
 

 
 
                                 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

KÉM LÒNG TIN 
 

Một Cha xứ nọ đau lòng khi thấy vào mỗi Chúa Nhật trong 

khi Ngài đang giảng lễ, có khá đông người ngủ gật, vào một 

Chúa Nhật đó, muốn chặn đứng tình trạng này, đang giảng 

thình lình Cha cắt ngang bài giảng và la lớn:  

- Lửa, lửa cháy ! 

Những người ngủ gật chợt thức giấc hốt hoảng hỏi : 

- Cháy ở đâu  vậy Cha? 

Cha xứ trả lời : 

- Ở nhà chầu, chính ở nơi đây, lửa tình yêu Chúa đang bừng 

cháy. 

Được vài lần, bà con đã quen khi cha hô lửa cháy thì họ vẫn 

cứ ngủ. Một hôm lửa cháy thậy, cha xứ hô tô: 

- Lửa cháy, lửa cháy! 

Thế là những người ngủ bị chết vì lửa cháy thật. Họ ra tòa 

phán xét và kêu oan: 

- Chúa ơi, chúng con chết tươi ăn năn tội chẳng kịp vì không 

kịp chuẩn bị. 

Chúa lắc đầu: 

- Ôi những kẻ kém lòng tin. Ta đã nói qua cha xứ rồi mà các 

ngươi chẳng thèm nghe. 

Những linh hồn chết cháy nhìn nhau: 

- !!!??? 

XEM LỄ TRÊN TIVI 

Chú Hai là người nổi tiếng lười đi lễ và thích xem đá bóng. 

Khi chết, chú lên cửa thiên đàng gặp thánh Phêrô. Vừa thấy 

chú, thánh Phêrô nói: 

- Đợi một chút, ta xem sổ coi. Ừ, sao không thấy chú đi lễ 

Chúa nhật vậy? 

Chú Hai: 

- Thưa thánh Phêrô, vì ở xa nhà thờ quá nên Chúa nhật nào 

con cũng xem lễ trên tivi. 

Thánh Phêrô đáp: 

- Chú thích xem tivi quá ha, vậy chú vào phòng kế bế bên 

lãnh một cái tivi màu hiệu Sony, màn ảnh vĩ tuyến, âm 

thanh nổi 4 chiều. 

Chú Hai mừng quá vì ở trần gian đâu có tiền mua nổi tivi 

màn ảnh vĩ tuyến như thế. Đi vài bước, bỗng chú quay 

lại  hỏi: 

- Thưa thánh Phêrô, tivi lớn như thế là để coi cái gì ạ. 

Thánh Phêrô: 

- Còn hỏi nữa, để mang xuống hỏa ngục coi cảnh trên thiên 

đàng. 

Chú Hai: ???!!! 

 

 
GIẤC NGỦ BÌNH AN CUỐI CÙNG 
 
Một hôm, Thiên Chúa gặp Adong đang ngồi quanh đàn thú 

vật với nét mặt buồn thảm. Thiên Chúa hỏi: 

- Ađam, sao ngươi buồn thế? 

Ađam thành thật: 

- Thưa ngài, con không có bạn để tâm sự ạ. 

Thiên Chúa động lòng thương và chờ ông đi ngủ. Thế rồi, 

Ngài bước tới nhẹ tới bên và rút ra chiếc xương sườn để tạo 

nên người đàn bà. Vừa rút, ngài vừa nhìn Ađam ngủ và tội 

nghiệp nói: 

- Con à, Ta làm vì con muốn đó nhé, nhưng đây là giấc ngủ 

bình an cuối cùng của con đó. 

 

THỜI ĐẠI CỦA E-MAIL 

Bé thích dùng email vì tiện lợi và không mất thì giờ. Một 

hôm bé email cho ông bà nội: 

- Nội ơi, từ nay con email hỏi thăm nội thôi nhé, con khỏi 

phải theo mẹ tới thăm nội nữa nha? 

Ngày hôm sau, bé nhận được email trả lời của nội: 

- Được chứ con, nhưng từ nay nội cũng email quà cho con 

nhé, nội khỏi phải mang tới nhà cho con nữa nha. 

Bé trố mắt nhìn màn ảnh: ???!!! 

 

ĂN CHAY KIỂU MỚI 
 

 

Một hôm Đức Giám Mục gặp bé Hà đang chơi ngoài sân 

nhà thờ, ngài đứng lại hỏi: 

- Có phải con của mẹ Lan đó không? 

Bé Hà lễ phép: 

- Dạ phải. 

Đức Giám Mục hỏi tiếp: 

- Mẹ con khỏe không? 

Bé Lan thành thật: 

- Dạ khỏe, nhưng mẹ ăn chay hơi nhiều. 

Đức Giám Mục mừng rỡ: 

- Tốt quá! Nhưng sao con biết mẹ ăn chay? 

Bé thành thật: 

- Ngày nào con thấy mẹ cũng đứng lên cái cân, rồi nói: Tạ 

ơn Chúa. 

Đức Giám Mục: ???!!!.... 
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