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Odporuje si Bible?
Vložil/a Michal Rod, Pá, 03/10/2017 - 10:52

Hrabě
Napsal uživatel Pavel Kábrt dne So, 03/11/2017 - 14:52.
Pro pana Kábrta, doufám, že jsem opět příliš neranil vaše city...
Kdybych byl poťouchlý, pak bych řekl, že staříci v Brooklynu
Milý Hrabě, jen pro zopakování, už jsem Vám to vše dříve psal:
1) moje city jste ranil a divím se, že si nedáte pokoj. Já si jednak Svědků Jehovových velmi
vážím, protože mne přivedli k Bohu a mnoho jsem od nich získal. Nebyla to žádná jiná Vaše
milená a Vámi schválená církev či skupina těch zaručeně pravých ořechových věřících, ale
byli to Svědkové Jehovovi. Ti přivedli po světě ohromné množství lidí k Bohu i ke Kristu, lidí,
kteří pak od nich odešli, jako já, a tak by možná i mohli mít Vaše milostivé schválení. Vy jste
je nepřivedl, pravděpodobně proto, že jste sám líný služebník, který si dá raději Myslivce s
bábovkou než zvednout zadek a jít někomu na ulici říct o Kristu. SJ zjitřují Vaše špatné
svědomí! Lumpové!
2) moje city raňujete už tím, že používáte výsměšný název "staříci v Brooklynu". Já jsem též
stařík, a nevím, co je na tom posměšného být starý, Vy, pokud se na Vás Pán Bůh
nenaprdne a nesejme Vás předčasně, možná se též dočkáte stáří a budete stařík, a kdoví,
jak směšný stařík, jak poťouchlý stařík.
3) je mi ouzko za Vás a Vaši ubohost a bál bych se vysmívat jakékoliv náboženské skupině,
zvláště když vím, že Bůh má všude svoje lidi a "po jednom sebráni budete". Já si myslím, že
určitě Svědkové Jehovovi neudělali tolik ostudy Bohu jako jiné církve, možná i Vy, to nevím.
Myslím si, že Vám SJ leží v žaludku zvláště proto, že cítíte velmi správně a upřímně, že jim
nesaháte ani po kotníky, v jejich pracovitosti a opravdovosti a horlivosti ("nebuď vlažný...") a tak tento Váš mindrák si řešíte jako to řeší primitivové: výsměchem. Každému věřícímu
říkám: posmívej se SJ až poté, co budeš pracovitější než oni. Do té doby drž hubu.
Nic vezlém, píšu to v lásce, mohu se mýlit. Prosím: nepište mi Vaše obvyklé litanie a Vaši
obvyklou záplavu slov ze všech možných stran a spoustu vytrhaných veršů pro
zamaskování toho, co jsem zde napsal, protože na to nemáte argumenty, kdy se jen opět
dozvím, že samozřejmě máte pravdu a nic jiného než pravdu a všechno, co napíšete, je Boží
slovo sedmkrát v ohni přepálené. Děkuji. PK
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