Humor z pl.soc.religia

O

grzechu onanizmu

Organista: Jestem prostym czlowiekiem i cale zycie nic innego nie robie, jak tylko gram
sobie na organach… No co, na moich wlasnych, ktore dostalem od Boga, znaczy na tym, no,
kurczaki, na mozgu, na serduchu, zrobie czasem cos swoimi raczkami, komus pomoge,
to ktos mnie pomoze, to ja znow jemu… Zaraz, o czym to ja chcialem… Ano wlasnie, i co,
dobry Bog skarze mnie na wieczne roboty u naszego kaplana, czy raczej mnie na wieki od
niego
uwolni...?
OK, no dobra,o n a n i z u j esie… czasami na okraglo, ale czy to jest powod, by mnie dobry
Ojciec skazal na wieczne meki, co, przyajciele ? - prosze, pocieszcie mnie jakos, jesli ktos
potrafi, rzecz jasna.
ElliAt: W czyśćcu przez tysiąc lat będziesz robił loda Szymonowi Słupnikowi (jak myślisz
skąd miał taki przydomek ;o) )
A.H. (katolik): Radzę nie wierzyć w bajanie o nieszkodliwości onanizmu i grzecznie sypiać
z rączkami na kołdrze. Dzięki temu, nie dość że uniknie się rozczarowań w realu, to uniknie się
także odcisków na genitaliach, niepotrzebnego zapaskudzenia pościeli, a i jeszcze zaoszczędzi
się trochę grosza na lekarzach
Judasz: OK, zalozmy, ze masz racje. Onanizm jest zly ze wzglegow zdrowotnych,
duchowych i w ogole ogolnoludzkich, koniec. A teraz mi odpowiedz, uczniu Jezusa Chrystusa,
co Bog zrobi na sadzie ze wszystkimi obrzydlymio n a n i s t a m i?
1.
Straci
ich
do
piekla
na
wieki
wiekow,
amen.
2.
Wtraci
ich
do
czyscca
na
1000
lat.
3. Da im swiety spokoj, bo zbyt wiele powazniejszych spraw Sedzia ma na glowie.
Jak
ci
sie
zdaje,
co,
ktoliku
?
Judasz
Ps. Zaraz, zaraz, jak to wlasciwie szlo, NIE ONANIZUJ SIE, czy moze NIE ZABIJAJ, hm, kotku ?
No to jeszcze mi tylko na jedno pytanie zechciej odpowiedziec i juz spadam. Co w oczach Boga
Ojca byloby lepsze, gdyby ten papiez, ktory zorganizowal wyprawy krzyzowe, sie w tym czasie
onanizowal, czy zeby organizowal... ? — ha, ha !
A.H.: Nie mnie to osądzać.
Judasz: A jednak juz naso n a n i s t o wosadziles i to, co kochamy… ? I przeciez kiedy
sie onanizujemy, to nie zabijamy innowiercow ani nie organizujemy wypraw krzyzowych… I
przeciez sam Pawel mawial, ze w lozku nie da sie zgrzeszyc z wlasna zona, a co dopiero z
wlasna reka… No wiec wyobraz sobie, ze ja zaczynam sie onanizowac 31 grudnia 2001 o godz.
24 00 i bede sie tak onanizowal bez przerwy az do smierci, obie rece zajete, prawa bede
trzymal konia, a lewa wsadze sobie w dupe i zamkne jeszcze oczy, zeby mnie ten swiat ani
papiez Karol nie rozpraszal. I co, jak ci sie zdaje, czy w takim stanie jest mozliwe, bym komus
uczynil krzywde ? Zalozmy dla uproszczenia, ze jestem starym kawalerem, ok ?
Ps. Karol, slyszysz ? I stane taki na sadzie z prawa reka na moim koniu, a z lewa w dupie i
oskarze twoj kochany KK i twoja Trojce, a Sprawiedliwy Bog kaze nas zwazyc na wadze, mnie,
Ciebie i twoj kosciol, jeden onanista przeciwko wszystkim papiezom i kardynalom, na waleta —
ha, ha ! Wy oczywiscie tez na waleta, zeby wszyscy ludzie mogli zobaczyc wasze obludne pipy
na kaczych lapach - ha, ha!
***

Biorac pod uwage teorie zbiorow oraz to ze geometria jest fikcja to nie pozostaje mi
nic innego jak pojsc jutro do spowiedzi.
>Nauka poszla tak daleko, ze KK sie zgubil ! ! !
Nie — KK sie nie zgubil — to nauka sie zagalopowala!
A tu akurat blad… Wiara w komunizm i w Boga polega mniej wiecej na tym samym —
wierzy sie w zbawienie, tu przed, a tu po smierci.
>A wiesz, ze tego lata znowu mialem pod soba dwoch
> mlodych Slowakow?
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Ja tam bym sie nie przyznawal...
>ja jestem heteroseksualny, wiec nie masz sie co obawiac
>ze sie bede do ciebie dobieral :)))))
Nie musisz sie chwalic swymi ograniczeniami :)
> to zalezy czy wierzy sie w jakies drugie zycie po smierci. :))))
Dlatego w zaleznosci od tego czy sie wierzy czy nie — zaskoczenie po smierci dla
jednych bedzie wieksze dla innych mniejsze :-))
A gdyby szafa miala sznurek to by byla winda :))))))
Danym z KK nie ma co wierzyc… Opieraja sie one bowiem na suficie...
Bog to nie urzad gminy :-)
>Moge ci to wytlumaczyc osobiscie: piszesz cos, czego nie napisalem.
Z reguly pisze sie cos czego inny nie napisal.
Drogi Panie, jestem ateista i choc to moze Pana zaskoczyc nie mam dni
nieplodnych.:))
Zmeczenie jest atrybutem materii :-)
Nigdy nie widzialem Australii. A jednak wierze, ze tam jest po drugiej stronie kuli
ziemskiej.
Otoz glupcow nie sieja. Sami sie rodza.
Wlasnie, jakby czlowiek _powstal z malpy_ to dzisiaj nie byloby malp, tylko
zewolucjonizowani ludzie :-)
>Meliso, Sokratesa to ja znam — zapewniam Cie — bardzo dobrze
To przekaz mu moje pozdrowienia ;-)
>Gdyby ewolucjonizm byl rzeczywiscie wystarczajaco udowodniony,
>to nikt rozsadny by go nie kwestionowal.
I nikt rozsadny nie kwestionuje.
[hmm, widocznie nie jestem rozsadny — agnostyk]
> A gdzie mi tam do owiec.… One nie graja w RPG, skubane.
Raczej strzyzone :o))
Na kazdym koncu swiata jest jakas koncowka komputera i modem :-)
>Ja na to ROTFL ;))))
Madre :-))))
Nie twiedze ze na pewno zycie powstalo z „bulionu", jest to jednak jak na razie
najbardziej sensowna hipoteza.
I w tym momencie " nasze drogi " sie rozchodza { jak mawial " wielki " , a glupi
Elektryk }
Jest to zreszta zgodne z polska przypowiescia, o slowiku i wrobelku, ktorzy skonczyli

wyzsze studia vokalne. Slowik skonczyl dzienne a wrobel zaocznie.
Ziemia jest WKLESLA !!!
Obejzyj sobie wlasne buty. I co ? Masz zdarte noski i piety, wiec wniosek jest
oczywisty — musi byc wklesla. Gdyby ziemia byla okragla to zdarty bylby srodek
podeszwy, a gdyby byla plaska to podeszwa bylaby zdarta rownomiernie.
>Czy ktos z was zna jakies dowicipy o satanistach (ew. o ateistach)?[...]
Puk, puk
- Kto tam?
- Satanista.
- Nie wierze.
- Jak Boga kocham.
> To Ty jestes „prawdziwy" satanista?
Ktos powinien sprawdzic czy nie ma przebitych numerów, albo nadruku "MADE IN
HONGKONG" :o))))
[...] Weryfikacji swiadectw o krasnoludkach (poszukiwanie roznic i punkow wspolnych
tych swiadectw), analiza dostepnych dowodow emipycznych (jesli sa typu: znaleziona
w lesie czerwona czapeczka o srednicy 5 cm.).

> Jezeli juz jestesmy „razem" moze znajdziemy
> co by nas laczylo. A co to moze byc?
Siec :)
Oglaszam konkurs audio-tele z ktorego dochod zostanie przeznaczony na zakup
krzyza:
W jaki sposob zginal Jezus Chrystus?
a)zabili go krzyzacy
b)zostal ukrzyzowany
c)zginal na skrzyzowaniu
Nagroda jest tydzien glodowki na zwirowisku wraz ze swietym Switoniem.
Kazda bzdura ma swojego profesora … i przyczyne powstania ...
Boga nie widac, ale pradu tez nie widac a wierzymy w prad, wiec wierzmy i w Boga
[...] Zekomy dylemat Boga [...]
Owszem, tam Szatan jest zly, bo pali papierosy i pije trunki wysokoprocentowe :-)))
ale nic wiecej.
"Ja" jest bowiem przede wszystkim nieuchwytnym dla uprzedmiatawiajacego poznania
podmiotem.
>>Nie, co ty? Boga w sercu nie masz? [...]
>W sercu to ja mam komory.
BLUZNIERCA :-)))))
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> >Wiekszosc stworzen posiada 6 — 8 odnozy krocznych.
> Tak, ale (generalnie) czym zwierzeta posiadaja
> mniej odnozy, tym sa inteligentniejsze.
np. zaskroniec??
Ale porównajmy np inteligencie krowy (4-konczyny) i slonia (5 — konczyn).
Inteligencja nie jest chyba funkcja ilosci konczyn [...]
Wyluzuj sie, to wszystko nie dzieje sie na prawde...
>'Ucywilizowanie czlowieka nie mierzy sie sila
>jego wiary lecz gotowoscia do watpienia...'
Watpie

A co by zuczkowi dalo to, ze by w Ciebie uwierzyl? Co by Ci dalo to, ze zuczek
oddawal by ci czesc?
Mi by nic nie dalo, ale zuczek bylby poznal prawde a ne zyl w swoim wydumanym
swiecie i myslal, ze jest taki wielki ze zadna mrowka mu nie podskoczy.
… i dzieki nim dostepujemy duchowego zwiazku z Krolewna Sniezka.
taaaa.…
"duchowego"....
> Skad sie biora dzieci ?
Wpadles???? Trzeba sie bylo wczesniej pytac!
>Jesli ktos umie sie modlic- modlitwa moze przenosic góry..
Wiec po co istnieja firmy budowlane?
Wielu wlascicieli psow jest szczesliwych, kiedy ich pieski machaja ogonkiem na ich
widok.

"Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwale Boza
czyncie. "
Gdybym mial sklep monopolowy byloby to moje haslo reklamowe.
Russel zrozumial, ze Jezus pomylil sie, zapowiadajac swoje powtorne przyjscie jeszcze
za zycia mu wspolczesnych.
Ksieza moga odpuszczac grzechy takze ksiezom. Nie tylko ludziom.
Jasne, zas Piotr zaparl sie Jezusa trzykrotnie wylacznie dlatego, ze ten uzdrowil mu
tesciowa? ;)

Trochę tego podebrałem ze strony http://www.fuw.edu.pl/~trochim/Duch/relpsr.html
gdzie można znaleźć więcej takich
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