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O VÅ EM ROZHODUJE TEN NEJVYÅ Å Ã• ...
NedÄ›le, 04 bÅ™ezen 2018

UmÅ™e Marx a má pÅ™ijít poslední soud, ale nikdo neví, co sním - jestli ho poslat do nebe, nebo do pekla. Na
zkou&scaron;ku ho tedy po&scaron;lou do pekla. Za dva dny ale Ä•erti zaÄ•nou stávkovat. Zástupce stávkujících jde za
Luciferem: "Odmítáme pracovat, za tÄ›chto podmínek. PoÅ¾adujeme vylouÄ•ení Marxe z pekla!!" Lucifer se zamyslí a
rozhodne se tedy poslat Marxe do nebe.
UbÄ›hnou dva dny, týden, mÄ›síc.. nic se nedÄ›je, a za dva mÄ›síce se Lucifer rozhodne zajít k nebeské bránÄ› omrknout
situaci. Potká svatého petra a ptá se: "tak co jak to jde, nedÄ›lá tady ten Marx bordel? Nemá nÄ›jaký konflikty s
bohem??" a Sv. Petr na to: "Ale soudruhu, bÅ¯h pÅ™ece neexistuje." x x x x x
V hodinÄ› katolického náboÅ¾enství vysvÄ›t
katecheta dÄ›tem pojem Spasitele.
- Zítra si vás vyzkou&scaron;ím, - Å™íká, - a kdo správnÄ› odpoví, dostane ode mne desetikorunu.
Druhý den vstoupí do tÅ™ídy, rozhlédne se a hned se ptá: - Tak, dÄ›ti, kdo je Spasitelem svÄ›ta?
BleskovÄ› se pÅ™ihlásí Å¾áÄ•ek v zadní lavici.
Katecheta ho vyzve, aby odpovÄ›dÄ›l.
- Prosím, Spasitelem svÄ›ta je JeÅ¾í&scaron; Kristus.
- VýbornÄ›! Tady má&scaron; slíbenou desetikorunu. A teÄ• mi Å™ekni, jak se jmenuje&scaron;, nÄ›jak tÄ› neznám.
- Prosím, Moric Klein.
- No ne! - zachmuÅ™í se katecheta. - Co dÄ›lá&scaron; na katolickém náboÅ¾enství?
- Sly&scaron;el jsem, Å¾e se tu dá lehce vydÄ›lat deset korun. x x x x x
Na zahradÄ› u franti&scaron;kánÅ¯ rostla u zdi nádherná jabloÅˆ a nesla ty nejchutnÄ›j&scaron;í plody. BratÅ™i se o ni
peÄ•livÄ› starali, ale k Ä•emu v&scaron;echna ta práce, kdyÅ¾ vÄ›t&scaron;ina ovoce spadla za zídku, do zahrádky
dominikánÅ¯&hellip; KdyÅ¾ tak zase jednou pÅ™i&scaron;li o v&scaron;echnu úrodu, rozhodli se chudí bratÅ™i tomu udÄ›lat
pÅ™ítrÅ¾ a stÄ›Å¾ovali si u biskupa. Biskup se rozhodl záleÅ¾itost vy&scaron;etÅ™it a navrhl teologickou disputaci. Kdo v ní z
bude moci uÅ¾ívat plodÅ¯. Dominikáni si zamnuli ruce a vyslali bratra knihovníka, který znal Písmo zpamÄ›ti Å™ecky i latinsky a
suverénnÄ› se pohyboval ve v&scaron;ech teologických oborech. V klá&scaron;teÅ™e franti&scaron;kánÅ¯ nastalo
pozdviÅ¾ení. VÄ›dÄ›li, Å¾e v&scaron;e je ztraceno, oni nepÄ›stovali moudrost, ale chudobu. Nakonec se nabídl
nejodváÅ¾nÄ›j&scaron;í: kuchaÅ™, s kulatou, témÄ›Å™ holou hlavou a prostorovÄ› výrazným tÄ›lem. Po nónÄ› se se&scaron;l
KuchaÅ™ se hned bránil, Å¾e nedovede uÅ¾ívat uÄ•ená slova, a tak biskup naÅ™ídil, aby se disputace konala beze slov.
ZaÄ•al dominikán a ukázal jablko, o nÄ›Å¾ se pÅ™eli.
Franti&scaron;kán vytáhl z kapsy kousek tvrdého chleba.
Knihovník vytyÄ•il ukazovák.
KuchaÅ™ se nenechal zahanbit a natáhl dva prsty.
Dominikán pÅ™idal tÅ™etí prst.
Franti&scaron;kán se ukazováÄ•kem rychle dotkl Ä•ela.
Spocený knihovník rezignovanÄ› vztáhl ruce vzhÅ¯ru.
KuchaÅ™ &scaron;iroce rozpaÅ¾il a spokojenÄ› se usmál.
Bylo po v&scaron;em a jablka pÅ™ipadla franti&scaron;kánÅ¯m. Dominikáni to nedokázali pochopit a hned se
vyptávali, co se stalo:
&bdquo;Jsou to mystici, bratÅ™í,&ldquo; dÄ›l knihovník. &bdquo;ZaÄ•al jsem dogmatickým traktátem o prvotním hÅ™íchu a
poukázal na jablko hÅ™íchu, které zapÅ™íÄ•inilo pád celého lidstva.&ldquo;
Dominikáni pokyvují, Å¾e to byl vynikající zaÄ•átek.
&bdquo;Ale dostal mÄ› nejvy&scaron;&scaron;í kristologií, ukázal mi kousek chleba&hellip; Chápete? Chléb poslední
veÄ•eÅ™e, kdy se za nás obÄ›toval ná&scaron; Pán a kdy sejmul to jablko hÅ™íchu, které jsem tam tak vyzývavÄ› tÅ™ímal.
PÅ™ipadal jsem si hroznÄ›.&ldquo;
BratÅ™i kazatelé jej chápavÄ› poplácali po ramenou.
&bdquo;Zkusil jsem se bránit a pÅ™e&scaron;el do útoku v neochvÄ›jných základech víry. Vsadil jsem na jistotu a zaÄ•al
jedním prstem: je jeden BÅ¯h! Apeloval jsem na jednotu, unanimitas!&ldquo; Dominikáni hltali kaÅ¾dé slovo. SkvÄ›lý smeÄ•!
&bdquo;StejnÄ› tvrdÄ› mÄ› odrazil, kdyÅ¾ jemnÄ› dvÄ›ma prsty upozornil: ale má dvÄ› pÅ™irozenosti: BoÅ¾skou a lidskou.&ld
Dominikáni stáli bez dechu.
&bdquo;V poslední chvíli jsem se vzpamatoval a hodil v sebeobranÄ› de Deo Trino: tÅ™i prsty&hellip; Bylo to zbyteÄ•né, jen
se dotkl Ä•ela a jasnÄ› mi dal najevo, Å¾e pÅ™edhazuji pro lidi nepochopitelné tajemství. Skoro jako bych vidÄ›l na&scaron;eho
svatého Otce Augustina na bÅ™ehu moÅ™e, ano, tak jsem si pÅ™ipadal, po&scaron;etile rozjímající o podstatÄ› NejsvÄ›tÄ›j&s
Trojice.&ldquo;
Dominikáni se po sobÄ› ani nedívali.
&bdquo;Vzdával jsem se a jen jsem vztáhl ruce v oslavÄ› BoÅ¾í Moudrosti: BÅ¯h je veliký&hellip; A víte, co udÄ›lal on? Na to
nadosmrti nezapomenu. Jediným gestem rozpÅ™áhl ruce, jakoby vydechl ten entitativní atribut BoÅ¾í bytnosti:
NekoneÄ•ný!&ldquo;
KuchaÅ™, franti&scaron;kán, se pÅ™iÅ™ítil, hlasitÄ› funÄ›, a jásal:
&bdquo;Máme to! Ale hulvát to byl, ten knihovník. Hned jak jsme se se&scaron;li, vytáh&rsquo; jabko a vytahoval se s
ním, Å¾e nám je v&scaron;echny seÅ¾rali. To mÄ› na&scaron;tvalo, tak jsem vytáh&rsquo; starej chleba, aby se Å¾ivili tím. A
von zaÄ•al útoÄ•it, chtÄ›l mi prstem vypíchnout voko! Tak jsem se nedal a pohrozil mu, Å¾e mu vypíchnu vobÄ› voÄ•i! UÅ¾ asi
nevÄ›dÄ›l, jak se bránit, kdyÅ¾ mi Å™ek&rsquo;, Å¾e mi vypíchne tÅ™i voÄ•i, tak jsem se dotknul hlavy: Se&scaron; blbej neb
uÅ¾ to vzdával, e&scaron;tÄ› se sice pokusil vyhroÅ¾ovat, Å¾e na nás pÅ™ijdou shora a namlátÄ›j nám, tak jsem mu jasnÄ›
naznaÄ•il, aÅ¥ klidnÄ› pÅ™ijdou, Å¾e je nás víc. A tak to vzdal!&ldquo; x x x x x
Problémy s harémy:
Chce-li se muslim rozvést s jedním harémem a vzít si druhý ... pÅ™edev&scaron;ím musí jedné kaÅ¾dé z toho prvního
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harému tÅ™ikrát Å™íct "Zapuzuji tÄ›". Je-li harém poÄ•etnÄ›j&scaron;í, mÅ¯Å¾e to dlouho trvat a dotyÄ•ný by mohl i ochraptÄ›t
Zahýbá-li muslim s cizím harémem a chce se rozvést, pÅ™iÄ•emÅ¾ pÅ¯vodní harém s tím nesouhlasí, opá&scaron;e se
nejzaslouÅ¾ilej&scaron;í z toho prvního harému výbu&scaron;ninami a jde do toho cizoloÅ¾ného ... v médiích se následný
masakr zpravidla interpretuje politicky a pÅ™ipisuje Al kajdÄ›.

Zahýbá-li muslim s cizím harémem, vezmou oba harémy své kala&scaron;nikovy a vyÅ™íkají si to ku vÄ›t&scaron;í slávÄ›
AlláhovÄ›. VítÄ›zí zpravidla harém poÄ•etnÄ›j&scaron;í, ov&scaron;em zvrat mÅ¯Å¾e pÅ™inést rozdíl ve výzbroji a/nebo výcvik
jednotlivých harémÅ¯. Nejlépe vycviÄ•ené i vyzbrojené jsou v souÄ•asnosti harémy palestinské.

Zahýbá-li muslim s cizím harémem a praskne to a ty harémy se domluví proti nÄ›mu, opá&scaron;e se muslim
výbu&scaron;ninou a jde se nÄ›kam nechat vybuchnout, protoÅ¾e v tomto pÅ™ípadÄ› mu uÅ¾ nemÅ¯Å¾e pomoci nic. Exploze
opÄ›t intepretována politicky a pÅ™ipisována Al KajdÄ›. Takto zahynuv&scaron;í muslim se od pravého teroristy pozná aÅ¾ v
muslimském ráji podle toho, Å¾e striktnÄ› odmítá tÄ›ch 66 Ä•i kolik panen, na které má jako muÄ•edník nárok.

Zahýbá-li muslim s cizím harémem a oÅ¾ení se s ním, aniÅ¾ se rozvedl s tím prvním, jde o biharémii. Ta se podle práva
&scaron;aríja trestá buÄ• ukamenováním nebo desetiletým pobytem v jednom domÄ› se v&scaron;emi tchýnÄ›mi z obou
harémÅ¯. Psaná historie nezná pÅ™ípad, Å¾e by provinilý muslim v tomto pÅ™ípadÄ› nevolil ukamenování. ÚstnÄ› se traduje,
poÄ•átkem 19. století jeden kupec z Bagdádu zvolil tchýnÄ› a po dvou týdnech se pokusil ukamenovat sám; po úpÄ›nlivých
prosbách a tuÄ•né platbÄ› prý místní kadi povolil zmÄ›nu rozsudku a provinilec byl ku své nesmírné úlevÄ› ukamenován,
velebÄ› nahlas jméno Alláhovo. x x x x x
Starý Arab Å¾ije jiÅ¾ pÅ™es 40 let v Chicagu. Moc rád by na své zahradÄ› pÄ›sto
brambory a zeleninu, ale je zde sám a cítí se jiÅ¾ starý a slabý. Jeho syn studuje v PaÅ™íÅ¾i a otec se rozhodne napsat mu email:
Milý Ahmede, jsem moc smutný, ze nemÅ¯Å¾u na své zahradÄ› pÄ›stovat brambory. Vím, Å¾e kdybys zde byl, pomohl bys mi
zahradu zrýt. Mám tÄ› rád. TvÅ¯j otec
Obratem obdrÅ¾í odpovÄ›Ä•:
Milý otÄ•e, prosím tÄ›, nedÄ›lej v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› na zahradÄ› cokoli!!! Schoval jsem tam "tu vÄ›c". Taky tÄ› mám rád. Ah
Jen pár hodin nato obklíÄ•í dÅ¯m starého muÅ¾e americká armáda, námoÅ™níci, FBI a CIA. PÅ™eorávají a pÅ™erývají zahra
kousek po kousku, prohlíÅ¾ejí kaÅ¾dý milimetr, ale nenajdou nic. RozÄ•arováni se opÄ›t stahují....
TýÅ¾ den dostal starý muÅ¾ je&scaron;tÄ› jeden e-mail od syna:
Milý otce, jistÄ› je nyní zahrada kompletnÄ› zryta a mÅ¯Å¾e&scaron; zasázet své brambory. Víc pro tebe z takové
vzdálenosti nemÅ¯Å¾u udÄ›lat. Mám tÄ› rád. Ahmed.
Biblia nás uÄ•í milovaÅ¥ blíÅ¾neho svojho.
Kamasutra ukazuje ako!
ImigraÄ•ní úÅ™edník pÅ™ijímá imigranta.
- "musíme vyplnit dotazník, mluvíte Ä•esky?"
- "OH NO, ONLY ENGLISH"
- "ok, name plese."
- "ABDULL EL SAHREJ"
- "Pohlaví, emh vlastnÄ›.. sex?"
- "THREE TIMES PER DAY"
- "Oh NO, I mean male or female?"
- "MALE, FEMALE, SOMETIMES CAMEL"
- "Are you serious?? HOLY COW!!"
- "YES, COW, SHEEP, DOGS, CATS..."
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