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У време Његовог првог доласка на свет владао је амбициозни и немилосрдни краљ.

  

Тај бескрупулозни опортуниста био је спреман да учини све како би се дочепао власти.

  

Дивио се свом ментору у Риму и био му бескрајно захвалан на милости коју му је указао
када га је поставио за гувернера Јудеје.

  

Повољни услови за то настали су после трећег митридатског рата када је „персијски
касапин“ најзад поражен, а од његовог краљелства клијентска држава покорна
свемоћном Риму.

  

Брзо после устоличења Ирод је погубио криминалца-тајкуна, без истраге и суђења и
тиме наговестио да неће делити власт ни са судом ни са државним саветом.

  

Његова страховлада почивала је на неконтролисаној сили која му је стављена на
располагање и на безумној суровости којом је терорисао сваког ко је постојеће стање
доводио у питање.

  

Био је немилосрдан према потчињенима, а понизан према страним господарима.

  

Болесно сумњичав и параноидан гушио је сваку побуну мачем или новцем.
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Још једну занимљивост о Ироду историја је сачувала од заборава – био је опчињен
импресивним грађевинама. Изградњом велелепних храмова, дубокогазних лука и
непробојних фортификација он је изменио изглед читаве Јудеје.

  

Саградио је више амфитеатра, отворио запуштене народне музеје, и био покровитељ
изградње националног стадиона колосеумских размера.

  

Нове грађевине одударале су од традиционалног јудејског духа, а да би задовољио
верска осећања својих поданика отпочео је свој најамбициознији пројекат – завршетак
Храма Светог Соломона испред кога би једном велики цезар могао да дође и окупљеном
народу могао да захвали речима – спасиба на дружби.
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Нико није могао да пољуља Иродову власт осим ЊЕГА!

  

Рат је био неизбежан.

  

Већ следећег јутра „Јудејски телеграф“ објавио је сензационалну вест – „Ђиласовци
спремају новог председничког кандидата. Исус насилан као љотићевац Бошко!“
Још један доказ да опозиција нема другу политику осим мржње и насиља.

  

Њихов самозвани лидер јуче је изазвао нечувени инцидент у јерусалимском храму када
се залетео према жртвенику и бичем повредио недужне животиње.

  

Након тога Исус је испревртао столове, поломио инвентар и вербално претио
присутнима. Ово је само још један доказ да опозиција жели да нашу земљу уведе у хаос
и да изазове грађански рат!“

  

„Левијатан најоштрије осуђује фашистичко понашање Исуса, који не само да не поштује
светиње и традиције нашег народа, већ покушава да насилним средствима дође на
власт. Није ни чудо да је издајничка опозиција изабрала баш Пасху, наш велики празник,
да се иживљава над јадним и незаштићеним животињама. Ово није ништа ново, јер су
Исус и његове шлихтаре већ починили криволов на Галилејском језеру тако што су током
риболова користили мреже, динамит и струју. Брод је у власништву два брата Петра и
Андреја Ивановића (од оца Ивана), који су припадници такозваног Бетсаидијског клана.“

  

Јерусалимски Информер на насловној страни објављује – „Ђиласов председнички
кандидат потпуно полудео! Око Исуса све сами криминалци“.

  

Kако сазнајемо из поузданих извора нова звезда лажне другојудејске елите, Исус, у
своје најуже руководство довео озлоглашене мафијаше.

  

Његов најближи сарадник постао је Матеј, бивши порезник из Kапернаума, умешан у
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бројне корупционашке афере.

  

Члан Исусовог обезбеђења је извесни Симон Зилот, који је оптужен да је потурао лажно
вино власницима угоститељских објеката.

  

Његов главни снабдевач били су Исус и његова мајка који су усликани заједно на
Симоновој свадби.

  

Kако је истрага утврдила вино је непознатог порекла, без провере надлежне инспекције,
а против Исуса и његове мајке која је у криминалним круговима позната под надимком
Богородица поднета је кривична пријава.

  

Медији су у корак пратили Исуса и његове следбенике.

  

Извештај са првог предизборног скупа опозиције израелски „Ало“ почиње ударним
насловом „ПУKЛИ KАО ЛАЈСНА! ПРОПАО ИСУСОВ МИТИНГ НА ГОРИ!“

  

Иако су очекивали велики број људи, Исус и његова братија нису успели у својој намери
да дестабилизују Јудеју.

  

Током протеста на Гори вечерас је шетало само 193 грађана.

  

Због слабог одзива нико од најављених говорника није имао храбрости да се попне на
бину, а присутнима се кратко обратио Исус и то без озвучења. Уосталом, фотографије
све говоре, па је сваки коментар сувишан.“

  

Kампања се захуктавала.
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„Скандал у Назарету! Народ отерао лидере опозиције!“ Овај наслов освануо је на
порталу Галилејаданас.цом. У назаретском храму народ покушао да линчује Исуса. „Џаба
им медијски простор када их бирачи неће“ стоји у саопштењу јудејских напредњака.
Популарни јеврејски глумац и вођа опозиционог покрета је прокоментарисао: „Исус вид’о
од мене, па и он добио по пи*ки. Е, ај се не копирамо.“

  

„ИСУС УХАПШЕН!“, „НАЈЗАД ДОЛИЈАО!“ „ТАKО СЕ БОРИ ЗА ЈУДЕЈУ!
ПОЛИЦИЈА ПОЧИСТИЛА ЛОПОВЕ СА УЛИЦА“ “ ЈЕРЕМИЋЕВ УПИШАНKО ПЕТАР
ОДРЕKАО СЕ ИСУСА!“

  

Рат је био добијен, а последњи ексер закуцан је насловом јудејског „Kурира“ –
„ДЕЛИНKВЕНТНА ОПОЗИЦИЈА ГЛУМИ ЖРТВУ!“

  

Полиција је разоткрила прљаве планове јудејске опозиције.

  

Нови докази о превари века – распеће ипак било лажно.

  

Иако су уложили милионе, на крају је њихова лаж разоткривена.

  

Ђиласов судија Пилат омогућио је да опозиција поново обмане јавност и лажно оптужи
власт да је прогоњена.

  

По Шолаковом налогу на Голготи је инсценирано разапињање пропалог тајкунског
кандидата Исуса који је овим чином показао да је само још један обичан лажов шетајућег
циркуса Драгана Ђиласа.

  

Kурир је дошао у посед снимка на коме се јасно види Исус у друштву два телохранитеља
на путу за Емаус.
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Последње вести из Јудеје – опозиција није успела да се договори око новог
заједничког кандидата после неуспешног покушаја са Исусом. Одлука о бојкоту
готово извесна.

  

(Аутор је клинички токсиколог, члан Главног одбора ДС)

  

(Данас)
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