
Szent Péter és a viccek 

 

Dörömbölnek a Mennyország kapuján. Szent Péter, szendergéséből felébredve 

odacsoszog a kulcsaival a kapuhoz, kinyitja, de nincs ott senki. Gondolja, hogy csak 

rosszul hallott, visszaül a kuckójába. 

Nemsokára megint dörömbölést hall, megint odamegy, megint senki. 

Talán valaki csak szórakozik - gondolja. Ám, alighogy visszafordul, újra 

dörömbölnek, de most az eddigieknél is erősebben. Dühösen feltárja a kaput, hát 

ott áll egy lélek. 

- Te kopogtál az előbb is? 

- Igen, Atyám. 

- Csúnya dolog volt ugráltatni engem! 

- Nem én tehetek róla, Atyám, azok ott lent próbáltak háromszor újraéleszteni! 

 

Bill Gates meghal, felkerül a mennybe, Szent Péter elé, aki azt mondja: 

- Bill, mivel te jó voltál és megajándékoztad az emberiséget a Windows-al, ezért a 

mennyországba kerülsz és kapsz egy külön jutalomkívánságot. 

Bill erre azt válaszolja: 

- Hát, tudod, én mindig is kíváncsi voltam, ezért szeretném a poklot is megnézni. 

Szent Péter rábólint, azt mondja: 

- Jó, akkor 5 perc múlva lekerülsz a pokolba, majd visszatérsz a mennybe. 

Úgy is lett, Bill lekerült a pokolba, ám látja, hogy ott mindenki jó kajákat eszik, a 

legjobb nők teljesítik minden kívánságukat, a legjobb italokat isszák. 

Letelik az 5 perc, Bill Gates visszatér és azt mondja: 

- Hú, Szent Péter, tudom ez furcsa kérés, de én inkább a pokolra szeretnék kerülni. 

- Hát furcsa kérés valóban, de mivel olyan jó voltál, teljesítem. Bill visszakerül a 

pokolba, ám még mielőtt elkezdhetné élvezni a dolgokat jön két markos ördög és 

beteszik egy forró üstbe. 

Bill felkiált: 

- Na de Szent Péter, az előbb nem erről volt szó! 

Mire a válasz: 

- Ja, fiam, az csak demo verzió volt! 

 



Kopogtatnak a mennyország kapuján. 

Szent Péter kikiált: 

- Na mi az? 

- Nem mi az, hanem ki az, fiacskám! 

- Jó ég! Már megint egy tanárnő! 

 

Egy sofőr felkerül a Mennyországba és találkozik Szent Péterrel, aki megkérdezi 

tőle, hogy mi volt a foglalkozása. A sofőr azt mondja, hogy autóversenyző. Szent 

Péter ad neki egy Lamborghinit, de kiköti, hogy maximum 150-nel mehet. 

Első nap rögtön elhúz mellette 200-zal egy Mazerati. Második nap ugyanaz 250-

nel, de a sofőr nem akar vele versenyezni, ezért hagyja, hogy megelőzze. Harmadik 

nap már 300-zal hagyja ott a Mazerati. A sofőr erre már felháborodik, odamegy 

Szent Péterhez és panaszolja neki: 

- Miért van az, hogy én csak 150-nel mehetek, de a Mazerati elmegy mellettem 

300-zal? 

- Te buta, az nem Mazerati, hanem Názáreti! És ő a főnök fia. 

 

Súlyos műtét után a beteg ébredezik. Egy ismerős arc hajlik fölé. 

- Doktor úr, hogyan sikerült a műtétem? 

- A műtét nem sikerült valami jól, de én nem az orvosa vagyok, hanem Szent 

Péter! 

 

Isten és Szent Péter összejönnek golfozni. Pénzfeldobással eldöntik, hogy Isten 

kezd. Isten odaáll a labda mellé, majd üt. A repülő labdát bekapja egy galamb. A 

galambra lecsap egy sas. A sasba belecsap a villám, teteme leesik a földre. A 

tetemet megeszi egy róka. A róka odamegy a lyukhoz és belerakja a labdát. Erre 

Szent Péter: 

- Na jó, akkor döntsük el, most szórakozunk vagy golfozunk?! 


