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Kathy Tran, amerikai haladó(?) po-
litikus, Virginia törvényhozásába
delegált demokrata képviselő egy

olyan törvényjavaslatot terjesztett elő si-
keresen, amely szerint akár a terhesség
negyvenedik hetében is lehessen abortuszt
végrehajtani... ha úgy ítélik meg, hogy az
anya egészsége veszélybe kerülne a szülés
következtében. (Erre a jogi kiskaput az teremti
meg, hogy nincs definiálva pontosan, mit kell ér-
teni “egészség” alatt, hiszen abba beletartozik nem
csak a testi, de lelki egészség is.) 

Hogy is van ez?
A “haladó” politikus javaslata szerint

a nő akár a szülés megkezdése előtt pár

perccel is kérhetné, hogy abortálják gyer-
mekét. (Megjegyzésem: a szülés különleges/mó-
dosult testi-lelki állapot, melyet a hatályos
Büntető Törvénykönyvünk is alapos indokkal fi-
gyelembe vesz, hiszen a ”szüléssel járó különleges
állapot rendkívül súlyozott enyhítő körülmény-
ként kerülhet értékelésre” 15. sz irányelv).

Bűn, büntetés, bűnhődés
A törvény kimondhatja, hogy a magzat

megölése nem bűn, az emberi büntetés el-
maradhat, de a következmény az megma-
rad, mert a teremtett világban mindennek
van egy oka, előzménye. Minden, ami élet-
ellenes, az Isten-ellenes is. Isten nem bün-
tet, az Ő kozmikus (kozmosz= rendezett világ)

jó rendje/törvénye szerint történik min-
den, s ezt emberi akarat nem írhatja felül!

Vagy mégis?
Bizony az emberi szabadság olyan

nagy, hogy mindent megtehet és a történe-
lem azt tanítja, hogy meg is tesz mindent.
Amivel nem számol az ember, hogy min-
dennek “ára van”, ha nem fizet senki,
akkor fizet/megfizet(!) a természet vagy az
elkövetkező generáció(k).

Jelentés-tartalomtól elindulva
Abortusz szavunk a latin aborior (le-

nyugszik, leáldozik) szóból származik, aminek
a gyöke az orior, ami felemelkedést, meg-
mutatkozást, láthatóvá válást jelent. Az
ember – legyen az bármelyik korban, rendszer-
ben – megmutatja magát, milyen is való-
jában! Ha csak csatákban, háborúkban
ölnék egymást a férfiak, arra még találhat-
nánk emberi magyarázatot, de arra nincs
mentség – coram Deo / Isten előtt – ha a vé-
dekezésre képtelent megölik! Mit is mond
az i. e. 460–ban született görög orvosról el-
nevezett orvosi(hippokratészi) eskü szövege?
„Senkinek sem adok halálos mérget,
akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag
még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen
nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem
magzata elhajtásához.”

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint
négy terhességből egy abortusszal végződik. Az
abortuszok száma 1990-94 között 50 millió évente,
ez 2010-2014 között évente (!) 56 millióra nőtt.

Mit felejtettünk el?
Csak azt, hogy az élet ajándék(!), nem

megérdemelt juttatás. Ezért úgy bánni
vele,  hogy az mindenkinek “jár”, s azt te-
hetek vele, amit csak akarok; a létértelme-
zés zsákutcája!  Hála Istennek nem az
ókorban élünk, de alig lettünk okosabbak
önmagunk létével kapcsolatban. Ugyanak-
kor azt a mérhetetlen sok bűnt, amit elkö-
vetett az embervilág a teremtettség jó
rendje, az Élet ellen, az nem maradhat kö-
vetkezmény nélkül – ok-okozat(!). Gene-
rációk örökítették át a következő
generációkba a létértelmezés istentelen
ideológiáját, s lám, egyetlen “izmus” sem
mentett meg minket a következményektől!

Tudomány-hívők a AI-ben, a Mester-
séges Intelligenciában reménykednek: az
végre majd megold mindent! Bizonnyal
formálja, átalakítja az életetünket az “MI”,
de önigazságunk, önimádatunk kútjából –
amibe a magunk hibájából/bűnéből estünk bele –
megmenteni/kimenekíteni csak az ÚRIs-
ten tud – ha akarja...  

fm

Martin Hudacek: Meg nem született gyermekek

Martin Hudacek kompozíciójával a Szent Imre/Kapucinus-templomban
akkor találkoztam, amikor egy másik szobor – Timothy P. Schmalz: Hajlékta-
lan Jézus – köré gyűltünk ugyanott, de a templomon kívül... Örök érvényű
üzenetet hordozó alkotás mindkettő: az ember egyéni felelősségét állítja
középpontba. Már akkor elhatároztam (gyorsan le is fényképeztem), hogy imp-
resszióimat valamikor megosztom másokkal, de ennek különös aktuali-
tását egy napokban elfogadott Virginia-állambéli törvény adja.

Bizony, az ÚRBizony, az ÚR
ajándéka aajándéka a

gyermek, azgyermek, az
anyaméhanyaméh

gyümölcsegyümölcse
jutalom. jutalom. 
Zsolt 127,3Zsolt 127,3
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Rövid-hírek
Január 10-én Oroszlányban a Fejér-Ko-

máromi Evangélikus Egyházmegye lel-
készi kara megtartotta ezévi első
munka-közösségi ülését (LMK), melyen
magam is részt vettem. 

Január 12-én (szombaton) Grébicspusz-
tán Hulin Zsolt testvérünk szervezésében

áhitat keretében megemlékeztünk Bezzeg
László tragikus körülmények között elhunyt
testvérünkről. A feltámadás evangéliumát az
1 Kor 13,1 alapján hirdettem: Ha emberek
vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a
zengő érc vagy pengő cimbalom.

Január 21-én a Kossuth téri Gottwald Ká-
vézó különtermében  – Michl József pol-

gármester úr meghívására és moderálásával
– városunk felekezeteinek vezetői az új esz-
tendő egyházi feladatairól beszélgettek, mely
alkalmon részt vett Bencsik János ország-
gyűlési képviselőnk is. 

Január 21-25. között megtartottuk Öku-
menikus Imahet-i alkalmainkat. A szerdai

napon mi voltunk a házigazdák, a szeretet-
vendégséghez hozzájárulók ill. az azt lebo-
nyolítók segítségét ezúton is köszönjük!

Január 23-án Budapesten a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház (MEE) Bírósá-

gának 2018-2024-es ciklusának első teljes
ülésén vettem részt, mivel a zsinat újabb 6
évre bizalmat szavazott nekem is. Az ülés
helyszíne az MEE felújított székhelye (Buda-

pest, Üllői út 24.) volt. A Bíróság elnökének Dr.
Giró-Szász János és lelkészi alelnökének
(ezt a feladatot javaslat alapján én kaptam meg) meg-
választása után dr. Lackner Pál nyugalma-
zott tábori püspök iktatta be a felesketett
bírói testületet!

Január 28-án Szokol Antalné Marika
számvevőszéki elnök vezetésével meg-

tartottuk a 2018-as pénzügyi esztendőnket
vizsgáló számvevőszéki ülésünket.

Január 30-án Presbitériumunk  megtartotta
zárszámadó presbiteri ülését. A Számve-

vőszéki Bizottság jelentését valamint egyház-
községünk 2019-es költségvetési
előirányzatát elfogadtuk, amit  jóváhagyásra
egyházmegyénknek továbbítunk.

Támogatás
Evangélikus Egyházközség  Tata

számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfenntartói járulékát,

adományait itt is tudjuk fogadni.
Támogatását köszönjük!

Olvasd, linkeld! 
Vidd el az otthonmaradtaknak!

Itt olvashatóak a korábbiak:

http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm

Kedves Testvéreim!

Bár az idő múlása viszonylagos,
egy gyorsan elröppent január
után már februári hírlevelünk-

kel jelentkezem. Ebben az esztendő-
ben Krisztus URunk feltámadásának
ünnepe április 21-re esik – a húsvét

mozgó ünnep, a 325-ös Níceai Zsinat döntése kö-

vetkeztében mindig a tavaszi napéjegyenlőség

utáni első holdtöltét követő vasárnap – ezért a
böjti Lutherrózsa megjelenését is
március 10-ikére tervezem. Idén
tehát jóval több időnk van lelkileg fel-
készülni az Egyház legnagyobb öröm-
ünnepére!

Húsvétvárásunkban adhatnak se-
gítséget rendszeres alkalmaink, me-
lyekre most is hívogatok úgy magam,
mint Egyházközségünk Vezetősége
nevében is, Útmutatónk februári igé-
jével köszöntve Testvéreimet: “Mert
azt tartom, hogy a jelen szenvedései
nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőség-
hez, amely láthatóvá
lesz rajtunk.“ Rm 8,18

Erős vár a mi
Istenünk!
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azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a

keresztény tanítás alapigazságait

Foto: Széles Anikó
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A szeretetben nincs félelem, sőt a tel-
jes szeretet kiűzi a félelmet; mert a fé-
lelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél,
nem lett tökéletessé a szeretetben.

1 Jn 4,18

Amióta ember az ember, sok min-
dentől félt már... Villámlástól, ár-
víztől vagy tűzvésztől, pestistől,

gazdasági válságtól, atomháborútól vagy
AIDS-től. Krízisek ezek, amik vagy így
vagy úgy, de megoldhatóak, mégis rette-
géssel töltik el az emberek szívét, de miért
is? Mert mindegyikben megérezhető egy
kevés a halál jeges lehelletéből. A mozdu-
latlanság, “a nincs-tovább”-tudata félel-
met keltő. Amíg fiatalok vagyunk, s azt
hisszük sebezhetetlenek vagyunk, ezzel
kevésbbé törődünk. Ezért toboroznak ka-
tonának fiatalokat, s nem középkorúakat,
ezért nagyobb a készség a fiatalokban,
hogy az igazságért a barikádokra is men-
jenek. Virtus, s az igazság utáni vágy a fi-
atalság jellemzője.

Tél van, a téli örömök ideje, egyesek
számára a féktelenség lehetősége. A vak-
merőség – sajnos ez előre prognosztizálható –
ezen a Télen is áldozatokat követel. Akinek
a szívében ott van Isten, az is ugyanúgy
kockázatnak van kitéve, mint a többiek,
csak éppen a hite miatt tudja: hol a határ.
Az istentelen szív ezt nem érzi,  ezért vak-
merő... Sokan testileg egészségesek, de lé-
lekben, a szívükben kudarcok , vétkek
szilánkjait hordozzák, melyek elerőtlenítik
életüket. Gyakran a legkisebb hétköznapi
feladat is, szinte elhordozhatatlan terhet
jelent számukra, mert félnek... A félelem
pedig mindenütt óriási akadályokat láttat
velük, s alig van nap, hogy ne ütnének ma-
gukon újabb lelki sebeket. A félelem pót-
cselekvésekre készteti őket, s menekülnek.
Menekülnek önmaguk elől: így jutnak 12-
14 éves lánykák abortuszra, 14-15 évesek
alkohol-elvonó kúrára, s nem egy közülük
alig húszévesen májcirózissal, drog-prob-
lémákkal küszködik...

A kérdés nem elméleti, nagyon is gya-
korlati: Kitől kellene félnünk, kitől kel-
lenne megvédeni magunkat? Az Istentől,
önmagunktól? Higgyük el, a válasz Isten
igéjéből, az életünk történéseiből, a te-
remtett világból nagyon is jól, világosan-
kiolvasható...

URam! Sok dolgot kértem már
Tőled, s Te azt adtad mindig, amire

szükségem volt. Adj nekem bölcs
szívet, hogy ne pazaroljam

múlandó életem drága perceit és
óráit hiábavalóságokra hanem

akaratodat megértve, békességet
leljek! Ámen

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá,
hogy megérintse őket, a tanítványok
azonban rájuk szóltak. Amikor ezt
Jézus észrevette, megharagudott, és
így szólt hozzájuk: “Engedjétek hoz-
zám jönni a kisgyermekeket, és ne tilt-
sátok el tőlem őket, mert ilyeneké az
Isten országa. Bizony, mondom nék-
tek: aki nem úgy fogadja az Isten or-
szágát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be abba.”
Ekkor átölelte és kezét rájuk téve meg-
áldotta őket. Mk 10,13-16

Agyermek-áldás megítélése külön-
böző korokban más és más volt. A
magzat, az újszülöttek megölése

nem huszadikszázadi átok, egyidős az em-
berrel, de tény, hogy a világméretű, “ipar-
szerűen” végrehajtott abortuszok a 20.
század találmánya. Az állat, ha utóda csö-
kevény, életképtelen, képes azt megölni,
az ember akkor is, ha utódjának semmi
baja... Régen az egzisztenciális félelem
vitte rá az embereket erre a borzalomra,
ma pedig a kényelem. Nem “kényelmes”
nagycsaládot fenntartani, hiszen az szám-
talan lemondással, folyamatos áldozattal
jár együtt. Pedig a gyermek maga a jövő.

Érdekes, hogy “okos” felnőttek ma-
napság is készségesen eltiltják gyermeke-
iket attól, ami jó és hasznos, s nagy anyagi
áldozatot hoznak azért, ami hosszútávon
károsítja gyermekük lelki világát. (Így tör-
ténik meg, hogy igen nagy gyülekezetekben csak
néhány gyermek látogatja a gyerekalkalmakat, s
alig vannak konfirmandusok/bérmálkozók.) El-
lenben minden gyereknek külön TV-je
van, kiskorától kezdve, s mire az el-elgon-
dolkodó tinédzserkorba érnek, már több
mint tízezer órányi médiaszennyet szívtak
magukba... A tökéletességig kidolgozott
csillogó felszínesség így válik gondolatfor-
máló erővé, s a mesterségesen felépített
személyiségű aktuális idolok (súlytalan
média-pojácák!) gond nélkül rángatják fia-
taljainkat a nívótlanságba. Aki azt gon-
dolja, hogy mindez csak sötétszemüveges
világlátás, az lapozzon bele a népbutító
bulvársajtóba vagy kapcsolja be a TV-t!

A legnagyobb gond, hogy a mindig
tettrekész kritikus fiatalok így hiszik el a
világról, hogy az úgy ahogy van, gonosz és
igazságtalan – Isten persze nincs, mert nem is
lehet, hiszen ilyen világot hogyan engedhet meg
létezni – ezért semmi értelme küzdeni a
jóért, mert a másik ember szolgálata kü-
lönben is csak a gyengék léleknyugtató
menedéke.

Nos, gyermekként fogadni az Isten or-
szágát azt jelenti, természetességgel fo-
gadni a jót, és nemes lélekkel játszva élni
az Isten valóságát. Gyermekként fogadni

az Isten országát azt is jelenti, partnert
látok a másikban, nem ellenséget, s a
gyermeki egyszerűségben hagyom magat
formálni Isten által, hogy felnövekvő tár-
sadalom erős legyen, s kivesse magából
azokat, akik semmibe veszik a szépet és a
tartalmasat, s az építő együttműködés he-
lyett embertársaikban csak könnyű pré-
dát, kihasználnivaló áldozatot látnak.
Isten országa nem balekok társasága,
hanem olyan közösség, melyben a tagok
következetes szeretettel, józansággal és
erővel munkálják mindazt, ami emeli, s
növeli az emberlelket Teremtője felé...

URam! Felfoghatatlan számomra a
világ számos csodája, s csak
ámulni tudok szereteteden...

Bocsásd meg türelmetlenségemet és
szeretetlenségemet, s add, hogy

felfedezzem magamban, a
felebarátban, s a világban mindazt,

ami elválaszthatatlanul Hozzád
köt, s a szépre, s jóra indít! Ámen

Jézus mondja: “Vigyázzatok, hogy
egyet se vessetek meg e kicsinyek
közül, mert mondom nektek, hogy an-
gyalaik mindenkor látják a mennyben
az én mennyei Atyám arcát.” Mt 18,10

Agyermekek nem gazdagnak vagy
szegénynek, hanem gyermeknek
születnek... Természetesen a szo-

ciális környezet alapjaiban meghatározza
egy-egy emberpalánta későbbi életét, de a
világra-rácsodálkozás minősége nem attól
függ, hogy van-e nagysebességű internet-
csatlakozás vagy lapostévé a gyerekszobá-
ban, hanem attól, hogy van-e érzelmi
biztonságot teremtő szülői akarat.

Az egyén (individuum) fontosságát
Jézus már kétezer évvel ezelőtt hirdette!
Isten – mint Krisztusban Jó Pásztor –
utána megy az elveszettnek, otthagyja a
kilencvenkilencet, s megkeresi az elkó-
szált egyet... Elég szomorú, hogy éppen az
a kultúra, ahol az egyén értéke ennyire fel-
magasztalódik, az utóbbi időben bomlás-
nak indult. Az, hogy hanyatlik a
keresztény kultúra, manapság nem világ-
rengető hír, hanem egyszerű, elfogadásra
váró tény. Ebben a keresztény-érték-
rendre épülő jóléti világban, ahol piedesz-
tálra emelkedett az individuum, itt veszik
legkevésbé figyelembe az egyént – lásd
abortusz! Csak Magyarországon az elmúlt
évtizedekben milliószám öltek meg em-
berpalántákat ott, ahol a legvédettebb he-
lyen lettek volna – édesanyjuk méhében.
Nos, ne csodálkozzunk, ha népünk-nem-
zetünk ott tart, ahol: millió és millió “an-
gyalka/lelkecske” röpködhet



zavarodottan a mennyben, hogy valami-
lyen képpel érzékeltessem ezt a borzal-
mat!  A személyes felelősséget áthárítani
korunk stresszes világára etikátlan, hiszen
az emberlét elképzelhetetlen stressz nél-
kül, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a
végső döntés joga az embernél van.

Megvetni nemcsak gyermeket lehet...
Mindenkitől, aki nem elég erős vagy szép,
tehetséges vagy hasznos el lehet fordítani
a fejünket. Ítélkezéssel, előítélettel köny-
nyen kizárható a másik ember abból a kö-
zösségből, amibe ő is beleteremtetett.
Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy mi
lesz ennek a következménye... Közlekedve
gyakran látom azokat, akik a legnehezebb
munkát végzik ásóval és lapáttal az útfel-
újításoknál vagy közüzemi hálózatok kar-
bantartásánál. Nemegyszer megfordult a
fejemben: vajon mennyire tisztességes
bért fizetnek nekik mindezért? Az egy-két
munka-utáni fröccs után – s aki nem fogott
még lapátot a kezében, nem végzett hóban-fagy-
ban, tűző nyári hőségben nehéz fizikai munkát, az
ne ítélkezzen! – vajon mennyi pénze marad
még családjára, jövőépítésre, kultúrára?
Gyanítom: nem sok... Hogyan lehetséges
az, hogy munkanélküliek százezrei/milliói
terhelik egy-egy ország költségvetését, s
ugyanakkor hulló vakolatú elhanyagolt
épületek, koszos utcák teszik kontrasz-
tossá egy város vagy település képét?

De nem csak az épületek, az emberek
sem kapnak elégséges figyelmet. Megdöb-
bentő az az európai körkép, mely szerint
mindenütt a “racionalizálás” jegyében
költséghatékonnyá igyekeznek tenni az
idősek ápolását. Nyugtatók legkülönfé-
lébbjeivel tömik tele időseket, hogy
“nyugton maradjanak” – Enélkül egyéb-
ként két ápoló hogyan is láthatna el har-
minc-negyven embert? Aki pedig azt
gondolja, hogy az aktuális politikusi gárda
generális lecserélése megoldást hozhatna
a világba – az a realitásoktól elrugaszko-
dott álmodozó. A megoldás ott kezdődik,
amikor a családban Istenre-, emberre-,
közösségre-figyelésre tanítják/nevelik a
gyermekeket... s akkor pár évtized múlva
az elkövetkező generációk majd jobban
teszik a dolgukat. Ehhez azonban a ma
emberének kell szentülnie...

Uram! Adj értelmes és bölcs szívet,
hogy igazságaidat

megismerhessem, s aszerint
élhessek embertársaim javára!

Ámen.

Bocsásd meg vétkeinket. Mt 6,12

Vannak, akik földi vándorlásuk
egész ideje alatt sem képesek meg-
tanulni, hogy az élet lényege az

együttműködés. A kooperáció azonban
olykor meglehetősen bonyolult, s eközben
akaratlanul is hibázunk, amivel megne-
mértettséget és/vagy fájdalmat okozunk
nemcsak 'felebarátainknak', de azoknak
is, akiket nagyon szeretünk. Ezért a ke-
resztény ember életének egyik alappillére
a megbocsátás, melyet hatásosan – azaz
megnyugvásthozóan – csak Istennel együtt
vagyunk képesek megtenni.

Nemcsak másnak nehéz megbocsáj-
tani az ellenünk elkövetett szeretetlensé-
geiket, de vannak az életben olyan
dolgaink – tegyük őszintén a kezünket a szí-

vünkre, s sóhajtsunk egy nagyot(!) –, melyeket
(bármennyire is nagyvonalúak vagyunk önma-

gunkhoz), nem tudunk megbocsátani ma-
gunknak – gyakorlatilag soha. Életünk
végéig, ha nem is azonos intenzitással, de
végigkísérnek minket ezek a negatív “él-
ményeink”.

Isten nem a “baba-bűnök” miatt no-
szogat minket, hanem az olyan bűnök
miatt nem hagyja lelkiismeretünket nyu-
godni, melyek rendre elválasztanak, ki-
zárnak a Vele való közösségből.

Vannak súlyos bűnök, amire csak
Őnála van/lehet bocsánat: pl. kényelem-
ből elkövett abortusz, ami szándékos em-
berölés(!), nyereségvágyból elkövetett,
mások életét megrövidítő delictumok... Az
Isten jó rendjét semmibevevő emberek
azzal nem számolnak, hogy bűneik terhe
idővel savként marja lelküket. Isten kike-
rülhetetlen törvénye ez is.

Elmondani tehát: “URam, bocsásd
meg vétkeinket!” azt jelenti, tisztában va-
gyunk helyzetünkkel, ismerjük készsé-
günket a rossz megcselekvésére, s
elismerjük restségünket a jónak elmulasz-
tására. Ezért folyamodunk naponta
Őhozzá, hogy képesek legyünk legyőzni
önmagunkat, s Isten kegyelméből olyan
életet éljünk, ami nemcsak hasznos ne-
künk és felebarátainknak, de még az
Örökkévalónak is kedve telik benne, mert
azt tesszük, amire teremtett minket... azaz
szeretünk.

Uram! Naponta ütközünk azzal,
hogy irgalmatlan világban élünk.
Kérünk, tégy minket békességed

küldötteivé, hogy életünkben
tükröződjék a Te irgalmadnak az

áldása, s mások is felfedezhessék a
megbocsátás titkát! Ámen

Mennyben
Felkerül egy férfi a Mennybe, Szent
Péter fogadja, kérdezi tőle:
- Mit tettél te az életben, amiért be kel-
lene, hogy engedjelek ide?
Válaszol a férfi:
- Egyszer megmentettem egy csapat
apácát egy motoros bandától, akik zak-
latták őket. Odamentem a vezérhez, aki
egy tetovált izomagy volt, és azt mond-
tam neki, hagyja békén a hölgyeket!
Szent Péter lapozgat a könyvében, de
nem talál semmit. 
- Mikor történt ez? 
- Hát úgy öt perce...

Tízparancsolat
Egyszer az Úr lejött a Mennyből, és el-
ment a németekhez. Azt mondta nekik:
- Van számotokra néhány parancsola-
tom, aminek a betartása könnyebbé
teszi az életeteket. Az egyik ezek közül
az lenne, hogy "Ne ölj!"
Erre a németek hátat fordítottak neki,
mondván: 
- Ez minket nem érdekel!
Továbbment az Úr az olaszokhoz. Nekik
is mondja:
- Van számotokra néhány parancsola-
tom, ami megkönnyíti az életeteket. Az
egyik ezek közül az, hogy "Ne lopj!"
- Ez minket nem érdekel! - felelték az
olaszok. 
Ezután az Úr továbbment a franciákhoz.
Nekik is ajánlotta parancsolatait, például
azt, hogy "Ne kívánd felebarátod felesé-
gét!"
- Ez minket nem érdekel! - utasították el
a franciák. 
Az Úr végül a zsidókhoz fordult:
- Van számotokra néhány parancsola-
tom. 
- És mennyibe kerül az nekünk? - kérdik
tőle a zsidók. 
- Semmibe. - feleli Ő. 
- Jó, akkor kérünk tízet!

Vasárnapi iskolában
- Na, és gyerekek, miért fontos, hogy
csendben legyünk a templomban?
- Hogy ne zavarjuk azokat, akik alsza-
nak! - kiáltja a kis Julcsi.

Hogy hívják...
- Hogy hívják az informatikus ferences
szerzetest?
- Felhasználó-barát!


