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M i l y e n  m e s s z e  l á t  a  p ó k ?

A tölgyerdő lombja között szövi hálóját a pók. Még soha
nem látott  embert,  mert  csak 8 centiméter  távolságra lát.  Ami
ezen túl van, ismeretlen számára, nem az ő világához tartozik 
az  csak  néhány  centimétert  foglal  magába.  Az  ismeretlent
ráhagyja az álmodozókra.

A legmagasabb rendű lénynek tartja magát, míg ezüstös,
kerékformájú hálóját fonja. Mellette szövöget egy másik pók. A
mi pókunk kinyújtja nyakát, és megkérdezi szomszédját:
- Láttál már valaha embert?
- Még soha – mondja csodálkozva a megszólított.
- Én sem – gúnyolódik a másik. És mind a ketten úgy nevetnek,
hogy beleremeg a hálójuk. 

Néhány méterre  tőlük  halad  el  az  erdőkerülő.  A pókok
nem látják őt, csak mondogatják: „Ember?- Még ilyet! Ha-ha-ha!
Még sohasem láttam!”

És mert sohasem látták, kételkednek létezésén. Talán te is
úgy gondolkozol értelmes ember létedre, mint egy pók: „Isten?!
Ha-ha-ha! Még sohasem láttam!”. Ember nem az Isten tehet arról,
hogy ilyen korlátolt gondolatokra jutottál, hanem te magad, és az,
hogy a magad kis életkörébe forogsz körbe-körbe!

Isten, aki mindezt teremtette, amit látsz, kívül van, túl van
szűk látókörödön.  Pedig még az életedet  is  Isten kegyelmének
köszönheted.  És  Ő   akinek  a  létezését  tagadod  –  érdeklődik
irántad. Szeret, és isteni szeretetéből fakad, hogy boldoggá akar
tenni.

VICCLAP
☺ Mi az? Elefánt lábujjai között apró barna foltok?

Lassú busmanok.

☺ Mi az? Fekete, és fehér levelei vannak?
Néger postás ...

☺ Mit mondott Jónás a cet gyomrában?
Bánatomat halban mondom el ...

☺ Mit mondanak be a bibliai hangosbemondóba?
Jónást várják a halban!

☺ Mit csináljon a föld nélküli paraszt?
Vessen magára!

☺ Miért hideg a hajnali szél? - ???
Mert egész éjjel kint volt.

☺ Gizike, maga úgy gépel, mint a villám. ???
Néha-néha lecsap.

☺ Mi az egér?
Az elefánt japán változata.

☺
- Anyuuuuuuuu, tényleg nagyok a fogaim?
- Dehogy kisfiam, de ne beszélj sokat, mert összekarcolod a parkettát!

☺
A matematika tanár kiosztja a házi dolgozatot.
- Mondd, Ferike – kérdezi az egyik gyerektől -, egyedül oldottad meg
ezt az egyenletet?
-Nem, tanár úr, kérem, két ismeretlennel.


