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.... Την επόμενη στιγμή... με τα "απρόσμενα άλματα" του Ουριήλ στον χρόνο που κόβουν
την ανάσα....
βρεθήκαμε να
καθόμαστε σε έναν
π
ανέμορφο φωτεινό κήπο με θαυμάσιους συνδυασμούς
χρωμάτων, ήχων και αρωμάτων - λουλουδιών, πανύψηλων καταπράσινων δέντρων με
πλατιά φύλλα, γλυκούς-μελωδικούς ήχους από παραδείσια πτηνά
και
ένα υπέροχο, διπλό μαρμάρινο σιντριβάνι με δώδεκα αναβλύζοντες ψηλούς πίδακες !
Μα το κυριότερο αυτή τη στιγμή ήταν, ότι χωρίς να έχω ρωτήσει τον Ουριήλ τίποτα
ακόμα, να έχει ήδη αρχίσει
να μου
εξηγεί... με την σειρά που θα τον ρώταγα...
μία προς μία
τις απορίες που με είχαν κυριεύσει !.....

----- Το όνομα του αλαζόνα επαναστάτη !..... Του.... Άρχοντα εν πάση περιπτώσει και
δημιουργού του κόσμου τούτου.... ορατών τε και αοράτων που έλαβε μεγάλη δύναμη από την
μητέρα του, η οποία όμως, όταν είδε μόλις τον γέννησε, ότι δεν της μοιάζει καθόλου και
είναι πολύ διαφορετικός από αυτήν,
διότι τον δημιούργησε εν αγνοία, τότε ένιωσε μεγάλη ντροπή και τον έδιωξε από κοντά της
για να μην τον δουν οι άλλοι
αθάνατοι...... το όνομα δε που του έδωσε είναι
Ιαλδαβαώθ
!.. .Δεν είναι όμως και το μοναδικό !
Το δεύτερο όνομα του είναι Σάκλας.... Το τρίτο, Σαμαέλ και το τέταρτο που όμως του
αφαιρέθει
με την καθαίρεση και
εκδίωξη του από τον Πατέρα Θεό, ήταν
Εωσφόρος
!.... Είναι και το όνομα που εσύ γνωρίζεις.... Όνομα που του εδόθη, όταν μετά από πολλές
δυσκολίες και "περιπέτειες" και με την "κρυφή" βοήθεια της μητέρας του έλαβε το χρίσμα
του Αρχάγγελου !......
Όμως επαναστάτησε και κατέστη ασεβής διότι είπε... " Εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει
άλλος Θεός εκτός από μένα ",
-(ΑΠ
ΟΚΡΥΦΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗ
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----- Γιατί δεν γνωρίζει την δύναμη του και τον χώρο από όπου προήλθε.... Και αυτό γιατί η
μητέρα του όπως είπα,
από ντροπή τον είχε πετάξει και κρύψει από τον Πατέρα
Θεό.....Ο αλαζόνας λοιπόν πήρε την δύναμη από την μητέρα του,
διότι ήταν αμαθής και νόμιζε ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος εκτός
από την μητέρα του....

----- Και επήλθε πόλεμος στο στερέωμα όπου ήλθε ο Άρχων Μιχαήλ μαζί με εμάς και τους
αγγέλους Του εναντίων του δράκοντος, του διαβόλου, που όταν είδε ότι κανείς από τους
αθάνατους και τους αγγέλους δεν παραδέχθηκε ότι είναι θεός τότε επαναστάτησε και ήλθε
με τους δικούς του αγγέλους στην μάχη λέγοντας ότι αυτός είναι θεός και δεν υπάρχει
κανένας άλλος.....
----- Όμως δεν υπερίσχυσεν, αλλά ενικήθη ολοσχερώς και κατά κράτος και η ήττα του ήταν
τόσο μεγάλη ώστε δεν ευρέθη πλέον τόπος δι αυτόν εις τον ουρανόν.....

" ΑΠΟΚ. ΚΕΦ 12/7 - Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι Αυτού του πολεμήσαι μετά του δράκοντος, και ο δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού.
12/8 και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ έτι εν τω ουρανώ ".

----- Ο Ιαλδαβαώθ λοιπόν μετά την ολοκληρωτική του ήτα και παράδοση που υπέστη από
τον Μιχαήλ
και την εξορία του στη Γη που μόνο "ελέγχει", δεν έχει πλέον
την δύναμη ούτε την "κανονικότητα" να τα βάλει ξανά μαζί Του, γι αυτό και αποχώρησε και
εξαφανίστηκε με τους ακολούθους του, - όπως με τα μάτια σου είδες - όταν παρουσιάστηκε
Ο Μιχαήλ με το ουράνιο στράτευμα που Τον ακολουθούσε.....

Ο Ουριήλ είχε σταματήσει την αφήγηση του, αλλά εγώ ακόμα άκουγα τον αντίλαλο των
λόγων του προσπαθώντας το φτωχό μυαλό μου να αφομοιώσει και να καταλάβει τα όσα
"αδιανόητα για το δικό μου μέγεθος" είχα ακούσει..... από το στόμα του Αρχάγγελου !.......

Όμως εξακολουθούσα να έχω ακόμα σύγχυση και απορίες παρ όλη την πληρέστατη
αφήγηση..... και θα τολμούσα να πω αρκετές !..... Αλλά έτσι όπως τα είχα "στοιβάξει"
ανάκατα στο μυαλό μου όλα αυτά τα πρωτάκουστα για άνθρωπο, αυτή την στιγμή,....
αδυνατούσα να βρω την επόμενη κατάλληλη ερώτηση.....
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Και ξαφνιάστηκα η χαοτική βύθιση στην "επεξεργασία" των συλλογισμών που βρισκόμουν
την στιγμή ετούτη διεκόπη απότομα,
όταν άκουσα τον Ουριήλ να
συνεχίζει απαντώντας στις απορίες μου, με την γνωστή πλέον γλυκιά και μπάσα φωνή
του.....

----- Εσύ σωστά γνωρίζεις για επτά Αρχαγγέλους !......Σύμφωνα με τις γνώσεις σου !... Και
σωστή θα δεχτώ την παρατήρηση σου ότι μας μέτρησες.... Οκτώ !
Δεν γνωρίζεις όμως ότι οι Αρχάγγελοι είναι.... εκατοντάδες χιλιάδες !....... Και ξεχωρίζουν
ανάλογα με την ιεραρχία, την "βαθμίδα" και την "τάξη" που τους έχει "δοθεί" βρίσκονται και
ανήκουν...... Όμως για να μην σε μπερδεύω από ότι βλέπω περισσότερο, να σου εξηγήσω
γιατί ο όγδοος που μέτρησες ήταν ο Ιερεμιήλ..... Ο Ιερεμιήλ λοιπόν είναι ο πρώτος τη τάξει
από την δεύτερη βαθμίδα 107 Αρχαγγέλων και κάποτε,
σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση του Ουράνιου Πατέρα θα ανέβει στην Πρώτη Βαθμίδα
των 7
μαζί με εμάς !
Όμως όταν σε επείγουσες και "ξαφνικές εχθρικές καταστάσεις και εμπλοκές",
και εφ όσον το κρίνει ο Άρχων Μιχαήλ
ότι είναι αναγκαίο, τότε μπορεί να τον καλέσει να μας ενισχύσει ως ο όγδοος Αρχάγγελος
με το δικό του τάγμα, γιατί είναι άξιος, με μεγάλη πίστη,
δυνατός και
δοκιμασμένος
πολεμιστής !......

Κι ενώ "αρχειοθετούσα" και "επεξεργαζόμουν" με κόπο στο μυαλό μου τις γνώσεις και τις
πληροφορίες που με κατέκλυζαν σωρηδόν από την αφήγηση του Ουριήλ, μου γεννήθηκε
ξαφνικά η επόμενη ερώτηση,
και την έθεσα
αμέσως στον Αρχάγγελο για να λυθεί η απορία μου, γιατί μιλώντας προηγουμένως για τον
Ιαλδαβαώθ
ή
Εωσφόρο, τον ονόμασε για πρώτη φορά και ως δράκοντα ή διάβολο !....Και Σατανά όπως
και στα ιερά κείμενα της Βίβλου πολλάκις αποκαλείται.... Επιτέλους πόσα ονόματα και
προσωνύμια έχει ο αυτόκλητος αυτός και απατεώνας θεός, αυτή η υποδεέστερη θεότητα,
όπως πολλές φορές τον έχει αποκαλέσει !...... και ποιά τελικά είναι η διαδραστικότητα του
με εμάς τους
ανθρώπους ?

Συνεχίζεται...
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