
2014. augusztus - szeptember                                 KOINÓNIA 2657 
 

       HUMOR 
 
Ima 
 Két srác beszélget 
 - Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt? 
 - Nem, az én anyám jól főz! 
 
Tarifa 
 Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi 
édesanyját, mit jelent az ima. 
 Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a 
Jóistennek. 
 - Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük 
el este, mert akkor olcsóbb? 
 
Hárman beszélgetnek: 
 - Az én bátyám pap. Ha kimegy az utcára 
mindenki atyámnak szólítja. 
 - Az én bátyám püspök. Ha kimegy az 
utcára mindenki Isten szolgájának hívja. 
 - Az én bátyám 210 kilós. Ha kimegy az 
utcára mindenki így szól: -Atyaúristen!!!! 
 
Kérdezni szabad? 
 Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a városra. 
Az emberek pillanatok alatt eltűnnek az utcáról. 
 Egy zsidó éppen egy hentesboltba szalad be. 
Áhítattal nézi a fenséges árukat, majd odaszól a 
hentesnek: 
 - Mondja meg, legyen szíves - miközben egy 
hatalmas sonkára mutat -, mennyibe kerül ebből egy 
kiló? 
 Közben kint egy óriásit villámlik, amit 
szinte azonnal fülsiketítő égzengés kísér. 
 A zsidó felnéz az égre, és remegő hangon 
így szól: 
 - Jó, jó, azért még kérdezni szabad! 
 
Mit mondjak még? 
 - Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól 
a szokottnál is hosszabb szónoklatában egy pap 
 - Mit mondjak még ezen a hideg téli 
vasárnapon? 
 - Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik 
a lábam, hogy szinte leszakad.

Coca Cola 
 A Coca Cola képviselői el mennek a római 
pápához azzal a kéréssel, hogy a Miatyánkot 
alakítsa át a következőképpen: 
 "A mi mindennapi kenyerünket és egy pohár 
Coca Colát adj meg nékünk ma..." 
 Pápa: Erről szó sem lehet! 
 Coca Cola:1millió dollár támogatást kap az 
egyház! 
 Pápa: Nem! 
 Coca Cola: 10 millió dollár! 
 Pápa: Nem! 
 Coca Cola: Mért a pékek menyit fizettek?! 
 
Denevérek 
 Egy református és egy evangélikus lelkész 
beszélget. Az evangélikus így panaszkodik: 
 - Képzeld, tele van denevérrel a templom 
padlása, és sehogy sem tudom elűzni őket. Nem 
tudsz valami jó módszert? 
 - Konfirmáld le őket, akkor egyiket sem 
látod többet! 
 
Miért? 
 Egy lelkészt megkérdezi a kisfia: 
 - Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, 
előbb mindig leülsz és lehajtod a fejed. Ilyenkor mit 
csinálsz? 
 - Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy 
adjon nekem egy jó prédikációt. 
 - És akkor miért nem ad? 
 
Szőnyeg 
 Párizsban rázza a szőnyeget egy arab 
vendégmunkás az emeleti ablakban. Arra jár egy 
francia és felkiált: 
 - Mi van, Ali, nem indul? 
 
Szerzetes 
 Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol 
némaságot kell neki fogadnia. 
 Az a szabály, hogy csak minden 10 évben 
szólhat két-két szót. 
 Az első 10 év eltelte után behívatja magához 
a kolostor főnöke, és megkérdezi, mit akar 
mondani. 
 - Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan 
fiatal szerzetes. 
 Megint eltelik 10 év, megint behívatják, 
hogy mondhat két szót. 
 - Rossz étel - mondja a szerzetes.
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 A 30. év eltelte után megint behívatják, 
hogy mondjon két szót. 
 - Ezennel felmondok. - mondja a szerzetes. 
 - Jobb is, ha elmész - mordul rá főnök. - 
Amióta itt vagy nem csinálsz mást, mint 
panaszkodsz. 
 
Hallottátok már! 
 - Hallottátok már! Mit osztott el egyedül 
igazságosan az Isten? 
 - Isten egyedül az észt osztotta el 
igazságosan, mert még senki nem panaszkodott, 
hogy kevés lenne neki! 
 
Tévedés 
 Kissé csúnyácska hölgy bemegy a 
gyóntatószékbe gyónni. 
 - Vétkeztem a hiúság bűnében, mert 
állandóan magam bámulom a tükörben, hogy 
milyen szép vagyok. 
 - Mire az atya: ez nem bűn, ez tévedés! 
 
Generációs különbségek 
 Nagymama a kis unokájához: 
 - Kisfiam, én nem értem ezeket a mai 
zenéket! 
 - De nagymama, ez a porszívó. 
 
Harmonikus élet 
 - Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a 
harmonikus házaséletre? - kérdezi a tanárnő. 
Móricka jelentkezik: 
- Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A 
nagypapa horkol, a nagymama meg süket. 
 
Hit csodálata 
 Két apáca megy az úton egy kocsival. 
Egyszer csak kifogy a benzin, ezért bemennek egy 
közeli farmra kérni egy keveset. 
 A farmer, mivel nem talál más edényt, egy 
régi bilibe tölti nekik a benzint. 
 Az apácák visszamennek az autóhoz, és 
éppen töltik bele az újonnan szerzett üzemanyagot, 
amikor arra megy egy rabbi és így szól: 
- Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek 
egyet, de a hitüket, azt igazán csodálom! 
 
Skót karácsony 
 A skót kisfiú megkérdezi az apjától:  
 - Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?  
 - Parketta, kisfiam, parketta... 

A BÉKA IMÁJA  
 
 
Egy éjszaka béka brekegése zavarta meg a kolostor 
kertjében imádkozó szerzetest. Megpróbált nem a 
brekegésre figyelni – mindhiába. elfutotta a méreg, 
és rákiáltott a békára: 

– Csönd! Imádkozom! 

A szerzetes kérése – mivel szent ember volt – 
meghallgatásra talált az égben. Minden teremtmény 
nyomban elnémulva adta meg neki az imához 
szükséges csendet. 

De ekkor egy hang zavarta meg a barát imáját. 
Belülről jött, a lelke mélyéről: 

– És ha Isten ugyanolyan szépnek találja a béka 
brekegését, mint a te zsoltáros imádat?!... 

– Mi tetszhet már az Úrnak egy béka 
brekegésében? – válaszolta a szerzetes kelletlenül.  

De a hang nem csitult el: 

– Akkor miért teremtette az Isten a békát ilyen 
hanggal? 

A barát elhatározta, utánajár a kérdésnek. 
Odaszólt a békának: 

– Brekegj! 

A béka teljesítette a parancsot, hamarosan a 
környék összes békája csatlakozott hozzá, 
koncertjük betöltötte az éjszakát. A szerzetes 
hallgatta a késői békazenét. Egyre szebbnek találta. 
Harmonikusan illett a holdfényes éjszakához. 

Amikor felállt, hogy cellájába menjen, még 
egyszer hallani vélte a hangot a lelke mélyéből: 

– Régen nem voltunk már ilyen meghitten 
együtt… – súgta fülébe a Teremtő… 
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