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e-humor 517/Januari/2003
Hallo,
Selamat jumpa di tahun yang baru! Apakah hari ini hari pertama Anda bekerja di tahun
2003 ini? Siapkah Anda kembali ke pekerjaan?
Aduh... jangan cemberut dong. Liburan 'kan pasti ada akhirnya... Nah, bagi Anda yang
masih kesal karena harus ngantor lagi... humor pertama tahun ini mudah-mudahan bisa
menghibur Anda semua.....

Hal-Hal Terbesar Bagi Seorang Karyawan
1. Motivasi terbesar adalah gaji.
2. Kesialan terbesar adalah promosi tanpa kenaikan gaji.
3. Kejutan terbesar adalah bekerja biasa tapi tiba-tiba gaji naik.
4. Bakat terbesar adalah berpura-pura sibuk tapi tak melakukan apa- apa.
5. Kesalahan terbesar adalah membantah bos.
6. Penurun semangat terbesar adalah terlambat menerima gaji.
7. Kesedihan terbesar adalah tidak menerima gaji karena bos melarikan diri.
8. Kebahagiaan terbesar adalah menjadi bos dari bos sekarang.
9. Kecerdikan terbesar adalah datang terlambat tapi bos tidak tahu.
10. Ketololan terbesar adalah bilang pada orang lain bahwa kita ini malas.
11. Kebiasaan terbesar adalah bos mengatakan sesuatu padahal artinya lain.
12. Keinginan terbesar adalah memecat bos sendiri.
13. Kekesalan terbesar adalah Anda bekerja keras tetapi orang lain yang dipuji.
14. Kepuasan terbesar adalah bisa saling berkirim email.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Kor+16:14 >
Sumber: Ngakak.net

“ Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!" ”
—1 Korintus 16:14—
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Syalom, Kalau pendapat di bawah ini betul.... maka kaum pria, 'kasihan, deh lu!'

Perbedaan
"Menurutku, kaum wanita menggunakan logikanya hanya 25% dan menggunakan
perasaannya 75%, sedangkan kaum pria kebalikannya."
"Apa buktinya?"
"Seorang ibu akan menangis dulu jika melihat anaknya jatuh dan kepalanya bocor.
Setelah menangis, baru logikanya jalan, yaitu buru- buru membawanya ke dokter. Tapi
seorang pria tidak begitu. Begitu melihat anaknya jatuh dan kepalanya bocor, ia
langsung membawanya ke dokter. Setelah sampai ke dokter barulah dia menangis."
"Lho, kenapa menangis?"
"Bayar ongkos berobat dan resep terlalu mahal."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kej+2:18 >
Sumber: Safari Humor, p.8

“

TUHAN Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan
menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."
—Kejadian 2:18—
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Syalom, Punya burung Beo??? Nah hari ini humornya tentang burung Beo ... Apa
hubungannya dengan Doni ya???

Doni
"Doni, kamu tidak boleh mengajari burung beo kita dengan kata-kata yang jorok!"
"Ah ... enggak kok Mam! Doni cuma kasih tahu burung Beo kita kata- kata yang tidak
sopan untuk diucapkan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mat+12:36 >
Sumber: Majalah Humor edisi 6/1997, p.29

“

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman."
—Matius 12:36—
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Glad to see you again! Wahhh kebiasaan yang satu ini memang....

Kebiasaan Di Gereja
Sebuah pesawat hampir jatuh, sang pramugari segera berteriak kepada sang pendeta,
yang kebetulan saat itu menjadi salah satu penumpang,
"Pak Pendeta cepat lakukan sesuatu!!!"
"Melakukan apa?" tanya sang pendeta kebingungan.
"Seperti yang sering dilakukan di gereja!!!" jawab sang pramugari dari jarak yang jauh.
Tak lama kemudian tampak pendeta itu sedang mengedarkan kantong kolekte kepada
seluruh penumpang.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Maz+50:15 >
Sumber: Kiriman dari Robertson R.P. <robert-rp >
waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan
“ Berserulah kepada-Ku pada
engkau akan memuliakan Aku."
”
—Mazmur 50:15—
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Dear e-Humor netters, Bagaimana kabar hari ini?? Okay aja khan?????

Awasi Pintunya
Suatu hari Nasrudin kecil ditinggal ibunya untuk pergi ke rumah Ibu RT. Sebelum pergi
ibunya berkata kepada Nasrudin, "Nasrudin, kalau kamu sedang sendirian di rumah,
kamu harus selalu mengawasi pintu rumah dengan penuh kewaspadaan. Jangan
biarkan seorang pun yang tidak kamu kenal masuk ke dalam rumah karena bisa saja
mereka itu ternyata pencuri!"
Nasrudin memutuskan untuk duduk di samping pintu. Satu jam kemudian pamannya
datang. "Mana ibumu?" tanya pamannya.
"Oh, Ibu sedang pergi ke pasar," jawab Nasrudin.
"Keluargaku akan datang ke sini sore ini. Pergi dan katakan kepada Ibumu jangan pergi
kemana-mana sore ini!" kata pamannya.
Begitu pamannya pergi Nasrudin mulai berpikir, "Ibu menyuruh aku untuk mengawasi
pintu. Sedangkan Paman menyuruhku pergi untuk mencari Ibu dan bilang kepada Ibu
kalau keluarga Paman akan datang sore ini."
Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Nasrudin akhirnya membuat satu
keputusan. Dia melepaskan pintu dari engselnya, menggotongnya sambil pergi mencari
ibunya.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+9:6 >
Sumber: Nasreddin, a Man With Thousands of Ideas, p.11

“ buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian." ”
—Amsal 9:6—
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Syalom, Hmmmm... masuk akal juga alasan pemuda di bawah ini, cuman kok kurang
rohani, ya.

Tiga Kali
Di suatu kota besar diadakan suatu KKR selama 3 hari berturut-turut. Pada siang hari
diadakan seminar-seminar dan pada malam hari kebaktian malam. Pada akhir
kebaktian malam, Pengkhotbah selalu mengundang para hadirin yang belum menerima
Tuhan Yesus sebagai Juruselamat untuk maju ke depan dan didoakan.
Pada malam pertama, ada seorang pemuda yang bersedia untuk menerima Tuhan
Yesus sebagai Juruselamatnya dan maju ke depan bersama para hadirin yang lainnya
untuk didoakan. Kemudian Pengkhotbah mulai mendoakan mereka satu persatu.
Pada malam kedua, pemuda yang kemarin maju ke depan untuk menerima Yesus maju
lagi ke depan untuk didoakan. Pengkhotbah tetap mendoakannya sambil berkata dalam
hatinya, "Mungkin pemuda ini kemarin belum benar-benar serius untuk menerima
Yesus."
Tetapi pada malam ketiga, pemuda tersebut maju lagi ke depan untuk menerima Yesus
sebagai Juruselamat. Pengkhotbah menjadi penasaran dan bertanya kepadanya,
"Mengapa Anda menerima Yesus sampai tiga kali?"
Sambil tersenyum ramah, pemuda menjawab, "Ah nggak apa-apa kok Pak, buat
cadangan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibr+10:10 >
Sumber: Obat Surgawi, p.4

“

Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamalamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus."
—Ibrani 10:10—
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Dear all, Beginilah orang yang protes dengan cara halus.

Group Musik
Seorang pemuda berhasil membentuk group musik. Latihan lagu-lagu pop itu dilakukan
di rumahnya sendiri.
Suatu hari adiknya berkata, "Group Abang seharusnya masuk televisi!"
"Wah, sudah pantaskah groupku membawakan lagu-lagu pop di televisi?" tanya
abangnya dengan perasaan bangga bercampur bahagia
"Bukannya pantas sih, Bang. Tapi kalau abang nyanyi di televisi, dengan mudah aku
dapat mematikannya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+15:4 >
Sumber: Cabe Rawit, p.75

“ Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati." ”
—Amsal 15:4—
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Syalom, Wah gawat nih kalau punya anak dengan permintaan seperti ini .... ;p

Seperti Kakek
Suatu hari Adi menangis meraung-raung ....
"Kenapa kamu menangis, Nak?"
"Ma, Adi ingin dibelikan gigi palsu yang bisa dilepas-lepas seperti punya Kakek!"
"Kok kamu ingin gigi palsu sih, Di?"
"Hu ... hu ... biar Adi bisa gosok gigi sambil bersiul!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Ko+13:11 >
Sumber: Majalah Humor edisi 5/1997, p.29

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1 Korintus 13:11—
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Hai ... Makanya kalau jual-beli yang jujur ya... pepatah mengatakan, 'yang ditabur itu
yang dituai.....'

Kecut
Karena sayang sama istri yang sedang ngidam, pulang kantor Joni (J) mampir ke pasar
untuk membelikan mangga pesanan istrinya di Tukang Mangga (TM) dari Madura yang
telah menjadi langganannya sejak lama.
J : "Ini mangga jenis apa, Cak?"
TM : "Oh itu arum manis, Pak. Besar-besar, murah lagi"
J : "Manis nggak?"
TM : "Ditanggung manis, Pak, kalau ndak manis uang kembali. Dicoba dulu deh ...."
Setelah mencicipi dan ternyata manis, Joni membeli 2 kilo dan dibawa pulang.
Tidak berapa lama istri Joni marah-marah, "Gimana sih, Mas! Mangga kecut begini
dibeli."
Joni pun ikut marah dan bergegas membawa sisa mangga ke penjualnya.
J : "Kamu bohong, mangganya kecut semua. Kalau jualan jangan nipu dong!"
TM : "Sampeyan beli berapa kilo, Pak?"
"Dua kilo nih, kecut semua. Saya minta uangnya kembali seperti janjimu, kalau
J :
tidak awas kamu!"
TM : "Lho, sampeyan itu masih untung."
J : "Dimana untungnya, ketipu kok untung?"
TM : "Sampeyan dapat kecut cuma 2 kilo, lha saya 4 keranjang kecut semua."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Peng+7:29 >
Sumber: Ngakak.net

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Syalom, Sombong karena kebaikannya masih pantas.... gimana kalau sombong karena
kejelekannya?

Tidak Ada Yang Bisa
"Hanya aku yang bisa mengerjakannya," kata seorang anak yang sombong. "Semua
anak di kelasku tidak ada yang bisa. Guru-guru pun tidak bisa!"
"Apa itu?" tanya temannya ingin tahu.
"Membaca tulisan tanganku!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yes+5:21 >
Sumber: Cabe Rawit, p.37

“

Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya
pintar!"
—Yesaya 5:21—
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Syalom, Aduh... Nasruddin ini ada-ada saja...

Bersembunyi
Suatu malam seorang pencuri membobol rumah Nasruddin. Untung saja Nasruddin
melihatnya. Karena takut, dengan cepat Nasruddin bersembunyi di dalam sebuah kotak
besar yang terletak di sudut ruangan.
Si pencuri sedang mengaduk-aduk isi rumah Nasruddin mencari uang ataupun barang
berharga yang dimiliki Nasruddin. Dia membuka lemari, laci-laci, kolong-kolong, dll. tapi
tidak menemukan satu pun barang berharga. Pencuri itu hampir saja menyerah dan
memutuskan untuk keluar dari rumah Nasruddin. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada
kotak besar yang terletak di sudut ruangan kamar Nasruddin. Dia sangat senang karena
dia yakin dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari.
Walaupun kotak itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu
berhasil membuka kotak tersebut. Pencuri itu sangat kaget ketika melihat Nasruddin
berada di dalam kotak itu. Pencuri itu sangat marah dan berkata, "Hei! Apa yang kau
lakukan di dalam situ?"
"Aku bersembunyi darimu," jawab Nasruddin. "Kenapa?"
"Aku malu, karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan padamu. Itulah alasan
mengapa aku bersembunyi dalam kotak ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=<Maz+32:7 >
Sumber: Nasreddin, a Man With Thousands of Ideas, p.15

“

Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku,
Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak."
—Mazmur 32:7—
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Aloha ... Anda pengin awet muda? Simak sajian berikut ini ... :)

Tukang Obat
Tukang obat di Lapangan menarik perhatian orang banyak, sehingga mereka
berkumpul mengerumuninya.
Si tukang obat berkata, "Botol di tangan saya ini berisi obat awet muda. Ini akan
mengembalikan kemudaan Anda. Ini akan menjaga agar Anda tetap sehat. Lihat saya!
Saya ikut dalam Perang Diponegoro? Umur saya sudah lebih dari 200 tahun."
Seorang laki-laki yang berdiri di barisan paling depan berbicara kepada pembantu
tukang obat yang tampak masih muda, yang sedang sibuk melayani pembeli.
"Betulkah orang itu sudah berumur 200 tahun?" dia bertanya.
"Dia mengakunya sih begitu," jawab pembantu tukang obat. "Tapi saya tidak tahu
dengan pasti. Saya baru bekerja pada dia selama 120 tahun."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Maz+21:4 >
Sumber: Ngakak.net

“

Hidup dimintanya dari pada-Mu; Engkau memberikannya kepadanya, dan umur
panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya."
—Mazmur 21:4—
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Dear friends, Pak Pendeta ini nanyanya serius lho, tapi jawabannya malah bikin
geregetan ... ;p

Bongkar Rumah
Ada seorang perampok yang membongkar rumah seorang Pendeta, tetapi ia sedang
tidak beruntung karena kepergok oleh beberapa orang yang lewat di depan rumah
Pendeta. Perampok langsung dihakimi massa, tetapi untunglah Pendeta melerai dan
menenteramkan massa yang mengamuk.
Setelah diamankan, Pendeta bertanya kepada perampok, "Mengapa kamu
membongkar rumah saya?" Perampok yang masih kesakitan karena dipukuli
menjawab, "Karena saya butuh uang untuk menyambung hidup keluarga saya,
sedangkan saya sudah dipecat dari pekerjaan saya sebagai buruh pabrik!"
"Tetapi bagaimana mungkin dan bagaimana caranya kamu membongkar rumah di
siang hari bolong?" tanya Pendeta ingin tahu.
Perampok terdiam sebentar, lalu ia menjawab dengan sedikit kesal, "Apa Pak Pendeta
ingin belajar membongkar rumah?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mat+24:43 >
Sumber: Obat Surgawi, p.42

“

Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari
pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan
rumahnya dibongkar."
—Matius 24:43—
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Halooo, Sayang anak sih sayang anak, tapi jangan setiap keinginannya selalu dipenuhi
dong .... !!!

Sayang Anak
Istri

: "Jadi orangtua jangan sibuk cari uang melulu! Perhatikan anak, kasih sayang
lebih penting daripada harta benda!"
Suami : "Soal kasih sayang jangan diragukan lagi ... lha wong aku ini cari uang buat
siapa kalau bukan untuk anak, istri, keluarga?"
Istri : "Ya, itu sih memang sudah tugasnya Bapak! Tapi jangan salah, yang
diharapkan bukan itu saja. Yang penting lagi ada komunikasi antara Bapak dan
Anak."
Suami : "Udah ... udah sering, nggak cuma sekali dua kali. Tapi sebagai bapak,
kayaknya aku ini kurang bisa deket sama anak lakiku satu-satunya ini.
Permintaannya ada-ada saja."
Istri : "Ya namanya saja anak laki masih SMU, minta motor, minta mobil itu wajar."
Suami : "Kalau soal motor, mobil ya saya kasih. Bapaknya kaya kok!"
Istri : "Lalu minta apa lagi yang Bapak tidak sanggup?"
Suami : "Dia lagi tawuran sama teman-temannya, dan dia minta aku untuk jadi
pemimpinnya ... !!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mat+7:11 >
Sumber: Majalah Humor edisi 4/1997, p.128

“

Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakanakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada
mereka yang meminta kepada-Nya."
—Matius 7:11—
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Salam jumpa, Emang di dunia ini ada orang-orang yang suka usil ingin tahu aja ...

Keluar
"Mengapa kamu keluar dari perusahaan itu?"
"Karena kata-kata bosku yang tidak enak dan sangat menyinggung perasaanku!"
"Apa sih kata-kata bosmu itu?"
"Kamu dipecat!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kol+4:60 >
Sumber: Cabe Rawit, p.19

“

Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih,jangan hambar, sehingga kamu
tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
—Kolose 4:60—
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Hai, Nah, inget nggak waktu Anda masih di SD? Anda termasuk anak bandel? ;)
Mungkin humor hari ini akan membawa Anda bernostalgia.

Pojok
Suatu siang seorang ayah bertanya pada anaknya yang terkenal bandel. "Bagaimana
hari ini, Nak? Apakah kamu masih mengganggu teman-temanmu di kelas?"
"Sama sekali tidak, Ayah. Mana mungkin mengganggu teman kalau disuruh Pak Guru
sepanjang hari berdiri menghadap ke tembok di pojok kelas!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Kor+11:32 >
Sumber: Humor-humor Canggih, p.12

“

Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak
akan dihukum bersama-sama dengan dunia."
—1 Korintus 11:32—
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Haloo, 'Pa kabar nih semuanya ... :) semoga membaca humor hari ini membuat Anda
semakin bersemangat ....

Gambar Bola Mata
Seorang anak yang baru pulang dari sekolah langsung menemui ibunya dan mengadu
bahwa guru menggambarnya hanya memberikan nilai '5' padahal ia sudah
menggambar dengan baik.
Ibunya penasaran dan meminta anaknya untuk menunjukkan gambarnya. Ketika ibu
melihat gambar anaknya, ia heran karena anaknya hanya menggambar sepasang bola
mata dengan latar belakang seluruhnya berwarna hitam. Kemudian ibu bertanya,
"Memangnya apa sih yang kamu gambar ini?"
"Nabi Yunus di dalam perut ikan Paus!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Pet+1:14 >
Sumber: Obat Surgawi, p.31

“

Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu,"
—1 Petrus 1:14—
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Dear all, Sebenarnya kalau salah ya salah donk ... !!! Nggak boleh pakai sistem seperti
gurunya si Tutut ini ....

Paling Dekat
"Tutut diberi hadiah Ibu Guru, Mam."
"Kenapa Ibu Guru memberimu hadiah?"
"Karena Tutut memberi jawaban yang benar. Bu Guru bertanya berapa jumlah kaki
burung Onta dan Tutut menjawab tiga."
"Lho ... bukankah kaki burung Onta itu jumlahnya dua?"
"Iya sih ... tapi teman-teman sekelas menjawab empat. Tutut yang menang, soalnya
jawabannya yang paling dekat!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+24:26 >
Sumber: Majalah Humor edisi 5/1997, p.29

“

Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir."
—Amsal 24:26—
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Syalom, Nah... kalau bicara yang jelas maksudnya, supaya tidak salah diterima.

Lebih Cepat
Seorang penumpang bis jengkel karena jalan bis yang terlalu lambat. Ia bergegas
menghampiri sopir.
"Apakah Anda tidak bisa jalan lebih cepat lagi dari ini?"
"Wah tentu saja bisa, Pak! Tetapi sebagai sopir yang bertanggung jawab, saya 'kan
tidak boleh meninggalkan bis!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+27:11 >
Sumber: Cabe Rawit, p.6

“

Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab
orang yang mencela aku."
—Amsal 27:11—
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Dear all, Jadi orang yang adil emang sulit deh ... saking pengen adilnya, pengusaha
kaya yang satu ini sampai-sampai punya ide yang aneh .. :)

Kok Kosong?
Seorang pengusaha kaya menunjukkan kepada tamunya halaman belakang rumahnya.
Tamu itu bertanya, "Kenapa Anda sampai memiliki tiga kolam renang?"
"Jawabnya sederhana saja," jelas pengusaha itu. "Kolam pertama adalah kolam renang
air hangat dan kolam kedua adalah kolam renang air dingin."
"Lalu mengapa kolam yang ketiga itu kosong?" tanya tamunya.
"Tentu saja aku harus adil pada teman-temanku. Jadi kolam ketiga itu aku buat khusus
untuk teman-temanku yang tidak bisa berenang!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayu+34:4 >
Sumber: LABlaughs

“

Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersamasama apa yang baik."
—Ayub 34:4—
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Dear, Menjadi garam dunia memang tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak
Tuhan ... Apanya yang salah ? O.....

Garam Dunia
Budi adalah seorang murid Sekolah Minggu dari suatu gereja. Walaupun ibunya belum
mengenal Tuhan Yesus, ia tidak pernah melarang Budi untuk pergi ke Sekolah Minggu.
Pada suatu hari Minggu, sesampainya Budi di rumah, ibunya bertanya, "Pelajaran apa
yang kamu dapatkan di Sekolah Minggu tadi pagi?"
Budi dengan semangat menjawab, "Tadi pagi guru Sekolah Minggu saya, Ibu Meliati
bersama dengan asistennya Ibu Hartatik, mengajarkan saya untuk menjadi garam bagi
dunia ini."
Ibunya terkejut dan berkata, "Weee lhadalah Nak, kamu mau jadi garam? Jangan
kecewakan Ibu, Nak! Ibu maunya kamu tuh jadi dokter atau insinyur!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=mat+5:13 >
Sumber: Obat Surgawi, p.23

“

Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang."
—Matius 5:13—
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Syalom, Met baca ya ... :)

Kenal
Dua orang kakak beradik berbisik-bisik di pintu dapur ketika tercium bau kue yang baru
matang dipanggang.
"Coba kamu minta supaya ibu membagi kue itu sekarang untuk kita, Dik," rayu si Kakak.
"Jangan saya dong, Kak. Lebih baik Kakak saja yang memintanya. Kakak kan sudah
lebih lama kenal dengan Ibu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Tit+3:9 >
Sumber: Humor-humor Canggih, p.8

“

Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah,
percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak
berguna dan sia-sia belaka."
—Titus 3:9—
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Nice to see you! Ayo mana yang lebih penting, bulan atau matahari ... ??? Kalau nggak
ngerti jawabannya lebih baik diam... jangan seperti si tokoh humor kita ini...

Bulan Atau Matahari
Nasruddin sedang ngobrol dengan teman-temannya. Dia bertanya kepada temannya,
"Mana yang lebih penting, bulan atau matahari?"
"Dua-duanya penting donk. Tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya," jawab
teman-temannya hampir bersamaan.
"Ah, bagiku tuh bulan lebih penting daripada matahari," kata Nasruddin.
"Lho kok bisa?" tanya temannya heran.
Nasruddin menjawab dengan serius, "Malam itu kan gelap, makanya kita membutuhkan
bulan sebagai penerang. Kalau siang itu kan terang, jadi kita tidak perlu matahari donk
... !"
Semua teman Nasruddin tertawa tergelak-gelak.
Karena malu segera Nasruddin berkata lagi, "Kalau malam itu memang sangat gelap,
dan itu bisa jadi masalah bagi kalian semua kalau hendak berjalan di malam hari
apalagi di kampung kita ini belum ada listrik. Tapi semenjak aku dapat melihat di dalam
gelap, malam ataupun siang sama saja. Jadi bulan atau matahari keduanya tidak
penting bagi aku."
Salah satu temannya bertanya, "Kalau kamu memang bisa melihat dalam gelap,
kenapa aku sering melihat kamu berjalan sambil membawa obor?"
"Oh, itu hanya tindakan melindungi diri, agar orang dapat melihat aku sedang berjalan,
dan tidak menabrakku."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayu+29:3 >
Sumber: Nasreddin, a Man With Thousands of Ideas, p.35

“

ketika pelita-Nya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terang-Nya aku berjalan
dalam gelap;"
—Ayub 29:3—
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Hai, Emang sih ... kebanyakan wanita kalau sudah urusan mesin pasti menyerah deh
....

Karburator
Seorang istri menelepon suaminya karena ada masalah dengan mobilnya.
Istri : "Mobilnya mogok, karburatornya masuk air."
Suami : "Karburator masuk air?, ha ... ha ... kamu ini menggelikan sekali."
Istri : "Saya katakan karburatornya kemasukan air."
"Huh ... kamu bahkan tak tahu apa itu karburator, biar sini saya yang periksa.
Suami :
Sekarang mobilnya dimana?"
Istri : "Nyemplung di kolam."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+8:5 >
Sumber: Kiriman dari James P. <Jamespn >

“

"Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal,
mengertilah dalam hatimu."
—Amsal 8:5—
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Dear all, Kalau hujan lebat dan lampu mati kita harus ekstra hati-hati ... jangan sampai
nyasar ke ....!

Hujan Lebat
Bang Seto malam itu pulang kemalaman di tengah hujan yang sangat lebat. Seluruh
lampu jalan mati dan suasana sangat gelap sehingga dia tidak dapat melihat dalam
jarak jauh. Terpaksa Bang Seto menjalankan mobilnya dengan berpatokan pada mobil
di depannya.
Sedang asyiknya menyetir, tiba-tiba mobil yang di depan Bang Seto berhenti
mendadak, dan tabrakan pun tak dapat dihindari. Bang Seto lalu turun dari mobil dan
dengan badan basah serta muka merah, Bang Seto menghampiri si pengemudi mobil
sambil memegang kerah si pengemudi.
Seto : "Apa-apaan sih Anda pake berhenti mendadak segala, Anda bisa nyetir kagak
..!!!" (suara Bang Seto sok digalak-galakin).
Sopir : "Eh ... Anda tuh udah nabrak, masih pake marah lagi!! Anda tahu nggak
sekarang ini Anda sedang berada di mana? Anda sekarang tuh sedang ada di
garasi saya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ula+13:4 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides <sfrides>

“

TUHAN, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus
berpegang pada perintah-Nya, suara-Nya harus kamu dengarkan, kepada-Nya
harus kamu berbakti dan berpaut."
—Ulangan 13:4—
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Dear, Biasanya ajaran dari guru merupakan nasihat yang tidak boleh diabaikan. Tapi
bisa juga, lho, Pak Guru ngaco ... :)

Manfaat Wortel
Seorang guru SD sedang mengajarkan pelajaran IPA kepada murid- muridnya, tepatnya
tentang manfaat wortel bagi kesehatan mata. Kemudian guru tersebut bertanya kepada
anak didiknya.
Guru : "Anak-anak siapa yang suka makan wortel?"
Murid : (Hampir bersamaan kecuali Arya) "Saya, Pak, saya ...."
Guru : (Bingung) "Arya, mengapa kamu diam saja, kamu tidak suka makan wortel ya?"
Arya : "Bukan begitu, Pak. Saya suka wortel, tetapi tolong tunjukkan dulu kalau wortel
memang bermanfaat bagi mata kita."
Guru : (Menganggukkan kepala) "Arya, kamu tahu kelinci makannya apa?!"
Arya : "Wortel, Pak."
Guru : "Nah kalau begitu pernah nggak kamu lihat ada kelinci pakai kacamata .... ?
Arya : ......??!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayu+23:5 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

"Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan-Nya kepadaku dan
aku akan mengerti, apa yang difirmankan-Nya kepadaku."
—Ayub 23:5—
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Dear all, Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalo kebanyakan nanya, kadang bikin
jengkel juga yach ...

Roti
Waktu itu ada penjual roti lewat, terus temen gue, Cemplon manggil, kontan penjual roti
itu nyamperin kita yang lagi duduk-duduk santai di taman deket rumah.
Cemplon
: "Ada roti apa'an aja, Bang?"
Penjual Roti : "Macem-macem, Neng!"
Cemplon
: "Ini apa'an, Bang?"
Penjual Roti : "Ini nanas."
Cemplon
: "Kalo yang ini?"
Penjual Roti : "Ini mah kelapa, Neng."
Cemplon
: "Nah, kalo yang ini???"
Penjual Roti : "Kalo yang ini mah, srikaya"
Cemplon
: "Rotinya yang mana, Bang??? Dari tadi buah-buahan melulu??"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayu+8:2 >
Sumber: Kiriman dari Roy <Roy-p>

“

Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu
seperti angin yang menderu?"
—Ayub 8:2—
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Syalom, Konon orang Inggris itu pintar-pintar, karena masih kecil pun mereka sudah
bisa bicara bahasa Inggris....

Soal Ujian
Karena orangtuanya kaya, maka Si Boy disekolahkan di Inggris.
Belum lama ia pindah sekolah di Inggris, Si Boy harus ujian. Pada saat itu jadwalnya
adalah Matematika.
Saat soal ujian dibagikan, Si Boy maju menemui guru dan bertanya, "Pak, ... saat ini
kan jadualnya Matematika??? kenapa saya dikasih soal Bahasa Inggris?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+14:18 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Syalom, Kasih sayang anak kecil kepada orangtua biasanya ditunjukkan dengan
membanggakan mereka kepada teman-temannya ....

Hebat
Saat istirahat sekolah, si Thole dan Panjul duduk-duduk berdua sambil mengobrol.
Mereka lalu saling membanggakan ayahnya masing-masing. Keduanya berusaha agar
ayahnya tampak lebih unggul dari ayah temannya.
Teringat akan pelajaran geografi pagi harinya Panjul bertanya, "Kamu tahu Terusan
Sues kan?"
"Tahu, yang diterangkan Bu Guru tadi pagi kan? Kenapa?" tanya si Thole.
"Itu ayahku yang menggalinya," kata Panjul.
"Kamu tahu Laut Mati nggak?" tanya si Thole.
"Tahu. Kenapa?" Panjul balik bertanya.
"Itu ayahku yang membunuhnya ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+15:2 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan."
—Amsal 15:2—
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Hai, Cinta memang buta ... tapi kalau kita betul-betul menginginkan kekasih kita
merasakan yang namanya kasih sayang, peliharah kejujuran dalam hubungan Anda.

Tidak Punya
Suatu hari, Tuty menguji pacarnya yang katanya anak orang kaya.
"Kalau kamu memang anak orang kaya, kenapa setiap datang ke rumahku kamu tidak
pernah memakai mobil?"
"Oh, jangan kau menduga buruk terhadap diriku. Aku memang anak orang kaya. Saking
kayanya orangtuaku, sampai-sampai kami tidak punya mobil. Punyanya cuma pesawat
terbang dan kapal selam!" jawab pacarnya si Tuty.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+13:7 >
Sumber: Boom .... Ketawa, p.70

“

Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang
berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak."
—Amsal 13:7—
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Dear all, Tubuh kita adalah bait Allah. Sayangilah dan rawatlah tubuh Anda. Salah satu
caranya adalah dengan menjauhkan diri dari minuman keras.

Peminum
"Sejak kapan kau jadi seorang peminum?" tanya seorang lelaki pada lelaki lain yang
adalah seorang pemabuk.
"Anu, sejak saya merasa sering haus!" jawab si pemabuk
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yes+5:22 >
Sumber: Boom .... Ketawa, p.36

“

Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur
minuman keras;"
—Yesaya 5:22—
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Syalom, Jangan suka membenci sesama donk ah ... tebarkanlah kasih kapanpun, di
manapun dan kepada siapapun ...

Benci
Seorang ayah berpesan kepada anaknya, "Kalau ada orang yang mencari Ayah,
katakan Ayah tidak ada!"
"Kenapa begitu?" tanya anaknya.
"Karena Ayah benci kepada mereka yang mencari Ayah!"
"Ah, jangan begitu donk Yah! Bukankah selama ini merekalah yang telah memberi
pinjaman uang kepada Ayah?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Rom+13:7 >
Sumber: Boom .... Ketawa, p.9

“

Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang
yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai;
rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada
orang yang berhak menerima hormat."
—Roma 13:7—
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Dear all, Informasi yang kurang lengkap kadang bisa menyesatkan, seperti dalam kisah
berikut ini.

Penyerangan
Seorang direktur perusahaan sedang duduk di meja tulis kantornya ketika tiba-tiba
telpon di dekatnya berdering. Setelah diangkat, ternyata dari istrinya di rumah. Namun,
sebelum terdengar sepatah katapun, istrinya menjerit dan setelah itu tidak terdengar
suara apa pun.
Direktur itu panik, lalu secepat itu pula dia menghubungi polisi. Tidak lama kemudian,
satu regu polisi bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengepung rumahnya. Sesampai
di rumah itu, polisi segera masuk dengan senjata siap di tangan. Mereka menemukan
wanita itu tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan, sementara gagang telpon terjatuh
di meja.
Setelah istri direktur itu siuman, polisi menanyakan peristiwa yang baru saja di
alaminya.
Wanita itu menjawab bahwa ia telah diserang, dan penyerangnya mungkin bersembunyi
di dalam rumah. "Dia mendekati saya ketika saya sedang menelpon," katanya.
"Tolong jelaskan ciri-cirinya," kata komandan polisi itu.
"Ciri-cirinya?" tanya wanita itu, "Sama kok seperti tikus-tikus pada umumnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Tim+1:7 >
Sumber: K. Erlangga Silaen <kalpin >

“

Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban."
—2 Timotius 1:7—
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Syalom, Ternyata binatang juga memiliki perasaan sayang yang mendalam kepada
tuannya ... buktinya kucing yang berikut ini .... dia selalu saja teringat pada tuannya dan
tidak pernah mau meninggalkannya .... Apakah ini yang dinamakan kasih binatang???

Kucing
Seorang pria sungguh membenci kucing yang dipelihara istrinya. Suatu hari dia
memutuskan untuk membuang kucing itu sejauh 20 blok dari rumahnya. Namun
setibanya pria itu di rumahnya, kucing itu sudah berjalan melintasi halaman rumah ...
Keesokan harinya, pria itu memutuskan untuk membuang lagi kucing itu sejauh 40 blok
dari rumahnya dan meninggalkan kucing itu di taman. Tetapi ketika dia memasuki
halaman rumahnya, kucing itu sudah ada di sana!
Dia selalu mencoba membuang kucing itu ke tempat-tempat yang lebih jauh dan lagilagi kucing itu bisa kembali ke rumah.
Akhirnya dia memutuskan untuk mengendarai mobilnya sejauh 20 km, lalu belok ke
kanan, belok ke kiri, melewati jembatan, terus belok ke kanan lagi dan ke kanan lagi
sampai dia mencapai suatu tempat yang dianggapnya jauh sekali dari rumahnya. Lalu
dia meninggalkan kucing itu disana.
Beberapa jam kemudian pria itu menelepon rumah dan bertanya pada istrinya, "Apakah
kucing itu sudah kembali ke rumah?"
"Ya!", jawab istrinya. "Mengapa kamu bertanya?"
Dengan frustasi, pria itu menjawab, "Berikan telepon pada kucingmu itu. Aku tersesat
dan butuh petunjuk arah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kej+1:25 >
Sumber: LABLaughs

“

"Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala
jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik."
—Kejadian 1:25—
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Dear all, Kenapa sih ya ada orang yang suka ngomongin hal yang nggak ada gunanya?

Laba-Laba
Uco dan Uca saat istirahat sedang makan di kantin, ia melihat 2 ekor laba-laba di balok
atas, yang satu hitam dan yang satu putih.
Uco : "Hai, coba tebak mana yang jantan dari ke-2 laba-laba itu?"
Uca : "Saya kira yang hitam"
Uco : "Saya kira yang putih !"
Uca : "Yang hitam!"(ngotot)
Uco : "Yang Putih!"(ngotot juga)
tiba-tiba guru Uci datang
Guru
Uci

: "Kalian ngeributin apa sih?"

"Guru lihat ke-2 laba-laba di atas? Coba tebak mana yang jantan dan mana
yang betina?"
Guru : "Ngga ada kerjaan ... masa masalah sepele saja diributkan! Jawabannya
Uci
mudah sekali ... di sebelah jantan adalah betina dan di sebelah betina adalah
jantan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Tim+2:23 >
Uco

:

Sumber: Ketawaketiwi

“

Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu
bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran,"
—2 Timotius 2:23—
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Hai, Ternyata menarik kesimpulan itu memerlukan kecerdasan tersendiri. Apa jadinya
jika orang yang melakukan penelitian tidak bisa menarik kesimpulan yang sesuai
dengan hasil penelitiannya?

Belalang
Seorang siswa teladan di SMU sedang melakukan uji coba pada belalang yang sudah
terlatih.
Ia mencoba untuk memotong 1 buah kakinya dan berteriak "lompat". Kemudian
belalang tersebut melompat. Kemudian ia memotong 1 kakinya lagi dan berteriak
"lompat", kemudian belalang itu melompat.
Dan hal itu ia lakukan berulang-ulang hingga semua kakinya habis dipotong. Ia pun
berteriak "lompat" tapi belalang itu tak mau lompat. Ia teriak sekali lagi dan sama,
belalang itu tak mau lompat.
Lalu ia membuat kesimpulan||:||"Setelah semua kaki belalang dipotong, belalang
tersebut akan menjadi tuli."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pen+7:25 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan
kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan
kebebalan itu kegilaan."
—Pengkhotbah 7:25—
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Halo, Sok ngatur,... mungkin itu yang sedang dilakukan oleh si Anton berikut ini.

Sepatu
Pada suatu hari Anton pergi ke sebuah toko, dia lalu bertanya:
Anton
: "Pak, di toko ini apakah ada sepatu?"
Pemilik Toko : "Maaf Dik, nggak ada tuh!"
Anton
: "Kalau paku?"
Pemilik Toko : "Ada!"
Anton
: "Kulit?"
Pemilik Toko : "Ada!"
Anton
: "Benang?"
Pemilik Toko : "Ada!"
Anton
: "Kenapa nggak buat sepatu aja, Pak??!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mat+20:15 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri
hatikah engkau, karena aku murah hati?"
—Matius 20:15—
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Dear all, Kenapa ya ... kayaknya rata-rata anak nggak suka sama pelajaran
matematika?

Matematika
Saat waktu istirahat belajar, seorang anak kelas 6 SD lagi asyik menikmati es krim di
bawah pohon rindang. Tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang kelihatannya sedang
mencari alamat rumah keluarganya.
"Dik, boleh nanya??" kata orang tersebut.
Merasa kaget karena tiba-tiba ditanya, maka anak tersebut mengatakan, "Boleh, asal
bukan matematika!" jawabnya ketus sambil terus menikmati es krimnya.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ams+15:1 >
Sumber: Ketawaketiwi
meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas
“ Jawaban yang lemah lembut membangkitkan
marah."
”
—Amsal 15:1—
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Dear all, Kalau anak kita terkenal, pasti kita jadi bangga donk ya ... tapi bagaimana
kalau anak kita terkenal sekaligus membuat kita malu? ... kok bisa sih ... ????

Bangga Dong
"Pak, Tatang sekarang sudah semakin pandai, sampai jadi omongan orang," kata
seorang istri kepada suaminya sambil menghadapkan anaknya itu.
Dengan penuh kasih sayang, sang Bapak membelai-belai kepala sang anak sambil
berkata dengan bangga, "Lha wong anaknya siapa to, Bu! Siapa lagi yang bisa didik jadi
berhasil begini kalau bukan aku, Bapaknya!"
"Lho?!" istrinya keheranan. "Jangan salah mengerti to, Pak! Lha wong yang aku
maksud, Tatang anakmu itu sekarang sudah pandai mencuri ayam tetangga!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efe+4:28 >
Sumber: Ketawa Sampai Kiamat, p.33

“

Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan
melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan."
—Efesus 4:28—
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Hello there ... Biar gemuk asal sehat ... kan tidak masalah. Namun, banyak orang
merasa sedih bila berat badan terus naik ...

Baju Pengantin Ibu
Carole sedang merencanakan pesta pernikahannya dan dia ingin sekali memakai baju
pengantin yang pernah dipakai ibunya. Baju itu dicoba dan ternyata pas sekali di
tubuhnya.
Tiba-tiba mata ibunya berkaca-kaca saat melihat Carole memakai baju itu. Sambil
memeluk ibunya Carole dengan lembut berkata, "Sudah lah Ibu, jangan nangis donk ....
Ibu tidak akan kehilangan aku, tapi malah dapat seorang anak laki-laki, suamiku!"
"Oh, Ibu tidak lagi memikirkan hal itu!" isak ibunya. "Ternyata dulu badan Ibu bisa muat
juga dalam baju itu, tapi sekarang ....??" :'(
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Maz+92:14-15 >
Sumber: LABLaughs

“

Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk
memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada
kecurangan pada-Nya."
—Mazmur 92:14-15—
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Hai, Orang bodoh tapi berlagak tahu, ya kayak Kalpin di bawah ini.

Beli Sarung
Kalpin : "Eh ... Arif, aku susah benar membeli sarung yang cocok!"
Arif
: "Kenapa? Susah cari motif ....?"
Kalpin : "Bukan!"
Arif
: "Tidak suka warnanya?"
Kalpin : "Bukan!"
Arif
: "Harganya mahal??"
Kalpin : "Bukan!"
Arif
: "Lalu, apa donk penyebabnya?"
Kalpin : "Penyebabnya, setiap aku coba tidak ada yang pas, longgar semua."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efe+5:17 >
Sumber: Kiriman dari Hermawan <heri-awan >

“

Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan."
—Efesus 5:17—
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Syalom, Ya, bagaimanapun juga pengalaman masa lalu memang bisa menjadi guru
yang berharga dalam kehidupan ini.

Pelukis
"Menurut penilaian saya, lukisan Anda sebenarnya tidak begitu menarik. Tapi anehnya
banyak orang yang membeli lukisan Anda!", kata seorang lelaki pada seorang pelukis
yang sedang mengadakan pameran tunggalnya.
"Ah, itu mungkin karena pengalaman saya sebelum menjadi pelukis," jawab pelukis itu
merendahkan diri dan semakin menambah rasa penasaran hati lelaki itu.
"Berkat pengalaman Anda? Memangnya kalau boleh tahu, sebelum Anda menjadi
pelukis, Anda menjadi apa?"
"Tukang obat pinggir jalan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Ti+2:16 >
Sumber: Boom .... Ketawa, p.89

“

Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah
kefasikan."
—2 Timotius 2:16—
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Syalom, Keluguan anak-anak sering memunculkan kelucuan. Nah, ini salah satunya.

Cicak
Seorang anak SD sedang bernyanyi pada jam pelajaran kesenian.
Guru : "Adi tolong nyanyikan satu lagu yang kamu hafal!"
Adi : "Cicak-cicak di dinding ..."
Guru : "Besarin lagi ...!"
Adi : "Buaya-buaya di dinding ..."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Kor+13:11 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1 Korintus 13:11—

61

”

HUMOR 2003

e-humor 560/Maret/2003
Syalom, Kepandaian berdalih belum tentu mendatangkan keuntungan. Betul nggak sih?

Cipluk
Inilah kisah cipluk di sekolah "TK 0 kecil" ketika disuruh menggambar kuda. Karena
cipluk nggak bisa menggambar maka dia menggambar sebuah ekor, setelah
dikumpulkan cipluk di panggil Ibu guru.
Ibu
Guru
Cipluk
Ibu
Guru

"Cipluk ... kamu kok hanya menggambar ekor ...? Kan Ibu suruh menggambar
kuda ...?"
: (Sambil garuk-garuk kepala) "Anu Bu, ... kudanya ketutupan tembok."
:

: "Yaa sudah, nanti Ibu kasih nilai."

Setelah dikasih nilai si Cipluk kaget karena dia cuman dapet nilai 1 padahal yang lain
dapat '8', '7' atau '9' lalu si Cipluk menghadap Ibu Guru.
Cipluk : "Buuuu, kok nilai Cipluk cuma '1' nggak kaya yang lain ...?"
Ibu Guru : "Siapa bilang Ibu ngasih kamu nilai 1?"
Cipluk : "Ini!" (Sambil memperlihatkan gambarnya yang di nilai '1')
Ibu Guru : "Ooo ... itu yang '0' ketutupan tembok ....!!??"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pen+7:29 >
Sumber: Ketawa Sampai Kiamat, p.58

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Syalom, Kebutuhan hidup sehari-hari ternyata bisa membuat kita tidak malu-malu
menghadap bos untuk meminta kenaikan gaji .... :)

Harus Naik Gaji
"Boss harus menaikkan gaji saya, kata Ali kepada Bossnya, "Saat ini ada 3 perusahaan
yang sedang menunggu saya lho!"
"Apa betul??" kata Bossnya. "Perusahaan apa??"
"Perusahaan listrik, perusahaan telepon, dan perusahaan air, Boss ...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:18 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu."
—1 Tesalonika 5:18—
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Syalom, Apakah Anda memiliki posisi tertentu di Gereja Anda? Atau mungkin posisi
Anda sama dengan pengalaman Vann Lane berikut ini?

Posisi
Saya adalah orang yang selalu ke gereja dan bertumbuh dalam suatu keluarga yang
taat. Tidak pernah satu hari Minggu pun kami lewatkan tanpa pergi ke gereja.
Waktu kecil, saya bahkan mempunyai satu posisi di gereja -- posisi saya adalah duduk
diam dan tenang selama kebaktian ... :)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+3:5 >
Sumber: Anak-anak Kebangunan Rohani (Vann Lane), p.4

“

Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!"
—2 Timotius 3:5—
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Halooo, Semenjak bayi biarkanlah anak Anda merasakan kedekatannya dengan sang
ibu .... Biarkan dia merasakan kehangatan kasih sayang ibunya .... :)

Asi
Seorang dokter sedang menasihati seorang ibu muda.
"Berilah anak ibu ASI, jangan susu yang lain!"
"Mengapa harus ASI, Dokter? Bukankah susu kaleng atau susu sapi lebih praktis
daripada ASI?"
"Begini, ASI membuat anak ibu mengenal kelembutan dan kehangatan cinta. Susu
kaleng membuat anak menjadi pembuat gaduh, sedangkan susu sapi akan membuat
anak menjadi penyeruduk!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+11:27 >
Sumber: Merenung Sambil Tersenyum, Tersenyum Sambil Merenung (2), p.58

“

Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang
banyak dan berkata kepada-Nya: Berbahagialah ibu yang telah mengandung
Engkau dan susu yang telah menyusui Engkau."
—Lukas 11:27—
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Halo semua, Ingin sekali berhenti merokok bagi Anda yang punya hobi merokok?
Silakan simak tips berikut ini ...

Berhenti Merokok
"Dok, saya kena radang paru. Tapi ingin berhenti merokok sulitnya bukan main," keluh
seorang pasien.
"Anda suka rokok kretek atau filter?"
"Kretek, Dok," jawab sang pasien.
"Kalau begitu ada cara jitu. Tiap mau merokok, nyalakan saja kedua ujungnya," nasihat
sang dokter kalem.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+6:19 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di
dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan
milik kamu sendiri?"
—1 Korintus 6:19—
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Hai, Bertanggungjawab dalam menjalankan tugas memang sangat mulia, tapi jangan
terlalu kaku donk dalam menaati peraturan ... ;)

Penitipan Tas
Penjaga
: "Pak, silakan titipkan tas Bapak di sini."
keamanan toko
Calon pembeli : "Maaf, Saya tidak membawa tas!"
Penjaga
: "Kalau begitu Bapak tidak boleh masuk. Saya ditugaskan untuk
keamanan toko meminta pengunjung menitipkan tasnya sebelum masuk, tanpa
kecuali!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+16:14 >
Sumber: Humor-humor Canggih, p.45

“ Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!" ”
—1 Korintus 16:14—
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Dear All, Gimana ya rasanya jadi dokter gigi yang menangani preman yang sedang
sakit gigi ... ;)

Preman Sakit Gigi
Suatu malam ada seorang preman yang pergi ke dokter gigi untuk mencabut giginya
yang bolong. Meski berbadan gede tapi ternyata dia takut sama jarum suntik.
Waktu si dokter mau menyuntik, si preman berujar, "Dok, tolong jangan disuntik. Saya
takut, Dok!"
Sang dokter lalu menawarkan segelas bir untuk diminum si preman agar rasa takutnya
bisa berkurang. Si dokter bertanya, "Bagaimana, Anda sudah lebih berani sekarang?"
Si preman menjawab, "Benar, sekarang saya merasa lebih berani. Mulai sekarang
siapapun yang berani menyentuh gigi saya, ... akan tau akibatnya!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:1 >
Sumber: Kiriman dari Devina Logito <devina >

“

Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang
yang terhuyung-huyung karenanya."
—Amsal 20:1—
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Syalom, Ternyata tikus-tikus pinter ngerumpi juga ya ... sombong lagi .... :)

Obrolan Tikus
Pada suatu saat ada 3 ekor tikus yang sedang ngrumpi, asyik bener.
Tikus 1 : "Hoi ... kamu tau ndak, bagiku perangkap tikus itu nggak ada artinya, malah
kalo ada, perangkap itu sengaja aku buat mainan ...."
"Wahh ... itu sih nggak ada apa-apanya! Kamu tau nggak, racun tikus itu
Tikus 2 :
sudah seperti air putih bagiku, minuman sehari- hariku itu ya racun tikus ...."
Tikus ketiga diam sejenak ... dan tiba-tiba langsung ngeloyor pergi tanpa bilang apaapa. Lalu kedua temannya langsung bertanya, "Hey, kamu mau kemana?"
Tikus 3 :

"Sorry aku harus pergi dulu soalnya aku ada kencan sama kucing
...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+13:11 >

Sumber: Kiriman dari Okky Hidayat <andromeda_tyrish >

“

Kepada dunia akan Kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik
kesalahan mereka; kesombongan orang-orang pemberani akan Kuhentikan, dan
kecongkakan orang-orang yang gagah akan Kupatahkan."
—Yesaya 13:11—
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Syalom, Sajian hari ini semoga dapat menghibur Anda sekalian :)

Kebobolan
Seorang wanita tua yang tinggal di Florida menelepon 911 melalui telepon selularnya
untuk melaporkan bahwa mobilnya telah dibobol orang. Dia sangat histeris ketika
melaporkan keadaan itu kepada petugas.
"Bayangkan! Mereka mengambil semuanya. Begitu saya masuk ke dalam mobil, radio,
stir mobil, pedal rem, bahkan pedal gasnya sudah hilang semua!" teriaknya.
Petugas itu berkata, "Tenanglah, Nyonya. Polisi sedang dalam perjalanan."
Beberapa menit kemudian, polisi melapor ke markas melalui radionya, "Tidak ada yang
perlu dikuatirkan. Salahnya sendiri kenapa masuk dan duduk di kursi belakang ...!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+4:9 >
Sumber: FBCdevotion

“

Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal
yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari
ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada
cucu cicitmu semuanya itu,"
—Ulangan 4:9—
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Dear All, Waahh kalau pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda?

Warna Mata
Seseorang bertanya kepada temannya, "Apa warna mata pendetamu?"
Temannya menjawab, "Wahh aku nggak tahu ... soalnya kalau dia berdoa dia pasti
menutup matanya. Tapi kalau dia lagi khotbah, aku pasti menutup mataku!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:13 >
Sumber: The Treasury of Clean Church Jokes, p.102
supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan
“ Janganlah menyukai tidur,
engkau akan makan sampai kenyang."
”
—Amsal 20:13—
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Syalom, Seorang petugas pemadam kebakaran haruslah seorang yang pemberani dan
berani menantang maut ....

Pemadam Kebakaran
Sebuah sumur minyak milik pengusaha besar di Texas terbakar. Panas yang
diakibatkan oleh kebakaran itu sangatlah tinggi sehingga orang- orang hanya berani
berdiri pada jarak 500 meter dari sumur.
Pengusaha itu akhirnya memanggil sukarelawan dari pemadam kebakaran setempat.
Tak berapa lama, datanglah sebuah mobil pemadam kebakaran yang sudah tua, lalu
berhenti pada jarak hanya 10 meter dari sumur.
Petugas pemadam dalam mobil itu berlompatan keluar, menyiram tubuh masing-masing
lalu menaklukkan api, dan berhasil.
Pengusaha tersebut sangat senang sehingga regu pemadam kebakaran itu dihadiahi
uang sebesar 10 juta rupiah.
Ketika ditanya apa yang hendak dilakukan dengan uang itu, pemimpin regu tersebut
menjawab, "Pertama-tama kami akan memperbaiki rem mobil tua itu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+56:14 >
Sumber: Ngakak.net

“

Sebab Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan menjaga kakiku,
sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam
cahaya kehidupan."
—Mazmur 56:14—
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Dear All, Dalam memberikan kolekte di gereja, Anda termasuk kelompok yang mana?

Sukarela
"Mengapa perolehan kolekte di tempat ini begitu sedikit, padahal warganya tergolong
cukup makmur?"
"Karena kolekte itu sumbangan sukarela. Banyak orang yang sebenarnya rela tetapi
sayangnya tidak suka. Sebaliknya banyak yang suka, tetapi sayangnya tidak rela."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tawarikh+29:17 >
Sumber: Merenung Sambil Tersenyum, Tersenyum Sambil Merenung (2), p.26

“

Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada
keikhlasan, maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan
tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan
persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita."
—1 Tawarikh 29:17—
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Dear All, Menjadi pendidik emang sulit ... :(

Belajar Cepat
Anak perempuan kami mengadopsi seekor kucing yang tersesat. Hal yang
menyedihkan, kucing itu mulai mencakari bagian belakang sofa baru di rumah kami.
"Jangan khawatir," suami saya mencoba untuk menenangkan saya. "Aku akan
melatihnya dalam waktu yang singkat."
Saya mengamati selama beberapa hari ketika suami saya dengan sabarnya "melatih"
hewan peliharaan baru kami. Ketika kucing itu mulai mencakar bagian belakang sofa
baru kami, suami saya memberi hukuman dengan mengeluarkan kucing itu dari rumah.
Hasilnya ... kucing itu belajar dengan cepat. Selama 16 tahun terakhir ini, jika kucing itu
ingin keluar dari rumah, dia mencakari bagian belakang sofa.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+4:13 >
Sumber: FBCdevotion

“

Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena
dialah hidupmu."
—Amsal 4:13—
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Syalom, Jangan suka ge-er ... and jangan suka ngetawain orang donk!!

Senyuman
"Hei, Tom! Lihat tidak ... wanita cantik di sana itu selalu tersenyum ke arahku,
lho."
"Huu ... masih untung dia cuma senyum! Tahu nggak, dulu waktu pertama kali
Tomo :
melihat wajahmu, aku hampir mati ketawa!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:6 >
Tono :

Sumber: More Good Clean Jokes, p.16

“

Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh.
Inipun sia-sia."
—Pengkhotbah 7:6—
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Dear All, Suami istri yang saling mengasihi pastilah tidak pernah lupa untuk memuji
pasangannya.

Tanpa Kacamata
Charlie sedang berbaring di sofa. Kemudian istrinya menghampirinya dan melepas
kacamata yang dipakai Charlie. "Tahukah kamu, sayangku," kata istrinya dengan
lembut, "tanpa kacamata, wajahmu setampan pria muda yang dulu kunikahi."
Sambil meringis, Charlie menjawab, "Sayangku, tanpa kacamataku, kamu kelihatan
masih cantik juga!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: LABLaughs

“

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu,
sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari
kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang."
—1 Petrus 3:7—
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Syalom, Silakan dinikmati .... :)

Di Rumah Peternak
Didi pernah tinggal di rumah keluarga peternak. Ketika ada ayam mati, mereka makan
ayam goreng. Ketika ada kambing mati, mereka makan sate kambing. Ketika ada sapi
mati, mereka makan sop sapi.
Dan ketika anak peternak itu meninggal, Didi buru-buru pergi meninggalkan rumah itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+10:8 >
Sumber: Humor-humor Canggih, p.51

“

Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ,
makanlah apa yang dihidangkan kepadamu,"
—Lukas 10:8—
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Halooo ... :) Gini deh caranya kalau cowok dan cewek beragumentasi ....

Argumentasi
Di sebuah pesta jamuan makan malam, sekelompok tamu sedang beragumentasi
mengenai apakah pria atau wanita yang lebih tidak dapat dipercaya.
"Tidak ada wanita," kata seorang pria dengan antusias, "yang dapat menyimpan
rahasia!"
"Wah ... aku belum pernah dengar tuh kejadian yang seperti itu," kata seorang tamu
wanita dengan nada sedikit tinggi. "Buktinya aku bisa merahasiakan usiaku yang
sesungguhnya semenjak aku berusia 21 tahun."
"OK ... lihat saja ... suatu saat Anda pasti akan memberitahukannya kepada saya!"
"Saya pikir akan sulit bagi Anda untuk mengorek keterangan dari saya," si wanita
tersebut langsung merespon. "Jika saya sudah dapat merahasiakan hal itu selama 27
tahun ini, itu berarti saya dapat merahasiakan hal itu selamanya!!"
"Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada
sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+4:22 >
Sumber: Joke of the Day
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Dear All, Wahh ternyata sami mawon to ...

Sama Aja Lah
Ketika Sam pulang kerja, Sarah, isterinya, memberitahukan bahwa pembantu mereka
yang baru ternyata mencuri 2 buah handuk mereka.
"Yah," kata Sam tidak begitu bersemangat, sambil merebahkan dirinya di sofa,
"perbuatan itu seharusnya tidak dilakukannya."
"Kamu benar, Sam," kata Sarah. "Dan yang paling mengesalkan, dia itu mencuri 2
handuk kita yang paling bagus .... Salah satunya adalah handuk yang kita ambil dari
hotel Hilton sewaktu kita liburan kemarin!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+2:21 >
Sumber: Buffalosjokes
Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar
“ dirimu
sendiri? Engkau yang mengajar "Jangan mencuri," mengapa engkau sendiri
”
mencuri?"

—Roma 2:21—
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Haii, Terkadang kita lebih memperhatikan masalah-masalah kecil. Sedangkan masalah
yang lebih besar kadang-kadang terlewatkan.

Aki Rusak
Seorang teknisi berkata kepada pelanggannya, "Sayang sekali persoalan yang Bapak
hadapi ternyata lebih besar dari yang saya duga."
"O, begitu? Seberapa parah kerusakannya??" tanya si pelanggan.
Dengan santai tapi serius si teknisi berkata, "Ya! Ternyata aki Bapak memerlukan mobil
yang baru!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+6:41 >
Sumber: Humor-humor Canggih, p.51

“

Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan
balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?"
—Lukas 6:41—
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Dear All, Hati-hati lho kalau nawar becak ... bisa-bisa kejadiannya seperti ini!

Naik Becak
Agus
: "Pak, becaknya ke terminal berapa?"
Abang Becak : "2000 perak!"
Agus
: "Wah mahal amat? Gimana kalau 500 perak saja?
Abang Becak : "Okelah!"
Lalu Agus naik itu becak. Tapi Agus sangat kaget, karena becak itu lama kelamaan jadi
makin cepat dan tidak peduli dengan jalan yang ramai. Walaupun tikungan tajam, abang
becak itu tidak peduli. Kecepatannya bahkan melebihi sepeda motor. Jika lampu lalu
lintas berwarna merah, dia juga tidak peduli .....
Agus : "Pak, mbok pelan-pelan aja to! Nanti kalau kita jatuh atau kecelakaan, gimana?"
Dengan sinisnya Abang becak berkata, "Bayarnya cuma 500 perak aja ... kok minta
selamat!!!!?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:37 >
Sumber: Ketawaketiwi
Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat."

“

—Matius 5:37—
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Syalom, Kalau sudah sukses pastilah kita sangat ingin membahagiakan orangtua kita
bukan???

Hadiah Untuk Mama
Tiga orang anak laki-laki yang merantau sukses dalam pekerjaan dan usaha mereka.
Mereka akhirnya mendiskusikan pemberian apa yang dapat mereka berikan kepada ibu
mereka yang sudah lanjut usia sebagai hadiah dan ucapan syukur karena mereka
bertiga telah menjadi orang yang sukses dan kaya.
Anak pertama berkata, "Aku sudah selesai membangun sebuah rumah yang sangat
besar untuk Mama kita!"
Dan anak yang kedua berkata, "Oh, aku sudah mengirimkan Mama sebuah mobil
Marcedes, lengkap dengan sopirnya!"
Lalu anak ke tiga berkata, "Aku punya hadiah yang lebih istimewa dari kalian berdua!
Kalian tahu kan kalau Mama kita sangat suka sekali membaca Alkitab. Dan kalian juga
tahu kan kalau penglihatan Mama kita kurang begitu bagus lagi sehingga dia kesulitan
dalam membaca Alkitabnya. Nah ... aku mengirimkannya seekor Burung Beo luar biasa
yang hafal seluruh isi Alkitab. Mama tinggal menyebutkan kitab apa, pasal, maupun
ayat berapa yang ingin didengarnya dan dengan cepat Burung Beo ini akan
meyebutkan isinya!!"
Beberapa waktu kemudian, ibu mereka mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada
anak-anaknya:
Milton," dia menulis kepada anak pertamanya, "Rumah yang kau bangunkan untukku
terlalu besar. Aku hanya menggunakan satu kamar, tapi aku harus membersihkan
seluruh rumah!"
Gerald," dia menulis kepada anak keduanya, "Aku sudah terlalu tua untuk mengadakan
perjalanan. Sepanjang hari aku menghabiskan waktu di rumah saja, jadi aku sangat
jarang menggunakan Marcedes itu. Lagipula sopirnya agak kurang sopan!"
Donald tersayang," dia menulis kepada anaknya yang ketiga, "Kamu betul-betul tahu
apa yang menjadi kesukaan Ibumu ini .... Ayam yang kamu kirimkan padaku itu sangat
lezat rasanya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+3:13 >
Sumber: Buffalosjokes
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Syalom, Moga aja humor ini dapat menjadi peringatan bagi kita untuk hati-hati bila akan
membeli mobil import.

Ban Mobil
Saat negeri sedang krisis, ternyata ada mobil yang ditawarkan cukup murah, dari Korea.
Suatu hari, seorang pengusaha Surabaya berniat membeli mobil tersebut. Tanpa
banyak tanya, si pengusaha langsung datang ke dealer mobil yang menjual mobil itu.
Belum genap seminggu, si pengusaha mendatangi dealer mobil Korea itu, dan marahmarah.
"Bagaimana ini, katanya kualitasnya bagus. Baru sehari ban belakang kiri, pecah. Hari
kedua, ban depan kanan pecah. Entah, dalam sebulan, barangkali semua onderdilnya
akan pecah semua!!" si pengusaha marah berat dengan nada tinggi.
"Tenang dulu, Pak. Kualitas mobil ini memang bagus, tapi Bapak kan bilang pernah ke
Korea. Mesti tahu dong, ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Nah, negaranya saja
pecah, masa' ban mobilnya nggak boleh pecah, Pak!" kata petugas dealer sambil
ngeloyor pergi.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

"Lihatlah, hanya ini yang kudapati:
bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak
dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Dear all, Tahukah Anda bahwa dunia kita ini sekarang semakin membingungkan. Mau
tahu alasannya? Silakan baca humor kita hari ini...

Laki-Laki Atau Perempuan
A : "Anda lihat anak muda yang berambut pendek dan mengenakan jeans biru di sana
itu. Laki-laki atau perempuankah dia?"
B : "Dia itu perempuan. Dia anak perempuanku."
A : "Oh, maaf, Pak! Aku tidak tahu kalau Anda ayahnya."
B : "Aku bukan ayahnya. Aku ibunya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+11:15 >
Sumber: LABLaugh

“

"Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, jika ia berambut panjang?
Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung."
—1 Korintus 11:15—
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Syalom, Pendeta bisa juga gugup ya ... apalagi kalau menghadapi pertanyaan dari
jemaat yang berbakat jadi kritikus ... ;)

Pendeta Gugup
Seorang pendeta muda yang gugup karena masih baru di gereja itu, dalam khotbahnya
mengatakan, " ... dan mereka pun memberi makan lima orang dengan lima ribu roti dan
dua ribu ikan."
Mendengar perkataan pendeta muda itu, seorang anggota jemaat yang bernama Pak
Perkins menggumam, "Tak ada yang aneh, saya pun bisa!"
Menyadari kesalahannya, pada Minggu berikutnya pendeta itu mengulangi lagi katakatanya, kali ini dengan benar, "... dan mereka pun memberi makan lima ribu orang
dengan lima roti dan dua ikan."
Dengan tersenyum pendeta itu bertanya, "Pak Perkins, apakah Anda bisa
melakukannya?"
"Tentu saja saya bisa!" jawab Pak Perkins
"Bagaimana Anda melakukannya?" tanya pendeta muda itu dengan heran.
"Beri saja mereka roti dan ikan yang tersisa minggu lalu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+141:3 >
Sumber: Kiriman dari Dorthi M. Panjaitan <dorthi.panjaitan >

“ Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku!" ”
—Mazmur 141:3—
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Dear All, Siapa yang tidak takut dengan bom sih? Tapi ada lho yang malah bersyukur
dengan adanya bom itu ... simak langsung deh!!

Bersyukur Karena Bom
Ada seorang wartawan yang sedang mewawancarai seorang pendeta yang gerejanya
menjadi korban pemboman.
Wartawan : "Bagaimana perasaan Bapak setelah gereja Bapak dibom?"
Pendeta : "Wah Tuhan itu sangat baik, Mas, bahkan saya sangat bersyukur!"
Wartawan : "Lho kok bisa begitu, Pak Pendeta?"
"Iya ... karena memang gereja itu sudah lama mau saya renovasi, jadi bom
Pendeta :
itu memudahkan kami untuk membongkarnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+107:21 >
Sumber: Nafiri Kasih, p.16

“

Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia."
—Mazmur 107:21—

86

”

HUMOR 2003

e-humor 585/April/2003
Dear, Punya anak yang sempurna rasanya seperti apa ya?

Anak Yang Sempurna
A : "Aku punya anak lelaki yang kelakuannya sangat sempurna."
B : "Apakah dia merokok?"
A : "Oh, tidak!"
B : "Dia kadang minum bir?"
A : "Oh, jelas tidak!"
B : "Dia pernah pulang larut malam ke rumah?"
A : "Tidak pernah sama sekali!"
"Wah, berarti dia betul-betul anak lelaki yang sempurna, omong- omong berapa sih
B:
usianya?"
A : "Minggu depan dia akan genap berusia enam bulan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:1 >
Sumber: Kiriman dari Prapti <ningsih>

“

Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal
adalah kedukaan bagi ibunya."
—Amsal 10:1—

87

”

HUMOR 2003

e-humor 586/April/2003
Dear all, Habis baca humor ini, jangan jadi takut untuk membawa anak Anda ke gereja
lho ... :)

Jalan Satu-Satunya
Di tengah suatu khotbah yang amat panjang dan berbelok-belok, seorang anak kecil
dengan suara yang agak keras berbisik kepada ibunya, "Mami, Mami yakin kalau inilah
satu-satunya jalan ke sorga?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+14:6 >
Sumber: Kumpulan Ilustrasi dan Humor Rohani 1, p.90

“

Kata Yesus kepadanya:"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."
—Yohanes 14:6—
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Dear all, Ada orang yang semakin kaya semakin dermawan, tapi jangan lupa, ada juga
yang semakin kaya, semakin kikir.

Iuran Sosial
Seorang petugas Kantor Dinas Sosial merasa bahwa kantornya tidak pernah menerima
uang iuran dari pengacara yang paling terkenal di kota itu.
Petugas tersebut lalu memanggil orang tersebut untuk membayar iuran dan berkata,
"Penelitian kami menunjukkan bahwa pendapatan Anda setiap tahun sekurangkurangnya 500 juta rupiah, tapi Anda sedikitpun tidak pernah membayar iuran untuk
kegiatan sosial di kota ini. Apakah Anda tidak ingin kasihan sedikit pun pada
masyarakat yang hidup berkesusahan?"
Pengacara itu terdiam sejenak lalu menjawab, "Apakah penelitian Anda juga
menunjukkan bahwa ibu saya meninggal setelah lama sakit, yang ternyata biaya
perawatannya jauh lebih besar daripada pendapatan saya?"
Pegawai kantor pajak itu diam sejenak, "Um ... tidak."
"Atau," lanjut pengacara itu, "saudara laki-laki saya, seorang veteran yang cacat, buta
dan akhirnya terpaksa harus menggunakan kursi roda?"
Pegawai kantor pajak itu sebenarnya sudah ingin meminta maaf tetapi pengacara itu
segera menyela, "Atau suami dari adik perempuanku yang meninggal karena
kecelakaan lalu lintas," kata pengacara itu dengan jengkel, "ternyata meninggalkan
adikku tanpa uang sepeser pun dengan tiga orang anak?"
Pegawai kantor pajak itu menjadi sangat ketakutan, akhirnya ia berkata, "Ohh ... kalau
begitu saya ...." Tiba-tiba, pengacara itu memotong perkataannya, "Jadi jika aku saja
tidak pernah memberi uang pada mereka yang telah aku sebutkan tadi, bagaimana
mungkin aku memberikannya untuk kantormu?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:22 >
Sumber: Joke of the Day

“

Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia
akan mengalami kekurangan."
—Amsal 28:22—

89

”

HUMOR 2003

e-humor 588/April/2003
Dear all, Kalau punya jabatan baru, pasti semangat deh ngerjainnya ... :)

Kepala Sekolah Baru
Seorang pria yang baru saja diangkat menjadi Kepala Sekolah menjalankan tugas
pertamanya dengan mengelilingi gedung sekolah tempatnya bekerja. Pada saat dia
sedang mengelilingi gedung di lantai dua, dia mendengar keributan yang luar biasa dari
salah satu ruang kelas. Dia memasuki ruang kelas, dilihatnya seorang laki-laki yang
paling tinggi di kelas itu. Si Kepala Sekolah mengetahui bahwa anak laki-laki itulah yang
bersuara paling keras.
Dia meraih tangan anak lelaki itu, membawanya ke halaman sekolah, dan berkata,
"Berdiri di situ dan jangan beranjak sedetik pun sebelum ku perbolehkan kau pergi!"
Kepala sekolah itu lalu kembali ke ruangan kelas yang ribut tadi, dan berkata,
"Walaupun kelas kalian sedang kosong, usahakanlah untuk tetap tenang, jangan
pelihara kebiasaan buruk seperti temanmu tadi, suka ribut dan berbicara dengan suara
yang sangat keras." Selama setengah jam Kepala Sekolah yang baru itu menceramahi
seluruh isi kelas.
"Nah, sekarang," katanya, "Apakah ada pertanyaan?"
Tiba-tiba seorang murid perempuan berdiri dan berkata, "Pak, kapan guru kami tadi
selesai dihukum?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+5:21 >
Sumber: Buffalosjokes
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihan-Nya
“ kupesankan
dengan sungguh kepadamu: camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka
”
dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak."

—1 Timotius 5:21—
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Syalom, Wah ... menghadapi anak-anak memang perlu kesabaran ... Jangan pernah
membiarkan emosi Anda terlepas ... :)

Sepatu Boot
Di Amerika, pada saat musim dingin, anak-anak sekolah biasa ke sekolah dengan
memakai jaket tebal, sarung tangan, dan sepatu boot.
Pada suatu saat, seorang guru TK membantu salah satu muridnya yang mengalami
kesulitan menggunakan sepatu bootnya. Sepatu yang dipakai muridnya itu kekecilan.
Dengan susah payah guru itu memakaikan sepatu boot itu ke kaki muridnya.
Setelah sepatu kedua sudah terpasang, tiba-tiba si murid berkata, "Ibu guru, sepatu ini
terbalik!" Dengan wajah tak percaya dia melihat kaki muridnya, dan benar dia
memasangkan sepatu di kaki yang salah. Dia berpikir melepaskan kembali sepatu itu
akan sama sulitnya dengan memakaikannya. Namun akhirnya dia membenarkannya.
Setelah terpasang dengan benar, muridnya berkata lagi, "Ibu Guru, sebenarnya ini
bukan sepatuku!" Mendengar itu guru itu menjadi agak jengkel, tapi dia tetap berusaha
sabar. Sekali lagi ia berusaha dengan susah payah membantu anak itu melepas
sepatunya.
Setelah sepatu itu terlepas, muridnya itu berkata, "Kenapa sepatuku dilepas lagi? Aku
cuma mau bilang, kalau ini bukan sepatuku, tapi sepatu adikku. Tadi pagi Mama
memaksa aku memakainya karena sepatuku basah." Guru itu tidak tahu apakah harus
menangis atau tertawa ketika mendengar perkataan muridnya itu. Dan dengan sisa-sisa
kesabarannya dia memakaikan kembali sepatu muridnya itu.
Setelah selesai, dengan perasaan lega guru itu berkata, "Nah, Sekarang, pakailah
sarung tanganmu! Udara sangat dingin sekali!"
Anak itu menjawab, "Aku lupa mengeluarkannya dari dalam sepatuku!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+6:4 >
Sumber: Kiriman dari Christina <cris_tin>

“

Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan
Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan,
kesesakan dan kesukaran,"
—2 Korintus 6:4—
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Syalom, Sifat pelupa memang sifat manusia yang sering menyerang mereka yang
sudah lanjut usia. Tapi opa yang satu ini memang agak keterlaluan...

Restoran Baru
Paul dan istrinya adalah sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut. Suatu hari,
mereka makan malam di rumah teman mereka. Setelah selesai makan, para istri
meninggalkan meja dan menuju ke dapur. Para suami mengobrol dan Paul berkata,
"Tadi malam kami makan di sebuah restoran baru, dan masakannya sungguh luar biasa
enaknya. Saya sangat menganjurkan kamu dan istrimu mencoba makanan di restoran
itu!"
Temannya bertanya, "Apa nama restoran itu?"
Paul berpikir sejenak sambil mengerutkan dahinya, sampai akhirnya berkata, "Apa, ya?
Ahhhh ..., apa nama bunga berwarna merah yang sering kau berikan kepada istrimu?"
"Anyelir," jawab temannya.
"Bukan, bukan, bukan itu yang aku maksud, tapi yang satunya lagi!" bantah Paul.
Temannya mencoba lagi menjawab, "Kembang Sepatu?"
"Bukannnnn!!!" kata Paul sambil terus mengingat-ngingat. "Bunga itu ... berwarna
merah dan ada durinya!"
Temannya menjawab, "Ohhh ... yang kau maksud Mawar?"
"Ya ... Ya ... itu dia! Terima kasih banyak!!" kata Paul, sambil tiba- tiba menoleh ke arah
dapur dan berteriak, "Mawar! Tadi malam kita makan di restoran apa?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+4:31 >
Sumber: Kiriman dari Welni <welni >

“

Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan meninggalkan
atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu."
—Ulangan 4:31—
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Dear all, Nggak disangka deh ... anak yang sebaik itu ternyata .... ;)

Anak Kebanggaan
Dua orang ibu sedang membicarakan anak lelaki mereka masing-masing.
Ibu A berkata, "Akhir-akhir ini anakku betul-betul seperti orang suci. Dia bekerja dengan
keras, tidak merokok, dan selama dua tahun terakhir ini aku lihat dia tidak pernah
berhubungan dan berurusan dengan gadis- gadis manapun."
Lalu Ibu B berkata, "Kalau anakku lain lagi, dia saat ini sedang betul-betul menyucikan
dirinya. Bukan hanya tidak pernah berhubungan dan berurusan dengan gadis-gadis
selama tiga tahun ini, bahkan dia juga sudah tiga tahun tidak pernah menyentuh
minuman beralkohol."
"Wow!" komentar Ibu A. "Anda pasti sangat bangga pada anak Anda itu."
"Oh jelas!" kata Ibu B. "Dan bulan depan, aku akan mengadakan pesta besar-besaran
untuknya begitu dia bebas dari penjara, !"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:1 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati."
—Roma 12:1—
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Hai, Anak-anak memang selalu membuat kita terkejut dan terkaget-kaget ...

Di Rumah Saja
Seorang ibu muda dan anak lelakinya yang berusia 4 tahun sedang berada di dalam
sebuah bis kota. Tiba-tiba anaknya berkata dengan suara yang sangat keras sehingga
seluruh orang di dalam bis dapat mendengar suaranya, "Mam! Om yang duduk di
samping Mami hidungnya lucu deh!!"
Ibu anak itu sangat gusar lalu menegur putranya. Dia berkata sambil memberi tahu
kepada anaknya jika ingin membicarakan atau mengomentari orang lain, dia harus
menunggu sampai tiba di rumah atau berada di tempat yang sepi agar tidak ada orang
lain yang tersinggung mendengarnya. Dan anaknya mengangguk.
Sesaat kemudian anak itu berbicara lagi dengan suara yang sama kerasnya dengan
yang pertama tadi, "Mami! Nanti kalau kita sudah sampai di rumah, kita ngobrol tentang
tante gendut yang duduk di belakang Mami, ya?!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p= Amsal+10:19 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan
bibirnya, berakal budi."
—Amsal 10:19—
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Dear all, Udah ditunggu lama-lama, ternyata ..... ;)

Saudara Perempuan
Seorang salesman menelepon sebuah rumah, dan seorang anak laki-laki berumur lima
tahun, Boby, mengangkat teleponnya.
Salesman : "Bisakah saya berbicara dengan Ibumu?"
Boby
: "Oh, Ibu sedang pergi ke pasar!"
Salesman : "Kalau begitu adakah orang lain yang ada di rumah selain kamu?"
Boby
: "Ada, saudara perempuanku!"
Salesman : "Kalau begitu bisakah saya berbicara dengannya?"
Boby
: "Sebentar ya, Om!"
Setelah 15 menit menunggu, akhirnya salesman itu mendengar kembali suara Boby di
ujung telepon.
Boby

: "Hallo?"
"Lho, kok kamu lagi? Aku kira kamu pergi memanggilkan saudara
Salesman :
perempuanmu?"
Boby
: "Iya Om, tapi Boby susah ngeluarin dia dari dalam box bayinya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+24:26 >
Sumber: Kiriman dari Christina <cris_tin>

“

Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir."
—Amsal 24:26—
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Syalom, Aduh ... joke berikut ini tragis atau lucu deh ... ??

Poppy
Billy mempunyai anjing yang bernama Poppy. Billy sangat menyayangi Poppy dan
menganggapnya seperti sahabat. Kalau Billy pergi ke sekolah, Poppy akan
mengikutinya sampai ke ujung jalan, dan menunggu Billy di depan pagar rumah untuk
menyambut Billy sepulang dari sekolah.
Suatu hari Billy pulang dari sekolah dan menemui ibunya di dapur. Ibunya berkata,
"Billy, sini nak, aku punya berita buruk yang harus aku beritahukan padamu. Poppy
ditabrak mobil, dan dia meninggal!"
Billy langsung menatap Ibunya dan berkata, "Oh ... gitu to?" Setelah itu Billy langsung
masuk ke kamarnya untuk mengganti baju dan keluar dari kamar beberapa menit
kemudian.
"Mami, si Poppy ke mana sih?" tanya Billy.
"Lho kan tadi Mami sudah bilang kalau Poppy tertabrak mobil dan meninggal." kata
ibunya.
Mendengar hal itu, Billy langsung menangis meraung-raung sambil berkata, "Tadi Billy
dengarnya bukan Poppy, tapi Papi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+19:19 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri."
—Matius 19:19—
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Dear all, Ternyata, lewat gigi sifat seseorang bisa menular juga ya ... :)

Keliru
Seorang pendeta baru saja mengganti semua giginya dengan gigi palsu. Pada hari
Minggu pertama menggunakan gigi palsunya, dia hanya berkhotbah selama 10 menit.
Pada hari Minggu kedua, dia berkhotbah selama 20 menit. Tapi pada minggu ke tiga,
dia berkhotbah selama 1 jam 25 menit. Seorang jemaat yang penasaran menanyakan
mengenai hal ini kepada si pendeta.
Pendeta itu menjelaskan, "Minggu pertama, gusiku terasa sangat sakit dan sulit rasanya
untuk banyak berbicara. Minggu kedua, gigi palsuku yang baru ini masih belum pas
rasanya dan terasa masih sedikit sakit. Minggu ketiga, karena terburu-buru aku tidak
sengaja langsung menyerobot gigi palsu istriku dan memakainya, hasilnya seperti yang
Anda tahu ... aku jadi tidak bisa berhenti berbicara."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+12:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis
kata-kata kebenaran secara jujur."
—Pengkhotbah 12:10—
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Syalom, Hmmmm ... kenapa tidak boleh ada alasan???? Simak aja sendiri deh
jawabannya ....

Tidak Ada Alasan
"Kamu diadili dengan tuduhan mendorong ibu mertuamu dari jendela
gedung apartemenmu yang berada di lantai 4!"
Terdakwa : "Pak Hakim, waktu itu saya melakukannya tanpa berpikir. Saya khilaf Pak!"
"Tidak ada alasan!! Kamu tahu nggak kalau perbuatanmu itu sangat
Hakim
: membahayakan orang-orang yang kebetulan sedang lewat di bawah jendela
apartemenmu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:21 >
Hakim

:

Sumber: Buffalosjokes

“

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan
membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum."
—Matius 5:21—
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Hai ... Bagaimana rasanya mengemban tugas pertama kita dalam bekerja ... Kalau
hasilnya beres pasti seneng kan .... ??

Tugas Pertama
Seorang calon polisi sedang menjalankan tugas pertamanya dalam mobil polisi dengan
temannya yang sudah berpengalaman.
Sebuah panggilan meminta mereka untuk membubarkan beberapa orang yang mondarmandir di jalan. Polisi itu segera menuju ke jalan yang dimaksud. Di sebuah sudut jalan
terlihat sebuah kerumunan kecil. Calon polisi itu membuka jendelanya dan berkata,
"Ayo bubar, bubar."
Beberapa orang memandang saja, tetapi tak seorang pun bergerak, lalu ia berteriak lagi
dengan suara yang lebih keras dan digalak-galakkan, "Ayo cepat bubar ... sekarang!!!!"
Karena merasa terancam, kumpulan orang itu mulai bubar, sambil melihatnya dan
bertanya-tanya dalam hati.
Bangga dengan tindakannya, polisi muda itu menoleh pada rekannya dan berkata,
"Bagaimana pendapatmu?"
"Hebat!!!" kata seniornya, "Baru pertama kali ini aku melihat seorang polisi
membubarkan orang-orang yang sedang menunggu bis di halte!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+16:14 >
Sumber: LABLaugh

“ Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!" ”
—1 Korintus 16:14—
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Hello netters, Memakai kesempatan dalam kesempitan? Ada satu contohnya ...

Iklan Terselubung
Isteri seorang pengacara meninggal. Di pemakaman, orang-orang dikejutkan dengan
nisan yang bertuliskan, "Grace, Isteri dari Pengacara Phillips, Pengacara untuk urusan
Perceraian, Pidana, Perdata, dan Urusan Hukum Lainnya."
Tiba-tiba, Phillips menangis terisak-isak. Saudaranya berkata, "Menangislah, agar
orang betul-betul tahu kalau kau sangat kehilangan istrimu!"
Dengan airmata yang masih berlinang di pipinya, Phillips berkata, "Mengapa mereka
sama sekali tidak mencantumkan nomor telepon dan alamat e-mailku di batu nisan itu?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p= Amsal+29:23 >
Sumber: Joke of the Day

“

Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, menerima
pujian."
—Amsal 29:23—
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Syalom, Sejak kecil biasakanlah anak Anda untuk mengalah, jangan biasakan dia
memaksa orang lain untuk mengalah.

Pelajaran Moral
Seorang ibu sedang menyiapkan pancake untuk anak-anaknya, Kevin, 5 tahun, dan
Riyan, 3 tahun. Kedua anak itu mulai berdebat siapa yang lebih pantas mendapat
pancake duluan.
Ibu itu melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran moral, "Bila Yesus duduk di
sini, Ia akan berkata 'Biarlah saudara-Ku mendapat pancake yang pertama, Aku dapat
menunggu."
Kevin menoleh ke adiknya dan berkata, "Ryan, jadilah seperti Yesus!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+3:16 >
Sumber: Kiriman dari Dorthi M. Panjaitan <dorthi.panjaitan>

“

Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat."
—Yakobus 3:16—
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Hai .... Pernah jualan ayam? Dan pernah juga nggak punya pengalaman seperti si Joni
ini?

Berhamburan
Pada suatu hari ada seorang pedagang kaya yang ingin mengadakan hajatan untuk
putranya. Untuk keperluan itu ia datang ke seorang bandar ayam dan memesan 100
ekor ayam.
Pedagang
kaya

"Saya ingin memesan 100 ekor ayam untuk besok, ini alamat saya
(seraya memberikan kartu namanya)."
"Baik tuan, akan saya suruh anak buah saya untuk mengantarkan ke
Bandar ayam :
rumah tuan."
:

Sepulangnya si pedagang kaya, bandar ayam tersebut langsung memanggil seorang
anak buahnya yang bernama Joni dan memberikan instruksi ....
Bandar
ayam
Joni

"Joni, tolong antarkan 100 ekor ayam besok ke alamat ini." [sambil
memberikan kartu nama si pedagang kaya]
: "Nganterin ayam-ayam? Beres Tuan!"
:

Besoknya dengan mengendarai sepeda motor si Joni pergi mengantarkan 100 ekor
ayam tersebut. 50 ekor diletakkan di sebelah kanan dan sisanya 50 ekor lagi diletakkan
di sebelah kiri. Akan tetapi malangnya, di tengah perjalanan dia terjatuh dari sepeda
motornya, dan ayam-ayam yang dia bawa langsung lepas dan lari berhamburan. Orangorang ramai berdatangan untuk mengetahui keadaan si Joni. Tetapi si Joni malah
tertawa terbahak-bahak. Seseorang diantara orang-orang yang datang bertanya,
mungkin ia merasa khawatir karena melihat si Joni yang tertawa-tawa ....
Orang yang
: "Mas, mas nggak apa-apa kan ...? Kepalanya nggak sakit kan ?"
datang
Joni
: "Ha ... ha ... ha ... !"
Orang yang
: "Mas, kenapa Mas?"
datang
"Ha ... ha ... ha ..., dasar ayam-ayam goblok, mau pada kemana lu?
Joni
:
Alamatnya kan ada di gue ... Hua ... ha ... ha ... ha ....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:8 >
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“

Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya,
akan jatuh."
—Amsal 10:8—
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Dear all, Humor hari ini khusus untuk para pengajar ... ada nggak ya murid atau
mahasiswanya yang punya kasus seperti ini ... :)

Pelajaran Bahasa Inggris
"Saya tidak mampu mengikuti mata kuliah bahasa Inggris ini, Pak," kata seorang
mahasiswa kepada dosen bahasa Inggrisnya. "Saya sudah berusaha keras untuk
belajar, tapi semua keterangan dan pelajaran yang Anda berikan masuk di kedua
kupingku, dan keluar lagi di kupingku yang lain."
"Kamu bilang 'masuk di kedua kupingmu dan keluar di kupingmu yang lain'?" tanya
dosen itu dengan bingung, "Lho, kan kamu memang hanya punya dua kuping,
kupingmu yang lain itu dimana?"
Dengan spontan mahasiswa itu berkata, "Nah ... Bapak dengar sendiri kan ... aku bukan
hanya tidak bisa bahasa Inggris, tapi matematika juga!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat
menangkap firman-Ku."
—Yohanes 8:43—
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Syalom, Humor hari ini khusus untuk Anda semua .... silakan disimak ... :)

Berziarah
Seorang pelaut sedang berziarah ke makam sahabatnya dan membawa bunga untuk
ditaruh di makam tersebut. Di samping pelaut itu ada juga seseorang yang sedang
berziarah dan menaruh semangkuk nasi di atas nisan makam orang yang diziarahinya.
Si pelaut menegur orang tersebut, "Kapan kamu mengharapkan temanmu yang sudah
meninggal itu bangkit dan memakan nasi yang kautaruh di nisannya?"
Orang itu menjawab dengan ketus, "Di saat yang sama ketika temanmu bangkit dan
mencium wangi bunga yang kau taruh di nisannya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Galatia+4:9 >
Sumber: Buffalosjokes
Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu
“ dikenal
Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah
”
dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?

—Galatia 4:9—
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Dear All, Kelemahlembutan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh anakanak Tuhan ... asal bukan lemah lembut seperti humor berikut :)

Lemah Lembut
Siapa yang tidak terpikat dengan kecantikan Yunita, gadis seberang jalan yang serba
lemah lembut itu? Rasanya setiap pemuda akan langsung jatuh hatinya jika
berhadapan dengan Yunita.
Tetapi suatu hari, Thomas yang sudah belasan tahun menaruh hati kepada Yunita, tibatiba membatalkan pinangan gara-gara mobil yang disopiri Yunita untuk ketiga kalinya
menabrak orang, sehingga polisi memutuskan untuk mencabut SIM-nya.
"Bagaimana mungkin seorang gadis yang lemah lembut dan berperasaan halus bisa
menabrak orang," tanya Thomas kepada polisi yang mengurus si Yunita.
Polisi menjawab, "Kita juga tahu, Yunita memang super lemah lembut. Tapi, kedipannya
itu, Mas, yang bisa mencelakakan orang."
Segera saja Thomas memperhatikan gadis super lemah lembut itu. Saking lemah
lembutnya, mengedipnya pun lamban banget. Semenit dia berkedip, dua menit
kemudian baru melek lagi.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+6:12 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi, p.96-97

“

Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang
oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah."
—Ibrani 6:12—
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Dear All, Memilih calon pasangan hidup yang cocok dengan keinginan orangtua
memang gampang-gampang susah ya ... :)

Calon Isteri
Seorang anak pulang membawa calon istrinya untuk diperkenalkan kepada ayahnya.
Ayahnya sangat terkejut, marah, dan malu melihat calon menantunya. Ia lalu mengajak
anaknya ke ruangan yang lain dan berbisik kepada anaknya, "Dengar, Nak! Aku belum
pernah melihat gadis selugu itu. Masih ditambah dagunya berbulu, bajunya kedodoran,
dan giginya tidak rapi."
"Pap, Papi tidak perlu berbisik seperti itu," jawab anaknya. "Papi bisa berbicara lebih
keras lagi karena dia juga tuli!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+4:4 >
Sumber: The Big Book of Jokes and Riddles, p.131

“

Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu
sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan,"
—1 Tesalonika 4:4—
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Syalom, Ceriakan hari Anda bersama joke yang satu ini ... :)

Kantor Pengacara
Morris membutuhkan seorang pengacara, lalu ia mengambil buku petunjuk telepon
untuk mencari kantor pengacara yang bagus. Akhirnya dia menemukan "Kantor
Pengacara Richardson, Richardson, Richardson, and Richardson".
Dia lalu menelepon kantor itu, "Bisa bicara dengan Pak Richardson?"
Orang yang menjawab telepon berkata, "Dia tidak ada, dia sedang bermain golf."
Kata Morris, "Baiklah, kalau begitu bisa saya bicara dengan Pak Richardson yang
satunya lagi?"
"Oh, dia sudah tidak di sini lagi, dia sudah pensiun," jawab si penerima telepon.
"Kalau begitu, bisa saya bicara dengan Pak Richardson yang lainnya?"
"Dia ada di Boston sekarang dan akan ada di sana selama sebulan."
"Kalau begitu, bisa saya bicara dengan Pak Richardson yang mana saja?" tanya Morris
agak sedikit emosi.
"Ya, saya sendiri."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:23 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya
perkataan yang tepat pada waktunya!"
—Amsal 15:23—
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Syalom, Kalau kita jadi seorang pegawai, apalagi pegawai baru, pasti selalu punya
keinginan untuk membuat bos kita terkesan ... iya nggaakk ???

Seminar
Seorang pegawai baru diminta untuk menemani bosnya mengikuti sebuah seminar
bisnis. Seminar itu diadakan di sebuah hotel mewah dan suasananya sengaja dibuat
agak gelap agar para peserta dapat lebih jelas melihat OHP yang telah disediakan.
Karena ingin mengesankan bosnya, selama seminar berlangsung pegawai baru ini
terus-menerus menganggukkan kepalanya agar dilihat oleh bosnya bahwa dia sangat
serius mendengarkan ceramah yang disampaikan.
Pegawai baru ini akhirnya berhenti mengangguk-angguk ketika bosnya berbisik dan
berkata, "Eh ... tadi saya mendengkur, nggaak?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+13:17 >
Sumber: Reader's Digest, P.34

“

Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka
berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab
atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan
dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu."
—Ibrani 13:17—
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Salam kasih, Menjadi guru di jaman sekarang memang harus lebih berhati-hati
menghadapi murid-murid.

Cerita Kucing
Sehari setelah mendapat tugas sekolah, Badu dan Joko mendapat pujian sekaligus
kritikan dari gurunya.
"Badu, karanganmu tentang "KUCINGKU" kok sama persis dengan tulisan si
Joko?"
Badu : "Kami kan tetangga, Pak."
Guru : "Iya, Pak guru tahu, tetapi mengapa sama persis?"
"Pak guru ini gimana sih, itu kan nyeritain tentang kucing yang sama. Masa
Badu :
isinya lain sih?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Guru :

Sumber: Kiriman dari Riane <riane>

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Dear All, Kecenderungan manusia adalah akan membalas dendam jika pernah disakiti
... apalagi kalau ada kesempatan :=)

Daftar Nama
Seorang pria yang sudah tua digigit seekor anjing. Beberapa minggu kemudian ia sakit
keras. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter itu berkata, "Anda digigit oleh anjing gila
dan Anda menderita penyakit rabies. Anda akan segera meninggal. Tidak ada yang bisa
aku lakukan untuk menolong Anda sekarang."
Pria itu lalu minta pensil dan kertas. Kemudian berpikir dan menulis sesuatu selama
beberapa saat.
Dokter itu akhirnya berkata, "Anda pasti sedang membuat keinginan yang sangat
panjang."
"Aku tidak sedang membuat daftar keinginanku," jawab pria itu. "Aku sedang membuat
daftar orang-orang yang akan aku gigit."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:22 >
Sumber: The Big Book of Jokes and Riddles, p.138
merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan
“ Tidak sesatkah oranghalyang
yang baik memperoleh kasih dan setia."
”
—Amsal 14:22—

111

HUMOR 2003

e-humor 609/Mei/2003
Syalom, Apapun kejahatan kita, pastilah tidak dapat kita sembunyikan ...

Buronan
Mr. Wanto berhasil membobol bank di Amerika dan melarikan diri ke suatu tempat
antah berantah, sampai-sampai jaringan polisi internasional pun tak mampu melacak.
Jaringan internet yang paling mutakhir pun tidak dapat mengendus tempat
persembunyiannya. Sampai akhirnya terpaksa ditempuh cara tradisional sama seperti
cara zaman cowboy dulu untuk mencarinya, yakni dengan menyebar sejumlah poster
bergambar si penjahat dan diatasnya diberi tulisan besar-esar: WANTED!
Sejumlah besar poster dengan gambar wajah Mr. Wanto pun disebar dan ditempel di
sudut-sudut kota Amerika sana. Suatu pagi seorang pria brewokan, berkulit dan
bermata Asia, datang ke kantor polisi dengan sangat geram.
"Apa-apaan ini. Dunia sudah benar-benar gila! Banyak orang gemar sekali melanggar
Hak Asasi Manusia, memaksakan pendapat. Sampai-sampai untuk urusan bikin nama
pun harus didikte negara," hardik pria itu dengan marah besar. "Besok pagi akan
kulaporkan kepada Komnas HAM. Enak saja ganti-ganti nama orang. Lha wong
namaku WANTO kok diganti WANTED!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+34:22 >
Sumber: Senyum Sana Senyum Sini, p.155-156

“

tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan
kejahatan dapat bersembunyi."
—Ayub 34:22—
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Syalom, Boleh-boleh aja sih meniru, tapi lebih baik jadi diri sendiri deh :)

Siapakah Dia?
Di sebuah kota ada seorang pendeta baru. Namun sayang, khotbahnya selalu membuat
jemaatnya tertidur.
Mencoba untuk memperbaikinya, ia pergi ke sebuah lokakarya hamba Tuhan. Salah
satu dari pembicara di lokakarya ini mengatakan humor ini: "Tahukah Anda, selain
bersama isteri, saya menghabiskan tahun- tahun terbaik dari hidup saya di tangan
wanita lain."
Mendengar hal itu para peserta kaget dan berbisik-bisik, pembicara tersebut lalu
melanjutkan, "Tapi jangan salah sangka, wanita itu adalah ibu saya."
Pendeta dari kota kecil tersebut berpikir bahwa humor ini mungkin bisa BAGUS untuk
mengawali khotbahnya, maka ia memutuskan untuk memakainya pada khotbah Minggu
mendatang.
Pada hari Minggu ketika pendeta tersebut akan menyampaikan khotbah, ia berkata,
"Saya menghabiskan tahun-tahun terbaik dari hidup saya di tangan wanita lain."
Setiap jemaat dalam gereja langsung kaget dan berbisik-bisik. Pendeta ini terlihat
begitu senang melihat respon para jemaatnya, namun tiba- tiba pendeta ini mendadak
lupa terusan humor itu. Dengan tergagap ia berkata, "Saya menghabiskan tahun-tahun
terbaik dari hidup saya di tangan wanita lain ... eh ... eh ... ehm ... dan ... dan ... saya
lupa siapakah wanita itu!"
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Hai ... Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya salah sambung pada saat
menelepon atau ditelepon seseorang ... :)

Mr. Brown
Suatu ketika ada seseorang yang bermaksud menelpon Mr Brown.
Penelepon : "Hallo, bisa bicara dengan Mr. Brown?"
Penerima : "Oh, ini Mr. Black."
Penelepon : "Oops maaf, salah warna!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+5:5 >
Sumber: Kiriman dari Riane <riane >

“

Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa
yang telah diperbuatnya itu,"
—Imamat 5:5—
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Dear All, Pengakuan yang terlambat memang hanya akan membuahkan penyesalan ....

Buang Juga
Anak lelakiku, Zakharia, 4 tahun, keluar dari kamar mandi sambil berteriak dan berkata
kepadaku bahwa dia baru saja menjatuhkan sikat giginya ke dalam lobang toilet. Aku
segera mengambil sikat giginya dari dalam lobang toilet tersebut lalu membuangnya ke
tempat sampah.
Zakharia memperhatikan tindakanku itu sambil berdiri mematung seolah memikirkan
sesuatu yang serius. Setelah itu di berlari lagi menuju kamar mandi dan keluar dengan
membawa sikat gigiku. Sambil tersenyum kecil seakan tanpa dosa dia berkata, "Aku
juga mau buang sikat gigi Mami, soalnya beberapa hari yang lalu Zakharia nggak
sengaja jatuhin sikat gigi ini ke lobang toilet!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+32:5 >
Sumber: LABLaughs

“

Dosaku kuberitahukan kepada-Mu "Aku akan mengaku kepada TUHAN
dan kesalahanku tidaklah
: pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau
kusembunyikan; aku berkata
mengampuni kesalahan karena dosaku."
—Mazmur 32:5—
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Syalom, Pengen dapat banyak "amplop" tanya aja deh sama si Pedro .... :)

Banyak Amplop
Frans barusan diangkat sebagai lurah di desanya. Ia lalu mengadakan pesta syukuran
di rumahnya. Banyak yang memberinya hadiah, termasuk amplop tentunya. Setelah
acara selesai, di kamar pribadinya, Frans dengan anak dan istrinya sibuk menghitung
satu persatu amplop yang telah diterima. Wah! Bukan main! Banyak sekali.
Tetapi mengetahui hal itu, anaknya, si Pedro justru menjadi sangat kecewa. Ia segera
berlari keluar dan menangis di ruang tamu. Ibunya langsung memburu dan bertanya
kepadanya, "Kenapa menangis Pedro? Bukankah seharusnya kamu gembira, Bapak
menerima banyak amplop. Nanti kamu bisa dibelikan baju baru, mainan, dan macammacam hal lagi yang menyenangkan."
"Tidak, Pedro tidak mau Bapak jadi Lurah."
"Lho, mengapa kamu tidak setuju kalau Bapak jadi Lurah, 'kan kita bisa terima banyak
amplop." jelas ibunya.
"Dari dulu 'kan Pedro sudah bilang, supaya bisa terima amplop lebih banyak lagi, lebih
bagus Bapak kerja di Kantor Pos saja."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+13:11 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi, p.167

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1 Korintus 13:11—
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Hai, Sudahkah Anda mengagumi ciptaan Allah hari ini?

Burung Merak
Untuk pertama kalinya si Ginnie mengunjungi neneknya yang tinggal di daerah
peternakan. Di situ dia melihat seekor Burung Merak yang belum pernah dia lihat
sebelumnya.
Dengan heran ia terus memandangi burung itu, dan tiba-tiba ia berlari masuk ke rumah
dan berteriak histeris, "Nekkk ..., lihat! Salah satu dari ayam-ayam nenek sudah
berbunga!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+104:24 >
Sumber: The Big Book of Jokes and Riddles, p.378

“

Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan
kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu."
—Mazmur 104:24—
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Syalom, Kalau belum pernah melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan, lebih baik
bertanya dulu deh ... daripada nanti malah kacau ... :)

Jangan Bergerak!
Dua orang polisi pergi berburu bersama. Salah satu dari mereka belum pernah berburu,
tetapi ia berhasil menemukan tempat yang baik untuk bersembunyi, di sekitar jejak yang
biasa dilalui rusa.
Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa saat, ia mendengar suara berisik
seperti suara rusa. Ia menjadi yakin bahwa suara berisik itu adalah rusa ketika ia
melihat seekor rusa keluar dari semak-semak.
Spontan ia langsung melompat keluar dari tempat persembunyiannya,
membunyikan tembakan peringatan sambil berkata, "Jangan bergerak! Ini polisi!"

lalu

Dan dengan spontan pula rusa itu melarikan diri .... :)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:18 >
Sumber: Reader's Digest, P.37

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Halo, Suka tantangan? Kalau suka, simak deh guyonan untuk hari ini :)

BMW VS VW
Seorang pemuda mengendarai BMW roadster seri terbaru melaju dengan kecepatan
tinggi di jalan tol. Sedang asyik-asyiknya ngebut tiba-tiba sebuah VW butut yang isinya
seorang kakek-kakek nyelonong mendahului mobilnya.
Merasa tertantang, si pemuda membalap VW yang dikemudikan kakek itu. Sesudah
merasa agak jauh, tiba-tiba VW itu membalap mobil si pemuda lagi. Si pemuda pun tak
mau kalah dibalap lagi mobil sang kakek tapi VW itu nongol lagi disamping mobil si
pemuda.
Karena merasa penasaran dan marah, pemuda itu membuka jendela mobilnya "Maunya
apa sih kek, ngikutin melulu?"
"Ah nggak dik, cuma mau tanya, gimana caranya mindahin ke gigi dua??!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+37:8 >
Sumber: Kiriman dari Riane <riane >

“

Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya
membawa kepada kejahatan."
—Mazmur 37:8—
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Dear All, Bagi anak Tuhan, tabib yang ajaib yang melebihi dokter segala dokter maupun
ahli-ahli pengobatan lainnya hanyalah Tuhan Yesus ... :)

Nasehat Konyol
Seorang pasien sedang mengunjungi seorang dokter untuk yang pertama kalinya.
"Sebelum Anda berobat kemari, biasanya Anda berobat kemana?" tanya dokter itu.
"Biasanya saya berobat ke penjual obat yang ada di pojokan itu," jawab pasien.
Dokter itu tak bisa menyembunyikan kemarahannya, karena dia tak suka dengan
nasehat dan pengobatan yang diberikan oleh orang yang bukan dokter. "Nasehat bodoh
apa yang diberikan orang itu padamu?" tanya si dokter dengan marah.
Dengan lugu si pasien menjawab, "Katanya sih saya harus berobat pada Anda."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+5:21 >
Sumber: The Big Book of Jokes and Riddles, p.564

“

"Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihan-Nya
kupesankan dengan sungguh kepadamu: camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka
dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak."
—1 Timotius 5:21—
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Dear All, Kalau belum berpengalaman di kota besar memang repot deh ... :)

Naik Oplet
Ini cerita waktu si Ucok nekad melarikan diri dari Medan menyusul abangnya yang
tinggal di Jakarta. Turun dari Priok, si Ucok langsung diterima oleh oplet omprengan
yang siap mengantar ke seluruh pelosok Jakarta.
Setengah jam berikutnya, satu persatu penumpang oplet omprengan itu pun mulai
menyebutkan alamat mana yang ditujunya. Yang paling awal adalah seorang bapak
yang berteriak, "S. Parman, Bang." Dan tak lama kemudian si abang oplet pun
menghentikan kendaraannya, lalu bapak tersebut pun turun. Setelah oplet berjalan
beberapa saat, seorang penumpang menyebut, "Haryono, Bang." Dan sopir itu pun
menggangguk, lalu tak lama kemudian oplet pun berhenti dan penumpang itu turun.
Oplet berjalan lagi. Seorang menyebut nama lagi, "Panjaitan, Bang." "Iya," jawab sopir
oplet sambil meminggirkan kendaraannya. Lalu orang itu pun turun sambil membayar
ongkosnya.
Dan kini tinggal si Ucok saja yang ada di oplet itu. Maka tanya sopir, "Mau kemana,
Mas?"
"Hutabarat sebelah mana, ya, Bang?"
"Hutabarat yang mana?"
"Hutabarat, abang aku," jawab Ucok dengan polosnya.
"Lhaaa, mana gue tahu?" kata si sopir oplet dengan herannya.
"Bah! Abang ini bagaimana. Haryono kau tahu, S. Parman kau tahu, Panjaitan pun kau
tahu. Masa sih rumah abangku kau tak tahu. Bagaimana kau ini, Bang??!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:15 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi, p.71-72

“

Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang
yang bijak memperhatikan langkahnya."
—Amsal 14:15—
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Syalom, Seorang suami yang baik adalah suami yang selalu jujur dan tidak
menyembunyikan apapun dari istrinya, betul nggak?

Sepatu Berhak Tinggi
Pada suatu malam seorang pria mengantarkan sekretarisnya pulang seusai mengikuti
suatu acara yang diadakan di kantor mereka. Agar istrinya tidak cemburu, dia
bermaksud untuk tidak menceritakan hal itu.
Beberapa hari kemudian, ketika ia pergi ke restoran bersama istrinya, ia melihat sebuah
sepatu berhak tinggi di bawah jok mobilnya. Dia yakin istrinya akan marah dan
bertanya-tanya kalau melihat sepatu itu.
Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, dengan sembunyi- sembunyi ia
membuang sepatu itu melalui jendela tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah berhasil
membuang sepatu itu, dia merasa lega.
Ketika mereka sampai di restoran istrinya berkata dengan wajah yang penuh
kegusaran, "Aneh! Kok tiba-tiba sepatuku yang sebelah kanan hilang, ya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:13 >
Sumber: Reader's Digest, p.31

“

Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa
mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi."
—Amsal 28:13—
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Hai ... Menikah merupakan satu keputusan penting untuk menuju kepada satu hidup
yang baru ... :)

Alasan Menikah
Seorang pendeta diminta untuk memberkati pernikahan seorang laki-laki yang sudah
jompo dengan seorang wanita setengah baya. Sebelum acara dimulai, lelaki tua itu
terlihat sangat cemas dan resah. Pak pendeta segera menghampirinya dan
menanyakan beberapa hal.
"Apakah kamu mencintai calon istrimu?"
Pria tua itu menjawab, "Mungkin ...."
"Apa dia itu wanita Kristen yang baik?"
"Aku tidak begitu yakin," jawab pria tua itu.
"Apa dia punya banyak uang?" tanya pendeta itu.
"Aku tidak tahu."
"Lalu mengapa kamu menikahinya?" tanya pendeta itu.
"Karena dia bisa menyetir mobil di malam hari," jawab pria tua itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+2:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

TUHAN Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan
menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."
—Kejadian 2:18—
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Halo, Malas dan tidak mau belajar akan berakibat buruk bagi masa depan kita, seperti
kisah si Harry Plethuk berikut ini.

Kerja Di Kantor Pos
Harry Plethuk butuh pekerjaan. Tapi sayang dulunya dia tidak mau sekolah sama sekali.
Dia lebih suka main dan keluyuran sehingga akhirnya dia tidak punya ijazah. Meskipun
begitu, rasa percaya diri Harry kelewat tinggi. Maka, begitu ada pengumuman Kantor
Pos butuh karyawan, dia langsung melamar.
"Mana berkas lamaran dan ijazah Saudara?" pinta petugas penerima lamaran.
"Ijazah?" tanya Harry Plethuk balik. "Apa artinya ijazah. Yang penting 'kan bagaimana
praktek kerjanya."
"Ya, tapi bagaimana kami bisa tahu apa keahlian Saudara?"
"Keahlian? Keahlian apa yang lebih penting di Kantor Pos daripada ini," kata Harry
Plethuk sambil berdiri membungkuk di depan petugas penerimaan pegawai dan
menjulurkan lidahnya.
"Hah?! Keahlian apa itu?" tanya petugas.
"Petugas khusus pengeleman amplop dan perangko," jawab Harry Plethuk.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+13:18 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi, p.94-95

“

Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa
mengindahkan teguran, ia dihormati."
—Amsal 13:18—
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Dear All, Kita curiga sama orang, tapi orang itu malah curiga juga sama kita -- pernah
nggak mengalami kasus seperti itu?

Salah Sangka
Suatu malam di sebuah jalan bebas hambatan ayahku mengeluh tentang mobil yang
ada di belakang mobil kami.
"Orang yang mengemudikan mobil di belakang kita pasti sedang mabuk," katanya.
"Setiap kali aku melambatkan dan meminggirkan mobil agar dia bisa mendahului mobil
kita, eh ... dia malah melambatkan mobilnya. Tapi waktu mobil ini aku kembalikan ke
tengah jalan dan berjalan dengan cepat, dia juga ikut-ikutan ngebut dan selalu berusaha
seolah- olah ingin melanggar mobil kita."
Tiga puluh menit kemudian mobil tersebut mengeluarkan lampu sirine berwarna biru
dan meminta ayah menghentikan mobilnya. Dari dalam mobil tersebut keluar seorang
polisi dan berkata, Maaf Pak, saya harus meminta Anda mengadakan tes alkohol.
Sudah setengah jam ini saya perhatikan Anda terus-menerus mengerem dan
meminggir-minggirkan mobil Anda dengan tiba-tiba. Lalu secara mendadak pula Anda
masuk ke tengah jalan kemudian menyetir dengan kecepatan tinggi."
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Syalom, Makanan apa yang paling sering Anda makan sehari-harinya? Jawabannya
kasih tahu ke pakar kita di bawah ini ya ... :)

Mie Goreng
Seorang pakar kesehatan sedang meneliti kebiasaan makan pada anak-anak di sebuah
Sekolah Dasar. Dia sedang bertanya kepada Cyntia, "Setiap pagi Cyntia sarapan apa
saja?" "Mie goreng," jawab Cyntia
"Lalu kalau makan siangnya apa?" "Mie goreng," jawab Cyntia lagi dengan polosnya.
"Ohhh .... kalau begitu makan malamnya apa donk ... ?" tanya si pakar kesehatan ini
dengan senyum yang dipaksakan.
"Mie goreng," jawab Cyntia lagi.
Jawaban Cyntia yang terakhir itu membuat si pakar kesehatan ini kehilangan rasa
sabarnya dan bertanya, "Apakah kamu hanya menghabiskan harimu dengan makan
mie goreng? Apakah tidak ada hal-hal lain selain makan mie goreng?"
"Tentu ada donk!" jawab Cyntia tetap dengan wajah tanpa dosa.
"Apa itu?" tanya si pakar kesehatan.
"Muntah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:23 >
Sumber: Kiriman dari Evi Dana <evi >

“

Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya
perkataan yang tepat pada waktunya!"
—Amsal 15:23—
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Syalom, Nah ini dia nih humor terfavorit dari semua pengirim .... :) Yang memilih ada 33
orang ... met tersenyum-senyum ya .... ;)

Restoran Baru (Dari Edisi 590/Apr/2003)
Paul dan istrinya adalah sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut. Suatu hari,
mereka makan malam di rumah teman mereka. Setelah selesai makan, para istri
meninggalkan meja dan menuju ke dapur. Para suami mengobrol dan Paul berkata,
"Tadi malam kami makan di sebuah restoran baru, dan masakannya sungguh luar biasa
enaknya. Saya sangat menganjurkan kamu dan istrimu mencoba makanan di restoran
itu!"
Temannya bertanya, "Apa nama restoran itu?"
Paul berpikir sejenak sambil mengerutkan dahinya, sampai akhirnya berkata, "Apa, ya?
Ahhhh ..., apa nama bunga berwarna merah yang sering kau berikan kepada istrimu?"
"Anyelir," jawab temannya.
"Bukan, bukan, bukan itu yang aku maksud, tapi yang satunya lagi!" bantah Paul.
Temannya mencoba lagi menjawab, "Kembang Sepatu?"
"Bukannnnn!!!" kata Paul sambil terus mengingat-ngingat. "Bunga itu ... berwarna
merah dan ada durinya!"
Temannya menjawab, "Ohhh ... yang kau maksud Mawar?"
"Ya ... Ya ... itu dia! Terima kasih banyak!!" kata Paul, sambil tiba- tiba menoleh ke arah
dapur dan berteriak, "Mawar! Tadi malam kita makan di restoran apa?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+4:31 >
Sumber: Kiriman dari Welni <welni >

“

Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan meninggalkan
atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu."
—Ulangan 4:31—
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Syalom, Ha ... ha ... ha ... emang pantes deh kalau banyak juga yang milih humor yang
satu ini sebagai humor favorit mereka (29 orang) soalnya lucu abis sih ... ha ... ha ... ha
... ha .... :D

Sweet Seventeen (Dari Edisi 21 Sep/2000)
Ada seorang anak bertanya pada ibunya, "Bu, pas sweet seventeen nanti boleh bikin
pesta di rumah nggak?"
Yah, kapan lagi anakku bisa pesta sweet seventeen pikir ibunya, "Boleh, nak, biar nanti
Ibu siapkan."
Anak itu kembali bertanya, "Bu, pas sweet seventeen nanti boleh ngundang tementemen nggak?"
Yah, kapan lagi dia bisa kumpul dengan teman-temannya pikir ibunya, "Boleh, boleh,
nanti biar Ibu yang urus undangannya".
Sekali lagi anak itu bertanya, "Bu, Bu, boleh pake baju baru nggak?",
Yah, hanya sekali ini dia bisa sweet seventeen pikir ibunya, "Boleh, boleh ..., nanti Ibu
belikan."
Pada hari ulang tahun ke-17 itu, pesta sudah dirayakan di rumahnya, teman-temannya
sudah datang, anak itu memakai baju barunya dan kembali bertanya pada ibunya. "Bu,
... boleh pakai lipstick nggak?"
"Nggak boleh!" kata ibunya.
"Ah.., Ibu, ini kan cuman terjadi sekali dalam hidup, masa pakai lipstick aja nggak
boleh? Ngadain pesta boleh! Ngundang teman-teman boleh! Pakai baju baru boleh!
Tapi kenapa nggak boleh pakai lipstick?" rengek anaknya.
"Enggak!!! Kamu boleh bikin pesta, kamu boleh ngundang temen-teman, kamu boleh
pakai baju baru, tapi pokoknya kamu nggak boleh pakai lipstick, Bambang!!!!!"
NB: Bagi pembaca yang kebetulan namanya Bambang, jangan marah ya :)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+3:13 >
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Sumber: NN
Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat
“ dikatakan
"hari ini", supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya
”
karena tipu daya dosa."

—Ibrani 3:13—

129

HUMOR 2003

e-humor 626/Juni/2003
Halooo, Aduh... kasihan, itu mungkin kesan kita ketika membaca humor yang satu ini ...
tapi lucu lho ... yang milih aja ada 29 orang ... :)

Bintang (Dari Edisi 391/Jul/2002)
Sabi dan Shekar yang dalam perjalanan di tengah gurun, berniat bermalam di dekat
sebuah oasis. Setelah usai memasang tenda, tidak berapa lama mereka langsung
tertidur lelap. Beberapa jam kemudian Sabi membangunkan Shekar, temannya yang
sangat jujur itu.
"Shekar, lihatlah ke atas dan katakan kepada saya apa yang kamu lihat." "Saya melihat
jutaan bintang." jawab Shekar. "Jadi, apa artinya itu ?" tanya Kemo Sabi lagi.
Shekar merenung sejenak, "Ahli ilmu falak pernah bilang kepada saya, itu adalah jutaan
galaksi yang kemungkinan besar terdiri dari milyaran planet. Ahli nujum juga pernah
bilang pada saya keadaan seperti ini berarti keberuntungan buat orang yang berbintang
Leo. Kalau menurut gelagat waktu, keadaan seperti ini berarti kira-kira jam tiga lewat
seperempat menjelang pagi. Kalau menurut orang alim itu adalah bukti kekuasaan
Tuhan dan kita hanyalah sesuatu yang sangat kecil yang tak berarti di mata Tuhan.
Tetapi kalau ahli meteorologi dan geofisika menafsirkan keadaan seperti ini
menandakan kemungkinan besar besok hari akan sangat cerah. Terus kalau kamu
mengartikannya bagaimana Sabi?"
Sabi geleng kepala dan berkata, "Shekarrrrrrr ..., kamu nggak usah cerita panjaaaangpanjaaaaaaang kaya gituuuuuuuuu ..., harusnya kamu menyadari kalau kita bisa
melihat bintang yang begitu banyak di langit sekarang ini artinya tenda kita dicuri
orang!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+4:23 >
Sumber: Indo-com

“

Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar
kehidupan."
—Amsal 4:23—
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Dear all, Ada 25 orang yang sepakat memilih humor ini sebagai humor favorit mereka.
Simak aja langsung ya ... :)

Otak Termahal (Dari Edisi 07 Mei/1998)
Pada suatu hari di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York, diadakan festival otak
sedunia. Pada festival tersebut dipamerkan dan dijual otak-otak manusia dari seluruh
dunia. Masing-masing negara mengirimkan satu buah otak untuk diwakilkan.
Dari sekian ratus otak, setelah diadakan penelitian, ternyata harga otak termahal
berasal dari 3 negara, yakni Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia.
Ketika seorang pengunjung menanyakan mengapa otak Amerika mahal, si penjual
mengatakan bahwa otak Amerika mahal karena mampu menciptakan teknologi tinggi di
bidang transportasi.
"Lalu, gimana dengan otak Jepang ?", bertanya lagi si pengunjung.
"Kalo otak Jepang mahal, karena Jepang sudah bisa menciptakan teknologi robot yang
super canggih," jawab si penjual.
"Lantas, otak Indonesia?" sahut si pengunjung lagi, penasaran.
"Oooooo ...... kalo yang ini mahal karena masih orisinil dan jarang dipake."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:8 >
Sumber: Kiriman dari Setya A. Sis

“

Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong
hatinya, akan dihina."
—Amsal 12:8—
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Dear, Hati-hati lho kalau abis beli semangka ... soalnya mungkin 23 orang pembaca
yang memilih humor ini sebagai humor favorit mereka pernah juga mengalami hal yang
sama ... :) Betul nggak ???? ;)

Semangka (Dari Edisi 458/Okt/2002)
Seorang bapak membeli semangka pada seorang pedagang di pasar, dengan jaminan
si pedagang bahwa semua semangka yang dijualnya berwarna merah, akhirnya bapak
tersebut membawanya pulang pake motor.
Ketika di perjalanan, Bapak tersebut kurang berhati-hati hingga semangkanya terjatuh
dan pecah yang ternyata warnanya masih belum merah benar alias masih muda.
Dengan geram bapak tadi langsung balik ke si penjual....
Pembeli: "Ternyata Sampeyan ini penipu, tadi katanya semangkanya Merah tapi, coba
Sampeyan lihat! Masih Putih! ."
Dengan tenang si penjual bertanya: Lho, kok, pecahnya seperti ini tadi kenapa, Pak?"
Pembeli:"Jatuh dari motor, tahu!!!"
Penjual:"Ooh, Ini kayaknya semangkanya kaget pak, sampe jadi pucet."
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Huallo semua... Humor yang satu ini adalah humor favorit dari 23 orang. Menurut Anda
lucu nggak nih ... :) siap-siap ketawa ya ...

Beruang Kutub (Dari Edisi 16 Okt/2000)
Suatu hari di Antartika, seekor beruang kutub sedang duduk di salju dengan anaknya.
Tiba-tiba anak beruang bertanya, "Ayah, apakah aku 100% beruang kutub?"
Ayah beruang itu menjawab, "Tentu saja, Nak. Kamu 100% beruang kutub!"
Beberapa menit kemudian, anak beruang itu kembali bertanya, "Ayah, katakan yang
sebenarnya. Aku pasti bisa menerima kenyataan. Betulkah aku 100% beruang kutub?
Bukan beruang madu, bukan beruang coklat dan bukan beruang panda?"
Si Ayah beruang itu menjawab, "Nak, aku 100% beruang kutub, dan ibumu 100%
beruang kutub, jadi kamu juga jelas-jelas 100% beruang kutub."
Setelah beberapa menit berlalu, si anak bertanya lagi, "Ayah, jangan berpikir kalau
Ayah berkata jujur akan membuat aku sedih. Aku tidak sedih. Aku cuma ingin tahu, apa
aku benar-benar 100% beruang kutub?"
Ayah beruang mulai gusar dengan pertanyaan-pertanyaan anaknya. Kini dia balik
bertanya kepada si anak, "Nak, kenapa kamu terus meragukan kalau kamu memang
100% beruang kutub?"
Si anak beruang menjawab, "Karena aku kedinginan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+5:17>
Sumber: Kiriman dari Vivie

“

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah
berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang."
—2 Korintus 5:17—
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Syalom, Selamat membaca ya ... terutama buat 20 orang yang udah memilihnya
sebagai humor favorit mereka.

Mukjizat (Dari Edisi 10 Jan/1999)
Tersebar berita bahwa di sebuah Panti Jompo sering terjadi mukjizat. Warga kota
berbondong-bondong datang berkunjung sambil berharap dapat menyaksikan mukjizat
di panti jompo tersebut. Seorang kaya yang telah berhari-hari menunggu di tempat itu
hampir putus asa karena tidak ada mukjizat apa pun, padahal ia sudah mengeluarkan
banyak uang untuk biaya penginapan. Dengan sedikit rasa dongkol, ia mengeluh
kepada seorang kakek, salah seorang penghuni panti jompo itu.
"Kakek, sudah lama tinggal di sini?"
"Sudah, Cu!"
"Kakek pernah mengalami mukjizat?"
"Setiap hari!"
"Ah, mana mungkin? Kakek jangan bohong!"
"Mau bukti? Dengar, nak! Setiap kali kakek bangun tidur, kakek pasti mengalami
mukjizat! Banyak teman kakek setelah tidur tidak bangun- bangun lagi!"
"?????!!!!!!!!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+12:37>
Sumber: MST book
mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka,
“ Dan meskipun Yesusnamun
mereka tidak percaya kepada-Nya"
”
—Yohanes 12:37—
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Syalom, Ada 19 netters yang memfavoritkan humor ini ... makasih ya .. :)

Tetangga Belakang (Dari Edisi 10 Feb/2000)
Pada suatu hari, seorang Pendeta mengunjungi seorang bapak tua yang tinggal di
suatu tempat yang agak terpencil. Setelah berbincang- bincang sejenak, Pendeta
tersebut bertanya, "Pak, saya mau pamit pulang, mungkin ada sesuatu yang perlu
didoakan?"
"Tolong didoakan semoga saya tidak ada masalah dengan tetangga
belakang."
"Baik, mari kita berdoa. Tuhan tolong Bapak ini, beri dia hikmat supaya bisa
Pendeta :
bersosialisasi dengan baik dengan tetangga di belakang rumahnya, Amin."
Bapak

:

Pendeta lalu berpamitan pulang, tapi setelah sampai di halaman luar Bapak itu berkata
sambil menunjuk ke belakang rumah, "Pak Pendeta, di belakang saya tidak ada rumah,
yang ada hanya kuburan!".
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Raja-raja+6:16>
Sumber: NN
Jawabnya: "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dari pada yang
menyertai mereka."

“

—2 Raja-raja 6:16—
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Syalom, Kepandaian berdalih belum tentu mendatangkan keuntungan. Betul nggak sih?
Oh iya humor ini adalah favorit dari 17 orang pembaca ... ;)

Cipluk (Dari edisi 560/Mar/2003)
Inilah kisah Cipluk di sekolah "TK 0 kecil" ketika disuruh menggambar kuda. Karena
Cipluk nggak bisa menggambar maka dia menggambar sebuah ekor, setelah
dikumpulkan Cipluk dipanggil Ibu guru.
Ibu
Guru
Cipluk
Ibu
Guru

"Cipluk ... kamu kok hanya menggambar ekor ...? Kan Ibu suruh menggambar
kuda ...?"
: (Sambil garuk-garuk kepala) "Anu Bu, ... kudanya ketutupan tembok."
:

: "Yaa sudah, nanti Ibu kasih nilai."

Setelah dikasih nilai, si Cipluk kaget karena dia cuman dapet nilai 1 padahal yang lain
dapat '8', '7' atau '9' lalu si Cipluk menghadap Ibu Guru.
Cipluk : "Buuuu, kok nilai Cipluk cuma '1' nggak kaya' yang lain ...?"
Ibu Guru : "Siapa bilang Ibu ngasih kamu nilai 1?"
Cipluk : "Ini!" (Sambil memperlihatkan gambarnya yang dinilai '1')
Ibu Guru : "Ooo ... itu yang '0' ketutupan tembok ....!!??"
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Syalom, Kisah nyata yang satu ini merupakan pilihan favorit dari 17 netters e-Humor
... :)

Lagu Penyembahan......!?? (Dari Edisi 21 Sep/1997)
Ini cerita yang saya dapet dari adik di Bandung.
Suatu kali seorang pembicara khotbah terlambat datang ke tempat kebaktian. Pada
saat ia datang, seluruh jemaat rupanya sedang menyanyikan penggalan lagu:
"
Halleluya
...
Tuhan
Maha
Kuasa
...
" Halleluya ... Tuhan Maha Kuasa."
Tapi karena memang sudah terlambat maka ketika melihat pembicara datang, MC
segera meminta pembicara naik ke mimbar untuk menyampaikan kotbah.
Karena merasa belum 'masuk' dalam suasana kebaktian, maka sementara jemaat
mengakhiri lagu, pembicara berkata kepada jemaat:
"Mari kita menyanyikan lagu penyembahan ini sekali lagi dari depan, dengan lebih
sungguh-sungguh ...."
Jemaat terkejut! Pemain musik juga terkejut! Tetapi karena taat kepada pengkotbah,
maka perlahan-lahan iringan musik pun mulai mengalun. Jemaat dengan ragu-ragu
mulai menyanyi: "K i n g k o n g badangnya besar, tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh
binatang bebek, ...."
Menyadari apa yang sedang mereka lakukan, jemaat mulai tertawa, semakin lama
semakin keras ....
Kasihan pak pendeta ....!!!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+150:1 >
Sumber: Kiriman dari Handita
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Hai .... Apakah 16 orang yang memfavoritkan humor ini pernah jualan ayam? Dan
pernah 'nggak, punya pengalaman seperti si Joni ini? ... ;p

Berhamburan (Dari Edisi 600/Apr/2003)
Pada suatu hari ada seorang pedagang kaya yang ingin mengadakan hajatan untuk
putranya. Untuk keperluan itu ia datang ke seorang bandar ayam dan memesan 100
ekor ayam.
Pedagang
kaya

"Saya ingin memesan 100 ekor ayam untuk besok, ini alamat saya
(seraya memberikan kartu namanya)."
"Baik tuan, akan saya suruh anak buah saya untuk mengantarkan ke
Bandar ayam :
rumah tuan."
:

Sepulangnya si pedagang kaya, bandar ayam tersebut langsung memanggil seorang
anak buahnya yang bernama Joni dan memberikan instruksi ....
Bandar
ayam
Joni

"Joni, tolong antarkan 100 ekor ayam besok ke alamat ini." [sambil
memberikan kartu nama si pedagang kaya]
: "Nganterin ayam-ayam? Beres Tuan!"
:

Besoknya dengan mengendarai sepeda motor si Joni pergi mengantarkan 100 ekor
ayam tersebut. 50 ekor diletakkan di sebelah kanan dan sisanya 50 ekor lagi diletakkan
di sebelah kiri. Akan tetapi malangnya, di tengah perjalanan dia terjatuh dari sepeda
motornya, dan ayam-ayam yang dia bawa langsung lepas dan lari berhamburan. Orangorang ramai berdatangan untuk mengetahui keadaan si Joni. Tetapi si Joni malah
tertawa terbahak-bahak. Seseorang di antara orang-orang yang datang bertanya,
mungkin ia merasa khawatir karena melihat si Joni yang tertawa-tawa ....
Orang yang
: "Mas, mas nggak apa-apa kan ...? Kepalanya nggak sakit kan ?"
datang
Joni
: "Ha ... ha ... ha ... !"
Orang yang
: "Mas, kenapa Mas?"
datang
"Ha ... ha ... ha ..., dasar ayam-ayam goblok, mau pada kemana lu?
Joni
:
Alamatnya kan ada di gue ... Hua ... ha ... ha ... ha ....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:8 >
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Sumber: Kiriman dari Devina Logito <devina>

“

Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya,
akan jatuh."
—Amsal 10:8—
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Dear All, Siapa yang tidak takut dengan bom sih? Tapi ada lho yang malah bersyukur
dengan adanya bom itu ... simak langsung deh!! (Humor ini adalah pilihan dari 14 orang
pembaca.)

Bersyukur Karena Bom
Ada seorang wartawan yang sedang mewawancarai seorang pendeta yang gerejanya
menjadi korban pemboman.
Wartawan : "Bagaimana perasaan Bapak setelah gereja Bapak dibom?"
Pendeta : "Wah Tuhan itu sangat baik, Mas, bahkan saya sangat bersyukur!"
Wartawan : "Lho kok bisa begitu, Pak Pendeta?"
"Iya ... karena memang gereja itu sudah lama mau saya renovasi, jadi bom
Pendeta :
itu memudahkan kami untuk membongkarnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+107:21 >
Sumber: Nafiri Kasih, p.16

“

Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia."
—Mazmur 107:21—
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Dear All, Gimana ya rasanya jadi dokter gigi yang menangani preman yang sedang
sakit gigi ... ;) (Difavoritkan oleh 13 orang pembaca.)

Preman Sakit Gigi (Dari Edisi 566/Mar/2003)
Suatu malam ada seorang preman yang pergi ke dokter gigi untuk mencabut giginya
yang bolong. Meski berbadan gede tapi ternyata dia takut sama jarum suntik.
Waktu si dokter mau menyuntik, si preman berujar, "Dok, tolong jangan disuntik. Saya
takut, Dok!"
Sang dokter lalu menawarkan segelas bir untuk diminum si preman agar rasa takutnya
bisa berkurang.
Si dokter bertanya, "Bagaimana, Anda sudah lebih berani sekarang?"
Si preman menjawab, "Benar, sekarang saya merasa lebih berani. Mulai sekarang
siapa pun yang berani menyentuh gigi saya, ... akan tau akibatnya!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:1 >
Sumber: Kiriman dari Devina Logito <devina>

“

Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang
yang terhuyung-huyung karenanya."
—Amsal 20:1—
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Salam manis buat semuanya.... Waduhhh ...!!! Gara-gara jam tangan aja, bapak yang
satu ini sewotnya setengah mati ... emangnya ada apa sih ...? Penasaran? Tanya aja
ama 11 orang netters yang memilihnya menjadi humor favorit mereka ... :)

Jam Tangan (Dari Edisi 196/Okt/2001)
Seorang pemuda sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta dengan kereta api.
Persis di depannya duduk seorang bapak. Setelah lama berdiam diri, sambil menguap
sang pemuda bertanya kepada bapak tersebut, "Maaf, jam berapa sekarang, Pak???"
Sebuah pertanyaan yang biasa kita lakukan di mana pun, kapan pun, dan kepada siapa
pun, dan biasanya kita selalu dapat jawaban.
Tapi kali ini sungguh di luar dugaan, si bapak diam saja. Mengira sang bapak agak
kurang dengar, pemuda tersebut mengulanginya sampai 3 kali, namun si bapak tetap
diam tidak bergeming sedikitpun.
Merasa kesal, pemuda langsung mencolek bapak tersebut dan berkata, "Saya heran,
mengapa Bapak tidak menjawab pertanyaan saya? Apa sich susahnya," tanyanya
kesal.
Si bapak menjawab dengan tenang||:||"Bukannya saya nggak mau menjawab, tapi nanti
kalau saya jawab, kita pasti ngomong-ngomong lagi soal ini soal itu, terus, sampai nanti
kita jadi akrab."
Si pemuda melongo mendengar ceramah si bapak, terus dia tanya lagi, "Lalu, apa
salahnya kalau kita akrab?"
Si bapak bilang, "Nanti anak gadis dan istri saya akan menjemput saya di Gambir.
Kalau kita sudah akrab, nanti kita akan turun sama-sama, terus saya pasti
memperkenalkan mereka sama kamu."
Si pemuda tambah bingung, "Terus, Pak??" tanyanya lagi penasaran.
"Istri saya tuch orangnya baik sekali sama semua orang. Nanti dia pasti nawarin kamu
mampir ke rumah. Nanti kamu mampir dan pasti mandi di rumah saya, terus makan di
rumah saya. Kamu nanti lama-lama bisa akrab dengan anak gadis saya dan kamu bisa
jadi pacar anak saya dan lama-lama kamu bisa jadi menantu saya." lanjut si bapak.
Sang pemuda yang tadi sudah bingung sekarang menjadi makin bingung, lantas dia
tanya, "Terus apa hubungannya sama pertanyaan saya yang pertama?"
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Sambil berdiri dan dengan lantang bapak tersebut menjawab, "Masalahnya ... SAYA
TIDAK MAU PUNYA MENANTU SEPERTI KAMU, JAM TANGAN SAJA NGGAK
PUNYA!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:22 >
Sumber: Kiriman dari sidandie

“

Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia
akan mengalami kekurangan."
—Amsal 28:22—
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Salam kasih, Menjadi guru di jaman sekarang memang harus lebih berhati-hati
menghadapi murid-murid. Eh ... mungkin 9 orang yang suka banget ama humor ini
punya profesi guru ya ... ??? ;)

Cerita Kucing (Dari Edisi 607/Mei/2003)
Sehari setelah mendapat tugas sekolah, Badu dan Joko mendapat pujian sekaligus
kritikan dari gurunya.
"Badu, karanganmu tentang "KUCINGKU" kok sama persis dengan tulisan si
Joko?"
Badu : "Kami kan tetangga, Pak."
Guru : "Iya, Pak guru tahu, tetapi mengapa sama persis?"
"Pak guru ini gimana sih, itu kan nyeritain tentang kucing yang sama. Masa
Badu :
isinya lain sih?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Guru :

Sumber: Kiriman dari Riane <riane>

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Syalom, Nah, yang memilih humor ini ada 8 orang juga lho ... :)

Sepatu Boot (Dari Edisi 589/Apr/2003)
Di Amerika, pada saat musim dingin, anak-anak sekolah biasa ke sekolah dengan
memakai jaket tebal, sarung tangan, dan sepatu boot.
Pada suatu saat, seorang guru TK membantu salah satu muridnya yang mengalami
kesulitan menggunakan sepatu bootnya. Sepatu yang dipakai muridnya itu kekecilan.
Dengan susah payah guru itu memakaikan sepatu boot itu ke kaki muridnya.
Setelah sepatu ke dua sudah terpasang, tiba-tiba si murid berkata, "Ibu guru, sepatu ini
terbalik!" Dengan wajah tak percaya dia melihat kaki muridnya, dan benar dia
memasangkan sepatu di kaki yang salah. Dia berpikir melepaskan kembali sepatu itu
akan sama sulitnya dengan memakaikannya. Namun akhirnya dia membenarkannya.
Setelah terpasang dengan benar, muridnya berkata lagi, "Ibu Guru, sebenarnya ini
bukan sepatuku!" Mendengar itu guru itu menjadi agak jengkel, tapi dia tetap berusaha
sabar. Sekali lagi ia berusaha dengan susah payah membantu anak itu melepas
sepatunya.
Setelah sepatu itu terlepas, muridnya itu berkata, "Kenapa sepatuku dilepas lagi? Aku
cuma mau bilang, kalau ini bukan sepatuku, tapi sepatu adikku. Tadi pagi Mama
memaksa aku memakainya karena sepatuku basah." Guru itu tidak tahu apakah harus
menangis atau tertawa ketika mendengar perkataan muridnya itu. Dan dengan sisa-sisa
kesabarannya dia memakaikan kembali sepatu muridnya itu.
Setelah selesai, dengan perasaan lega guru itu berkata, "Nah, Sekarang, pakailah
sarung tanganmu! Udara sangat dingin sekali!"
Anak itu menjawab, "Aku lupa mengeluarkannya dari dalam sepatuku!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+6:4 >
Sumber: Kiriman dari Christina <cris_tin >

“

Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan
Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan,
kesesakan dan kesukaran,"
—2 Korintus 6:4—
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Dear all, Ada 6 netters yang suka banget ama humor ini ... salah satu alasannya adalah
karena bisa jadi ide buat minta doku ama ortu ... :)

Surat (Dari Edisi 22 Okt/2001)
Seorang mahasiswa semester XII menulis surat kepada ayahnya:
>Halo Ayah, >Aku merasa tidak enak karena terus menerus menulis surat kepada Ayah
>untuk meminta uang. Aku merasa malu dan sedih. Aku harus meminta uang >sebesar
Rp 500.000,00 kepada Ayah, walaupun setiap bagian dalam >tubuhku memberontak.
Aku meminta dengan tulus dari hatiku yang paling >dalam, Ayah mau memaklumi dan
memaafkan aku. > >Salam dari ananda, >Tommy. > >NB: Aku merasa berat hati untuk
mengirimkan surat ini, jadi aku coba > untuk mengejar tukang pos yang mengambil
surat ini dari dalam > kotak surat. Aku mau mengambil kembali surat ini dan
membakarnya, > karena surat ini pasti menyusahkan hati Ayah. > Aku berdoa dalam
hati agar aku bisa mendapatkan surat ini > kembali, tapi sudah terlambat.
Beberapa hari kemudian dia menerima balasan surat dari ayahnya yang berisi kalimat
pendek,
>Untuk Tommy, > >"Nak, doamu sudah dikabulkan. Suratmu tidak pernah kuterima" >
>Dari Ayahmu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:20 >
Sumber: LABLaughs LABLaughs.com

“

Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina
ibunya."
—Amsal 15:20—
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Dear all, Semoga terhibur! Terutama buat Anda (5 orang) yang sudah memilihnya
sebagai humor favorit.

Salah Masuk (Dari Edisi 26 Juni/1998)
Seorang pemuda yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta nasional,
harus menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani sebelum diterima. Di rumah sakit, oleh
suster dia diberi termometer untuk mengukur panas badan. Sang pemuda berpikir,
bagaimana cara memakai termometer itu. Karena ia sering menonton film di TV yang
biasanya orang memakai termometer di mulut, maka ia pun memasukkan termometer
itu ke mulutnya. Setelah beberapa saat kemudian, suster datang menghampiri si
pemuda itu dengan wajah terkejut sambil berteriak,
"Ya ampun!! Itu bukan untuk di mulut! Tapi dimasukkan ke sini!", kata suster sambil
menunjuk ke ketiaknya.
????!!!!!!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+1:32 >
Sumber: Kiriman dari BS

“

Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan
orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya."
—Amsal 1:32—
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Syalom, Humor-humor yang dikirim mulai hari ini sampai dengan akhir bulan Juni
adalah humor-humor yang dipilih masing-masing oleh satu orang netters. Selamat
membaca!

Ngebut Benjut! (Dari Edisi 07 Agt/1999)
Kira-kira jam setengah dua maleman, ceritanya ada anak muda ngebut pake' motor RXKing. Pokoknya ngebut banget deh. Ngeeengg.. ngeeenggg... ngeeeeeeeng....!!!
Gayanya kaya' si Tong Eng, pembalap nasional kita.
Eh ... lagi ngebut-ngebutnya, tau-tau ada nenek-nenek nyebrang. Langsung aja si anak
muda itu ngerem mendadak ... ciiii ... ittt ... iiit ... Si nenek selamat, nggak ketabrak.
Fuuihhh ... cuma si anak muda ini udah nggak bisa nahan amarahnya, langsung aja tuh
nenek dibrondong makian.
"Dasar luh nenek-nenek tua peyot, nggak pernah makan sekolahan, nyebrang maen
nyelonong aja -- kagak liat kanan-kiri. Kalo' ketabrak gimana luh ... Udah bosen 'idup -mau cepet mati luh ...!! Dasar nenek bego' ...!!!!".
Wah pokoknya keluar deh semua tuh luapan si anak muda. Selesai anak muda
ngamuk, si nenek tua itu cuma bilang begini:
"Elu 'tuh yang bego'! ... Nabrak aja nggak kena ...!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+2:17 >
Sumber: Kiriman dari Magdalena <lena >

“

Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah raja!"
—1 Petrus 2:17—
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Hai, Nah lo ... kalau punya anak yang salah pengertian seperti ini memang agak repot
deh ... tapi menggemaskan juga sih ... ;)

Kosong (Dari Edisi 30 Mar/1999)
"Bu, Nani sakit perut," keluh si kecil.
"Itu karena perut Nani kosong!", jawab ibunya, "Kalau diisi sesuatu pasti sembuh.
Makan, ya?"
Beberapa saat kemudian, bapaknya Nani, seorang penatua, pulang.
"Bu, urusan jemaat benar-benar membuatku pusing!", keluhnya, "Sakit kepalaku!"
Si Nani, yang sedang disuapi, nyeletuk.
"Itu karena kepala Bapak kosong. Kalau diisi sesuatu pasti sembuh."
"Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang, tidak
dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku
mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+8:11,12 >
Sumber: Kiriman dari Yayasan Maranatha
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Dear all, Doa siapa nih yang didengar dan dikabulkan? :D

Agama/Ibadah (Dari Edisi 5 Okt/1997)
Di tengah hutan ada pemburu yang tiba-tiba berhadapan dengan seekor beruang besar
yang galak dan buas. Dengan gugup, ia mencoba menembaknya, namun gagal. Tak
ada jalan lain, ia melarikan diri.
Pemburu terus berlari dikejar beruang sampai akhirnya sampai pada tepian tebing
curam. Karena kepepet, pemburu ini akhirnya berlutut. melipat jari tangan dan
memejamkan mata, berdoa, sambil berteriak, "Ya Tuhan, ajarilah beruang ini hidup
dalam kebenaran, beragama dan beribadah sebagaimana mestinya!"
Tiba-tiba langit menjadi gelap, dan petir bersahut-sahutan. Beruang yang tinggal
beberapa meter lagi dari pemburu tiba-tiba berhenti mengejar, memandang berkeliling
tampak rancu.
Lalu beruang menadahkan tangan sambil memandang ke langit dan berkata,
"Terimakasih Tuhan, untuk makanan kami yang secukupnya, yang akan segera saya
santap . . . ."
Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan
kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan
iri hati.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+13:13 >
Sumber: NN
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Dear all, Bagaimana sih isinya buku tanpa makna?

Buku Tanpa Makna
Yuni masuk ke sebuah perpustakaan dan berdiri di depan seorang pegawai
perpustakaan tersebut sambil berkata, "Saya mau komplain!"
"Ada apa, Nona?"
Minggu lalu aku meminjam sebuah buku dari perpustakaan ini, dan buku tersebut
sangat tidak bermutu!"
"Memangnya kenapa, Nona?"
"Hurufnya kecil-kecil, tidak ada spasi, tidak ada paragrafnya, semuanya hanya hurufhuruf, tidak ada gambar menarik, dan yang paling menyedihkan, buku itu sama sekali
tidak menceritakan apapun padahal ada banyak nama orang di dalamnya!"
Petugas perpustakaan itu langsung terbelalak dan berkata, "Aha .... Jadi Andalah orang
yang membawa 'buku telepon" kami yang hilang minggu lalu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >
Sumber: LABLaughs

“

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat
menangkap firman-Ku."
—Yohanes 8:43—
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Dear All, Kadang dalam kehidupan ini kita membutuhkan waktu untuk sendiri. Tapi
apakah kesendirian itu mesti berarti kesedihan? Ternyata tidak juga tuh ... :)

Anak Yang Kesepian
Sandy baru saja memulai pekerjaan barunya sebagai seorang konselor di sebuah
sekolah dasar. Dia selalu bersemangat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak di
sekolah itu. Pada suatu jam istirahat, dia melihat seorang anak yang tengah berdiri
sendirian di pinggir lapangan sepak bola padahal teman-temannya yang lain asyik
bermain di tengah-tengah lapangan saling mengoper bola satu sama lain.
Sandy mencoba mendekati anak itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Anak itu
menjawab bahwa keadaannya baik-baik saja. Mendengar jawaban itu Sandy lalu
meninggalkannya.
Beberapa saat kemudian Sandy memperhatikan lagi kalau anak itu masih sendirian di
posisi yang sama. Sandy kini yakin bahwa anak ini pasti sedang mendapat masalah.
Sekali lagi Sandy mendekati anak itu dan berkata penuh kelembutan, "Apakah kamu
mau kalau aku menjadi temanmu?"
Anak itu menjawab, "Oke!" sambil menatap sepintas ke arah Sandy.
Merasa bahwa pendekatannya berhasil Sandy bertanya lagi, "Kenapa kamu berdiri
sendirian di sini?"
"Karena ...," jawab anak itu dengan penuh keheranan, "... aku menjadi penjaga
gawangnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:14 >
Sumber: LABLaughsClean

“

Kami minta juga, Saudara-saudara, tegurlah dengan rukun orang yang tidak mau
bekerja; tabahkan hati orang yang takut; tolonglah orang yang perlu ditolong dan
sabarlah terhadap semua orang."
—1 Tesalonika 5:14—
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Syalom, Ini kejadian fiktif kok, kalau ada yang kena, bertobat deh ... ;p

Syarat Pasangan Hidup
Suatu hari di dalam sebuah kelompok sel .....
"Nin, usiamu khan udah hampir kepala '3' nih, kaya'nya sulit banget kamu nyari
calon suami?"
"Iya nih, Ay, aku sih dari dulu senengnya tuh sama orang yang pas-pasan" (Wih
Nina : rohani bener si Nina ... perasaan nih anak gak kaya gini deh, kata Ayla dalam
hati.)
Ayla : "Ah masa sih? Perasaan banyak deh yang cocok ama kriteriamu itu."
"Mmmhh ... maksudku cari calon suami yg karakternya pas-pasan itu, pas butuh
Nina : rumah, pas ada ..., pas butuh duit pas ada ..., pas butuh mobil pas bener ...
langsung ada."
Ayla : "Uuuuhhhhh ....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+6:33 >
Ayla :

Sumber: Kiriman dari ramsy <ramsy>
Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
“ Tetapi carilah dahulu Kerajaanditambahkan
kepadamu."
”
—Matius 6:33—
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Hai, Semoga terhibur ... :)

Operasi Mata
Temanku adalah seorang resepsionis di sebuah rumah sakit mata dan dia mengaku
pernah dimarahi seorang wanita. "Seseorang mencuri wig-ku (rambut palsu) ketika aku
selesai di operasi kemarin," keluh si wanita.
Untunglah seorang dokter lalu datang dan mencoba untuk menenangkan nyonya itu.
"Saya berani menjamin bahwa tidak ada satu pun staf kami yang melakukan hal itu,
Nyonya." katanya. "Kenapa Anda berpikir kalau wig Anda itu hilang di rumah sakit ini?"
"Begini Pak Dokter, setelah operasi selesai, aku perhatikan kalau wig yang aku kenakan
ini terlihat sangat murahan dan jelek sekali."
"Ohh ... itu berarti ...," dokter itu mencoba menjelaskan dengan penuh bijaksana,
"Operasi katarak Anda sukses!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Yohanes+3:20 >
Sumber: LABLaughsClean

“

Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari pada hati kita serta
mengetahui segala sesuatu."
—1 Yohanes 3:20—
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Syalom, Saking sayangnya anak sama ayahnya bisa saja dia berbuat seperti cerita
yang satu ini ... :)

Dua Ratus Ribu
Karena tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya, Randy yang tinggal sangat jauh
dari tempat tinggal ayahnya, menelepon adiknya Danny dan berkata, "Lakukan apa saja
yang berkesan dan manis untuk Ayah, lalu kirimkan tagihannya padaku."
Beberapa saat kemudian dia menerima tagihan sebesar Rp 200.000,- dan dia langsung
membayarnya. Satu bulan kemudian dia menerima lagi tagihan untuk biaya
pemakaman ayahnya sebesar Rp 200.000,- dan tanpa banyak komentar langsung dia
bayar.
Selanjutnya setiap awal bulan tagihan sebesar Rp 200.000,- untuk biaya pemakaman
ayahnya selalu datang. Randy akhirnya tidak tahan lagi dan langsung menelepon
Danny untuk menanyakan ada apa sebenarnya dengan tagihan itu.
"Baiklah," kata Danny, "Kamu bilang agar aku melakukan sesuatu yang berkesan dan
manis untuk Ayah. Aku pikir Ayah akan terlihat gagah jika menggunakan jas yang
mewah. Jadi ... aku sewakan saja dia "jas" yang paling bagus, seharga Rp 200.000,perbulan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+4:2 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati, yang sudah lama meninggal,
lebih bahagia dari pada orang-orang hidup, yang sekarang masih hidup."
—Pengkhotbah 4:2—

155

”

HUMOR 2003

e-humor 650/Juli/2003
Syalom, Emang sih kalau udah tua pasti banyak cerita yang mengesankan ... :)

Sudah Tua
Tiga nenek yang sudah jompo sedang berdiskusi tentang masa tua mereka. Nenek
pertama berkata, "Kadang-kadang saat sedang berdiri di depan kulkas dan memegang
sebotol selai aku tidak dapat ingat apakah aku sedang mengembalikan selai itu ke
dalam kulkas atau aku akan mengambilnya untuk mengolesi roti."
Nenek kedua tidak mau ketinggalan, "Wah, aku bahkan lebih parah lagi. Kalau aku
sedang berada di tengah tangga, aku jadi bingung apakah aku akan naik atau akan
turun."
"Kalau begitu aku paling beruntung, soalnya aku belum pernah mengalami hal-hal
seperti itu," kata nenek ketiga dengan bangganya sambil mengetuk-ngetukkan
tangannya ke meja. Begitu mendengar suara ketukan tangannya di meja, tiba-tiba
nenek ketiga ini berdiri dan berkata, "Eh, ada yang mengetuk pintu ... aku saja deh yang
buka pintunya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+32:9 >
Sumber: LABLaughsClean

“

Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang
sudah tua yang mengerti keadilan."
—Ayub 32:9—
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Dear all, Wahhh .... kalau belum tahu masalahnya jangan asal pukul donk .... :(

Cegukan
Seorang laki-laki masuk ke sebuah apotek dan bertanya kepada si apoteker, apakah
ada obat yang dapat menghilangkan cegukan.
Tiba-tiba si apoteker langsung menampar pipi pria tersebut.
"Kenapa Anda melakukan hal itu pada saya?" tanya si pria itu.
"Ohh ... itu adalah obat untuk mengatasi cegukan ... lihat Anda sudah tidak cegukan
lagi!" kata si apoteker dengan bangganya.
"Memang saya tidak cegukan! Istrikulah yang sedang cegukan sekarang ini!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kisah Para Rasul+19:36 >
Sumber: Kiriman dari Desriany T. <any >

“

Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah
terburu-buru bertindak."
—Kisah Para Rasul 19:36—
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Dear All, Penuh perhitungan? Itu bagus, coy. Tapi kalau lantas jadi salah perhitungan?
Wah... alamat nggak beres, nich??

Menurut Statistik
Seorang mahasiswa jurusan statistik yang sedang mengendarai mobilnya, selalu saja
meningkatkan kecepatan mobilnya secepat mungkin ketika melewati perempatan dan
melambatkan kembali mobilnya ketika dia sudah melewati setiap perempatan. Suatu
hari temannya menumpang di mobil itu dan memperhatikan gaya si mahasiswa dalam
mengendarai mobilnya. Temannya menanyakan mengapa ia menyetir seperti itu.
Bukankah kalau di perempatan kecepatan mobil justru harus dikurangi.
Si mahasiswa menjawab, "Menurut angka statistik, kecelakaan lebih sering terjadi di
perempatan, jadi aku tidak ingin menghabiskan waktuku terlalu lama di setiap
perempatan yang aku lewati."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+4:24 >
Sumber: Buffalosjokes
Ia berkata lagi: "Camkanlah apa yang kamu dengar! Ukuran yang kamu pakai
“ Lalu
untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi
”
kepadamu."

—Markus 4:24—
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Hai, Sebagai manusia kita pasti sering donk merasa sangat khawatir akan sesuatu yang
sangat kita sayangi ... :)

Daging Tumbuh
Seorang pemilik anjing yang sedang kebingungan dan putus asa menelepon seorang
dokter hewan. Dia mengatakan bahwa ada daging tumbuh di gigi anjingnya. Dokter
hewan itu menyarankan agar dia segera membawa anjingnya ke tempat praktek.
Ketika pemilik anjing itu datang bersama anjingnya, si dokter hewan langsung
memeriksa anjing tersebut, sedangkan si pemiliknya berdiri dengan tegang di
sampingnya. Setelah beberapa saat dokter itu berbalik ke arah si pemilik anjing dan
berkata, "Apakah di rumah Anda ada anak- anak?"
"Oh ... mati aku, apakah penyakit anjingku ini menular?" tanya si pemilik anjing itu
dengan mata berkaca-kaca.
"Oh ... tidak," kata si dokter. "Daging tumbuh ini adalah permen karet!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+6:27 >
Sumber: Jokes for U
karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta
“ Siapakah di antara kamu yang
saja pada jalan hidupnya?"
”
—Matius 6:27—
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Hai, Maksud hati sih menolong, tapi kok malah jadi konyol ya ... :)

Di Dalam Kubangan
Seorang pelaut yang sedang mabuk terperosok ke dalam kubangan yang sangat besar
dan agak dalam di sebuah jalan. Di dalam kubangan itu dia terlihat sedang mencari-cari
sesuatu. Tidak berapa lama dua orang pelaut lainnya melewati jalan itu dan bertanya,
"Hai teman, apa yang kau cari di dalam situ?"
"Ah ... nggak usah banyak tanya, lebih baik kamu tolong aku cepat!" kata si pelaut
mabuk itu gusar.
Karena kasihan, dua pelaut yang baru datang itu langsung ikut masuk ke dalam
kubangan dan segera membantu untuk menemukan apa yang dicari si pelaut yang
sedang mabuk itu. Setelah beberapa lama, si pelaut mabuk tiba-tiba meloncat keluar
dari kubangan dan berteriak dengan keras, "Akhirnya aku menemukannya!"
"Apa sih yang kau dari tadi dan akhirnya kau temukan?" tanya seorang pelaut yang
masih ada di dalam kubangan.
"Daratan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+6:10 >
Sumber: Kiriman dari Abraham <bram >

“

Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian
dalam Kerajaan Allah."
—1 Korintus 6:10—
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Dear all, Kalau mancing nggak dapat ikan malu donk ya ... ;p

Ikan Emas Saja
Hari ini adalah hari yang buruk bagi Jim untuk memancing. Setelah seharian duduk di
tepi sungai, di bawah terik matahari, dia tidak dapat menangkap satu ikan pun. Dalam
perjalanan pulang, dia mampir ke toko ikan dan meminta empat ikan kakap besar.
Dia berkata kepada si penjual, "Aku mau membeli empat ikan kakap besar, tapi jangan
dibungkus, taruh saja di dalam keranjangku ini!"
"Kenapa Anda tidak mau ikan-ikan ini dibungkus?"
"Karena aku mau mengatakan kepada istriku bahwa akulah yang menangkap ikan-ikan
itu."
"Baiklah, tapi aku sarankan kalau lebih baik Anda membeli ikan emas saja." kata si
penjual.
"Lho ... kenapa?" tanya Jim kebingungan.
"Tadi pagi-pagi sekali istrimu datang kemari dan berpesan, kalau sore ini Anda ke sini
untuk membeli ikan, saya harus bilang kepada Anda untuk membeli ikan emas saja. Dia
lebih suka makan ikan emas daripada ikan kakap."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+21:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“ Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya." ”
—Amsal 21:8—
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Syalom, Siapa yang nggak ngeri kalau melihat orang yang tubuhnya berwarna- warni
dipenuhi oleh tato ... iiihhhh .....

Tato
Suatu hari saudara iparku mengundang mantan teman SMA-nya untuk makan malam.
Temannya itu adalah bekas preman dan seluruh tubuhnya dipenuhi tato.
Kami semua duduk semeja makan saat itu, dan keponakanku tidak pernah melepaskan
pandangannya dari tangan teman ayahnya yang penuh dengan tato itu. Dari matanya
terlihat seakan-akan dia menyimpan tanda tanya yang besar.
Akhirnya dengan penuh kesopanan dia bertanya kepada teman ayahnya itu, "Apakah
ibu Anda tidak pernah memberi kertas untuk menulis?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:28 >
Sumber: Kiriman dari Nancy <nancy_2003 >

“

Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah
tanda-tanda pada kulitmu; Akulah TUHAN."
—Imamat 19:28—
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Hai, Di setiap pernikahan pasti ada keharuan yang amat dalam ... apakah Anda pernah
mengalaminya?

Terharu
Selama pernikahan kakakku berlangsung, ibuku berusaha menahan diri untuk tidak
menangis. Namun, akhirnya beliau tidak tahan lagi ketika melihat ke arah nenek dan
kakekku. Saat itu nenekku sedang memegang kursi roda kakekku dan dengan penuh
kasih memegang tangan kakekku. Hal itu langsung membuat ibu menangis penuh
keharuan. Setelah prosesi pernikahan berakhir, ibu langsung menemui nenek dan
berkata bahwa sikap nenek terhadap kakek telah membuat hatinya terharu dan
bahagia.
Nenek berkata, "Oh, aku minta maaf kalau sikapku tadi membuat konsentrasimu buyar,
... tapi aku melakukan hal itu hanya untuk mengecek apakah ayahmu masih hidup."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+7:2 >
Sumber: Jokes for U

“

Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu
hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang
mengikatnya kepada suaminya itu."
—Roma 7:2—
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Syalom, Kalau lagi bernostalgia dengan pasangan Anda, apa saja ya ... yang
dibicarakan?

Pernikahan Perak
Di ulang tahun pernikahan perak, seorang istri mengingatkan suaminya, "Sayang, ingat
tidak, malam di mana kamu melamarku, aku begitu senang, kaget dan terharu,
sehingga selama satu jam aku tidak dapat berbicara bahkan tidak dapat bersuara."
Suaminya dengan santai menjawab, "Iya sayang, aku ingat, soalnya saat itu adalah
satu jam terindah dalam hidupku."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+1:11 >
Sumber: Cleanjokesforu

“

Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih
akan datangpun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup
sesudahnya."
—Pengkhotbah 1:11—
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Dear all, Sudah menikah??? Gimana rasanya ... ??? :)

Obrolan Pria
Dua orang pria sedang menyelesaikan pekerjaan mereka untuk hari itu dan salah satu
dari mereka berkata, "Aku paling tidak suka pulang ke rumah! Setiap malam aku makan
makanan yang itu-itu saja, mencuci piring, memberi makan anjing, lalu pergi tidur."
Temannya berkata, "Kenapa kamu nggak cari pacar saja, lalu menikah. Dia pasti akan
membereskan semua pekerjaan itu."
Tiba-tiba pria pertama tadi berkata sambil memukul meja, "AKU SUDAH MENIKAH!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+31:10 >
Sumber: Laugh a Day

“

Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada
permata."
—Amsal 31:10—
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Dear all, Hai ... Wahhhh .... hebat benar tante kita yang satu ini ... :)

Tom Cruise
Karena menabrak seorang wanita di sebuah trotoar, seorang laki-laki yang wajahnya
mirip sekali dengan Tom Cruise meminta maaf, "Saya mohon maaf atas kecerobohan
saya."
"Oh, tidak apa-apa," kata wanita itu. "Ngomong-ngomong, Anda mirip sekali dengan
suamiku yang kelima."
"Wow!" seru lelaki itu. "Memangnya Anda sudah menikah berapa kali?"
Wanita itu menjawab, "Empat kali!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:28 >
Sumber: Kiriman dari Budi H. <budi >

“

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta
menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya."
—Matius 5:28—
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Dear all, Kisah ini tentang si Johnny kecil lagi ... :)

Nilai Johnny
Johnny pulang ke rumah dengan membawa buku rapornya. Nilai yang terpampang di
buku rapornya itu semuanya bernilai '4' dan '5'.
Orang tuanya mulai menguliahi Johnny, dan Johnny membela dirinya dengan berkata
kalau semua teman di kelasnya mendapat nilai yang sama dengan dia.
"Tidak mungkin! Tahu tidak, nilai teman sebangkumu, David, semuanya '9' dan '8'!"
"David kan lain, Ma!"
"Apanya yang lain?" tanya ayahnya.
"Orang tua David kan pintar semua!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+29:17 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu."
—Amsal 29:17—
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Dear all, Apakah ada yang punya kebiasaan sama seperti joke hari ini ... ;)

Lempar Koin
Seorang pemain golf bertanya kepada temannya, "Tumben kamu datang sangat
terlambat?"
Temannya menjawab, "Ini kan hari Minggu, jadi aku harus melempar koin terlebih
dahulu untuk menentukan apakah aku akan gereja atau bermain golf. Nah, setelah 25
kali lemparan, barulah sisi koin yang aku inginkan keluar."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+4:8 >
Sumber: Laugh for You

“

Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan
datang."
—1 Timotius 4:8—
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Hai, Jokes tentang anak-anak memang tidak pernah ada habis-habisnya ... :)

Lissa
Ibu guru bertanya kepada salah satu muridnya, "Lissa," katanya. "Dapatkah kamu
menjelaskan kepadaku mengapa pekerjaan rumahmu ini diisi dengan tulisan tangan
ayahmu?"
"Bisa, Bu!" jelas Lissa. "Saya 'kan nulisnya pakai bolpen Ayah."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi, p.55

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Syalom, Hari ini kita akan guyon seputar alat musik ... :)

Piano Dan Saxophone
Kalpin membelikan istrinya, Desi, sebuah piano untuk hadiah ulang tahunnya.
Beberapa minggu kemudian, Ipunk, teman Kalpin bertanya mengenai Desi dan
pianonya itu.
"Oh," keluh Kalpin, "Aku akan membujuknya untuk menukarkan piano itu dengan
sebuah saxophone."
"Lho .... memangnya kenapa," tanya Ipunk.
"Karena .... dia tidak mungkin dapat memainkan saxophone sambil bernyanyi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: Kiriman dari Vida <vida >

“

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu,
sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari
kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang."
—1 Petrus 3:7—
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Hai, Anak-anak ... mereka selalu punya cara sendiri untuk memandang suatu peristiwa.
Simak humor berikut.

Baptisan
Seorang ayah mengajak ketiga anaknya ke gereja termasuk anak perempuannya yang
paling bungsu dan berumur 5 tahun. Mereka biasa duduk di bangku terdepan sehingga
mereka dapat melihat seluruh prosesi ibadah.
Hari itu kebetulan ada acara pembaptisan untuk para bayi (baptis kecil). Si gadis kecil
yang berumur lima tahun itu memperhatikan dengan seksama apa saja yang dilakukan
oleh pendeta selama mengadakan prosesi baptisan tersebut, termasuk ketika sang
pendeta membasuh kepala para bayi dengan air.
Dengan wajah penuh kengerian gadis kecil itu berbalik kepada ayahnya dan berkata,
"Papa, kenapa sih Pak Pendeta mencuci rambut bayi-bayi itu?"
"Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+5:13 >
Sumber: Laugh a While
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Syalom, Kalau isteri selalu merasa kekurangan, seorang suami juga harus instropeksi
donk ...

Uang! Uang! Uang!
Eddie yang sudah menikah beberapa tahun yang lalu sedang mengalami masalah. Ia
lalu mendiskusikan permasalahannya itu kepada pendetanya. "Pak Pendeta, saat ini
saya sedang punya masalah dengan wanita yang Pak Pendeta nikahkan dengan saya
di tahun 2002 yang lalu."
"Oh saya sangat prihatin dengan keadaanmu itu, Eddie," kata pendeta itu dengan sedih.
"Sebenarnya apa sih masalahmu?"
"Uang! Bukankah itu akar segala kejahatan? Semua yang dia permasalahkan hanyalah
uang. Setiap hari kerjanya hanya minta uang! Uang! Dan uang saja!"
"Ya ampun! Memangnya uang yang selama ini kamu berikan padanya tuh dipakai untuk
apa?"
"Bagaimana saya tahu, Pak Pendeta! Semenjak menikah saya belum pernah
memberinya uang sesen pun!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:3 >
Sumber: Jokesforu

“

Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri
terhadap suaminya."
—1 Korintus 7:3—

172

”

HUMOR 2003

e-humor 667/Juli/2003
Syalom, Emangnya ada obat yang dengan hanya dipandangin bisa bikin kita sembuh?
Obat di negeri dongeng kali ya ... ????

Petunjuk Pemakaian
"Ini sudah satu bulan berlalu semenjak kunjungan yang terakhir ke sini, tapi
kenapa saya masih belum sembuh juga?"
"Apakah Bapak sudah mengikuti petunjuk pemakaian dari obat yang sudah
Dokter :
saya berikan?"
Pasien : "Oh tentu saja, Dokter. Di botolnya tertulis 'Harus Selalu Tertutup'."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+2:20 >
Pasien :

Sumber: Buffalosjokes

“

Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, bahwa iman tanpa
perbuatan adalah iman yang kosong?"
—Yakobus 2:20—
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Syalom, Bulce (bule celup) lagi ngetren, euy ... kalo mau jadi bulce jangan ikutan kursus
Inggris tapi masuk aja ke salon ... ;p

Kursus Bahasa Inggris
"What's your name?" tanya guru Bahasa Inggris pada Cipluk.
Hari itu adalah hari pertama bagi Cipluk mengikuti kursus Bahasa Inggris. Tentu saja
Cipluk yang asli kampung itu hanya terbengong- bengong saja memandangi guru lesnya. Kejadian ini membuat peserta les lainnya pada tertawa cekikikan.
"My name's Surya," ujar sang guru memberi contoh. "What's your name?" tanyanya
kemudian untuk menguji daya analisa si Cipluk.
Cipluk bukannya mengerti, tetapi malah berbisik pada kawan sebelahnya, "Ngomong
apaan sih dia?"
Kemudian kawannya menjawab, "Dia bertanya siapa namamu?"
"Kenapa pakai Bahasa Inggris. Memang dia tidak bisa Bahasa Indonesia?" tanya Cipluk
lagi pada temannya.
"Uhhh, kamu ini gimana. Ini kan kursus Bahasa Inggris. Jadi ngomongnya juga pakai
Bahasa Inggris donk .... 'Kan tujuannya supaya kita semua lancar ngomong pakai
Bahasa Inggris," omel temannya.
Begitu mendengar penjelasan dari kawannya, si Cipluk langsung bangkit, "Wah, Pak
Guru, kalau begitu saya salah masuk. Saya ikut kursus ini bukan untuk bisa Bahasa
Inggris, tapi supaya saya jadi Bule!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+13:4 >
Sumber: Kiriman dari Priyadi Soeprapto <PriyadiS >

“

Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi
kelimpahan."
—Amsal 13:4—
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Dear All, Segala sesuatu di bumi ada waktunya, ada waktunya untuk denger kabar baik
dan ada juga waktunya untuk denger kabar buruk ... 8-D

Prajurit Bryan
Seorang Sersan pelatih mengumumkan kepada satu pleton tentara baru yang akan
mengikuti pelatihan, "Hari ini saya mempunyai berita baik dan berita buruk. Pertama,
berita baik. Prajurit Bryan akan menjadi patokan kecepatan lari kalian untuk pagi ini."
Mendengar itu para anggota pleton tersebut bertepuk tangan dengan gembira karena
prajurit Bryan adalah seorang yang sangat gemuk dan terkenal kelambanannya. Jadi
larinya pasti sangat santai.
Tiba-tiba sang Sersan melanjutkan pengumumannya, "Berita buruknya adalah prajurit
Bryan akan mengendarai sebuah truk."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+7:8 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi, p.89

“

Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku
berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada
seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!,
maka ia mengerjakannya."
—Lukas 7:8—
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Dear, Kalau bisa, jangan biarkan anak Anda memandikan anjing peliharaannya.

Mencuci
Seorang anak kecil asyik melihat-lihat barang-barang yang dijual di toko kelontong
"Serba Murah". Ia lalu mengambil sekotak deterjen cuci yang super ampuh untuk
membasmi kotoran. Pelayan toko yang kebetulan melihatnya, berjalan mendekat dan
dengan bersahabat bertanya pada si anak, "Kamu punya banyak cucian ya?"
"Oh, bukan, bukan cucian," jawab anak tersebut. "Saya ingin memandikan anjing saya."
"Tapi kamu nggak bisa memakai deterjen ini untuk memandikan anjingmu. Deterjen ini
sangat ampuh, kalau kamu memandikan anjingmu dengan deterjen ini, anjingmu pasti
sakit, malah bisa mati."
Tapi anak tersebut tetap bersikeras, kemudian ia membawa deterjen tersebut ke kasir
dan membayarnya, meskipun pelayan tersebut masih mencoba melarangnya.
Seminggu kemudian si anak datang lagi ke toko itu untuk membeli permen. Pelayan
toko tadi bertanya kepada anak itu tentang kabar anjingnya. "Oh, dia sudah mati," jawab
anak itu.
Pelayan itu langsung menyatakan rasa simpatinya sambil menambahkan, "Aku 'kan
sudah mencoba memberitahu kamu supaya jangan memakai deterjen itu untuk
memandikan anjingmu!"
"Aku pikir bukan deterjen itu yang membunuhnya, Om!" jawab si anak.
"O, ya? Jadi apa donk?"
"Pasti mesin cuci itulah yang menyebabkan kematiannya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+13:11 >
Sumber: LABLaughsClean

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1 Korintus 13:11—
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Syalom, Rasanya romantis juga kalau bisa ngajak istri kita jalan-jalan :)

Mau Kemana?
Seorang suami bertanya pada istrinya, "Kamu ingin merayakan dimana ultah
perkawinan kita nanti?"
Kata istrinya, "Ke tempat yang belum pernah kukunjungi!"
Suaminya menjawab dengn mantap, "Kalau begitu ke dapur kita aja ya ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:25 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan
telah menyerahkan diri-Nya baginya."
—Efesus 5:25—
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Hai, Bangga juga ya kalau jadi lulusan dari universitas yang terkemuka :)

Lulusan Harvard
Dua pemuda yang baru saja diwisuda dari Universitas Harvard bercakap- cakap dengan
sangat antusias, penuh semangat, dan bangga sembari masuk ke dalam sebuah taksi
di kota Boston.
Kedua pemuda itu membicarakan mengenai perusahaan-perusahaan besar yang akan
mereka masuki untuk bekerja dan pasti banyak perusahaan yang menginginkan lulusan
Harvard.
Sopir taksi yang mendengar percakapan kedua pemuda tadi bertanya, "Apakah kalian
baru lulus dari Harvard?"
"Ya, Bang! Kami lulusan 2003," jawab mereka berdua dengan bangga.
Si sopir lalu mengulurkan tangannya mengajak mereka bersalaman sambil berkata,
"Wah sama donk ... aku lulusan 1990"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:2 >
Sumber: LABLaughsClean

“

Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang
rendah hati."
—Amsal 11:2—
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Halo, Anda juga punya cerita yang berkesan di pemberkatan nikah Anda?

Cinta Dan Pernikahan
Semalam aku dan ayahku sedang bercakap-cakap tentang cinta dan pernikahan. Ia
memberitahuku bahwa ketika ayah dan ibu menikah dulu, ia langsung tahu bakal seperti
apa rumah tangganya nanti.
Pada waktu itu saat Pendeta bertanya kepada ibu, "Apakah engkau bersedia menerima
pria ini sebagai suamimu?" Dan ibuku menjawab, "Saya bersedia!"
Kemudian Pendeta bertanya kepada ayahku, "Apakah engkau bersedia menerima
wanita ini sebagai istrimu."
Dengan cepat ibu menjawab, "Ya .. ya ... dia bersedia ...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:4 >
Sumber: DafterLafter

“

Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah
seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya."
—Amsal 12:4—
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Syalom, Penasaran pengen baca ceritanya? Langsung aja deh ... :)

Terima Kasih Ala Indian
Semasa kuliah, anakku, Andre, tinggal sekamar dengan seorang anak keturunan suku
Indian asli.
Pada suatu waktu, aku dan anakku sedang bercakap-cakap di ruang keluarga. Saat itu
ia mengatakan, menurut teman Indiannya itu, dalam bahasa Indian tidak ada kata
'maaf'.
Lalu kataku, "Wah, susah sekali,ya! Kalau kamu secara tidak sengaja mengucapkan
kata-kata yang 'nggak sopan, kamu harus mengucapkannya dalam arti yang lebih baik,
soalnya kamu nggak bisa mencabut kata-kata itu lagi dengan ucapan maaf."
"Ya, iya lah ...." jawab Andre.
Masih penasaran, aku bertanya lagi, "Kalau pada suatu saat teman Indianmu itu
berjalan dan secara tidak sengaja menabrak seseorang yang sedang membawa banyak
buku dan buku itu jatuh berhamburan, apa yang akan dia katakan?"
Anakku berpikir sebentar lalu berkata, "Ooopss!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:7 >
Sumber: Dafterlafter

“

Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia
mengucapkan kata-kata dusta."
—Amsal 17:7—
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Dear all .... Ayooo pilih dasi atau sepatu nih ... ;)

Dasi Dan Sepatu
Pembeli : "Berapa harga dasi itu?"
Penjual : "Seratus lima puluh ribu rupiah!!"
"Mahal sekali! Saya bisa membeli sepasang sepatu dengan uang sebanyak
Pembeli :
itu!"
Penjual : "Silakan saja pasang sepatu itu di leher Anda!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:18 >
Sumber: Buffalosjokes
tetapi orang yang sabar memadamkan
“ Si pemarah membangkitkan pertengkaran,
perbantahan."
”
—Amsal 15:18—
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Syalom, Kalau belum waktunya, nggak usah buru-buru menikah deh ... :)

Pernikahan Dini
Udin yang tinggal di sebuah pelosok desa punya maksud pengen segera 'married'. Di
suatu malam Udin tidak bisa membendung keinginannya itu dan menyampaikannya
kepada ayah dan ibunya.
"Udin, anakku," jawab ibunya, "Kamu belum bisa menikah, soalnya kamu adalah anak
kesayangan kami!"
"Tapi, Nyak," protes Udin, "Umurku udah 38 tahun minggu lalu. Masak belum boleh
nikah, sih?"
"Iya, iya! Kami tahu, sayang," sahut ayahnya, "Tapi Nyak dan Babe pikir, kamu harus
menamatkan SMU-mu dulu baru boleh nikah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+3:11 >
Sumber: Kiriman dari Septian <tyan>

“

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan
yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir."
—Pengkhotbah 3:11—
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Dear all, Apa saja akan dilakukan iblis untuk menjerat kita .... Hati-hati lho!

Kata Iblis
Seorang pendeta yang cukup miskin, menjadi naik pitam ketika bertengkar dengan
istrinya yang membeli baju seharga 200 ribu.
"Teganya, kamu!" teriak pendeta.
"Aku lagi nggak sadar, Pa," sesalnya. "Waktu itu sedang di toko pakaian, cuman
melihat-lihat pakaian yang di jual. Lalu secara nggak sadar aku mencoba salah satu.
Dan seperti ada suara berbisik di telingaku, 'Wahhh, kamu cantik sekali lho pakai baju
itu! Ayo beli aja!'"
"Lho itu kan suara iblis! Kamu seharusnya tahu cara menghadapinya," sela Pak
Pendeta, "Tengking saja dia dengan kalimat 'Enyah kau iblis, menyingkirlah kau dari
hadapanku!!'"
"Sudah, aku sudah menengkingnya seperti itu, tapi beberapa saat kemudian iblis itu
berkata lagi, 'Waaahh ... dengan memakai baju itu, dari belakang kamu terlihat lebih
cantik lagi lho!!!'"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+5:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti
singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya."
—1 Petrus 5:8—
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e-humor 678/Agustus/2003
Syalom, Wah ternyata menutupi wajah dengan stocking merupakan teknik yang sering
digunakan para perampok, termasuk yang satu ini ... :p

Stocking
Seorang pedagang permata menghubungi kantor kepolisian karena ia kerampokan.
"Bapak nggak akan percaya, deh, sama apa yang saya alami. Sebuah truk parkir
mundur di depan pintu toko saya, lalu pintu belakangnya terbuka dan keluarlah seekor
gajah dan masuk ke toko. Ia menjebol etalase perhiasan saya, lalu menjulurkan
belalainya dan menghisap habis semua perhiasan yang ada. Dan dengan santainya ia
kembali ke dalam truk dan pergi meninggalkan saya yang ketakutan."
Polisi yang melayani pedagang tersebut menjawab, "Bisa Bapak berikan keterangan
untuk identifikasi awal kami, apakah gajah itu berasal dari Afrika atau India?"
"Apa bedanya?" tanya pedagang.
"Yah, kalau gajah Afrika kupingnya besar, gajah India kupingnya kecil," sahut polisi.
"Mana saya tahu, Pak. Soalnya dia menutup kedua kupingnya dengan stocking!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Wahyu+16:15 >
Sumber: Kiriman dari Seno <seno >
Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan
“ yang
memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan
”
jangan kelihatan kemaluannya."

—Wahyu 16:15—
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Syalom, Mau tahu apa yang dipikirkan anak-anak tentang masuk surga?

Masuk Surga
Pendeta Abdul sedang mengajar Sekolah Minggu.
"Anak-anak, kalo saya menjual mobil dan rumah saya yang garasinya gede, lalu
memberikan semua hasil penjualan itu ke gereja, apakah saya bisa masuk surga?"
tanya Pendeta Abdul.
"Tidak!!" jawab anak-anak serempak.
"Nah, kalo saya membersihkan gereja tiap hari, memotongi rumputnya, dan
memastikan segala sesuatu yang ada di gereja selalu rapi dan bersih, bisa nggak saya
masuk surga?" tanya Pendeta Abdul lagi.
Anak-anak menjawab lagi, "Nggak bisa!"
"Baiklah. Kalo sekarang saya seorang penyayang binatang dan suka memberi permen
ke anak-anak, dan mencintai istri saya dengan sepenuh hati, sudah bisakah saya
masuk surga?" Pendeta Abdul bertanya lagi.
Sekali lagi jawaban anak-anak, "Nggak bisa!"
"Ok, Ok," lalu ia meneruskan, "Jadi gimana donk caranya masuk surga?"
Seorang bocah berusia 5 tahun berteriak keras, "Bapak Pendeta harus mati dulu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+7:21 >
Sumber: Jokesforu

“

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke
dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di
sorga."
—Matius 7:21—

185

”

HUMOR 2003

e-humor 680/Agustus/2003
Syalom, Apakah ada manusia yang sempurna ... ???

Erick Nugraha
Seorang pria yang baru keluar dari kantornya akan pulang dengan taksi, dan kebetulan
sekali ada taksi yang pas lewat dan berhenti di depannya. Wah, untung banget gue,
pikir pria tersebut. Lalu ia masuk ke taksi itu.
"Waktu yang tepat," kata supir taksi. "Anda mirip dengan Erick."
"Siapa?"
"Erick Nugraha. Ia pria yang selalu melakukan segalanya dengan tepat," sahut sopir.
"Seperti Anda yang begitu butuh taksi langsung dapet. Itu selalu terjadi pada Erick."
"Ah, walaupun begitu, pasti akan selalu ada ketidaksempurnaan dalam diri setiap
orang," kata si pria kepada sopir itu.
"Wahh kalau Erick tuh nggak!" jawab supir. "Dia seorang atlet yang hebat. Main tenis
sebagaimana pemain profesional, main golf sebagai seorang pemain pro. Dia juga bisa
menyanyi seperti penyanyi bariton di opera dan berdansa seperti layaknya bintang
dansa di Broadway."
"Erick tuh hebat sekali, yah?" kagum pria tersebut.
"Oh, iya." lanjut si supir. "Memorinya juga kuat. Dia bisa ingat ulang tahun tiap orang.
Tahu segalanya tentang anggur, bahkan sendok dan garpu apa yang cocok untuk tiap
jenis makanan. Dia bisa memperbaiki apa aja. Tidak seperti saya, memperbaiki kompor
di rumah aja malah bikin kompornya terbakar!"
"Hmm ... kalau si Erick tuh sehebat itu, nggak heran kalau Anda ingat semua hal
tentang dia."
"Iya sih ... Tapi terus terang saya belum pernah bertemu dengan Erick secara
langsung!"
"Lalu bagaimana Anda bisa tahu banyak soal dia?" tanya si pria itu dengan heran.
Dengan wajah memelas sopir taksi itu berkata, "Saya menikah dengan jandanya Erick!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+19:21 >
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“

Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah
segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan
beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku."
—Matius 19:21—
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Dear all, Firman Tuhan akan selalu menguatkan dalam setiap ketakutan kita ... :)

Tanyakanlah
Seorang wanita Kristen sedang mengadakan perjalanan bisnis menggunakan pesawat
terbang. Perjalanan dengan pesawat selalu membuatnya gugup, jadi dia selalu
membawa Alkitab untuk dia baca dan menolongnya rileks. Pada penerbangan kali ini,
dia duduk di samping seorang pria. Saat si pria melihat wanita ini membaca Alkitab dia
sempat tertawa kecil lalu kembali melakukan aktivitasnya.
Beberapa saat kemudian, dia bertanya kepada wanita itu, "Anda tidak benar-benar
percaya dengan semua cerita yang ada di kitab itu, kan?"
Jawab wanita itu, "Tentu saja percaya semuanya. Ini kan Alkitab!"
Kata si pria, "Baiklah, bagaimana tentang cerita pria yang ditelan ikan paus?"
Jawab wanita itu, "Oh, Yunus! Ya, saya percaya itu. Semuanya cerita tentang dia
tertulis dalam alkitab."
Si pria bertanya lagi, "Menurut Anda, bagaimana cara Yunus mampu bertahan di dalam
perut ikan paus?"
"Wah, saya nggak tahu. Nanti kalo saya sudah di surga akan saya tanyakan padanya,"
jawab wanita itu.
"Bagaimana kalau dia nggak ada di surga?" si pria bertanya dengan nada mengejek.
"Oh ... kalau begitu Anda saja yang menanyakannya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+16:20 >
Sumber: Kiriman dari Vida <vida_>

“

Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang
yang percaya kepada TUHAN."
—Mazmur 16:20—
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Dear all, Wahhh gini ini kalau tidak mau menjadi diri sendiri, malah malu ....

Restoran Italia
Seorang pemuda membawa pacarnya ke sebuah restoran Italia yang sangat terkenal.
Dia sendiri belum pernah masuk ke sana, tapi demi mengesankan pacarnya, dia
memberanikan diri untuk masuk ke sana.
Setelah mereka duduk dan mencicipi anggur yang disajikan, si pria mengambil menu
dan mulai memesan.
Karena bingung melihat nama-nama aneh masakan Italia, dia memilih sembarang.
"Pelayan, kami mau pesan Giuseppe Spomdalucci," kata si pria sambil memberi
penekanan pada aksen Italinya.
"Maaf, Tuan," jawab pelayan. "Itu nama pemilik restoran ini!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+6:4 >
Sumber: Jokesforu
Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya
“ ialah
mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah,
”
curiga,"

—1 Timotius 6:4—
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Dear all, Hai gimana kabarnya hari ini ... :)

Kebiasaan Buruk
Akhir-akhir ini Bonar bingung, karena sudah 4 hari ini setiap jam 4 pagi anjingnya selalu
menggonggong, dan suaranya sangat keras. Gonggongannya ini pasti sangat
mengganggu tetangga di sekitarnya, apalagi yang belum bangun.
Suatu subuh, Bonar terbangun oleh suara anjingnya. Ia lalu beranjak dari kamarnya dan
melihat ke luar jendela. Ia kaget melihat tetangganya sedang melemparkan kerikil ke
arah anjingnya. Walaupun lemparannya tidak kena, tapi anjing Bonar pasti terusik dan
menggonggong terus-menerus. Bonar langsung keluar dari rumah dan meminta
penjelasan kenapa tetangganya itu mengganggu anjingnya.
"Aku minta maaf!" kata tetangganya. "Aku sebenarnya nggak berniat melempari
anjingmu kok! Aku cuma mau mengganggunya supaya dia menggonggong. Soalnya Ibu
mertuaku sedang berkunjung ke rumahku. Dia bilang kalau dia tidak bisa tidur dengan
nyenyak di rumahku, dia akan segera pulang ke rumahnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+2:23 >
Sumber: DraftLafter

“

Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu
bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran,"
—2 Timotius 2:23—
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e-humor 684/Agustus/2003
Syalom, Gosipppp .... makin digosok makin sippp .... :)

Joan
Joan, si tukang gosip dan 'pengawas moralitas kota', pada suatu pertemuan dewan
kota, menggosip bahwa tetangganya, George, telah menjadi alkoholik. Beberapa hari
yang lalu ia melihat truk George diparkir di depan satu-satunya bar di kota mereka
sampai larut malam.
George yang kebetulan ada di situ dan mendengar gosip tentang dirinya hanya
memandangi Joan, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Malam itu juga, sepulang dari pertemuan, George memarkir mobilnya di depan rumah
Joan, lalu ia pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan meninggalkan truknya di
depan rumah Joan selama tiga hari tiga malam.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+2:1 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain,
engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain,
engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain,
melakukan hal-hal yang sama."
—Roma 2:1—
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e-humor 685/Agustus/2003
Hai ..., Anda orang yang penuh tanggung jawab ... ??? Bertanggung jawab dalam hal
apa ... <??>

Bertanggung Jawab
Seorang pria yang berusia 22 tahun, memutuskan untuk mengajukan lamaran kerja ke
sebuah perusahaan baru di kotanya.
Saat dia memasuki kantor itu, si resepsionis memberikannya beberapa formulir yang
harus diisi. Kemudian pria itu diantarkan ke ruangan kepala personalia untuk
diwawancarai.
Setelah beberapa saat si kepala personalia menjelaskan mengenai perusahaan
tersebut, dia berkata kepada pria itu, "Kami sangat memerlukan seorang pekerja yang
bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya."
Pria muda itu menjawab tanpa ragu-ragu, "Oh iya ... saya pastikan kalau saya adalah
orang yang Anda butuhkan! Di perusahaan mana pun saya bekerja, sayalah orang yang
bertanggung jawab terhadap semua kesalahan dan permasalahan yang terjadi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+13:16 >
Sumber: Jokes of the day

“

Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan
kebodohan."
—Amsal 13:16—
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e-humor 686/Agustus/2003
Syalom, Waduh kalo caranya memberi perhatian seperti kisah berikut ini ... Dijamin
Anda juga pasti nggak mau mencobanya suatu saat nanti .... :)

Gantian
Dua orang pria tua sedang duduk di sebuah restoran dan memesan makanan.
Pelayan
: "Anda berdua ingin memesan apa?"
Pria tua pertama : "Saya ingin makan Chicken Steak."
Pria tua kedua : "Dan saya ingin segelas orange juice."
Setelah pesanan tersaji di meja mereka, pria tua pertama langsung menyantap
makanannya dan pria tua kedua langsung meminum juice pesanannya. Setelah selesai
makan dan minum, pria tua pertama memanggil pelayan.
Pelayan
Pria
pertama
Pelayan
Pria
pertama

: "Anda ingin memesan apa lagi, Pak?"
tua "Saya ingin segelas orange juice dan teman saya ini ingin makan
:
Chicken Steak."
"Lho, kenapa tadi tidak sekalian pesan dua Chicken Steak dan dua
:
gelas orange juice?"
tua "Itu karena kami berdua hanya punya satu set gigi palsu ... jadi, ya ...
:
harus gantian memakainya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+2:4 >

Sumber: Jokes of the day

“

Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga."
—Filipi 2:4—
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e-humor 687/Agustus/2003
Hai ... Anda termasuk orang yang tidak pernah ngaret??

Pujian
Seorang penumpang yang akan meninggalkan pesawat setelah pesawat itu mendarat
tersenyum puas dan mengucapkan rasa senangnya kepada pramugari pesawat
tersebut, "Saya sangat senang terhadap pelayanan Anda, para kru dan kepada kapten
pesawat ini, karena sudah menepati waktu penerbangan. Saya sudah terlalu sering
menumpangi pesawat yang tidak on time dan selalu terlambat! Aku akan segera
menelepon kantor utama kalian, dan mengatakan hal ini kepada bos Anda!"
"Terima kasih, Pak," kata si pramugari, "Tapi aku pikir Anda harus tahu kalau -- ini
adalah pesawat yang harusnya terbang kemarin pagi!"
Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya,
akan dihina."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:8 >
Sumber: Buffalosjokes
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Halo, Seorang wanita pastilah ingin selalu terlihat cantik dan mewah ... :)

Pakai Yang Mana
Shanti dan Santo adalah sepasang suami istri yang berencana akan makan malam di
luar.
"Sayang, aku harus pakai baju yang merek GUCCI atau CHANEL?" Shanti meminta
pendapat suaminya.
"Aku nggak peduli!" jawab suaminya.
Beberapa menit kemudian Shanti bertanya lagi, "Santo, aku pakai jam tangan yang
mana nih ... ROLEX atau ALBA?"
"Siapa yang peduli?" jawab Santo dengan malas.
Beberapa menit berlalu dan Shanti bertanya lagi, "Santo sayang, aku lebih bagus pakai
cincin berlian yang 23 karat atau yang 24 karat?"
Lalu Santo menjawab, "Shanti, aku nggak peduli apa yang akan kamu pakai! Tapi kalau
kau tidak segera beranjak dari depan kaca itu, 'Warung Bakso Pak Bagong' akan
segera tutup dan kita akan kelaparan karena tidak makan malam!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+2:9 >
Sumber: Jokesforu

“

Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas,
dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan
memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,"
—1 Timotius 2:9—
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e-humor 689/September/2003
Syalom, Informasi yang kurang lengkap tentu saja bisa mengakibatkan hal-hal yang
lucu ... :)

Tikus Liar
Seorang ibu muda memiliki anak perempuan yang masih kecil. Anak ini suka banget
sama binatang, tapi suatu hari ia digigit oleh tikus tanah kecil yang ditemukannya. Si
anak memasukkan tikus itu dalam kantung dan membawanya pulang. Lalu ia
menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya. Khawatir terkena rabies, ibu ini
menghubungi petugas kesehatan lingkungan yang segera mengirim seorang petugas
untuk datang.
Saat mobil petugas tiba, seorang petugas berbadan besar keluar dari mobil itu. Ia
mengenakan sarung tangan dan mengambil sepasang jaring yang besar sekali dari
dalam mobilnya.
Ketika melihat petugas yang datang lengkap dengan perlengkapan "beratnya" itu, si ibu
langsung berusaha menahan tawanya sambil menyerahkan kotak sepatu tempat tikus
itu diamankan.
Begitu melihat ekspresi aneh si ibu, petugas tadi berkata dengan wajah yang memerah,
"Jangan menatapku seperti itu, Nyonya! Bosku hanya berkata bahwa di rumah ini ada
binatang liar!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+6:11 >
Sumber: Kiriman dari Aldi <aldianto >

“

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan
melawan tipu muslihat Iblis."
—Efesus 6:11—
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e-humor 690/September/2003
Halo, Ini kisah sepasang pengantin baru .... Punya pengalaman yang sama??

Sarapan
Seorang wanita yang baru saja menjadi seorang istri berkata kepada suaminya,
"Sayang, kalau saat ini kau membantuku dengan membuat roti bakar dan menyiapkan
teh, aku pasti dapat menyiapkan sarapan kita dengan cepat."
"Oke, aku bisa! Memangnya apa sih menu sarapan kita pagi ini?"
"Roti bakar dan teh panas!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+31:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada
permata."
—Amsal 31:10—
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e-humor 691/September/2003
Dear all, Sudah menemukan pasangan Anda ... ??? ... :)

Pasangan
Anak kecil 1 : "DEWI kan pasangannya DEWA ..."
"Setuju!!! Kakak gua jadi PRAMUGARI. N'tar pasti dapet suami
Anak kecil 2 :
PRAMUGARA!"
Anak kecil 3 : [Dengan bangga nyambungin ...] "Kakak gua PENJAHIT ..!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+6:14 >
Sumber: Indocom

“

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang
yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan
kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"
—2 Korintus 6:14—
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e-humor 692/September/2003
Syalom, Apa yang dilakukan guru, kemungkinan besar akan dilakukan muridnya.

Bertemu Plato
Di sebuah sekolah yang memiliki peraturan super ketat, ada peraturan yang
menyebutkan bahwa jika sedang menulis, tidak boleh ada satu anak pun yang
berbicara.
Suatu saat di sebuah kelas, seorang guru memberikan tugas menulis untuk muridmuridnya. Sang guru mengawasi anak-anak yang sedang menulis dengan sangat
tenang itu. Saking heningnya suasana kelas, guru itu pun akhirnya tertidur.
Tiba-tiba dia terbangun oleh suara seorang muridnya yang sedang berusaha
membangunkan dia. Untuk menutupi rasa malunya, guru itu berkata, "Aku selalu
berharap bisa bertemu dengan Plato, dan ternyata tadi aku bertemu dengan dia dalam
mimpi."
Keesokan harinya seorang murid tertidur ketika mendengarkan gurunya sedang
menerangkan pelajaran. Ketika melihat muridnya tertidur, guru itu membangunkannya
dan bertanya, "Kenapa kamu tertidur?"
Murid itu dengan tenang menjawab, "Pak, bukan Bapak saja yang ingin bertemu
dengan Plato. Aku juga sangat ingin bertemu dengan dia. Dan tadi dalam mimpi aku
bertemu dengan dia."
"Lalu apa yang dikatakan Plato padamu?" tanya gurunya.
"Kata Plato, kemarin dia tidak bertemu dengan Bapak kok!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+5:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak.
Tetapi takutlah akan Allah."
—Pengkhotbah 5:7—
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Dear all, Olahraga ternyata penting juga untuk hewan ... :)

Olahraga Hewan
Seorang dokter hewan berkata kepada seorang pemilik anjing yang membawa
anjingnya untuk diperiksa, "Anda harus pastikan bahwa anjing Anda berolahraga setiap
hari. Anjing Anda kurang gerak dan perlu banyak jogging. Latihlah dia bermain lemparlemparan setiap pagi dan sore."
"Tapi dokter, aku tidak bisa mengajaknya bermain lempar-lemparan," kata si pemilik
anjing itu.
"Lho, kenapa tidak ... ???"
"Soalnya dia kan nggak bisa melempar!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+27:23 >
Sumber: JustkiddinG

“

Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan
hewanmu."
—Amsal 27:23—
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Syalom, Apakah bagi Anda ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ??

Tiada Yang Mustahil
Guru

: "Anak-anak, kalian harus percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan
keluarnya ... tidak ada yang mustahil untuk bisa diselesaikan."
Melissa : "Waahh ... berarti tidak mustahil kalau seluruh odol yang aku keluarkan dari
dalam tubenya tadi pagi, bisa aku masukkan lagi donk, Bu!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+9:23 >
Sumber: Kiriman dari < agung >

“

Jawab
Yesus

:

"Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang
yang percaya!"
—Markus 9:23—
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Haii ... Wahhh ternyata satria yang satu ini tidak dapat bertugas dengan baik!

Satria
Seorang satria dan beberapa prajurit kembali ke istana setelah melewati pertempuran
yang sengit di medan perang.
"Bagaimana hasil dari peperangan kita?" tanya Sang Raja.
"Tuanku Raja," jawab si satria dengan bangga, "Saya dan pasukan sudah menjarah,
merampok, dan membumihanguskan wilayah musuh Anda yang berada di sebelah
utara!"
"APAA??!!" teriak Sang Raja saking kagetnya. "Saya tidak pernah punya musuh di
wilayah utara!"
"OHHHHHHHHHH ......!" respon si satria, "Itu berarti ... mulai saat ini Anda akan
mempunyai musuh di utara ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+8:5 >
Sumber: Joke of the Day

“

Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan,
dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan,"
—Pengkhotbah 8:5—
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Halo, Orang pelit itu pasti jarang temannya loh .... ;p

Surprise Dari Paijo
Paijo terkenal pelit bin kikir alias pedit bin bahil. Malam itu, saat dapet giliran siskamling,
dia bikin 'surprise' kepada temen rombongan ronda.
"Malam-malam gini masih ada warung buka nggak, ya?!" tanya Paijo kepada tementemennya.
Salah seorang temen yang semula terkantuk-kantuk jadi bersemangat untuk begadang
lagi, dengan bersemangat pula ia menjawab, "Ada! Ada! Warung Bu Prapto selalu buka
sampai malam..."
Paijo pun merogoh kantong celananya lalu berkata, "Nih kunci sepeda gua, lu ke sana,
ya! Kasih tau, suruh tutup, takut ada rampok ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+6:10 >
Sumber: Indocom

“

Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian
dalam Kerajaan Allah."
—1 Korintus 6:10—
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Hai ... Punya barang baru selalu bisa bikin kita keasyikan ... :)

Mobil Baru Bang Seto
Bang Seto baru saja membeli sebuah mobil baru. Dia sangat menyukai mobilnya
tersebut. Setiap dia mengendarai mobilnya itu, dia selalu merasa bahagia dan tidak
peduli akan sekelilingnya.
Suatu hari dia sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah mal. Bang Seto sangat
menikmati saat-saat mengendarai mobil barunya itu. Sedang asyik-asyiknya
mengemudi dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada yang ketinggalan di mal
tadi. Dia lalu berhenti dan memeriksa semua belanjaannya. Tetapi tidak ada satu pun
yang terlupa. Setelah yakin bahwa tidak ada yang tertinggal, dia menjalankan mobilnya
lagi. Beberapa saat kemudian dia berhenti lagi untuk memeriksa dompet dan
ponselnya. Ternyata masih ada. Akhirnya dia mantap bahwa itu hanya perasaannya
saja. Dan dia pulang dengan hati tenang.
Ketika ia sampai di rumah dia langsung disambut anaknya. Tidak lama kemudian
anaknya dengan heran bertanya, "Papa, ... Mama mana?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+8:19 >
Sumber: Jokesforu

“

Tetapi jika engkau sama sekali melupakan TUHAN, Allahmu, dan mengikuti allah
lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku
memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa;"
—Yesaya 8:19—
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Dear all, Apakah Anda sering mempunyai kesulitan dalam menentukan pilihan???

Pilihan
Dalam suatu penerbangan, ketika tiba saatnya untuk makan malam, seorang pramugari
bertanya kepada salah satu penumpang, "Anda ingin makan malam, Tuan?"
"Apa saja pilihannya?" tanya penumpang itu.
"Ya atau tidak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+1:19 >
Sumber: Jokesforu

“

Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah
kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah "ya" dan "tidak",
tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada "ya"."
—2 Korintus 1:19—
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Dear all, Hari ini tersenyumlah pada semua orang agar orang lain juga dapat tersenyum
... :) Tapi senyum yang satu ini jangan ditiru lho ... ;)

Senyum Manis
Seorang pria yang baru saja menjadi ayah sedang mengamati bayi perempuannya dari
kaca ruang bayi bersama dengan temannya.
"Aduhh cantiknya! .... Hai ... lihat dia tersenyum padaku ... Wahh manis sekali
senyumannya ...," kata pria itu pada temannya.
Temannya yang kebingungan berkata, "Tapi anakmu tidak sedang tersenyum, dia
bahkan sedang tidur!!!"
"Yang aku maksud bukan anakku, tapi perawat itu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:28 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta
menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya."
—Matius 5:28—
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Hai ... Kepanikan malah akan membuat kita semakin bingung ... santai aja lah.

Panik
Dua orang wanita sedang panik karena apartemen mereka yang berada di lantai 12
terbakar. Mereka lalu berlari menuju teras mereka untuk meminta tolong.
"TOLONG ... TOLONG ... TOLONG!!" teriak salah satu wanita itu.
"Tolong kami ... tolong kami ...!!" teriak wanita yang satunya lagi.
Setelah berteriak seperti itu dan merasa belum ada hasil, salah satu dari mereka
mengusulkan, "Mungkin kalau kita teriak bersama baru akan berhasil."
"Wah itu ide bagus ... mari kita coba."
Lalu mereka berteriak, "Bersama ... bersama ... bersama ...!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+41:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."
—Yesaya 41:10—
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Syalom, Nah ... yang satu ini khusus untuk yang sudah menikah ... ;)

Setelah Menikah
Satu minggu setelah menikah, Mick memberikan hampir seluruh gajinya selama
seminggu itu kepada istrinya, sedangkan yang lima puluh ribu ia simpan untuk dirinya
sendiri.
Pada waktu gajian berikutnya, istrinya bertanya, "Mick, pasti sulit mengatur uang lima
puluh ribu untuk seluruh pengeluaranmu selama seminggu, aku tidak tahu bagaimana
kamu melakukannya."
"Sebentar lagi kamu akan merasakannya," kata Mick dengan santainya. "Minggu ini
giliranmu mengatur lima puluh ribu untuk seminggu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:3 >
Sumber: Senyum Dikulum, p.54

“

Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri
terhadap suaminya."
—1 Korintus 7:3—
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Haiii ... Anak kecil emang susah diajak duduk manis ....

Berkunjung
Seorang ibu muda mengajak anaknya, Jonny (5 tahun) mengunjungi temannya yang
adalah dokter. Karena sang dokter masih sibuk, ibu muda itu mengobrol dengan istri si
dokter itu.
Sementara ibunya ngobrol, Jonny dengan santainya berlari ke sana ke mari, sampai
akhirnya dia memasuki ruang praktek sang dokter. Karena tuan rumah tidak melarang,
ibu si Jonny diam saja melihat anaknya memasuki ruang praktek dokter.
Tiba-tiba dia mendengar suara barang-barang berjatuhan dari ruang praktek. Karena
khawatir ibu Jonny berteriak kepada si dokter, "Kuharap Jonny tidak mengganggu
pekerjaanmu."
"Oh, tidak," kata si dokter dengan tenang, "Kalau dia sudah keracunan, dia pasti akan
diam dengan sendirinya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=ITesalonika+5:14 >
Sumber: Kiriman dari Praptiningsih <nats >

“

Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup
dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah,
sabarlah terhadap semua orang"
—1 Tesalonika 5:14—
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Halo, Apakah setiap masalah yang ada dalam hidup Anda selalu diakibatkan oleh
kesalahan orang lain?

Di Pesawat Lain
Pada suatu hari seorang pramugari dari sebuah perusahaan penerbangan yang sangat
terkenal, melihat salah seorang penumpang pesawat mengalami kesulitan dan putus
asa karena gagal memasukkan barang bawaannya ke bagasi yang ada di atas tempat
duduknya.
Pramugari itu lalu menghampirinya dan mengatakan bahwa seharusnya dia menimbang
dahulu berat barang bawaannya tersebut dan tidak memaksa membawanya dalam
pesawat.
Lalu penumpang itu berkata, "Berulang kali saya naik pesawat lain, dan tidak pernah
mendapatkan masalah seperti ini!"
Pramugari itu tersenyum dan berkata, "Pak, ketika Anda naik pesawat lain, saya juga
tidak pernah mendapat masalah seperti ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+5:9 >
Sumber: Buffalosjokes
janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan,
“ Saudara-saudara,
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang
”
pintu."

—Yakobus 5:9—

210

HUMOR 2003

e-humor 704/September/2003
Aloha, Jangan sekali-sekali makan sembarangan ....

Semangkuk Sop
Seorang turis pria sedang jalan-jalan dalam rangka liburan di sebuah desa di Irlandia.
Karena cuaca panas dia merasa sangat kehausan. Akhirnya dia memutuskan untuk
meminta minum di salah satu rumah penduduk. Dia memasuki sebuah rumah dan
meminta sedikit air untuk minum. Si pemilik rumah dengan ramahnya mempersilakan
dia masuk dan menyajikan segelas air segar dan semangkuk sup panas untuknya.
Sementara dia minum dan menikmati supnya, datang seekor babi kecil yang berlari-lari
mengelilingi dia. Babi itu lari ke sana kemari seakan ingin menarik perhatian turis itu.
"Babi Anda sangat ramah, Nyonya, dia tidak galak dan jinak. Aku belum pernah melihat
seekor babi bertingkah seperti ini," komentar turis itu.
Nyonya rumah itu menjawab, "Ah ... dia bukannya ramah. Dia bertingkah seperti itu
karena Anda saat ini sedang menikmati sup dari mangkuk miliknya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:9 >
Sumber: Joke of the Day

“

Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang
baik"
—Roma 12:9—
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Haii .... Perang dingin telah terjadi ... mau tahu caranya???

Perang Anak
Anak tukang gigi dan anak penjual nasi uduk berseteru. Pada satu kesempatan, anak si
tukang gigi mengendap-endap ke warung nasi uduk milik seterunya, lalu menambahkan
huruf B pada spanduk di warung itu hingga tulisannya menjadi :"JUAL NASI BUDUK".
Esoknya si anak penjual nasi uduk membalasnya dengan menambahkan huruf T pada
papan reklame di depan rumah rivalnya itu hingga tulisannya menjadi:"RUMAH
TUKANG GIGIT".
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:9 >
Sumber: Indocom

“

Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat
jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga
kepadanya pipi kirimu"
—Matius 5:9—
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Syalom, Pernah punya kasus seperti ini ... ;D

Peluang
Seorang pria kaya berusia 65 tahun sedang jatuh cinta dengan gadis muda berusia 20
tahun dan berniat untuk melamarnya.
"Menurutmu, kalau aku bilang saat ini umurku baru 45 tahun, apakah dia akan
menerima lamaranku?" tanya pria itu kepada temannya.
"Peluang untuk diterima akan lebih bagus lagi ...," kata temannya, "kalau kau mengaku
umurmu sudah 90 tahun!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+6:14 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang
yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan
kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"
—2 Korintus 6:14—

213

”

HUMOR 2003
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Syalom, Kalau kabur itu seharusnya dengan diam-diam donk .... !!!

Kamar No. 27
Seorang pria menelepon sebuah rumah sakit jiwa dan menanyakan kepada petugas di
resepsionis apakah kamar no. 27 ada pasiennya.
Petugas tersebut lalu memeriksa kamar tersebut, dan segera kembali ke pesawat
telepon, memberitahu pria tersebut kalau kamar no. 27 itu kosong.
"Bagus sekali!" kata si pria. "Itu berarti aku sudah betul-betul berhasil melarikan diri!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Hosea+7:13 >
Sumber: Kiriman dari Wenny <wenda >

“

Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri dari pada-Ku! Binasalah mereka,
sebab mereka memberontak terhadap Aku! Aku ini mau menebus mereka, tetapi
mereka berdusta terhadap Aku."
—Hosea 7:13—
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Dear all, Benarkan ... jatuh cinta itu berjuta rasanya .... :)

Tiga Kali
Ipunk dan Jonny sedang berdiskusi tentang "cinta".
"Aku kira aku sudah tiga kali mengalami yang namanya jatuh cinta, tetapi ternyata tidak
...," kata si Jonny.
"Kok bisa ... ??" tanya Ipunk.
"Lima tahun yang lalu aku pernah sangat menyayangi seorang wanita yang sama sekali
tidak ingin berurusan denganku."
"Mengapa kau pikir itu bukan perasaan jatuh cinta?" tanya Ipunk.
"Itu jelas bukan jatuh cinta," jelas Jonny. "Bagiku itu hanyalah obsesi. Kemudian dua
tahun yang lalu aku tergila-gila dengan wanita yang sama sekali tidak mau mengerti
perasaanku."
"Lalu kenapa kau menyimpulkan kalau perasaanmu padanya bukan perasaan jatuh
cinta?" tanya Ipunk lagi.
"Ah ... ternyata itu hanya gairah semata," kata Jonny. "Tapi tahun lalu akhirnya aku
bertemu seorang wanita di atas kapal dalam perjalanan menuju Papua. Dia sangat
pintar, lucu, dan enak diajak bicara ... dan anehnya .... kemana pun aku pergi mengikuti
dia dalam kapal itu, aku merasakan getaran hebat yang sangat aneh terutama dalam
perutku," jelas Jonny lagi.
"Getaran itu mungkin getaran cinta ... tapi kenapa kau katakan kalau ternyata itu bukan
perasaan cinta?"
"Memang bukan," kata Jonny. "Itu namanya mabuk laut!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+6:14 >
Sumber: Joke of the Day

“

Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang
Mahakuasa."
—Ayub 6:14—
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Dear all, Ssssttt ... ada orang ketiga nihhh .... ;)

Kebahagiaan
Seorang wanita yang baru beberapa bulan menikah berkata kepada suaminya yang
baru saja pulang dari kerja, "Aku punya berita yang sangat menggembirakan. Tidak
lama lagi penghuni rumah ini akan bertambah satu orang, sayang. Kita tidak lagi
berdua, tetapi bertiga ...."
Sang suami melompat kegirangan, menghadiahi istrinya dengan ciuman yang bertubitubi dan berkata, "Oh sayang, saat ini aku adalah pria yang paling bahagia di dunia."
Kemudian si isteri berkata, "Aku juga sangat bahagia karena kebahagiaanmu. Jadi ...
mulai besok pagi ibuku akan tinggal di rumah kita!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:13 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk
selalu memberikan tumpangan!"
—Roma 12:13—
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Syalom, Punya guru galak????

Apul
Apul adalah guru terkenal paling galak di sebuah SMU. Ia sedang mendikte soal kepada
muridnya dengan cepat. Freddy, seorang murid memberanikan diri memprotes.
Freddy : "Pak, pelan-pelan dong!"
Apul : "Emangnya kenapa, heh!!??"
Freddy : "Banyak anak-anak, Pak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:10 >
Sumber: Kiriman dari Daniel <daniel >

“

Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan
siapa benci kepada teguran akan mati."
—Amsal 15:10—
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Dear all, Orang Kristen boleh nggak ya punya tato???

Tato Naga
Suatu sore di pas sedang duduk-duduk di teras depan rumah, tiba-tiba Oddy ngomong
ke adiknya, Wanda.
Oddy : "Wan, aku punya tato Naga lho!!"
Wanda : "Hah!! Gak mau ah ... ngapain punya Tato segala?? Gak boleh tau!!"
Oddy : "Mau gimana lagi sudah terlanjur di badan tuh!"
Wanda : "Mana coba aku lihat?"
Wanda menunggu denga rasa tidak sabar dan penuh rasa ingin tahu Oddy hanya
mengangkat lengan t-shirtnya dan menunjukan bekas imunisasi BCG yang ada di
lengannya sambil berkata
Oddy : "Ini Tato Naga ... tapi baru telur yang belum netas!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:28 >
Sumber: Kiriman dari AIO Sby (Indah) <pocari06>

“

Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah
tanda-tanda pada kulitmu; Akulah TUHAN."
—Imamat 19:28—
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Syalom, Tingkah anak-anak memang sering membuat lucu ... :)

Titip Pesan
Seorang anak kecil yang baru saja masuk SD dan belum terlalu lancar menulis dan
membaca sedang ditinggal sendirian di rumah. Ibunya pergi sebentar ke warung untuk
membeli sesuatu.
Tiba-tiba telepon berbunyi dan anak tersebut langsung mengangkatnya. Yang
menelepon adalah Pak Zakharia.
"Maaf Om, di rumah sedang tidak ada orang, tinggalin pesan aja Om," kata si anak
ketika menjawab telepon tersebut.
"Iya dehh ... Om tinggalin pesan aja buat Papa."
"Saya ambil pensil dan kertas dulu ya," kata si anak. "Oke Om, sudah siap. Om
namanya siapa?"
"Zakharia!"
"Bagaimana mengeja Zakharia?"
"Z-A-K-H-A-R-I-A," eja Pak Zakharia perlahan-lahan.
Lama tidak ada suara, lalu tiba-tiba sang anak berkata lagi, "Om, bagaimana sih cara
nulis huruf 'Z'?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+13:11 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1 Korintus 13:11—
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Dear all, Jurusan dalam pendidikan kita sering berpengaruh pada isi dan materi
pembicaraan kita ....

Capek Dan Haus
Tiga orang sahabat yang adalah mahasiswa dari fakultas yang berbeda sedang dalam
perjalanan pulang menuju kos mereka.
Anak dari Fakultas Hukum berkata, "Aku capek dan haus. Aku ingin minum kopi."
Anak dari Fakultas Teknik berkata, "Aku juga capek. Aku ingin minum es teh."
Dan Anak dari Fakultas Kedokteran berkata, "Aku juga capek dan haus. Wah aku pasti
sakit diabetes!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+8:1 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang
demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,"
—Ibrani 8:1—
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Dear all, Hati-hati ... kebiasaan kita bisa menjadi bumerang lhooo ....

Di Dokter Gigi
Kiky, seorang anak yang berusia lima tahun, bersama dengan ibu dan kakaknya pergi
ke dokter gigi. Kakaknya sudah berani untuk masuk sendiri ke ruang dokter sehingga si
Kiky dan ibunya menunggu di ruang tunggu.
Pada saat sedang menunggu kakaknya diperiksa, Kiky sibuk bermain dengan
mainannya di ruang tunggu sampai akhirnya ia menghampiri ibunya yang ketiduran
sambil berteriak, "Mami, bangun! Ini bukan gereja!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:13 >
Sumber: Dafter Lafter
supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan
“ Janganlah menyukai tidur,
engkau akan makan sampai kenyang."
”
—Amsal 20:13—
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Dear all, Haiii ... bagaimana kabar Anda semua hari ini ... :) Penuh sukacita ... ???

Roti Dan Air
Seorang pembalap sepeda motor sedang melaju kencang di jalan raya. Tiba-tiba ia
menabrak seekor burung pipit yang langsung jatuh tak sadarkan diri. Dia segera
memutar sepeda motornya dan mengambil burung malang yang tak sadarkan diri itu
untuk dibawanya pulang.
Ketika sampai di rumah, dia menaruh burung itu dalam sangkar. Sebelum pembalap itu
pergi, tidak lupa dia meninggalkan roti dan air dalam sangkar tersebut.
Beberapa saat ketika pembalap itu sudah pergi, burung pipit itupun akhirnya siuman
dan langsung memandang ke sekelilingnya sambil berkata, "Terali besi ..., roti ..., air ....
Ya Tuhan!!! Aku sudah membunuh pembalap itu!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Bilangan+14:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpah-limpah, Ia
mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan
orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa
kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat."
—Bilangan 14:18—
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Halo semua ... Dalam pengadilan, ada saja hal-hal yang tak terduga ya ... ?!!??

Pengacara Dan Klien
Dalam sebuah persidangan, seorang pengacara wanita menghampiri tempat duduk
hakim dan mulai memberikan pembelaan untuk kliennya, "Pak Hakim dan hadirin yang
terhormat, saya ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pria ini. Dia
sangat dikenal karena kebaikannya, dia tidak pernah melawan ibunya; dia selalu baik
kepada anak kecil; dalam hidupnya ia tidak pernah melakukan hal yang jahat; dia selalu
hidup sesuai dengan aturan; dia adalah contoh dari segalanya, jujur, dan baik hati.
Semua orang suka kepadanya dan ...."
Mendengar itu sang klien mendekati asisten pengacara itu dan berkata, "Bagaimana
ini? Saya membayar dia untuk membela saya, tetapi kok dia malah menceritakan
kepada hakim tentang orang lain!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:15 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela
orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh
orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan
kebenaran."
—Imamat 19:15—
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Syalom, Mau tahu caranya bedain jenis kelamin nyamuk? Belajar dari bapak yang satu
ini ....

Berburu Nyamuk
Seorang wanita berjalan menuju dapur untuk menemui suaminya yang sedang sibuk
dengan obat nyamuknya.
"Kamu lagi ngapain sih, sayang?" tanya istrinya.
"Berburu nyamuk," jawab si suami.
"Udah ada yang tertangkap?"
"Oh ada donk, 3 nyamuk jantan dan dua nyamuk betina," jawab suami bersemangat.
Istrinya bingung dan bertanya, "Kok kamu bisa tahu jenis kelaminnya?"
"Ada tiga nyamuk di atas bungkus rokok, dan dua nyamuk di atas pesawat telepon!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+23:24 >
Sumber: Joke of The Day

“

Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam
minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan."
—Matius 23:24—
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Haiii .... Umur manusia terus bertambah ... dan pasti akan menjadi tua ....

Seperti Bayi
Dua orang kakek-kakek yang sudah pensiun sedang duduk di sebuah bangku di bawah
pohon sambil ngobrol. Salah seorang kakek berkata kepada kakek yang satunya, "Bejo,
sekarang aku berusia 73 tahun dan sekarang aku sering sakit-sakitan. Umurmu juga
sama denganku, apakah kamu mengalami seperti yang aku rasakan?"
"Wahhh ... kalau aku malah merasa seperti bayi yang baru lahir," jawab Kakek Bejo.
"Benarkah!? Seperti bayi yang baru lahir!?" tanya kakek satunya tidak percaya.
"Iya ..., botak, ompong ..., bahkan saat ini aku sedang ngompol!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+21:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau
mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki,
tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan
orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak
kaukehendaki."
—Yohanes 21:18—
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Halo, Hanya ada satu Penjaga yang setia yang tidak akan meninggalkan kita :)

Anjing Pengawal
Kakak perempuan saya bekerja sebagai seorang supir truk. Karena ingin lebih aman
dalam bekerja, dia memutuskan untuk membeli seekor anjing sebagai pengawalnya.
Dia lalu memilih seekor anjing yang terlihat sangat galak di sebuah toko binatang.
Sebelum dia membawa pulang anjing itu, si penjual memperingatkan, "Ingat ya, anjing
itu sama sekali tidak suka dengan laki-laki!"
"Sempurna! Sesuai dengan keinginan saya," kata kakak saya.
Pada suatu hari ketika kakak saya dan anjingnya sedang berada di tempat parkir, dia
disapa oleh dua orang laki-laki iseng. Kakak saya sangat ingin melihat reaksi dari
"pengawal" barunya tersebut.
Dan ... begitu kedua lelaki itu mendekati kakak saya ... anjingnya langsung lari
bersembunyi di bawah kolong mobil.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+121:5 >
Sumber: Buffalosjokes

“ Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." ”
—Mazmur 121:5—
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Syalom, Menurut penelitian ternyata ada empat tipe pengkhotbah ....

Tipe Pengkhotbah
1. Pengkotbah yang tidak menuliskan kotbahnya di kertas, sehingga jemaat
kecapaian menunggu karena tidak tahu kapan kotbahnya akan selesai.
2. Pengkotbah yang menuliskan kotbahnya di kertas, dan setelah menyelesaikan
setiap lembar kotbahnya ia menaruh kertas itu di depan podium, sehingga jemaat
tahu kapan mereka harus bangun dari tidurnya ....
3. Pengkotbah yang menuliskan kotbahnya di kertas, tapi setelah menyelesaikan
setiap lembar kotbahnya ia menaruhnya kembali di tumpukkan kertas yang
paling bawah, sehingga jemaat merasa tertipu karena tidak tahu berapa lembar
yang belum dibaca.
4. Pengkotbah yang menuliskan kotbahnya di kertas, dan setelah ia menyelesaikan
setiap lembar kertasnya, ia menaruh kertas itu di depan podium. Tapi setelah
selesai seluruhnya ia mengambil kembali tumpukan kertas-kertas itu dan mulai
membacanya dari lembar sebaliknya. Dalam kasus ini jemaat betul-betul ingin
membunuh pengkotbah itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+12:10 >
Sumber: The All American Joke Book, p.50

“

Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis
kata-kata kebenaran secara jujur."
—Pengkhotbah 12:10—
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Syalom, Ngirit sih boleh aja, tapi jangan keterlaluan ah ....

Tusuk Gigi
Seorang Nyonya rumah marah-marah mendengar laporan PRT-nya bahwa tusuk gigi di
meja makan telah habis. Setengah melotot sang Nyonya berkata kepada si PRT,
"Kenapa tusuk gigi terlalu cepat habis?? Barangkali kamu terlalu boros ... !!"
Dengan ketakutan si PRT menjawab, sambil setengah membungkuk, "Saya juga nggak
ngerti Nyonya, lha wong saya make'nya juga irit. Setiap habis pakai, tusuk giginya
nggak pernah saya buang kok ... saya masukin lagi ke dalam tempatnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:24 >
Sumber: Kiriman dari <berita >

“

Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara
luar biasa, namun selalu berkekurangan."
—Amsal 11:24—
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Syalom, Cari kerja emang susah sekarang, dan segala usaha akan dilakukan untuk
mendapatkannya.

Sejarahwan
Seorang pria melamar untuk menjadi pegawai di sebuah perusahaan penerbitan buku
yang sedang mencari salesman untuk buku-buku sejarah. Syarat utamanya, calon
karyawan harus memiliki wawasan yang luas tentang sejarah Indonesia maupun
sejarah dunia. Pemuda ini sebenarnya tidak punya pengalaman dan pengetahuan
apapun yang berhubungan sejarah Indonesia apalagi sejarah dunia. Tapi saking
inginnya dia akan pekerjaan, dia sedikit memanipulasi surat lamaran dan riwayat
hidupnya. Ajaib, dia berhasil lolos dalam seleksi administrasi dan seleksi awal.
Setelah itu dia masuk dalam tes wawancara. Dia diwawancara langsung oleh Manager
Pemasaran perusahaan tersebut, "Anda bilang kalau Anda sudah memiliki banyak
pengalaman dalam bidang pemasaran buku-buku?"
"Ohh ... sangat banyak sampai-sampai saya lupa di mana saja saya sudah pernah
bekerja," sahut si pemuda dengan bangganya.
"Dan dalam CV Anda tertulis kalau Anda adalah lulusan Fakultas Sastra Jurusan
Sejarah?"
"Ya benar ... sejarah adalah makanan saya sehari-hari ...."
"Baiklah, begitu saya selesai melengkapi formulir ini, kami dapat segera menerima
Anda untuk bekerja di perusahaan kami," kata sang Manager.
Si pemuda begitu gembira. Sambil menunggu sang Manager melengkapi formulir, si
pemuda melayangkan pandangannya ke sekeliling ruangan tersebut. Dia lalu
memperhatikan dua buah foto besar, yaitu foto Bung Karno dan Bung Hatta yang
tergantung di dinding ruangan.
Untuk berbasa-basi dia langsung mengomentari foto tersebut, "Wahh gagah sekali ke
dua orang dalam foto besar itu! Mereka itu saudara Anda ya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+34:13 >
Sumber: Buffalosjokes
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang
menipu;"

“

—Mazmur 34:13—
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Dear all, Begitu dengar suara aneh-aneh di waktu malam, berjagalah ... siapa tahu
...... ;)

Penantian
Seorang suami sedang tidur lelap ketika istrinya membangunkannya dan berkata,
"Sayang, ayo bangun ... aku mendengar suara aneh di belakang! Mungkin ada pencuri."
Selama menikah selama 20 tahun hal seperti itu hampir setiap hari terjadi. Istrinya
selalu khawatir begitu mendengar suara-suara aneh dan berpikiran kalau ada pencuri
yang akan masuk ke dalam rumah mereka. Kalau sudah dibangunkan begini mau tidak
mau sang suami harus bangun dan memeriksa keadaan rumah, daripada tidurnya
terganggu terus.
Tapi kali ini suara aneh itu betul-betul adalah suara seorang pencuri bersenjata yang
sedang membobol pintu rumah mereka.
Si suami yang terkejut langsung berkata, "Engkau seharusnya tidak hanya bertemu
denganku saja. Engkau juga harus menemui istriku!"
"Lo, kenapa aku harus menemui istrimu?" tanya si pencuri kebingungan.
"Tahu nggak?? Istriku itu sudah menunggumu selama 20 tahun!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+10:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku
datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan."
—Yohanes 10:10—
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Syalom, Kalau punya anak murid cerewet mungkin sudah biasa bagi para guru :)

Ide Guru
Nina yang berusia 8 tahun memperlihatkan raportnya kepada ayahnya. Nilainya bagusbagus ... sebagian besar nilainya A dan ada beberapa yang B.
Tetapi di dalam catatan guru di bagian bawah buku raportnya itu tertulis: "Nina adalah
seorang anak yang pandai, tapi dia punya satu kelemahan. Dia terlalu sering bicara dan
ngobrol dalam kelas. Tapi sebagai gurunya saya sudah punya ide yang saya pikir
mungkin dapat menghentikan kebiasaan buruknya itu."
Ayah Nina langsung menandatangani buku raport tersebut, tidak lupa dia menyelipkan
sebuah catatan kecil: "Tolong segera beritahukan kepada saya apabila ide Anda
tersebut berhasil mengubah kebiasaan buruk Nina karena saya akan mencobanya juga
untuk ibunya Nina."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:19 >
Sumber: Joke of The Day

“

Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan
bibirnya, berakal budi."
—Amsal 10:19—
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FAVORIT
Dear all, Hmmmm ... kepolosan anak-anak terkadang bisa membuat orang dewasa
malu lho ... ;)

Minuman Favorit
Suatu hari aku mengajak anakku yang berumur 6 tahun pergi ke kantor temanku yang
menjadi bos di kantor tersebut. Semua orang di kantor tersebut telah mengenalku
sebagai teman baik bos mereka. Hingga begitu aku tiba di kantor itu, sekretaris
temanku langsung menawari aku kopi.
Pada saat seorang sekretaris tersebut pergi ke dapur untuk membuatkanku secangkir
kopi, anakku mengikutinya dan bertanya, "Tante lagi membuat apa sih?"
"Oh, Tante baru membuat minuman kesukaan Ibumu."
Dan bayangkanlah betapa shocknya aku ketika anakku berkata, "Wowww! Tante tahu
juga cara membuat bir, ya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Titus+2:7 >
Sumber: Dafter Lafter
dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau
“ Dan jadikanlahjujur
dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,"
”
—Titus 2:7—
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Syalom, Habis baca humor ini, jangan lupa untuk tertawa ya ... :)

Penyakit
Seorang pria berkata kepada dokternya kalau dia tidak bisa melakukan lagi semua
pekerjaan yang biasa dia lakukan di rumah.
Ketika proses pemeriksaan selesai, dia berkata kepada dokternya, "Sekarang dokter,
coba jelaskan dalam Bahasa Indonesia, penyakit apa yang sebenarnya saya derita ini?"
"Baiklah, dalam Bahasa Indonesia," kata dokternya, "itu namanya penyakit malas!"
"Oke, kalau begitu," kata si pria. "Nah, sekarang tolong katakan istilah kedokterannya
untuk saya katakan kepada istri saya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+26:16 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari pada tujuh orang yang menjawab
dengan bijaksana."
—Amsal 26:16—
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Syalom, Semoga humor yang satu ini bisa memberikan senyum di bibir Anda ... :)

Air Panas
Seorang pengusaha mengalami cedera kaki ketika dia sedang bermain ski di akhir
minggu.
Sampai dengan hari Senin, kakinya belum juga sembuh. Akhirnya dia memutuskan
untuk memanggil dokter. Dokter itu berkata supaya dia merendam kakinya dalam air
panas. Tapi ternyata kakinya malah bertambah parah.
Pelayannya yang kasihan melihat tuannya kesakitan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa
mengenai pengobatan, Tuan, aku hanya seorang pelayan, tapi aku selalu berpikir kalau
lebih baik kaki Anda direndam dengan air dingin." Pengusaha itu melakukan apa yang
disarankan pelayannya. Dan berhasil! Dia hampir tidak merasakan lagi rasa sakit di
kakinya.
Pada hari Selasa pengusaha itu memanggil kembali dokternya untuk protes.
"Katakan padaku, Anda ini sebenarnya dokter macam apa sih? Kau menyuruhku untuk
merendam kaki di air panas dan hasilnya kakiku tambah parah sakitnya. Tapi begitu
pelayanku menyarankan agar kakiku direndam dalam air dingin, kakiku malah sembuh!"
"Oh ya?" tanya si dokter, "Aku tidak mengerti -- pelayanku bilang kalau kaki keseleo itu
harus direndam dalam air panas."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:15 >
Sumber: Kiriman dari Vida <vida >

“

Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan
nasihat, ia bijak."
—Amsal 12:15—
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Dear all, Waahhh masakan juga bisa jadi masalah dalam rumah tangga ya ... :)

Masakan
"Gara-gara masakanku suamiku pergi meninggalkanku?" kata seorang ibu kepada
temannya.
"Apa?? Dia menceraikanmu karena masakan yang kaubuat?" respon temannya dengan
nada kaget bercampur prihatin.
"Tidak," jawab si ibu tersebut, "Dia meninggal ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:4 >
Sumber: Joke of The Day

“

Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah
seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya."
—Amsal 12:4—
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Syalom, Apakah Anda pernah punya pengalaman dengan dokter gigi seperti ini? ;)

Dokter Minta Tolong
Setelah selesai memeriksa seorang pasiennya, seorang dokter gigi meminta sedikit
bantuan dari pasiennya tersebut.
"Bisa tolong saya, Pak?" si dokter gigi memohon. "Saya ingin Anda berteriak sehisteris
dan sekencang mungkin, seperti orang yang sedang sangat kesakitan dan
mengeluarkan banyak darah."
"Lho, kenapa?" tanya si pasien. "Saat ini saya merasa baik-baik saja dan tidak perlu
untuk berteriak-teriak, saya masih bisa menahan rasa sakitnya, Dok!"
"Begini lho, Pak, di ruang tunggu saat ini masih ada 10 orang pasien," si dokter
memberi penjelasan, "dan saya tidak mau ketinggalan menonton siaran langsung sepak
bola sepuluh menit lagi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Wahyu+3:15 >
Sumber: Dafter Lafter

“

Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah
baiknya jika engkau dingin atau panas!"
—Wahyu 3:15—
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Syalom, Pengantin baru masih suka lupa ya kalau mereka sudah menikah ... :)

Tiket Kereta Api
Sepasang pengantin baru akan mengadakan perjalanan bulan madu menggunakan
kereta api. Setibanya di stasiun si suami berkata, "Sayang, tunggulah di sini, aku akan
membeli tiket dulu."
Sang suami langsung pergi membeli tiket, tapi secara tidak sadar dia membeli hanya
satu tiket. Dia lupa kalau dia sudah menikah dan harus membeli dua tiket. Setelah
membeli tiket, dia langsung kembali ke tempat istrinya yang sedang menunggu.
Begitu sang istri melihat kalau di tangan suaminya itu hanya ada satu tiket, maka
menangislah dia. Sang suami yang bingung ikut pula melihat tangannya sendiri dan
baru sadar kalau dia hanya membeli satu tiket. Untuk menghibur istrinya dia berkata,
"Ohhh sayang, saking gembiranya sampai-sampai aku lupa membeli tiket untuk diriku
sendiri!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+19:6 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah
dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."
—Matius 19:6—
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Dear all, Gimana kabarnya hari ini? Apakah tugas Anda beres seperti tugas Bang Seto
kali ini ... ??? :)))

Part Timer
Bang Seto mendapat pekerjaan sebagai pekerja paruh waktu di kantor pos. Pekerjaan
pertama yang diberikan oleh supervisornya adalah mengelompokkan surat-surat sesuai
dengan alamatnya. Bang Seto melakukan tugas itu dengan baik. Dia memisahkan
tumpukan surat-surat dengan cepat sekali dan cekatan. Supervisornya sangat
tercengang melihat pekerjaannya yang begitu cepat. Dan ketika Bang Seto akan
pulang, supervisor menemuinya, "Aku hanya ingin kau tahu kalau aku sangat senang
dengan pekerjaanmu. Tahu tidak? Ternyata kamu adalah pekerja tercepat yang pernah
kami miliki."
"Terima kasih, Pak," kata Bang Seto, "saya berjanji besok saya akan bekerja lebih baik
lagi."
"Lebih baik lagi?" tanya si supervisor tak percaya. "Bagaimana mungkin kamu dapat
bekerja lebih cepat dan lebih baik lagi dari pada hari ini?"
Bang Seto menjawab, "Besok ketika mengelompokkan surat, saya akan baca dulu
alamatnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+16:14 >
Sumber: Buffalosjokes

“ Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!" ”
—1 Korintus 16:14—
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Hai, Perhitungan sih boleh saja ... tapi jangan melanggar peraturan donk.

Sandwich
Dua orang pengacara pergi ke sebuah kedai makan cepat saji dan memesan dua gelas
minuman ringan. Setelah minuman pesanan mereka datang, mereka mengeluarkan
sebuah roti sandwich ukuran besar dari tas mereka masing-masing dan mulai
memakannya. Pemilik kedai yang dari tadi memperhatikan mendatangi mereka dan
berkata, "Maaf, Anda tidak boleh memakan sandwich Anda sendiri di sini!"
Dua orang pengacara itu langsung berpandang-pandangan, mengangkat bahu mereka
dan mulai saling bertukar sandwich.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yehezkiel+20:19 >
Sumber: Kiriman dari Supraptiningsih <prapti >

“

Akulah TUHAN, Allahmu: Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan
lakukanlah peraturan-peraturan-Ku dengan setia,"
—Yehezkiel 20:19—
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Syalom, Dalam rumah tangga bukan wanita saja yang harus mengurus anak, tetapi
seharusnya sang suami juga ikut serta.

Bangun Tengah Malam
"Nek, ketika Nenek dan Kakek punya bayi untuk pertama kalinya, pada saat tengah
malam pernahkah Kakek sendiri yang bangun untuk memberikan susu pada bayinya?"
"Ohh ... nggak pernah, Nenek yang selalu melakukannya sendiri."
"Hhhmm ... saat itu pasti belum jamannya emansipasi wanita ya?"
"Bukan ... waktu itu belum ada botol susu untuk bayi."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+2:7 >
Sumber: Dafter Lafter

“

Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh
dan merawati anaknya."
—1 Tesalonika 2:7—
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Dear all, Apakah yang terjadi jika tidak ada wanita???

Jika Tak Ada Wanita
Seorang wanita menjadi pembicara dalam sebuah seminar sedang berpidato di antara
banyak orang, "Apa yang akan dilakukan oleh para pria saat ini jika tidak ada wanita?"
Dia diam sejenak dan melihat ke sekeliling ruangan untuk menunggu reaksi hadirin,
"Saya ulang sekali lagi, apa yang akan dilakukan para pria jika tidak ada wanita?"
Tiba-tiba ada suara pria yang menyahut dari belakang ruangan itu, "Makan strawberry
di Taman Eden!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+1:27 >
Sumber: Buffalosjokes
menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah
“ Maka Allah
diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."
”
—Kejadian 1:27—
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Dear all, Iihhh ... pemalu ya ternyata pengantin baru yang satu ini ... :)))

Bulan Madu
Seorang wanita yang baru saja menikah merasa malu jika orang tahu kalau dia baru
saja menikah dan sedang bulan madu. Jadi ketika dia dan suaminya akan masuk ke
dalam sebuah hotel, dia bertanya kepada suaminya cara apa yang dapat dipakai agar
ketika mereka masuk ke dalam hotel orang-orang mengira kalau mereka adalah
pasangan suami isteri yang sudah lama menikah.
Dengan santai suaminya menjawab, "Oh ... gampang ... nanti begitu kita masuk ke
hotel, kamu yang bawa kopernya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu,
sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari
kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang."
—1 Petrus 3:7—
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Dear all, Inilah cara gampang jadi bos ... :))

Kursi Bos
Malam itu Kyle dan Justin sedang duduk-duduk santai sambil menghabiskan makan
malam dengan pengasuhnya. Tiba-tiba Kyle yang berusia 6 tahun baru sadar bahwa
pengasuhnya duduk di kursi ayahnya.
"Eiih! Kamu tidak boleh duduk di kursi ayah!" bentak Kyle kepada pengasuhnya.
"Lho, ayah khan sedang tidak di ada di rumah!" jawab pengasuhnya. Lalu lanjutnya,
"Kalau ayah tidak di rumah akulah yang bertanggung jawab kepadamu, maka aku boleh
duduk di kursi ini. Pokoknya hari ini aku yang jadi bos, akulah yang memegang
kekuasaan!"
Justin yang baru berusia 5 tahun, tiba-tiba menyahut, "Kalau begitu kamu harusnya
duduk di kursi Ibu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+12:43 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika
tuannya itu datang."
—Lukas 12:43—
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Syalom, Punya anak kecil yang masih polos dan tak tahu apa-apa memang bisa
bahaya :)

Peralatan Rumah Sakit
Seorang guru menyuruh murid-muridnya untuk membawa sebuah peralatan elektronik
untuk kegiatan "Show and Tell". Keesokan harinya setiap anak sudah siap dengan
peralatan mereka masing-masing.
Lalu guru itu bertanya kepada Wendi tentang peralatan yang ia bawa. "Aku bawa
walkman!" "Untuk apa walkman itu?" tanya guru itu. "Dengan walkman ini kita bisa
mendengarkan musik."
"Bagus! Lha kamu, apa yang kamu bawa Kenny?" "Aku membawa pembuka kaleng
elektronik, ini bisa dipakai untuk membuka kaleng!"
"Bagus! Lho Jony, Ibu lihat kamu tidak membawa apa-apa?" "Ada kok Bu, saya
membawa sesuatu di aula," jawabnya.
Lalu seluruh siswa di kelas itu ke aula. "Apa itu Jony?"
"Ini adalah peralatan rumah sakit yang digunakan untuk menjaga agar jantung dan
paru-paru tetap bekerja." "Wow! Lalu apa yang ayahmu katakan ketika kamu membawa
alat ini?" "Dia hanya berkata, 'Aaaaaaaddduuuuhhhhhhh!'"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:24 >
Sumber: Joke of The Day

“

Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu
pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak."
—Amsal 28:24—
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Syalom, Makanya ... kalau membuat peraturan jangan dilanggar sendiri donk .... Bisa
berabe kan jadinya .... ;p

Si Buku
Sebagai kepala sekolah di sebuah asrama yang sangat disiplin, maka aku menerapkan
peraturan ketat yang harus dituruti, termasuk larangan untuk membawa binatang
peliharaan apa pun juga. Tapi hal itu berubah ketika aku menemukan seekor anak
kucing di ruang kerjaku. Aku sendiri jadi tidak mematuhi peraturan yang sudah kubuat.
Secara sembunyi- sembunyi aku memelihara kucing itu di ruanganku.
Selain aku, mahasiswa-mahasiswa baru yang kamarnya bersebelahan dengan
ruanganku ternyata mengetahui apa yang kulakukan. Tapi untunglah, mereka malah
berjanji akan merahasiakan hal ini dan menyarankan untuk menyamarkan panggilan
kucingku dengan sebutan "Buku".
Suatu pagi aku pergi ke luar asrama bersama dengan kucingku yang kutaruh dalam
ransel tertutup agar tidak diketahui oleh mahasiswa dan dosen-dosen yang lain. Tibatiba seorang mahasiswa yang ruangannya sangat jauh dari ruanganku berkata, "Pagipagi begini Anda bawa-bawa buku mau kemana, Pak?"
Aku mengatakan bahwa aku akan membawa "Buku" ke dokter hewan. "Si Buku diam
terus dari tadi malam, dan tidak mau makan," jelasku pada mahasiswa itu.
Dengan wajah melongo mahasiswa tadi menatap wajahku dan berkata, "Bapaklah yang
perlu ke dokter!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+11:1 >
Sumber: DafterLafter

“

Haruslah engkau mengasihi TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia
kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapanNya, peraturan-Nya dan perintah-Nya."
—Ulangan 11:1—
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Sua lagi ... :) Ayo deh kita langsung simak aja sesuatu yang bisa bikin kita tertawa hari
ini ....

Rendah Hati
Teman kerja saya adalah seorang ahli komputer yang sedang merancang beberapa
software untuk salah satu pelanggan terbesar kantor kami. Dia meminta bantuan saya
untuk mengoperasikan software itu.
Awalnya, sebagian besar dari pekerjaan tersebut dia yang menangani dan menjelaskan
kepada wakil klien kami tentang cara pemakaiannya, tapi untuk proses akhirnya, saya
yang diminta untuk melanjutkan.
Saya lantas menunjukkan kepada klien kami tersebut tentang bagaimana mengubah
data-data dengan menggunakan software baru dari kantor kami. Klien kami tersenyum
gembira dan berkata, "Jujur saja, saya lebih senang mendengarkan penjelasan Anda
daripada penjelasan teman Anda tadi."
Saya terkejut tapi juga bangga mendengar perkataan klien kami tersebut. Tapi dengan
rendah hati saya berkata, "Ahh! Anda terlalu memuji ... teman saya itu lebih
berpengalaman dan lebih pintar dari saya lho!"
"Ya, saya tahu! Oleh karena itulah saya lebih nyaman mendengar penjelasan Anda,
soalnya saya justru grogi kalau deket-deket orang pinter!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+3:13 >
Sumber: Kiriman dari <vida >

“

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh
kepandaian,"
—Amsal 3:13—
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Hai, Yang namanya nurunin BB emang kudu disiplin ya ... :)

Secukupnya
Beberapa anggota dari klub kebugaran sedang mengadakan pertemuan yang pertama
kalinya. Pimpinan kelompok itu berkata, "Sekarang, saya ingin masing-masing dari
Anda memberikan jadwal kegiatan Anda sehari-hari!"
Beberapa orang mulai mengemukakan kebiasaannya dan mengakui kelebihan mereka.
Lalu seorang pria yang badannya sangat gemuk berkata dengan mantap, "Saya makan
secukupnya, minum secukupnya, dan berolahraga secukupnya."
"Oh ya?" kata si pemimpin kelompok tersebut. "Dan apakah Anda yakin kalau tidak ada
lagi yang ingin Anda katakan?"
"Sebenarnya ada," kata pria gemuk tersebut. "Saya juga berbohong secukupnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:11 >
Sumber: Joke of The Day

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu
berdusta seorang kepada sesamanya"
—Imamat 19:11—

247

”

HUMOR 2003

e-humor 741/November/2003
Syalom, Bagaimanapun juga, mati dan hidup kita ada di tangan Tuhan.

Eksekusi
Tiga orang wanita di kota Mexico yang sedang mabuk berat tertidur di pinggir jalan dan
begitu bangun mereka sudah berada di dalam penjara. Mereka tidak ingat sama sekali
apa yang sudah mereka lakukan tadi malam.
Wanita pertama, yang berambut coklat, diikat di kursi listrik dan dipersilakan
memberikan kata-kata terakhirnya. Dia berkata, "Aku berasal dari Sekolah Teologi
Baylor dan saya percaya pada Tuhan yang Mahakuasa bahwa Ia akan membela orang
yang tidak bersalah."
Petugas eksekusi menekan tombol di kursi listrik tersebut, namun tidak terjadi apa-apa,
sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan tidak menginginkan orang ini mati, jadi
mereka membebaskan dia.
Giliran wanita kedua yang berambut merah, diikat di kursi listrik dan memberikan katakata yang terakhir, "Aku berasal dari Sekolah Hukum Texas dan aku percaya pada
kekuatan keadilan yang akan membela orang yang tidak bersalah."
Petugas lalu menekan tombol kursi listrik itu, lagi-lagi tidak terjadi apa-apa. Mereka
menganggap bahwa kuasa hukum berpihak pada wanita ini, jadi mereka membebaskan
dia.
Wanita yang terakhir, berambut pirang, diikat di kursi listrik dan berkata, "Saya seorang
sarjana teknik listrik dari Texas, dan sekarang juga saya akan memberitahu Anda,
bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mati di kursi listrik ini jika kabel yang di ujung
sana itu tidak ditancapkan pada stop kontak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+121:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga
nyawamu."
—Mazmur 121:7—
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Dear all, Kalau kepala pusing tujuh keliling, kita pasti pengen keadaan di sekeliling kita
tuh sunyi senyap ... :)

Mama Lagi Sakit
Kakak perempuanku mengalami sakit kepala yang amat hebat, dan aku menelepon
untuk mengetahui kabarnya. Ternyata keponakanku yang berumur 10 tahun
mengangkat teleponku.
"Halo," katanya dengan suara berbisik, nyaris tak terdengar.
"Hai sayang, bagaimana kabar Mama?" tanyaku.
"Mama lagi tidur," katanya lagi, masih dengan suara berbisik.
"Apakah dia sudah pergi ke dokter?" tanyaku.
"Sudah. Mama sudah dikasih obat juga," kata keponakanku itu dengan suara yang
sangat pelan, agar mamanya tidak terbangun.
"Ya sudah kalau begitu. Nggak usah bangunin Mamamu. Bilang saja tadi tante telepon.
Eh, ngomong-ngomong kamu tadi lagi ngapain, sayang?"
Sekali lagi dengan bisikan pelan nyaris tak terdengar dia menjawab, "Lagi main
terompet!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:1 >
Sumber: DafterLafter

“

Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya,
tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya."
—Amsal 10:1—
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Halo, Kadangkala jika hidup kita tanpa kejutan, pasti akan terasa monoton.

Kejutan Tukang Sapu
Seorang Presiden berkata kepada tukang sapu di istana, "Coba buat sebuah kejutan
padaku, dan kemudian buat pula permintaan maaf atas kejutan itu yang jauh lebih
mengejutkan lagi".
Begitulah, beberapa hari kemudian Sang Presiden sedang berdiri di jendela Istana,
memandang keindahan taman di bawahnya. Dengan berjingkat-jingkat si tukang sapu
mendekat lalu mencubit pantat Sang Presiden.
"Hei, gila, apa-apaan ini !" teriak Presiden dengan sangat terkejut.
"Oh, maaf, Bapak Presiden," sahut si tukang sapu. "Tadinya saya sangka Bapak adalah
Ibu Negara .... "
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+3:25 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides (sfrides)

“

Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang
fasik, bila itu datang."
—Amsal 3:25—
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Syalom, Kalau kasus kaya gini bisa dibilang "GapTek" nggak ya ???

Kirim Gambar
Ada dua orang sahabat yang lagi nongkrong di depan komputer. Rupanya lagi main
email-emailan sama temennya di seberang sono. Ternyata ada kiriman gambar lucu
dari temennya yang lain, eh ... dia pun mikir, "Bagus juga nih gambar, mau kukirim ke
yang lain juga ahhhh ...." Mulailah dia klik fw dan menulis alamat email yang dituju.
Pertama fw ke si Ami, kemudian klik send, terkirimlam sudah. Kemudian fw ke si Budi,
klik send .... Kemudian fw ke si Sasaki dan ... si, si, si yang lain, begitu seterusnya.
Sampai akhirnya temen yang di sampingnya heran dan bertanya, "Kenapa kamu ngga'
fw ke semua dan sekali send saja"
"Lho ... temenku kan ngga' di satu daerah, si Ami di Batam, si Budi di Jakarta, si Sasaki
di Jepang ... bagaimana bisa sama-sama ngirimnya?! Entar komputernya bingung lagi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:15 >
Sumber: Joke of The Day

“

Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan
nasihat, ia bijak."
—Amsal 12:15—
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Syalom, Hati-hati kalau Anda mulai suka film tanpa suara, jangan-jangan Anda mulai ...

Suka Film Lucu
"Mestinya di televisi lebih banyak menayangkan film Mr. Bean atau Charlie
Chaplin."
Cucu : "Memangnya kenapa, kakek penggemar film-film lucu yah?"
Kakek : "Bukan begitu, Cu, soalnya kuping kakek sekarang sudah tuli!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+10:17 >
Kakek :

Sumber: Kiriman dari Reza Kartono <reza-karton>

“ Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." ”
—Roma 10:17—
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Dear all, Jika Anda adalah seorang guru TK, mungkin nggak sih kejadian seperti ini
bakal terjadi dalam kelas Anda?

Kuda Lari
Di sebuah Taman Kanak-kanak sedang ada pelajaran menggambar. Ibu Guru sedang
asyik melihat muridnya menggambar, tetapi si Vera hanya memandangi halaman yang
kosong saja.
Ibu Guru : "Ver, kamu gambar apa? Kok kertasnya masih kosong?"
Vera
: "Kuda makan rumput, Bu Guru."
Ibu Guru : "Mana rumputnya?"
Vera
: "Dimakan kuda, Bu."
Ibu Guru : "Lalu kudanya mana?"
Vera
: "Udah lari, Bu! habis Ibu berisik, sih!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+3:1 >
Sumber: DafterLafter
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru;
“ sebab
kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih
”
berat."

—Yakobus 3:1—
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Dear all, Anak kita sakit? Pastilah kita akan sedikit kebingungan. Tapi usahakan agar
kepanikan Anda tidak terlihat oleh mereka.

Jahit Kepala
Karena kepalanya terbentur lemari, anakku yang berusia 11 tahun, Felix, harus dijahit
kepalanya. Ketika dokter mulai menyuntikkan obat bius di kepalanya, aku sangat panik
dan merasa akan pingsan. Suster yang melihat keadaanku itu, langsung mengambilkan
kursi dan mempersilakan aku duduk.
Setiap dokter menyelesaikan satu jahitan di kepalanya, Felix selalu mengernyitkan dahi
dan berusaha untuk tidak menangis, dan suster memberitahukan kalau ingin menangis,
menangis saja, tidak usah ditahan-tahan.
Dalam perjalanan pulang, suamiku bertanya kepada Felix apakah tadi dia mendengar
kalau suster mengijinkan dia untuk menangis.
"Iya, aku dengar itu, Pa," kata Felix, "Tapi, Felix kira suster itu ngomong ke Mama."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+5:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“ Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu." ”
—1 Petrus 5:7—
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Syalom, Wah kalau semua bisa diatur sesuai keinginan kita sendiri, apa jadinya dunia
ini?? :)))

Gerhana Bulan
Seorang pendengar radio bertanya pada seorang penyiar di salah satu stasiun radio
tentang gerhana bulan yang akan muncul hari itu. "Oh, gerhana bulannya dapat dilihat
pada pukul 01.30 dini hari nanti," kata si penyiar.
"Apa? Selarut itu? Apakah tidak bisa dijadwalkan lebih awal lagi agar anak-anak juga
bisa ikut menikmati gerhana bulannya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+135:6 >
Sumber: Joke of The Day
dikehendaki-Nya, di langit dan di bumi, di laut dan di
“ TUHAN melakukan apa yangsegenap
samudera raya;"
”
—Mazmur 135:6—
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Syalom, Di jaman sekarang ini, jika bisa tidur nyenyak adalah suatu anugerah lo ... ;)

Tidur Nyenyak
Max
: "Apakah tidurmu bisa nyenyak semenjak Ibu mertuamu pindah ke rumahmu?"
Markus : "Wah, aku tidur seperti bayi."
Max
: "Seperti bayi??"
Markus : "Iya! Aku terbangun setiap dua jam sekali dan menangis."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+3:5 >
Sumber: Buffalosjokes

“ Aku membaringkan diri, lalu tidur; aku bangun, sebab TUHAN menopang aku!" ”
—Mazmur 3:5—
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Syalom, Ngajak anak ke kebun binatang emang menyenangkan ya ... :)

Di Kebun Binatang
Johnny diajak ayahnya mengunjungi kebun binatang. Pada saat mereka sampai di
depan kandang harimau, ayahnya menjelaskan betapa buas dan kuatnya harimau itu,
dan Johnny mendengarkan dengan serius penjelasan ayahnya itu.
Akhirnya Johnny bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kalau harimau itu lepas dari
kandangnya dan memakanmu ...."
"Ya, kenapa sayang?" jawab ayahnya.
"Apa yang harus kulakukan untuk mengetahui bis mana yang menuju ke rumah kita?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:21 >
Sumber: Joke of The Day

“

Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak
akan bersukacita."
—Amsal 17:21—
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e-humor 751/November/2003
Dear e-Humor Netters, Kalau kurang jelas tanya donkk .... ;p

Salah Diet
Seorang wanita menderita obesitas yang parah, sehingga si dokter menyuruh dia untuk
melakukan diet. Dokter itu berkata, "Makanlah secara teratur dengan porsi kecil selama
2 hari, tanpa daging dan gorengan, lalu hentikanlah itu selama 1 hari. Kemudian
makanlah lagi secara teratur, dengan porsi kecil selama 2 hari, kemudian berhentilah
lagi selama 1 hari, begitu seterusnya. Ulangi terus prosedur ini selama 2 minggu. Jika
Anda datang lagi kemari, berat badan Anda harus sudah turun sebanyak 2 kg!"
Dua minggu kemudian si wanita tersebut datang kembali, dan dia membuat sang dokter
terkejut karena dia ternyata selama 2 minggu berat badannya turun sebanyak 10 kg.
"Wow, sungguh luar biasa!" kata si Dokter, "Anda mengikuti instruksi saya bukan?"
Wanita tersebut mengangguk dan berkata, "Aku mau jujur, Dok! Selama aku
menjalankan diet menurut cara Anda, setiap hari ketiga aku pasti merasa akan mati
karena tidak makan sama sekali!"
Setengah berteriak dokter itu berkata, "Apa?? Maksud Anda setiap hari ketiga Anda
berhenti makan sama sekali? Oh tidak! Maksud saya, setiap hari yang ketiga, Anda
bebas makan apa saja!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+12:28 >
Sumber: Kiriman dari Welni <w3lni>

“

Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik
keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya,
apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata TUHAN, Allahmu."
—Ulangan 12:28—
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e-humor 752/November/2003
Aloha, Kalau kita tahu kapan kita akan meninggal, mungkin aja kita akan segera
melakukan apa yang dilakukan nenek gaul di bawah ini.

Nenek Gaul
Seorang nenek-nenek tua mendapat serangan jantung hebat ketika sedang berada di
pesta dansa. Beberapa orang segera melarikan nenek gaul itu ke rumah sakit.
Setelah berada di meja operasi, dan sedang sekarat, dia bertemu malaikat yang akan
"menjemputnya". Dengan gemetar, dia bertanya: "Apakah waktu saya sudah tiba?"
"Mmmm ... belum. Kamu masih punya 25 tahun 3 bulan 14 hari 7 jam 2 menit 42 detik
lagi untuk hidup di dunia ini," kata sang malaikat.
Percaya gak percaya (itu jawaban paling objektif untuk Anda), si nenek gaul seperti
mendapatkan kekuatan baru untuk melewati krisis tersebut dan terbangun dari
komanya. Setelah sembuh, dia langsung meminta dokter rumah sakit tersebut untuk
mengoperasi plastik wajahnya, menghilangkan semua selulitnya, membentuk
badannya, dst. Dia bertekad, meskipun ngabisin ratusan juta rupiah, asal jangan lagi
menyia-nyiakan umurnya itu dengan tampang keriput lagi.
Dengan kecanggihan team operasi yang dipimpin Dr.Cloney, berubahlah nenek gaul ini
menjadi hampir sama (beda-beda tipis) dengan Krisdayanti, salah satu diva Indonesia.
Dengan langkah bangga, nenek gaul itu melangkah keluar rumah sakit. Namun, kirakira 100 meter di depan rumah sakit dia tertabrak ambulan yang lewat, dan ... MATI!!!
Dalam langkahnya menuju akhirat, si nenek kembali bertemu dengan malaikat yang
dulu pernah menemuinya, dan nenek ini langsung mencak- mencak, "Malaikat, gimana
neh???? Katanya umur saya masih panjang. Kok sekarang kayak gini, seh???"
Dan malaikat menjawab, "Maaf Nona, saya tidak kenal Anda!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+32:9 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang
sudah tua yang mengerti keadilan."
—Ayub 32:9—
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e-humor 753/November/2003
Syalom, Bermimpi menjadi kaya??? Kayaknya semua orang pernah deh ya??

Pertanian
Sebuah kampus khusus di bidang pertanian sedang mengadakan penerimaan
mahasiswa baru dan saat ini salah seorang calon mahasiswa sedang diwawancarai
oleh salah satu dosen, "Kenapa kamu memilih untuk berkarir di bidang pertanian?"
"Aku bermimpi menghasilkan miliaran rupiah dari hasil pertanian, seperti ayahku,"
jawab si calon mahasiswa tersebut.
"Ayahmu menghasilkan miliaran rupiah hanya dari hasil pertanian?" tanya si dosen
penuh kekaguman.
"Tidak," kata si calon mahasiswa. "Tapi dia selalu memimpikan hal itu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yudas+1:8 >
Sumber: Joke of The Day

“

Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan
tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia
di sorga."
—Yudas 1:8—

260

”

HUMOR 2003
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Dear all, Wuiiihhh enak lho kerja di kantor lama si Polem ... :)

Tunjangan
Polem sedang mengikuti tes wawancara agar bisa diterima di sebuah perusahaan.
Setelah wawancara, Polem pun melakukan negosiasi gaji dan tunjangan dengan
manajer personalia.
"Pak Polem, kami hanya menanggung asuransi kesehatan untuk Bapak saja. Istri dan
anak, tidak kami tanggung," kata manajer personalia.
Polem terkejut dan segera menyambar, "Bagaimana, sih? Di tempat yang lama, semua
keluarga saya ditanggung. Bahkan nenek dan kakek dari anak-anak saya pun
ditanggung. Tidak hanya itu. Di kantor saya dulu, kami juga dapat tunjangan berlibur,
tunjangan gigi, kacamata, asuransi jabatan, uang transport, uang makan ekstra hari
libur, dan paket lebaran berupa tabungan dana pensiun."
"Lalu mengapa Anda meninggalkan tempat kerja yang luar biasa itu?" kata si manajer
penasaran dan mulai tergiur.
"Perusahaannya bangkrut," jawab Polem enteng.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+4:19 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides <sfrides >

“

Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus."
—Filipi 4:19—
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Syalom, Hmmmm ... kalau dikasih jawaban kaya' di bawah ini bagaimana reaksi Anda
ya????

Tanya Jawab
Ketika melihat kerumunan orang yang ramai di sepanjang jalan menuju makam,
seorang pemuda menghampiri bocah yang dengan seriusnya mengikuti jalannya acara
pemakaman.
"Siapa yang meninggal, Dik?" tanya pemuda itu dengan penasaran.
Sang bocah dengan kalemnya menjawab, "Itu ... yang di dalam peti!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+24:26 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides (sfrides >

“ Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir." ”
—Amsal 24:26—
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e-humor 756/Desember/2003
Dear all, Suka mengeluh karena makanan? Jangan donk ... walaupun nggak seenak
yang kita harapkan, selagi kita masih dapat menikmati makanan ... bersyukurlah!

Jengkel
Dua orang wanita sedang ngobrol-ngobrol tentang pernikahan mereka. Wanita yang
pertama berkata, "Kami sudah menikah selama 25 tahun, dan setiap malam suamiku
selalu mengeluh soal makanan. Tidak pernah satu malam pun yang dilalui tanpa
mengeluh soal makanan."
Wanita yang satunya berkata, "Kasihan sekali. Pasti kamu sangat jengkel!"
Wanita yang pertama menjawab, "Ah, enggak kok! Lagian, mengapa aku yang harus
merasa jengkel kalau dia tidak suka makan masakannya sendiri?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ratapan+3:39 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang
dosanya!"
—Ratapan 3:39—
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e-humor 757/Desember/2003
Syalom, Bagaimana dengan tradisi Natal Anda? Apakah ada yang sama dengan tradisi
anak-anak di bawah ini?

Tradisi Natal
Ibu guru Jones sangat ingin tahu bagaimana setiap muridnya itu merayakan Natal. Dia
lalu bertanya kepada Patrick Murphy, "Patrick, ceritakan apa yang kamu lakukan pada
waktu Natal?"
Patrick lalu berdiri di depan kelas dan bercerita, "Biasanya, aku dan keduabelas
saudara-saudaraku menghadiri kebaktian tengah malam dan kami menyanyikan lagulagu slow (hymn), lalu kami pulang setelah larut malam, menaruh roti daging di
belakang pintu dan menggantung kaus kaki kami. Kemudian kami segera pergi tidur
dan menunggu Sinterklas datang memberi kami mainan."
"Wah, menyenangkan sekali, Patrick," jawab Bu Guru itu.
"Sekarang, Jimmy Brown, apa yang kamu lakukan pada waktu Natal?" tanya ibu guru
itu.
"Biasanya aku dan kakakku juga ke gereja dengan ayah dan ibu dan kami juga
menyanyikan lagu-lagu yang gembira dan pulang larut malam. Kami menaruh kue-kue
dan susu di meja makan dan menggantung kaus kaki kami. Kami segera tidur dan
menunggu Sinterklas memberi mainan pada kami," jawab Jimmy.
"Wow, itu juga sangat menarik, Jimmy," kata ibu guru.
Ibu guru itu lalu bertanya juga kepada Isak dengan pertanyaan yang sama.
"Sekarang, Isak, apa yang kamu lakukan pada waktu Natal?" tanya ibu guru itu.
"Kami juga menyanyikan lagu-lagu yang gembira!" jawab Isaac.
"Oh ya? Apa yang kamu nyanyikan?" tanyanya.
"Lagu yang sama tiap tahunnya. Begitu Ayah pulang dari kantor. Kami masuk ke mobil,
lalu kami pergi ke pabrik mainan milik Ayah. Ketika kami sampai di pabriknya, kami
melihat ke seluruh rak barang kosong dan mulai bernyanyi 'Bapa, Terima Kasih',
setelah itu kami pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk berlibur ke Swiss!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+10:15 >
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Sumber: Joke of The Day

“

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan
Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
—Markus 10:15—
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e-humor 758/Desember/2003
Syalom, Bagi Allah, kita semua adalah penting ... siapa pun kita ... Dia tidak akan
berhenti mengasihi ... terbukti dengan Dia mengirimkan Anak-Nya yang tunggal.

Yang Terpenting
Dua orang kakak beradik mendapat kesempatan untuk mengisi acara drama Natal di
gereja mereka. Pada waktu makan malam, mereka memperdebatkan siapa yang
memiliki peran terpenting dalam drama tersebut.
Akhirnya, sang kakak yang berusia 12 tahun berkata ke adiknya yang baru berusia 8
tahun, "Kalau begitu, tanya Mama. Mama pasti akan berkata kalau menjadi perawan
jauh lebih sulit daripada menjadi malaikat!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+4:7 >
Sumber: Dafter Lafter

“

Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang
engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang
menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak
menerimanya?"
—1 Korintus 4:7—
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e-humor 759/Desember/2003
Dear all, Adaaa aja alasannya kalau kita dimintai tolong oleh ibu kita ... :)

Air Akuarium
Seorang Ibu menyuruh anaknya, si Dogol, yang masih berumur 8 tahun untuk
mengganti air akuariumnya yang sudah sangat keruh.
Ibu : "Dogol air akuariumnya sudah kamu ganti atau belum?"
Dogol : "Belum, Bu!"
Ibu : (Dengan nada marah) "Kenapaaaaa???????"
Dogol : "Ngapain diganti Bu! Air yang kemarin aja belum habis kok!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+6:20 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides (sfrides >

“

Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran
ibumu."
—Amsal 6:20—
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e-humor 760/Desember/2003
Dear all, Punya keponakan seperti Mike ini??

Keponakan
Mike, yang sedang mengunjungi saudara laki-lakinya yang sudah berkeluarga dalam
rangka merayakan Natal, terkagum-kagum ketika mendapati keponakannya, Timmy,
yang masih kecil sudah bisa membantu orangtuanya membuat kue.
Setelah mereka selesai membuat kue, Ibu Timmy mengijinkan Timmy menghiasi kue
tersebut dengan krim. Ketika Timmy sudah menyelesaikannya, dia membawa kue
tersebut dan ditaruh di atas meja.
"Wah, kuenya kelihatan lezat sekali, Tim." puji Mike. Mike lalu mengambil sepotong kue
dan menggigitnya sambil melihat ke kue-kue yang masih ada di piring. "Tim, kue ini
betul-betul lezat."
Setelah Mike menghabiskan satu potong kue, dia kemudian mengambil potongan kue
yang kedua dan memberi komentar kepada Timmy. "Kue-kue ini sangat indah
dipandang mata," kata Mike. "Bagaimana caramu menaruh krim di atas kue ini dengan
begitu rapi, tidak belepotan kemana-mana?".
Sambil menunggu jawaban dari Timmy, Mike memakan potongan kue yang kedua
dengan sekali gigit.
Lalu Timmy menjawab, "O, itu mudah, Om! Aku jilati saja krim-krim yang belepotan di
atas semua kue itu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:28 >
Sumber: LABLaughsClean

“

Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang,
tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan."
—Efesus 5:28—
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e-humor 761/Desember/2003
Haiii ... :) Kehilangan jejak isteri di Mall? Ini salah satu cara untuk menemukannya.

Kehilangan Istri
Sepasang suami istri pergi berbelanja untuk keperluan Natal di sebuah pusat
perbelanjaan. Mereka sepakat untuk berpisah dan bertemu lagi dua jam kemudian.
Dua jam kemudian si suami sudah kembali ke tempat yang mereka sepakati untuk
bertemu lagi, namun ia tidak melihat tanda-tanda bahwa istrinya berada di tempat
tersebut. Setelah menunggu selama setengah jam, ia memutuskan untuk mencari
istrinya itu ke toko-toko yang biasa dikunjungi istrinya tetapi ia tetap tidak menemukan
istrinya itu.
Akhirnya, setelah lelah mencari istrinya, ia menghampiri seorang wanita yang sedang
duduk di bangku yang ada di pusat perbelanjaan itu. Ia tersenyum kepada wanita itu
dan berkata, "Maaf, tolong, bicaralah kepadaku! Cepatlah!"
Wanita itu menjawab, "Mengapa?"
"Karena aku sudah mencari istriku ke seluruh toko yang ada di pusat perbelanjaan ini,
tapi aku tidak menemukannya," jawabnya.
"Lalu bagaimana mungkin dengan berbicara denganku, Anda akan menemukan istri
Anda? Aku sama sekali tidak tahu seperti apa istri Anda, apalagi dimana ia sekarang."
"Saya juga tidak tahu bagaimana itu bisa membantu, tetapi setiap kali saya berbicara
dengan wanita cantik, istri saya pasti muncul."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+13:4 >
Sumber: Dafter Lafter

“

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri
dan tidak sombong."
—1 Korintus 13:4—
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e-humor 762/Desember/2003
Syalom, Kalau dihadapkan pada beberapa pilihan tentunya kita akan memilih sesuai
dengan yang kita sukai kan?

Tiga Pilihan
Pada malam Natal pertama kami setelah menikah, istri saya memberikan pilihan kue
apa yang ingin saya makan untuk Natal kami. Dia memberikan pilihan: kue labu, kue
keju, atau kue selai jeruk.
"Kue labu saja deh," kata saya.
"Lhooo ... kan ulang tahunmu kemarin kita sudah makan kue itu!" protes istriku. "Pilih
yang lain saja gimana ... ??"
"Oke dehhh .... kalau gitu kue keju aja ya," kata saya sambil tersenyum.
Dengan wajah cemberut istriku berkata, "Aku herannn ... setelah makan begitu banyak
kue keju di rumah orangtuamu, apa kamu masih bisa memakannya?"
Karena sudah tidak ada pilihan lagi, dengan terpaksa saya memilih kue selai jeruk.
"Nah, aku setuju dengan pilihanmu, makan kue selai jeruk merupakan tradisi Natal di
keluargaku!" katanya dengan wajah cerah.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Petrus+1:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan
dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan
pernah tersandung."
—2 Petrus 1:10—
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e-humor 763/Desember/2003
Syalom, Kalau mau mengomentari teman kita, lebih baik introspeksi diri dulu dehhh
... :)))

Kehabisan
Seorang pemuda plontos sedang menghampiri seorang cewek berambut coklat.
Sang pemuda bertanya, "Neng ... kok rambutnya coklat? Kehabisan shampo ya?"
Karena jengkel sang cewek berkata, "Mendingan gue kehabisan shampo daripada
kamu kehabisan rambut!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:12 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides (sfrides >

“

Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam
diri."
—Amsal 11:12—
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e-humor 764/Desember/2003
Dear all, Wuiihhh ... si Tommy ini keliatannya emang bodoh ya!? Tapi ternyata ....

Tommy
Keluarga besar Tommy sedang berkumpul di rumahnya dalam rangka Natal keluarga.
Tiba-tiba sang Kakek memanggil Tommy kecilnya yang saat itu berusia 7 tahun. Sang
kakek banyak bertanya tentang tentang sekolah, teman-teman, dan hal-hal lainnya.
Setelah beberapa saat, kakeknya mulai sadar bahwa Tommy mulai tidak tertarik lagi
pada topik pembicaraan mereka. Kakeknya kemudian mengeluarkan dua lembar uang
dari dompetnya hanya untuk mengetahui apakah Tommy masih memperhatikannya
atau tidak. Satu lembar uang 20 ribuan dan satu lembar uang 50 ribuan. Dia
menunjukkan kedua lembar uang itu kepada Tommy dan mengatakan bahwa Tommy
boleh mengambil salah satu dari uang itu. Tommy memilih mengambil uang 20 ribuan.
Kakek itu sangat terkejut dengan pilihan cucunya itu, ia lalu mengeluarkan 20 ribuan
lagi untuk memastikan bahwa tadi Tommy hanya melakukan kesalahan saja dan
menyuruh Tommy untuk memilih lagi dan boleh mengambil uang tersebut. Dan Tommy
tetap memilih lembaran 20 ribuan.
Kembali sang kakek mengeluarkan lembaran 20 ribuan kemudian mendekati salah satu
paman Tommy untuk menyaksikan ketidakpintaran Tommy dalam memilih uang.
Tommy tetap memilih mengambil uang 20 ribuan. Sang Kakek terus melakukan hal itu
di depan setiap om dan tante Tommy.
Akhirnya, kakeknya mengatakan pada ayah Tommy mengenai masalah anaknya. Ayah
Tommy sangat terkejut, tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya, sampai akhirnya dia
melihat sendiri kebodohan anaknya pada waktu sang Kakek sedang meminta Tommy
memilih uang di depan sang Nenek.
Beberapa jam kemudian, ayahnya menghampirinya dan bertanya apakah Tommy tahu
perbedaan antara 20 ribuan dan 50 ribuan.
"Tentu saja," jawab Tommy.
"Lalu kenapa kamu selalu memilih yang 20 ribu daripada yang 50 ribu?" tanya ayahnya.
Dengan senyum lebar, Tommy menjawab, "Ayah, jika aku memilih langsung uang yang
50 ribu, apakah Kakek juga akan terus-menerus memintaku memilih sampai 15 kali?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:20 >
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Sumber: Kiriman dari Eunike M. <ani>
janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah
“ Saudara-saudara,
anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu!"
”
—1 Korintus 14:20—

273

HUMOR 2003

e-humor 765/Desember/2003
Hello e-Humor Netters, Bagaimana doa makan Anda ... apakah seperti yang diucapkan
oleh anak kecil dalam kisah berikut ini?

Doa Seorang Anak
Seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun disuruh memimpin doa sebelum makan
malam keluarga pada malam Natal. Para anggota keluarga menundukkan kepala untuk
berdoa.
Dia mulai berdoa, ia berdoa untuk teman-temannya (sambil menyebutkan nama mereka
satu per satu). Lalu ia berdoa untuk Mama, Papa, adik, kakak, nenek, kakek, semua
paman, dan bibinya.
Kemudian dia mulai berdoa untuk makanan yang sudah tersedia.
Dia berdoa untuk ayam, nasi, buah-buahan, selai strawberry, kentang, roti, mentega,
dan minuman. Lalu ia berdoa untuk makanan penutup, es krim, dan black forest.
Kemudian ia berhenti sejenak, semua orang menunggu ... menunggu ... dan menunggu.
Akhirnya, ibunya menyuruhnya untuk meneruskan doanya dan meminta dia berdoa
untuk hidangan sayur, satu-satunya makanan yang belum dia sebutkan.
Setelah diam sejenak, anak kecil ini memandang ibunya dan berkata, "Aku memang
tidak mendoakannya! Aku tahu aku harus berdoa juga untuk sayur itu, tetapi aku tidak
tahu apa yang harus aku lakukan!"
"Apa maksudmu sayang?" tanya ibunya.
"Karena ini adalah hari ulang tahun Yesus, aku yakin Ia pasti lebih mendengarkan
doaku daripada biasanya," kata anak itu. "Jadi kalau aku mengucap syukur untuk sayur
yang Ia berikan, Dia pasti tahu kalau aku berbohong, karena aku nggak suka makan
sayur itu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu."
—1 Tesalonika 5:18—
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Dear all, Ihhh ... ada nggak ya susu sapi rasa soft drink .... ;)

Susu Sapi
Seorang kepala biarawati sedang sekarat.
Para biarawati berkumpul di sekeliling tempat tidurnya, mencoba menenangkannya.
Mereka memberinya segelas susu segar hangat tetapi ia menolak meminumnya. Lalu
seorang biarawati lainnya mengembalikan gelas itu ke dapur. Biarawati itu kemudian
teringat pada sebotol minuman ringan yang ia simpan sebagai suguhan untuk Natal
tahun ini, ia lalu membuka botol itu dan menuangkannya ke gelas yang berisi susu
hangat tadi.
Ia kemudian kembali ke tempat tidur kepala biarawati itu dan mencoba
meminumkannya kepada kepala biarawati itu. Pada awalnya kepala biarawati itu
meminumnya sedikit, lalu tambah sedikit lagi, lalu tanpa mereka sadari, dia sudah
menghabiskan segelas minuman itu.
"Ibu, Ibu" teriak biarawati itu, "Katakan sesuatu kepada kami sebelum Anda meninggal!"
Kepala Biarawati itu lalu bangkit dari tempat tidur dengan wajahnya yang alim, sambil
menunjuk ke luar jendela, dia berkata, "Jangan jual sapi itu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Hakim-hakim+13:4 >
Sumber: Dafter Lafter
Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang
memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram."

“

—Hakim-hakim 13:4 {{{Kutip_pasal}}}:{{{Kutip_ayat}}}—
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Syalom, Setiap pemberian yang orang berikan pada kita harus dihargai ... :)

Jaket
Dulu ibu memberiku dua buah jaket sebagai hadiah ulang tahun. Pada waktu Natal aku
mengunjungi ibuku, dan memakai salah satu dari jaket itu dengan harapan dia akan
bahagia melihat aku memakai jaket yang dia berikan.
Pada waktu aku memasuki rumah, ibuku langsung berkata, "Kenapa? Nggak suka
sama jaket yang satunya lagi ya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:17 >
Sumber: Kiriman dari Daniel <dana_s>
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Hai ... Pada saat akan menikah satu hal yang terberat adalah jika harus berpisah
dengan orangtua kita tercinta.

Akan Menikah
Pak Jones memegang dengan lembut tangan anak perempuannya dan berkata,
"Pacarmu tadi ke sini dan berkata kalau dia ingin menikah denganmu. Ayah sudah
menyetujuinya."
"Ohh .. Ayah ... terima kasih! Aku senang sekali ...." kata anak perempuannya, "tapi
pasti akan sangat sulit bagiku meninggalkan Ibu setelah kami menikah nanti."
"Aku mengerti perasaanmu, Sayang," kata Pak Jones dengan lembut. "Dan dengan
senang hati Ayah memberikan ibumu kepadamu, Nak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:31 >
Sumber: Kiriman dari David <kurniawan>

“

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan
isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging."
—Efesus 5:31—
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Halo, Ajar anak kita untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang sudah diterima.

Doa Sebelum Makan
Jason kecil dan keluarganya berkumpul di malam Natal dan makan malam bersama di
rumah neneknya. Semua anggota keluarga sudah duduk mengelilingi meja makan.
Ketika Jason mengisi piringnya dengan makanan, dia langsung saja makan.
"Jason, jangan makan dulu ... kita semua harus berdoa bersama!"
"Nggak perlu berdoa kok, Ma," kata si Jason.
"Ohh ... kamu harus berdoa," kata ibunya. "Sebelum makan kita harus berdoa dulu,
seperti di rumah kita."
"Itu kan kalau di rumah kita," kata Jason. "Tapi sekarang ini kan kita di rumah Nenek,
dan kalau Nenek yang masak udah pasti enak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:17 >
Sumber: Joke of The DayDear all,

“

Tetaplah berdoa."

”

—1 Tesalonika 5:17—
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Apakah hari ini ada sukacita? Pasti ada donk ya ... apalagi kalau baca humor hari ini
... :))

Ganti Alamat
Setelah pindah ke alamat yang baru, saya membuat daftar perusahaan, teman-teman
kerja, dan kantor-kantor pelayanan umum yang perlu tahu alamat baru saya, lalu
menelepon mereka satu persatu untuk memberitahukan perubahan alamat saya.
Semua berjalan lancar sampai pada satu ketika saya menelepon bank tempat saya
mendepositokan uang saya. Saya memberitahukan kepada dia kalau saya ingin
mengganti alamat saya. Petugas wanita yang menjawab telepon saya berkata, "Oh,
maaf Pak, Anda tidak boleh memberitahukan alamat baru Anda lewat telepon. Anda
harus mengisi formulir perubahan alamat!"
"Bagaimana caranya saya mendapatkan formulir itu?" tanya saya dengan heran.
"Kami dengan senang hati akan mengirimkannya kepada Anda," jawab si petugas itu
dengan ramahnya. "Boleh saya tahu alamat baru Anda agar saya dapat mengirimkan
formulir itu kepada Anda?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+4:10 >
Sumber: Kiriman dari Kristianto <a_goeng >

“

Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah."
—1 Petrus 4:10—
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Hai ... Pengalaman pertama memang selalu banyak cerita serunya ... :))

Naik Kereta Api
Seorang wanita baru saja pulang dari menghadiri Natal nasional kaum wanita. Ia pulang
dengan menggunakan kereta api. Itu adalah pengalaman pertamanya naik kereta api.
Sesampainya di rumah, suami wanita itu memperhatikan kalau wajah istrinya sangat
pucat dan berkata, "Sayang, kamu baik-baik saja?"
"Nggak terlalu sehat nih," jawab wanita itu. "Aku duduk berlawanan dengan arah kereta
api, dan itu membuat aku sangat pusing."
"Aduhh ... sakit sekali ya kepalanya?" kata suaminya lagi. "Kenapa nggak minta tolong
sebentar saja untuk bertukar tempat dengan orang yang duduk berhadapan
denganmu?"
"Wahh ... nggak bisa," jawab wanita itu, "soalnya tempat duduk di depanku itu kosong,
nggak ada orang!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+1:32 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan
orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya."
—Amsal 1:32—
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Suami emang harus selalu siap sedia membantu istrinya ... ;)

Malam Natal
Jim dan Ellen menikah pada awal Desember dan mengundang orangtua mereka untuk
merayakan makan malam Natal mereka yang pertama.
Malam Natal tiba dan Jim mengutarakan maksudnya untuk pergi jalan- jalan dengan
teman-tamannya agar istrinya dapat dengan bebas menyiapkan makan malam
istimewa.
"Kamu nggak perlu terlalu repot lagi kok," katanya pada istrinya. Aku sudah mencabuti
bulu-bulu ayam yang akan kau masak. Sekarang kamu tinggal menangkapnya,
kemudian membunuhnya, dan memasaknya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+4:2 >
Sumber: Joke of The DaySyalom,

“

Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah
kasihmu dalam hal saling membantu."
—Efesus 4:2—
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Punya suami yang perhatian merupakan segala-galanya bagi seorang istri.

Rangkaian Bunga
Pamanku sadar kalau dia punya kekurangan dalam hal mengingat tanggal- tanggal
penting dalam rumahtangganya. Dia selalu lupa dengan tanggal lahir istrinya, bahkan
tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, dia membuka
perjanjian dengan sebuah toko bunga dengan memberikan tanggal ulang tahun istrinya
dan tanggal pernikahan mereka. Jadi walaupun tanpa disuruh, toko bunga itu harus
selalu mengirimkan bunga ke rumah pamanku tepat pada tanggal yang sudah
ditentukan.
Hasilnya, istrinya sangat bahagia karena merasa bahwa
memperhatikan dan tidak pernah melupakan hari-hari penting itu.

suaminya

sangat

Hal itu berjalan lancar, sampai pada suatu hari, tepat pada tanggal ulang tahun istrinya,
dia pulang ke rumah, melihat rangkaian bunga yang sangat indah, dan bertanya,
"Bunga yang indah, sayang. Petik di mana nih?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:28 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri:
Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri."
—Efesus 5:28—
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Yang suka nawar mungkin udah bisa membayangkan suasana cerita di bawah ini ....

Jeruk
Di deket rumah gue ada seorang ibu yang terkenal pelit. Setiap akan membeli sesuatu,
nawarnya kelewatan banget. Suatu saat dia mau beli jeruk dan kebetulan ada tukang
jeruk lewat.
Ibu Pelit
Tukang
Jeruk

: "Jeruk ini satuannya berapa?"

Ibu Pelit

:

Tukang
Jeruk

: "Eh Bu, saya berani bayar duaribu kalau upil ibu segede ini!

: "Seribuan Bu."
"Masa sihh jeruk se-upil gini mahal banget, seratusan deh, Ibu ambil
banyak!"

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+4:1 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides (sfrides >

“

Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah
datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?"
—Yakobus 4:1—
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Syalom, Menjadi orang yang tak banyak bicara ternyata menguntungkan lhooo ... ;)

Di Toko Bunga
Seorang pemuda masuk ke sebuah toko bunga. Dalam toko bunga tersebut
terpampang tulisan yang sangat besar "KATAKAN DENGAN BUNGA".
"Tolong bungkuskan satu tangkai bunga mawar," kata pemuda itu kepada si penjaga
toko.
"Hanya satu tangkai?" tanya si penjaga toko.
"Yap, hanya satu," kata si pemuda itu. "Karena aku adalah laki-laki yang tidak banyak
bicara!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:19 >
Sumber: Dafter LafterDear all,

“

Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan
bibirnya, berakal budi."
—Amsal 10:19—

284

”

HUMOR 2003

e-humor 776/Desember/2003
Silakan dibaca ya ... khususnya bagi mereka yang pernah pakai obat kumis ... he he he
he he he ....

Obat Kumis
Arief : "Eh ... Mul ... Mul ... gimana sich cara numbuhin bulu dada?"
Mul : "Gampang ... pake aja obat tumbuh kumis ... pasti dech tumbuh bulu-bulu."
"Enak aja loe ... mau bohongin gua, ya? Kemaren temen gua juga bilang begitu.
Arief : Katanya biar tumbuh bulu di dada pake obat tumbuh kumis, eh ... nggak taunya
malah tumbuh kumis-kumis di dadanya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+13:14 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides (sfrides>
Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan
“ Tetapi kenakanlah
janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya."
”
—Roma 13:14—
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