
 

 
 
                                 
 
 

 
 
 
 
 

 

Thiên Đàng và Địa Ngục 
Một chàng trai thuộc họ nhà “ế”, sắp lấy được vợ, 

anh vui mừng báo tin cho bà ngoại. Bà ngoại vốn là 

người đạo hạnh khuyên cháu :  

- Lấy được vợ rồi, cháu cố gắng siêng năng đi lễ 

nhà thờ nhé ! 

- Khỏi cần, cháu sắp được lên “thiên đàng” rồi bà ạ. 

Một năm sau gặp lại bà, bà ân cần :  

- “Có con rồi, cháu nhớ siêng năng đi lễ nhà thờ để 

làm gương cho con”. 

- Muộn rồi bà ơi, cháu đã sa vào “địa ngục” rồi. 

- Bà ngoại: !!!???    

 

THÁNH MA 

Giờ khảo kinh cho các em xưng tội rước lễ lần đầu, cha 

xứ gọi hỏi bé Lan: 

- Con nói cho cha biết tên một vị thánh nổi tiếng của đạo 

Công Giáo?Bé Lan đáp tỉnh bơ: 

- Thưa cha đó là Thánh Ma !  

Cha xứ trợn mắt kinh ngạc: 

- Hả, sao ma lại là thánh được hả con? 

- Bé Lan: 

Thưa cha, tối nào con cũng nghe ông bà nội đọc kinh: Ông 

vừa xướng lên: Kính mừng....  thì bà nội con đáp lại ngay: 

Thánh Ma...  

Cha xứ: !!!??? 

TỘI CHỬI CHỒNG 

Dì Năm nổi tiếng là dữ dằn và đanh đá với chồng. Lần 

nào dì đi xưng tội, dì cũng chỉ xưng có tội chửi chồng. 

Một hôm dì xưng tội xong, cha xứ ngạc nhiên hỏi: 

- Có phải dì Năm đó không? 

Dì trả lời: 

- Đúng, con là dì Năm đây cha. 

Cha xứ mừng rỡ: 

- Tạ ơn Chúa, bao nhiêu năm nay lần nào dì cũng vào 

xưng có tội chửi chồng, hôm nay không thấy xưng nữa, dì 

đã chừa được rồi. À nè, mà sao dì chừa được tội đó vậy? 

Nói cho cha nghe để cha giảng trong nhà thờ. 

Dì năm: 

- Thưa cha, tại vì tháng này con mới đi bác sĩ thẩm mỹ để 

sửa môi. 

Cha xứ: Trời, thì ra là thế ???!!!!........ 

 

 

TỦI THÂN 
 

Tình cờ, những đồng tiền Việt Nam (tờ 500.000đ, tờ 

100.000đ và tờ 500đ) hội ngộ trong bóp của bà Trùm. Tờ 

500.000đ lên tiếng trước :  

- “Các cậu biết không ? Tớ được đi nhiều nơi lắm, nào là 

khách sạn năm sao, nào là các Shop thời trang cao cấp, 

các cửa hàng mỹ phẩm …  

Tờ 100.000đ phụ họa :  

- “Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Nào là 

Đầm Sen, Suối Tiên, Nhà hàng, Siêu thị,…”  

Tờ 500đ bỗng òa lên khóc nức nở :  

- “Ôi, tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi 

tới nhà Thờ mà thôi !” 

 

THẮC MẮC LY DỊ 
 Một ông đã có vợ nhưng lại đi yêu một cô gái trẻ. Ông 

viết email cho mục giải đáp thắc mắc: 

- Thưa cha, người ta có được phép ly dị vì bất cứ lý do gì 

không? 

Hôm sau, ông nhận được email trả lời ngắn gọn: 

- Được chứ, với lý do hỏa ngục không còn chỗ. 

Ông chồng lãng mạng: !!!... 

Gà " Pê Đê " !   

 Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già 

và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua 

về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ 

gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ 

chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:  

- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay 

ta chạy thi?  

  

- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.  

- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?  

- Chơi luôn, bắt đầu đi!  

  

Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy 

trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra 

xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang 

đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông 

chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm 

bầm:  

- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê! 
 

Một nụ cười bằng…..10 thang thuốc bổ  ! ! ! 
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