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Drsoňman
Napsal uživatel Pavel Kábrt dne Po, 12/14/2015 - 17:25.
Když mi budou Hrábě nebo vy či jiný blázen vyhrožovat bohem, budu se ohrazovat, jak
uznám za vhodné. Jinak jsem si vždycky myslel, že se bůh dokáže bránit sám. Asi jsem se
spletl. Vy se pletete hodně a často.
Nemám nejmenší zájem Vás z těchto stránek vypudit, jen Vás velmi uctivě a slušně prosím,
abyste nepoužíval vůči Bohu hrubé výrazy, které nás věřící urážejí a dost bolí, protože si
Boha vážíme a ctíme ho více než sebe. Ohrazujte se jak chcete vůči Bohu, ale jde to i
slušně. Výrazy typu "Na vašem bohu mi nesejde či nezáleží" a podobné jiné mi [až tolik]
nevadí. Děkuji za pochopení - i pochopení toho, že zde pravidla určuji já, ne Vy.
Buďte si jist, že kdyby ten Bůh, který "neexistuje", chtěl, okamžitě by Vás zabil, v jedné
vteřině, nebo něco jiného třeba horšího (v Bibli jsou takové případy zdokumentovány).
Můžete být jen velmi vděčen, že Vám stále dává šanci, Bible o tom mluví, že Bůh někdy
dlouho čeká, často je to v případě obzvláště hloupých lidí. A určitě se nepleťe v jednom: že
budete vždy vysmátý, mladý, zdatný, zdravý, namyšlený a prostě v pohodě. To se určitě
nepleťte. Nepřeju Vám nic zlého, ale jsem v letech, kdy vím, co říkám. A mladých
arogantních vysmátých drzých a hloupých frajírků je mi jen a jen líto, protože vím, co je
čeká, chudáky. Moje slova ovšem nyní Váš mozek nebere, nemáte na to nastavené buňky a
asi se jen smějete - o smíchu ovšem se také říká jedno velmi moudré přísloví, nebudu Vám
ho zde opakovat. PK
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