
rend és tisztaság szeretete a szemeteléssel, az ízes mag-

yar szó a trágársággal, a munkával szerzett jövedelem a

korrupcióval szerzettel, a kábítószerezés a józan

életvitellel, a hagyományos családmodell a szinglivel

vagy a homoszexualitással? Egyenértékűek-e ezek a dol-

gok? Különös, hogy a testi egészség kapcsán fel sem

merül, hogy egy előrehaladott rákos daganat

egyenértékű-e a kicsattanó egészséggel? Ez nem stílus

kérdése, hanem az ember sorsának: életnek, halálnak

meghatározója. 

Akkor miért gondolnánk, hogy az életvitelünket

meghatározó életszemlélet lehetne közönyös? A ha-

gyományos bibliai és erkölcsi alapokon álló hívő, tiszta

gondolkodásnak ezért is van józanító és tisztázó szerepe.

Nem fogadja el, hogy az össze nem illő dolgok

összekeverhetők. „Jaj azoknak, akik a jót rossznak

mondják és a rosszat jónak, és ráadásul magukat bölcs-

nek hiszik!” (Ézs 5,20) „Mi köze egymáshoz az igazság-

nak és a gonoszságnak?” (2Kor 6,14)

Vannak ugyan dolgok, amelyeket nem lehet szi-

gorú szabályok szerint elkülöníteni egymástól. A

művészi alkotásról és a giccsről lehet vitatkozni, azt állí-

tani, hogy pusztán ízlés szerint állnak távol egymástól.

Pedig a valóságban mégis egy világ választja el a kettőt.

Az erkölcsi értékek nem tartoznak ebbe a szürke sávval

egybemosható kategóriába. A gyilkos és az áldozat nem

állítható párhuzamba olyan alapon, hogy mind a kettő

ember, mind a kettőt anya szülte, és feltehetően mind a

kettőnek volt gyermekkora, sőt a gyilkosság alkalmával

mind a ketten ugyanazt a kést látták. 

A múlt században a legtöbb nyugati nagyvárosban

a templomok tartoztak a legjelentősebb épületek közé.

Az emberek nemcsak eljártak az istentiszteletre, hanem

magától értetődő volt a legfőbb emberi érték tisztelete.

Az idősek, tanultak, tudósok tanácsának súlya volt. Az

emberi értékek megbecsülése volt általános, és az ettől

való eltérés a tolerált. Manapság populáris „siker-

recepteket” trombitál minden fórum, és az emberi életet,

testi és lelki épségét élvezetből összetörhető játék-

szernek tekintik. Pedig boldogabbak vagyunk művelten,

értelmesen tevékeny életmóddal. Örömöt okoz még egy

jól sikerült munkadarab is.
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Még akkor nem is beszéltünk egy boldog családi

élet békéjéről, egészséges testű és lelkű fiatalokról, bon-

takozó fizikai és értelmi képességük nagyszerűségéről,

tehetségük kibontakozásáról és beéréséről, várható

kiegyensúlyozott és kiteljesedő sorsukról, annak gazdag

színeiről, a megtalált hivatás öröméről, a rendezett élet

ezerféle ajándékáról. A gonosz és lealjasító dolgok ehhez

nem keverhetők. Hanem a jó elveszi a területet a

rossztól, a rossz meg tönkreteszi a jót.
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34 Isten népe a gyülekezetben

Jobban szeretem anyuci testvérét, mint a sajátomat. Anya

testvére a nagynéném, az enyém meg senkim!

Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan

nyelte le.

Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők hasznosak.

A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejezetek be teljesen.

A nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.

Minél öregebb az ember, annál drágábbak lesznek a fogai.

Amikor a nagyinak fájnak a fogai, egyszerűen pohárba te-

szi őket.

Egyszer olyan beteg voltam, hogy negyven kiló lázam volt.

Nekem már nincsen nagyim, elültettük a temetőben.

A svájci teheneket elsősorban csokigyártáshoz használják fel.

Szardínia lakosait szardíniának hívják.

Hogy jó legyen, a kórházi nővérkének teljesen sterilnek kell

lennie.

Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a legrosz-

szabbak.

Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett tenni.

A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából szár-

mazik.

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható:

elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből kefe, a nevév-

el meg káromkodni lehet!

Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet látni, ame-

lyek nem is léteznek.

Nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok oltva.

Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az kap meg, aki túléli a

halálos balesetet.

Nem tudom, hány éves vagyok, mert ez állandóan változik.

Nagyon megijedtem, amikor anya megbetegedett. Azt hittem,

apu fog főzni ránk.

A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor apa elköltözik

otthonról.

Az örökbefogadás sokkal jobb lehetőség, mint a szülés. A

szülők saját maguk választhatják ki a gyereket, és nem kell min-

denáron elfogadniuk azt, amit éppen kapnak.

A pápa a Vákumban lakik.

Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.

A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy ki ne

lötyögjön a tejük.

A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak. Ezt úgy hívják,

hogy monotónia.

(Internetes levelezésből)

Gyermekszáj


