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Az alvó pásztor
Egy meleg nyári nap a kalocsai érsek ellátogatott egy jó 
szónok hírében álló plébánoshoz, meghallgatni a beszédét. 
Igyekezett is a derék pap, ahogy erejéből telt, de bármekko-
ra hévvel prédikált, a nagy melegben az érseket elnyomta 
az álom.

Amikor a plébános észrevette, odaszólt a sekrestyésnek:
– Csukja be a templomajtót kend, mert aluszik a pásztor. 

Ha a pásztor aluszik, a juhok szétszélednek, s akkor ugyan 
bizony kinek prédikáljak?

Erre hangos nevetés támadt. Az érsek fölriadt álmából, s 
figyelmesen hallgatta tovább a prédikációt.

Hányszorosan?
A plébános Jézusnak azon ígéretéről beszélt híveinek, hogy 
ha Istenért mindenről lemondanak, százszorosan boldogab-
bak lesznek ezen a földön, a túlvilágon pedig örök élet vár 
rájuk.
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A mise után egy kisfiú megkérdezte az atyát:
– Plébános bácsi, maga százszor boldogabb?
– Nem mondhatnám – felelte, majd hirtelen megértette 

a kérdést, és helyesbített –: Én úgy érzem, kétszázszorosan 
vagyok boldogabb!

Nincs munkamegosztás
Prédikáció közben a plébános odaszól a sekrestyésnek:
– A hátsó sorban hangosan horkol egy bácsi. Menj oda, és 
ébreszd fel.

– De kérem! – felelt a sekrestyés. – A plébános úr altatta 
el, hát ébressze fel maga.

Itt a vége?
A plébános észrevette, hogy hosszúra nyúlt prédikációja 
alatt sokakat elnyomott a buzgóság. Ezért egy mondat kö-
zepén hirtelen elkiáltotta magát:

– Ámen!
Erre a hívek mind felálltak, ahogy illik. Mire a pap:
– Ha már ilyen szépen felébredtetek, testvérek, még 

folytatom egy kicsit…

A legszebb szó
– Mi tetszett neked a mai prédikációból?
– Az Ámen.
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A boldogító Ámen
A plébános egy igen hosszú prédikációjában felteszi a szó-
noki kérdést:
– Mit mondjak még, kedves testvérek, mit mondjak még?
Valaki halkan megszólal:
– Áment, ha lehet.

Lábujjhegyen
– A következő alkalommal lábujjhegyen kell lejönnie a 
szószékről – oktatja a plébános a fiatal káplánt.
– Miért?
– Nehogy felébressze a híveket.

Őszinte válasz
A neves hitszónokot újságíró faggatja. Egyik kényes kér-
dés a másikat követi.

– Szokott-e néha alvás közben is beszélni?
– Nem hinném. De tudom, hogy mások gyakran alsza-

nak, miközben én beszélek.

Hasonlat
– Hogy tetszett az új lelkész prédikációja?
– Olyan volt, mint Szent László kardja.
– ?
– Hosszú és lapos.

Mennyei derű_4.indd   112 2022.07.23.   21:26:47



113

A prédikáció hatása
– Az ön tegnapi prédikációja után egész éjjel le sem huny-
tam a szemem – szólt egyik hallgatója a vándorprédikátor-
hoz.
– Oly mély benyomást tettek önre szavaim?
– Azok kevésbé. De ha nappal elalszom, egész éjjel elkerül 
az álom.

A nagy kegyelem
Cambridge egyetemi templomának sekrestyése hivatásá-
nak ötvenéves évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból egy új-
ságíró interjút készít vele:

– Bizonyára számtalan nagy szónok beszédében gyö-
nyörködhetett élete folyamán.

– Ó, hogyne – válaszol a sekrestyés. – És mindemellett a 
jó Isten megadta a kegyelmet, hogy még van hitem.

Szűkszavúan
Egy asszonynak igen szűkszavú férje volt. Egy vasárnap a 
feleség nem tudott részt venni a szentmisén. Amikor férje 
hazajött a templomból, megkérdezte, miről prédikált a plé-
bános.

– A bűnről – válaszolta a férfi.
– És mit mondott róla?
– Ellenezte.
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Gazdagok és szegények
Zolika jön haza a templomból. Otthon el kell mesélnie a 
beteg nagymamának, miről szólt a prédikáció.

– A plébános atya azt mondta, hogy a gazdagoknak segí-
teniük kell a szegényeken.

– És mit gondolsz, szívükre vették a hívek? – kérdezte 
a nagymama.

– Szerintem a háromnegyed részük igen.
– Miért pont a háromnegyed részük?
– Gondolom, ennyien lehettek a szegényebbek.

Elrontotta
A falu legfösvényebb embere nem volt éppen templomos 
ember. Egyszer prédikáció közben mégis bevetődött. Hall-
ja, hogy a pap kemény hangsúllyal mondja:

– Igyekezzél annyit kapni, amennyit csak tudsz!
„Nocsak – hegyezte a fülét emberünk –, ez már beszéd.” 

S előbbre lépett. Majd ezt hallotta:
– Igyekezz annyit spórolni, amennyit csak tudsz!
„Csak nem hiába jöttem be.” – simogatta meg állát, s 

várta a folytatást. A harmadik mondat is elhangzott:
– Igyekezzél annyit adni, amennyit csak tudsz!
– Jaj, atyám – szólalt meg félhangosan –, de elrontotta! 

Pedig milyen szépen kezdte.
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Sehogy se jó
A juhász Pista szinte minden idejét a nyáj mellett tölti. 
Templomba nemigen jár. Egy alkalommal mégis úgy dönt, 
hogy vasárnap elmegy a nagymisére. Amikor belép az aj-
tón, a plébános épp ezt prédikálja:

– A jó pásztor soha nem hagyja el nyáját!
Pista keserű szájízzel morfondíroz:
– Akárhogy csinálja az ember, sehogy se jó?

Illő részesedés
Pista befelé tart a templomba. Az ajtóban Janiba ütközik, 
aki éppen kifelé indul.
– Befejezte a pap a prédikációt? – kérdezte Janitól.
– Az én részemet igen, a tiédet még nem.
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