Ματθαίος : κεφ. 12, εδ. 41, 42 : Ιησούς : «Οι άνθρωποι της Νινευί θα εγερθούν κατά την κρίσιν 
           μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κρίνουν, διότι μετενόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά, 
           ενώ εδώ / με τον Ιησού και τα σημεία και τέρατά του / πρόκειται για κάτι μεγαλύτερον από τον Ιωνάν. 
           Η βασίλισσα του Νότου θα εγερθή κατά την κρίσιν μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κρίνη, 
           διότι ήλθε από τα πέρατα της γης, διά να ακούση την σοφίαν του Σολομώντος, 
           ενώ εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερον από τον Σολομώντα». 
                      ---- Εμ, να…., κι οι επίγονοι του Ι. Χ…., που τους προειδοποίησε και δεν…., 
                      τα εφάρμοσαν τα σαφή του μηνύματα…., σαφώςςςςς, με αίματα και μνήματα….! ---- ♠ 
 
Δεν ήταν οι δαίμονες που έφεραν κάτω αυτό το Κοράνι : 
δεν τους ενδιαφέρει αυτό ούτε έχουν τη δύναμη να το κάνουν. 
Πραγματικά, βρίσκονται πολύ μακριά για να το ακούσουν. 
   // Α, οι δαίμονες όχι…., μα….. ο γάϊδαρος Μωάμεθ : τέρας -- θηρίο, που το έκαναν να μιλά…., ννναι….! // 
 
             -$$----------------------------------------------------%%%--------------------------------------------------------$$- 
■ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
 
          || ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : «η διάκριση ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο, 
          επίσης, μια από τις ονομασίες του Κορανίου». 
          Η λέξη έχει μπερδέψει τους Μουσουλμάνους σχολιαστές, 
          αλλά, σαφώς, είναι ίδια με την Αραμαïκή porcum (σωτηρία) στην Εβραïκή Καντίς….. || 
    ( Βρε μπουρδέ μπερδέ, Ιησούς Χριστός κι αυτός…., ο Μωάμ…., Αραμαίικα….. «υπόλοιπα» κι οι δυο…., 
    σωτήρες σας…., και άει…., διακριθείτε…., αλά….. Porca Romana…., ω άσωστα καν,τ,ίς, του Σίριου….! ) 
 
Ευλογημένος είναι Αυτός 
που έχει αποκαλύψει το Αλ Φουκάν στους υπηρέτες Του, για να προειδοποιήσουν την ανθρωπότητα, 
ο Κύριος του ουρανού και της γης, που δεν έχει γεννήσει παιδιά και δεν έχει συνεταίρο στο βασίλειό Του, 
     [ Α, για παιδιά δεν ξέρω…., μα άλλο τίποτα….. από…., χμ, αντιβασιλείς -- συμβασιλείς -- σατράπες…., 
     να, και δη κισμετολογικά πράματα….! Ε, κι όχι και ’’ευγενές αέριο’’ αυτός ο οξαποπαντού ‘’Τάλως’’….! ] 
που έχει δημιουργήσει όλα τα πράγματα και έχει καθορίσει τα πεπρωμένα τους………. 
 
Δεν έχουμε Εμείς στείλει αποστόλους πριν από εσένα που δεν έτρωγαν 
ή δεν περιφέρονταν στις πλατείες της αγοράς. 
            |_| Εμ, τί θα ‘λεγε σαν του έλεγαν για τα καλοπεράσματά του…., μάλιστα, συσχετιστικά με άλλους…!; 
            Και….. σιγά, τώρα, να μη μοιάσει το πανφάγο….. τους, ντεμέκ, λιτοδίαιτους Ιωάννη, Ιησού κ. λ. π….! 
            Άλλωστε, να, θα έπρεπε να είναι ‘’αντίθετος’’….. και σούπερ ‘’«αρσενικός παρθένος»’’…., 
            που, αλλιώςςςςς, πώς θα τον σύγκριναν με τους ‘’τέτοιους’’….! |_| 
Σε δοκιμάζουμε εμείς συγκρίνοντάς σε με τους άλλους. Δεν θα έχεις υπομονή; Ο Κύριός σου τα βλέπει όλα. 
 // Έι, σαφέστατα, ο Μωάμεθ ήτο απολύτως άπιστος…., έστω, μετά…., και δεν πίστευε σε τίποτα τέτοια…., 
 α, και μ’ ‘’ευκολία’’, τελικά, αυτοανακηρύχτηκε ‘’Θεός -- Σατανάς’’…., ως άλλοι : βασιλιάδες, τύραννοι,….! // 
 
Ο Απόστολος λέγει : «Κύριε, ο λαός μου έχει αρνηθεί αυτό το Κοράνι». 
   [ Ωχ, ρε Μωάμ, αφού ξέρεις….: πλην απ’ την πειθώ, που λέει κι ο Παύλος, είναι κι η σιδερένια ράβδος….! ] 
Έτσι σε κάθε προφήτη δώσαμε Εμείς αντιπάλους ανάμεσα στους άδικους : 
αλλά εσύ / ω Μωάμεθ / δεν χρειάζεσαι κανένα εκτός από τον Κύριο για να σε οδηγήσει και να σε βοηθήσει. 
     ** Α, όχι συνεργάτες : συνεταίρους : συμβασιλείς :…., ρε Μωάμ…., γιατί, και, οι Ιούδες καραδοκούν….! ** 
                -$$------------------------------------------------------$$$---------------------------------------------------------$$- 
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■ Κεφ. ΠΙΣΤΟΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Πιστεύουν πως επειδή τους δώσαμε Εμείς πλούτη και παιδιά είμαστε υπεύθυνοι για την ευημερία τους. 
Όχι, με κανένα τρόπο : Δεν μπορούν να δουν. 
 
               ( Εχ, αρκεί που μπόρεσαν να δουν….. και, έτσι, κατάλαβαν οι φτωχοί, που τους δώσατε φτώχεια, 
               πως δεν είσαστε υπεύθυνοι για τη….. δυσημερία τους…., α, και τη….. δυσνυχτία τους…., 
               και μη δυσανασχετείτε…., ω ΕΣΕΙΣ σκουπίδια της Σελήνης και της Γης….! ) 
 
          ▌ ▪ Μάρκος : κεφ. 4, εδ. 24, 25 : Ιησούς : «Τους έλεγε επίσης, 
                 / ο Ιησούς στους μαθητές του και τους ακροατές του / 
          Προσέχετε εις ό,τι ακούτε. Με το μέτρον που μετράτε θα μετρηθή και σ’ εσάς 
          και θα προστεθή και άλλο σ’ εσάς που ακούτε. 
          Διότι εις εκείνον, που έχει κάτι, θα δοθή και άλλο,  || Ε, άμα δώσουν…., κυρίως, αυτοί οι πλούσιοι….! || 
          και από εκείνον, που δεν έχει, θα του αφαιρεθή και εκείνο που έχει». 
                                       // Ε, άμα δεν δώσουν…., κυρίως, αυτοί οι πλούσιοι….! // 
                     ---- …..έιιιιι…., σαν φουλ καπιταλιστικό να φαίνεται κι αυτό….! Ή όχι, χμ…!; 
                     Και….. αφήστε κατά μέρος τις λοιπές ερμηνείες…., που το αποδείξατε με πράξεις….! ---- ▌ 
 
           -%%---------------------------------------------------------------$$--------------------------------------------------------%%- 
■ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Δοξασμένος είναι Αυτός που οδήγησε τους υπηρέτες Του 
κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Ιερό Τέμενος 2 / 2 : της Μέκκας / 
στο άλλο Ιερό Τέμενος 3 / 3 : της Ιερουσαλήμ / 
 
                        ---- Εμ, πια, πιο μεγάλης στρατηγικής σημασίας αυτή….! ---- 
         ( και από εκεί στο θρόνο του Αλλάχ, που συνοδεύεται από τον Άγγελο Γαβριήλ. 
         Μερικοί Μουσουλμάνοι σχολιαστές δίνουν μια κατά κυριολεξία μετάφραση σε αυτήν την παράγραφο, 
         άλλοι την θεωρούν σαν ένα όραμα. ) 
   || Τί, δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το όραμα : μεγαλεπίβολο σχέδιό τους…., ρε κωδικιζέ σχολιαστέςςς…!; || 
 
                 ● ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 16, εδ. 9 : Κατά την νύχτα παρουσιάσθηκε όραμα εις τον Παύλον : 
                 κάποιος άνδρας Μακεδών εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγων, 
                 «Πέρασε εις την Μακεδονίαν και βοήθησέ μας». 
         / Χα…., τόσα τα ιμπεριάλ δράματα…., χξς΄, από οραματιστές με….. οράματα κι ‘’οράματα’’….! / ● 
 
του οποίου τους γύρω χώρους έχουμε Εμείς ευλογήσει, 
για να μπορέσουμε να δείξουμε σε αυτόν μερικά από τα σημάδια Μας. 
Αυτός μόνο τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα………. 
 
            [ …..εχ…., έτσι είναι το….. «από κράτος σε κράτος»….. και, μετά, στο θρόνο του Αλλάχ…., 
            που συνοδεύεται από τον Άγγελο Γαβριήλ…., ω ‘’μυημένοι’’ σατανοΜουσουλμάνοι σχολιαστέςςς….! 
            Ίσως, βέβαια, και, γι’ αυτό…., να είδατε, κατά κυριολεξία, και το πώς μεταφράζεται και το….. 
            «από….. παρακράτος σε….. παρακράτος…..»….. και, ξανά, υπολοιποποιηθήκατε….! ] 
 
Στις Δέκα Εντολές δηλώσαμε επισήμως στους Ισραηλίτες : 
«Δυο φορές θα κάνετε κακό στη γη. Θα γίνετε μεγάλοι αμαρτωλοί»………. 
          || Α, μόνο 2 φορέςςςςς έκαναν κακό στη γ,Γ,η, έστω, έως τότε, τα γεωσκάνδαλα…., 
          οι, συχνότατα, ’’ιστοριογράααααφοι’’ της Γης….! Ε, κι αφού τον Έναν τον έκαναν Τρεις…., 
          άρα, το δύο τους είναι….. εξεξέξι….. και ξερός…., ννναι, και….. τρΑγία Εξάς η τρΑγία Τριάς….! || 
 
Κάναμε Εμείς τη νύχτα και τη μέρα δίδυμα θαύματα.   [ Ναι…., ω Ώρες του Δία…., ω διδυμιά ΕΣΕΙΣ….! ] 
[ Ε, ναι, ιδίως, στις δυο ισημερίες είν’ ακριβώς δίδυμα…., μα το ένα, ακριβώς, ‘’αντίστραμμα’’ του άλλου….! ] 
Καλύψαμε τη νύχτα με σκοτάδι και δώσαμε φως στη μέρα, για να ζητάτε τη γενναιοδωρία του Κυρίου σας 
και να μάθετε να υπολογίζετε τις εποχές και τις χρονιές. 
Έχουμε κάνει όλα τα πράγματα πολύ φανερά για εσάς………. 
 
        ▀  ▪ Κεφ. ΤΟ ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : 
       Το φως Του / του Αλλάχ / βρίσκεται στους ναούς που ο Αλλάχ έχει διατάξει να χτιστούν 
       { Ε, κι αυτό….. κάποιος ενθυμητής ‘’ευαγγελιστής’’ του Μωάμ το έγραψε…., επίδοξος μουφτής, χμ….! } 
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       για να θυμίζουν το όνομά Του.  
         // Α, πάει κι αυτό…., σβήστηκε….. και θυμίζουν, ’’μόνο’’, το παρόνομά Του…., το….. χάλλΑ….! // ▄ 
 
Το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου το έχουμε Εμείς δέσει γύρω από το λαιμό του. 
    ** Εχ, λύστε τους ‘’θεο’’κισμετάκηδες…., δέστε τους στον ‘’Καιάδα’’…., και….. ’’γράψτε τους αράδα’’….! ** 
Τη μέρα της Ανάστασης θα τον αντιμετωπίσουμε Εμείς με ένα βιβλίο ορθάνοιχτο, λέγοντας : 
«Εδώ είναι το βιβλίο σου : διάβασέ το. Υπάρχουν αρκετά για σένα αυτήν την μέρα 
ώστε η ίδια η ψυχή σου θα σε καλέσει να τα μετρήσεις»………. 
       { Ναιαιαι, κάλέ….., αφού…., μεταθανάτια κι εξωσυμπαντικά, και, θεανθρωποποιηθείς…., τότε, κι εσύ…., 
       θα δεις τι σαδιστικά, κι ακριβώς, αυτοκρίνεσαι….! } 
 
          ♦ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 20, εδ. 12 : 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. 
    -*- Α, χμ, επιτυχέστερα, απ’ όλους, αντέγραψαν τον Ιωάννη της….. Επικάλυψης…., αναμφίβολα….! -*- ♦ 
 
Δεν υπάρχει έθνος που δεν θα καταστραφεί ή δεν θα τιμωρηθεί αυστηρά 
πριν από τη Μέρα της Ανάστασης. Αυτό έχει γραφτεί στο Αιώνιο Βιβλίο………. 
 
Όταν αποφασίζουμε Εμείς να συντρίψουμε ένα λαό, 
πρώτα προειδοποιούμε αυτούς που ζουν μέσα στην άνεση. 
         ▌ Ω, αλά Σολομώντα, και, με τη Βασίλισσα του Σαβά κι αυτοί…., οι ‘’χωροφύλακες’’ του Γαβαλλάχ…., 
         ’’τσαλαπετεινο’’προειδοποιώντας τους…., που είχαν μεν «θαυμάσιο» θρόνο…., μα αμαρτωλόοοοο….! 
         Έτσι απλά ξεκλήηηριζαν κοινωνίες…., κι αυτά τα Κτήηηνη…., χωρίς αφορμή…., 
         μα με την αιτία Νο 666 του Αλλάχ…., τα….. ’’πλουτομανή’’….. λαφυρόλαγνα σατανόσκυλα….! ▌ 
Αν εξακολουθούν να ζουν μέσα στην αμαρτία, 
αμέσως Εμείς τους δικάζουμε και τους καταστρέφουμε ολοκληρωτικά………. 
Όταν αφηγείσαι / ω Μωάμεθ / το Κοράνι, βάζουμε Εμείς 
ανάμεσά σου και ανάμεσα σε αυτούς / τους άπιστους / 
που αρνιούνται τη μέλλουσα ζωή ένα κρυμμένο εμπόδιο. 
 
        *** …..πάντα, εμείς, ζωή….. «μετ’ εμποδίων»…../ και θάνατο ανεμπόδιστο….,/ 
        αφού τους δώσαμε κλειδί των εισοδίων….,/ να μπαινοβγαίνουν μες στον νου μας τον αλόγιστο….! *** 
 
Ρίχνουμε Εμείς ένα πέπλο πάνω στις καρδιές τους 
            || Εχχχχχ…., ρε Εσείςςςςς…., μας τα είπαν, πριν, οι ενεργειοπλάνοι….: 
            Γιαχβετζήδες, Διιτζήδες, Σιβατζήδες,….! || 
και τους δυσκολεύουμε την ακοή, για να μη καταλαβαίνουν. 
Γι’ αυτό το λόγο όταν ακούνε να αναφέρεται ο Ένας και Μοναδικός Κύριος, 
                /_/ Χααααα…., να, ο Μωάμεθ…., ξου…., που «δεεεεεν άκουσε για μονοθεΐιιιια»….! 
                Ή, τώρα πια, χξς΄, ο Αλλάχ έγινε κυρίαρχος Θεόοος των θεώωων των επτάαα ουρανώννν…!; /_/ 
γυρνάνε την πλάτη τους και φεύγουν………. 
 
Ο Κύριός σου γνωρίζει καλύτερα. Αυτός θα σε σπλαχνιστεί αν θέλει, 
και θα σε τιμωρήσει αν Αυτός επιθυμεί………. 
               { …..ε, και, γι’ αυτό…., ω Μωάμ…., κάτσε καλά…., ’’κάτσε’’ τους αδιαμαρτύρητα…., 
               τους ΓΑΒΕΣΕΙΣ….. κι ΑΥΤΟΝ -- ΕΚΕΙΝΟΝ…., τον στον θρόνο Του…., 
               συνέχισε να παίζεις, «υπό το δέντρο –τους», το παιχνίδι τους…., των μάνατζέρς σου…., 
               κι άσε, και, τις ανεξαρτητοποιήσεις…., που σ’ έχουν, ’’πια’’, χμ, ’’για τα καλά’’, ’’δεμέεεεενο’’….! 
               Ναι, και μη μετριέσαι, σ’ όλα, με τον….. ‘’filioque’’ Ι. Χ …., χα, που έβαλε….. όρο στον Γιαχβέ….! } 
 
Εμείς δημιουργήσαμε το όραμα 
      ---- …..έιιιιι, ρε Μουσουλμάνοι σχολιαστές, νααααα, όοοοοραμα….. και, και, αυτό το….. ‘’απαυτό’’….! ---- 
που σου δείξαμε, 
     // Ναι, χα, ’’σχεδιο’’εγγραφή στην ψυχοδισκέττα του ‘’Μεγαλαδελφο’’κίνητου ιμπεριάλα Μωάμ….. και….! // 
καθώς επίσης το καταραμένο δέντρο 1 / 1 : το Ζάκουμ / στο Κοράνι, δοκιμασία για την πίστη του ανθρώπου. 
      $ …..Ζάκουμ στην ‘’κρυπτική’’…., αποκωδικοποιημένο…., θα πει το δέντρο της….. Κρεμάλας…., 
      όπου οι άφοβοι κι ατρόμητοι επαναστάτες διάβολοι, χμ, απαγχονίζονταν…., δοκιμαζόμενοι…., 
      ‘’κάτι σαν’’ το των Ι. Χήδων….. παλουκοδεμένοι εν υπαίθρω : εν τη κονιορτώ φυλακισμένοι : νεκροί….! $ 
Προσπαθούμε να βάλουμε (!;) τον φόβο στις καρδιές τους, αλλά η προστυχιά τους μεγαλώνει………. 
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Δεν θα βρεις καμιά αλλαγή στη συμπεριφορά Μας………. 
   [[ Χα, να, το μόνο σταθερό είν’ η αστάθειά σας, ρε ανισόρροιποι Πανικοί…., μάλιστα, θεοί….. πράματα….! 
   Ννναι…., ω ΕΣΕΙΣ/ΕΣΥ…., αμετάβλητοι/βλητος…., ως ο Γιαχβέ κι ο Ι. Χ…., 
   ναι, να, τώρα πια και με τη στερνή σας ‘’αεριοποίηση’’ : ‘’αιθεροποίηση’’…., ε, τη στερνή Νιρβάνα σας….! ]] 
 
     ▼ Κεφ. ΑΛ ΧΙΖ : ΕΜΕΙΣ : ( Ααα, μπας και Πλουσιο,ΕΜΕΙΣ,κρατία η εδώ,τάχα, Βασιλο,Αλλαχο,κρατία…!; ) 
     Σου δώσαμε Εμείς εφτά επαναλαμβανόμενους 1 / 1 : οι εφτά στίχοι του Φατιχάχ ή του Εξόντιουμ / 
     στίχους και το Ένδοξο Κοράνι. 
      |*| Χμ, έναν για κάθε, κυριούχο, ουρανό…., ως ο κάθε 7άκις ιμπεριάλ τσανακογλείφτης κάνει….! |*| 
                (( Καλέ….. ογλάνια…., πάρτε κι αυτόν…., τον….. διδυμιοστίχο…., για….. τον ανάλογο χορό σας….: 
                «Τοπ--τοπ--τοπ…., τοπ--τοπ--τοπ…., πασαλαρίμ…., χοπ--χοπ--χοπ….!»….! )) ▲ 
 
Εμείς στολίσαμε τους ουρανούς 
                       // Ναι, ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’….. τους επτά….., τους της επτάζωνης γης….! // 
με αστερισμούς και τους προφυλάξαμε από όλους τους καταραμένους δαίμονες. 
Αυτοί που κρυφακούνε καταδιώκονται από άγριους κομήτες………. 
     { Εμ, τί να κάνουν…., δηλαδή…!; Να περιμένουν το επόμενο πολεμικό σας διάγγελμα…!; Ρισκάρουν….! } 
 
Εμείς αποθηκεύσαμε κάθε ευλογία και τη στείλαμε κάτω όταν έπρεπε………. 
         ( …..α, οικονομία Θεούουουουου και καλό κουμάντο, και, στα πολεμοφόδιά σας…., 
         γιατί….. σας έρχονται, ω Μωαμάρια, δύσκολες νύχτες….. με ‘’οράματα’’ εφιαλτικά –σας, τώρα….! ) 
 
Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι όλων των πραγμάτων. 
         /*/ Εχ, κοίτα, ρε, ταμαχτιλίκι τα Ισ,ρ,μ,αηλίτικα «υπόλοιπα»….! 
         Ναι, κληρονόμοι, χμ…., μα μέχρι την ‘’ανάσταση’’…., να, ρε…., του όντως Θεού….! /*/ 
Εμείς γνωρίζουμε αυτούς που έφυγαν πριν από εσάς, και αυτούς που θα έλθουν μετά………. 
 
Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο (!;) από στεγνό πηλό, από μαύρη ζυμωμένη λάσπη, 
           [ …..ναι, ναι…., έτσι, ω μελαχροινάκια…., αδιαμφισβήτως, οι ‘’τέτοιοι’’ εσείς, από….. λάσπη….! ] 
και πριν από αυτόν τον Σατανά από άκαπνη φωτιά.  // …..τί, οι άγγελοι από έγκαπνη φωτιά…!; // 
    ---- …..αυτός, χμ…., έτσι, πυρόξανθος….! Άρα…., χα, καμιά συγγένεια με, αυτά, τα μελαχροινάκια….! ---- 
Ο Κύριός σας είπε στους αγγέλους : «Εγώ δημιουργώ τον άνθρωπο από στεγνό πηλό, 
από μαύρη ζυμωμένη λάσπη. Όταν του έχω δώσει σχήμα και του έχω εμφυσήσει το πνεύμα Μου, 
          || Ε, υγρό Πνεύμα αυτό…., χμ, κάτι σαν «σύννεφο από ατμό»…., ψυχή στο στεγνό : ‘’ξηρό’’ πηλό….! || 
γονατίστε κάτω και προσκυνήστε τον».  { Α, ο Σατανάς με τα τζίνια του όχι…., εχ, που είχαν μεσόπονο….! } 
         -%%-----------------------------------------------------------$$--------------------------------------------------------------%%- 
 
■ Κεφ. ΘΛΙΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Να υπομένεις αυτά που λένε, και να θυμάσαι τον υπηρέτη Μας Δαυίδ, 
που ήταν ισχυρός άνθρωπος που μετανόησε. 
 
             ♠ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 13, εδ. 22,…..19 : «…..και μετά την απομάκρυνσίν του 
                    / …..του εγκάθετου του βασιλόφρονα Θεούουουουου….., χμ, κι αυτού, Βασιλιά…., Σαούλ….. / 
             ήγειρε τον Δαυίδ διά βασιλέα των, διά τον οποίον έδωκε και την εξής μαρτυρίαν : 
             Ευρήκα τον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν μου, 
             (!;) ο οποίος θα κάνη (!;) όλα τα θελήματά μου»….!….. 
      ( …..Χμ, ναι, ρε, ο Θεός ο ίδιος και Θεός του Ισραηλιτικού λαού, που, πριν από αιώνες, 
      «εξωλόθρευσε εις την Χαναάν επτά έθνη, την χώραν των οποίων έδωκεν ως κληρονομίαν…..»….! ) ♠ 
 
Κάναμε εμείς τα βουνά 4 
               // 4 : Ψαλμός 148, 9 --- 10 : ο του Αγγαίου….. και Ζαχαρία…., 
               ε, αλληγορικός, κι αυτός….: βουνό : η υψηλή κοινωνία των πλουσίων….. ’’πτωχών αερίων’’ :….. // 
να τον συνοδεύουν στην προσευχή πρωί και βράδυ, [ Ε, προσεύχονται και τα βουνά, στο Μαμω,Σατα,νά….! ] 
και τα πουλιά || …..α, οι καθελογής καλαμαράδες υμνωδοί…!; || , επίσης, με όλα τα κοπάδια τους, 
(!;) όλα υπάκουγαν σε αυτόν. 
Κάναμε Εμείς το βασίλειό του ισχυρό και του δώσαμε σοφία και λογική κρίση………. 
 
            ● …..εχ, βασιλιά χωρίς, αυλοκόλακες, ποιητές -- ψαλμωδούς : ‘’τζιτζικούχες’’, Μούσες : πουλιά…., 
            μα και χωρίς ‘’μάγους’’ κι αστρολόγους…., ποιος…., πού….. και πότε…., είδε ανά τους αιώνες….! 
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            Πουλιά : και, ’’τσαλαπετεινοί’’…., πράκτορες με οπαδούς όχλους : κοπάδια….! 
            Τώρα…., αν έπαιρναν, χα, πνευματικά δικαιώματα ή όχι…., κρίνατε μόνοι σας….! 
            Πάντως…., γενικώς…., και, ως προς τον Σολομώντα…., 
            πολλοί ‘’τέτοιοι’’ : τύραννοι, αυτοκράτορες και άλλα ‘’τέτοια’’, 
            ιδιοποιήθηκαν, και, πνευματικά έργα άλλων…., 
            εν αγνοία τους ή και μη….., διασκευαστικά ή και μη…., αναλόγως…., 
            ή και του έγραφαν…. .με το ζόρι ή και μη…., ό,τι κι όπως ‘’του’’ βόλευε….! ● 
 
Είπαμε : «Δαυίδ, σε κάνουμε αφέντη στη χώρα.»………. 
    // Ε, και….. μετά το χρίσμα….. το λαο’’κλίσμα’’…., ννναι, ‘’τζιτζίκι’’ κι ο Δικτάτορας Τάλως Δαυίδ….! // 
 
           ♣ ▪ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : 
           Τέτοιες ήταν οι εντολές του Αλλάχ που έδωσε στο παρελθόν : και θα βρείτε πως (!;) δεν έχουν αλλάξει. 
                     || …..χξς΄ςςςς…., κι εντολές μες σε κονσέρβα…., αναλλοίωτη, δογματική, ρεζέρβα….! || ♣ 
 
Βάλαμε Εμείς σε δοκιμασία το Σολομώντα και καθίσαμε στο θρόνο του ένα σφετεριστή, 
ώστε στο τέλος μετάνιωσε. 
        ---- …..να, λοιπόν, χμ, ’’δοκιμασίες’’, και, στους των ‘’Μεγάλων Δυνάμεων’’ ‘’αντιρρησίες’’….! ---- 
Είπε : «Συγχώρεσέ με, Κύριε, και δώσε μου τέτοια δύναμη όση κανένα άλλο μετά από εμένα. 
Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος Δότης». 
     // …..Χξς΄…., θεοί που ‘’πέφτουν’’….. με κομπλιμέντα…., ’’είδωλα’’-- σκιάχτρα…., ’’κλωνο’’πατέντα….! // 
 
Υποτάξαμε (!;) τον άνεμο σε αυτόν, φύσαγε ήπια (!;) κατά τις εντολές του οπουδήποτε τον κατεύθυνε, 
  ( Εμ, κι ο ‘’άνεμος’’ : η ‘’επανάσταση’’, ανέκαθεν, νόμος, σικέ τους, και καθεστώς…., ννναι, ω σύντροφοι….! ) 
 
           ▌▪ Ματθαίος : κεφ. 8, εδ. 27 : Τότε εσηκώθηκε, 
                 /*/ …..ο Ιησούς…., λες κι ο σκληρός κι ατρόμητος ‘’«αρσενικός»’’ της Απο,Επι,κάλυψης….! /*/ 
           επέπληξε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε μεγάλη γαλήνη….. 
           ▪ Ματθαίος : κεφ. 14, εδ. 25 : Κατά την τετάρτην δε νυχτερινήν βάρδια 
           ήλθεν εις αυτούς / τους μαθητές του / ο Ιησούς περιπατώντας επάνω εις την θάλασσαν ». 
    [ Ω μαθητές του Ι. Χ…., δεν είναι φάντασμα…., ούτε έμαθε ‘’ανεμισμό’’ σας τινά εναντίον του….! ]  ▌ 
 
και τους διαβόλους, επίσης,     ---- …..τί…., μόνον οι διάβολοι ανεμίζουν : επαναστατούν…!; Χα….! ---- 
 
              ►…..α, όχι, βρε Αιολόπληκτοι, δεν πρόκειται, εδώ, χξς΄, για διαβόλους -- Σατάν -- παιδαγωγούς…., 
              ως θα έλεγε, και, ο Παύλος….: «Και διά να μην υπερηφανεύωμαι διά τας πολλάς αποκαλύψεις, 
              μου εδόθηκε ένα αγκάθι εις το σώμα, ένας άγγελος του Σατανά, / «Σατάν» / διά να με ραπίζη, 
              διά να μην υπερηφανεύωμαι…..»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 12, εδ. 7….! 
                     // …..εχ, ννναι, ρε Π,Φ,αύλε…., που ο Κύριος ‘’μύριζε’’ ανεμισμό’’ – ‘’επανάστασή’’ –σου….! // 
 
              Όχι…., δεν πρόκειται διά ‘’τοιούτους’’…., ούτε για κανονικούς…., 
              που…., για τους ελέω Αλλάχ βασιλιάδες…., και, αυτοί….., τους είναι υποταγμένοι…., 
              αλλά πρόκειται για τους κακούς, κι αιχμαλώτους του, αντιπάλους του…., 
                      ---- Χμ, ιδίως, για ‘’παιδαγώγηση’’, ως θα έλεγε, πάλι, ο Παύλος, 
                      σχετικά με ‘’τέτοιους’’, αντιπάλους του, 
                      Αλέξανδρο και Υμέναιο,….: «τους οποίους παρέδωσε εις τον Σατανάν, 
                      διά να παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν»….: 
                      Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 1, εδ. 20….! Και….. ’’θεός’’ χωρίς ‘’σατανά’’ γίνεται να…!; ---- 
              που, και, αλυσοδεμένοι, του έχτισαν του Σατάνα ‘’παιδαγωγού’’ Σολομώντα, με υπερπολυτέλεια, 
              τα παλάτια με τα αγάλματα και τους….. 666….. χρυσοναούς του και τα λοιπά συμπράγκαλά του…., 
              χμ, για να ευφραίνεται σε ό,τι επιθυμούσε, έτσι, «ανυπολόγιστα», 
              κι αυτός κι ο ‘’Θεός’’ του ο όντως Σατανάς….! ◄ 
 
ανάμεσα στους οποίους ήταν χτίστες και δύτες και άλλοι δεμένοι με αλυσίδες. 
«Όλα αυτά σου τα δίνουμε», είπαμε Εμείς. «Να τα προσφέρεις ή να τα κρατάς χωρίς να υπολογίζεις». 
Στη μέλλουσα ζωή θα τον δεχτούμε καλά και θα τον τιμήσουμε………. 
     ( Ε, «στις αιώνιες σκηνές σας»…., που ήξερε να χρησιμοποιεί τον άδικο μαμωνά…., ως έλεγε ο Ι. Χ….! ) 
 
Και να πεις για τον υπηρέτη μας Ιώβ. Αυτός επικαλέστηκε τον Κύριό του, λέγοντας : 
«Ο Σατανάς με έχει βασανίσει με λύπες και δυστυχίες». 



137 

Είπαμε Εμείς : «Ακούμπησε το πόδι σου στη γη, και μια δροσερή πηγή θα αναπηδήσει. 
 
      * Α, αυτός…., κι ως άλλος Μωυσής…., πτωχεύσας…., μα, μετά, ως πιο ιμπεριάλας, ξανά, πλούσιος…., 
      από ‘’αέριο’’, ‘’νερό’’….. και, από ‘’νερό, ξανά, ‘’αέριο’’…., που βρίσκουν αυτοί τρόπους και ‘’νόμους’’…., 
      να, με το πόδι του….. και, μάλλον, πηγή γλυκού νερού…., χμ, όχι πολύπληθο κι ως το της θάλασσας…., 
      ναι, για ‘’υδρο’’μάστευση : λαοξεζούμισμα οικονομικό….! 
      Μα ο Ποσειδώνας, διεκδικώντας την κυριαρχία του πέριξ της Ακροπόλεως τόπου, της, μετά, Αθήνας…., 
      που κι η Αθηνά, επίσης, διεκδικούσε και πήρε…., με την τρίαινά του…., να, πηγή με αλμυρό νερό….!….. 
      Εχ…., ω σύγχρονοί μου ‘’τέτοιοι’’ : μωρές ‘’νερά’’ιδες του γλυκού και του αλμυρού νερού…., 
      άντε και κωδικιζέ Ποσειδώνεια πηγή Λέρνη…., να είστε πιο μακροβιότερες  ‘’Λερναίες Ύδρες’’…., 
      ίσως και Λερναίες ‘’Υδρ’’αράχνες…., ε, και με Αιολική πηγή αέρος…., ίσως και Λερναίες ‘’αερά’’ιδες….! * 
 
Να πλυθείς και να δροσιστείς από αυτήν / ω Ιώβ / ». 
 
                  ♠ …..α, πρώτα φώναξε : «Κύριέ μου και μπαμπά μου…., χτύπα ‘τον τον Σατανά μου….!»…., 
                  χμ, με άλλα λόγια του είπε ο Κύριος του Ιώβ….: 
                  «Αυτοτραυματίσου…., υποτάξου μου εντελώς…., για να….. και για να μη….!»….! 
                  Ναι, και μετά απόκτησε….. ποδάρι γεωτρύπανο ο ‘’άπλυτος’’ και ‘’διψασμένος’’ για ‘’νερά’’ Ιώβ…., 
                  σαφώς, και με νερόλουτρο στην ‘’Καναθική’’ πηγή, ξαναπέκτησε την….. «παρθενία» του….! ♠ 
 
        ● ▪ Ματθαίος : κεφ. 21, εδ. 21 : Ο δε Ιησούς τους απεκρίθη, «Αλήθεια σας λέγω, 
        εάν έχετε πίστιν και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνον το | Έι, παραβολικά…!; | θαύμα της συκιάς θα κάνετε, 
[ Ε, κι εσύ, σκατό του Σατανά…., παραβολικά, όλοι το μπορούν το ‘’τέτοιο’’ ‘’θάμα’’ και μην ‘’το παίζεις’’….! ] 
        αλλά και αν πήτε εις το βουνό τούτο, ’’Σήκω και πήγαινε εις την θάλασσαν’’, θα γίνη»….. 
        ▪ Λουκάς : κεφ. 17, εδ. 6 : Ο δε Κύριος / ο Ιησούς στους μαθητές του / είπε, 
        «Εάν είχατε πίστιν σαν τον σπόρον του σιναπιού, θα μπορούσατε να πήτε στη μουριά αυτή, 
        ‘’Ξεριζώσου και φυτέψου ειςτην θάλασσαν’’, και θα σας υπήκουε». ● 
 
Αποδώσαμε σε αυτόν το λαό του (!;) και ακόμα περισσότερους με αυτούς : 
μια ευλογία από Εμάς και μια νουθεσία για τους φρόνιμους ανθρώπους. || Νουθεσία για φρόνιμα φίδια…!; || 
Είπαμε σε αυτόν : «Πάρε ένα δεμάτι από λεπτά κλαριά και χτύπα τη γυναίκα σου με αυτά, 
μη παραβαίνεις τον όρκο σου». 1 
          /_/ 1 : Ο Ιώβ είχε ορκιστεί να δώσει στη γυναίκα του εκατό χτυπήματα. 
          Κράτησε τον όρκο του δίνοντάς της μόνο ένα χτύπημα με ένα δεμάτι από εκατό κλαράκια. 
          Οι σχολιαστές αναφέρουν αυτή την παράγραφο 
          (!;) σαν επιτρέπουσα την αποδέσμευση από έναν όρκο που είχε ληφθεί βιαστικά. /_/ 
 
    [[ Ε, τσς, πιο καλός κακούργος ήταν απ’ τον….. μπαμπά του ο Ιώβαρος…., που….. βαρούσε λιγότερο….! 
    Κι αυτός, πάλι, ο μπαμπάς του…., ο αλά Μωυσή Γιαχβάρβαρος…., ήθελε κι άλλα βαρέματα…., 
    που….. όλο καλούς τρόπους του μάθαινε, θεός ΠΡΑΜΑ…., χμ, αγενές ‘’ευγενές αέριο’’…., 
    αχ, χα, ρε Μουσουλμάν ογλάν ‘’λαθομπαλωματήδες’’ σχολιαστέςςςςς….! 
    Και, μήπως, αλά την κυρά του Λωτ, έκανε κι αυτή ‘’κερατικό’’ τι και τον έκανε, από ‘’βουνό’’, ‘’λοφίσκο’’…!; 
    Και μήπωςςς ο Γιαχβέ έπαιρνε βιαστικά τους όρκους του και, γι’ αυτό, αποδεσμεύονταν απ’ αυτούς…!; ]] 
 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν ήταν για να περάσει η ώρα που φτιάξαμε τον ουρανό και τη γη 
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους. 
Αν θέλαμε να βρούμε μια ασχολία για να περάσουμε την ώρα μας, 
θα μπορούσαμε να έχουμε βρει μια ευκολότερη………. 
    // Α, ουδεμία αμφιβολία…., ευκολότερος γαρ ο….. αυνανισμός από τη συνουσία, σώρρυ, δοκιμασία….! // 
 
Έχουμε προσφέρει αγαθά σε αυτούς τους ανθρώπους και στους πατέρες 
και τους κάναμε να ζήσουν για πολλά χρόνια. Δε μπορούν να δουν πώς εισβάλαμε Εμείς στη χώρα τους 
και μικρύναμε τα σύνορά τους; Αυτοί θα θριαμβεύσουν; 
 
Να πεις : «Σας προειδοποιώ μόνο με αυτά που με έχουν εμπνεύσει». 
          ♦ ▪ Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 34, 35, 36 : Ιησούς : «Μη νομίσετε πως ήλθα να βάλω ειρήνην εις την γην. 
          Δεν ήλθα να βάλω ειρήνην αλλά μαχαίρι. Ήλθα να χωρίσω άνθρωπον από τον πατέρα του 
          και θυγατέρα από την μητέρα της και νύμφην από την πεθεράν της. 
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          Και οι εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι δικοί του»….. 
          ▪ Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 49 : Ι. Χ : «Φωτιά ήλθα να βάλω εις την γην 
          και πώς θα ήθελα να είχε ήδη ανάψει»….! ♦ 
Αλλά οι κουφοί δε μπορούν να ακούσουν τίποτα όταν προειδοποιούνται………. 
                  ---- …..χμ, ενώ οι ακούοντες….. ακούν, μόνο, διασκευές προειδοποιήσεων….! ---- 
 
Τα έκανε όλα κομμάτια, εκτός από τον Υπέρτατο Θεό, για να μπορέσουν να επιστρέψουν σε Αυτόν. 
       { ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 17, εδ. 16 : Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις τας Αθήνας, το πνεύμά του 
       εξεγείρετο, επειδή έβλεπε την πόλιν να είναι γεμάτη από είδωλα / αγάλματα, ναούς,….. / . } 
«Ποιός το έκανε αυτό στις θεότητές μας;» ρώτησαν μερικοί.  || Τί θεότητες…!; Θεοποιημένοι ‘’τέτοιοι’’…!; || 
«Αυτός σίγουρα πρέπει να είναι πρόστυχος άνθρωπος». 
Άλλοι απάντησαν : «Έχουμε ακούσει για ένα νεαρό που το λένε Αβραάμ να μιλάει για αυτές». 
Αυτοί είπαν : «Τότε φέρτε τον εδώ μπροστά σε όλο το λαό, για να μαρτυρήσει»……….. 
 
                   ( …..σαν τον Αβράμ….. και ο Μωάμ….,/ κι οι δυο μπελάς μεγάλος….,/ 
                   χούλιγκαν του Γιαχβέ ο είς…../ και του Αλλάχ ο άλλος….! ) 
 
           * ▪ Λουκάς : κεφ. 21, εδ. 6 : Ι. Χ : «Αυτά δε που βλέπετε, / οι πολύτιμοι ναοί των Φαρισαίων / 
           θα έλθουν ημέρες που δεν θα μείνη πέτρα επάνω σε πέτρα που να μη γκρεμισθή». 
           Τα….. «Ουαί υμίν…..»….: Προειδοποιήσεις του Ιησού στους άπιστούς του…..! * 
 
«Φωτιά», είπαμε Εμείς, «μείνε κρύα για τον Αβραάμ και σώσε τον». 
          // …..Ααααα…., φωτιά κρυώνει στο….. ψυγείο…., ζεστός κι ο πάγος στη φωτιά….! Φωτιάαααα….! 
          Και, ω Αλαλαλαλλάχ, κάνε και για κανέναν άπιστο τέτοιο θάμα…., μη και δε σε λέμε….. ’’τέτοιο’’….! // 
Προσπάθησαν να τον παγιδέψουν, αλλά αυτοί οι ίδιοι καταστράφηκαν. 
               ---- Έι, ω ηλεκτροθέτεεεεες : φωτιοβάλτεεεεες…., φωτιάαααα, και, στα μπατζάκια σαςςςςς….! ---- 
Τον σώσαμε Εμείς, όπως σώσαμε και το Λοτ, 
και τους φέραμε στην γη που είχαμε ευλογήσει για όλη την ανθρωπότητα………. 
 
Τάξαμε πως κανένα έθνος που έχουμε Εμείς καταστρέψει δε θα ξαναγεννηθεί πάλι.  
       // Α, και ιστορικώς και ‘’μυθολογικώς’’, κάθε άλλο…., παρά έτσι….! Άρα, δεν ισχούουν…., ούτε έτσι….! // 
Αλλά όταν οι Γκόγκ και Μαγκόγκ ( …..ή Γωγ και Μαγώγ : ληστές κουρσάροι : πλιάτσικοι της Ανατολής….. ) 
             [ …..Μπλόφα και…!; Συμμαχία με…!; Μπιλμέμ….! ’’Μυστικά’’ πράματα….! ] 
αφεθούν ελεύθεροι και ορμήσουν με το κεφάλι κάτω σε κάθε λόφο, 
όταν η αληθινή υπόσχεση πλησιάζει να εκπληρωθεί, οι άπιστοι θα κοιτάνε με έκπληξη φωνάζοντας : 
«Συμφορά μας! Δείξαμε αδιαφορία ως προς αυτό. Έχουμε σφάλει». 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
■ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτός θέλει και στέλνει κάτω αγγέλους με το Πνεύμα του 
σε αυτούς από τους υπηρέτες Του που Αυτός διαλέγει, διατάζοντας αυτούς να κηρύξουν : 
(!;) δεν υπάρχει θεός εκτός από Εμένα : (!;) γι’ αυτό να με φοβάστε………. 
 
     ◘ ▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 2, εδ. 3, 4 : «…..Διότι η προτροπή μας 
     δεν προήρχετο από πλάνην ούτε από ανήθικον ελατήριον ούτε από δόλον, 
     αλλ’ επειδή μας έκρινε ο Θεός καταλλήλους διά να μας εμπιστευθή το ευαγγέλιον, διά τούτο μιλάμε, 
     όχι διά να γίνωμεν αρεστοί εις τους ανθρώπους αλλ’ εις τον Θεόν, ο οποίος εξετάζει τις καρδιές μας». ◘ 
 
Ο Αλλάχ μόνο μπορεί να σας δείξει το σωστό μονοπάτι. Μερικοί φεύγουν από αυτό, 
αλλά αν το ήθελε Αυτός θα σας είχε οδηγήσει όλους στη σωστή κατεύθυνση………. 
        * …..εμ, τα καλά πράγματα….. γίνονται δύσκολα….! 
        Και, προσοχή, μήπως το σωστό τους μονοπάτι….. δε βγάζει σε λεωφόρο…., μα σε ανοιχτό τάφο…!; * 
 
Δε βλέπουν πώς κάθε αντικείμενο που ο Αλλάχ δημιούργησε 
ρίχνει τη σκιά του δεξιά και αριστερά, προσκυνώντας Αυτόν με ταπεινοφροσύνη; 
Στον Αλλάχ υποκλίνονται όλα τα πλάσματα του ουρανού και της γης, και οι άγγελοι επίσης. 
Αυτά δε δείχνουν περιφρόνηση, φοβούνται τον Κύριό τους που βρίσκεται ψηλά 
και κάνουν όπως τα διατάζει………. 
  // Ω αντικείμενα, υποταχτείτε του, φοβηθείτε και υποκλιθείτε…., να ξελυσσάξει το ιμπεριάλ υποκείμενο….! // 
 



139 

Αν ο Αλλάχ τιμωρούσε τους ανθρώπους για τα αμαρτήματά τους, κανένα πλάσμα δε θα έμενε ζωντανό. 
          ---- Ε, ουδείς αναμάρτητος….. και, κάτω απ’ όλους, εντελώς αμαρτωλός, ο Αλλάχ….. –τους,….! ---- 
Τους δίνει αναβολή μέχρι την καθορισμένη μέρα, όταν θα έλθει η ώρα τους, 
δε θα μείνουν πίσω ούτε για μια στιγμή : ούτε μπορούν να πάνε πριν από αυτή………. 
                ( Εχ, τώρα, κι ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ ρε κισμετο’’τέτοιοι’’…., να ξανακοπιάσει να ξανακάνει πειραματόζωα…!; 
                Αφού…., άλλωστε…., αναβολή στην αναβολή…., τελικά, 
                θα….. κριθούν, τη μέρα που θα είναι νύχτα, και θα πάρουν, και, το ‘’απολυτήριο τρελού’’….! ) 
 
Ο Αλλάχ κάνει τη σύγκρισή Του. Από τη μια μεριά είναι ένας αβοήθητος σκλάβος, ιδιοκτησία του αφέντη του. 
Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος στον οποίο έχουμε χαρίσει τη γενναιοδωρία μας, 
ώστε να δίνει από αυτή και στα μυστικά και στα φανερά. Είναι αυτοί οι δύο όμοιοι; 
 
       ▲▪ Ματθαίος : κεφ. 20, εδ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 : 
       Ι. Χ : Όταν ήλθαν οι πρώτοι, / …..εργάτες, που δούλεψαν περισσότερο….. / 
       ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλ’ επήραν και αυτοί από ένα δηνάριον. 
       Και όταν το επήραν, παρεπονούντο κατά του οικοδεσπότου 
       και έλεγαν, «Αυτοί οι τελευταίοι εργάσθηκαν μίαν ώραν και τους έκανες ίσους μ’ εμάς, 
       που εβαστάξαμε το βάρος της ημέρας και την ζέστη». 
       Αυτός δε απεκρίθη εις ένα από αυτούς, «Φίλε, δεν σε αδικώ. 
       Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δηνάριον; Πάρε ό,τι συμφωνήσαμε και φύγε. 
       Εγώ θέλω εις τούτον τον τελευταίον να δώσω όσα και σ’ εσένα. 
       Δεν έχω δικαίωμα να κάνω με την περιουσίαν μου ό,τι θέλω; 
       Ή είναι πονηρό το μάτι σου, επειδή εγώ είμαι καλός;». 
       Έτσι οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι, και οι πρώτοι τελευταίοι. 
       Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί»…..,….. 
             ( Ε, καπιταλιστικά πράματα….. τα πράματα του Σατάνα….! Και ξέρει τι αντιγράφει κι ο Μωάμ….! ) 
 
       ▪ Λουκάς : κεφ. 22, εδ. 28, 29, 30 : Ι. Χ : «Σεις / οι μαθητές, χμ, που δεν τους ονόμαζε πλέον δούλους / 
       είσθε εκείνοι που εμείνατε μαζί μου κατά τας δοκιμασίας μου 
       και όπως ο Πατέρας μου έθεσε εις την διάθεσίν μου βασιλείαν 
       και εγώ διαθέτω διά σας διά να τρώγετε και να πίνετε εις το τραπέζι μου εις την βασιλείαν μου 
                || …..χα, πνευματικάαααα πράματα σε νέα πνευματικήηηηη δημιουργία….! || 
       και θα καθήσετε επάνω σε θρόνους, διά να δικάζετε / Μόνο…!; / τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ»….,….. 
       ▪ Λουκάς : κεφ. 17, εδ.7, 8, 9, 10 : Ι. Χ / …..προς μαθητές του, που, μερικοί, χξς΄, είχαν δούλους….. / : 
       «Ποιός από σας που έχει ένα δούλον διά να οργώνη το χωράφι 
       ή να βόσκη τα πρόβατα, θα του ειπή, όταν επιστρέψη από το χωράφι εις το σπίτι, 
       ‘’Έλα αμέσως και κάθησε να φας’’; Δεν θα του πη μάλλον, ’’Ετοίμασε τι θα φάω 
       και ζώσου την ποδιά να με υπηρετήσης ώς που να φάω και να πιω και ύστερα θα φας εσύ και θα πιης’’; 
       Μήπως θα είναι ευγνώμων εις τον δούλον εκείνον, επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε; Δεν νομίζω. 
       Έτσι και σεις, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθή, να λέτε, 
       ‘’Είμεθα ανάξιοι δούλοι· εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνωμε’’». 
                             ---- …..χμμμμμ, όταν, όμως, θα γίνουν Εξουσία…., έι, τότε, τίιιιι…!; ---- ▼ 
            /*/ …..ε, τώρα κι ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., ίσα κι όμοια τα τσιράκια οι «Νόμιοι» βοσκοί….. με τα κοπαδάκια…., 
            που….. οι μεν άνθρωποι…., χα, κάτθρωποι, που λέμε….. και δεν λέτε…., κι οι δε σκλάβοι….! /*/ 
 
Ο Αλλάχ το απαγορεύει! Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. 
     [ …..ωχ…., αλιά σας…., όταν το μάθουν…., το ‘’δούλεμα’’, που θα έλεγε κι ένα τζίνι του Σολομώντα…., 
     αυτομάτως…., ’’καλά σαράντα’’ οι Κίρκες….. και τα κοπάδια, ξανά, άνθρωποι….. ’’ελευθέρας βοσκής’’….! ] 
Αυτός επίσης κάνει αυτήν τη σύγκριση. Πάρτε για παράδειγμα ένα βουβό και ανήμπορο άνθρωπο, 
     ( …..τί, δηλαδή, ω Μωάμ, οι έτσι βουβοί κι ανάπηροι της Π. Δ και Κ. Δ : άδικοι κι άνομοι τω Κυρίω…., 
      που δεν τους θεράπευαν οι ‘’τέτοιοι’’…., ήταν γιατί τους ήταν άχρηστοι κι αχρείαστοι…!; Εχμ, τι άλλο….! ) 
που είναι βάρος για τον αφέντη του : όπου και να τον στείλει αυτός γυρίζει με άδεια χέρια. 
Είναι αυτός ίσος με έναν που είναι δίκαιος και ακολουθεί το σωστό μονοπάτι;………. 
 
           ♠ Ματθαίος : κεφ. 25, εδ. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 : 
           Ι. Χ : «…..Ήλθε και εκείνος που είχε πάρει το ένα τάλαντον, και είπε, 
           ‘’Κύριε, σε ήξερα ότι είσαι ένας σκληρός άνθρωπος, 
           θερίζεις εκεί, όπου δεν έσπειρες και μαζεύεις εκεί, όπου δεν εσκόρπισες, 
           και επειδή εφοβήθηκα, επήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εις την γην, ιδές έχεις ό,τι είναι δικό σου’’. 
    // …..αυτός ο δούλος δεν εμπορεύτηκε, προς κέρδος, το τάλαντο εκείνο, 
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    που του παρέδωκε το αφεντικό του να το φυλάγει, όσο ταξίδευε…., σε αντίθεση με τους άλλους δύο…... // 
           Ο κύριός του τού απεκρίθη, ’’Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, 
           ήξερες πως (!;) θερίζω εκεί, όπου δεν έσπειρα και (!;) μαζεύω εκεί, όπου δεν εσκόρπισα. 
           Έπρεπε λοιπόν να βάλης τα χρήματά μου εις τους τραπεζίτας και εγώ, όταν επέστρεφα, 
           θα τα έπαιρνα πίσω με τόκον. Πάρτε από αυτόν το τάλαντον και δώστέ το εις εκείνον, 
           που έχει τα δέκα τάλαντα, διότι εις τον καθένα που έχει, θα δοθούν και άλλα και θα περισσέψουν 
           από εκείνον όμως που δεν έχει, θα του αφαιρεθή και αυτό που έχει. 
           Και τον άθλιον δούλον ρίξτε έξω εις το σκοτάδι, 
           εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών’’»….: Παραβολή των ταλάντων….. ♠ 
 
               ( …..ωχ…., άφησαν τις….. ’’Κρίσεις’’…../ και πιάσαν τις συγκρίσεις….,/ 
               ‘’ψιλο’’υπονοούμενα…../ και, πλάνα, διφορούμενα….! 
               Ξέρει τι αντιγράφει | Ε, και, τον Καββάλ Ιησού Κάδμο Νο 666….! | κι ο καπιτάλ ιμπεριάλ Μωάμ….! 
               Εχ, αράδα, όλους τους ‘’τέτοιους’’, στον ‘’Καιάδα’’….! ) 
 
Ο Αλλάχ σας έφερε στον κόσμο από τις μήτρες των μανάδων σας χωρίς να έχετε καμιά γνώση, 
                  ** …..σε μάνας μήτρα…../ Tabula rasa….,/  πουλιά πετάρια….,…../ 
                  μα….. στα σχολειά σας…../ της γνώσης μπάζα….,/ φουλ…., για σφαχτάρια….! ** 
και σας έδωσε αυτιά και μάτια και καρδιές για να Τον ευχαριστείτε. 
Δε βλέπουν τα πουλιά που κουνάνε τα φτερά τους και πετάνε στο θόλο του ουρανού; 
Κανένας δε φροντίζει για αυτά παρά μόνο ο Αλλάχ.  ( Α, και τα ‘’τζιτζίκια’’ ο Ιησούς Απόλλων Κάδμος….! ) 
              {{ ▪ Ματθαίος : κεφ. 6, εδ. 26 : Ι. Χ : «Κυττάξετε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν, 
              ούτε αποθηκεύουν, και ο Πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. 
              Δεν έχετε σεις μεγαλύτερην αξίαν από αυτά;». 
     // Εμ, φορές, τα ‘’πουλιά’’ του ‘’ουρανού’’ έχουν, Κυριόθεν, τροφή…., μα τα ‘’πουλιά’’ της ‘’γης’’ όχι….! // }} 
Σίγουρα σε αυτό υπάρχουν σημάδια για τους αληθινούς πιστούς………. 
 
Όταν αλλάζουμε Εμείς ένα στίχο με άλλο 
 
          ( ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 1, εδ. 8 : 
          «Αλλά και αν εμείς οι ίδιοι ή κάποιος άγγελος από τον ουρανόν, 
          σας κηρύξη διαφορετικόν ευαγγέλιον από εκείνο, που σας εκηρύξαμεν, αυτός ας είναι ανάθεμα». ) 
                           / …..ε, χμ, να…., ποιητική αδεία…., ’’πάει’’ και η ‘’ομοιοκαταληξία’’….! / 
 
[ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα αυτά που αποκαλύπτει], 
λένε : «Είσαι ένας λαοπλάνος». Πραγματικά οι περισσότεροι από αυτούς είναι αμαθείς άνθρωποι. 
 
        ---- Ε, δεν είσαι, δα, κι ο πρώτος αστοιχείωτος…., που ‘’πούλησε πνεύμα’’….. από, χμ, Άγιο Πνεύμα….! 
        Έιιιιι…., μη….. καθησυχάζεστε κι άλλο…., 
        που….. έχει, βρε, κι Άγιους Διαβόλου…., S. O. S…., μη ‘’σας κάνουν πιο του κώλου’’….! ---- 
 
Να πεις : «Το Άγιο Πνεύμα ήλθε κάτω με την αλήθεια για να καθησυχάσει τους πιστούς 
και να οδηγήσει και να φέρει καλές ειδήσεις σε αυτούς που υποτάσσονται στον Αλλάχ»………. 
 
Ο Αλλάχ κάνει παράδειγμα την πόλη 2 / 2 : την Μέκκα /          | …..έι, την Βαβυλώνα…!; | 
που ήταν κάποτε ασφαλής και ειρηνική. 
Οι προμήθειές της συνήθιζαν να έρχονται άφθονες από κάθε μεριά : 
αλλά ο λαός της αρνήθηκε τις καλοσύνες του Αλλάχ. 
               [ …..α, Σατανά ‘’θυμίζεις’’, και, ’’μοσχομυρίζεις’’, αχ, ω Αλαλαλαλλάχ…., 
               που σε ενοχλούν κι οι λαφυροτύψεις, κι αυτού, του λαού….! Ρε, χμ, μπας και…! Α, μπα….! ] 
Γι’ αυτό τους βασάνισε με λιμό και τρόμο σαν τιμωρία για αυτά που έκαναν. 
Ένας δικός τους απόστολος ήλθε σε αυτούς, αλλά αυτοί τον αρνήθηκαν. 
Γι’ αυτό η μάστιγά Μας έπεσε πάνω τους για να τους τιμωρήσει για τις αμαρτίες τους. 
 
              $ Βρε Γιαχβαλλαχούλη, κι εσύ βρε Γάβ ρι ελ, αν επιτρέπεις έναν κοινό θνητό να σε συμβουλέψει…., 
              δές ‘το κι έτσι…., υπάρχουν…., πλην απ’ τα, ευκολοδιάκριτα, λάθη λάθη….. και σωστά σωστά…., 
              και τα, δυσδιάκριτα, σωστά λάθη….. και λάθη σωστά….! 
              Άιντε και επαναπροσδιόρισε κι επαναπροσδιορίσου…., 
              αφού…., νααα…., της Δόξας το μεθύσι, ε, διάδοχο έχει της Λόξας το μεθύσι….! $ 
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■ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν σας στέλναμε κάτω ένα Βιβλίο γραμμένο σε πραγματική περγαμηνή 
    // Χα, γιατί όχι έτσι και με τον σε πέτρα νόμο του Μωυσή…., καλέ, και, ΕΣΕΙΣΣΣ…!; Για το ‘’θεό’’θεν…!; // 
και άπιστοι το άγγιζαν με τα ίδια τους τα χέρια, πάλι θα έλεγαν : 
«Μα αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από μαγικά κόλπα». 
 
              || …..Ααααα, χμ…., γι’ αυτό, λοιπόν, κι ο Ιησούς…., τα ‘λεγε ‘’του ανέμου’’…., 
              να…., έπεα πτερόεντα….. κι όχι γραπτά που μένουν….! || 
 
Και θα ρωτούσαν : «Γιατί δεν στάλθηκε άγγελος κάτω, σ’ αυτόν;». 
    // Ω, ρε άπιστα δίποδα…., κοτζάμ αρχάγγελος….. Γάβ ρι Ελ στάλθηκε σε….. όραμά –του….. και δεν…!; // 
Αν στέλναμε άγγελο, η τύχη τους θα ήταν κιόλας σφραγισμένη και δεν θάχαν καιρό πια, ν’ ανακαλέσουν. 
Αν τον κάναμε άγγελο, θα του δίναμε ανθρώπινη μορφή 
             ( Χμ, η όντως αγγελοψυχή δεν ‘’χωρά’’ σε ανθρωποκορμί…., 
             παρά, μόνο, η πρακτορο,’’τσαλαπετεινο’’,ψυχή….! ) 
κι έτσι θα τους προκαλούσαμε σύγχυση σ’ αυτό το σημείο που είναι κιόλας συγχυσμένοι………. 
 
          [ Α, χμ…., κρα -- κρα….. από….. χημεία…., τα δίποδα ζα…., μα….. από….. ’’αλχημεία’’….. φουλ….! 
          Ανακαλέσατε, λοιπόν…., ω άπιστοι…., και….. ξεσυγχυστείτε….! ] 
 
Αν ο Αλλάχ ρίξει στους ώμους σου διάφορα δεινά, 
κανείς δεν μπορεί να σε απαλλάξει από αυτό εκτός από Αυτόν 
κι αν σ’ ευλογήσει με καλοτυχία, να ξέρεις πως εξουσιάζει όλα τα πράγματα.  
                    ---- …..ωχ…., συν και πλην….. σε συνουσία…., του Διαβόλου η εξουσία….! ----          ▓ 
 
            =================================================================== 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            =================================================================== 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 13 --- 22 έως 13 --- 24 ) 
                             13 --- 22 ) 
                                      #9)      Περί θέλησης του Αλλάχ. 
 
█            ◘ Κεφ. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ : 
              Ω άνθρωπε! Ποιό κακό σε παρέσυρε μακριά από τον σπλαχνικό Κύριο 
   // Ω Αλλάχ, εγώ…., που ετυμολόγησα το όνομά σου…., χμ, ψήφισα το Θηρίο…., 
   και βρήκα πως περιέχει και το Αλλά -- Φίδι και το άχ -- πόνο….. σε συνένωση….! Ε, και, γι’ αυτό, πια σε….!  
   Ααααα…., θεοποιημένοι οι Σούπερ ‘’τέτοιοι’’…, ρεεεεε….! // 
              που σε δημιούργησε, σε έστησε όρθιο και σου έδωσε καλοφτιαγμένο σώμα; 
              Όποιο σχήμα και αν σου έδινε Αυτός βέβαια θα σε έπλαθε κατά τη θέλησή Του. ◘ 
 
         ♦ Κεφ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
         Εμείς τους δημιουργήσαμε / τους άδικους άπιστους / 
         και χαρίσαμε δύναμη στα μέλη και τις αρθρώσεις τους, 
         αλλά αν θέλουμε Εμείς μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε με άλλους ανθρώπους. 
         Αυτό είναι μια προειδοποίηση. 
         Εκτέλεσε αυτό το θέλημα, ακολούθησε το σωστό μονοπάτι που οδηγεί στον Κύριο. 
         Δεν μπορείς να έχεις θέληση, παρά μόνο μέσα από τη θέληση του Αλλάχ. 
         Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης. ♦ 
 
            ● Κεφ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
               Να ορκιστείς στο όνομα αυτής της πολιτείας, 
               [ και συ 1 / 1 : ω Μωάμεθ / ο ίδιος κατοικείς σε αυτήν την πολιτεία ], 
               στο όνομα του γεννήτορα 2 / 2 : του Αδάμ / και όλων αυτών που γέννησαν : 
                              ( Ω Ισλαμισμέ, γέννημα θρέμμα των Εβραίων κι εσύ….! ) 
               Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο για να τον δοκιμάζουμε με δυστυχίες. 
 
       { ▪ Ματθαίος : κεφ. 10, εδ. 29 : Ι. Χ : «Δεν πωλούνται δύο σπουργίτια / δούλοι / για μία πεντάρα; 
       Κι όμως ένα από αυτά δεν πέφτει εις την γην, χωρίς την θέλησιν του Πατέρα σας». } ● 
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               -##----------------------------------------###--------------------------------------------##- 
■ Κεφ. Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Να δοξάζεις το όνομα του Κυρίου σου, του Υπέρτατου, που δημιούργησε όλα τα πράγματα 
και τους έδωσε καλές αναλογίες, που έταξε τα πεπρωμένα των ανθρώπων και τους καθοδήγησε, 
που τους δίνει πράσινους βοσκότοπους και μετά τους ξηραίνει. 
Θα σε κάνουμε να αφηγηθείς τις αποκαλύψεις μας, 
ώστε να μη λησμονήσεις καμία από αυτές εκτός από αυτό που αρέσει στον Αλλάχ. 
 
            |**| Α, και, γι’ αυτό είδε δις / …..έι, «υπό δύο μορφάς»…!; / , χμ, το ‘’όραμα’’ ο Μωάμ….! 
            Και….. δις…., ως «καθ’ όλα αποφασισμένο από τον Θεόν»….: Γέν.: 41 : 32…!; 
            Εχ, έχει κι αυτός, κάλέ ‘’ταγμένοι’’ κισμετάκηδες ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ, ενθυμητές -- μνήμονες…., 
            που θυμούνται εκείνα που πρέπει να ξεχνούν….. και ξεχνούν εκείνα που πρέπει να θυμούνται….. 
            κι αλλάζουν, και, τα παλιοκισμέτια Σας, χμ, ανάλογα με τις….. αναλογίες τους….! 
            Χα, την ανάγκη σας έχει, πια, ο ‘’δικτυωμένος’’ ‘’Αλλάχ’’….! Εσάς περίμενε, θαρρείτε…., 
            που, απλά, σας χρησιμοποιεί…., ως και τους, τους ‘’γραμμένους’’ του….: 
            Αβραάμ, Μωυσή κ. λ. π…., και, και, τα περί κι αυτών…., σαν, ακόμα, ’’περνά η μπογιά σας’’….! |**| 
 
Αυτός γνωρίζει όλα τα φανερά και τα κρυφά………. 
 
Όλα αυτά είναι γραμμένα σε αρχαιότερες γραφές, τις γραφές του Αβραάμ και του Μωυσή………. 
 
          ♣ ▪ Ιωάννης : κεφ. 1, εδ. 17 : Ι. Χ : «…..διότι ο νόμος εδόθηκε διά του Μωυσέως, 
          η χάρις και η αλήθεια ήλθαν διά του Ιησού Χριστού». 
          ▪ Ιωάννης : κεφ. 6, εδ. 48, 49 : Ι. Χ : «…..Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. 
          Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα εις την έρημον και πέθαναν». 
          ▪ Ιωάννης : κεφ. 10, εδ. 7, 8 : Ι. Χ : «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. 
          Όλοι όσοι ήλθαν πριν από εμέ είναι κλέπται και λησταί, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν». 
          ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 10, εδ. 4 : «…..Διότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, 
          διά να διακαιωθή καθένας που πιστεύει». 
          ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 5, εδ. 18 : «Εάν όμως οδηγήσθε από το Πνεύμα, 
          τότε δεν είσθε κάτω από τον νόμον». 
          ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 24 : 
          «Ώστε ο νόμος ήτο παιδαγωγός μας έως ότου έλθη ο Χριστός, διά να δικαιωθούμε διά της πίστεως». 
          ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 13, εδ. 38, 39 : «Μάθετε λοιπόν, άνδρες αδελφοί, 
          ότι δι’ αυτού / του ευαγγελίου / κηρύττεται σ’ εσάς άφεσις αμαρτιών 
          και δι’ αυτού καθένας που πιστεύει διακαιώνεται 
          από όλα όσα δεν ημπορούσατε να δικαιωθήτε με τον Μωσαïκόν νόμον». 
          ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 5, εδ. 13 : 
          «Μέχρι της εποχής του νόμου υπήρχε η αμαρτία εις τον κόσμον, 
          αλλά δεν καταλογίζεται αμαρτία εφόσον δεν υπάρχει νόμος». 
          ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 2, εδ. 21 : «Δεν καταργώ την χάριν του Θεού, 
          διότι εάν διά του νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ο Χριστός». 
          ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 10 : «Όσοι βασίζονται εις τα έργα του νόμου, 
          αυτοί είναι υπό κατάραν,…..». 
          ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 7, εδ. 18, 19 : «Καταργείται μία προηγούμενη εντολή, 
          διότι ήτο ανίσχυρη και ανωφελής ---- αφού ο νόμος δεν έφερε τίποτε εις την τελειότητα ---- 
          και εισάγεται μία καλύτερη ελπίδα, διά της οποίας προσεγγίζομεν τον Θεόν.». ♣ 
 
    { Πω -- πω….. νομικό ‘’άδειασμα’’ οι νεογιαχβετζήδες, ω Μωάμ….! Α, γι’ αυτό, εσύ, τους ‘’αδειάζεις’’….! 
    Κενή Διαθήκη η Παλαιά Διαθήκη, πια,  με την Καινή Διαθήκη τους…., κι ας λεν και ξελέν…., αναλόγως….! } 
              -##---------------------------------------------###------------------------------------------------##- 
 
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Αν ο Αλλάχ είχε επιταχύνει την τιμωρία των ανθρώπων 
όπως είχε επιταχύνει την ανταμοιβή τους, το πεπρωμένο τους θα είχε σφραγιστεί από πολλά χρόνια. 
Γι’ αυτό αφήσαμε Εμείς αυτούς που αρνιούνται την Τελευταία Κρίση να βουτηχτούν στην αμαρτία………. 
     [ ▪ Ματθαίος : 24 : 22….: Ι. Χ : «Και εάν δεν εσυντομεύοντο αι ημέραι εκείναι, 
     κανείς άνθρωπος δεν θα εσώζετο, 
     αλλά προς χάριν των εκλεκτών θα συντομευθούν αι ημέραι εκείναι»….! ] 
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Πραγματικά, ο Αλλάχ δεν βλάπτει με κανένα τρόπο την ανθρωπότητα,    / Χ και Χ΄ : αντίφαση…!; / 
αλλά αυτοί βλάπτουν τους εαυτούς τους………. 
 
Ένας απόστολος στέλνεται σε κάθε έθνος. 
Όταν ο απόστολός τους έρχεται, αποδίδεται δικαιοσύνη ανάμεσά τους, δεν σφάλλουν. 
 
       * ▪ Ιωάννης : κεφ. 9, εδ. 5 : Ι. Χ : «…..Όσον καιρόν είμαι εις τον κόσμον, είμαι το φως του κόσμου». * 
                ( …..ω, τότε, τι κρίμα, που πεθαίνουν οι απόστολοί τους…., 
                αφού…., ως αθάνατοι, Γιαχβετζήδες Αλλαχτζήδες…., θα ήσαν εσαεί δίκαιοι και στη δικαιοσύνη…., 
                ως, τότε, χα, με ζώντες τους ‘’τέτοιους’’ τους….. και….. ’’τέτοιους’’ ‘’μας’’….! ) 
 
Ρωτάνε : «Πότε αυτή η υπόσχεση θα πραγματοποιηθεί, αν αυτό που λες είναι αλήθεια;». 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Δεν έχω την δύναμη να ευεργετηθώ ή να απομακρύνω το κακό από πάνω μου, 
παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. 
                      // …..α…., όταν, όμως, πετύχουν τα πολεμοσχέδιά τους…., 
                      θα έχει….. την ανάλογη δύναμη ο Μωάμεθ…., ω κισμετάκηδες…., 
                      και να ευεργετηθεί….. και να ευεργετήσει….! 
                      Εχμ, όλα, κι εδώ, είναι θέμα….. κισμετο·λογικού προκαθορισμού….! // 
Ένα χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί για κάθε έθνος, 
όταν έλθει η ώρα τους, δεν θα καθυστερήσουν ούτε ένα λεπτό, 
ούτε μπορούν να πάνε πριν από αυτήν»………. 
 
               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ♠ Κεφ. ΔΙΩΓΜΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
         Καμιά δυστυχία δεν έρχεται παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ.     / Χ΄ και Χ : αντίφαση…!; / 
         Αυτός οδηγεί τις καρδιές αυτών που πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα. 
         Να υπακούς στον Αλλάχ και να υπακούς στον Απόστολο. 
         Αν αδιαφορείς για αυτόν, γνώριζε πως το καθήκον του αποστόλου Μας 
         είναι μόνο να κάνει σαφές το μήνυμά του.  || Χξς΄, στα….. σαφή μηνύματα….. αίματα και μνήματα….! || 
         Αλλάχ --- δεν υπάρχει θεός εκτός από Αυτόν. Στον Αλλάχ αποθέτει την εμπιστοσύνη του ο πιστός. ♠ 
 
■ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Δικά του είναι τα αγαθά του ουρανού και της γης. // Ε, άντε να κλέψεις και τα των άλλων 6 γεωουρανών….! // 
Αυτός δίνει με αφθονία τα αγαθά σε όποιον Αυτός θέλει και φειδωλά σε όποιον αυτός επιθυμεί. 
Αυτός γνωρίζει όλα τα πράγματα………. 
 
Αν ο Αλλάχ είχε χαρίσει αφθονία στους υπηρέτες του, θα είχαν γεμίσει τη γη από κακό. 
Τους δίνει αυτά που Αυτός θέλει στις κατάλληλες αναλογίες. 
Αυτός γνωρίζει και παρατηρεί τους υπηρέτες του. 
Είναι αυτός που στέλνει κάτω την βροχή για αυτούς όταν έχουν χάσει κάθε ελπίδα, 
και σκορπίζει τις ευλογίες Του. Αυτός είναι ο Ένδοξος Φύλακας………. 
 
Και πάνω στα σημάδια Του είναι τα καράβια 
που ταξιδεύουν σαν λάβαρα 1 / 1 : ή βουνά /       ( …..έι, άρχοντες…!; Χμ, λαο,νερο,κάθιστοι…!; ) 
στον ωκεανό.           [ …..τί…., λαο,νερο,πανθάλασσα…!; ] 
Αν Αυτός θέλει ηρεμεί τους άνεμους ώστε να στέκονται ακίνητοι πάνω στο στήθος του 
 
               $_$…..ουφ, επιτέλους…., λίγος αέρας, ξανά, στο στήθος Του….! 
               Μόνο, βρε μπουρδέ μπερδέ Μωάμ…., μην Του βάζεις και πολύ αέρα του ‘’Αιθέρα’’…., 
               πλην από τις «αλληγορικές» τρίχες σου στο στόμα Του…., χμ, έστω εσύ…., 
               στο στήθος…., που θα τον σκάσεις….. γέρο Κάτθρωπο….! 
               Και πρόσεχε…., που μόνο από Αλχημεία ξέρεις κι όχι από Χημεία…., με τους όγκους 
               των ‘’αερίων’’ του αέρα…., μην ο αγέρας έχει ‘’τέτοιο’’ οξυγόνο : Ο και ‘’τέτοιο’’ Υδρογόνο : Η….. 
               και ενωθούν….. μυστηριακά….. και Του προκύψει ‘’κροτούν αέριο’’ : Ο2Η….. και εκραγεί….! $_$ 
 
[σίγουρα υπάρχουν σημάδια σε αυτό για τους φρόνιμους ανθρώπους που λένε ευχαριστώ], 
ή τους κάνει να φυσάνε σαν τιμωρία για τις κακές τους πράξεις. 2 
/ 2 : οι κακές πράξεις αυτών που ταξιδεύουν με αυτά….. / ………. 
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   (( …..ωωωωω…., και οι θαλασσοπνιγμένοι…., για κακό, τιμωρημένοι….! Ουουουουου….! 
   Ε, και, γι’ αυτά, ω λαοί : νερά…., φρόνιμα και μην τρικυμιάζετε….. από ανεμικές : επαναστατικές ιδέες….! 
   Ναι, μη…., που, έτσι, στενοχωρείτε και τον ‘’ορεσίβιο’’ Κύριο Διόνυσο Αλλάχχχχχ….,  
   χμ, που σας έχει πιόνια στη ‘’σκακιέρα’’ Τουουουουου…., 
   μα και τους ‘’νερο’’κάθιστους : εγκαθέτους Του στα ‘’νερά’’ άρχοντες : βουνά : καράβια : αέρια : νεφέλες…., 
   χμ, όμωςςςςς, που κι αυτούς…., αν Αυτός : ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ δεν μπορεί να ‘’τους ρίξει’’…., 
   ως άτακτους….. ή και για άλλον λόγο : ετσίθελα…., 
   στρέφει ‘’ανεμικά’’ το κατά Σολομώντα ‘’υδάτινον ρεύμα’’ : τους λαούς τους εναντίον τους…., 
   τους τιμωρεί και ‘’τους ρίχνει’’ τους άτακτους και….. μεγαλοφιλόδοξους….! )) 
 
Αν ήθελε ο Αλλάχ θα μπορούσε να έχει κάνει όλους αυτούς να έχουν μια θρησκεία. 
              [ …..ε, τότε…., πώς θα επαληθεύονταν η προφητεία, χμ, του….. ’’Γαμα ήλ’’….: 
              ‘’«Δουλειά δεν είχε ο Διάβολος….. και λυνόδενε τα βρακιά Του….. 
               κι είχε….. δοκίμια….. τ’ αποπαίδια τα παιδιά του….!»’’…., ε, πώς…!; ] 
Αλλά ο Αλλάχ δείχνει τον οίκτο του σε όποιον θέλει, 
οι άδικοι δεν έχουν κανένα που να τους δείξει φιλία ή να τους βοηθήσει………. 
 
Αυτός έφτιαξε για τους ανθρώπους την πίστη που Αυτός έχει αποκαλύψει σε σένα 
       ---- ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 1, εδ. 11, 12 : «Σας κάνω γνωστόν, αδελφοί, 
       ότι το ευαγγέλιον, το οποίον εκηρύχθηκε από εμέ, δεν είναι ανθρώπινον, 
       διότι ούτε το επήρα ούτε το εδιδάχθηκα από ανθρώπους αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». ---- 
και στο παρελθόν διέταξε τον Νώε, και τον Αβραάμ, τον Μωυσή και τον Ιησού, λέγοντας : 
«Τήρησε αυτήν την πίστη και να μείνεις δεμένος με αυτήν». 
Αλλά αυτό για το οποίο τους καλείτε δεν το δέχονται οι ειδωλολάτρες. 
Ο Αλλάχ διαλέγει για αυτό όποιον Αυτός θέλει, και οδηγεί σε αυτό αυτούς που μετανοούν. 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          ♣ Κεφ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
          Στολίσαμε Εμείς τον χαμηλότερο ουρανό / Τί, τον 1ο και ‘’από κάτω προς τα πάνω’’…!; / με λάμπες, 
          στόχους για τους διαβόλους που κατεβαίνουν. 
 
                     *$ …..χμ, τελικά…., είναι έγκορμοι ή ‘’άυλοι’’…!; Ή…!; 
                     Άντε, καλέ ΕΣΕΙΣ, έγκορμοι διάβολοι : σαμποτέρς του ‘’Σατανά’’ είναι…., 
                     άγγελοι άλλου, αντι’’θέου’’, ‘’θεού’’…., που έσπαζαν τις λάμπες ή κι έσβηναν τους πυρσούς…., 
                     για να μπορούν να κάνουν τα σαμποτάζ τους 
                     στο σκοτάδι του αφύλακτου και χαμηλότερου γεω·ουρανού τους…., 
                     εμ, που δεν μπορούσαν δα να φυλάγουν 
                     όλα τους τα σύνορα -- «ουράνιους θόλους : ουρανούς»…., 
                     απ’ όπου κι ‘’αναλαμβάνονταν’’, φορές, κι οι κάθε ‘’τέτοιοι’’ τους σε ‘’ουράνια’’ ‘’Ανάληψη’’….! $* 
 
          Έχουμε ετοιμάσει Εμείς μια μάστιγα από φλόγες για αυτούς, 
          και την μάστιγα της Κόλασης για τους άπιστους : μια κακή μοίρα! ♣ 
 
■ Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν μπορείτε να κατευθύνετε αυτόν που θέλετε : είναι ο Αλλάχ που κατευθύνει αυτόν που Αυτός θέλει. 
Αυτός γνωρίζει καλύτερα αυτούς που χρειάζονται καθοδήγηση. 
           // …..χμ…., έχει, κι αυτός, ο Αλλάχ, ως κι ο δίποδος Γιαχβέ, κάτι δίποδους Σατάν παιδαγωγούς…., 
           συνεργάτες -- συν’’δουλευτές’’ ‘’μας’’…., να…., δίποδα τζίνια για….. ’’μάθημα’’….! // 
Αυτοί λένε : «Αν δεχτούμε την καθοδήγησή σας, θα διωχτούμε από τη γη μας». 
                 [ …..εμ…., ξέρουν, πια, κι από τις ιερές μπλόφες σου, σας, και δεν…., 
                 που, η μυθολογία σας, και σας, έχει….. και….. προηγούμενο….. σημάδι….! ] 
Αλλά δεν τους δώσαμε ένα καταφύγιο ασφαλές στο οποίο τους φέραμε κάθε είδους καρπούς  
για να τρέφονται από Εμάς; Πραγματικά, οι περισσότεροι από αυτούς είναι αμαθείς άνθρωποι……….. 
 
Δεν ελπίζατε / ω πιστοί / ποτέ πως αυτό το Βιβλίο θα σας αποκαλυφτεί. 
Όμως ο Κύριός σας με τον Οίκτο Του έκανε να το δεχτείτε. 
 
              {{ …..εμ, πού να φαντάζονταν κι αυτοί, οι καημένοι, ότι από βασιλιάς θα γίνεις Αρχιβασιλιάς…., 
              ως κι ότι, εκτός από δοκιμαστικές κρίσεις, 
              θα παρουσιάσει ο ‘’γήινος’’ Αλλάχ, χμ, και ‘’ουράνιες’’ ‘’τέτοιες’’….! 
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              Πού να φαντάζονταν κι αυτοί, οι καημένοι, ότι ήταν δυνατό, μετά από τόσα σχιζαλλαχίστικα, 
              να….. υποτροπιάσει η συνείδηση του, χα, ηθικού καθήκοντος Του….. σ,Ο,ι,κτίρμονος….. 
              κι ότι….. στον απίθανο ντουνιά….. ’’όλα’’ είναι πιθανά…., 
              μα που, τώρα κι έτσι, σαφώςςς, θα σε πάρουν στα σοβαρά και θα Σου, Σας, γίνουν….. ασκέρια….! }} 
 
Γι’ αυτό να μην βοηθάς τους άπιστους. 
                  ---- …..σαν ‘’έδεσες τον γάιδαρο’’….,/ πλάτη γυρνάς στον ‘’βάρβαρο’’….! ---- 
 
Μην αφήσεις κανένα να σε απομακρύνει από τις αποκαλύψεις του Αλλάχ, τώρα που σου αποκαλύφτηκαν. 
Προσκάλεσε τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Κύριό σου, 
και μην υπηρετήσεις κανέναν άλλον εκτός από Αυτόν. 
 
             ♦ Κεφ. ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ : ΕΜΕΙΣ :  
             Όσο για την μοναστική ζωή, αυτοί οι ίδιοι / οι χριστιανοί / την καθιέρωσαν 
             [γιατί δεν την διατάξαμε Εμείς σε αυτούς], 
 
                    */* Ω, είναι που διάλεξες τα εύκολα, ω ‘’αντιστοιχία’’ των του αστερισμού του Σκύλου -- Σίριου…., 
                    που, αλλιώς, θα την διέταζαν…., και, την μοναστική ζωή…., 
                    την υπ’ αριθμόν 2, μετά την ασκητική, αυτοπροσφορά στο Θεό….: 
                    αυτοθυσία…., κι αςςς, γενικώς, αυτόθεν ή ετερόθεν, απέτυχαν κατά πολύ….! */* 
 
             θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Αλλάχ, αλλά δεν την ακολούθησαν σωστά….. 
   ( Ε, ω παντογνώστεςςς…., πείτε ‘το, οι αντιμοναχιστές ΕΣΕΙΣ, το πως είναι ο σωστός μοναχισμός….! ) ♦ 
 
                  -%%-----------------------------------------------%%%%%------------------------------------------%%- 
■ Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Χαρίσαμε γνώση στον Δαυίδ και τον Σολομώντα. 
          |*| Εχ, πώς αλλιώς θα έκαναν όλα τα θελήματα του Γιαχβαλλάχ…., που, χμ, επιτέλους, τους βρήκε…., 
          ο διανομέας ‘’κτηματογράφοςςςςς’’…., άνδρεςςςςς κατά την καρδιά του…., 
          χα, και κατά τα ‘’τέτοια’’ του…!; Ω, και τι, κλεμμένη, γνώση από τα που κωδικοποιούν πουλιά….! |*| 
Αυτοί είπαν : «Δοξασμένος να είναι ο Αλλάχ που μας ύψωσε πάνω από τους πιστούς του υπηρέτες». 
Ο Σολομώντας διαδέχτηκε τον Δαυίδ. 
Αυτός είπε : «Να γνωρίζεις, λαέ μου, διδαχτήκαμε την γλώσσα των πουλιών 
                // Ε, και τα κοράκια πουλιά είναι….! Κρα -- κρααααα…., ρε Κοράκι με το Κορά,ν,κ,ι σου….! // 
και προικιστήκαμε με όλα τα καλά πράγματα. Σίγουρα αυτό είναι ένα σημάδι εύνοιας». 
 
         [[ …..Τσίου -- τσίου, ω ψυχοευνούχε και μη, σώρρυ, ψυχοευνοημένε και μη, ρε Σολομώντα….! 
         Και….. δεν είναι να απορεί κανείς για το πώς με τόσα….. αυλοπουλιά γαύγιζε, κι αυτός…., 
         ‘’αντιστοιχία’’, κι αυτός, των του αστερισμού του Σκύλου -- Σίριου, 
         ο υπ’ αρ.1 ‘’επιδαψιλευτικός’’ κλέπτης ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας…., εχ, ιδίως, της κωδικικής…., 
         ως και με τον Γαβ….. ή Γάβριελ…., 1ο σκυλί του Κυρίου -- Αρχισκύλου του Σίριου…., εξού και Γαβ….! 
         Έτσι…., χμ, για να αποκωδικοποιούνται και μερικά….. γαβγιστικά….! ]] 
 
Ο Σολομώντας συγκέντρωσε τις δυνάμεις του από τζίνια / : κατθρώπους…!; / , ανθρώπους, και πουλιά, 
                |/ Χα, να…., τους γνώστες της….: ‘’αιθέριας’’, ‘’υδάτινης’’ και ‘’αέρινης’’ πολεμογνώσης….! /| 
και τους κατεύθυνε σε μάχη. 
              ---- …..σαν είν’ για ‘’ιερό σκοπό’’….,/ πω--πω--πω--πω…., πω--πω--πω--πω….,/ 
              ‘’απ’ όλα έχει ο μπαξές’’….,/ και συν και πλην….. σε ‘’αρπαχτές’’….! ---- 
 
Όταν ήλθαν στην Κοιλάδα των Μυρμηγκιών, ένα ( …..α, αλληγορικό…!; ) μυρμήγκι, είπε στα αδέλφια του : 
«Μπείτε στις φωλιές σας μυρμήγκια, γιατί ο Σολομώντας και οι πολεμιστές του θα σας λιώσουν». 
          /_/ Εμ…., δίποδα μυρμήγκια και άποδος Μυρμηγκοφάγος…., τι άλλο από μυρμηγκόσουπα….! /_/ 
Ο Σολομώντας χαμογέλασε με τα λόγια του, και είπε : 
«Δώσε μου έμπνευση, Κύριε, να σε ευχαριστήσω για τις εύνοιες που έδειξες σε μένα και τους γονείς μου, 
         # …..κατά μάνα…..κατά κύρη….,/ γιος και μυρμηγκοσιχτίρι….,/ 
         κι ο Γιαχβέ, πάντα, ’’ουρά τους’’….,/ κι όλα είν’ μες στη χαρά τους….! Χάιλ, Αλαλαλαλλάχ…., αχ….! # 
και να κάνω καλές πράξεις που θα σου δίνουν ευχαρίστηση. 
    [{ Ω, τι Σατάν Σολομονική….! Α, Σολομωντική, βρε, που η Σολομονική είν’ απ’ τη Μακκαβαία Σολομονή….! 
    Αλλά….. ποία η διαφορά…., που ίδια σκατά του όντως Σατανά ήσαν κι οι δυο…!; }] 
Δέξου με, με τον Οίκτο Σου, ανάμεσα στους δίκαιους υπηρέτες σου»………. 
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Και προς τους άρχοντες είπε / ο Σολομών / : «Ποιός από σας θα μου φέρει τον θρόνο της, 
/ της βασίλισσας του Σαβά / πριν εκλιπαρήσουν για βοήθεια;». 
Ένα δαιμόνιο μέσα από τα τζίνια απάντησε / στον Σολομώντα / : 
   (( Αχ, τι σατάν ‘’Σολομων,τ,ική’’…., χμ, σόλο τζινο·μουνικήηηηη….! 
   Και….. τα τζίνια τους έχουν δαιμόνια | …..ή κι αγγέλια…!; | 
   κι οι άγγελοί τους αγγέλια | …..ή και δαιμόνια…!; | ….! 
   Και, ω βασίιιλισσα του Σαβά, φυλάξου…., να, ίσως, αυτό το τζίνι να ‘ν’ ένα, γιουδικό,  απ’ τα δικά σου….! )) 
«Θα σου τον φέρω πριν προλάβεις να σηκωθείς από το κάθισμά σου. Είμαι αρκετά δυνατός και πιστός». 
                  { …..Ω σπιούνε ’’τσαλαπετεινέ’’….,/ σκύλε πιστέ και δυνατέ….,/ 
                  είναι δύναμη, στοχάσου,/ να ‘χεις πάστρα στη φωλιά σου….! } 
         -%%------------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------%%- 
 
■ Κεφ. ΣΑΒΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Στο Σολομώντα υποτάξαμε Εμείς τον άνεμο, 
      || Λίγο πριν, του υποτάχτηκαν κι οι ΕΜΕΙΣ…., που τα σκυλιά του Σίριου πιστά είν’ στους Κατθρώπους….! 
      Και, νααα…., με ένα ‘’φου’’ το τζίνι : σατάν, ενσαρκωτή πολεμική ιδέα : ‘’πολεμικό ή κροτούν αέριο’’…., 
      έσβησε κι ο άνεμος της ‘’υδάτινης’’, ή κι ‘’αέρινης’’, επανάστασης, χμ, έλιωσε σαν μπρούντζος….! || 
αφού ταξίδευσε ένα μήνα μέρα και νύχτα.   // Στου Αλλάχ το ‘’μαγαζί’’, διάβολοι κι άγγελοι….. μαζί….! // 
 
Του δώσαμε Εμείς μια πηγή που ανάβρυσε λιωμένο μπρούντζο [ Ω, Λέρνη πηγή πολεμοτεχνογνωσίας…!; ] 
και το τζίνι που τον υπηρετούσε με την άδεια του Κυρίου του. | Ε, διάβολοι κι άγγελοί τους δανεικοί τους….! | 
     [ Α, είπαμε…., αδεία Κυρίου, που ο σκοπός τα ‘’μέσα’’ τα αγιάζει …., μόνο που τα ‘’έξω’’ τα λεκιάζει….! ] 
Αυτοί που δεν εκτελούν τις διαταγές Μας θα τιμωρηθούν στην φωτιά της Κόλασης. 
Έφτιαξαν για αυτόν όλα τα καλά που επιθυμούσε : ναούς και αγάλματα, δεξαμενές μεγάλες 
σαν υδραγωγεία και χτιστά καζάνια……….   ---- Χμ, καμπινέδες γιοχ…., που θα είχε, να ‘’μας’’ χέζει….! ---- 
 
        ♦ …..κάλέ…., ο Σολομών…., ο του Δαυίδ…., που είχε, « / σ / κατά σάρκα», απόγονο τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., 
        ο Τράγιος Σολομών με τους 666 : χξς΄ τόνους χρυσού, «κατ’ έτος» συγκεντρώνων ‘τους απ’ άλλους…., 
        νούμερο, το 666, που μια φορά, μόοοοονο, αναφέρεται σε Π. Δ και Κ. Δ…., 
        ε, του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666…., ω Ι. Χήδες -- Ι. Αχήδες….! 
        Ο χλιδάτος, δικός σας, Σολομών, κάλέ, με τον απλοϊκόοο, δικός σας, απόγονόοο του Ι. ΑΧ : Ι. Χ…., 
        τον του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., τον απλοϊκό και φτωχό…., 
        ε, για να μην υποψιαστούμε την κάθε είδους συγγένειά τους…., ως, λ. χ, την κωδικιζέ ιδεολογική….! 
        Χα, ο που ήξερε να χρησιμοποιεί, εξεξεξασκούμενος κι «ορθώς», τον άδικο μαμωνά, 
        ως κι οι….: Πέτρος, Παύλος και τα λοιπά μασο‘’τέτοια’’ του…., 
        κάνοντας παρέα με πλούσιους…., καθώς άλλος Διόνυσος, 
        που είχε, κι αυτός, «αγαπημένο του τόπο διαμονής τα κορφοβούνια» …., 
        εχ, τους ζάπλουτους άρχοντες : όρη και βουνά…., χξς΄ςςςς, τα….. ‘’Τμώλεια βουνά’’…., 
        μιας και στα φτωχά πεδινά είχε λίγο χρήμα, σώρρυ, οξυγόνο…., ναι, ως οξυγονομανείςςςςς….! ♦ 
 
Και όταν είχαμε Εμείς προστάξει τον θάνατό του, δεν γνώριζαν πως ήταν νεκρός 
μέχρι τη στιγμή που είδαν ένα σκουλήκι να τρώει (!;) τα ρούχα του. 
             { …..Ε, δεν θα ήταν σκουληκοφάγο σκουλήκι….. και γι’ αυτό έφαγε τα ρούχα του Σκουληκιού….! 
             Και…., χμ, προσοχή…., ω φωτιοπαίχτες λαομπαίχτες και θεομπαίχτες…., 
             δεν πετυχαίνουν, πάντα, χα, τα πειράματα της νεκροφάνειας…., και, στο….. ’’μαύρο θέατρο’’….! } 
Και όταν το λείψανό του / του Σολομώντα / έπεσε κάτω, το τζίνι κατάλαβε ( !;!;!;!;!; ) πως αν γνώριζαν 
αυτό που είναι κρυμμένο δεν θα είχαν συνεχίσει να ζουν μέσα στην άθλια δουλεία………. 
 
          |*| Εχχχ…., έι λαομπαίχτεςςς…., κάποτε…., που θα τους τελειώσει κι η ενέργεια πλάνης του Γιαχβέ 
          και ξεσχιστεί το….. Καββάλ….. πέπλο κωδικικής πλάνης, και, του Αλλάχ Κάδμου…., 
          ως, επίσης, και τα νεκροφανειακά ‘’τέτοια’’ των άλλων κι αλλού Γιαχβεαλλαχοειδών…., 
          θα αποκαλυφθούν, και, τα….. κρυμμένα….. στα καθελογής φακιρικά σας….. 
          και….. τέρμα το άθλιό σας….. τζινο‘’δούουουλεμα’’…., 
          μα….. τέρμα κι η άθλια, ή κάθε, δουλείειεια….. των αφελώννν λαοτζικιώννν….! 
          Εχχχχχ…., και πολύ κυριακόοο δούουουλεμα στους δούουουλους….! |*| 
 
                 ● ▪ Λουκάς : κεφ. 16, εδ. 8 : Παραβολή άδικου διαχειριστή : Ι. Χ : 
                 «Και επήνεσε ο κύριος / ο πλούσιος αφέντης / 
                 τον άδικον διαχειριστήν / του / , επειδή ενήργησε έξυπνα / με απάτη / , 
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                 διότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου εις τας σχέσεις των με τους ομοίους των 
                 είναι εξυπνότεροι από τους / …..τί, τους….. μαλάκες…!; / ανθρώπους του φωτός». ● 
 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Να μη λέτε / ω πιστοί / για τίποτα : «Θα το κάνω αυτό αύριο», χωρίς να προσθέσετε : «Αν θέλει ο Αλλάχ». 
 
          *$$ …..ωχ, ρε ανισόρροποι κι ΕΣΕΙΣ….. κι εσείς….! 
          Πώς μπορεί να ξέρουν και αυτοί…., 
          πλην Υμών….. και υμών…., των….. απ’ ευθείας Αλλαχο’’σύνδετων’’…., 
          τι να θέλει, στην κάθε φορά, κι ο αρχιανισσόρροπος…., ώστε να ‘χουν συμβατά μ’ αυτόν θελήματα…., 
          λες κι είναι σαν τον Δαυίδ…., που, επιτέλουςςς, τον βρήκε ο Γιαχβέ να του κάνει ό λ α τα θελήματα…., 
          κι όταν, μάλιστα, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν το σχιζοσχέδιό Του…!; 
          Να, το όποιο ‘’τέτοιο’’ Του…., που, για να το πραγματοποιήσει, θυσιάζει όσια και ιερά τους…., κι ας…., 
          έτσι που να μην μπορούν να λένε, κι αυτοί, και, το….. «Αν θέλει ο Αλλάχ»…., 
          όταν, κυρίως, θέλουν το ευνοήτως καλό…., 
          που…., χμ, έτσι…., δεν είναι δυνατόν να το θέλει, πάντα, Αυτός αυτό….! 
          Και…., αν όχι έτσι…, είναι δυνατόν, τότε, ο….. φιλόκαλος Α·α·υτόςςςςς να μη θέλει το καλό…., 
          οπότε….. περιττεύει, και, το….. «Αν θέλει ο Αλλάχ»…!; $$* 
 
Όταν ξεχνάτε, να θυμάστε τον Κύριό σας και να λέτε : 
«Είθε ο Αλλάχ να με οδηγήσει και να με φέρει κοντά στην αλήθεια»………. 
 
        (( ▪ Ιακώβου : κεφ. 4, εδ, 15 : Να λέγετε μάλλον, «Εάν ο Κύριος θελήση, 
        θα ζήσωμεν και θα κάνωμεν τούτο ή εκείνο»….. 
        ▪ Παύλου : Προς θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 3, εδ. 11….. και….. κεφ. 2, εδ. 18 : 
        Είθε ο θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός 
        να κατευθύνη τον δρόμον μας προς εσάς….. 
                   ---- …..ε…., χμ, ας είναι και λίγο….. τροχονόμος ο Γιαχβαλλάχ….! ---- 
        και….. Διά τούτο ηθέλαμε να έλθωμεν σ’ εσάς, εγώ μεν ο Παύλος και μια και δυο φορές, 
        αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. )) 
 
Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα άλλον να τον προστατεύει εκτός από Αυτόν. / τον Αλλάχ / 
Δεν επιτρέπει Αυτός σε κανένα να μοιράζεται την ηγεμονία Του. 
                   --**-- …..όπου βασιλεία…., να…., κι αντιβασιλεία…., 
                   ε, και….. στου βασιλιά την κουτσουλιά….. γιούρια και τζίνια και πουλιά….! --**-- 
              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            ● Κεφ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΕΣ : 
            Αυτός μόνο γνωρίζει για την Ώρα της Κρίσης. 
                     [ …..έι, γνωρίζει ο που προορίζει….. και….. ο που πολεμοστρώνει….. ’’ειρηνο’’στρώνει….! ] 
            Κανένας καρπός δεν σχηματίζεται, κανένα θηλυκό δεν συλλαμβάνει ή δεν γεννιέται 
            χωρίς Αυτός να το γνωρίζει. 
       ---- Εμ, είναι που ξέρει κι από αντισύλληψη και προφυλακτικά ο ιμπεριάλ ‘’ματάκιας’’….! 
       Προφυλλαχτείτε απ’ την Γιαχβαλλαχομαμή…., που γεννά κι ‘’αποβάλλει’’ έθνη σε μια στιγμή….! ---- ● 
 
■ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ : 
Κάθε ένας από τους αποστόλους που Εμείς στείλαμε 
έχει μιλήσει στην γλώσσα του δικού του λαού μόνο, για να τους κάνει σαφές το μήνυμά του. 
    // Σα φώςςς…., χμ, εκτός κι αν αποκωδικοποίησε το ‘’άνωθεν’’ ληφθέν ‘’μήνυμα’’ αλλόγλωσσά τους….! // 
Αλλά ο Αλλάχ αφήνει στο σφάλμα αυτόν που θέλει και οδηγεί αυτόν που Αυτός επιθυμεί. 
Αυτός είναι ο Μεγαλοδύναμος και ο Σοφός………. 
 
«Επιστρέψτε στη θρησκεία μας», λένε οι άπιστοι, «ή θα σας εξαφανίσουμε από τη γη μας». 
Αλλά ο Αλλάχ είπε στους αποστόλους Του : «Θα καταστρέψουμε τους άδικους 
και θα αφήσουμε εσάς να κατοικήσετε στην χώρα μετά από αυτούς. 
 
        ( Χμ, όπως και σήμερα…., για το που ήταν οι ιθαγενείς στην αδικία…., έγιναν των δικαίων αποικία…., 
        που κι απ’ το Ύψος του Αλλάχ…., ’’πάτο’’, να, και αχ και βαχ….! 
        Αχ…., Ιστορία…., χα, Μυθολογία….! ) 
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                ▌ ▪ Ματθαίος : κεφ. 21, εδ. 45 : Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς του, 
                / του Ιησού / κατάλαβαν ότι μιλεί γι’ αυτούς….: Παραβολή του αμπελιού / εκκλησίας / 
                κατά την οποία ο γιος / ο Ιησούς / του αμπελουργού : ‘’Εκκλησιαστή’’ / Θεού / 
                θα εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο τους καταπατητές του αμπελιού, 
                / Γραμματείς, Φαρισαίους,….. / που σκότωσαν πριν, τους προκατόχους του γιου 
                / προφήτες, ιερείς κ. λ. π / κι έγιναν θρήσκαρχοι εκμεταλλευτές….: 
                Ματθαίος : κεφ. 23, εδ. 2….. και….. 33….: Ι. Χ : «Εις την έδραν του Μωυσέως 
                εκάθησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι»….. 
                και….. «Φίδια, γενεά εχιδνών, πώς είναι δυνατόν να αποφύγετε την κρίσιν της γεέννης;». 
                            [ …..α…., τα συμπεράσματα…., απ’ τα ξεράσματα…., δικά σας….! ]  ▌ 
 
Αφήστε να ενδιαφερθεί αυτός που φοβάται το ύψος Μου και τις απειλές Μου». 
Και όταν κάλεσαν βοήθεια, κάθε σκληρός αμαρτωλός καταστράφηκε. 
 
         -$-----------------------------------------------------------###-------------------------------------------------------$- 
               ♠ Κεφ. ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ : ΕΜΕΙΣ : 
               (!;) Κάθε δυστυχία που πέφτει στη γη, ή σε σας τους ίδιους,    / Χ και Χ΄ : αντίφαση…!; / 
               (!;) διατάχτηκε πριν Εμείς την κάνουμε να εκδηλωθεί.  ( Εμ, αφού προορίζετε, προγνωρίζετε….! ) 
               (!;) Αυτό είναι εύκολο για τον Αλλάχ, 
                               [ …..χμ, εύκολη δυσκοίλια…., εμ…., δύσκολη ευκοίλια….! ] 
               γι’ αυτό λοιπόν να μη λυπάστε για τα καλά πράγματα που χάνετε 
               ή να μη χαίρεστε υπερβολικά για αυτά που κερδίζετε. ♠ 
 
■ Κεφ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Κοίταξε το σπέρμα που εκκρίνεις : εσύ το δημιούργησες ή Εμείς; 
                   { …..σαν θ’ αυνανιστώ και εκκρίσω….,/ θα το δω και θα Σας….. ρήσω….! } 
Εμείς είμαστε που στείλαμε τον θάνατο σε σας. Τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει 
από το να σας αντικαταστήσουμε με άλλους όμοιούς σας   || Α, προσφυγοποίησή τους κι εποικισμό….! || 
ή να σας μεταμορφώσουμε σε πλάσματα άγνωστα σε εσάς.   // Ε, λ. χ, σε ‘’νερά’’ του ‘’βούρκου’’….! // 
Σίγουρα γνωρίζετε το πρώτο δημιούργημα. Γιατί, λοιπόν, δεν σκέφτεστε;………. 
 
Κοιτάξτε το νερό που πίνετε. Είστε εσείς που το ρίχνετε από τα σύννεφα ή Εμείς; | Τί, ‘’ουράνια’’ η πηγή…!; | 
Αν θέλαμε Εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πικρό. / Τί, θα ρίχνατε ήσσωπο στο υδραγωγείο –τους…!; / 
             [[…..πλην απ’ τους αγγέλους του Γιαχβέ….,/ που μας αψίνθωσαν, καλέ….,/ 
             να, και τα τζίνια του Αλλάχ….:/ Γιαχβέ κι Αλλάχ….. κι οι δυο με αχ….! 
             Άψινθο…., για ευχαριστώ….,/ και σε Μωάμεθ και Χριστό….! 
             Ουστ κι οι από κει….,/ ούστ κι οι από δω….! ]] 
Γιατί λοιπόν δεν λέτε ευχαριστώ;». 
               -$----------------------------------------------------------###------------------------------------------------------------$- 
 
         ♦ Κεφ. ΣΕΛΗΝΗ : ΕΜΕΙΣ : 
         Στείλαμε την πλημμύρα / στο λαό του Νώε / σαν σημάδι : αλλά θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι; 
                   ( …..’’τα νερά Τους σπάσανε’’….,/ μόν’ τους Νώε άσανε….,/ 
                   κλήρος τους η Γη, βρε, γιούρια….,/ που, για ‘’μας’’, είν’ –‘των τ’ αγγούρια….,/ 
                   ναι, βρε, «ανάξια» μαστούρια….! ) 
         Τους προειδοποίησα, και μετά πόσο αυστηρή ήταν η τιμωρία Μου! 
                    ---- …..έδιωξαν κάθε Νωικό….,/ μα ο Κύριος τους έδωσε/ εποικισμό μαρτυρικό….,/ 
                    ως κι ο ‘’μυγο’’φέρτης Δίας….,/ ο, όμως, κι «απομύιος»….,/ τουτέστιν, ‘’μυγο’’διώχτης, να….,/ 
                    προσφυγοφέρτης, προσφυγοδιώκτης,…../ να…., έτσι, κι ο Γιαχβαλλαχδίας….! ---- 
                ** ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 16, εδ .1 : «Πηγαίνετε / ω άγγελοι / και χύσατε 
                τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού εις την γην». ** 
         Φτιάξαμε το Κοράνι εύκολο για να το θυμούνται : αλλά θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι; 
                // …..έιιιιι…., όσοι δυσκοίλιοι….. στα εύκολα…., άντε….. για εύκοιλα….! // ♦ 
 
       ♠ Κεφ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ : ΕΜΕΙΣ : 
       Δοξασμένος και καθισμένος ψηλά στον θρόνο Του,     / Χξς΄, ρε Μεγ κάλε Νάρκισσε….! / 
       προστάζει το Πνεύμα να κατεβεί σε αυτούς από τους υπηρέτες Του που Αυτός διαλέγει, 
           || Στον αστερισμό του Σκύλου….,/ Κύριε του σκυλο’’μήλου’’….,/ πώς μας ‘’τα ‘κανες του μύλου’’….! || 
       για να τους προειδοποιήσει για την μέρα που θα Τον συναντήσουν, 
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       την μέρα που θα σηκωθούν από τα μνήματά τους χωρίς να υπάρχει τίποτα κρυφό από τον Αλλάχ. 
       Και ποιός θα βασιλεύσει υπέρτατος αυτήν την μέρα; Ο Αλλάχ, ο Μοναδικός, ο Μεγαλοδύναμος. ♠ 
 
■ Κεφ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Υμνείτε τον Αλλάχ, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης!       // ….. γαμαληλούουουουουια….! // 
      || …..α, τους/τις άλλους/λες 6 ουρανούς/γαίες ποίος τους/τις δημιούργησε…!; Αυθύπαρκτοι/τες…!; || 
                [ …..άλα εσωσυμπαντικές ψευδαισθήσεις ο Δεσποινίδος της Σελήνης….! 
                Ε, και, γι’ αυτό θα έχει…., κι αυτός κι οι συν αυτώ…., εξωσυμπαντικές αισθήσεις….! ] 
Αυτός στέλνει τους άγγελους σαν αγγελιοφόρους του, με δύο, τρία ή τέσσερα ζευγάρια φτερά………. 
 
                          ---- …..’’φτερωτοί’’….. πολυ : 2πλο, 3πλο, 4πλο : πράκτορεςςςςς…!; 
                          Μήπως, αλά πολυ’’κέφαλο’’ Ά,δ,ρ,η, είχαν και βοηθούς, λοχίες, υποαγγέλουςςςςς…!; 
                          Όμωςςςςς…., έχουν και τα ‘’νερά’’ κάτι….. ’’φυσαλίδες’’ ‘’τζίνια’’…., που….! ---- 
 
           // Ω, και 666 πούπουλα…., πλην απ’ τα ζευγαρόφτερα…., φίδια φιδοπερίστερα….! 
           Ε, κι οι Ερινύες, μα κι η Γοργώ, είχαν, χμ, 888 ‘’τέτοια’’….! // 
 
Ο Αλλάχ αφήνει στην πλάνη αυτόν που Αυτός επιθυμεί και καθοδηγεί αυτόν που Αυτός θέλει. 
Μην στενοχωριέσαι 1 / 1 : ω Μωάμεθ / μέχρι θανάτου για λογαριασμό τους, 
   | ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 9 : Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας και συμμέτοχος εις την θλίψιν….. | 
ο Αλλάχ γνωρίζει όλες τους τις πράξεις. 
 
                  [[ …..φφφφφ…., μπρε ‘’νεφελ’’εγέρτη Αλαλαλαλλάχ….! 
                  Ε, και τις ‘’υδάτινες’’ ανατρεπτικές επαναστάσεις οι ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’ τις προκαλούν…., 
                  να, τις εναντίον των άτακτων εγκαθέτων τους ‘’νερο’’κάθιστων αρχόντων…., των αποστατών….! 
                  Και, κοίτα, ρε Αλλάχ Διάολε, σώρρυ, Αίολε…., 
                  μη στείλεις ανέμους…., σαν ο Γιαχβέ….. ξαναστείλει «εν νεφέλαις» : ‘’εν πλουσίοις’’ τον Ι. Χ…., 
                  και σκορπίσεις το στείρο όνειρο των ‘’νεφελο’’παρμένων του….! 
                  Κρίμα είναι να σκορπάς όνειρα…., χμ, συ που ‘’μαζεύεις’’ εφιάλτες….! ]] 
 
Ο Αλλάχ στέλνει τους ανέμους που κάνουν τα σύννεφα να κινούνται. [Ε, αν δεν ‘’τα στάζουν’’ οι ‘’νεφέλες’’!] 
Τους σπρώχνουμε Εμείς σε κάποια νεκρή γη και δίνουμε καινούργια ζωή στο άγονο έδαφός της. 
                         // Ε, κι έτσι, εύφορες….. αποικίες…!;….. 
                         Και…., στο σκόρπιο Κοράνι…., τα ‘’τέτοια’’ ντουμάνι….! // 
(!;) Τέτοια είναι η Ανάσταση………. 
                  { …..μ’ ένα τ’ ‘’ανέμου’’ φύσημα….,/ τα ‘’σύννεφα’’ στο ‘’κούνημα’’….,/ 
                  και με ‘’σπρώξιμο’’ απ’ τα ‘’τέτοια’’….,/ ’’νεκραναστάσιμα’’ μπερκέτια….! } 
 
Ο Αλλάχ σας δημιούργησε από την σκόνη, έπειτα από ένα μικρό σπέρμα. Αυτός σας χώρισε σε δύο φύλα. 
Κανένα θηλυκό δεν συλλαμβάνει ή γεννάει χωρίς Αυτός να το γνωρίζει. 
Κανένας άνθρωπος δεν γερνάει ή δεν συντομεύεται η ζωή του 
παρά μόνο σύμφωνα με διαταγή δική Του. Όλα αυτά είναι εύκολα για Αυτόν. 
             // …..ουστ, ρε βρωμοκισμετάκηδες, που μας γερνάτε και μας πεθαίνετε πριν από την ώρα μας….! // 
 
                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ♠ Κεφ. Η ΑΡΑΧΝΗ : ΕΜΕΙΣ : 
         Αλιφ λαμ μιμ. Νομίζουν οι άνθρωποι πως μόλις πουν : «Είμαστε πιστοί», 
                     | …..τί, μετανοιοδηλωσίες τέως φυγόστρατοι είναι αυτοί…!; | 
         θα αφεθούν ήσυχοι και δεν θα δοκιμαστούν με βάσανα; 
 
               $ Α, όσο θα εκτονώνονταν…., που δεν…., ο πολύκοτος αλέκτωρ Μωάμεθ με τα πολλά ‘’τέτοια’’…., 
               ε, άλλο τόσο θα εκτονώνονταν…., που δεν…., 
               κι ο σχιζοδοκιμαστής Αλλάχ με τα πολλά ‘’αλλιώτικα’’…., 
               που ο ένας, να, βασανο·νυμφομανής κι ο άλλος βασανο·πατρομανής…., ρε μανιακομάνιακοι….! $ 
 
         Θέσαμε Εμείς σε δοκιμασία αυτούς που έφυγαν πριν από αυτούς. / …..τί, φυγόστρατοι είναι αυτοί…!; / 
         Ο Αλλάχ γνωρίζει αυτούς που είναι αληθινοί στα λόγια τους και αυτούς που ψεύδονται. 
         Ή μήπως οι άδικοι νομίζουν πως θα ξεφύγουν την τιμωρία Μας; Πόσο άσχημα κρίνουν! 
                       // Ε…., ’’τιμή’’ τους…., που δεν δώσανε σε άτιμους την ‘’τιμή’’ τους….. και….! // ♠ 
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■ Κεφ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλιφ λαμ μιμ. Οι Έλληνες νικήθηκαν 1 
## 1 : από τους Πέρσες, στη Συρία, το 615 μ. Χ. Ο Μωάμεθ είναι με το μέρος των Χριστιανών, 
        || …..ααααα…., πριν, όμωςςς, δεννν….! Αλλά…., χμ, αφού, τώρα, βολεύονται αμφότεροι…., τι….! || 
όχι με το μέρος των ειδωλολατρών Περσών. ## 
          ---- …..εεεεε…., Αλλαχική, ιερή, διπλωματία….. κι όχι πως…., και, Αυτός, μα κι ο Μωάμεθ…., 
          ξαναγάπησαν και ξαναγαπούν, και, τον….. ’’παλιό τους εαυτό’’….! 
          Απόδειξη, ιστορική, η…., ’’στο μέλλον’’…., υποτροπή του παλιού ‘’έρωτά’’ τους με τους ΄Ελληνες…., 
          μάλιστα, Αλλαχική θελήσει….. και συν τοις Περσοίς τα Μωαμάρια…., ’’σάντουιτς’’ τους Έλληνες….! ---- 
σε μια γειτονική χώρα. Αλλά σε λίγα χρόνια αυτοί οι ίδιοι θα νικήσουν : 
τέτοια είναι η θέληση του Αλλάχ στο παρελθόν και το μέλλον. 
Αυτή τη μέρα οι πιστοί θα χαρούν την βοήθεια του Αλλάχ. 
Αυτός δίνει νίκη σε όποιον Αυτός θέλει. Αυτός είναι ο Μεγαλοδύναμος, ο Ελεήμονας………. 
 
Ανάμεσα στα άλλα σημάδια Του / του Αλλάχ / είναι η δημιουργία του ουρανού και της γης 
και η ποικιλία των γλωσσών που μιλάτε και τα διαφορετικά χρώματα που έχετε. 
Σίγουρα υπάρχουν σε αυτά σημάδια για όλη την ανθρωπότητα………. 
              { …..Σατάν ποικιλοδιαιρεί….,/ Θεός ομοενώνει….,/ 
              ποιος είναι ποιος…., συγ·κρίνατε….,/ τυφλώνει….. ξετυφλώνει….! } 
 
Με ένα άλλο σημάδι ο ουρανός και η γη στέκονται σταθερά στη διαταγή Του………. 
          /_/ Τί, όχι φυσικώ τω νόμω κι άπαξ διά παντός…!; Και….. κάθε λίγο….. κι ένα έργο…!; 
          Ε, και, Βούδδα διάβασε το βόδι….! /_/ 
Αυτός συλλαμβάνει τη Δημιουργία και μετά την ανανεώνει : αυτό είναι ευκολότερο για Αυτόν………. 
 
Ακούστε αυτή τη σύγκριση που λαμβάνετε από τις ίδιες τις ζωές σας. 
 
        [[ …..παραβολή των εργατών του αμπελώνος του Ι. Χ / : Ματθαίος : κεφ. 20, εδ. 1 έως 16 / , όπου 
        οι δουλέψαντες πολλές ώρες και, μάλιστα, μες στη ζέστη στον αμπελώνα του σκληρού αμπελουργού 
        πήραν τα ίδια χρήματα, με τους δουλέψαντες το απόγευμα και μες στη δροσιά…., άρα λιγότερα…., 
        έστω, κατά προηγούμενη συμφωνία τους…., κατά το κέφι του αμπελουργού, που….. «είχε δικαίωμα 
        να κάνει ό,τι ήθελε εις την περιουσίαν του»…., παραβολή κατά την οποίαν, χμ, «έτσι», 
        «οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι, και οι πρώτοι τελευταίοι»…., 
        αφού, χα, «πολλοί είναι οι καλεσμένοι, όλίγοι όμως οι εκλεκτοί»….! 
           --*-- Ω, σαλάμ, βρε καββάλ καπιτάλ ιμπεριάλ Ιησούλη με τις εύστοχεςςςςς παραβολές σου….! --*-- ]] 
 
Μοιράζονται οι σκλάβοι σας μαζί σας με ίσους όρους τα πλούτη που σας έχουμε Εμείς δώσει; 
                // Σαφώςςςςς, όχι….! Ούτε με τους Ρωμαίους ούτε με σας….! 
                Χάιλ, σκλαβόφιλε Αλλάχ…., χάιλ σκλαβόφιλε Γιαχβέ….! // 
Τους φοβάστε εσείς όπως φοβάστε ο ένας τον άλλο; 
              { …..χξς΄ςςςς…., οι ιθαγενείς στο φόβο….. και στη φοβέρα οι άποικοι…., 
              μα….. στου χρόνου τα γυρίσματα…., πληρώνονται, και, πείσματα….! 
              Πληρώστε, λοιπόν…., και ξεπληρώστε….! 
              Και…., πληρώνουν…., σαν δεν ξεπληρώνουν…., τα τέκνα….. τα των γονιών τους…., 
              σαν των γονιών τα σφάλματα….. τα τέκνα δεν τα σβήνουν….! Σαφώςςςςς…!; } 
(!;) Έτσι κάνουμε σαφείς τις αποκαλύψεις Μας σε ανθρώπους με φρόνηση………. 
 
Γι’ αυτό να είσαι σταθερός στην αφοσίωσή σου προς την αληθινή πίστη, 
την υψηλή φύση με την οποία ο Αλλάχ έχει προικίσει τον άνθρωπο. 
         *$* …..ννναιαιαι, σταθερός ο Μωάμεθ…., ωρέ πιστό σκυλί του Σίρειου Σκύλου…., 
         χμ, ώσπου να δεις…., στην κρεβατοκάμαρα της φωτόσφαιρας α΄…., τι τρύπα έχει η προίκα….! 
         Και….: το πλευρικό υγρό, ο πηλός, ο θρόμβος του αίματος, το νερό, το σπέρμα, το κενό, 
         το ανάξιο υγρό κ. τ. λ…., στοιχεία απ’ τα οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος…., όλα υψηλής φύσης…!; 
         Καθελογής ‘’Νερά’’, καθελογής ‘’αέρια’’,….. όλα, ίδιαααα…., χμ, στην….. αταξική τους Κοινωνία…!;  
         Αντιφάσκει ή όχι…!; Ε, κωδικικώς, μάλλον, όχι….! *$* 
Η δημιουργία του Αλλάχ δεν μπορεί να αλλάξει. 
                 [ Εχ…., φτάνει που αλλάζει, κάθε τόοοοοσο, τους στίχους του Κορανίουουου….! ] 
Αυτή είναι η αληθινή πίστη, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     ♣ Κεφ. Η ΑΡΑΧΝΗ : ΕΜΕΙΣ : 
     Μερικοί ισχυρίζονται πως πιστεύουν στον Αλλάχ, και όμως όταν υποφέρουν για χάρη Του 
     μπερδεύουν την καταδίωξη που υφίστανται από τους ανθρώπους με την τιμωρία του Αλλάχ. 
 
         ● ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 3, εδ. 5, 6 : «Μήπως είναι άδικος ο Θεός, όταν επιφέρη την οργήν; 
         Κατά ανθρώπινον / …..Παύλος….: «ως προς τη σάρκα»….. / τρόπον μιλώ. Όχι βέβαια! 
         Διότι τότε (!;) πώς θα είναι δυνατόν να κρίνη (!;) ο Θεός τον κόσμον;». 
                     ---- Εχ, κι εδώ γελάμε κατά ανθρώπινο τρόπο…., με τα κρυπτοκατθρώπινα….! ---- ● 
 
     Αλλά αν ο Κύριός τους τους δίνει νίκη, λένε : «Είμαστε στο πλευρό σου». 
                    // …..α, άλλο του απίστου το ‘’μανίκι’’….. κι άλλο του Αλλάχ η, ήττα, νίκη….! 
                    Θα ξεμπερδευτούν, κάποτε, ρε βαρβάροι…., και θα σας, και Σας, κάνουνε….. κουβάρι….! // ♣ 
 
■ Κεφ. ΣΑΒΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Στείλαμε Εμείς ένα απόστολο σε κάθε έθνος 
που το μήνυμά του δεν αποκρούστηκε από αυτούς που ζούσαν μέσα στην άνεση. 
 
    $_$ …..ε, ’’γάντι’’ τους στείλατε…., ’’γάντι’’ τους ήρθε…., χμ, στους ‘’άνετους’’ πλούσιους άρχοντές τους…., 
    και ποιος, καθιερωμένος τους, σταλτός Σας δεν ήταν και δεν τους ήταν ‘’γάντι’’…., 
    σαφώς, σαν ‘’τα έβρισκαν’’ τα….. ’’διαπλεκόμενα συμφέροντα’’…., οπότε….. πανκαθιερωτός ο σταλτός….! 
    Ω…., κι όταν δεν ‘’τα βρίσκανε’’…., ω Μεγαλοδύναμες ‘’Μεγάλες Δυνάμεις’’…., 
    τι κόπος Σας….. για συμφιλίωση των αλλόβουλων ομοίων Σας…., πλην….. σαν δεν Σας βόλευε….! $_$ 
 
Οι άπιστοι λένε : «Μας έχουν δοθεί περισσότερα παιδιά και μεγαλύτερος πλούτος από τους πιστούς. 
Σίγουρα δεν θα τιμωρηθούμε ποτέ». 
      ( Α, ας, επιπλέον, διαβάσει….: Ξενοφώντα, Ισοκράτη κ. λ. π λαφυρολόγους ο Μωάμ και θα δείτε τι….! ) 
 
Να πεις : «Ο Κύριός μου έδωσε άφθονα σε αυτόν που Αυτός επιθυμεί 
και φειδωλά σε αυτόν που Αυτός θέλει. 
Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό». 
         // Ναι, δεν το γνωρίζουν…., ώς να τους το μάθεις…., μπρε Μωαμεθάραρε, κι εσύ…., 
         τους αυτοπρόβλητους προκλητικούς….! // 
 
                          ---------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------ 
■ Κεφ. ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Τα σιν μιμ. Αυτοί είναι οι στίχοι του Δοξασμένου Βιβλίου : 
Θα στενοχωρεθείς ίσως πάρα πολύ εξαιτίας της απιστίας τους. 
         {[ …..ωχ, κι ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., για να αφήνει νηστικές τις συζύγους του το ευαίσθητο Κτήνος…., 
         τί άλλο από στενοχώρια για την απιστία των αλλόθρησκων…., 
         που, έτσι, καταδικαστέοι, χμ, με μάστιγα…!; 
         Τί άλλο…., που….. ούτε κόπτισσες σκλάβες χόρταινε…., τότε…., χα, μετά από τα ρεζιλίκια του….! 
         Τα περί χορτασμού, από μέρους του, θηλυκών : ‘’αδελφών’’ : ‘’σύκων’’ σκλάβων….. 
         είναι ζηλοσυκοφαντίες ‘’άκοπών –του σύκων’’.…! ]} 
Αν Εμείς θέλουμε, μπορούμε να αποκαλύψουμε σε αυτούς ένα σημάδι από τον ουρανό 
που μπροστά του θα σκύψουν τα κεφάλια τους με μεγάλη ταπεινοφροσύνη. 
              [ Βρε…., καλοεξηγείστε ‘τους, κι ΕΣΕΙΣ, 
              και, το πώς θα τους….. ουρανο,εξωτερικο,σημαδοαποκαλύψετε….. 
              και, τότε, θα….. σας επικύψουν αδιαμαρτύρητα…., 
              όπως επέκυψαν κι υπέκυψαν και στον….. Νταλ Κερνέιν / Μ. Αλέξανδρο / ….! ] 
 
Αρνιούνται αυτοί και απομακρύνονται από κάθε καινούργια προειδοποίηση 
που λαμβάνουν από τον Ελεήμονα : 
αλλά η αλήθεια γι’ αυτό που κορόιδεψαν με περιφρόνηση δεν θα αργήσει να χαράξει μπροστά τους. 
             ------------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------------------- 
 
          ♦ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
          Αν το θέλαμε Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε αναθρέψει ένα προφήτη σε κάθε έθνος. 
                            / …..α, να…., ’’678η’’ αντίφαση….! / 
          Μην υποκύπτεις στους άπιστους, αλλά να τους πολεμάς (!;) με αυτό το Κοράνι. 
             || Χα…., ’’ως’’ κι ο Ι. Χ….. κι οι εκάστοτε δικοί του και ‘’δικοί’’ του….. με αφμίστομη ρομφαία….! || ♦ 
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■ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλλά αν ο Αλλάχ δεν σας είχε δείξει την καλοσύνη Του και τον οίκτο Του, 
την ευσπλαχνία Του και την επιείκειά Του, θα είχατε τιμωρηθεί εδώ και πολύ καιρό. 
                    ---- …..Κι ο Σατανάς, όπου μπορεί,/ μόν’ τους δικούς του, συγχωρεί….! 
                    Ιερή διπλωματία : ιερή μπλόφα του αρχιρατσιστή…!; ---- 
Εσείς που είστε αληθινοί πιστοί, μη βαδίζετε στα αχνάρια του Σατανά. 
              [( …..Σαν μάσκα του Θεού φορεί….,/ ο Σατανάς, αλλοιθωρεί….,/ ρεμ τε ρι ρεμ…., ραμ τι ρι ρι….,/ 
              Σατάνα βλέπει το Θεό….,/ τον εαυτό του για Θεό….,/ μόν’ που το έργο….. δηθενό….! )] 
 
Αυτός που βαδίζει στα αχνάρια του Σατανά εξωθείται στο κακό και την απρέπεια. 
        [ Εμ…., τώρα πια, που κι αυτοί εισχώρησαν αφιεμένοι : συγχωρεμένοι σου στο θείο….. Κόμμα σου…., 
        χα, με τα τόσα ανταλλάγματα : ταξίματα και δώρα…., μωρή εξεξεξαγνίστρα Πανδώρα…., τί άλλο…!; ] 
Αλλά αν δεν σας είχε δείξει ο Αλλάχ την καλοσύνη Του και τον οίκτο Του 
κανένας δεν θα είχε καθαριστεί από τις αμαρτίες του. 
Ο Αλλάχ εξαγνίζει αυτόν που Αυτός θέλει, Αυτός τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα………. 
 
Ο Αλλάχ δίνει χωρίς να κρατάει μέτρα σε όποιον Αυτός θέλει………. 
               { Ω ασύμμετρε τω όντως Θεώ ‘’Θεέ’’ : έγκορμε Σατανοκάτθρωπε….! } 
 
Πραγματικά ο άνθρωπος από τον οποίο ο Αλλάχ κρύβει το φως του δεν θα βρει φως πουθενά………. 
         *** Αντιθέτωςςςςς, ρε….! Και….. για σας, ω πιστοί….. κι αυτή η….. παραβολή μου….: 
         Δεν μπορούσαν να σκοτώσουν τη νύχτα…., βάφτισαν το σκοτάδι φως…., 
         ε, και, χα, δεν υπήρχαν, πια, τυφλοί….! *** 
 
Από τα (!;!;!;) ουράνια (!;!;!;) βουνά 
      [ …..χμμμμμ…., από τις αρχοντικές εξουσίες του εξωτερικού, λοιπόννν, κι αυτά τα ‘’τέτοια’’…., τότε….! ] 
Αυτός στέλνει, κάτω χαλάζι, που το ρίχνει πάνω σε όποιον Αυτός θέλει 
και το διώχνει από όποιον Αυτός επιθυμεί. 
Η λάμψη από το φως Του σχεδόν τυφλώνει τα μάτια των ανθρώπων. 
              [{ …..εχ…., πάντα και παντού…., οι πυγολαμπίδες, κοινώς, κωλοφωτιές, 
              φωτοτυφλώνουν τα μάτια των ανθρώπων….. και σκοτοξετυφλώνουν τα μάτια των κατθρώπων….! 
              Και….. κωδικιζέ ‘’τυφλοί’’ οι τυφλοί άνθρωποι…., ωρέ ‘’βλέποντες’’ κάτθρωποι…!; }] 
 
Αυτός κάνει τη νύχτα να διαδέχεται τη μέρα : 
σίγουρα σε αυτό υπάρχει ένα μάθημα για τους ανθρώπους με οξυδέρκεια………. 
                 --*-- …..ε, ρε χξς΄ οξυδερκείςςςςς…., όχι και….. γαρά κιοπέκ γκιτίορ…., μπεάζ κιοπέκ γκελίορ….. 
                 και….. μπεάζ κιοπέκ γκιτίορ…., γαρά κιοπέκ γκελίορ….. κ. ο. κ….! 
                 …..Άσπρο…., μαύρο….: ντούμπλε φας…., Εξουσία δίχως ‘’στιλ’’…., 
                 θέλω να σε ιδώ αν φας…., μα όλο δείχνεσαι προφίλ….! 
                 Ωχ…., βρε ‘’νερά’’…., ποιοί ‘’σας παίζουν τον παπά….. με ντούμπλε φας παπακαλόγερο’’…!; --*-- 
 
Φοβούνται πως ο Αλλάχ και ο απόστολός Του ίσως τους αρνηθούν την δικαιοσύνη τους; 
Σίγουρα αυτοί είναι άδικοι. 
              ---- …..εμ…., αφού είδαν τι έκανες αλλού και με άλλους ‘’ομοίους’’ τους….: 
              στην αρχή μέλι….. και μετά κουρδουκέλι’’…., 
              πώς να σ’ εμπιστευτούν, βρε Μωάμ, και να μην….. και να…!; ---- 
Αλλά όταν οι αληθινοί πιστοί καλούνται από τον Αλλάχ και τον απόστολό Του για να κριθούν, 
η μόνη τους απάντηση είναι : «Ακούμε και υπακούμε». Τέτοιοι οι άνθρωποι σίγουρα θα ευημερήσουν. 
               ( …..με «Μάλιστα…..!»….. και «Διατάξτε….!»….,/ πρόκοψαν όλοι…., ώς και αι ‘’πούστραι’’….,/ 
               αλλ’ όμως…., να, με «Γιοχ….!»….. και «Μπραχ….!»….,/ υπέκυψαν…., και, στον Αλλάχ….! ) 
 
Αυτοί που υπακούνε στον Αλλάχ και στους αποστόλους Του, 
αυτοί που σέβονται τον Αλλάχ και Τον φοβούνται, σίγουρα θα θριαμβεύσουν………. 
                 --//-- …..ναι…., ννναι…., και σήμερα…., να….: στου ‘’Big Brother’’ την Αμέρικα…., 
                 ώς και ‘’νερά’’, κει που πηγαίνουν, ‘’αεριοποιούνται’’….: γίνονται, να, ‘’αέρικα’’…., 
                 ‘’βγαίνουν’’ προκάτ αρχοί μας…., για κάθε….. εκδοχή μας….! --//-- 
 
Να πεις : «Να υπακούτε τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. 
Αν δεν υπακούτε, αυτός θα είναι αναγκασμένος να εκπληρώσει το καθήκον του, 
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όπως εσείς είστε αναγκασμένοι να εκπληρώσετε το δικό σας. 
 
            [// Εχ, κατουρείστε, μια φορά, και εν υπαίθρω…., που, όλο, στα καθίκια κάνετε….. το καθήκον σας….! 
            Εγώ, πάντως, σας προειδοποιώ….: θα πάτε….. από….. αποκωδικική….. ουρολοίμωξη….! //] 
 
      ◘ ▪ Λουκάς : κεφ. 14, εδ. 23 : Ι. Χ : …..και είπε ο κύριος εις τον δούλον, 
                          / …..παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνο, κι αφού πριν αρνήθηκαν να πάνε….. / 
      «Έβγα εις τους δρόμους και εις τους περιφραγμένους τόπους 
      και ανάγκασέ τους να μπουν, / …..όμως, απρόσκλητοι, πριν, αυτοί….. / διά να γεμίσουν το σπίτι μου». ◘ 
 
Αν υπακούσετε αυτόν θα καθοδηγηθείτε. Το καθήκον του απόστολου είναι μόνο να σας προειδοποιήσει». 
Ο Αλλάχ υποσχέθηκε σε αυτούς από εσάς που πιστεύουν και κάνουν καλά έργα 
πως θα τους κάνει αφέντες στη χώρα όπως έκανε τους προγόνους τους πριν από αυτούς, 
 
          ♠ ▪ Λουκάς : κεφ. 22, εδ. 28, 29, 30 : Ι. Χ : «Σεις / οι μαθητές / είσθε εκείνοι που εμείνατε μαζί μου 
          κατά τας δοκιμασίας μου· και όπως ο Πατέρας μου έθεσε εις την διάθεσίν μου βασιλείαν 
          και εγώ διαθέτω διά σας διά να τρώγετε και να πίνετε εις το τραπέζι μου εις την βασιλείαν μου 
          και θα καθήσετε επάνω σε θρόνους, διά να δικάζετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ»….. 
 
          ▪ Ματθαίος : κεφ. 20, εδ. 23, 24 : Ι. Χ : «…..το να σας βάλω όμως να καθήσετε 
          εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου δεν έχω δικαίωμα να το δώσω, 
          αλλά θα δοθή εις εκείνους, διά τους οποίους έχει ετοιμασθή από τον Πατέρα μου». 
          Και όταν το άκουσαν οι δέκα, / μαθητές του Ι .Χ / 
          αγανάκτησαν εναντίον των δύο αδελφών. / των υιών του Ζεβεδαίου / ♠ 
 
πως θα τους δυναμώσει την Πίστη που Αυτός διάλεξε για αυτούς, 
και πως θα διώξει τους φόβους τους και θα τους δώσει ασφάλεια. 
               ** …..’’πολεμόφοβες’’ φουρτούνες….,/ διώχνουνε κι οι ‘’παπαρούνες’’….,/ 
               φέρνουν χασίς ψευδαισθήσεις….,/ στης Ανατολής….. στης Δύσης….! ** 
Να Με λατρεύουν λοιπόν αυτοί και να μην υπηρετούν άλλους θεούς εκτός από Μένα. 
Διεφθαρμένοι είναι πραγματικά αυτοί που μετά από αυτό Με αρνήθηκαν. 
 
          ● Κεφ. ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ : ΕΜΕΙΣ : 
          Στέλνουμε Εμείς κάτω νερό από τον ουρανό (!;) όσο πρέπει, 
                    [ …..εχχχχχ, ποιός ανισόρροπος είναι, τελοσπάντων, ο Υδραυλικός του Ουρανούουου…!; 
                    Ο Γιαχβηλίας….. ή ο Αλλαχγάβ…!; ] 
          και το αποθηκεύουμε μέσα στη γη. Αλλά αν Εμείς θέλουμε, μπορούμε να το πάρουμε όλο. ● 
 
           -------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις : «Αν ο άνθρωπος και το τζίνι ένωναν τις δυνάμεις τους 
για να γράψουν ένα όμοιο με αυτό το Κοράνι, 
σίγουρα δεν θα πετύχαιναν να γράψουν ούτε ένα στίχο σαν αυτό, αν ακόμα βοηθούσαν ο ένας τον άλλο». 
 
          { …..ε, χμ…., φτάνει που….. ο κάτθρωπος και το….. αντιτζίνι ένωσαν τις….. αδυναμίες τους….! 
          Χα…., τί άλλο…., αλληλοβοηθούμενοι…., που….. για τί άλλο θα ένωναν τις αδυναμίες τους…!; 
          Άλλωστε, ο Θεός : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ κι ο Σατανάς : ’’Αντιμεγάλος Αδελφός’’ 
          ‘’συμβιβάζονται ιστορικά’’….! Ναι, σ’ αντιγράφουν, ρε Γιαχβαλλάχ…., 
          που, κι εσύ, «ούτω πως εποίησες»….! Και…., ω το θαύμα των θαυμάτων…., 
          να, με μια –τους μονοκονδυλιά…., η….. άλλη γνώση….. κουτσουλιά….! } 
 
Βάλαμε Εμείς σε αυτό το Κοράνι όλα τα είδη επιχειρημάτων, 
       ---- …..α, ουδεμία αμφιβολία ότι είστε κι εσείς…., και, θρησκειο…., επιχειρηματίες του Διαβόλου….! ---- 
και όμως οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μη πιστεύουν………. 
 
Αυτοί που καθοδηγούνται από τον Αλλάχ καθοδηγούνται σωστά, 
αλλά αυτοί που τους παραπλανά Αυτός δεν θα βρουν φίλο άλλο από τον Αλλάχ. 
                // …..χξς΄, Αλλαχόφιλοι….. κι αλλαχοσύφιλοι…., που λέμε….. και δεν λένε….. και δεν λέτε….! // 
       --------------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------- 
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■ Κεφ. ΑΛ ΧΙΖΡ : ΕΜΕΙΣ : 
Ποτέ δεν καταστρέψαμε Εμείς ένα έθνος που δεν είχε καθοριστεί από προηγουμένως το όριο της ζωής του. 
               ---- …..ααααα…., που ‘στε δεσμευμένοι….. απ’ ‘’αυτό’’, καταστρέφετε τα έθνη….! 
               Εμ, να μην εκτεθείτε, θεοίοιοι Πράματα κιόλας, έναντι της Σαμσάρας, της Ειμαρμένης,….! ---- 
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναβάλουν την κρίση τους, ούτε μπορούν να την καθυστερήσουν. 
 
Λένε : «Εσύ που σου έχει αποκαλυφτεί η προειδοποίηση, σίγουρα είσαι δαιμονισμένος. 
Φέρε κάτω τους αγγέλους αν αυτό που λες είναι αλήθεια». 
Θα στείλουμε κάτω τους αγγέλους μόνο όταν κριθούν. Τότε δε θα λάβουν ποτέ αναστολή………. 
           [ Ε, άντε και δαιμονοκρίνατε, κι άλλο, και, τους αγγέλους…., ω σχιζοκισμετόλογα κορανιοκοράκια…., 
           φέρτε τους ‘’κάτω’’…. , να δουν, επιτέλους, τα ασκερομπουλούκια σας, 
           χμ, τις ψεύτικες αλήθειες σας…., μα και τα αληθινά ψέματά σας…., 
           και…., μετά από την καλή διαστολή σας…, κακή συστολή σας….! ] 
Έτσι θα βάλουμε αμφιβολία στις καρδιές των ενόχων : 
θα αρνηθούν τον απόστολό τους παρόλο που έχουν το παράδειγμα των αρχαίων. 
 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν στέλνουμε Εμείς ένα προφήτη σε μια πόλη 
δοκιμάζουμε το λαό της με συμφορές και δυστυχίες για να τον ταπεινώσουμε. 
      || …..εχ, αλλού κι άλλοτε…., πριν απ’ το κουρδουκέλι…., το μέλι…., 
      κι αλλού κι άλλοτε…., πριν απ’ το μέλι…., το κουρδουκέλι….! 
      Ε, ανάλογα με τον κάθε κι όποτε βαθμό της σχιζοφρένιας του μεγάλου ραδιουργού Αλλάχ…., 
      που, έτσι, και, ο Δημιουργός, ωχ, ο μεγάλος ραδιουργός Γιαχβέ….! Εξεξεξασφαλισμένα πράματα….! || 
Έπειτα αλλάζουμε την κατάστασή τους και τους στέλνουμε καλή τύχη, 
για να πουν την ώρα της ευημερίας τους : «Οι πατέρες μας επίσης είχαν τις χαρές τους και τις λύπες τους». 
Και όταν αδιαφορούν Εμείς τους εκδικούμαστε………. 
 
Μήπως αισθάνθηκαν εξασφαλισμένοι από τις μεγάλες ραδιουργίες του Αλλάχ; 
Κανένας δεν αισθάνεται εξασφαλισμένος από αυτές εκτός από αυτούς που θα χαθούν………. / Ειρωνία…!; / 
 
Και όταν ο Κύριος του αποκαλύφθηκε στο Βουνό, 
 // Α, άρχοντας : ‘’αέρινο’’ Βουνό ήτο, τότε, ο που τον πήγε τον Μωυσή…!; Ε, δε κάνετε ένα αερόλουτρο….! // 
το έκανε να σωριαστεί για να γίνει σκόνη. 
          ---- …..εμ, καρναβάλα ναγκουάλα ήταν….. η του κανιβάλα Γιαχβέ Καμπάλα κουφάλα…., αυτό….! ---- 
Ο Μωυσής έπεσε κάτω αναίσθητος, και όταν συνήλθε είπε : 
«Η Δόξα είναι δική σου! Δέξου τη μετάνοιά μου. Είμαι ο πρώτος από τους πιστούς». 
Αυτός είπε : «Σε έχω εγώ διαλέξει από όλη την ανθρωπότητα για να γνωστοποιήσεις τα μηνύματά Μου 
και τις εντολές Μου. // Χμ, μετά, τα ‘’οπισθιοδειξίματα’’ : το ‘’διαζύγιο’’…!; // 
Να πάρεις λοιπόν αυτά που σου έχω δώσει, και να είσαι ευγνώμονας». 
Γράψαμε για αυτόν πάνω (!;) σε Δέλτους κάθε είδους διαταγές και οδηγίες 
              |_| …..χμ, ΑΥΤΟΙ τους τις έγραψαν σε δέλτους…., μα…., όταν Αυτός αυτο,’’αυτο’’,θεοποιήθηκε…., 
              τις έγραψε, αλλιώς, σε πέτρα…., που ό,τι σε πέτρα γραμμένο, θείοοοοο….! 
              Ή άλλαξε, τελικά και δεν μας το λένε, θεόοοοο, μαζί με τον ‘’χρυσόμοσχο’’ αδελφό του Ααρών…!; |_| 
που αφορούσαν όλα τα πράγματα………. 
 
Αυτός / ο Αλλάχ / απάντησε / στον Μωυσή / : «Θα ρίξω την μάστιγά Μου σε όποιον Μου αρέσει : 
και όμως ο οίκτος Μου περιβάλλει όλα τα πράγματα»………. 
                || Ουστ, ’’θεϊκή’’ σχιζοφρένια Νο 666 με μάσκα, έστω, Νο 888….! || 
 
Ο Μωυσής είπε στο λαό του : «Ζητήστε βοήθεια από τον Αλλάχ και έχετε υπομονή. 
Η γη είναι του Αλλάχ. Αυτός τη δίνει σε αυτούς από τους υπηρέτες Του που διαλέγει. 
Ευτυχισμένη είναι η μοίρα των δίκαιων.». 
Αυτοί απάντησαν : «Μας καταπίεζαν πριν έλθεις και ακόμα μένουμε καταπιεσμένοι». 
Αυτός είπε : «Ο Κύριός σας θα καταστρέψει τους εχθρούς σας 
και θα σας κάνει να κυβερνήσετε αυτήν τη χώρα. Έπειτα θα δει με ποιο τρόπο θα συμπεριφέρεστε»………. 
 
              *** …..χξς΄…., ’’τη μια’’…., μετά από τα του Γιαχβέ άλαλα πέρατα -- σαφή τελεσίδικα μηνύματα…., 
              τα λαλούντα του Γιαχβέ τέρατα….. 
              και ‘’την άλλη’’…., πάλι…., μετά από τα του Αλλάχ άλαλα πέρατα -- σαφή τελεσίδικα μηνύματα…., 
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              τα λαλούντα του Αλλάχ τέρατα….! 
              Και…., πάντα…., όπου σαφή μηνύματα…., αίματα και μνήματα….! *** 
 
Και όμως ανάμεσα στο λαό του Μωυσή υπήρχαν μερικοί που κήρυτταν την αλήθεια και έπρατταν δίκαια. 
Τους διαιρέσαμε Εμείς σε δώδεκα φυλές, μία από κάθε έθνος.  // Τί…., 12 έθνη….. 12 φυλές το Ισραήλ…!; // 
Και όταν ο λαός ζήτησε από το Μωυσή να πιει, του είπαμε Εμείς : «Χτύπησε το βράχο με το ραβδί σου». 
Αμέσως δώδεκα πηγές πετάχτηκαν από το βράχο και κάθε φυλή γνώριζε ποια ήταν δική της………. 
           // ….. τίιιιι….,  μήπωςςςςς…., και, 12, γήινες, ‘’νερο’’δούλες…., για 12, ‘’ουράνιες’’, ‘’νερο’’δούλες…!; //  
    (( Ωχ, ’’τύφλα να έχει’’ η….. Λερναία τρίαινα του Ποσειδώνα, δηλαδή…., 
    που….. χτύπημα και νααα μια…., αλμυρή, μάλιστα…., πηγή…., που η Λέρνη ήταν γλυκιά…., 
    αν και στην ελληνική μυθολογία είχε, ο Ποσειδών, και λίμνες με γλυκό νερό μες στην αλμυρή θάλασσα….! 
    Ωχ, κι ΕΣΕΙΣ, κι εσείς, που, τάχα, για τη διψασμένη ιερή καμήλα του Γιαχβαλλάχ Ταμουνοπιάστηκαν…., 
    νααα, ιμπεριάλ, πόλεμος του νερού, κυρίως, ήταν…., τότε…., ως και σε λίγα χρόνια απ’ το σήμερά μας…., 
    και τα κωδικιζέ ‘’μυστικά’’ τους είναι προφάσεις εν φανεραίς αμαρτίες….! )) 
 
Κανένας δε μπορεί να οδηγήσει το λαό που ο Αλλάχ παραπλανεί. 
Τους αφήνει να σφάλλουν μέσα στη προστυχιά τους. 
               [ …..α, τον….. Παραπλανοπροστυχαλλάχ…., που….. ’’τύφλα να ‘χει’’ το Αρχιτζίνι….! ] 
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν έχετε σκεφτεί πώς ο Αλλάχ αντιμετώπισε τη στρατιά του Ελέφαντα; 1 
/ 1 : Αναφέρεται στη εκστρατεία του Αμπρανά, του χριστιανού βασιλιά της Αιθιοπίας, κατά της Μέκκας, 
λέγεται δε πως έγινε τη χρονιά που γεννήθηκε ο Μωάμεθ….. / 
                 [  Χμ, κι έλεγα κι εγώ….: τόσοι και τόσοι μεγαλο’’τέτοιοι’’…., όλοι, χμ…., με σημεία γεννιούνταν…., 
                  κι αυτό…., η….. φιδόσταλτη αργιλοπέτρα…., χωρίς ‘’τέτοια’’….! 
                  Ε, χα, σημαδιακά πράματα….: Γέννα του σε πολεμοώρα…., ζωή του σε ειρηνοώρα….. 
                  και….. τα ίσια στα ανάποδα….. και τα στραβά στα ίσια….! ] 
 
Δεν ανάτρεψε Αυτός το στρατήγημά τους και έστειλε εναντίον τους κοπάδια πουλιών 
που έρριξαν πάνω τους βροχή από αργιλόπετρες, ώστε έγιναν σαν σιτηρά που τα είχαν φάει τα χτήνη; 
     // …..α, κι ’’όρνιθες στυμφαλίδες’’….. και στις Γιαχβαλλαχίδες….! Ε, νααααα κάτι….. καταπέεελτεςςς….! // 
 
           ■ Κεφ. ΣΧΟΙΝΙ : ΜΩΑΜΕΘ : 
           Μακάρι να χαθούν τα χέρια του Αμπού---Λαχάμπ. 3 
            / 3 : θείος του Μωάμεθ και από τους πιο φανατικούς του αντιπάλους….. / Μακάρι να χαθεί ο ίδιος. 
                   [ …..μωρέ…., ας έκανε ‘’το φονικό θαύμα’’ του ο ‘’θείος’’, θείος του Μωάμ, Αμπού---Λαχάμπ…., 
                   και θα κοιτάζαμε τι τροπή θα έπαιρνε, και, η Ιστορία….! Αλλά…., αχ…., εχχχχχ…., Αλλάχ….! ] 
 
        -%-------------------------------------------------------%%%---------------------------------------------------------%- 
■ Κεφ. ΕΞΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Ήταν αυτός που έδιωξε τους άπιστους ανάμεσα από τους Λαούς του Βιβλίου 
από τις κατοικίες τους στην πρώτη εξορία. 1 
[1 : Αναφέρεται στην εκστρατεία του Μωάμεθ κατά των Ιουδαίων του Ναδίρ στην Αραβία]………. 
                  ---- …..α…., όμως…., στην ‘’τέτοια’’ εκστρατεία του….. κατά των Ιουδαίων του….. Ζενίθ…., 
                  τι ξεσπίτωμά σας….. και τι επανασπίτωμά τους….! ---- 
 
Ήταν ο Αλλάχ που σας επέτρεψε να κόβετε ή να αφήνετε τις φοινικιές 
(!;) για να μπορεί Αυτός να ταπεινώνει τους άδικους. 
Όσο για τα λάφυρά τους που ο Αλλάχ έδωσε στον απόστολό του, 
δε σπηρουνίσατε ούτε ένα άλογο ούτε καμήλα εσείς για να τα καταλάβετε : 
      || Έι, τους γάιδαρους…., ρε σφιγγόπουγκε επιστάτη Μωάμ…., ποιοί τους σπηρούνισαν και δεν…!; || 
αλλά ο Αλλάχ δίνει εξουσία στους αποστόλους Του να έχουν ισχύ πάνω σε αυτούς που Αυτός θέλει. 
Αυτός έχει δύναμη πάνω σε όλα τα πράγματα………. 
 
        ♦ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
        Αν ήθελε ο Αλλάχ, θα σας είχε ενώσει σε ένα έθνος. 
           /*/ …..ωχ…., ευτυχώς που δεν συνέβη ‘’τέτοια’’…., ανάποδη…., πανομογενοποίηση…., 
           ε…., που δεν είναι δα κι απολύτως Κτήνος ο όντως Σατανάς…., 
           χμ, σαν του….. ξεφεύγουν και μερικά καλά…., χα, σαν μεταμορφώνεται σε άγγελο του φωτόςςς….! /*/ 
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       Αλλά Αυτός αφήνει να σφάλει όποιος Αυτός θέλει και οδηγεί όποιον Αυτός επιθυμεί. 
       Θα ανακριθείτε για όλες σας τις πράξεις. ♦ 
           -%---------------------------------------------------------%%%----------------------------------------------------------%- 
 
■ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν ο Κύριός σας είπε στους αγγέλους : ( Ε, άει στα τσακίδια, όλοι –σας, ‘’Θεοκτόνοι’’….! Καλώς είστε….! ) 
 
   { Έι, εγώ, πάντως, τους όντως αγγέλους τους αγαπώ, και, γι’ αυτό, περισσότερο κι απ’ τον όντως Θεό….! 
   Χμ, «κατά ανθρώπινον / …..όχι ως προς το πνεύμα»….. / τρόπον ομιλώ» κι εδώ….! } 
 
«Βάζω στη γη κάποιον / το Σατανά / που (!;) θα κυβερνά σαν αντιπρόσωπός Μου»,  / Ναι, σκατΑλλάχ….! / 
αυτοί απάντησαν : «Θα βάλεις αυτόν που θα κάνει κακό και θα χύσει αίμα όταν εμείς έχουμε υμνήσει 
και τιμήσει το όνομά Σου τόσο καιρό;».            / Α, κάλέ, πώς το ήξεραν κι αυτές οι δίποδες μούμιες…!; / 
 
         [[ …..χξς΄ςςςς…., με ‘’άλλα’’, ‘’Κυριακά’’, λόγια….: 
         «Αγέλη αγγέλοι…., το σκασμό….,/ ’’μην πάρω ανάποδες στροφές’’…../ και πάνε όλα σε ευθεία….,/ 
         γρι που δεν ξέρετε από…../ ’’Προïστορικό Συμβιβασμό’’…../ και αντιπροσωπεία….!»….! 
         Να, ρε θρησκειομαστουρωμένα λαοτζίκια…., ’’μυστηρίως’’ κρυπτοσατάνες οι φανεροθεïστάδες σας…., 
         που….. τσιράκι είχε ο «σπάρτης» Αλλάχ το δικό του «σπαρτό» Αρχιτζίνι Γάβ ρι Ελ….. 
         κι απορείτε που συνεργάζονταν οι Γιαχβαλλαχτζήδες, και, με τα γαβσατανοτζίνια….! 
         Σκασμόςςς, σιωπήηη…., που Αφεντικό είναι και κάνει ό,τι θέλει…., ως θα έλεγε κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ]] 
 
Αυτός είπε : «Εγώ γνωρίζω αυτά που εσείς δε γνωρίζετε». 
Αυτός δίδαξε στον Αδάμ τα ονόματα όλων των πραγμάτων 
και έπειτα τα έβαλε μπροστά στους αγγέλους, λέγοντας : 
«Πείτε μου τα ονόματα αυτών των πραγμάτων αν αυτά που λέτε είναι αλήθεια». 
«Να είσαι Δοξασμένος», απάντησαν, «δεν έχουμε γνώση άλλη 
από αυτή που Εσύ μας έχεις δώσει. Εσύ μόνο είσαι σοφός και παντογνώστης». 
 
   [/ Ε, σοφοί, και, οι λεξικογράφοι –τους…., α, που κωδικοποίησαν, συνωμοσιακά, τις λέξεις του Λεξικού, 
   τα Συντάγματα, τις Νομοθεσίες,….. δόλια και εις βάρος –σας….., σκεψομπουρντισμένοι θρησκοόχλοι….! /] 
 
Τότε είπε Αυτός στον Αδάμ : «Να πεις σε αυτούς τα ονόματά τους». 
Και όταν ο Αδάμ ονόμασε τα πράγματα, Αυτός είπε : 
«Δε σας είπα πως γνωρίζω τα μυστικά του ουρανού και της γης, 
και όλα αυτά που κρύβετε και όλα αυτά που φανερώνετε;». 
Και όταν είπαμε Εμείς στους αγγέλους : «Προσκυνείστε τον Αδάμ», 
 
            ---- …..ε, χμ, αρχή σοφίας….. ’’ονομάτων’’ επίκυψις…., που δεν λένε….! 
            Και….. πώς και ‘’δεν ‘βγάλαν’’ τον Μωάμ….. ντουγρού απόγονο του Αδάμ….! 
            Και….. ωχ αμάν--αμάν--αμάν…., άξιοι…., που ‘’σας κάνουν μαμ’’….!….. ---- 
 
όλοι τον προσκύνησαν εκτός από το Σατανά, που αρνήθηκε υπερήφανα και έγινε άπιστος. 
 
          [ …..στο….. ’’μαύρο θέατρο’’ του Απροσώπου…../ το θέατρο του Αντιπροσώπου…../ 
          κι όταν γυμνός ο βασιλιάς…../ ’’πουλί’’ του ο αντιβασιλιάς….! 
          Α…., οι άντρες…., οι αρσενικοί….,/ δεν επικύπτουν…., στην αρχή….,/ 
          μόν’…., στο τέλος…., επικύπτουν…../ και, για πάντα, υποκύπτουν….! 
          Αρσενικά πράματα….. για αρσενικούς….. και θηλυκά….. για θηλυκούς….! ] 
 
Στον Αδάμ είπαμε Εμείς : «να ζήσεις με τη γυναίκα σου στον Παράδεισο 
και να τρώτε από όποιους καρπούς θέλετε. 
Αλλά μη πλησιάσετε ποτέ αυτό το δέντρο γιατί θα γίνετε παραβάτες και οι δυό σας». 
Αλλά ο Σατανάς τους έκανε να ξεπέσουν από τον Παράδεισο και έφερε τον αφανισμό τους. 
«Φύγετε», τους είπαμε Εμείς, «και οι απόγονοί σας θα γίνουν εχθροί ο ένας με τον άλλο. 
Η γη θα σας προμηθεύσει για λίγο την τροφή σας και την κατοικία σας». 
Μετά ο Αδάμ δέχτηκε διαταγές από τον Κύριό του, και ο Κύριός του μαλάκωσε απέναντί του. 
Αυτός είναι ο επιεικής, ο Ελεήμονας. 
                          *$…..σχιζοστροφές και στις Γραφές…../ ’’τέτοιες’’ και στις Αντιγραφές….,/ 
                          τη μια ‘τους μήλα του Γιαχβέ….,/ του Αλλάχ φιρίκια στην των δε….! *$ 
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«Πήγαινε εκεί, κάτω», του είπαμε Εμείς. «Όταν αποκαλυφτεί η καθοδήγησή Μας 
αυτοί που θα την ακολουθήσουν δε θα έχουν τίποτα να φοβηθούν ή δε θα μετανιώσουν για τίποτα, 
αλλά αυτοί που αρνιούνται και αποκηρύσσουν τις αποκαλύψεις Μας 
θα γίνουν κληρονόμοι της Κόλασης, και θα κατοικήσουν εκεί για πάντα»………. 
 
Παιδιά του Ισραήλ, να θυμάστε τα αγαθά που σας έχω Εγώ / ο Αλλάχ / δώσει, 
και που σας έχω εξυψώσει πάνω από όλα τα έθνη. 
     // Χμ, τους ζάλισες με τα πάνω κάτω….. και στον πάτο….. μες στο τρελό….. ασανσέρ της εξεξεξουσίας….! 
     Ε, να, ρε, ζουρλέ Μωάμ, εξυψωμένος λαός ο του Ισραήλ…., εκλεκτός…., 
     και μην τους ξαναγαβγίσεις, και, γι’ αυτό….! // 
Προφυλαχθείτε από τη μέρα που κάθε ψυχή θα σταθεί μόνη : 
που ούτε μεσολάβηση ούτε λύτρα θα γίνουν δεχτά από αυτή, ούτε θα έχει καμία βοήθεια………. 
 
Όταν είπατε / ω Ισραηλίτες / στο Μωυσή : «Δε θα σε πιστέψουμε 
μέχρι να δούμε τον Αλλάχ με τα μάτια μας», 
ένας κεραυνός σας χτύπησε ενώ κοιτούσατε ψηλά.    // …..χα, ίδιος προφητηλίας κι ο Μωυσούλης….! // 
Έπειτα σας συνεφέραμε Εμείς από την έκπληξή σας, ώστε να πρέπει να ευχαριστείτε………. 
 
«Μωυσή», είπατε εσείς, 1 /1 : ω Ισραηλίτες/ «δε μπορούμε να υποφέρουμε πια να τρώμε τα ίδια και τα ίδια. 
Ζήτησε από τον Κύριό σου να μας δώσει μερικά από τα πράσινα χόρτα που φυτρώνουν στη γη, 
αγγούρια, καλαμπόκι, φακές και κρεμμύδια». 
 
         [[ …..Πρώτα, ‘’λάφυρο’’, το νέκταρ…../ και, μετά, κι η αμβροσία….,/ 
         να, μια του Αλλάχ αιτία…., ω λιγούρια….,…../ 
         ως κι ο Μωυσής…., λιγούρης….,/ έτσι, ’’τέτοιος’’, κι ο Μωάμ….,/ 
         ’’μια χαψιά του κι όλους μαμ’’….,/ ε, κι άει στ’ αγγούρια….! ]] 
 
«Τι!», απάντησε αυτός. «Θα αλλάξετε τα καλά με τα άσχημα; Πηγαίνετε πίσω στην Αίγυπτο. 
Εκεί θα βρείτε όλα αυτά που έχετε ζητήσει». 
 
         ♣ …..εχχχχχ…., να μην καταργηθούν κιόλας κι οι ταξικές διαφορές…, βρε αχόρταγοι λαοτζίκοι…., 
         που κι ο Ουρανόςςς είναι με τάξεις….! Αχ, να, βρε άθλιοι…., εξοργίστηκε ο ‘’διαιτολόγος’’ Αλλάχ…., 
         που…., λες κι είσαστε ηλίθιοι…., αλλάζετε τα καλά πράγματα με τα άσχημα…., 
         σαν σας το μυριοείπαν, και οι απόστολοι, πως με αυτά ο φίλος σας ο Αλλάχ 
         παρασέρνει στην αμαρτία τους ντεμέκ προνομοιούχους του…., 
         χμ…., για να τους μαστιγώσει στο τέλος…., ντα, ντα, ντααααα….! 
 
         Και…., ω Μωυσάραρε, κι εσύ…., τέτοια έκανε κι ο αρχιβασιλιάς Δίας…., 
         μα, να, ένα μάτσο κόκκαλα τυλιγμένα με λίπος : μερίδιο….! 
         Χμ, εκεί στη Μυκώνη, όπου μαζεύτηκαν διαμαρτυρόμενοι, έτσι και για τα ‘’τέτοια’’ σας, 
         θνητοί και θεοί, χμ, για ν’ αποφασίσουν σχετικά με τα αμοιβαία προνόμιά τους…., 
         θνητοί και θεοί…., χμ, τσς, θεοποιημένοι βασιλείς και τα όπου τσιράκια τους σατραπίδια…., 
         κι ειδικά για τη διανομή των σφαγίων στις θυσίες….! 
         Να, λοιπόν, μια ‘’πλάκα’’…., λες, στον μαλάκα…., 
         κυρίως, από τον συνδικαλιστή του λαού και, μάλλον, ακόμα, όχι τσιράκι του κερατοΔία, ως μετά,….. 
         τέτοια, ή ‘’τέτοια’’ ‘’πλάκα’’, που λύσαξε κι έγινε πιο λαοκτόνος ο Δίας…., και, με αντιλαϊκούς νόμους…., 
         ‘’πλημμυρίζων τις θάλασσες’’, ε, με ‘’εκβολή’’ ξένων ‘’ποταμιών’’:μυιών:προσφύγων ο «ξένιος μύιος»…., 
         ναι, ω, κι εσείς,  ’’αναποκωδικοποίητα’’ μυθολογιο,θρησκο,μαστούρια…., ιδίως, οι νυν Έλ ληνες….! ♣ 
 
                   ♦ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 13, εδ. 5, 6 : «Η συμπεριφορά σας να είναι απηλλαγμένη 
                   από αγάπην προς το χρήμα, να αρκήσθε εις όσα έχετε, διότι ο Θεός είπε, 
                   Δεν θα σε αφήσω έρημον, ούτε θα σε εγκαταλείψω· και έτσι μπορούμε με εμπιστοσύνη να λέμε, 
                   Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνη ο άνθρωπος;». 
       || Χμ, κι αυτός…., που όλο εξεξεξασκούνταν, πλάι σε πλούσιους, στη χρήση του μαμωνά…., ε, τι….! || ♦ 
 
Σημαδεύτηκαν από ντροπή και αθλιότητα και εξόργισαν τον Αλλάχ, 
επειδή δεν Τον πίστεψαν και σκότωσαν τους προφήτες τους άδικα, 
επειδή ήταν επαναστάτες και παραβάτες………. 
  // Παράβαση….. και σύμβαση…., παράσταση….. κι επανάσταση…., ε, ως ανάποδοι, ανάποδα κοιτάτε….! // 
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Όταν ο Μωυσής είπε στο λαό του : «Ο Αλλάχ σας προστάζει να θυσιάσετε μια αγελάδα», 
αυτοί απάντησαν : «Παίζεις μαζί μας;». 
«Ο Αλλάχ απαγορεύει να είμαι τόσο ανόητος!» απάντησε αυτός. 
      ( Α, τώρα, χέστης το θρασίμι ο Μωυσής μπρος στο δυναμωμένο λαό…., μα, μετά, χμ, λαοσφάχτης….! ) 
«Ζήτησε από τον Κύριό σου», είπαν αυτοί, «να μας πει τι είδους αγελάδα θέλει». 
Ο Μωυσής απάντησε : «Ο Κύριός σας λέγει : 
   || Χα…., το….. ’’σκουριασμένο τηλέφωνο παίζουν τα τεκνία….! Και τι απευθείας ‘’σύνδεση’’ ο Μωυσής….! || 
‘’Να μην είναι ούτε γέρικη αγελάδα ούτε δαμάλι, αλλά μια ενδιάμεση’’. 
Γι’ αυτό να κάνετε όπως σας διατάξει». 
 
«Ζήτησε από τον Κύριό σου», είπαν αυτοί, «να μας πει τι χρώμα θέλει να έχει η αγελάδα». 
     ( Ααααα…., οι κανιβάλες Καββάλες ανθρωποθυσιαστές….. μέχρι και τα χρώματα τα κωδικοποίησαν….! ) 
Ο Μωυσής απάντησε : «Ο Κύριός σας λέγει : ’’Να είναι κίτρινη η αγελάδα, 
        [[ Α, στην Ινδική γλώσσα…., την της….. ενδια·μέσης οδού…., 
         τις «τροφοπρομηθεύτριες», κίτρινες, δίποδες, αγελάδες…., τις λεν Βεσχίας….! 
         Ναι, και….. τις άσπρες τις λεν Βραχμάνους…., τις κόκκινες Ξαντρίγια και τις βαθυγάλαζες Σούντρας…., 
         εχ, που οι κλασμένες κι ουχί πλασμένες των κατωτέρων τάξεων είναι πολύχρωμες και παρδαλές…., 
         χα, που ο ‘’τζινογόργονος’’ Πουρούσα…., αυτός που απ’ τα μέρη του σώματός του π,κ,λάστηκαν…., 
         από τη μέση και κάτω είχε παρδαλόχρωμα, ακοινώνητα, μέλη : στρώματα….: ‘’αγενή ύδατα’’…., 
         ενώ από τη μέση και πάνω είχε τέσσερα μονόχρωμα, κοινωνικά, στρώματα….: 
         άσπρο, κόκκινο, κίτρινο και βαθύ : «ζωηρό» γαλάζιο….: ξηρά και υγρά αέρια….! ]] 
ένα ζωηρό κίτρινο χρώμα που να είναι ευχάριστο στα μάτια’’.». 
 
«Ζήτησε από τον Κύριό σου», είπαν αυτοί, «να μας πει τι είδους αγελάδα θέλει ακριβώς, 
γιατί για εμάς οι αγελάδες είναι όλες ίδιες. Αν θέλει ο Αλλάχ θα οδηγηθούμε σωστά». 
Ο Μωυσής απάντησε : «Ο Κύριός σας λέγει : ’’Να είναι μια γερή | …..«αλληγορική»…!; | αγελάδα 
που να μην είναι κουρασμένη από το όργωμα των χωραφιών ή το πότισμα των αγρών, 
μια που να μην έχει καμιά αρρώστια’’.». « (!;) Τώρα μας τα έχεις πει όλα», 
απάντησαν και έσφαξαν μια αγελάδα, ενώ σχεδόν είχαν αποτύχει να το κάνουν………. 
 
         || «Τώρα…..»…!; Τί, τον Μωυσή χρειάζονταν οι ‘’κουρασμένοι’’…., ε, για να πετύχουν να το κάνουν…., 
         ήτοι, το να ξεκάνουν οι κωδικογνώστες μη πάτος λαός τον ‘’σκιαστή’’ τους ‘’λόφο’’ -- αγελάδα…., 
         χμ, τον με πρασινάδα…., όπου έβοσκε η ξεκούραστη κίτρινη αγελάδα -- λόφος…., 
         την που τους ‘’άρμεγε’’ και δεν τους άφηνε να την αρμέγουν και να πίνουν απ’ το γάλα της…!; || 
 
     ([ …..α, ένα χρόνο, καβουρμά, γελαδομεζέ με τα ουζάκια του ο Μωυσούλης κι η συναρχοπαρέα του…., 
     στην υγειά του Κυρίου του, και τους…., χμ, που του απαγόρευε, κι αυτουνού, να είναι τόσο ανόητος….! 
     Μεσήλικας και κίτρινη…., ξεκούραστη και υγιής…., μου--μου η αγελάδα…., λοιπόν…., 
     πετύχαινε να κολποευχαριστεί, και, τα μάτια του, κι αυτός…., ο….. Εξεξεξέντολος Εξεξεξάγγελος…., 
     κι αλί στους σχεδόν αποτυχημένους, και, ως προς το να τους….. το κάνουν….! 
     Όι, ω δίποδη, «αλληγορική», αγελάδα….! ]) 
 
Στον Μωυσή δώσαμε Εμείς τις Δέκα Εντολές και μετά από αυτό στείλαμε Εμείς άλλους αποστόλους. 
Δώσαμε Εμείς στον Ιησού, το γιο της Μαρίας,   // Ε, καλώς…., όχι τον γιο της Μύριαμ Ιησού…., που….! // 
αληθινά σημάδια και τον ενισχύσαμε με το Άγιο Πνεύμα. 
Θα περιφρονείτε λοιπόν κάθε απόστολο που το μήνυμά του δε θα σας αρέσει, 
κατηγορώντας μερικούς για απάτη και σκοτώνοντας άλλους;………. 
 
Να πεις : «Οποιοσδήποτε είναι εχθρός του Γαβριήλ» 
[που με τη χάρη του Αλλάχ σου αποκάλυψε το Κοράνι 1 / 1 : ω Μωάμεθ / 
για να γίνει οδηγός και φως για τους πιστούς, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες γραφές] 
«οποιοσδήποτε είναι εχθρός του Αλλάχ, των αγγέλων Του, ή των αποστόλων Του, 
ή εχθρός του Γαβριήλ ή του Μιχαήλ, 
   ---- Α, κι ο Μιχαήλ τίνος άγγελος είναι….. κι από ποιόν εκ των επτά ‘’ουρανών’’….. κι ‘’αντιδιαστέλλεται’’…!; 
   Και….. εσείς…., όχι, ρε, ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., προσοχή στις….. ’’ταυτίσεις’’ σας….! ---- 
θα κάνει τον ίδιο τον Αλλάχ εχθρό του : (!;) ο Αλλάχ είναι εχθρός των άπιστων»………. 
               { …..Άσε στον Ήλιο, και, τον ‘’Μιχαήλ’’ ….,/ ω Αρχισκύλε Γαβριήλ….,/ 
               και το Θεό….. στο Εξωσύμπαν….,/ 
               που στη Σελήνη τάγμα ένα….,/ με αρχισκύλαρο εσένα….,/ κι αναμφιβόλως και στο Σύμπαν….! } 
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          ●  ▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3 : «…..και κάθε πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί 
          ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως άνθρωπος, δεν είναι από τον Θεόν. 
          Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, 
          διά το οποίον έχετε ακούσει ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον». ● 
 
Τέτοιες είναι οι αποκαλύψεις του Αλλάχ. Τις απαγγέλλουμε εμείς σε εσάς με όλη την αλήθεια, 
   // …..χξς΄, πλην από βραβείο….. ’’τριάκοντα αργυρίων’’…., ε, να κι ένα, χμ, ορθόφωνης, απαγγελίας….! // 
γιατί είσαι εσύ (!;) ένας από τους αγγελιοφόρους Μας. 
 
                                            | …..Χάιλ, ω Χιτ·λέρα αντιπροσωπεία των αντιπροσώπων….! | 
                     ♦ ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ .5, εδ. 5, 6 : «Έτσι και ο Χριστός, 
                     δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν να γίνη αρχιερεύς, 
                     αλλ’ έγινε αρχιερεύς από εκείνον που του είπε, Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε εγέννησα, 
                     όπως και εις άλλο μέρος λέγει, Συ είσαι αιώνιος αρχιερεύς κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ». ♦ 
 
Από αυτούς τους αγγελιοφόρους έχουμε Εμείς εξυψώσει μερικούς πάνω από τους άλλους. 
Σε μερικούς ο Αλλάχ μίλησε απ’ ευθείας, 
   [ Χα, στους άλλους….. με….. F. A. X…., ή, ίσως, με….. τρόπο….. ιντρενέτιο…., κι ανάθεμα στον αίτιο….! ] 
άλλους τους ύψωσε Αυτός σε υψηλή θέση………. 
Αυτός θα συγχωρέσει αυτόν που θέλει και θα τιμωρήσει αυτόν που Αυτός επιθυμεί. 
Αυτός εξουσιάζει όλα τα πράγματα. 
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  ▌ ▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
                  Να ξέρετε πως ο Αλλάχ βρίσκετε πιο κοντά σ’ αυτόν που ενδιαφέρεται 
                  αδιάφορο αν είναι πλούσιος ή φτωχός. 
 
         { ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 10, εδ. 34, 35 : Τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε, 
         «Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης αλλά σε κάθε έθνος, 
         εκείνος που τον φοβάται / ως ο Κορνήλιος / και κάνει το ορθόν είναι δεκτός εις αυτόν»….,….. 
                  [ …..για του Πέτρου τα ντιρλίκια….,/ κι ο Γιαχβέ στα χατιρλίκια….! ] 
         ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 2, εδ. 6 : «Από δε τους φημισμένους, ---- τι ήσαν μια φορά  ( Τίιιιι…!; ) 
         δεν με ενδιαφέρει, ο Θεός δεν λαβαίνει υπ’ όψιν του το πρόσωπον του ανθρώπου, ----…..»….. } ▌ 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι Ιουδαίοι και οι χριστιανοί λένε : «Εμείς είμαστε τα παιδιά του Αλλάχ τα αγαπημένα». 
           ** ▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 3, εδ. 1 : «Ιδέτε πόσον μεγάλην αγάπην μας έδωκεν ο Πατέρας, 
           ώστε να ονομασθούμε παιδιά του Θεού. 
           Διά τούτο ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει, διότι δεν εγνώρισε αυτόν». ** 
Να πεις : «Γιατί τότε σας τιμωρεί Αυτός για τα αμαρτήματά σας; 
                    / …..ε, ναι…., χμ, μα κι εσείς τί….. και γιατί…!; / 
Σίγουρα είστε θνητοί που έχετε δημιουργηθεί από Αυτόν. 
Αυτός συγχωρεί αυτόν που θέλει και τιμωρεί αυτόν που του αρέσει…..»………. 
 
(!;) Η ψυχή του Αλλάχ τον έσπρωξε να σκοτώσει τον αδελφό του, 
τον σκότωσε και έτσι έγινε ένας από αυτούς που χάθηκαν. 
     ---- …..εμ…., και, γι’ αυτό…., κι ο Αλλάχ….. κι από….. ’’τέτοιο’’….. ’’σπρώξιμο’’ θα χαθεί…., εσαεί….! ---- 
              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            ● ▪ Κεφ. ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ : 
            Δεν έχουμε Εμείς στείλει ένα μόνο προφήτη 
            ή ένα απόστολο πριν από εσένα που να μην έχει αναμειχτεί με τις επιθυμίες του ο Σατανάς. 
            Αλλά ο Αλλάχ εμποδίζει τις παρεμβάσεις του Σατανά και επιβεβαιώνει τις δικές του αποκαλύψεις. 
 
     ♠ …..ε…., τί άλλο από σχιζο’’δούλεμα’’….. το να πολεμά ο Αλλάχ τον εαυτό Του, χμ…., 
     σαν κάνει….. αντιβασιλεία…., ο Βασιλεύς….. στον συμβασιλέα κι αντιπρόσωπό Του αντιβασιλέα Του…!; 
     Α…., πολύ….. μαλάκωσε ο Αλλάχ…., που…., στους Γιαχβετζήδες…., κατά Ιησού…., 
     δεν είναι δυνατόν ο Σατανάς να πολεμά τον εαυτό του…., 
     κι ας στην….. Επικάλυψη του Τζοβάνι….. αυτοπολεμείται…., 
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     χμ, μάλλον, κατά το….. «Κουράστηκε ο Θάνατος τη ζωή του….. και σκότωσε τη Ζωή…., 
     σαν μόνη λύση, για να μπορέσει, ταυτόχρονα, να πεθάνει κι αυτός….!»…., ως λέω αλλού και για άλλα….! 
     Αλλά…., χα, αν είναι για να…..επιβεβαιώσει τις δικές του αποκαλύψεις…., ε, συμβαίνει κι αυτό….! ♠ 
 
■ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
                        ( Ω γελαστή κι έγχρωμη Αγελάδα…., ποίος Μπουγάς σου ‘’έφαγε’’ το κωδικικό Α….. 
                        κι έγινες αγέλαστη κι άχρωμη Γελάδα…!; ) 
 
Όποιον θέλουμε Εμείς, τον ανεβάζουμε σε ανώτατα αξιώματα. 
   [ ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 13, εδ. 1 : «Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι 
   δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεόν, και αι εξουσίαι που υπάρχουν έχουν ταχθή από τον Θεόν». ] 
Ο Κύριός σας είναι Πάνσοφος και Παντογνώστης……….      | …..Γιαχβέ κι Αλλάχ….. κι οι δυο με αχ….! | 
 
Σ’ αυτούς τους ανθρώπους αναθέσαμε τις Γραφές, την σοφία και την προφητικότητα. 
        ( …..τί…., είναι άνθρωποι, και, τα ‘’πολεμικά αέρια’’…!; Α, κάτθρωποι της ευγενούς τάξεως είναι….! 
        Ναι, να…., ξηρά ‘’αέρια’’…., χωρίς ίχνος ‘’υγρασίας’’ : λαϊκότητας…., με….. ευγενικούςςς τρόπους….! ) 
Αν αυτή η γενιά τον αρνηθεί, θα τα εμπιστευτούμε σε άλλες που πραγματικά θα τα πιστέψουν………. 
 
           * ▪ Ματθαίος : κεφ. 21, εδ. 43 : Ι. Χ / προς αρχιερείς και πρεσβυτέρους του ναού….. / : 
           «Διά τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος, 
           το οποίον θα αποφέρη τους καρπούς της,…..». * 
 
Ν’ αποφεύγεις τους ειδωλολάτρες. Αν το ήθελε ο Αλλάχ, δε θα λάτρευαν τα είδωλα. 
               { ▪ Ματθαίος : κεφ. 7, εδ. 6 : Ι. Χ : «Μη δίνετε το άγιον εις τα σκυλιά 
               και μη ρίχνετε εμπρός εις τους χοίρους τα μαργαριτάρια σας, 
               μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και έπειτα στραφούν και σας ξεσχίσουν». } 
Δε σε στείλαμε για προστάτη τους, ούτε είσαι κηδεμόνας τους………. 
                            // Ε, όχι και το ΕΜΕΙΣ = ΑΛΛΑΧ…., κι εδώ….! Νααααα….! // 
 
Αν στέλναμε κοντά τους τους αγγέλους και κάναμε τους νεκρούς να μιλήσουν μαζί τους 
και βάζαμε όλα τα πράγματα σε μια τάξη μπροστά στα μάτια τους, 
θα εξακολουθούσαν να μην πιστεύουν, εκτός αν ήθελε ο Αλλάχ. 
Όμως οι περισσότεροι από αυτούς είναι αγνώμονες………. 
 
           *** Μωρέ ΕΣΕΙΣ / ….., ε, όχι εσύ : Αλλάχ….. / , με το που θα ξεκινούσαν να μπαίνουν σε μια τ ά ξ η…., 
           όχι όλα τα πράγματα…., μα τα περισσότερα…., πιθανόν και τα λιγότερα…., 
           αυτομάτως : μοιραία…., θα αδειάζατε τη Σελήνη….. κι άντε, μετά κι έτσι, εξωσύμπαν μεριά…., 
           κι εμείς….. από την αρχή…., όπως στην αρχή….: Παράδεισος….! 
           Ή, τάχα, και, ’’γι’ αυτό’’ δεν αναπαράγετε, και, την αταξία μας…., 
           και, για να διαιωνίζεται, και, η Εξεξεξουσία Σας…., και Σας…., ω ‘’μοιρο’’πλάστες Βαβελιστέςςς….! *** 
 
Έτσι έχουμε ορίσει για τον κάθε προφήτη κι από ένα εχθρό : τους δαίμονες ανάμεσα στους ανθρώπους 
και τα ξωτικά που αλληλοεπηρεάζονται με μάταιες κι αληθοφανείς ψευδολογίες. 
Μ’ αν ήθελε ο Κύριός σου αυτό δε θα γινόταν. 
 
           ( Εχμ, άρα…., μη τους /τα/ πολεμάτε….. τα….. ευτελή ‘’αυλό’’δουλα δουλικά….: τα ‘’αέρινα’’ ξωτικά…., 
           που σας ‘’πολεμάνε’’…., κι αυτοί /αυτά/ …., αλλάαα….. αλλιώςςς να τους /τα/ …., 
           όπως πολεμούν και μας………, μη, τυχόν, γίνετε, και, θεομάχοι…., ήτοι, αντίπαλοι του Θεούουου…., 
           χα, και ανατρέψτε το ‘’μυστικό’’ Του σχέδιο και….. σας ‘’μαστιγώσει’’ ‘’μυστικά’’….! 
           Ε…., άει και….. βαυκαλιστείτε…., ρε….. γάβγαβλα του σχιζοΓαβ….! ) 
 
Γι’ αυτό λοιπόν άφησέ τους να βαυκαλίζονται με τις δικές τους επινοήσεις, 
έτσι ώστε όσοι δεν πιστεύουν στη μελλούμενη ζωή να παρασυρθούν από τα λόγια τους, 
να χαρεί η καρδιά τους και να συνεχίσουν την αμαρτωλή ζωή τους………. 
 
Σε κάθε πόλη έχουμε βάλει | Α, «σπαρτούς»…!; | αρχι --- παραβάτες που συνωμοτούν μέσα από τα τείχη. 
Όμως καρπός των συνωμοσιών τους θα είναι ο δικός τους όλεθρος, 
αν και δεν μπορούν να το καταλάβουν………. 
    ---- …..τίιιιι…., ο πληρωμένος φονιάς φταίει….. κι ο ‘’ηθικός αυτουργός’’ όχι….. ή, έστω, λιγότερο…!; ---- 
 



161 

Αν ο Αλλάχ θελήσει να φωτίσει κάποιον, ανοίγει την αγκαλιά Του στο Ισλάμ. 
                          | …..ε, άλλως, πυράγκαλος Τάλως…., χα, που το σκοτεινό Του φως καίαιαιει….! | 
      // …..χα, ’’του ήρθε κόλπος’’…., του πιστού…., στον ανοιχτό Του κόλπο…., που λέει ο άπιστος….! // 
Μα αν θελήσει να παραπλανήσει κάποιον κλείνει την αγκαλιά Του και τη μικραίνει. 
  [ Χα, ’’ξέφυγε από κόλπο’’…., ο άπιστος…., με κλειστό τον κόλπο Του…., που λέει, πάλι, ο άπιστος….! ] 
Έτσι ο Αλλάχ τιμωρεί τους άπιστους………. 
 
΄Ετσι κάνουμε τους κακούς να μπερδεύονται μεταξύ τους   / …..ε….. και μπουρδέ….. και μπερδέ….! / 
για να τους τιμωρήσουμε για τ’ ανομήματά τους………. 
 
Ο Κύριός σας δεν πρόκειται να καταστρέψει κάποιο έθνος δίχως αιτία και δίχως προειδοποίηση. 
Θ’ ανταμειφθούν σύμφωνα με τις πράξεις τους. Ο Κύριός σας είναι Ευσπλαχνικός κι Αυτάρκης. 
              ---- …..χξς΄, καταστροφή….. με αιτία και προμήνυμα….. για πράξεις…., 
              και, πάλι, καταστροφή….. με αφορμή κι απροειδοποίητα….. για απραξίες….: 
              γιαχβαλλαχικά σχιζοπράματα….! ---- 
 
Μπορεί να σας καταστρέψει αν το θελήσει και να σας αντικαταστήσει με άλλους εκλεχτούς Του, 
ακριβώς όπως ανάστησε εσάς από τα βλαστάρια άλλων εθνών. 
                 ** Εχ, κάτι, ακόμα, σου υπολείπεται, βρε «υπόλοιπο»…., ρε ανεμομάζωμα κι ανεμοσκόρπισμα…., 
                 και….. κισμετομετράς….. ανάποδα…., και, το χρόνο σου…., σίγουρα….! ** 
Η απειλή που είναι γραμμένο να σας βρει σίγουρα θα σας βρει. Δεν θα την αποφύγετε………. 
 
Απαγορεύσαμε στους Εβραίους να τρώνε όλα τα ζώα που έχουν τα πέλματά τους ενωμένα 
καθώς και το λίπος από τ’ αρνιά και τα βόδια, 
εκτός απ’ αυτά που περιέχουν στις ράχες και τα εντόσθιά τους    | Ωχ, θα σας εμέσω, ρε πλατύποδα….! | 
καθώς και το κρέας που είναι κολλημένο στα κόκαλά τους. 
Αυτή είναι η ποινή / …..α, κι η νηστεία….. σ,Σ,τυγερή….. ποινή…!; Τί…., και, αλά Περσεφόνη…!; / 
με την οποία τους ανταμείβουμε για τις ανομίες τους.     █ 
 
                    ============================================================== 
                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    ============================================================== 
                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
            13 --- 23 ) 
                             #10)                  Περί αποκαλύψεως του Μωάμεθ. 
 
▓     ■ Κεφ. ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Όταν ο ουρανός σχίζεται, υπακούοντας στον Κύριό του με αληθινή υποταγή, όταν η γη εκτείνεται 
            [ …..έιιι…., επεκτείνεται…., ω ΕΣΕΙΣ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού….. επεκτατισμού…!; ] 
και διώχνει όλα αυτά που περιέχει και αδειάζει, υπακούοντας στον Κύριό της με αληθινή υποταγή, 
τότε, ω άνθρωπε, εσύ που μοχθείς συνεχώς για να συναντήσεις τον Κύριό σου, θα τον συναντήσεις. 
               // Χμμμμμ, κι αυτό…., και το άλλο…., βέβαια…., μα κι όχι έτσι….! 
               Και….. μην ‘’παρασύρεστε’’, πάντα, κι απ’ τα σατιρικά μου προς τους ‘’τέτοιους’’….! // 
 
Αυτός / ο Μωάμεθ / που του δόθηκε το βιβλίο του στο δεξιό του χέρι θα έχει έναν επιεική λογαριασμό 
και θα επιστρέψει χαρούμενος στον λαό του. 
Αλλά σε αυτόν που δόθηκε το βιβλίο του πίσω από την πλάτη του 
          ---- …..ε, τώρα, φταίει ο βιβλιολήπτης που….. ή ο βιβλιοδότης που…!; 
          Όμωςςςςς…., ω Ιωάννη της Αποκάλυψης : 1 : 10, 11…., που «άκουσες οπίσω σου 
          δυνατήν φωνήν, σαν από σάλπιγγα, που σου έλεγε, ‘’Εκείνο που βλέπεις 
          γράψε το εις βιβλίον και….’’…..»…., το ακούς κι αυτό…., χμ, κι εσείς ω….. Αποκαλυψόπληκτα…!; ---- 
θα πέσει καταστροφή πάνω του και θα καεί στην φωτιά της Κόλασης : 
γιατί ζούσε απερίσκεπτα ανάμεσα στον λαό του 
και νόμιζε πως ποτέ δεν θα επέστρεφε στον Αλλάχ. 
        || Χα, είχε και σύγχρονό του Αντιμωάμεθ ο Μωάμεθ…., όπως κι ο Ι. Χ «τότε»…!; || 
Αλλά ο Κύριός του τον παρακολουθούσε πάντα. 
Ορκίζομαι στην λάμψη του δειλινού, στην νύχτα, και σε όλα αυτά που φέρνει μαζί, 
στο φεγγάρι, σε όλη του την γέμιση : πως θα βαδίσεις προς τα εμπρός από κράτος σε κράτος. 
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           ● ▪ Ματθαίος : κεφ. 4, εδ. 8, 9, 10 : Πάλιν τον φέρνει / τον Ι. Χ / ο διάβολος σ’ ένα πολύ ψηλό βουνό 
            και του δείχνει όλας τας βασιλείας του κόσμου / «διά μίαν στιγμήν» : Λουκάς : κεφ. 4, εδ. 5 / 
            και την δόξαν τους και του λέγει, «Αυτά θα σου τα δώσω, εάν πέσης και με προσκυνήσης». 
            Τότε του λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε οπίσω μου, Σατανά,…..»….. 
            ▪ Λουκάς : κεφ. 4, εδ. 6 : Διάβολος προς Ιησού : «Θα σου δώσω 
            όλην αυτήν την εξουσίαν και την δόξαν τους, / των βασιλείων της οικουμένης / 
            διότι σ’ εμέ έχει παραδοθή και σ’ όποιον θέλω την δίνω. 
            Εάν λοιπόν με προσκυνήσης όλα θα είναι δικά σου». 
   ---- Α, όχι…., γιατί ο Μεγαλέξανδρος είν’ ταγμένος στον Άμμωνα Δία, σώρρυ, ο Ι. Χ στον Γιαχβέ….! ---- ● 
 
          *$ Και τι σύμπτωση…., εεε….! Όρκος Του…., του Σατάν Γιαχβαλλάχ….. σε δειλινό…., 
          σε νύχτα και στα φερτά της…., α, και σε πανσέληνο…., χμ, και ανάλογός –του συμβολισμόςςς….! 
          Τι κρυπτοσατανιστές…., ωρέ λαοτζίκια….! 
          Φανεροσατανιστές…., ε, ναι…., κι όταν ξυπνήσετε…..να βγάλετε τις τσίμπλες…., 
          για να βλέπετε καλύτερους….. εφιάλτες…., ενύπνια….. και ενξύπνια….! 
          Και…., αλλιώς…., πώς….. «από κράτος σε κράτος»…., ο Ιμπεριάλας Γιαχβαλλαχτζής, κι αυτός,….. 
          που, χμ, αμέσως, υπόκυψε, και, σε αυτόν τον….. πειρασμό…!; 
          Ε, όπως κι ο Μεγαλέξανδρος στον Άμμωνα Δία…., α, και ‘’παρά τρίχα’’ κι ο Ι. ΑΧ : Ι. Χ….! $* 
 
              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ● Κεφ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ : ΕΜΕΙΣ : 
      [ Δεν χρειάζεται να κουνάς 1 / 1 : ω Μωάμεθ / την γλώσσα σου τόσο γρήγορα 
      για να μάθεις αυτήν την αποκάλυψη.  { Α, έτσι, μπράβο, ρε Μωάμεθ….: «Αλαλαλαλαλλάχχχχχ»….! } 
 
             (_( Ω, ’’τούβλο’’ στο ενκώδικο γράψιμο και ‘’τσιμεντόλιθος’’ στις ανενκώδικες απαγγελίες ο Μωάμ…., 
             …..που….. περισπά τη γλώσσα του και μας ‘’περισπά’’, και, τη ‘’σιωπή’’ μας….! 
             Εχ, τον….. ξεθεώσατε τον….. ’’θεατράσχετο’’…., βρε….. ’’Μεγαλάδελφοι’’ σκηνοθέτεςςςςς….! 
             Και….. προσοχή στις εξεξεξηγήσεις της….. σημασίαςςςςς….! 
             Ε, και να δίνετε πολλή σημασία στον ασήμαντο μελλοσημαντικό σας….! Ρε, πρώτο πράμα….! )_) 
 
      Εμείς οι ίδιοι θα δούμε την συλλογή της και αφήγηση. 
 // Εχ, πρόβα το πρώτο….. όραμα…., το δεύτερο….. πρεμιέρα….. και τα….. γαβ -- γάβ….. ‘’παντριέρα’’….! // 
      Όταν την διαβάζουμε Εμείς, ακολουθούμε τα λόγια της με προσοχή. 
      Εμείς οι ίδιοι θα εξηγήσουμε την σημασία ]. ( Χμ, να, δόση τη δόση το φαρμάκι οι σκόρπιοι ΕΣΕΙΣ….! ) ● 
 
■ Κεφ. Ο ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΕΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Συ 1 /1 : ω Μωάμεθ/ που είσαι κουκουλωμένος με τον μανδύα σου, / Χμ, πέπλο πλάνης κι ουδέν άλλο….! / 
μείνε άγρυπνος όλη την νύχτα, εκτός από λίγες ώρες, 
την μισή νύχτα, ή ακόμα λιγότερο ή λίγο περισσότερο ---- και με μετρημένο τόνο απάγγειλε το Κοράνι, 
γιατί ετοιμαζόμαστε Εμείς να σου απευθύνουμε λόγια μεγάλης σοβαρότητας. 
 
          *** Ωχ, έκανε κάτι σοβαρές και εξεξεξασκητικές πρόβες, και, αυτός…., τις νύχτες της ξαγρύπνιας…., 
          να, με τις κόπτισσες και μη σκλάβες…., μα και μη…., σαν τις…., ξε·μονάχιαζε 
          και τις προήγαγε….. από….. προηγούμενες….. σε….. ηγούμενες…., 
          ‘’τέτοιες’’ πρόβες της «σεπτής ηδονής»…., που ’’τύφλα να ‘χουν’’ τα ’’τέτοια’’ σας πρεμιερίστικα….! 
          Eντονότατες εντυπώσεις της νυχτοξαγρύπνιας….. και πιο εύλογες πράξεις…., 
          που….. τη νύχτα….. ήταν αναρροφημένος απ’ τη….. δουλειά…., έκοβε κι έραβε το ρόλο του…., 
          και….. τη μέρα….. απορροφημένος απ’ το….. ’’δούλεμα’’….! Κατααφιερωμένα πράματα το πράμα….! 
          Ώς και εγκαστρίμυθες πρόβες έκανε…., που….. το ιμπεριάλ Πνεύμα….. μιλούσε εν είδει γάιδαρου….. 
          και επιβεβαίωνε, ιμπεριαλέ ‘’πριαπικά’’, του παραλόγου το αληθές….. και του λόγου το ψευδές….! *** 
 
Είναι κατά τις αγρύπνιες της νύχτας που οι εντυπώσεις είναι εντονότερες 
και τα λόγια περισσότερο εύλογα, την μέρα είσαι απορροφημένος από την δουλειά σου. 
Να θυμάσαι το όνομα του Κυρίου σου και να αφιερώσεις τον εαυτό σου σε αυτόν ολοκληρωτικά. 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Ορκίζομαι σε όλα αυτά που μπορείς να δεις και όλα αυτά που είναι κρυμμένα από την όρασή σου, 
πως αυτή είναι απαγγελία ευγενικού αγγελιοφόρου. 
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                 ---- Εχ…., χμ…., από σαβουάρ βιβρ…., ’’γαβξέσχισες’’ τόσα και τόσους…., 
                 ω ευγενικό ξηρό ‘’αέριο’’…., συ το χωρίς ‘’υγρασία’’ : λαϊσμό : αγένεια : χωριατισμό :….! ---- 
 
Δεν είναι λόγος ποιητή : είναι μικρή η πίστη σου! Δεν είναι αληθινά, μαντεία : πόσο λίγο σκέφτεσαι! 
 
       * ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 3, εδ. 1 : «Αρχίζομεν πάλιν να συσταίνωμε τον εαυτόν μας; 
       Ή μήπως έχομεν ανάγκην, όπως μερικοί, συστατικών επιστολών σ’ εσάς ή συστατικών από σας;». * 
 
                             ( …..Ποιητές και….. πεζογράφοι….,/ άειντε….. στου Μωάμ το…..’’ράφι’’….! 
                             Τόση γνώση των προγόνων….,/ πώς τα ‘’έφτυσε’’ ο αγνώμων….! ) 
 
Είναι μια αποκάλυψη (!;) από τον Κύριο όλων των πλασμάτων. 
Αν είχε σκαρώσει ψέματα (!;) για Εμάς, θα τον είχαμε Εμείς αρπάξει από το δεξί χέρι 
και θα είχαμε κόψει την φλέβα της καρδιάς του : ούτε ένας από σας θα μπορούσε να τον προστατέψει! 
            { …..Μπα, έγκορμοςςςςς φαντάζει κι ο Αλλάχχχχχ….. ή, χμ, αλληγορίιιιια…!; 
            Και….. τόση, περισσόοοοοτερη, δύναμη οι Εσείςςςςς….! 
            Και….,  νααααα, πάλι και πάλι…., κάλέ σχολιαστέςςςςς…., το Εσείς….. δεν είναι Αυτός….! } 
 
              -$$-------------------------------------------------$$$--------------------------------------------------%%$$- 
■ Κεφ. Η ΠΕΝΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Στο όνομα της πένας, και στο όνομα των πραγμάτων που χρησιμοποιούν 
για να γράφουν,1 / 1 : οι άγγελοι / δεν είσαι τρελός : 
             ♦ Ε…., τα σημείωσαν οι άγγελοι, χμ, μάνατζέρς του…., πριν του τα ‘’δώσουν’’…., σκόρπια πάλι….! 
             Και, χα, οι άνω…., άγγελοι και τζίνια…., γράφουν με….. ‘’ραπιδογράφο’’ ‘’σιωπής’’…., 
             ω ‘’τρελέ’’ της ελεγχόμενης σχιζοφρένιας Ι. ΑΧ, σώρρυ, Μωάμεθ…., 
             που είσαι, βεβαίως, ’’εντός εαυτού’’, όταν σκέφτεσαι και….. απαγγέλεις το….. ’’ποίημα’’…., 
             μα….. ’’εκτός εαυτού’’, όταν το πράττεις…., πραγματοποιώντας τις προειδοποιήσεις, και, σου….! 
             Να, ‘’συνειδητά’’ πράματα…., ω πράμα τ’ Αρχιτζινιού κι Αλλαχότρελε από καλοσύνη του Αλλάχ…., 
             συ….. με τη….. θεία….. παραφύση…., που τόσο, «σύντομα», το δείχνεις….! ♦ 
χάρη στην καλοσύνη του Κυρίου σου / ω Μωάμεθ / ! 
 
Μια διαρκής ανταμοιβή σε περιμένει, γιατί (!;) η φύση σου είναι θεία. 
 
             ▌ Άλα….! Άντε και θεογιός….! Α, κι ο πεθερός του, μετά, ο χαλίφης Αμπού Μπεκ, κι αυτός, θεός….! 
             ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 14, εδ. 18 : «Ευχαριστώ τον Θεόν μου, 
             διότι περισσότερον από όλους σας έχω το χάρισμα της γλωσσολαλιάς». 
                   || ….. χα, από μετριοφροσύνη….. άλλο τίποτα οι δασ κάλοι της αυτοέπαρσης….! || ▌ 
 
Θα δεις σύντομα ---- όπως θα δουν ---- ποιος από σας είναι τρελός………. 
 
          ♠  ▪ Λουκάς : κεφ. 22, εδ. 43 : Εμφανίσθηκε δε εις αυτόν / τον αμφιβάλλοντα Ιησού / 
          άγγελος από τον ουρανόν, ο οποίος τον ενίσχυε. 
                  /*/ …..εμ, γι’ αυτό, ρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ, είχες τόσο ενισχυμένη ζούρλα…., 
                  χμ, ιδίως, όταν…., ανώτερός τους ων, πια…., σου την ενίσχυαν άγγελοι : 
                  πράκτορες απ’ το εξωτερικό : ουρανό….! /*/ ♠ 
 
Τους πικράναμε 3 / 3 : τους Μεκκανούς / όπως πικράναμε τους περιβολάρηδες που είπαν 
πως θα κόψουν τους καρπούς τους το επόμενο πρωί, χωρίς να προσθέσουν κάποια επιφύλαξη. 4 
/ 4 : Χωρίς να πουν : «Αν θέλει ο Αλλάχ». / 
Ένας επισκέπτης σταλμένος από τον Αλλάχ 
κατέβηκε εκεί κάτω όταν ήταν κοιμισμένοι και το πρωί τα περιβόλια ήταν μαυρισμένα σαν νύχτα. 
 
              *** …..Δίχως το «Αν θέλει ο Αλλάχ»….,/ ώς και περβόλια κάνουν αχ….,/ 
              από επισκέπτη ‘’Σιλωάμ’’….,/ να, για τη χάρη του Μωάμ….,/ 
              γήινο, βέβαια, σαμποτέρ….,/ που ήξερε κι από….. «Γιες, Σερ….!»….!….. 
              …..Ναι, τσιφλίκι τα περβόλια τους….,/ Αλλάχ κάνει κουμάντο….,/ 
               κι άμα πουλούν όποτε θεν….,/ πριν τα δικά του δώσει αυτός….,/ 
               τους στέλνει, ανεπαίσχυντα,/ για σαμποτάζ κομάντο….! *** 
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           ● ▪ Ματθαίος : κεφ. 8, εδ. 32 : Και αυτός / ο Ιησούς στους δαίμονες / τους είπε, «Πηγαίνετε». 
           Αυτοί δε εβγήκαν και επήγαν εις την αγέλην των χοίρων. / 2.000 χοίρων / 
           Και όλη η αγέλη κατακρημνίστηκε εις την θάλασσαν και εχάθηκε εις τα νερά. 
                ---- …..Ουστ, ’’φυτο’’κτόνοι Αλλαχτζήδες…., ουστ, ’’ζωο’’κτόνοι Γιαχβετζήδες….! ---- ● 
           -$$-----------------------------------------------------$$$-------------------------------------------------------&$$- 
 
       ♦ Κεφ. ΧΑΟΥΝΤ : ΕΜΕΙΣ : 
       Ίσως παραλείψεις ένα μέρος από αυτά που σου αποκαλύφτηκαν 
              $ …..τι «ίσως παραλείπει», κάλέ ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., που τα λέει και τα μυριοαλλολέει η ζαλίστρα….! 
              Ε…., κι αν ξέχασε ένα αποκεκαλυμμένο…., το συμπλήρωσε με δέκα καλυμμένα….! 
              ’’Καλυφθείτε’’, λοιπόν…., που….. ’’απασφάλισα’’ το ‘’σιωποόπλο’’ μου…. , βρε….. εξεξεξωτικά….! $ 
       και ίσως ταραχτείς επειδή λένε : «Γιατί δεν του στάλθηκε θησαυρός; 
       Γιατί δεν έχει έλθει άγγελος μαζί του;». 
                 / …..εμ, οι άγγελοι -- πράκτορες δεν είναι δα και φανεροί, βρε….! / ♦ 
 
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτό το Κοράνι δεν θα μπορούσε να έχει συνταχτεί από κανένα παρά από τον Αλλάχ. 
Επιβεβαιώνει όσα είχαν αποκαλυφτεί πριν από αυτό και εξηγεί πλήρως τις Γραφές. 
 
                  ---- …..ε, αφού τις επιβεβαίωσαν, πριν, οι Γιαχβετζήδες αφαιρετικά…., εναμφιβόλως…., 
                  επιβεβαίωσέ ‘τες –‘τους, τώρα, προσθετικά…., αναμφιβόλως…., ω κενέ Μωάμαρε….! ---- 
 
         ♣ ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 4, εδ. 30, 31….. και….. κεφ. 5, εδ. 1….: «Αλλά τί λέγει η γραφή; 
         Διώξε την δούλην και τον υιόν της, 
   // Δούλη : η Παλαιά Διαθήκη….. Ελευθέρα : η Καινή Διαθήκη….! Άρα, ω Ισμαηλάριο Μωάμ, άκυρα τα….! // 
         διότι δεν πρόκειται να κληρονομήση ο υιός της δούλης μαζί με τον υιόν της ελευθέρας. 
         Άρα, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά της δούλης αλλά της ελευθέρας»….. 
         και….. «Εις την ελευθερίαν λοιπόν, διά την οποίαν ο Χριστός μάς ελευθέρωσε, 
         σταθήτε σταθεροί και μη θελήσετε να υποταχθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας»….. 
   [ Χμ, ε, αφού την Π. Δ την….. δια·χειρίζονταν οι Φαρισαίοι…., μαζί με τους γραμματείς κι αρχιερείς….! ] 
 
         ▪ Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 9 : «Αναιρεί / ο Ιησούς / το πρώτον / την Παλαιάν Διαθήκην / 
         διά να στερεώση το δεύτερον / την Καινήν Διαθήκην / ….. 
 
         ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 6, εδ. 15 : «Διότι εν Χριστώ Ιησού 
         ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία». 
                 ( Χα…., κάθε που αλλάζανε ‘’θεό’’….,/ αλλάζαν Διαθήκη….,/ αλλάζαν συμφωνία….,/ 
                 η μεν σκλαβιά ελευθερώτρια…../ κι η δε σκλαβώτρια Ελευθερία….! ) ♣ 
 
Είναι πάνω από κάθε αμφιβολία από τον Κύριο της Δημιουργίας. 
                             / Ε, μπρε, φαίνεται….. και ποίος λογικός αμφιβάλλει, και, για αυτό…!; / 
 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ : 
Να φανερώσεις αυτά που σου αποκαλύφτηκαν στο Βιβλίο του Κυρίου σου. 
Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τα λόγια Του. Δεν θα βρεις καταφύγιο από Αυτόν………. 
Μην αποστρέφεις τα μάτια σου από αυτούς / τους συμπροσευχητές / 
για να αναζητήσεις τις απολαύσεις αυτής της ζωής, 
 
      ▼▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 7, εδ. 31, 32 : «…..διότι παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού. 
      Σας θέλω να είσθε ελεύθεροι από μέριμνες». 
      ▪ Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 29 : Ι. Χ : «Και μη ζητάτε τι θα φάτε και τι θα πιήτε και μη γίνεσθε ανήσυχοι 
      διότι όλα αυτά τα ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι». ▲ 
 
              ▬## …..χμ…., επειδή η μορφή του κόσμου εκείνου παρήρχετο…., 
 
                 /// Ε, ως παρέρχονται και πολλοί από –εσάςςς…., που, και, γι’ ‘’αυτό’’, ‘’το ρίξατε στο σορολόπ’’…., 
                 αντί, τώρα, να ‘στε υπεύθυνοι και να πεθάνετε, τουλάχιστο, μ’ αξιοπρέπεια…., ω ηττοπαθείς…., 
                 ναι, και, γι’ αυτό σας χορεύουν, που δεν μπορείτε να ζήσετε με αξιοπρέπεια κι αυτοσεβασμό,….: 
                 ‘’Τοπ--τοπ--τοπ, τοπ--τοπ--τοπ, πασαλαρίμ, χοπ--χοπ--χοπ….!’’….! /// 
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              γι’ αυτό, ο παναπαντησάκιας και είρων των μύρων Ι. Χ, εμυρώνετο με πανάκριβο μύρο σπάταλα….: 
              ▪ Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 8, 9, 10, 11 : Όταν είδαν αυτό οι μαθηταί, 
                       // …..το που έχυσε στο κεφάλι του Ιησού η πόρνη Μαρία Μαγδαλινή πανάκριβο μύρο….. // 
              αγανάκτησαν και είπαν, «Γιατί να γίνη η σπατάλη αυτή; 
              Θα μπορούσε να πωληθή το μύρον διά μεγάλο ποσόν και να δοθή εις τους φτωχούς». 
              Ο Ιησούς το κατάλαβε και τους είπε, «Γιατί ενοχλείτε την γυναίκα; 
              Έκανε μια καλή πράξι για μένα, / …..«διά τον ενταφιασμόν μου», «εις μνήμην της»….. / 
              διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας, εμέ όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». 
                       |/ Εχ, τι ακριβά που πληρώνοται, και, οι συμβολισμοί…., έι Ι. Χήδες….! /| ##▬ 
 
ούτε να υπακούς αυτόν που κάναμε Εμείς την καρδιά του να αδιαφορεί για Εμάς, 
αυτόν που ακολουθεί την όρεξή του και ενδίδει στις επιθυμίες του. 
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ● ▪ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ : 
     Θα σε ρωτήσουν για τον Νταλ Κερνέιν 1. / Τον Μέγα Αλέξανδρο / Να πεις : 
     «Θα σας διηγηθώ για αυτόν. Τον κάναμε Εμείς ισχυρό στην γη 
                 ( Τί…., ακόοοοομα Εσείςςςςς κάνετε κουμάντο…!; ) 
     και του δώσαμε τα μέσα να πραγματοποιήσει όλα τα κατορθώματα…..»….! 
                      // Κρα--κρα--κρα μπουρδέ μπερδέ….! // ● 
 
■ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλιφ λαμ ρα. Αποκαλύψανε σε σένα αυτό το Βιβλίο ώστε με τη θέληση του Κυρίου σου, 
να οδηγήσεις τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως, 
στο μονοπάτι του Μεγαλοδύναμου, του Δοξασμένου, 
στο μονοπάτι του Αλλάχ στον οποίο ανήκουν όλα αυτά που ανήκουν στον ουρανό και στην γη. 
             ♣  ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 11, εδ. 34, 35 : «Διότι, ποιός εγνώρισε την σκέψιν του Κυρίου; 
             Ή ποιός έγινε σύμβουλός του; Ή ποιός του έδωσε πρώτος κάτι, ώστε να λάβη ανταπόδοσιν;». 
             ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 2, εδ. 16 : «Διότι, ποιός εγνώρισε την σκέψιν του Κυρίου, 
             ώστε να τον διδάξη; Εμείς όμως έχομεν νουν // …..α, ‘’μυστικά’’ σχέδιά του…!; // Χριστού». ♣ 
 
             -&--------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------%- 
      ♦ Κεφ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄Η Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ : ΕΜΕΙΣ : 
         Να πεις / ω Μωάμεθ / στους Εβραίους : «Αν δηλώνετε σαν αλήθεια πως από όλους τους ανθρώπους 
         μόνο εσείς είστε φίλοι του Αλλάχ, τότε επιθυμείτε τον θάνατο!». ♦ 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Στο όνομα του αστεριού που σβήνει, ο συμπατριώτης σας 1 / 1 : ο Μωάμεθ / δεν σφάλλει, 
ούτε έχει εξαπατηθεί! 
           *** ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 3, εδ. 22, 23 : Ο Μωυσής είπε εις τους πατέρας μας, 
           Κύριος ο Θεός σας θα εγείρη για σας προφήτην  / …..χμ, προφήτη Μεσσία….! Εμ, τον Αχμέτ…!; / 
           από σας τους ίδιους όπως ήγειρε εμέ· αυτόν να ακούσετε εις όλα όσα σας πη. 
           Αλλ’ όποιος δεν ακούση τον προφήτην εκείνον θα εξολοθρευθή από τον λαόν. *** 
Δεν διηγείται δικές του φαντασιοπληξίες. Αυτή είναι μια εμπνευσμένη αποκάλυψη. 
Διδάχτηκε από κάποιον που είναι ισχυρός και μεγάλος. 2 / 2 : ο Γαβριήλ / 
Αυτός στεκόταν στο ανώτατο ορίζοντα, μετά πλησιάζοντας, κατέβηκε κάτω και σε απόσταση δύο τόξων, 
ή ακόμα κοντύτερα, αποκάλυψε στον υπηρέτη του αυτά που του είχαν αποκαλυφτεί. 
 
                { …..έι…., σε απόσταση δύο τόξων, ή ακόμα κοντύτερα…!; Δηλαδή, τσικ του τσικ…!; 
                Α, γι’ αυτό, λοιπόν, τόσο σωστή αποκρυπτογράφηση 
                των κωδικιζέ ‘’σιωπο’’γαβγισμάτων του Γαβ απ’ τον Μωάμ…., 
                σαν, χα, του….. αποκάλυψε….. τα αποκεκαλυμμένα….! } 
 
        [ ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 1, εδ. 11, 12 : Σας κάνω γνωστόν, αδελφοί, 
        ότι το ευαγγέλιον, το οποίον εκηρύχθηκε από εμέ, δεν είναι ανθρώπινον, 
        διότι ούτε το επήρα ούτε το εδιδάχθηκα από ανθρώπους αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. ] 
 
Η ίδια η καρδιά του 3 / 3 : του Μωάμεθ / δεν αρνήθηκε το όραμά του. 
        ---- Έι, ‘’ράμαααα’’…., Όραμααααα…., χμ, που ‘’νήπιο’’ του άνοιξαν την καρδιά οι ‘’άγγελοι’’ και….! ---- 
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Πώς μπορείτε 4 / 4 : ω άπιστοι / εσείς λοιπόν, να αμφιβάλλετε για αυτά που αυτός βλέπει; 
Το είδε για μια ακόμα φορά στο δέντρο σίντρα, που πέρα από αυτό κανένας δεν μπορεί να περάσει. 
[ Κοντά σε αυτό βρίσκεται ο Κήπος της Ανάπαυσης ]. 
 
 // …..βρε σεις που αμφιβάλλετε…., σεις που βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσος…., 
 πέρασε στην….. ψυχοτελόφαση…., ωχχχ, θεανθρωποποιήηηθηκε….! 
 Ε, τί άλλο κάτω από το δένρο σίντρα…, ρε βλάσφημοι…!; Σατανοκατθρώωωπιση κάτω από μηλιά…!; // 
         -%----------------------------------------------------%%%%%---------------------------------------------------%- 
 
       ■ Κεφ. ΤΟ ΒΟΥΝΟ : ΕΜΕΙΣ : 
       Μήπως γνωρίζουν αυτό που είναι κρυμμένο; Μπορούν να το γράψουν; 
                # ▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 1, εδ. 9, 10 : « …..και μας εγνώρισε το μυστικόν θέλημά του 
                κατά την ευαρέσκειάν του, την οποία σχεδίασε ο ίδιος 
                διά να πραγματοποιηθή κατά το πλήρωμα των χρόνων». # 
       Ζητάνε να σε καταστρέψουν; Αυτοί οι ίδιοι θα καταστραφούν. 
 
■ Κεφ. ΑΛ ΑΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις πως σου στείλαμε μια ομάδα από τζίνια που, όταν ήλθαν και άκουσαν το Κοράνι, 
είπε το ένα στο άλλο : «Ω! Ω!». 
     || Α, τα έγκορμα, ’’πουλημένα’’ ή ‘’παραδομένα’’, τζίνια….. λεν, τότε κι έτσι….: «Βάι, βάι…., μπιτί….!»….! || 
Μόλις τελείωσε αυτό πήγαν στον λαό τους και τον προειδοποίησαν. 
«Λαέ μας», είπαν, «έχουμε μόλις ακούσει μια γραφή που αποκαλύφτηκε από τον καιρό του Μωυσή, 
και που επιβεβαιώνει προηγούμενες γραφές και κατευθύνει στην αλήθεια και το σωστό μονοπάτι. 
Λαέ μας, ανταποκρίσου στο κάλεσμα του Αλλάχ και πίστεψε σε Αυτόν! 
      [ …..ωχ, μηηη…., που, καθ’ ομολογίαν τους, κι αυτός, είναι ο αντιπρόσωπός Τουουου επί της γης….! ] 
Αυτός (!;) θα σου συγχωρέσει τα αμαρτήματά σου και θα σε απαλλάξει από μια τρομερή τιμωρία. 
Αυτοί που αδιαφορούν στο κάλεσμα του Αλλάχ δεν θα ξεφύγουν από την κρίση Του σε αυτήν τη γη, 
ούτε θα τους προστατέψει κανένας άλλος εκτός από Αυτόν. Αυτοί κάνουν μεγάλο λάθος». 
 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Έτσι έχουμε αποκαλύψει (!;) ένα κώδικα στην αραβική γλώσσα. (Ω ΕΣΕΙΣ, να τον αποκωδικοποιήσουμε…!;) 
Αν υποκύψεις στις επιθυμίες τους / των άπιστων / μετά από όλη αυτήν την γνώση που σου έχει δοθεί, 
κανένας δεν θα σε σώσει ή δεν θα σε προστατέψει από τον Αλλάχ………. 
 
Δεν βλέπουν / οι άπιστοι / πώς εισβάλλαμε Εμείς στην χώρα τους και περιορίσαμε τα σύνορά τους; 
        [ Εμ, είναι να μη μακρύνει τον….. κόλπο Του ο αόρατοςςςςς Κύριος κάθε συνωμοσίας Αλλάχ στους….! 
        Ώς και τα σύνορά τους μικραίνουν…., τότε….. και….. γρήγορα….! ] 
Αν ο Αλλάχ αποφασίζει ένα πράγμα κανένας δεν μπορεί να το ανατρέψει. 
Γρήγορος είναι ο απολογισμός Του. 
 
Αυτοί που έφυγαν πριν από αυτούς συνωμότησαν επίσης, 
αλλά ο Αλλάχ είναι ο αφέντης κάθε συνωμοσίας :  | Εχ, σαφώςςς….!; | Αυτός γνωρίζει τα βάθη κάθε ψυχής. 
Οι άπιστοι θα μάθουν για ποιον προορίζεται η ανταμοιβή του Παράδεισου. 
Αυτοί λένε : «Δεν είσαι πραγματικός απόστολος». 
       // Α, γαïδαροεπιβεβαιωμένα -- Πνευματοεπιβεβαιωμένα πράματα….. κι αμφιβάλλουν οι άπιστοι….! // 
Να πεις:«Ο Αλλάχ είναι ο μόνος μάρτυράς μας και αυτοί που γνωρίζουν τις Δέκα | 678 οι 10….! | Εντολές». 
                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Χα μιμ. Μα το Ένδοξο Βιβλίο! 
        ( Έι, κι εμείς, οι άπιστοι, πού θα ορκιστούμε, ρε πιστέ, τσς, ανδροκράτη…!; Στο ένλοξο τετράδιο…!; ) 
Αποκαλύψαμε Εμείς το Κοράνι στην αραβική γλώσσα για να καταλάβεις το νόημά του. 
Είναι / το Κοράνι / ένα αντίγραφο του αιώνιού Μας βιβλίου, θείο, και γεμάτο σοφία………. 
 
|| Χμ, κάτσε, ρε, να τελειοποιηθεί το φως Του και τότε δεν θα τ’ αλλάζετε συνέχεια…., ως ατελειοποίητο….! || 
 
            [ ▪ Πράξεις Αποστόλων : κεφ. 20, εδ. 27 : Παύλος προς πρεσβυτέρους της Εφέσου : 
            «Διότι δεν παρέλειψα να σας διακηρύξω ολόκληρον το σχέδιον του Θεού». ] 
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( Θεωρούν 1 
                     / 1 : οι ειδωλολάτρες Άραβες πίστευαν πως οι άγγελοι κι οι θεές τους ήταν κόρες του Αλλάχ. / 
σαν θηλυκούς τους αγγέλους που είναι υπηρέτες του Αλλάχ. Μήπως ήταν μάρτυρες στην δημιουργία τους; 
Οι ισχυρισμοί τους δεν θα καταγραφούν. Θα ερωτηθούν με επιμονή. ) 
 
              -$$-----------------------------------------------$$$$$-----------------------------------------------------$$- 
■ Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Στολίσαμε Εμείς τον χαμηλότερο ουρανό με αστερισμούς. 
 
         ▌   …..βάι--βάι….. κάτι….. ’’Μεγαλάδελφοι’’ Ακρίτες…., συνοριοφύλακες…., 
         ε, σάμπως οι του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ Δία…., 
         σαφώς, αρχιτύραννου…., και, ως ‘’μετεμψυχούμενου’’…., 
         που μετέθετε 
 
          || …..πρακτορικά, θεούς και θεαινές κι ημίθεους….: ολύμπιους, θαλάσσιους, γήινους, υπογήινους…., 
          χα, ’’τέτοιους’’ κι από όλες τις…..κοινωνικοοικονομικές τάξεις…., εχ, ναι, έως και ζώα,….! || 
 
         έως και στα άστρα -- χώρες του ουρανού -- ‘’του έξω κόσμου’’….: 
         αστρικές θεότητες…., σαφώς, μετασχηματιζόμενες αναλόγως…., ως και, και, στους Ινδουιστές….! 
         Ίδιοι ’’Αστακοί’’….. και φύλακες των…., στα ψηλά…., αρχόντων….. από κει….! 
         Και…., χμ…., εκ των επτά, τον χαμηλότερο ουρανό…., Αυτοί…., επαναστάτεςςς δαίμονεςςς….! 
         Ρε, μπας και είναι η θηλυκιά κι αστρικιά νύμφη Τελφούσσα, 
         που απέτρεψε : ξεπάστρεψε το ‘’θεό’’ Απόλλωνα από τα ιμπεριάλ σχέδιά του…., 
         χα, ως….. παστρικιά του Δία…., που έχασε το π….. κι έγινε αστρικιά του Δία…!; ▌ 
 
Τον προφυλάσσουν από τους επαναστάτες δαίμονες, για να μην μπορούν αυτοί να ακούνε 
τα λόγια αυτών που βρίσκονται ψηλά. Μετεωρίτες ρίχνονται πάνω τους από κάθε πλευρά, 
 
                  ♦ Ε, ρε, κάτι ‘’στυμφαλίδες’’ όρνιθες με….. καταπελτικές….. αργιλόπετρες…., 
                  πριν συλληφθούν κι εξοριστούν στα Τάρταρα του Άδη των Κιμμερίων ορέων….! 
 
         ---- ▪ Έξοδ.: 20 : 22….: Τότε ο Κύριος είπεν εις τον Μωυσήν· «ούτω θα είπης εις τους Ισραηλίτας 
         ‘’βλέπετε ότι εγώ ωμίλησα με σας εκ του ουρανού…..’’…..»….: 
         Ε, ’’έξω κόσμος’’ – ‘’ουρανός’’ είναι, κι από τότε, κι οι ’’Μεγαλάδελφες’’ ’’Πρεσβείες’’ : 
         εδώ, στο ‘’υπό κατοχήν’’ Σινά…., κι ας είναι εντός συνόρων….! Α, ‘’γεω’’’’ουρανός’’…!;---- ♦ 
 
μετά, απομακρυνόμενοι, παραδίδονται (!;) σε μια αιώνια μάστιγα. 
 
              [[ …..έι…., και…., έστω…., αν πρόκειται για, ’’άυλα’’, τζίνια…., 
              άλλαξε το σχέδιό Του ο άυλος Αλλάχ…., α, και, την Ώρα της Κρίσης….. τους…., 
              και τους….. μαστιγώνει, (!;) αιωνίωςςς, από….. ’’τώρα’’…., χα, ενώ, πάλι θα ξανασυνεργαστούν…., 
              εχχχ, σε….. ανακωχή…!; Και πόσες αιωνιότητες έχει η Αιωνιότητα….. και πόσα κενά το Κενό…!; ]] 
 
Ορμητικοί κομήτες κυνηγάνε αυτούς που κρυφακούνε. 
         -$$------------------------------------------------------$$$$$---------------------------------------------------------$$- 
 
■ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Αλιφ λαμ μιμ. Αυτό το Βιβλίο έχει αποκαλυφθεί πέρα από κάθε αμφιβολία από τον Κύριο της Δημιουργίας. 
 
           ** ▪ Ιωάννης : κεφ. 16, εδ. 15 : Ι. Χ : « (!;) Όλα όσα έχει ο Πατέρας μου είναι δικά μου. 
           Γι’ αυτό σας είπα ότι θα πάρη από ό,τι είναι δικό μου 
     // …..ε, από το επεξεργάσιμο σχέδιό σου, βρε πολυ’’μεσίτη’’ Ι. ΑΧ : Ι. Χ….. // και θα σας το αναγγείλη». ** 
 
Λένε αυτοί : «Το επινόησε αυτός μόνος του». 1 / 1 : ο Μωάμεθ / 
 
   ---- Εμ, αφού, μόνο, την τζίφρα του ήξερε να βάζει ο «αγράμματος»….. κι αυτήν….. ’’ιερογλυφική’’….! ---- 
               { ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : κεφ. 2, εδ. 17 : Διότι δεν είμεθα σαν τους πολλούς, 
               νοθευταί του λόγου του Θεού, αλλά σαν άνθρωποι ειλικρινείς, σταλμένοι από τον Θεόν, 
               μιλάμε ενώπιον του Θεού εν Χριστώ. } 
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Είναι η αλήθεια από τον Κύριό σου, που σου χάρισε την εύνοιά Του 
για να μπορέσεις να προειδοποιήσεις ένα έθνος, που κανένας δεν το προειδοποίησε πριν από σένα, 
και για να μπορέσει να καθοδηγηθεί σωστά. 
                     // …..’’Βρήκες, βρε Γιαχβεπάστορα, του Αλλάχ τον πρωτομάστορα….!’’….! // 
 
Ήταν ο Αλλάχ που σε έξι μέρες δημιούργησε τον ουρανό και τη γη 
   [ Α, άλλοι ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’ έκαναν νέες, ιμπεριάλ, δημιουργίες σε πιο λίγες μέρες : χιλιάδες χρόνια….! ] 
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους 
        /*/ Έιιιιι…., έκτοτε πια, στον, διαχωριστή 
        των υδάτων : λαών, ουράνιο θόλο : ουρανό….: Γέν.: 1 : 1, 8…!; /*/ 
και μετά ανέβασε ψηλά τον θρόνο Του. 
Δεν έχετε φύλακα ή μεσολαβητή εκτός από Αυτόν. Δεν θα ενδιαφερθείτε; 
Αυτός κυβερνάει την δημιουργία από τον ουρανό μέχρι την γη. 
(!;) Και στο τέλος θα ανέβει σε Αυτόν (!;) μέσα σε μια μέρα, 
(!;) μια μέρα που βρίσκεται χίλια χρόνια μακριά από εσάς.   / Πέεετροοο…., έτη Κυρίου Μαχαγιούγκας….! / 
       || Άντε, ΡΕ ΕΣΥ…., επιτέλους…., χμ, ανέεεεεβα…., που ’’χηρεύουν’’ κι οι Αρχιαρχιβασιλικοί θρόνοι….! || 
 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. Η ΑΡΑΧΝΗ : ΕΜΕΙΣ :  ( Ω ‘’πεπλούχα’’ Αράχνη, η Αθηνά σε…., μα ο Μωάμεθ σε τιμά…., να….! ) 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Διατρέξτε τη γη  | …..όχι Γη…!; | και κοιτάξτε πώς ο Αλλάχ συνέλαβε τη Δημιουργία. 
                 --*-- …..Αλλάχ….. Παλιά Δημιουργία….. ‘’σύλληψη’’ ’’εσωσωματική’’…., 
                 Μωάμεθ….. Νέα Δημιουργία….. ‘’σύλληψη’’ ‘’εξωσωματική’’….! 
                 Ε, ‘’όπως’’ και με τους Γιαχβετχζήδες και τα ‘’τέτοια’’ τους….! --*-- 
Μετά ο Αλλάχ θα δημιουργήσει (!;) τη Δεύτερη Δημιουργία»………. 
 
Δεν έχεις 1 / 1 : ω Μωάμεθ / ποτέ διαβάσει ένα βιβλίο πριν από αυτό, 
ούτε έχεις αντιγράψει ποτέ ένα με το δεξιό σου χέρι. 
                [ …..ω, και, ο Πέτρος ήταν «αγράμματος» : αστοιχείωτος…., 
                μα….. νααααα κάτι ‘’στοιχειωμένες’’ επιστολές….. διά….. αριστεράς χειρός Σιλουανούουου….! ] 
 
Αν είχες κάνει οποιοδήποτε από αυτά τα δύο, οι άπιστοι μπορούσαν δίκαια να έχουν αμφιβολίες. 
        /*/ Εμ, πού να μάθαιναν, μέσα σ’ εκείνο το ομιχλώδες τοπίο των ανατολικών Τόπων, οι απροικόγνωσοι, 
        ότι πήγε ‘’’νυχτερινό’’ ‘’μυστικό’’ νηπιαγωγείο του εξωτερικού….. και μαντράχαλος….. ο Μωάμαρος…!; 
        Αν μάθαιναν…., θα καταλάβαιναν κι από αναμφίβολα σημάδια…., 
        ε, ναι, ρε σατανοσημαδεμένες λαοναρκώτρες….! /*/ 
Αλλά για αυτούς που έχουν προικιστεί με γνώση αυτό είναι το αναμφίβολο σημάδι. 
          || Χμ, είναι που κατάγονται απ’ τον Αλλάχ αυτοί…., 
          ναιαιαι…., κι όχι απ’ τον διάβολο, ως οι άλλοι, καθώς έλεγε, και, ο Ι.Χ….! || 
Μόνο οι άδικοι αρνιούνται τα σημάδια μας. 
 
Ρωτάνε : «Γιατί δεν έχει δοθεί σημάδι από τον Κύριό του;». 
Να πεις : «Σημάδια βρίσκονται στα χέρια του Αλλάχ. 
           ---- …..χξς΄…., και…., σαφώςςςςς…., ’’τα….. σταυροσημάδια….. στα πόδια του Θεού’’….! ---- 
Η αποστολή μου είναι μόνο να σας δώσω σαφή προειδοποίηση». 
Δεν είναι αρκετό για αυτούς πως σου έχουμε Εμείς αποκαλύψει το Βιβλίο για να διδαχτούν; 
Σίγουρα σε αυτό υπάρχει μια ευλογία και μια παραίνεση για τους αληθινούς πιστούς. 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Δεν ήταν οι δαίμονες που έφεραν κάτω αυτό το Κοράνι : 
     *$ Καλέ ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., μόνον, άγγελοι…., χμ, ενδιαφερόμενοι άντρες και δυνατοί να ‘’το’’ κάνουν…., 
     ‘’εκεί -- εδώ’’…., στον αστερισμό του Σκύλου…., ‘’έτσι’’…!; 
     Α…., και πάτε ‘τον, ρε σεις, στη Γιορτή Τοράχ…., 
     μπας και με κέρατο κριαριού…., που διώχνει, χμ, τους δαίμονες…., 
     του φύγουν οι δαίμονες και δει όλα του τα κέρατα…., συζυγοκέρατα και, ‘’θεοκτόνα’’, Γαβριηλοκέρατα…., 
     ή εναποθέστε τις αμαρτίες σας στου αποδιοπομπαίου Τράγου Μωάμεθ τα κέρατα, 
     σε τελετουργία Γιομ Κιππούρ….. και διώξτε ‘τον, ανεπιστρεπτί, στον οξαποδώ…., μπας και σωθείτε….! $* 
Δεν τους ενδιαφέρει αυτό ούτε έχουν τη δύναμη να το κάνουν. 
Πραγματικά, βρίσκονται πολύ μακριά για να το ακούσουν………. 
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Να σου πω για ποιους κατεβαίνουν οι δαίμονες; 
                / Ε, χμ…., πάντα και παντού…., για βοήθεια στα κάθε Μωαμεθίδια---‘’αντιστοιχίες’’ τους….. / 
Κατεβαίνουν για κάθε ψεύτη αμαρτωλό. Ακούνε με προθυμία, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι ψεύτες. 
 
Οι ποιητές δεν έχουν οπαδούς παρά μόνο αυτούς που σφάλλουν.  
                                                       / Χαίρε, ω πρωτοκόρη της ‘’Σιωπής’’ ποίηση….! / 
         { …..εμ…., οι….. άσφαλτοι….. είναι για τα κοπάδια : ασκερομπουλούκια στους….. πεζογράφους…., 
         που, πάντα, κάνουν αυτά που κηρύττουν….: σαφή μηνύματα….. και….. αίματα και μνήματα…., 
         ιδίως, αίματα και μνήματα…., προπαντός, για….. ποιητό, και ποιησό, φιλες ψυχές….! 
         Και….. κάλλιο σε πεδιαδοτόπια ισόπεδα…., παρά σε στρατόπεδα ανισόπεδα…., 
         που….. τα ανώμαλα ψυχοδρόμια….. είναι για τους ψυχανώμαλους….! 
         Και….. ποίος διάβολος είναι δικός Σ,σ,ου….. και ποίος δικός Τ,τ,ου…!; } 
 
Κοίταξε πόσο άσκοπα περιφέρονται σε κάθε πεδιάδα, κηρύττοντας αυτά που ποτέ δεν κάνουν. 
Δεν κάνουν το ίδιο οι αληθινοί πιστοί που είναι δίκαιοι και θυμούνται τον Αλλάχ 
και υπερασπίζουν τους εαυτούς τους όταν κάποιος τους βλέπει. 
Θα δουν οι άδικοι τι είδους επιστροφή θα έχουν. 
 
           -##------------------------------------------------------%%%----------------------------------------------------------##- 
    ● Κεφ. ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ : ΕΜΕΙΣ : 
    Και όμως οι άνθρωποι διαιρέθηκαν σε διάφορες αιρέσεις, που η κάθε μια ακολουθεί τα δικά της δόγματα. 
    Άφησέ τους στην πλάνη τους μέχρι να τους καταλάβει ο θάνατος. 
  
        *_* Ω, σκάσε, ρε βλάκα Μωάμεθ…., τουλάχιστο, μέχρι να…., που….. ’’θα σου ‘ρθει γάντι’’, και, αυτό…., 
        ναι…., που δεν θα τους βρεις ενωμένους….. κι εύκολα, έτσι, θα τους καταχτήσεις….! 
        Κοιτάξτε….. χάχα Σατανά…., που πολεμά τον εαυτό του….. και ‘’βάζει γκολ στα δίχτυα του’’….! 
        Ρε….. αυτοπολέμητε…., εδώ οι Καίσαρες επιβάλλουν, στα καισαροτόπια τους, την ανεξιθρησκεία…., 
        σαφώς, ’’ωρίμου της ώρας και της ώρας τους’’ και δολίως σκόπιμα…., 
        κι εσύ σνομπάρεις την…., δι·αιρεσία τους…, των μελλοσκλάβων σου….! Ή μπλοφάρεις ιερώς…!; *_* ● 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Αυτοί προσπαθούν να σε απομακρύνουν από τις αποκαλύψεις Μας, 
ελπίζοντας πως ίσως επινοήσεις κάποια άλλη γραφή δίνοντάς της το όνομά Μας 
και έτσι να γίνει ο καλύτερός τους φίλος………. 
 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Δοξάστε τον Κύριό μου! 
Σίγουρα δεν είμαι τίποτα περισσότερο από ένας θνητός απόστολος». 
        [ Ε, «θνήσκων θεός» κι αυτός….. και….. «θνήσκουσα γραφή»….. κι αυτή…., χμ, η ανεπανάληπτη….! 
        Αλλά…., αφού ‘’πέρασε’’ στην Ιστορία…., αθάνατος κι αυτόςςςςς….! ] 
 
Τίποτα δεν εμποδίζει τους ανθρώπους από το να έχουν πίστη 
όταν τους έχει αποκαλυφτεί η καθοδήγηση παρά μόνο η δικαιολογία : 
«Δεν θα μπορούσε ο Αλλάχ να έχει στείλει ένα θνητό σαν απόστολό Του;». 
Να πεις : «Αν ήταν η γη | Ε, η χώρα τους….! | ένας ασφαλής τόπος για να κατοικήσουν σε αυτόν οι άγγελοι, 
          // Α, οι πράκτορες…, χα, που οι…., πάντα, στον Ήλιο…., όντως άγγελοι δεν έχουν να φοβηθούν….! // 
θα είχαμε Εμείς στείλει σε αυτούς ένα άγγελο από τον ουρανό / Ε, το εξωτερικό….! / για απόστολο»………. 
 
        [[ Ωχ, αρκεί, καλέ ΕΣΕΙΣ, ένας δαίμονας από τη Γη μας για απόστολος…., πλην απ’ τον Σιριογάβ…., 
        για να γίνει, κι αυτή, όπως κι ο Ουρανός Σας, ένας ασφαλής τόπος 
        για ανασφαλείς αγγέλους : μυστικούς, πράκτορες….! 
        Άρα, ω Αλλάχ…., μετά απ’ τον Μωάμεθ, που ‘’ίσιασε το δρόμο’’….. για ασφαλή αγγελοπροσγείωση…., 
        έστειλες ‘’τέτοιον’’ άγγελο…., και ‘’μας’’ το κρύβουν τα ζα Σου….! Μα αρκεί που το νιώσαμε….! ]] 
 
Έχουμε χωρίσει το Κοράνι σε τμήματα 
               // Χα, διακαιολογίεςςςςς…., νααααα…., να, για το….. σκόρπιο….. παραλήρημά του…., 
               όχι επιστημονικό…., μα….. σχιζοφρενή κι αγράμματου ‘’τέτοιο’’….! // 
για να μπορείς να το αφηγείσαι στους ανθρώπους με ευκολία. 
Το έχουμε ανακοινώσει αποκαλύπτοντάς το σιγά σιγά………. 
          [ Ννναι, ναιαιαι…., χμ, ’’σιωποτραυλίζουν’’ και οι, ’’άκορμοι’’, ‘’άνω’’…., βρε…., 
          μάλλον, μπρος στον τρομερό και….. ’’σιωπηλό’’ Μωάμεθ…., σιγά -- σιγά….! Σιγάαααα, χξς΄ςςς….! ] 



170 

 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Από σας εξαρτάται αν θα πιστέψετε σε αυτό ή αν θα το αρνηθείτε. 
Αυτοί στους οποίους έχει δοθεί γνώση πριν από την αποκάλυψή του 
 
          ♠ …..ω…., πριν από την, ’’μετέπειτα’’, πρεμιέρα του Μωάμ…., 
          και ομοεθνείς….. ήταν, ανωδύνως, γνώστες του, πρόχειρου, τότε, σήριάλ τους…., 
          ήτοι, τινές εκ της άνω τάξεως : της ‘’βουνικής’’…., οι συν’’διαπλεκόμενοι’’….! 
          Όμως…., και τινές, πάλι, εκ της άνω τάξεως…., 
          οι μη συν’’διαπλεκόμενοι’’…., πλούσιοι, κυρίως…., επωδύνως κι αυτοί…., 
          όπως, πιο επωδύνως, και οι περισσότεροι εκ της κάτω τάξης…., 
          ώσπου να….. κάνουν σαφές το….. προμήνυμά τους…. , να ‘’εξεεξουσιοδέσουν’’….! 
          Μα και αλλοεθνείς είδαν τις πρόβες του…., επωδύνως…., 
          τους είχε δοθεί γνώση -- ‘’πήραν το μάθημά τους’’…., και έκλαψαν…., χμ, από χαρά…., 
          με….. ταπεινοφροσύνη…., άλλως…., ταπείνωση….! Ουστ, ’’μύστες’’ του Σκύλου του Σίριουουου….! ♠ 
 
προσκυνάνε όταν τους αφηγείται και λένε : «Δοξασμένος είναι ο Κύριός μας. 
 
Η υπόσχεσή του έχει πραγματοποιηθεί». Πέφτουν κάτω με τα πρόσωπά τους, κλαίγοντας, 
              ---- …..ε…., με ‘’τέτοιο’’ γονάτισμα…., ποίος δεν θα έκλαιγε…!; 
              Εγώ, πάντως, ’’τελικά’’, θα Σας , και σας, ψυχο·σκεψο·γονατίσω….. και θα γελάσετε…., 
              ή από χαρά ή από λύπη ή από ταπείνωσή….. Σας, και σας….! Ναι…., μα τω Θεώ….! ---- 
και καθώς ακούνε η ταπεινοφροσύνη τους μεγαλώνει»………. 
 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : « (!;) Είναι το ίδιο είτε επικαλείστε τον Αλλάχ ή τον Ελεήμονα : 
Δικά του είναι τα ωραιότερα ονόματα». 
     |// Ναι…., μα τα παρονόματά του είναι άκρως άταιρα κι άσχημα : 
     Χρίστογλαν, Μαωαμεθάνογλαν, Μαφιόζογλαν, Σαμπαθάηογλαν,….! //| 
Να μην προσεύχεσαι ούτε με πολύ δυνατή φωνή ούτε σιωπηλά,  ( Εεε, της του Βούδδα «μέσης οδού»….! ) 
αλλά να βρεις ανάμεσα στα δυο άκρα μια μέση κατάσταση. 
            /**/ …..Καλέ ΕΡΠΕΤΑ ΓΑΒΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., και γαβεσείς ερπετά…., τα παλικάρια του όντως Θεού 
            αποκωδικοποιούν τα, αγγελο ή Θεο, ληφθέντα ‘’σιωπηλά’’ μηνύματα εγγράφως…., 
            που τα γραπτά μένουν…., ε, αν δεν τα σβήσουν ή ‘’σβήσουν’’ ‘’οι άλλοι’’…., μα κι Εσείς…., 
            ενώ τα έπεα είναι….. πτερόεντα ή έρποντα…., άρα, ερποέπεα….! /**/ 
                     -##---------------------------------------------------%%%-----------------------------------------------------##- 
               ================================================================== 
 
                                               13 --- 24 )      …………………. 
■ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Ποιός σας έχει απαγορεύσει να φοράτε ευπρεπή ρούχα 
ή να τρώτε τα καλά πράγματα που ο Αλλάχ έχει δώσει στους υπηρέτες Του;». 
            [[ …..έιιιιι…., ρούχα, και μάσες, ευπρεπή….. είναι για Αλλαχοδιάλεχτους απρεπείς…., 
           αποκλειστικά, για τον….. Αλλαχαναστημένο υπόκοσμο σ’ αυτόν τον κόσμο….,….. 
           ρούχα, και μάσες, απρεπείς….. είναι για Αλλαχοφτυσμένους ευπρεπείς…., 
           αποκλειστικά, για τον Αλλαχοθνήσκοντα κόσμο σ’ αυτόν τον υπόκοσμο….! 
           Ε, είπαμε…., να μη καταργήσουμε, και, τα σημάδια…., που σημαίνουν, και, τις ταξικές διαφορές….! ]] 
Να πεις : «Αυτά υπάρχουν για να απολαμβάνουν οι πιστοί τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο, 
αν και τα μοιράζονται με τους άλλους, 
αλλά θα γίνουν δικά τους αποκλειστικά τη Μέρα της Ανάστασης.»………. 
Θα σου κάνουν / ω Μωάμεθ / ερωτήσεις σαν να γνώριζες πολύ καλά το θέμα. / της Ώρας της Κρίσης / 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Κανένας δεν γνωρίζει για αυτή εκτός από τον Αλλάχ, 
αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν»………. 
 
Αν είχα γνώση του αόρατου κόσμου, θα είχα ωφελήσει τον εαυτό μου με πολλά αγαθά 
                  ---- Ναι, ναι…., χμ, ως ‘’μέντιουμ’’ ο Πρρρρροφήτης…., και…., σαφώς…., ω αληθινοί πιστοί….! 
                  Ναι…., τα πάμπολλα αγαθά του…., βρε…., ήσαν ξεροκόμματα του Σκύλου…., 
                  ε, από άγνοια του ορατού υπόκοσμου τα απόκτησε…., κι αυτός κι η σατανοκλίκα του…., 
                  και τον….. άγγιζαν όλα τα καλά….. του Αβραάμ και του Ισαάκ….! ---- 
και κανένα κακό δε θα με είχε αγγίξει. 
Αλλά δεν είμαι τίποτα περισσότερο από έναν άνθρωπο που προειδοποιεί 
και αναγγέλλει καλές ειδήσεις στους αληθινούς πιστούς»………. 
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Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Επικαλεστείστε τους ψεύτικους θεούς σας και συνωμοτήστε εναντίον μου. 
Μη μου δίνετε αναβολή. Ο φύλακάς μου είναι ο Αλλάχ, που έχει αποκαλύψει αυτό το Βιβλίο. 
Αυτός είναι ο φύλακας του δίκαιου. 
       *** Εχ, τι σπαρταριστές κορακο, σώρρυ, κορανιοδικαιολογίες έβρισκε ο Αλλαχοφυλαγμένος δίκαιος…., 
       όταν κι οι εναντίον του συνωμότες ψεύτικοι θεοί ‘’δεν του έδιναν αναβολή’’ και τον νικούσαν αληθινά…., 
       ε, δεν λέγεται….! ’’Τύφλα να ‘χουν’’, στα ‘’σχετικά’’, οι Γιαχβετζήδες….. 
       Πέτρος, Παύλος και τα λοιπά ‘’τέτοια’’….! *** 
 
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■ Κεφ. ΤΟ ΤΖΙΝΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Μου αποκαλύφθηκε πως μια ομάδα Τζίνια 
άκουσαν τις αποκαλύψεις του Αλλάχ και είπαν : 
 
           /*/ Α…., είτε σε όραμα….. είτε σε απόσταση δύο τόξων, ή και κοντύτερα…., 
           να, ζωντανά, ωρέ ψοφίμια, το μπορούν, τα τζίνια, κι αυτό…., 
           ενώ…., στους Γιαχβετζήδες…., κυρίως, σε ενύπνια όνειρα…., 
           ή σε εκστάσεις και άλλα ‘’δυσπαστοκώδικα’’ ‘’τέτοια’’…., ασφαλώς….! 
           Χμ, και γι’ αυτό….. ’’τους έδεσε το γλυκό….. ξινό’’…., που ‘θελαν τον….. Γιαχβέ : Αμοιβάδα με γιο…., 
           λες κι είχε…., μάλλον, ούτε καν εξώγαμο…., κουμ το, ανύπαντρο, γεροντοπαλίιιιικαρο….! /*/ 
 
‘’Έχουμε ακούσει ένα θαυμαστό λόγο που οδηγεί στο σωστό μονοπάτι. 
    /// Α, τόοοσο, πια, αυτοί…!; Χμ, και….. για του….. Ζωντανού : Ζήβα τη Σιωπή δεν άκουσαν οι ΕΣΕΙΣ…!; /// 
Πιστέψαμε σε αυτό και από δω και πέρα δε θα υπηρετούμε κανένα εκτός από τον Κύριό μας. 
Αυτός [ παινεμένη είναι η δόξα του Κυρίου μας ] δεν πήρε γυναίκα, ούτε έχει γεννήσει παιδιά. 
Ο Βλάσφημος από εμάς έχει προφέρει ένα άθλιο ψέμα σε βάρος του Αλλάχ, 
αν και δεν πρέπει ούτε άνθρωπος ούτε τζίνι να πει κάτι για Αυτόν που δεν είναι αληθινό. 
 
           |_| Εμ, ήταν κι ήταν στραβό το κλίμα του Γιαχβέ, το έφαγε κι ο γάιδαρος του Αλλάχ, 
           ε, και να…., νά ‘το το κούτσουρο του Γιαχβαλλάχ….! |_| 
 
[ Μερικοί άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια από τα τζίνια, αλλά αυτά τους παραπλάνησαν ακόμα περισσότερο. 
Όπως εσείς πίστευαν πως ο Αλλάχ δε θα μπορούσε ποτέ να αναστήσει τους νεκρούς ]. 
Κατευθυνθήκαμε στον ψηλό ουρανό και τον βρήκαμε γεμάτο με ισχυρούς φύλακες και άγρυπνους κομήτες. 
Στήσαμε το αυτί μας να ακούσουμε, αλλά αυτοί που κρυφακούνε 
βρήκαν πως τους περιμένουν φλεγόμενα βέλη. 
 
         ♦ Ε, τότε, και γι’ αυτό, δεν είχαν, φαίνεται, στολισμένο τον χαμηλότερο ουρανό με αστερισμούς…., 
         τέτοιους που θα προφύλαγαν τους υψηλά βρισκόμενους, 
         ώστε να μην τους κρυφακούουν κι οι επαναστάτες δαίμονες….! 
         Να, σκόπιμα, μάλλον, είχαν ‘’αφύλαχτους’’ και τους επτά ουρανούς…., για να κρυφακούσουν άνετα 
         και, έτσι, να τα πουν, οι ωτακουστές τα τζίνια, στους «κάτω στη γη» άπιστους…., 
         ώστε, τελικά, να πιστέψουν, και, στον Μωαμεθάραρο….. 
         και να τους….. νηστειοκοινωνήσει με την….. αληθινήηηηη αλήηηηηθεια τουουουουου….! ♦ 
 
Δε μπορούμε να πούμε αν αυτό προμηνύει κακό για αυτούς κάτω στη γη 
ή αν ο Κύριός τους σκοπεύει να τους καθοδηγήσει. 
(!;) Μερικοί από εμάς είναι δίκαιοι, 
   ( …..εχμ, ννναι, νααα…., όταν, δολίως,  μεταμορφώνονται σε αγγέλους του φωτός οι άγγελοι του σκότους 
   είναι….. κι έτσι….. κι αλλιώς…., ήτοι, είναι το τουρλού -- τουρλού του Ζουλού, σώρρυ, του Ζουρλού….! ) 
ενώ άλλοι δεν είναι, ακολουθούμε διαφορετική πορεία. 
                   || Εχ, ναιαιαιαιαι…., στο αδιάσπαστό τάγμα της Σελήνης….. υπάρχουν, μοιραία, και άγγελοι….! || 
 
Γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε στη γη από τον Αλλάχ, 
   // Α, γι’ αυτό, εκεί…., ε, οι όντως δαίμονες…., να μένετε σταθερά σεληνοκεντρικά…., και….. ίδια πορεία…., 
   που, ’’αν ρούπι το κουνήσετε’’, όχι μόνο μπλουμ και στη Γη…., μα φσσσσουτ και στο Εξωσύμπαν….! // 
ούτε μπορούμε να γλιτώσουμε από την αρπάγη του φεύγοντας. 
 
Όταν ακούσαμε το κήρυγμά Του πιστέψαμε σε αυτόν, 
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        *$ …..Α, κιόλας…!; Έιιιιι…., να δεις…., συ, προπαντός, μωρή Μαντάμα, Αρχοντο·Ιστορία…., 
        που δίνεις μπόι στους νάνους….. και κονταίνεις τους ψηλούς…., να δεις πως, σύντομα, όλοι κι όλα….. 
        θα μεταλλαχτούν σε ένα ‘’τέτοιο’’…., ομοιούσιο κι ομοούσιο…., προπαντός, αν δεν…., 
        και τότε να δείτε κι ΕΣΕΙΣΣΣ, ιδίως ΕΣΕΙΣΣΣ, πόσο αρχοντικά θα γελούν τα Σεληνο’’τέτοια’’ σας…., 
        ω Άρχοντες με τα τσιράκια σας…., ω κι ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ μελλοθάνατοι….. Καίσαρες και Πάπες….! $* 
 
αυτός που πιστεύει στον Κύριό του δε θα αδικηθεί ποτέ ούτε θα πάθει κακό. 
Μερικοί από εμάς είναι Μουσουλμάνοι και μερικοί άδικοι. 
            [ Άλααααα….! Και τζίνια / …..εεε, προσηλυτισμένα –του δίποδα….. / οπαδούς ο Μωάμ….! ] 
Αυτοί που ασπάζονται την Ισλαμική θρησκεία ακολουθούν το σωστό μονοπάτι, 
αλλά αυτοί που σφάλλουν θα καούν στην Κόλαση’’». 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
■ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ έχει αποκαλύψει την καλύτερη από τις γραφές, 
ένα | …..’’σκόρπιο’’…!; | βιβλίο ομοιόμορφο στο ύφος που κηρύττει υποσχέσεις και προειδοποιήσεις……… 
         // Ω, από….. ομοιομορφία….. άλλο τίποτα….. τα ’’εντός κειμένου’’…., σαν τον ομοιόμορφο Γαβ….! 
         Ε, χμ, τα ’’εκτός κειμένου’’, όμως…., ανομοιόμορφα…., σαν τον ανομοιόμορφο γουβ…., τον Μωάμ….! 
         Και….. σαφέςςςςς ύφος…., έτσι ή αλλιώς…., βλέπουμε…., μα….. σαφέςςςςς ήθος….. γιοχ….! // 
 
Παρουσιάσαμε στην ανθρωπότητα με αυτό το Κοράνι κάθε είδους επιχείρημα για να δείξει ενδιαφέρον. 
               || Καλά, μπρε Μωαμεθάραρε…., στη Γαλλία και στην, παπα ή καλογερο, γαλλική….. σπούδασες 
               ’’Διοίκηση Πολεμικών Επιχειρήσεων’’….. κι είσαι τόσο τέλειος στην αραβική…!; || 
Το αποκαλύψαμε αυτό στην αραβική γλώσσα, ένα κοράνι χωρίς ατέλειες, 
για να προφυλάξουν τους εαυτούς τους από το κακό. 
 
Λάβετε υπόψη σας αυτή τη σύγκριση. 
Υπάρχουν δύο άνθρωποι : ο ένας έχει πολλούς αφέντες που έχουν πάντα διαφορές μεταξύ τους, 
ο άλλος έχει έναν αφέντη, στον οποίο έχει αφιερωθεί. ( Εχ, τό ‘πε κι ο Ιησούς : όχι σε 2 Κυρίους δουλειά….! ) 
Είναι δυνατό να εκτιμήσουμε αυτούς τους δύο με τον ίδιο τρόπο; Ο Αλλάχ το απαγορεύει! 
Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν γνώση………. 
 
Ο Αλλάχ παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων όταν πεθαίνουν, 
   // Αποφυλακιστής ο Αλλάχ, φυλακισμένοι οι πεθαμένοι, ψυχές τα έμψυχα κορμιά προς, ή στον, Άδη…!; // 
και τις ψυχές των ζωντανών όταν κοιμούνται. 
     || Ζωντανοί οι «πεπαιδευμένοι : εγγράμματοι», που μπορούν κι έχουν, χρήμασι, ικανό δικηγόρο…., 
     για να μη καταδικάζονται ως βαρυποινίτες και σε υπόγεια φυλακή…., μα να ‘’κοιμούνται υπαίθρια’’…!; || 
 
        ♣ Έι…., ω κοιμισμένες ψυχές των ζωντανών…., ’’ψιλογαζοδουλεμένες’’ από….. ανθρώπουςςς…., 
        ξυπνείστε…., χμ, χμ, χμ…., ρε κοιμισμένα ψοφίμια…., που….: 
        Μωάμ ‘’τους βγάζει την ψυχή’’ και ο Αλλάχ τις παίρνει…., 
        εκεί…., σε άυλο μνήμα…., και στον Μωάμ το χρήμα….! 
 
        Ελάτε, βρε…., ’’πλάκα έχει το πράμα’’…., ’’πλάκα σπάω’’….! 
        Εννοεί ο ανόητος…., ω δυσνόητοι…., ότι οι άνθρωποι…., ήτοι, «οι θνήσκοντες θεοί»…., 
        όταν πεθαίνουν…., εξεξεξακολουθούν να ζουν, και, μετά θάνατον,  / …..ε, ζουν, και, ιστορικώςςς….! / 
        ως Αλλαχοκατάγωγοι, «κοντά Του», αθάνατοι…., ναι, που η Ιστορία είναι δικιά του/τους…., 
        ενώ οι ζωντανοί…., ήτοι, «οι θνήσκοντες κοινοί»…., όταν ’’κοιμούνται’’…., όχι…., 
        άρα….. ’’αθάνατοι’’ γιοχ…., αφού δεν έζησαν…., ή έζησαν πεθαίνοντας….,  
        εξακολουθούν να….. ’’κοιμούνται’’…., και, μετά θάνατον…., ως….. ακατάγωγοι…., οι ανάγωγοι…., 
        α, «μακριά Του»…., από….. «αναβολή για ένα καθορισμένο χρόνο»…., εδώ…., για του Αγίου Ποτέ….! 
 
        Καλόν κι ατάραχον ύπνο…., λοιπόν…., ω ’’κοιμισμένοι’’ -- Καισαροπαποναρκωμένοι…., 
        και….. δικά σας….. και τα συμπεράσματα….. και τα Καισαροπαπο’’κεράσματα’’…., 
        ε…., και τα των ασμάτων άσματα…., βρε φρονησούχα μαζόχια ‘’κλάσματα’’…., 
        κι άει στον ύπνο του δικαίου….. και…., αν ξυπνήσετε και θέτε…., άει και στον ξύπνιο του αδίκου….! ♣ 
 
Αυτούς που τους κρίνει τους κρατάει κοντά του και αναβάλλει τους άλλους για ένα καθορισμένο χρόνο. 
Σίγουρα αυτά είναι σημάδια για τους ανθρώπους με φρόνηση. 
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                   -#-----------------------------------------------------------$$$------------------------------------------------------#- 
           ■ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : 
           Ο Απόστολος του Αλλάχ είναι ένα καλό παράδειγμα 
           για αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν και την Τελευταία Μέρα και θυμούνται πάντα τον Αλλάχ. 
 
              ● Εχ, τι καλό παράδειγμα, βρε, ο Μωαμεθάραρος…., κάλλιστο…., ως κι ο νάρκισσος Παύλος….! 
              Το θέμα είναι πως…., αν τον μιμούνταν…., 
 
       ---- …..’’παραδειγματικά’’…., | …..όχι ως ‘’τέτοιον’’ : Αλλαχοδιαλεγμένο Απόστολο….. | ουδείς, βέβαια…., 
       που, έκτοτε, μετά από τον ψόφο του, ουδείς άλλος Προφήτης…., 
       χα, σαν τέλειωσαν οι ’’καύσιμες ύλες’’ του Σίριου και δεν ξανακατέβηκε με το U. F. O του ο Γαβ…., 
       και, που οι κωλοφωτιές -- πυγολαμπίδες χρειάζονται πολύ μεσαιωνικό σκοτάδι, και, για να λάμψουν…., 
       μα πολλοί…., ως ιμπεριάλα ‘’φιλοϊεροπόλεμο’’…., έστω, και για την αφορμή Του…., 
       τον αντέγραψαν ιμπεριαλιζέ ‘’παραδειγματικά’’….! ---- 
 
              ποιος θα έμενε ζωντανός στη Γη…., να διαβάζει τα Αλλαχόπνευστα….. 
              και….. ’’να γράφει’’ τα Αλλαχάπνευστα….! ● 
 
■ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : 
Κανένας δε θα Τον ανακρίνει για τα έργα Του, αλλά αυτοί θα ελεγχτούν.  || Ρε,  Εξεξεεξουσία είν’ αυτός….! || 
Έχουν διαλέξει άλλους θεούς εκτός από Αυτόν;………. 
   # ▪ Ιωάννης : κεφ. 8, εδ. 46 : Ι. Χ / προς Ιουδαίους / : «Ποιός από σας μπορεί να με ελέγξη δι’ αμαρτίαν;». # 
 
Εμείς εμπνεύσαμε όλους τους αποστόλους 
         ---- Εμ, χα, όσοι εμπνέουν έτσι…., μα κι όσοι εμπνέονται έτσι…., ’’απο,εκ,πνέουν’’….. αλλιώς….! ---- 
που στείλαμε πριν από εσένα, λέγοντας : «Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από Εμένα. 
Γι’ αυτό να με υπηρετείς». 
 
Αυτοί λένε : «Ο Σπλαχνικός έχει γεννήσει παιδιά». Ο Αλλάχ το απαγορεύει! 
Δεν είναι αυτοί παρά οι τιμημένοι υπηρέτες Του. 
Δε μιλάνε παρά αφού Αυτός έχει μιλήσει : αυτοί πράττουν κατά τις διαταγές Του. 
Αυτός γνωρίζει τι βρίσκεται μπροστά τους και πίσω τους. 
       [ Δηλαδή, χμ…., αγνοεί τα ευρισκόμενα μέσα τους…., πάνω τους….. και κάτω τους….! Τύφλααααα….! 
       Και…., ω Μωάμ…., το παρόν –τους….. πού….. ’’αντανακλάται’’…!; Στο κενό –Τους…!; ] 
 
Δε μεσολαβούν για κανένα εκτός για αυτούς που Αυτός θέλει, 
       $ ▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 12, εδ. 11 : «Όλα αυτά / τα ποικίλα χαρίσματα κι ενέργειες / 
       ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα, το οποίον τα διανέμει εις τον καθένα ιδιαιτέρως όπως αυτό θέλει». $ 
και τρέμουν από το δέος που αισθάνονται για Αυτόν. 
Όποιος από αυτούς δηλώνει : Είμαι θεός όπως και  Αυτός», 
θα ριχτεί στη φωτιά της Κόλασης. Έτσι θα ανταμειφθούν οι αμαρτωλοί………. 
 
Κανένα άνθρωπο πριν από εσένα 1 / 1 : ω Μωάμεθ / δεν έχουμε κάνει αθάνατο. 
                 [ …..εχμ…., μόνον, οι….. κ,Κ,άτθρωποι είναι αθάνατοι….. στην Ιστορία –Σας….! ] 
Αν εσύ πρόκειται να πεθάνεις, θα ζήσουν αυτοί για πάντα; 
      // Και, και, η ζήλεια του θνητού….. έφερε το θάνατο….. στον ντεμέκ αθάνατο…., ωρέ, μετά θάνατο….! // 
Κάθε ψυχή θα γευτεί το θάνατο. Θα σας δοκιμάσουμε όλους με το καλό και το κακό. 
Σε Εμάς θα παρουσιαστείτε………. 
 
Η θρησκεία σας είναι η μοναδική θρησκεία, και Εγώ είμαι ο μόνος σας Κύριος. Γι’ αυτό να με υπηρετείτε. 
Οι άνθρωποι διαιρέθηκαν σε σχίσματα, αλλά σε Εμάς θα επιστρέψουν όλοι. 
            ---- …..α…., πάει στην πηγή του ο σολωμός…., πάνε κι οι μπακαλιάροι…., εμ πώς….! ---- 
            -#---------------------------------------------------------$$$-----------------------------------------------------------#- 
 
■ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Γνωρίζoυμε Εμείς πως λένε : «Ένας θνητός το δίδαξε». Αλλά ο άνθρωπος στον οποίον 1 
 
  / 1 : οι ειδήμονες διχάζονται ως προς την ταυτότητα αυτού του «ξένου». 
  Μερικοί υποθέτουν πως είναι ο Σαλμάν ο Πέρσης, άλλοι ο Σουχέιμπ μπιν Σινάν, 
  και άλλοι ο Άντας ο Μοναχός. /         ---- Ε…., Ιρανοεβραιοϊνδική πολυσαλάτα, και, το Κοράνι….! ---- 
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           ( Έι, ο μοναχός και πράκτωρ : άγγελος Γεώργιος…., 
           με τον οποίο ‘’αποκαλύφτηκε’’ ‘’συγκαλυφτικά’’ στη Γαλλία : Φραγγιά ο….. φραγγοπετεινός…., 
           σε ποιά, άραγε, ξένη γλώσσα, ω ειδήμονεςςςς, του φανέρωσε τα ‘’μυστικά’’ των Γιαχβετζήδων….. 
           και του άνοιξε την ‘’όρεξη’’ και τα μάτια…., που ’’του έβγαλε τα μάτια’’…., ο Μωάμ του μοναχού…!; ) 
 
    *** ▪ Ματθαίος : κεφ. 11, εδ. 14, 15 : Ι. Χ : «Όλοι οι προφήται και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου επροφήτευσαν 
    και, εάν θέλετε να το παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος έμελλε να έλθη». 
                 / …..χμμμ, ο Αχμέτ, Μωάμ,….! / *** 
 
αναφέρονται μιλάει μια ξένη γλώσσα,     / …..εχ, ρε δύσγλωττοι…., και ξένοι τινές είναι αραβόφωνες….! / 
ενώ αυτό είναι σε εύγλωττη αραβική γλώσσα………. 
 
Κανένας δεν επινοεί ψέματα παρά μόνο αυτοί που δεν πιστεύουν στις αποκαλύψεις του Αλλάχ : 
αυτοί μόνο είναι ψεύτες 
 
      { ▪ Παύλου : Προς Τίτον : κεφ. 1, εδ. 12, 13 : 
      «Είπε κάποιος απ’ αυτούς, / τους Κρήτες, που τον απέρριπταν ‘’Φιλισταιϊκά’’….. / δικός τους προφήτης : 
      ’’Οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύσται, κακά θηρία, λαίμαργοι, οκνηροί’’. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή. 
      Διά τον λόγον αυτόν, να τους ελέγχης απότομα, διά να είναι υγιείς εις την πίστιν». } 
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
■ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Δε θα πέσει τίποτα πάνω μας εκτός από αυτό που ο Αλλάχ έχει τάξει. 
Ο Αλλάχ είναι Φύλακάς μας. Στον Αλλάχ αποθέτουν οι πιστοί την εμπιστοσύνη τους». 
Δε βλέπουν πως δοκιμάζονται από τη δυστυχία κάθε χρονιά μια ή δυο φορές; 
 
            || Χξς΄, τη μια απ’ τον….. αχούχο Γιαχβέ τους…., χμ, και την άλλη απ’ τον….. αχούχο Αλλάχ τους…., 
            που….. Γιαχβέ κι Αλλάχ….. κι οι δυο με αχ….! || 
                 [ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 3, εδ. 19 : Ιησούς προς τον άγγελον -- επίσκοπον Λαοδικείας : 
                 Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους / «παιδεύω» / παιδαγωγώ. | Τί, με σατάν αγγέλους…!; | 
                 Δείξε λοιπόν ζήλον και μετανόησε. ] 
 
Και όμως ούτε μετανοούν ούτε παίρνουν υπόψη τους την προειδοποίηση………. 
 
Έχει έλθει τώρα σε εσάς ένας απόστολος από το λαό σας, 
ένας που λυπάται για τις αμαρτίες σας και ανησυχεί για εσάς, 
ένας που είναι σπλαχνικός και ελεήμονας για τους αληθινούς πιστούς. 
            */* …..Όταν σας λέει το «Σ’ αγαπώ….!»….,/ φωνάξατε….: «Βοήθεια….!»….. κι άει….,…../ 
            ποιος από Καίσαρα καλό…../ είδε…., βρε κουτορνίθια…., βάι….! */* 
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
■ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι άπιστοι από τους Λαούς του Βιβλίου, και οι ειδωλολάτρες, 
μνησικακούν επειδή κάθε ευλογία στέλνεται κάτω σε εσάς από τον Κύριό σας. 
           --*-- Ε…., ποιός λαφυροκλεμμένος, μπρε Μωάμ, δεν μνησικακεί τον κλέφτη του…!; 
           Άλλωστε, κι εσύ, όταν, και, η Χαïσά | Α, ‘’χώρα’’…!; | έγινε ’’κερατολάφυρο’’ 
           στον Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ…., τον μνησικάκισες….! 
           Ή, μήπως, τού ‘πες….: «’’Λαφυροπάρε’’ και τη Χάφσα | Α, ‘’χώρα’’…!; | ….!»…., για αντίποινα…!; --*-- 
Αλλά ο Αλλάχ διαλέγει αυτούς που Αυτός θέλει για να σπλαχνιστεί. Η χάρη Του είναι ατελείωτη. 
Αν καταργούμε κάποιο στίχο ή κάποια αιτία ( Χμ, ακύρωση άποψης ή πολέμου….! ) για να ξεχαστε 
Εμείς θα αντικαταστήσουμε με ένα καλύτερο στίχο ή με μια καλύτερη αιτία………. 
        ---- Χα, αντικατάσταση άποψης με άλλη…., μπαλωματικά…., ή ‘’καλύτερη’’ χώρα για κατάκτηση….! ---- 
 
         ♠ Α, γι’ αυτό….. τόσες «και μπουρδέ και μπερδέ» επαναλήψεις…., 
         πλην από προσθαφαιρέσεις στα 1001 κορανιοβαγγέλια….! 
         Και, το 2ο….. εκστρατειο…..όραμα….. ήταν διορθωτικό του 1ου….. εκστρατειο…..οράματος…!; 
         Όποτε, δηλαδή, χα, ακυρώνατε έναν καταχτητικό πόλεμο…., κάποια αιτία…., 
         καταργούσατε κι ένα πολεμικό διάγγελμα…., κάποιο στίχο…., λοιπόν…., αλά Ι. Χήδες και Κ. Δ….! 
         Και….. όποτε είχατε κάποια καλύτερη πολεμοαιτία…., έναν πιο συμφέροντα καταχτητικό πόλεμο…., 
         αντικαθιστούσατε κάποιους στίχους…., πολεμικό διάγγελμα…., αποσπασματικό ή μη….! 
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         Με άλλα λόγια…., κατά τα ντέφια….. και τα κέφια…., ή….. κατά τα λάφυρα….. και τα ‘’άχυρα’’….! 
         Ε…., βάλτε, λοιπόν, στα παχνιά των σταυλόσιτων πιστών σας τα κορανιο‘’άχυρα’’…., 
         πλην από….. κορανιο’’παντζούρια’’ στα ‘’παράθυρα’’….. και….! ♠ 
 
Πολλοί από τους λαούς του Βιβλίου θέλουν, με τη ζήλεια τους, να σας οδηγήσουν πάλι στην απιστία, 
τώρα που έχετε ασπαστεί την πίστη και η αλήθεια φανερώθηκε σε αυτούς. 
Να τους συγχωρέσετε και να τους ανέχεστε μέχρι να σας γνωστοποιήσει ο Αλλάχ τη θέλησή Του. 
                     [ Έι, δηλαδή, χα, μέχρι το νέο….. πολεμικό διάγγελμά Του,ς,….! Έιιι…., ‘’ιερή’’ μπλόφα…!; ] 
Αυτός εξουσιάζει όλα τα πράγματα………. 
 
           ► ▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : κεφ. 3, εδ. 23, 24, 25 : «Προτού έλθη η πίστις, 
           εφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω από τον νόμον, μέχρις ότου αποκαλυφθή η πίστις. 
           Ώστε ο νόμος ήτο παιδαγωγός μας έως ότου έλθη ο Χριστός, διά να δικαιωθούμε διά της πίστεως. 
           Τώρα δε, που ήλθεν η πίστις, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγόν»…. 
           ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 2, εδ. 15 : «…..διότι αποδεικνύουν 
           / οι μη έχοντες τον νόμον του Μωυσέως εθνικοί -- ειδωλολάτρες / ότι το έργον που ζητεί ο νόμος 
           είναι γραμμένον στις καρδιές τους, συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησίς των, 
           και αι σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή και απολογούνται»….. 
   [ Χμ, άρα, εσείς…!; Αυτοί, οι εθνικοί, τάχτηκαν φρόνιμα και τακτικά παρά τω νικητή Γιαχβέ…., χωρίς…!; ] 
           ▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : κεφ. 5, εδ. 20 : «Ο νόμος παρεισέφρυσε 
           διά να πολλαπλασιασθούν αι παραβάσεις, 
           αλλ’ όπου πολλαπλασιάσθηκε η αμαρτία εκεί ξεχείλισε η χάρις»….! 
 
          || Να, ρε Μωάμεθ, παρανομούν χωρίς νόμο παιδαγωγό, πια, μπας και γίνουν σαν τους ειδωλολάτρες, 
          που με τη συνείδησή τους και χωρίς νόμο και ‘’τέτοια’’ αποδεικνύουν πως αρκεί αυτή…., 
          αλλά, χμ, για να ξεχειλίσει η χάααααρις του Γιαχβέ τους…., ή και του Αλλάχ….! 
          Άσε τους…., μην και χαλάσεις το μυστικό σχέδιο του Γιαχβαλλάχ ή Αλλαχογιαχβέ….! || ◄ 
 
Αυτοί διακηρύσσουν : «Δε θα γίνουν δεχτοί στον Παράδεισο παρά μόνο οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί». 
Τέτοιες είναι οι σοφές τους φαντασιοπληξίες………. 
                           // …..χξς΄ςςςς…., ’’νάρκισσοι’’ κι οι Γιαχβετζήδες….. ’’νάρκισσοι’’ κι οι Αλλαχτζήδες….! // 
                    [ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννου : κεφ. 7, εδ. 4 : Τότε άκουσα τον αριθμόν εκείνων που εσφραγίσθησαν, 
                    εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, σφραγισμένοι από κάθε φυλήν του Ισραήλ. ] 
 
Κάναμε Εμείς το Σπίτι 1 / 1 : η Κάσμπα στη Μέκκα / 
              *$ Ε, τι άλλο από ξεσπίτωμα των άπιστων….. και σπίτωμα των πιστών δεσποινίδων του μπερντέ…., 
              αλά….: Αβραάμ, Σολομώντα, Δαυίδ και τα λοιπά….. ’’απορρυπαντικά’’ του Γιαχβέ…., 
              που, τώρα, οι απόγονοί τους είναι λεκέδες για….. καθάρισμα 
              από το Γιαχβαλλαχέ «υπόλοιπό» τους…, χμ…!; Αυτό, ναι…., για να μην πω….. ’’σπίτωμα’’ και….! $* 
ένα καταφύγιο και ένα ιερό για την ανθρωπότητα, λέγοντας : 
«Κάντε το μέρος που στεκόταν ο Αβραάμ οίκο λατρείας». 
                --*-- …..να, ρε…., ’’σπίτι’’ -- ‘’οίκο’’….. και για τους ‘’άστεγους’’….. ο Φιλεύσπλαχνος….! 
                Μόνο που οι….. πραγματικά….. ‘’άστεγοι’’….. δεν….. ’’μανταμεύονται’’….! --*-- 
 
Διατάξαμε Εμείς τον Αβραάμ και τον Ισμαήλ να καθαρίσουν το Σπίτι Μας 
για αυτούς που βαδίζουν γύρω του, που στοχάζονται μέσα σε αυτό, 
και που γονατίζουν και προσκυνάνε………. 
 
Αυτοί λένε : «Ασπασθείτε την εβραïκή ή τη χριστιανική θρησκεία και θα οδηγηθείτε σωστά». 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Με κανένα τρόπο! Εμείς πιστεύουμε στην πίστη του Αβραάμ, του τίμιου. 
Αυτός δεν ήταν ειδωλολάτρης».    ---- Έι, πριν από τον Γιαχβέ, σε ποιον πίστευε, και, ο Αβρ,α,άμ…!; ---- 
Να πεις : «Εμείς πιστεύουμε στον Αλλάχ και σε αυτά που αποκαλύφτηκαν σε εμάς, 
πιστεύουμε σε αυτά που έχουν αποκαλυφτεί στον Αβραάμ, στον Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, 
και τις φυλές, στον Μωυσή και τον Ιησού και τους άλλους προφήτες. 
Δεν κάνουμε καμιά διάκριση ανάμεσα σε αυτούς, και έχουμε υποταχτεί στον Αλλάχ»………. 
 
 || Α, ποιός είν’ ποιος…., ποιός είπε κι έκανε….: τι, πού, πώς, πότε και γιατί…., ποίος ξέρει να ‘’μας’’ πει…!; || 
 
Οι ανόητοι θα ρωτήσουν : «Τί τους έχει κάνει να αλλάξουν την κίμπλαμπ;». 1 
     [ 1 : Η κατεύθυνση που στρέφουν το πρόσωπό τους οι Μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται. 
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     Στην αρχή οι πιστοί είχαν διαταχτεί να στρέφονται προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, 
     μετά προς τη Μέκκα. ]       // …..ε, άλλο…., όταν ‘’τα βρίσκανε’’…., κι άλλο…., όταν ‘’τα χάνανε’’….! // 
 
          || …..προς Μέκκα ή Ιερουσαλήμ….,/ ου--ου--ου…., ου--ου--ου….,/ 
          ’’μπενέκα’’…., Τζεμιλέ μ’ κι Αλή μ’….,/ που ο Θεός ‘’είναι παντού’’….! || 
 
                      ---- …..όλα τα….. ’’φαντάσματα’’….,/ για στραβολεμιάσματα….,/ 
                      τη μια δεξιά…., τη μια ζερβά….,/ βρε, τα κατάντησαν ζαβά….! 
                      Ε…., χμ…., κι ‘’αν γίνετε….. ζηβά…..’’…., θε να ξεστραβολεμιά’….! ---- 
 
             [ …..εδώ είναι ο Δεσπότης…., εδώ είναι κι ο παπάς….,….. κάλέ…., πού είναι ο παπάς…!;….. 
             Τί…!; Λάθος….! Έχασες….! Είναι ο παπακαλόγερος….! Άντε πάλι…., ας….!….. 
             Ρε, ποιοί ‘’σου παίζουν τον παπά’’ με ντούμπλε φας παπακαλόγερο…!; ] 
 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Η ανατολή και η δύση είναι του Αλλάχ. 
Αυτός οδηγεί όποιον θέλει στο σωστό μονοπάτι». 
 { Έι, δύση κι ανατολή οι του Αλλάχ…., οι του Γιαχβέ νότο και βορρά…., κι ‘’όλοι’’ είν’ του ‘’Σίριου’’ βορά….! } 
 
Εμείς σας έχουμε κάνει ένα δίκαιο έθνος, για να μαρτυρήσετε κατά της ανθρωπότητας 
και για να μαρτυρήσει ο απόστολος εναντίον σας. 
Εμείς τάξαμε την προηγούμενή σας κίμπλαμπ έχοντες σαν μόνο σκοπό 
να γνωρίσουμε ποιοι είναι οι αληθινοί οπαδοί του απόστολου και ποιοι θα τον αποκηρύξουν. 
Ήταν πραγματικά μια σκληρή δοκιμασία αλλά όχι για αυτούς που ο Αλλάχ οδήγησε. 
                            // …..εεεεε…., άλλο…., όταν ‘’τα βρίσκανε’’…., κι άλλο…., όταν ‘’τα χάνανε’’….! // 
 
Αυτός δεν έκανε την πίστη σας μάταιη. Αυτός είναι ελεήμονας και σπλαχνικός προς τους ανθρώπους. 
Πολλές φορές σας έχουμε Εμείς δει να στρέφετε το πρόσωπό σας προς τον ουρανό. 
       [ …..έι…., έτσι…., ’’ουρανο’’φατσόστροφοι…., στραβολεμιάζουν…., ω ΕΣΕΙΣ παναπαντησάκηδες…!; ] 
Εμείς θα σας κάνουμε να στραφείτε προς ένα κίμπλαμπ που θα σας αρέσει. 
Στραφείτε προς το Ιερό Τέμενος, όπου και αν βρίσκεστε να στρέφεστε προς αυτό………. 
 
Θα δοκιμάσουμε τη σταθερότητα της πίστης σας με φόβο και λιμό, 
με θανάτους και με καταστροφή της περιουσίας σας και των σιτηρών. 
                   ---- …..από τεστ πιστοστάθειας….,/ α, και από ιό αμάθειας….,/ πω--πω ξεφτέρια….,…../ 
                   αμπάρια και σιτάρια ‘’ πάν’ ‘’….,/ μα οι πιστοί είν’ πιο ‘’ στα πάν’ ’’….,/ καλά χαμπέρια….! ---- 
Θα αναγγείλουμε ευχάριστες ειδήσεις σε αυτούς που υπομένουν με σθένος, 
σε αυτούς που όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες λένε : «Ανήκουμε στον Αλλάχ, 
και σε Αυτόν θα επιστρέψουμε». Τέτοιους ανθρώπους θα ευλογήσει και θα σπλαχνιστεί ο Αλλάχ, 
τέτοιοι άνθρωποι θα οδηγηθούν σωστά………. 
              ( …..πιστός ‘’με το στανιό’’ κι από ‘’αιτία’’….,/ άπιστος από στανιό κι από αηδία….! ) 
 
Με το να κάνει κήρυγμα στους άπιστους ο Απόστολος μπορεί να συγκριθεί με αυτόν που μιλάει σε ζώα 
 
             *#* …..άλα….. ακριβολογίιιιια ο….. σ,Σ,τυγερός….. λαομπαίχτης και θεομπαίχτης….! 
             Πεπαιδευμένοι : ζωντανοί…., χα, στις άφρακτες αλάνες της Γνώσης….. 
             κι απαίδευτοι : τεθνεώτες…., χα, στις φραγμένες φυλακές : τάφους της ολιγομάθειας ή αμάθειας….:: 
             πολυεγγράμματοι : αυτοί ελεύθεροι : αφυλάκιστοι : άταφοι : ζωντανοί….. 
             κι ολιγογράμματοι : αυτοί «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ» : νεκροί : θαμμένοι : φυλακισμένοι :….. 
             ή αγράμματοι : αυτοί ισόβια νεκροί, ως θανατοποινίτες…., «εξάπαντος» νεκροί : φυλακισμένοι :…., 
             ‘’όπως’’, ‘’έτσι’’, έλεγε κι ο ρατσιστής γνώσης Αριστοτέλης….! 
 
             Εμ, τέτοια έλεγε κι ο Ι. Χ στους μαθητές του…., που δεν ήθελε, ως εσύ, μόνος -- ‘’μόνος’’ να δρα…., 
             και του έφευγαν, κυρίως, βαρυστομαχιασμένοι από τα βαριά του λόγια…., του πολυβριζάκια…., 
             που έτσι δεν κάνουν οι….. αρχομανείς, λατρειομανείς,….! 
             Όμως…., όταν ήταν πάν’ στο γάιδαρό του ο Μωάμ και μίλησε, ’’θαυματικά’’, εν είδει Πνεύματος…., 
             ποιός ήταν τί…!; *#* 
 
που δεν ακούνε τίποτε άλλο εκτός από μια φωνή ή κραυγή. 
Κουφοί, μουγγοί, και τυφλοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. 
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Πιστοί, να τρώτε από τα υγιεινά πράγματα που σας έχουμε δώσει 
και να εκφράζετε τις ευχαριστίες σας στον Αλλάχ, αν είναι Αυτός ο θεός που λατρεύετε. 
Αυτός σας έχει απαγορέψει το ψοφίμι, το αίμα, και τη σάρκα του χοίρου, 
επίσης κάθε σάρκα που έχει αγιασθεί με άλλο όνομα εκτός από το όνομα του Αλλάχ. 
             ( Ε, μετά από ’’τέτοια’’, χα, πνευματικά…., που….. ’’πνεύμα’’ τους πουλούσε, και, ο αστοιχείωτος…., 
             μα….. ’’με ημερομηνία λήξης’’…., και….. τα άντεξαν…., 
             σε τί θα τους πείραζαν, τους πανφάγους, και λίγα….. ’’τέτοια’’….. υλικά…!; ) 
Αλλά δε θα είναι ένοχος όποιος αναγκάσθηκε να φάει από αυτά, χωρίς να έχει την πρόθεση να αμαρτήσει, 
να γίνει παραβάτης. Ο Αλλάχ είναι σπλαχνικός και ελεήμονας………. 
 
Πιστοί, η νηστεία επιβάλλεται σε εσάς όπως επιβαλλόταν σε αυτούς πριν από εσάς, 
 
                *$ ▪ Παύλου : Προς Κολασσαείς : κεφ. 2, εδ. 16, 17 : 
                Κανείς λοιπόν, ας μη σας κρίνη διά φαγητόν ή ποτόν 
                ή σχετικώς με εορτήν ή πρωτομηνιά ή τα Σάββατα, τα οποία είναι σκιά των μελλόντων, 
                ενώ η ουσία βρίσκεται εις τον Χριστόν». $* 
 
ίσως φυλαχθείτε από το κακό. Να νηστεύετε κατά ορισμένο αριθμό ημερών, 
                 [ …..αχ, ω Μωάμ…., ξαναξαναπές ‘τους και για τη σεξονηστεία….. εντός ‘’γονίμων ημερών’’…., 
                 να ξαναξαναγελάσουμε, και, μες στις άγονες νύχτες μας…., βρε πολυσχετικέ γαμολόγε….! ] 
αλλά αν κάποιος από εσάς είναι άρρωστος ή ταξιδιώτης 
ας νηστεύσει αργότερα κατά ένα όμοιο αριθμό ημερών, 
και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν είναι δυνατό 
να εξαγοράσουν τη νηστεία τους ταΐζοντας ένα φτωχό άνθρωπο. 
 
Αυτός που κάνει καλό για λογαριασμό του θα ανταμειφθεί, 
αλλά η νηστεία είναι καλύτερη για εσάς, αν το ξέρατε μόνο. 
Το Κοράνι αποκαλύφθηκε κατά το μήνα του Ραμαζανιού, 
       /$/ Μπα, τους τον επέβαλες, κιόλας, εις νηστειοανάμνησιν….. των, επί έναν μήνα, Αλλαχογαμίων σου…!; 
       Αλλαχογάμια….: γάμος της ψυχής του Σατάν Μωάμεθ με την του Σατάν Αλλάχ…., 
       ε…., και, για να μην παρεξηγούμαστε και….! /$/ 
ένα βιβλίο οδηγός με αποδείξεις καθοδήγησης που ξεχωρίζουν το δίκαιο από το άδικο. 
               ---- …..εμ…., υπήρχαν κι υπήρχαν ταξικές διαφορές…., νά ‘τες κι άλλες….! ---- 
Γι’ αυτό οποιοσδήποτε από εσάς είναι υγιής κατά το μήνα αυτό να νηστεύει. 
Αλλά όποιος είναι άρρωστος ή ταξιδιώτης θα νηστεύει αργότερα κατά ένα όμοιο αριθμό ημερών………. 
 
Επιτρέπεται να κοιμάστε με τις γυναίκες σας τις νύχτες της νηστείας, 
       [ Α, τώρα, που όχι πόλεμος, επιτρέπεται…., πριν, όχι….! Κοροϊδιλίκια…., για τα κοροϊδιλίκια τους….! ] 
αυτές είναι μια παρηγοριά για εσάς όπως είστε εσείς για αυτές. 
   |_| Νά ‘τα, νά ‘τα….! Χμ, χμ, χμ, γελάστε…., λοιπόν….. και….. προσοχή….. στις ορισμένες….. νύχτες….! |_| 
Ο Αλλάχ γνωρίζει πως κοροïδεύατε τους εαυτούς σας. Αυτός μαλάκωσε απέναντί σας και σας συγχώρεσε. 
Γι’ αυτό μπορείτε τώρα να κοιμάστε μαζί τους και να επιδιώκετε αυτά που ο Αλλάχ σας έχει διατάξει. 
 
Να τρώτε και να πίνετε μέχρι να μπορείτε να ξεχωρίσετε 
μια άσπρη κλωστή από μια μαύρη στο φως της αυγής που πλησιάζει. 
            --/-- Χμ, δηλαδή…., σε αφέγγαρες νύχτες….. οι μη έχοντες δυνατότητα να έχουν, και, γκαζόλαμπα…., 
            έτσι και γι’ αυτό…., θα ‘πιναν μέχρι λίγο μετά το ξημέρωμα…., ω, και, κρασολόγε Διόνυσε Μωάμ…!; 
            Ε…., μάλλον, τέτοιες κι έτσι σου νύχτες ήταν που πήγαινες, και, στην κόπτισσα σκλάβα…., 
            να την….. ξεσκλαβώνεις…., ρε πονηρούλη ‘’κοπτορράφτη’’ Μωαμεθάραρε….! --/-- 
Μετά συνεχίστε τη νηστεία μέχρι τον ερχομό της νύχτας και μη πλησιάζετε τις γυναίκες σας, 
αλλά να προσεύχεστε στα τεμένη………. 
 
Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τις φάσεις της Σελήνης. Να πεις : 
«Υπάρχουν εποχές καθορισμένες για την ανθρωπότητα και για προσκύνημα»………. 
           |/ …..έι, κάλέ, κι εσύ, σεϊτάν σεληνότροπε…., τυχαία τα….. πανσεληνοτελετουργικά σας….. ή όχι…!; /| 
 
Να πολεμάτε για τη χάρη του Αλλάχ αυτούς που σας πολεμάνε, 
(!;) αλλά να μη τους επιτίθεστε εσείς πρώτοι. (!;) Ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους επιτιθέμενους. 
     *// Ε, τώρα…., πού να καταλάβει, και, «ο με ατελειοποίητο το φώς του Αλλάχ» πανταμυνόμενοςςς από….: 
     «Όποιος θέλει ειρήνη ετοιμάζει…., και προκαλεί, ’’έξυπνα’’ και δολιοφθορικά’’…., πόλεμο»…!; 
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     Αυτά τα ξέρει, μόνο, ο….φιλόσοφος….. Γάβ ριελ….! //*  
Να τους σκοτώνετε οπουδήποτε τους βρίσκετε. Να τους διώξετε από τους τόπους που σας έδιωξαν. 
         /*/ …..α, έτσι, έγιναν οι πρόγονοί σας «υπόλοιπο»….! Γι’ αυτό, λοιπόν, τα….. «χειρότερα»…!; /*/ 
Η ειδωλολατρεία είναι χειρότερη από σφαγή. 
            [ …..έι, όλες οι ειδωλολατρείες….. ή, μόνον, αυτή που σας κατάντησε «υπόλοιπο»…., ω Μωάμ…!; 
            Για να μάθουμε κι ‘’εμείς’’ οι ειδωλολάτρες το κισμέτ ‘’μας’’…., προπαντός….! ] 
 
Να μη τους πολεμάτε στον περίβολο του Ιερού Τεμένους εκτός αν σας επιτεθούν εκεί, 
αν σας επιτεθούν να τους σφάξετε. Έτσι θα ανταμειφθούν οι άπιστοι 
αλλά αν διορθώσουν τους τρόπους τους, να ξέρετε πως ο Αλλάχ είναι επιεικής και ελεήμονας. 
Να πολεμήσετε έναντίον τους μέχρι να εξαφανιστεί η ειδωλολατρεία 
και η θρησκεία του Αλλάχ βασιλεύει υπέρτατη. ( Πω--πω, ‘’νεφέλια’’ του Γιαχβαλλαχδία οι ‘’κεραυνοί’’….! ) 
Αλλά αν διορθώσουν τους τρόπους τους, να μη πολεμάτε κανένα παρά μόνο τους άδικους. 
Ένας ιερός μήνας για ένα ιερό μήνα : τα ιερά πράγματα επίσης υπόκεινται σε αντεκδίκηση. 
   --/-- Α, φρύδι για φρύδι….. και χείλι για χείλι, λοιπόν,….. ρε Μωυσάριο με τα Μωυσάριά σου….! Άει….! --/-- 
Αν κάποιος σας επιτίθεται να του επιτεθείτε όπως σας επιτέθηκε. 
Να φοβάστε τον Αλλάχ και να γνωρίζετε πως ο Αλλάχ είναι με το μέρος των δικαίων. 
 
Να δίνετε γενναιόδωρα για την αιτία του Αλλάχ 
και να μην οδηγείστε με τα ίδια σας τα χέρια στην καταστροφή. 
Να είστε ελεήμονες, ο Αλλάχ αγαπάει τον ελεήμονα. 
Κάντε το προσκύνημα και επισκεφθείτε το Ιερό Σπίτι για χάρη Του. 
 
Αν δεν μπορείτε, στείλτε όσες προσφορές σας είναι δυνατόν 
και να μη ξυρίσετε τα κεφάλια σας μέχρι να φθάσουν οι προσφορές στον προορισμό τους. 
           ( …..έι…., και…., και, από αυτά τα ξυρίσματα…., μα και από τα άλλα ‘’ξυρίσματα’’…., 
           ρωτείστε, αντιστοίχως, πολιτικό ή στρατιωτικό κουρέα…., αμφότεροι Νο 777 και Νο 888…., 
           που…., χμμμ…., από ιμπεριάλ τρίχες και μνημονίων χρεο’’κουρέματα’’ δεν ξέρω να πω και πολλά….! 
           Όσο για τα….. πορτοφολοξυρίσματα…., για την αιτία Του…., ή και για την αφορμή Του…., 
           ρωτείστε οικονομολόγο Νο 666….! ) 
Αλλά αν κάποιος από εσάς είναι άρρωστος ή υποφέρει από πονοκέφαλο, 
πρέπει να πληρώσει σε αντάλλαγμα είτε νηστεύοντας είτε δίνοντας ελεημοσύνη είτε προσφέροντας θυσία. 
 
Αν κάποιος από εσάς εν καιρώ ειρήνης συνδυάζει την επίσκεψη με το προσκύνημα, 
πρέπει να προσφέρει τέτοια δώρα που μπορεί να διαθέσει, 
αλλά αν του λείπουν τα μέσα ας νηστεύσει τρεις μέρες κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος 
και εφτά μετά την επιστροφή του, δηλαδή δέκα συνολικά μέρες. 
           { Α, αυτός, πλην από εγγράμματος…., ήταν και ενάριθμος…., 
           ο επτάκις ιμπεριάλ τουρισμολόγος της ‘’αρπαχτής’’….! } 
Αυτό επιβάλλεται σε αυτόν που η οικογένειά του δεν έχει μεταβεί στο Ιερό Τέμενος. 
Να φοβάστε τον Αλλάχ : να ξέρετε πως Αυτός είναι αυστηρός στην ανταπόδοση. 
Να κάνετε το προσκύνημα κατά τους καθορισμένους μήνες………. 
 
Αυτός που σκοπεύει να κάνει το προσκύνημα κατά αυτούς τους μήνες 
πρέπει να αποφεύγει τη σεξουαλική επαφή,  |/ Ω, τι ιερή σεξολογία ο σεξομανής….! /| το πρόστυχο λεξιλόγιο, 
και τις έντονες φιλονικίες κατά το χρονικό διάστημα που είναι προσκυνητής………. 
 
Δε θα είναι παράπτωμα για εσάς να επιδιώκετε / κατά τους ιερούς μήνες….. στο Ιερό Τέμενος / 
τη γενναοδωρία του Κυρίου σας κάνοντας εμπόριο………. 
        // Χα, άμα θες, πες κι αλλιώς…., που θα σε….. ανατρέψουν οι….. ’’διαπλεκόμενοι’’ -- χορηγοί σου….! // 
 
      $$ ▪ Ματθαίος : κεφ. 21, εδ .13 : Και τους είπε, / ο Ιησούς στους έξω από το ναό εμπόρους / 
      Είναι γραμμένον, Ο οίκός μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, 
      σεις όμως τον εκάνατε φωληά ληστών». 
                        --//-- Εμ…., αν δεν τον κατείχαν, τον οίκο, οι Φαρισαίοι και οι άλλοι…., μα οι δικοί του…., 
                        τότε, θα έλεγε άλλα και αλλιώς κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! --//-- $$ 
 
Ο πόλεμος είναι υποχρεωτικός για εσάς, όσο και αν τον απεχθένεστε. 
       [ …..α, από ’’τέτοιους’’ μην περιμένετε για υποχρεωτική ειρήνη…., χμ, που «κακό πράγμα» κι αυτή…., 
       ναι…., παρά, μόνο, στο….. ανακωχικό ’’διάλειμμα’’….! ] 
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Αλλά είναι δυνατό να μισείτε ένα πράγμα αν και είναι καλό για εσάς, / …..ε, λαφυροπόλεμος γαρ….! / 
και να αγαπάτε ένα πράγμα αν και είναι κακό για εσάς. Ο Αλλάχ γνωρίζει, αλλά εσείς όχι………. 
 
Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για το ποτό και τα τυχερά παιχνίδια 
              || …..εχ, ρε, εδώ, τους ‘’παίζεις στην τσόχα’’ τις ζωές τους και δεν….! || 
Να πεις : «Και τα δυο είναι μεγάλο κακό, αν και έχουν κάποια ωφέλεια για τους ανθρώπους, 
αλλά το κακό τους είναι πολύ μεγαλύτερο από την ωφέλειά τους». 
 
       -&&-------------------------------------------------------&&&&&------------------------------------------------------------&&- 
■ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : 
Ο Αλλάχ έχει αποκαλύψει σε εσένα ένα Βιβλίο και τη σοφία Του 
και σε δίδαξε αυτά που δε γνώριζες προηγουμένως. 
Η καλοσύνη που σου έδειξε ο Αλλάχ ήταν μεγάλη πραγματικά. 
 
        {[ Εμ, κι ο, χρειαστός τους πια, Παύλος ήτο και Φαύλος και Σαύρος πριν…., με….. πρώην άτιμο βίο…., 
        αλλά…., χα, έτσι κάνει κι ο Γιαχβέ…., ως κι ο Αλλάχ…., στα….. «σκεύη εκλογής Του…..»…., 
        άλλως…., συμπράγκαλα α΄ διαλογής Του…., πριν ω΄ διαλογής…., ελεεί εν καιρώ ευνοίας, χμ…., 
        κοιτά ο Μέγας Δικαστής τον πρώην βίο…., και…., εχ…., δεν μετανοιώνει….! 
        Όμως, τιιιιι…., αφού, και, Γιαχβέ κι Αλλάχ χρησιμοποιούν «παιδαγωγικά» και διαβόλους…., 
        ε, αχ…., που ο τράγιος σκοπός….. τραγιάζει τα μέσα…., μα και τα….. εξεξεξαποδώ….! ]} 
 
Δεν υπάρχει αρετή σε πολλές από τις συμβουλές τους : 
μόνο στις δικές Του που διατάζει φιλανθρωπία, καλοσύνη και ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. 
 
         --//-- …..ε…., ω Πανδώρες…., κι αυτή τη σάλτσα…., όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ 
         για ‘’μάσκα’’ τη χρησιμοποιείτε πάνω από το, για άλλους, κοπροφαγητό σας….. και μη μας….! --//-- 
 
Αυτός που τα κάνει αυτά για να ευχαριστήσει τον Αλλάχ θα ανταμειφθεί πλούσια………. 
 
Και ποιός έχει καλύτερη θρησκεία από τον άνθρωπο που παραδίδει τον εαυτό του στον Αλλάχ, 
κάνει αυτό που είναι σωστό, και ακολουθεί την πίστη του άγιου Αβραάμ, 
που ο ίδιος ο Αλλάχ διάλεξε να είναι φίλος του;……….   | Χα, ένας ο φίλοςςς…., του Σίριου ο Σκύλοςςς….! | 
Ο Αλλάχ σας έχει προστάξει στο Βιβλίο πως όταν ακούτε τις αποκαλύψεις Του 
και σας αποκρούουν ή σας κοροïδεύουν δε θα πρέπει να κάθεστε και να τους ακούτε  
μέχρι να αλλάξουν κουβέντα, γιατί διαφορετικά εσείς οι ίδιοι θα γίνετε σαν αυτούς.   / Ε, Αλλάχ = Γιαχβέ….! / 
Ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει σίγουρα στην Κόλαση τους υποκριτές και τους άπιστους………. 
 
Ο Αλλάχ ο ίδιος αποτελεί μαρτυρία με αυτά που σου έχει αποκαλύψει 
πως τα έχει αποκαλύψει με τη γνώση Του, και το ίδιο κάνουν κι οι άγγελοι. 
            ---- …..χμ, αλά Ι. Χ….: υποπόδιά του κι οι άγγελοι….! ---- 
                           / …..και….. καλά ως προς την αποκάλυψη…., αλλά….. ως προς την συγκάλυψη….! / 
Δεν υπάρχει καλύτερος μάρτυρας από τον Αλλάχ………. 
               $$ …..ννναι…., μα….. χρειαζούμενος κι ο γάιδαρος….. να μαρτυρήσει, εγκαστρίμυθα, χμ, έστω, 
               ότι, δηλαδή, κουβαλά τον Πρίαπο των Πριάπων, σώρρυ, Προφήτη των Προφητών του Αλλάχ….! 
               Και, και, γι’ αυτό…., ω δίποδα…., μην περιφρονείτε, και, τα τετράποδα….! $$ 
 
Άνθρωποι, ο Απόστολος σας έφερε την αλήθεια από τον Κύριό σας. 
Να έχετε πίστη και όλα θα πάνε καλά μαζί σας………. 
Λαοί του Βιβλίου, να μην παραβαίνετε τις απαγορεύσεις της θρησκείας σας. 
Να μη λέτε παρά μόνο την αλήθεια για τον Αλλάχ. 
Ο Μεσσίας, ο Ιησούς ο γιος της Μαρίας, / …..ε, ννναιαιαι…., όχι ο της Μύριαμ….! / 
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από Απόστολος του Αλλάχ 
και ο λόγος Του που μεταδόθηκε στη Μαρία : ένα πνεύμα από αυτόν. | Α…., Πνεύμα ο Κύριοςςςςς….! | 
Γι’ αυτό να πιστεύετε στον Αλλάχ και τους αποστόλους Του και να μη λέτε : «Τρεις».  / Εεε, 6….! 3 + 3….! /  
Να υπομένετε, και θα είναι καλύτερα για εσάς.     [ …..ε, ναι…., που έτσι κι οι Γιαχβετζήδες ‘’τέτοιοι’’….! ] 
Ο Αλλάχ δεν είναι παρά ένας μόνο Θεός  ( Α, ένας εκ των πολλών των επτά ουρανών κι επτά γαιών…!; ) . 
Ο Αλλάχ δεν επιτρέπεται να έχει γιο.  ([ Ωχ, οι αμοιβάδες δεν κάνουν σεξ…., παρά….. αυτο,διχαζο,σέξ….! ]) 
Δικά του είναι αυτά που περιέχει η γη και ο ουρανός. Ο Αλλάχ είναι ο αυτάρκης προστάτης. 
Ο Μεσσίας δεν το θεωρεί περιφρονητικό να είναι υπηρέτης του Αλλάχ, 
    // Ι. Χ….: στο ‘’μυστικό δείπνο, ’’έτσι’’, πλύτης των ποδιών των 12…., χα, κι οι άγγελοι υποπόδιά του….! // 
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ούτε οι άγγελοι που είναι πλησιέστερα σε αυτόν. 
Αυτοί που με την υπεροψία τους περιφρονούν την υπηρεσία Του θα έλθουν όλοι μπροστά Του. 
              -&&--------------------------------------------------------&&&------------------------------------------------------&&- 
 
■ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ : 
Οι άπιστοι έχουν εγκαταλείψει σήμερα κάθε ελπίδα πως θα κατατροπώσουν τη θρησκεία σας. 
Να μη φοβάστε αυτούς : να φοβάστε Εμένα. Εγώ έχω τελειοποιήσει σήμερα τη θρησκεία σας 
και έχω ολοκληρώσει τις καλοσύνες Μου προς εσάς. 
       || Ε, αφού δεν ‘’τελειώνεις’’ με το λαο.αμήσι…., ‘’τέλειωσε’’ με τον τελειοποιημέεενο σκεψαυνανισμό….! || 
Διάλεξα την πίστη σας την Ισλαμική. Αυτός που αναγκάζεται από πείνα να φάει απαγορευμένη σάρκα, 
χωρίς να έχει πρόθεση να αμαρτήσει, θα βρει τον Αλλάχ επιεική και μεγαλοδύναμο………. 
             ---- …..το….. από λάφυρα ‘’χαρμάνια’’….,/ αναμάρτητη ζητιάνια….! ---- 
 
Λαοί του Βιβλίου! Ο απόστολός Μας έχει έλθει να αποκαλύψει σε εσάς 
πολλά από αυτά που έχετε κρύψει από τις Δέκα Εντολές, και να σας συγχωρέσει πολλά. 
     // …..έιιιιι…., τα….. ’’απόκρυφα’’, χμ, ευαγγέλια…., τα περί, και, Ιησού…., 
     που τόσο τα κρυφοσυμβουλευόσουνα, ρε, κωδικικά, μη ‘’τυφλέ’’ Μωαμεθάρα, τους τα συγχώρεσες…!; // 
Ένα φως έχει έλθει σε εσάς από τον Αλλάχ και ένα δοξασμένο Βιβλίο, 
με το οποίο Αυτός θα οδηγήσει στα μονοπάτια της ειρήνης αυτούς που ζητάνε να Τον ευχαριστήσουν. 
Αυτός θα τους οδηγήσει σε ένα ίσιο μονοπάτι………. 
 
    { …..ε…., τυφλώθηκαν με το φωςςς του Γιαχβέ…., τύφλωσαν κι άλλους…., α, με….. ειρηνικό πόλεμο…., 
    εχ, σειρά σου, τώρα, να τους τυφλώσεις κι εσύ με το Αλλαχικό φωςςς…., ωχ, και με πολεμική ειρήνη….! } 
 
Λαοί του Βιβλίου! Ο απόστολός Μας έχει έλθει να σας αποκαλύψει τη θέλησή Μας 
μετά από ένα χρονικό διάστημα που δεν είχαν παρουσιαστεί απόστολοι, για να μη πείτε : 
«Κανένας δεν ήλθε να μας φέρει καλές ειδήσεις ή για να μας προειδοποιήσει». 
    [ Α, καλά χαμπέρια, λοιπόν…., σας πρόλαβε…., αφού δεν δευτεροφέρατε το αναληφθέν Γιαχβίδιο Ι. Χ…., 
    ω φρόνιμα ως φίδια κι αθώα ως περιστέρια Γιαχβίδια…., 
    ννναι, και….. εξεξεξουσιαστείτε…., αυτή τη φορά απ’ το….. ξεσπιτωμένο σας «υπόλοιπό σας»….! Εμ….! ] 
Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα………. 
 
Αλλά πώς θα έλθουν να ζητήσουν την κρίση σου, όταν ήδη έχουν το Τοράχ 
που περιέχει κρίσεις του Αλλάχ; Πολύ γρήγορα θα σε αγνοήσουν, δεν είναι αληθινοί πιστοί. 
Υπάρχει καθοδήγηση, και υπάρχει φως στο Τοράχ που έχουμε Εμείς αποκαλύψει. 
                 // Ναι, ναιαιαι…., ω κανιβάλ Καββαλιστές…., ταριχεμένο : μουμιοποιημένο φωςςςςς….! // 
Αλλά οι προφήτες που υποτάχτηκαν στον Αλλάχ έκριναν τους Εβραίους, 
και το ίδιο έκαναν οι ραβίνοι και οι κληρικοί, έκριναν σύμφωνα με τις γραφές του Αλλάχ 
που τους είχαν δοθεί για να τις διαφυλάξουν και που οι ίδιοι ήταν μάρτυρες για αυτές τις γραφές………. 
[ Ε, άσε τις ιερές μπλόφες περί Τοραχοκρίσης, ω Μωάμ, και προξέρουν κι αυτοί από κρίσεις…., και, σου….! ] 
 
Να μη φοβάσαι τον άνθρωπο, και να φοβάσαι Εμένα, { Ρε ούτε ένας –τους μη….. Δειμο : Τρομο : Φοβο….! } 
και να μη πουλάς τις αποκαλύψεις Μου για μια ευτελή τιμή. 
             *** Ε, ρε, και, ΕΣΕΙΣΣΣ…., αφού επιτρέψατε, και, το θρησκεμπόριο κατά το μήνα του Ραμαζανιού….! 
             Α…., ως προς την τιμή που πουλούσε τις αποκαλύψεις διαφωνείτε….! 
             Ε…., ξεπεσμένα….. κι ευτελή….. κι αυτά τα ‘’τέτοια’’ –σας…., ε, και στα ‘’τέτοια’’ –μας….! *** 
Άπιστοι είναι αυτοί που δεν κρίνουν σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Αλλάχ………. 
 
Μετά από αυτούς τους προφήτες στείλαμε Εμείς τον Ιησού, το γιο της Μαρίας, 
επιβεβαιώνοντας το Τοράχ που ήδη είχε αποκαλυφθεί, 
και του δώσαμε το Ευαγγέλιο, στο οποίο υπάρχει μια καθοδήγηση και ένα φως, 
επιβεβαιώνοντας αυτό που αποκαλύφθηκε πριν από αυτό στο Τοράχ, 
ένα οδηγό και μια νουθεσία για τους άδικους. Γι αυτό ας κρίνουν οι οπαδοί του Ευαγγελίου 
σύμφωνα με αυτά που έχει αποκαλύψει ο Αλλάχ μέσα από αυτό. 
                 // …..χμμμμμ…., βάσει ποιού από όλα, βρε…., ’’μακιγιέρ’’ κι εσύ Μωάμ…., 
                 που….. ’’του αλλάξατε και τα φώτα….. και τα σκοτάδια’’….. και τους αλλαφιάσατε…!; // 
Άδικοι είναι αυτοί που δε βασίζουν τις κρίσεις τους στις αποκαλύψεις του Αλλάχ. 
Και σε εσένα έχουμε Εμείς αποκαλύψει το Βιβλίο με την αλήθεια. 
Επιβεβαιώνει τις Δέκα Εντολές που δόθηκαν πριν από αυτό και είναι ένας φύλακας για τους ανθρώπους. 
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■ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : 
  ( ΙΜΡΑΝ : είναι το όνομα που δίνεται στο Κοράνι για τον Πατέρα της Μαρίας, μητέρας του Ιησού Χριστού. ) 
              [ Ίμραν…!; Μεταφορά του ονόματος Ιωακείμ στα Αραβικά….. 
              ή…., κι εδώ…., αλλόπατρη κι αυτή….. η τιμημένη….. ΑΡΑΧΝΗ….. ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ…!; ] 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Αν αγαπάτε τον Αλλάχ ακολουθήστε με. 
Ο Αλλάχ θα σας αγαπάει και θα σας συγχωρέσει τα αμαρτήματά σας. 
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και ελεήμονας». Να πεις : «Να υπακούτε τον Αλλάχ και τον Απόστολο». 
Αν αδιαφορούν, τότε, αληθινά, ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους άπιστους. 
 
■ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Δεν ισχυρίζομαι πως κρατώ στα χέρια μου τους θησαυρούς του Αλλάχ 
                    // …..χξς΄ςςςς…., τα….. φο μπιζού…., α, και τη φο μπιζουτιέρα Του…., όμωςςςςς…!; // 
ή πως ξέρω τ’ απόκρυφα ούτε ισχυρίζομαι πως είμαι ένας άγγελος. 
  || Τί, οι πράκτορες του Αλλάχ ήξεραν όλο το ‘’μυστικό’’ : ‘’απόκρυφο’’ σχέδιό του…!; Ή όχι κι αλά Ι. ΑΧ…!;  || 
Απλά και μόνο ακολουθώ τις οδηγίες που μου αποκαλύφτηκαν». 
Να πεις : «Είναι το ίδιο ο αόμματος μ’ αυτόν που βλέπει; Δεν μπορείτε να σκεφτείτε;»………. 
 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Έχω πάρει ατράνταχες αποδείξεις από τον Κύριό μου 
κι όμως εσείς τον αρνιόσαστε. Δεν έχω αρμοδιότητα να καταρρίψω τους ισχυρισμούς σας. 
              |_| Ε…., ανετοιμοπόλεμους κι αδιάβαστους Σας έπιασαν οι ‘’εγγράμματοι’’….. 
              και, και, γι’ αυτό είστε αναρμόδιοι να….! |_| 
Η κρίση ανήκει στον Αλλάχ και μόνο. Αυτός λέει την αλήθεια κι είναι ο καλύτερος κριτής. 
Να πεις : «Αν είχα αρμοδιότητα να καταρρίψω τους ισχυρισμούς σας θα έπαιρνε τέλος η διαμάχη μας. 
Όμως ο Αλλάχ γνωρίζει τους κακούς……….. 
 
Είναι ο ένας και μοναδικός Άρχοντας όλων των υπηρετών. [ Χμ, μικροί οι άλλοι, έξι, ’’Μεγάλοι αδελφοί’’….! ] 
Στέλνει στην γη φύλακες -- αγγέλους που σας παρακολουθούν 
και παίρνουν την ψυχή σας αμέσως μόλις πεθάνετε.     
Τότε όλοι γυρνούν στον Αλλάχ, τον αληθινό τους Κύριο. 
Αυτός είναι η κρίση, κι Αυτός μόνο μπορεί να λογαριάσει τις πράξεις του καθένα μας». 
 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Ποιός σας σώνει από τους κινδύνους της στεριάς και της θάλασσας 
όταν επικαλείστε τ’ όνομά Του και μυστικά Τον παρακαλείτε : 
‘’Σώσε μας και θα σου είμαστε παντοτινά ευγνώμονες’’.». 
Να πεις : «Ο Αλλάχ σας σώνει απ’ αυτά κι άλλα τόσα κακά 
κι όμως εσείς εξακολουθείτε να λατρεύετε τα είδωλα». 
Να πεις : «Έχει τη δύναμη ν’ αφήσει την τιμωρία Του να σας βρει πάνω από το κεφάλι 
ή κάτω από τα πόδια, να σπείρει την διχόνοια ανάμεσά σας 
και να σας κάνει να υποφέρετε ο ένας στα χέρια του αλλουνού». 
Δες, λοιπόν, πώς εξηγούμε τις αποκαλύψεις Μας για να τις καταλάβουν. 
Ο λαός σου το αρνήθηκε [ το Κοράνι ] αν κι είναι η μόνη φωνή αλήθειας. 
Πές τους : «Δεν είμαι ο φύλακάς σας. 
Θα έρθει καιρός που η κάθε προφητεία θα εκπληρωθεί και τότε θα το ξέρετε»………. 
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Τότε ποιός αποκάλυψε τις Γραφές που έφερε στην γη ο Μωυσής 
που είναι το φως κι ο οδηγός της ανθρωπότητας;   || Ωχ, ο τότε κι εκεί ‘’Μεγάλος Αδελφός’’, καλέ Σεις….! || 
Αυτές τις Γραφές που αντιγράψατε σε φύλλα από χαρτί, 
μερικές σωστά και τις περισσότερες παραποιημένες, 
               [ …..εμ…., άλλο τίποτα από κωδικοποιητική παραποίηση…., κι εσείς….! ] 
παρ’ όλο που τώρα ξέρετε πράγματα που ούτε εσείς, ούτε οι πατέρες γνώριζαν παλιότερα;»………. 
 
Μήπως περιμένουν / οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί / τους αγγέλους ή τον ίδιο τον Αλλάχ 
να κατέβουν στη γη για να τους συναντήσουν;      // Ναι, χμ, στη 2η παρ,απ,ουσία του Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! // 
Ή μήπως κάποιο σημάδι Του; Τη μέρα που θα τους φανερωθεί ένα τέτοιο σημάδι 
η πίστη δεν θ’ αγγίζει πια αυτή την ψυχή που από την αρχή αρνήθηκε να πιστέψει και να κάνει το καλό. 
Να πεις : «Περιμένετε αφού το θέλετε. Κι εμείς το ίδιο κάνουμε»………. 
                      ----…..εεεεε…., αναμονήηηηη, λοιπόννννν, καιαιαιαιαι….. χξς΄ςςςς….! ----          ▓ 
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