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e-humor 777/Januari/2004
Syalom, yang namanya hobi itu emang aneh-aneh dehhh ... :)

Hobi
Seorang dokter baru saja menyelesaikan pemeriksaannya terhadap seorang pasien.
Setelah selesai, sang dokter meminta pasien tersebut untuk masuk ke dalam kantornya.
"Silakan duduk, Pak Calvin. Setelah melihat hasil pemeriksaan tadi, saya menyarankan
agar Bapak dioperasi sesegera mungkin."
Pak Calvin berpikir sejenak lalu kemudian bertanya, "Sejauh mana operasi ini
mempengaruhi hobi saya, Dokter?"
"Apa sih hobi Anda?" tanya sang dokter.
"Menyimpan uang!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+6:10 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa
orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka."
—1 Timotius 6:10—
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e-humor 778/Januari/2004
Dear all, Kok bisa jadi salah pengertian kaya gini ya ... :((

Membersihkan Kulkas
Pada suatu sore seorang nyonya pulang ke rumahnya dan bertanya kepada pembantu
barunya, "Apa kamu sudah membersihkan kulkas?"
"Sudah, Bu, dan semuanya lezat sekali," jawab pembantu baru itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+9:18 >

Sumber: Book of Humour, p.45

“

Hikmat lebih baik dari pada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat
merusakkan banyak hal yang baik."
—Pengkhotbah 9:18—
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e-humor 779/Januari/2004
Syalom, Kalau ke dokter kita mengharapkan penyakit kita dapat hilang selamanya. Dan
itu terbukti pada pasien berikut ini ... :)

Sembuh Selamanya
Seorang pria menderita batuk yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Dia sudah
mencoba untuk memeriksakan diri ke banyak dokter namun hasilnya nihil. Akhirnya, ia
tahu seorang dokter spesialis yang memberinya suatu ramuan khusus. Keesokan
harinya pria itu meninggal. Keluarganya yang shock memanggil dokter itu untuk
meminta penjelasan.
"Baiklah, setidaknya sekarang ia sudah tidak batuk lagi!" jawab dokter itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+8:15 >

Sumber: Book of Humour, p.87

“

Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu
kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian!"
—Yeremia 8:15—
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e-humor 780/Januari/2004
Syalom, Tugas yang berat bagi seorang kakak ... menjaga adik .... Tapi menyenangkan
juga lhoo karena pasti ada aja kejadian lucunya.

Menjaga Adik
Seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah desa, ditugasi orangtuanya yang sedang
pergi ke kota, untuk menjaga adiknya yang masih berusia 3 tahun.
Untuk mengusir kesepian, anak laki-laki itu memutuskan untuk pergi memancing di
sungai dekat rumahnya. Dia juga mengajak adiknya.
"Pokoknya aku tidak mau lagi menjaga adik!!" kata anak laki-laki itu pada mamanya
ketika sudah kembali ke rumah. "Aku nggak bisa membawa pulang satu ikan pun!"
"Oh, lain kali mama janji dan yakin kalau adikmu akan tenang dan tidak akan berteriak
menakut-nakuti ikan yang akan kau pancing, Sayang." jawab mamanya sambil
tersenyum.
Masih dengan nada kesal si anak laki-laki berkata, "Bukan itu masalahnya, Ma! Adik
memakan abis semua umpan yang kubawa!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+17:3 >

Sumber: LABLaughs

“

Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal,
ampunilah dia."
—Lukas 17:3—
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e-humor 781/Januari/2004
Salam jumpa, Langsung aja deh kita tengok kehidupan sepasang suami isteri berikut ini
.... :))

Bibi Emma
Sepasang suami isteri yang selama ini hidup bahagia hampir saja kehilangan
kebahagiaannya semenjak kehadiran "Bibi Emma" dalam rumah tangga mereka.
Selama tujuh tahun, Bibi Emma tinggal bersama dengan mereka. Dia selalu
memerintah dan meminta macam-macam. Sampai akhirnya Bibi Emma meninggal.
Dalam perjalanan menuju pemakaman, sang suami berkata pada isterinya, "Sayang,
kalau aku tidak mencintaimu, aku pasti tidak akan membiarkan bibimu Emma itu tinggal
bersama dengan kita selama bertahun-tahun."
Sang isteri langsung menatap suaminya dengan pandangan kaget dan shock. "APA??
BIBI EMMA-KU!!!??!?" kata sang isteri histeris, "Selama ini aku pikir dia itu Bibi Emmamu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+4:9 >

Sumber: Bufffalosjokes

“

Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut."
—1 Petrus 4:9—
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e-humor 782/Januari/2004
Dear all, Ha ... ha ... ha ... ha .... coba deh baca sendiri ... ha ... ha ... ha ... ha ... ha ... ha
.... :)))))

Menggandeng
Di suatu acara pernikahan di gereja, David bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa
kalau ada acara pernikahan pengantin wanita selalu menggandeng lengan pengantin
pria?"
Ayahnya menjawab, "Nak, itu untuk meyakinkan agar pengantin pria tidak melarikan
diri."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:4 >

Sumber: Book of Humour, p.135

“

Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak
berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya."
—1 Korintus 7:4—
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e-humor 783/Januari/2004
Syalom, Lagi-lagi soal mimpi ... :)))

Monster
Seorang pria mengunjungi seorang psikiater untuk membicarakan mimpinya. "Setiap
malam," kata pria tersebut, "Saya selalu mimpi ada tiga monster yang sangat ganas
duduk di sisi tempat tidurku, dan siap untuk menyerang aku."
"Hmmm," komentar si psikiater tersebut. "Aku sangat yakin dapat menyelesaikan
masalah Anda tersebut. Tapi pengobatan ini akan menghabiskan biaya kira-kira 2
sampai 3 juta rupiah."
"Tiga juta rupiah!!" pria itu terkejut. "Kalo gitu, ya udah dehh, nggak usah dipikirin lagilah
monster-monster itu. Aku pikir aku akan pulang saja ke rumah dan mencoba untuk
menjadi teman monster-monster itu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+5:6 >

Sumber: Joke of The Day

“

Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi
takutlah akan Allah."
—Pengkhotbah 5:6—
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Halo, Apakah yang menjadi pertimbangan kita memilih sebuah sekolah? Apakah karena
terkenal, bermutu, dsb.?

Universitas Terkenal
Ketika aku mengantarkan anakku mengunjungi sebuah universitas tertua di negaraku,
mahasiswa yang menjadi "guide" kami dalam kunjungan tersebut menjelaskan bahwa
universitasnya itu adalah universitas terbaik di dunia dan walaupun sudah tua fasilitas di
dalamnya sangat canggih juga modern. Dia mengatakan bahwa semua dosen yang
mengajar adalah dosen-dosen terbaik di dunia dan dia menyarankan agar anakku
mendaftarkan diri secepat mungkin agar tidak kehabisan formulir pendaftaran.
"Saking bagusnya kualitas universitas ini," katanya menjelaskan, "sampai-sampai
pendaftarnya sanggaaatt banyak dan mungkin sebentar lagi formulir pendaftarannya
akan habis."
Setelah puas berkeliling melihat-lihat keadaan universitas itu aku bertanya pada "guide"
kami tersebut, "Kenapa kamu suka sekali dan memilih untuk kuliah disini?"
"Oh," jawab mahasiswa itu, "pacar saya kuliah di sini sih!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Petrus+1:10 >

Sumber: Kiriman dari Welni <welni(at)>

“

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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Dear all, Hati-hati lho .... jangan main-main dengan pedang ... berbahaya!!!

Terbagi Dua
Pernahkah Anda mendengar seorang pesulap yang bisa membelah seorang wanita
menjadi dua?
Minggu lalu seorang pesulap mempraktikkan keahliannya ini. Tetapi sayangnya wanita
malang itu sekarang ada di Rumah Sakit Pusat di kamar 34 dan 35.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+26:52 >

Sumber: Book of Humour, p.84

“

Maka kata Yesus kepadanya: Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab
barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang."
—Matius 26:52—
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Syalom, Kejadian lucu di dalam kelas pasti kadang terjadi ... :)) Gimana nih dengan
para guru??? Boleh dong bagi-bagi kisah lucunya ke e-Humor ... :))

Halaman Kosong
Suatu hari dalam sebuah kelas, seorang guru meminta semua muridnya membalik
lembaran catatan mereka ke halaman yang masih kosong. Sang guru memperhatikan
semua anak dan melihat, Chip, salah satu muridnya, sedang bingung membolak-balik
buku catatannya.
"Chip, di bukumu masih ada halaman kosongnya kan?" tanya sang guru.
"Nggak ada halaman kasongnya, Bu!" jawab Chip. "Semua lembaran buku catatanku
sudah ada garis-garisnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:20 >

Sumber: LABLaughs

“

Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anakanak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu!"
—1 Korintus 14:20—
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Dear all, Gimana perjuangan Anda dulu ketika ingin meminta SIM dari orangtua Anda?
Apakah penuh perjuangan?

Syarat Dapat Sim
Seorang anak laki-laki sedang berusaha meminta Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada
ayahnya yang adalah seorang pendeta, agar dia juga dapat membantu jika ayahnya
memerlukan bantuan sopir dalam pelayanan.
Ayahnya berkata, "Aku akan membuat persetujuan denganmu. Nilai rapormu nanti tidak
boleh di bawah angka tujuh, setiap hari kamu harus membaca Alkitab, dan kamu harus
mencukur rambut. Kalau semua sudah kamu laksanakan, kita akan membicarakan lagi
mengenai SIM!"
Satu bulan kemudian anaknya bertanya lagi tentang niatnya membantu ayahnya dalam
pelayanan, dengan mengemudikan mobil.
Ayahnya berkata, "Nak, Ayah sungguh bangga padamu. Semua nilaimu bagus dan
kamu sudah sangat rajin membaca Alkitab. Tapi kenapa kamu belum memotong
rambutmu?"
Sang anak terdiam sejenak, ia lalu menemukan ide dan berkata, "Aku sudah
memikirkannya. Ayah tahu Samson punya rambut yang panjang, Musa juga punya
rambut panjang, Nuh rambutnya juga panjang, bahkan Yesus pun rambutnya panjang.
Jadi menurutku saya tidak perlu memotong rambutku."
Dan dengan cepat sang ayah menjawab, "Iya, Nak, dan mereka selalu berjalan kaki
kemana pun mereka pergi."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+6:20 >

Sumber: Bufffalosjokes

“

Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu."
—Amsal 6:20—
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Dear all, Anda orang rumahan? Kalau iya, pasti Anda tidak akan mengalami hal yang
sama dengan cerita berikut ini ... :)

Melepaskan Sepatu
Seorang pria bercerita kepada temannya, "Setiap malam istriku selalu melepaskan
sepatuku."
Lalu temannya menjawab, "Setiap kamu pulang, dengan setia dia melepaskan
sepatumu? Wah, beruntung sekali kamu!"
"Oh bukan begitu. Maksudku setiap aku akan pergi!" jawab pria tersebut.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:1 >

Sumber: Book of Humour, p.31

“ antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan ”
Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di
oleh kelakuan isterinya,"

—1 Petrus 3:1—
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Syalom, Hewan adalah makhluk hidup juga, jadi jangan disia-siakan ... :))

Pemakaman
Suatu hari, Timmy sedang berada di halaman belakang rumahnya. Ia tengah menggali
sebuah lobang. Tetangganya, bapak Daniel, melihat Timmy dan bertanya, "Hai Timmy,
kamu lagi ngapain?"
Timmy menjawab, "Ikan emasku mati dan aku mau menguburkannya."
Daniel memperhatikan lobang tersebut dan berkata, "Tapi Timmy, lobangmu itu terlalu
besar untuk menguburkan seekor ikan emas."
Timmy langsung menggeleng, "Enggak kebesaran kok. Soalnya ikan emasku itu ada di
dalam perut kucing angoranya Om Daniel!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:21 >

Sumber: LABLaughs

“

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh;
siapa yang membunuh harus dihukum."
—Matius 5:21—
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Dear all, Lupa?? Itu emang udah jadi penyakit manusia ... :))

Kiriman Bunga
Dengan wajah sedih Bill melangkah masuk ke sebuah toko bunga.
Melihat wajah Bill yang begitu memprihatinkan itu, sang pemilik toko bunga tersebut
langsung menyiapkan gambar-gambar contoh karangan bunga dukacita untuk acara
pemakaman. Tapi ternyata tebakannya salah, Bill ternyata meminta satu rangkaian
indah bunga untuk dikirimkan kepada isterinya dalam rangka ulangtahun pernikahan
mereka.
"Oh iya, kapan ulangtahun pernikahan Anda tersebut?" tanya si pemilik toko.
Dengan suara yang nyaris tak terdengar Bill berkata, "Kemarin!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+4:5 >

Sumber: Joke of The Day

“

Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari
perkataan mulutku."
—Amsal 4:5—
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Syalom, Susah juga jadi pengacara ya ... walaupun jelas-jelas klien kita salah, tapi ya
tetap harus dibela .... :((

Menyewa Pengacara
Pengacara: "Baiklah, Pak, Anda ingin saya membela Anda. Apa Anda
mempunyai uang yang cukup untuk menggunakan jasa saya?"

Klien

: "Tidak, saya tidak mempunyai uang sedikit pun. Saya sangat miskin, tapi saya
punya mobil BMW!"

Pengacara : "Baiklah, Anda bisa membayar saya dengan mobil Anda. Sekarang, katakan apa
tuduhan pengadilan terhadap Anda?"
Klien

: "Mencuri BMW!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+4:28 >

Sumber: Book of Humour, p.105

“

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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Haiii, Ooohhh ... ternyata salah satu kegunaan obat tetes mata itu adalah untukkkkk
....... ??????

Tetes Mata
Seorang pasien berkata kepada dokternya: "Aku melihat ada kotoran di mataku."
"Jangan khawatir," kata dokter itu lalu meneteskan obat tetes mata ke mata pasiennya
dan bertanya, "Sekarang bagaimana penglihatanmu?"
"Ah, betul, Dok, sekarang kotoran itu terlihat lebih jelas lagi," kata pasien itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+7:5 >

Sumber: Book of Humour, p.94

“

Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat
dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu."
—Matius 7:5—
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Haloo, Punya teman yang lugu jangan dibiarin donkk .... Ajar mereka untuk dapat
mengetahui mana yang salah dan mana yang seharusnya ... :))

Teman Lugu
Ketika aku masih berada di SMA, Joel, temanku dan aku sedang mendiskusikan
seorang gadis dari Perancis yang baru saja menjadi teman kami.
Keluarganya baru saja pindah dari sebuah desa dan sekarang tinggal di kota besar
yang sangat modern. Kami berdua sangat sependapat bahwa belum pernah ada
seorang gadis yang sebaik dia dan selugu dia. Dia terlalu polos dan terlalu gampang
mempercayai sesuatu.
Joel berkata, "Dengar, demi kebaikan dia dan karena dia itu teman kita, kita harus
mengajarkan dan memberitahukan juga dia apa yang benar dan apa yang salah."
Aku menjawab dengan semangat, "Setuju! Kamu yang ngajar dia tentang hal-hal yang
benar, ya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+28:20 >

Sumber: Joke of The Day

“

Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan
ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
—Matius 28:20—
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Syalom, Hayooo ... apa jawaban dari pertanyaan di bawah ini ...?? :))

Kenapa Pakai Masker?
Seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa dokter selalu
menggunakan masker ketika mereka melakukan operasi?"
Ayahnya menjawab, "Oohhh ... supaya kalau mereka melakukan kesalahan dalam
operasi itu, wajah mereka tidak dapat dikenali!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+34:22 >

Sumber: Book of Humour, p.97

“

Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan
kejahatan dapat bersembunyi."
—Ayub 34:22—
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Syalom, Banyak kejadian lucu dalam dunia ini, dan salah satunya dapat kita lihat
melalui cerita di bawah ini ... :)

Tuan Magillicutty
Seorang pria menelepon seorang petugas pemakaman dan berkata, "Saya Tuan
Magillicutty. Saya memerlukan jasa Anda untuk menguburkan isteri saya."
"Ini Tuan Magillicutty? Sidney Magillicutty?" tanya penjaga makam itu.
"Ya, benar sekali."
"Lho, bukannya 10 tahun yang lalu saya sudah menguburkan isteri Anda?" tanya
penjaga makam itu kebingungan.
"Saya sudah menikah lagi," jelas Tuan Magillicutty.
"Wah!" respon si penjaga makam, "Selamat ya atas pernikahan Anda!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:39 >

Sumber: Joke of The Day

“

Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk
kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang
percaya."
—1 Korintus 7:39—
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Dear all, Tugas seorang dokter itu berat dan terkadang aneh juga ya ... :))

Peluru
Pasien :

"Dokter, kenapa setiap hari Anda memeriksa lukaku? Apa Anda tidak tahu betapa
sakitnya lukaku ini?"

Dokter : "Aku harus mencari peluru yang ada di lukamu ini."
Pasien :

"Apa?? Kenapa Anda tidak tanya dari dulu-dulu. Lha wong pelurunya itu aku simpan
terus di saku bajuku ini kok!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+30:17 >

Sumber: Book of Humour, p.155

“

Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu,
demikianlah firman TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan engkau: orang buangan,
yakni sisa yang tiada seorangpun menanyakannya.
—Yeremia 30:17—
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Dear all, Menurut Anda bener nggak kalau tahun-tahun awal pernikahan merupakan
masa-masa yang paling sulit?

10 Tahun Pertama
Seorang wanita di kantorku baru saja menikah dan aku mendengar seorang rekan
kerjaku memberinya beberapa nasihat pernikahan, "Dalam suatu pernikahan ada masa
sulit dan masa menyenangkan. Tapi 10 tahun pertama merupakan masa-masa sulit
yang harus dilewati dengan sabar."
"Memangnya sudah berapa tahun kamu menikah," tanyaku.
"Sepuluh tahun," jawabnya lesu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+13:4 >

Sumber: Joke of The Day

“

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu
mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah."
—Ibrani 13:4—
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Syalom, Nah hari ini kita akan membaca kisah tentang pengalaman pertama.

Pertama Kali
Dalam sebuah ruang operasi seorang pasien yang gugup berkata pada dokternya,
"Dokter, saya sangat takut sekali menghadapi operasi ini. Soalnya baru pertama kali ini
saya dioperasi."
Sang dokter menjawab, "Saya mengerti sekali perasaan Anda dan tahu dengan tepat
kegugupan Anda. Soalnya saya juga baru pertama kali ini akan mengoperasi orang."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+8:5 >

Sumber: Book of Humour, p.93

“

Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah
dalam hatimu."
—Amsal 8:5—
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Dear all, Kecurigaan itu kadang-kadang harus ditekan lho ... ;)

Terlalu Curiga
Suatu sore ada seorang yang mengetuk pintu rumahku, dan seperti biasanya kalau ada
yang mengetuk pintu pertama-tama aku akan melihat siapa orang itu dari lobang
khusus yang ada di pintuku.
Begitu melihat orang yang tak aku kenal itu aku bertanya dari balik pintu, "Siapa ya?"
"Petugas pengiriman barang, Bu! Saya mengantarkan sebuah paket untuk Anda, dan
Anda harus menandatangani tanda terimanya," jawab si petugas.
"Mana paketnya?" tanyaku penuh selidik. Petugas itu lalu mengangkat sebuah kotak ke
depan lobang di pintuku.
"Kalau begitu aku mau lihat tanda pengenal Anda!" mintaku masih dengan penuh
keraguan.
"Nyonya," jawab petugas itu setengah berteriak, "kalau saya berniat jahat kepada Anda,
dari tadi saya sudah menggunakan alat ini untuk masuk ke dalam rumah Anda!" kata si
petugas itu sambil memperlihatkan kunci rumahku yang tertinggal di pintu luar.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+4:8 >

Sumber: LABLaughs

“

Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut
kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu."
—Filipi 4:8—
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Dear all, Kalau tidak mau dihukum, ya jangan melakukan tindak pidana donk ....

Kursi Listrik
Seorang pria yang divonis hukuman mati di kursi listrik menelpon pengacaranya dan
bertanya, "Pengadilan menjatuhkan hukuman mati di kursi listrik kepadaku. Kamu
adalah pengacaraku, jadi katakan apa yang harus aku lakukan sekarang?"
Pengacaranya berpikir sebentar lalu menjawab, "Jangan duduk di kursi listrik itu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:21 >

Sumber: Book of Humour, p.102

“

Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan
diselamatkan."
—Amsal 11:21—
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Dear all, Jangan pernah menganggap remeh orang yang belum pernah Anda temui!!

Kencan Buta
Joe merencanakan suatu kencan buta untuk Michael dan temannya. Tetapi Michael
agak sedikit khawatir karena ia harus berkencan dengan seseorang yang belum pernah
ia kenal. "Apa yang harus aku lakukan jika dia jelek?" kata Mike, "aku terpaksa harus
bersamanya sepanjang malam."
"Jangan khawatir, datang saja ke rumahnya dan temui dia dulu. Jika kamu suka dengan
apa yang kamu lihat maka semuanya berjalan sesuai rencana. Jika sebaliknya, kamu
cukup teriak saja 'Aaaaaauuuuugggghhh!' dan berpura-puralah terserang asma," kata
Joe.
Malam itu, Mike pergi ke rumah gadis itu dan ketika gadis itu keluar dia ternganga
melihat betapa cantik dan seksinya gadis itu. Pada saat dia akan berbicara tiba-tiba
gadis itu berteriak, "Aaaauuuggghhh!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+2:9 >

Sumber: Kiriman dari Ratri <yuli(at)>

“

Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi
nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran."
—Yakobus 2:9—

37

”

HUMOR 2004

e-humor 802/Februari/2004
Dear all, Duhh senang ya kalau di rumah kita ada seorang yang rajin :)

Yang Paling Rajin
Suatu hari seorang ayah memanggil keenam anaknya dan bertanya, "Ayo katakan,
siapa yang paling patuh dan yang paling rajin melakukan apapun yang ibu suruh
minggu lalu?"
Dengan kompaknya keenam anak itu menjawab, "Ayahhh ...!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:24 >

Sumber: Book of Humour, p.57

“

Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa."
—Amsal 12:24—
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Syalom, Masalah yang ada di depan mata sebaiknya dihadapi dengan tenang ya ...
jangan panik dan berserah hanya kepada Tuhan.

Mesin Pesawat
Seorang gadis yang sangat lugu sedang berada dalam pesawat. Setelah berada dalam
pesawat selama satu jam, sang pilot melalui pengeras suara mengumumkan, "Satu dari
empat mesin pesawat ini mengalami kerusakan, jadi kita akan terlambat tiba di tujuan
selama 15 menit."
Kira-kira 30 menit kemudian sang pilot sekali lagi memberikan pengumuman, "Sekarang
ada dua mesin yang mati, dan akibatnya kita akan mengalami keterlambatan selama 30
menit."
15 menit kemudian sang pilot berkata lagi, "Kami minta maaf, karena ternyata mesin
yang ketiga juga mengalami kerusakan, dan akibatnya kita akan terlambat selama 1
jam."
Dengan wajah gusar gadis lugu itu menoleh kepada pria di sampingnya dan berkata,
"Kalau mesin keempat pesawat ini mati juga, kita akan berada di sini sepanjang hari!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+94:8 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat! Hai orang-orang bebal, bilakah
kamu memakai akal budimu?"
—Mazmur 94:8—
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Halo, Siapa yang mau menolong Ratri ya ... ???

Mobil Ratri
Mobil Ratri sudah sering mengalami kerusakan dan setiap mengalami masalah dia
selalu menelepon Dono untuk menolongnya.
Suatu hari Dono menerima telepon dari Ratri.
"Sekarang ada apa lagi dengan mobilmu itu?" tanya Dono.
"Remnya blong," kata Ratri. "Bisa nggak kamu datang kemari?"
"Sekarang kamu ada di mana?" tanya Dono.
"Aku ada di dalam apotik," kata Ratri.
"Lalu mobilnya dimana?" tanya Dono.
"Ada di dalam apotik juga!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Galatia+6:2 >

Sumber: Joke of The Day

“

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum
Kristus."
—Galatia 6:2—
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Hai, Boleh-boleh aja sih punya binatang peliharaan, tapi jangan sampai dia merugikan
orang lain ya ... :))

Pembongkar Sampah
Sejak ada tetangga baru di sebelah rumah kami, sampah di depan rumah kami selalu
dibongkar dan ditumpahkan oleh anjingnya yang sangat besar.
Saya sudah sering mengusir anjing itu tetapi ia hanya menggonggong pada saya.
Karena kesal, saya ke rumah tetangga baru itu dan mengatakan apa yang terjadi.
"Terima kasih sudah memberi tahu saya, akhir-akhir ini kami bingung kenapa nafasnya
menjadi bau busuk dan kami tidak tahu darimana dia mendapatkan nafas yang begitu
bau!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:12 >

Sumber: Dafterlafter

“

Si pencemooh tidak suka ditegur orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak."
—Amsal 15:12—
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Dear all, Seberapa kuatkah iman kita?

Jika Saja Imanmu Kuat
Beberapa tahun yang lalu saya mendengar sebuah cerita yang saya harap akan
menenangkan mereka yang merasa sering diejek dengan kalimat, "Jika saja imanmu
kuat engkau tidak akan ...."
Waktu itu saya sedang mendengarkan seorang wanita menelepon seorang pendeta
dalam sebuah siaran radio. Pendeta itu adalah seorang pria yang bijaksana. Suaranya
yang lembut seakan bisa menghilangkan segala rasa takut. Wanita itu -- yang jelas
terdengar sedang menangis -- berkata, "Pendeta, saya dilahirkan buta, dan saya sudah
buta sepanjang hidup saya. Saya tidak keberatan menjadi buta tetapi ada beberapa
teman saya yang mengatakan bahwa jika saja iman saya kuat maka saya akan bisa
disembuhkan."
Pendeta itu bertanya kepadanya, "Apakah Anda selalu membawa tongkat penuntun
Anda kemana pun Anda pergi?"
"Ya," jawab wanita itu.
Lalu pendeta itu mulai menasehati, "Jika mereka mengejekmu lagi dengan kata-kata
seperti itu, pukullah mereka menggunakan tongkatmu itu dan katakan, 'Jika saja
imanmu kuat, kamu pasti tidak akan merasa sakit!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:12 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri."
—Amsal 11:12—
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Dear all, Punya kapal pribadi? Wahhh ... hebat banget!!!

Kapal Boat
David sangat ingin memiliki dan membeli sebuah kapal boat tapi isterinya sangat tidak
setuju. Tapi David nekat dan suatu hari dia akhirnya membeli kapal boat idamannya itu.
Dia lalu membawa istrinya ke dermaga tempat kapal boatnya berada.
"Nahh ... bagaimana? Bagus bukan?" katanya pada istrinya. "Mari sekarang kita
berdamai ya, Sayang! Kamu sekarang aku beri kehormatan untuk menuliskan sesuatu
di kapal kita ini!"
Dengan penuh semangat dan senyum manis istri David mengambil cat yang sudah
disiapkan suaminya dan bersiap untuk menulis. Sambil menunggu istrinya menulis,
David pergi ke toko minuman. Ketika David kembali ke dermaga, tulisan inilah yang dia
lihat di kapalnya: "UNTUK DIJUAL"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus3:7

Sumber: Joke of The Day

“

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, Tugas yang satu ini betul-betul berat ya ... ;) Jangan dibayangkan dehhh ...

Gajah Mati
Seorang direktur sebuah Kebun Binatang mendapat laporan dari stafnya bahwa seekor
gajah telah mati di kandangnya. Untuk mengecek kebenaran laporan tersebut sang
direktur tiba di tempat kejadian dan menemukan seseorang yang sedang menangis di
dekat bangkai binatang itu.
"Sebagai pawang gajah ini tentu anda sangat bersedih atas hal ini dan saya juga
demikian," sang direktur mencoba menghibur.
"Saya bukan pawang gajah ini, Pak " sahut orang itu.
"Saya ditugaskan untuk menggali kuburannya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ezra+10:4 >

Sumber: Kiriman dari Samuel

“

Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah
hatimu, dan bertindaklah!"
—Ezra 10:4—
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Syalom, Suka menawar harga?

Tali Merah Dan Hijau
Suatu hari di pasar burung, Mas Paijo melihat-lihat burung beo. Waktu itu Mas Paijo
melihat ada burung beo dengan tali hijau di kaki kanan dan tali merah di kaki kiri.
Kemudian Mas Paijo bertanya kepada tukang burung.
Paijo

: "Pak burung beonya berapa harganya?"

Penjual : "Kalau yang itu 5 juta, Mas!"
Paijo

: "Wah ... mahal amat! Apa sih istimewanya?"

Penjual :
Paijo

"Ini Mas, kalau tali yang hijau ditarik, burungnya ngomong yang baik-baik seperti ...
selamat malam, selamat siang, dll."

: "Kalau yang tali merah ditarik?"

Penjual : "Oh, dia akan memaki-maki mas!
Paijo

: "Kalau dua-duanya ditarik gimana pak?"

Belum sempat penjualnya menjawab, burung beonya udah nyahut, "Ya ...
Jatuhhhhhhhhhh dong!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:6 >

Sumber: Kiriman dari Pudyo Tarmianto

“

Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang
demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka."
—Efesus 5:6—
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Dear all, Saling melayani antara suami isteri itu kebiasaan yang baik lhoo :)

Keinginan Suami
Di pagi pertama setelah malam pernikahan mereka, Sam bangun lebih awal, pergi ke
dapur, dan membawakan istrinya sarapan ke tempat tidur. Sam melakukan semuanya
dengan sempurna. Sang isteri yang masih berada di tempat tidur sangat terkejut dan
bahagia atas perlakuan si Sam.
Sam lalu berkata, "Kamu sudah memperhatikan dengan seksama apa yang aku lakukan
pagi ini?"
"Tentu sayang, semuanya aku perhatikan. Oh ... semuanya itu sangat hebat dan
membuat aku terharu," jawab isterinya.
Lalu Sam berkata lagi, "Bagus! Karena setiap pagi aku ingin kamu menyediakan
sarapanku seperti ini!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kolose+3:18 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan."
—Kolose 3:18—
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Syalom, Keputusasaan bisa membawa manusia kepada jalan yang salah :(

Mencari Uang
Ada seorang pencuri masuk ke sebuah rumah kost mahasiswa. Di luar dugaannya, di
pojokan duduk seorang mahasiswa, termenung dengan pandangan hampa.
"Diam kau di situ! Jangan bergerak, tutup mulut! Aku sedang mencari uang!" bentak si
pencuri bernada mengancam.
"Lho, kebetulan sekali. Saya ikut donk! Dari tadi saya bingung mikirin harus bayar kost
dan uang kuliah."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:11 >

Sumber: Kiriman dari Kirun

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta
seorang kepada sesamanya."
—Imamat 19:11—
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Syalom, Kalau tidak mau kena hukuman, taat ama peraturan donk ... :)

Bertiga
"Kenapa saudara mengendarai sepeda motor berboncengan 3 orang?" tanya seorang
polisi kepada seorang pengendara motor.
"Begini, pak ...."
"Begini bagaimana??!!" bentak Polisi sambil melotot
"Ya, karena kalau boncengan untuk orang 4 ndak bisa, Pak."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+25:18 >

Sumber: Kiriman dari Hoo Whie Djiang

“

Demikianlah kamu harus melakukan ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturanKu serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram."
—Imamat 25:18—
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Halo, Jaman sekarang emang suka banyak kejadian yang aneh-aneh ya ... :)

Money Changer
Waktu dollar sedang hot-hotnya, banyak orang yang membuat lahan tersebut menjadi
bisnis sampingan.
Tidak heran pada waktu itu hampir semua money changer (penukaran uang) pada
penuh semuanya, untuk berebutan nukerin dollar dengan rupiah.
Pada saat itu, seorang bapak dengan lugu memasuki money changer, ikut antri, pas di
depan loket dia berkata, "Mbak ... mbak..., mo' nanya nih. Disini tempat tukerin duit ya?"
Lalu petugas tersebut berkata, "Iya, mau tukar berapa ...?"
Si Bapak berkata lagi, "Ini ... saya mau tukar koin untuk telepon."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:18 >

Sumber: Ketawa Ketiwi

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Syalom, Keluguan bisa bikin tulalit juga ya ... :)

Nomor 54
Seorang gadis lugu baru pertama kali mengunjungi kota Washington, DC. Dia sangat
ingin mengunjungi sebuah tempat di kota itu. Karena tidak tahu arah yang pasti, dia lalu
menanyakannya kepada seorang polisi yang ada di dekatnya.
"Permisi Pak," kata gadis itu, "Saya mau pergi ke 'Capitol Building', bagaimana caranya
ya?"
Dengan ramah polisi itu berkata, "Anda tunggu saja disini dan tunggulah bis nomor 54
dan bis itu akan membawa Anda langsung sampai ke 'Capitol Building'."
Gadis itu langsung mengucapkan terima kasih kepada si polisi dan polisi itu pergi.
Tiga jam kemudian si polisi kembali lagi ke posnya dan mendapati bahwa si gadis
masih berdiri di tempat yang sama.
Si polisi langsung menghampiri gadis tersebut dan berkata, "Permisi Nona, tapi untuk
bisa pergi ke 'Capitol Building' Anda harus naik bis nomor 54. Aku sudah
mengatakannya tiga jam yang lalu bukan? Kenapa Anda masih menunggu di sini?"
Dengan lugunya sang gadis menjawab, "Nggak usah khawatir Pak, nggak lama lagi kok
... barusan bis yang ke 45 sudah lewat kok, jadi masih kurang 9 bis lagi!"
< 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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Dear all, Sebelum melemparkan pertanyaan pada anak-anak, pikirkanlah terlebih
dahulu ;)

Benar Dan Salah
Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengajarkan kepada kelasnya tentang
perbedaan antara benar dan salah.
"Baiklah anak-anak, sekarang Ibu kasih contoh ya," kata sang guru. "Kalau misalnya
saya dengan diam-diam memasukkan tangan ke dalam kantong celana seorang bapak
dan kemudian mengambil dompet juga seluruh uangnya, berarti Ibu sudah menjadi
apa?"
Si kecil Jonny langsung mengacungkan jarinya dengan wajah tersenyum penuh
percaya diri sambil berkata, "Itu berarti Ibu adalah isterinya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+13:11 >

Sumber: Buffalosjokes

“

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

51

”

HUMOR 2004

e-humor 816/Februari/2004
Syalom, Rasa panik terkadang membuat kita lupa akan segalanya ... :)

Kebiasaan
Sepasang suami isteri sedang bermobil dalam perjalanan pulang ke rumah dari luar
kota.
Tiba-tiba saja si isteri berteriak, "Apa-apaan sih kamu ini? Awas! Banyak mobil. Kamu
terlalu dekat dengan mobil-mobil itu!"
"Apa kamu sudah gila?" balas suaminya.
"Gila? Berani-beraninya kamu bilang begitu!" bentak isterinya
Dengan heran sang suami menjawab, "Lho! Yang sedang menyetir mobil kan kamu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+2:1 >

Sumber: Kiriman dari Tita

“

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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Hai ... Punya anak cewek emang harus ekstra hati-hati ya ....

Anak Kesayangan
Seorang Ayah yang selalu cemas sangat marah karena isterinya memberi izin kepada
Rosa, puteri mereka yang masih berumur lima belas tahun untuk pergi menghadiri
pesta sekolah dengan seorang lelaki teman sekelasnya.
Dan ketika teman lelakinya itu muncul untuk menjemput, si Ayah semakin cemas tak
karuan. Apalagi setelah di lihatnya bagaimana besarnya si lelaki itu. Sepanjang malam
dia tak putus-putusnya menyesali isterinya akan apa yang bisa mereka lakukan " Kalau
Sampai Terjadi Sesuatu. "
Jam 21.15, saat dimana Rosa seharusnya sudah tiba di rumah, terdengarlah telepon
berdering.
Dengan panik si Ayah berlari menyambar telepon itu.
Rosa : "Papi, telah terjadi sesuatu. "
Ayah : "Apa itu?"
Rosa : "Papi harus datang mengambil saya!"
Ayah : "Aduuhhh, ada apa? Apa yang terjadi?"
Rosa : "Maminya sudah datang dan membawanya pulang jam sembilan tadi!"
< 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, Pesan dari kakek rupanya sangat dituruti oleh sang cucu ... :)

Pesan Kakek
Amin sangat heran melihat seorang anak kecil di seberang jalan sedang melihat ke arah
ke kanan dan ke kiri dengan gelisah, padahal saat itu jalan sedang sepi.
Tak lama kemudian lewatlah sebuah mobil dengan kecepatan tinggi, setelah itu terlihat
anak kecil itu menyeberang jalan.
Dengan keheranan Amin bertanya, "Dik, kenapa saat sepi tadi kamu tidak langsung
menyeberang?"
Adik kecil itu berkata, "Tidak boleh Kak, pesan kakek 'hati-hati kalau menyebrang jalan,
kamu harus menunggu sampai mobil lewat!'"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+19:20 >

Sumber: Dafterlafter

“

Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa
depan."
—Amsal 19:20—
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Halo, Suka ngerjain orang lain?? tapi kalau ngerjain nenek yang satu ini pasti kena
batunya...

Puji Tuhan
Nenek saya dikenal sebagai orang yang taat serta memiliki iman yang kuat. Ia tak
pernah bosan membicarakan tentang hal itu. Ia selalu keluar ke depan beranda dan
mengucap syukur, "Puji Tuhan!"
Tetangga sebelahnya selalu berteriak balik, "Tuhan tak ada!"
Waktu itu nenek sangat miskin, maka untuk membuktikan kata-katanya tetangga itu
membeli sekeranjang makanan dan menaruhnya di depan pintu. Pada pagi harinya,
nenek pergi ke beranda dan, setelah melihat keranjang makanan itu, ia mengucap
syukur, "Puji Tuhan!"
Tetangganya keluar dari balik pohon dan berkata, "Sayalah yang membeli makanan itu
dan itu membuktikan kalau Tuhan tak ada."
Nenek menjawab, "Terima kasih Tuhan, Engkau bukan saja telah mengirimkan
makanan ini, tetapi juga telah membuat setan membayarnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+50:20 >

Sumber: Kiriman dari PM

“

Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan."
—Kejadian 50:20a—
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Merdeka! Sudah nyoblos belum? Jangan sampai salah pilih lho!!! :) Nah, sambil
menunggu giliran Anda menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik, Anda
bisa baca humor ini ....

Balon Udara
Tiga orang petualang, masing-masing seorang Indonesia, Inggris, dan Arab,
mengadakan perjalanan bersama keliling dunia dengan balon udara.
Di tengah perjalanan si Inggris menjulurkan tangannya ke awan-awan di bawah. "Aaah!"
katanya. "Kita sekarang berada di atas tanah airku."
"Kok bisa tahu?" tanya si Arab.
"Aku bisa merasakan sejuknya udara perbukitan," jawabnya.
Beberapa hari kemudian si Arab menjulurkan tangannya ke awan-awan di bawah.
"Aaah!" katanya. "Kita sekarang berada di atas tanah airku."
"Kok bisa tahu?" tanya si Indonesia.
"Aku bisa merasakan hangatnya udara padang pasir," jawabnya.
Beberapa hari kemudian si Indonesia menjulurkan tangannya ke awan-awan di bawah.
"Aaah! Kita sekarang berada tepat di atas Terminal Pulogadung, Jakarta, Indonesia."
Si Arab dan Inggris tercengang-cengang.
"Kok kamu bisa tahu dengan persis?!" teriak mereka.
Si Indonesia menarik tangannya dan menunjukkannya pada mereka berdua. "Jam
tanganku hilang."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Keluaran+20:15 >

Sumber: Kiriman dari DB

“

Jangan mencuri."
—Keluaran 20:15—
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Hai, Cerita berikut menggambarkan betapa kasihnya seorang pemilik seekor kuda yang
sedang sakit, sehingga ia, dengan kasihnya, membawa kudanya itu ke dokter hewan
untuk disembuhkan.

Kudaku
Seorang petani membawa kudanya yang sakit ke dokter hewan di desa itu. Setelah
mendiagnosa penyakit si kuda, dokter hewan memberikan obat yang berupa pil dan
sebatang pipa sebagai alat untuk memasukkan pil-pil tersebut ke tenggorokan si kuda.
Lebih lanjut ia menerangkan kepada si petani, bahwa pil-pil tersebut dimasukkan ke
dalam pipa, lalu dimasukkan ke mulut kuda sampai batas tenggorokan, kemudian si
petani harus meniup dari ujung yang lain guna mendorong pil-pil tersebut.
Sepekan kemudian ia bertemu dengan dokter hewan itu di pasar. "Bagaimana dengan
kuda anda?", dokter hewan bertanya.
"Kuda saya sih baik-baik saya cuma saya sekarang yang kurang enak badan", kata si
petani sambil mengelus-elus lehernya.
"Mengapa? Anda sakit tenggorokan juga?", tanya si dokter hewan.
"Bukan, dok. Kuda saya...", jawab si petani.
"Ada apa dengan kuda anda? Bukankah saya sudah memberikan obat beserta alatnya?
", sahut dokter hewan.
"Ketika saya memberikannya lewat pipa itu, tiba-tiba..", jelas si petani.
"Ada masalah?!", tanya si dokter hewan dengan perasaan kuatir jangan2x cara yang dia
berikan itu berakibat buruk bagi kuda si petani itu.
Jawab si petani dengan wajah pucat, "Dia meniup terlebih dahulu dok?"
"?????!!!!!!......."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+3:16 >

Kiriman: "Randie" <r_wangko(at)hotmail.com>
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Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal."
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e-humor 822/April/2004
Syalom! Sudah ke gereja belum? Hari ini Jumat Agung lho...

Komunikasi Efektif
Berikut adalah sebuah cerita tentang bagaimana sebuah pesan dikomunikasikan secara
hirarkis dalam sebuah perusahaan, dari pimpinan puncak (Managing Director) hingga
ke bawahan (Operators).
Dari : Managing Director
Kepada: Chief Operating Officer
"Besok akan ada gerhana matahari total pada jam sembilan pagi. Ini adalah kejadian
yang tak bisa kita lihat setiap hari. Untuk menyambut dan melihat peristiwa langka ini,
seluruh karyawan diminta untuk berkumpul di lapangan dengan berpakaian rapi. Saya
akan menjelaskan fenomena alam ini kepada mereka. Bila hari hujan, dan kita tidak
bisa melihatnya dengan jelas, kita berkumpul di kantin saja."
Dari : Chief Operating Officer
Kepada: Department Heads
"Sesuai dengan perintah Managing Director, besok pada jam sembilan pagi akan ada
gerhana matahari total. Bila hari hujan, kita tidak bisa berkumpul di lapangan untuk
melihatnya dengan berpakaian rapi. Dengan demikian, peristiwa hilangnya matahari ini
akan dijelaskan oleh Managing Director di kantin. Ini adalah kejadian yang tak bisa kita
lihat setiap hari."
Dari : Department Heads
Kepada: Section Heads
"Sesuai dengan perintah Managing Director, besok kita akan mengikuti peristiwa
hilangnya matahari di kantin pada jam sembilan pagi dengan berpakaian rapi. Managing
Director akan menjelaskan apakah besok akan hujan atau tidak. Ini adalah kejadian
yang tak bisa kita lihat setiap hari."
Dari : Section Heads
Kepada: Foreman
"Jika besok turun hujan di kantin, kejadian yang tak bisa kita lihat setiap hari, Managing
Director, dengan berpakaian rapi, akan menghilang jam sembilan pagi."
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Dari : Foreman
Kepada: All Operators
"Besok pagi, pada jam sembilan, Managing Director akan menghilang. Sayang sekali,
kita tidak bisa melihatnya setiap hari."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+5:7 >

Sumber: Kiriman dari AL

“

Sebab itu, hai anakanak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari pada
perkataan mulutku."
—Amsal 5:7—
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e-humor 823/April/2004
Apa kabar? Kapan terakhir kali Anda kena tilang?

Melanggar
Karena terburu-buru mengantar anaknya yang berusia 8 tahun ke sekolah, seorang
ayah berbelok ke kanan di perempatan padahal saat itu lampu lalu lintas sedang
menyala merah.
"Gawat, Nak! Ayah baru saja melanggar lampu merah!" kata sang ayah.
"Tidak apa-apa, Yah!" kata anaknya, "Polisi di belakang kita juga baru saja melakukan
kesalahan yang sama."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Yohanes+1:8 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan
kebenaran tidak ada di dalam kita."
—1 Yohanes 1:8—
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e-humor 824/April/2004
Hello there, Kasih Allah kepada umat-Nya begitu besar dan tulus, meskipun sering
didapatkan banyak sekali kelemahan dan kejahatan umat manusia. Seperti dalam cerita
ini, kasih seorang ibu kepada anaknya ....

Anakku
Seorang wanita hendak naik bis sambil menggendong bayinya. Supir bus mengatakan,
"Wah, bayi anda adalah bayi yang paling jelek yang pernah saya lihat!".
Wanita tadi dengan marah membanting uang ongkos bis, di kotak uang dan mengambil
tempat duduk di belakang. Lalu dia berusaha menenangkan diri. Seorang pria yang
duduk di sebelahnya menyadari bahwa wanita tadi sedang marah, dan menanyakan
apa sebabnya. Wanita tadi menjawab, "Supir bus itu menghinaku tadi!".
Dengan bijak sang pria mengatakan, "Mengapa begitu? Tidak seharusnya supir bis
umum seperti dia menghina penumpangnya".
"Kau benar", kata wanita itu, "Saya akan kembali ke sana dan memberinya pelajaran!!!".
"Ide yang bagus" kata pria itu, "Sini, biar saya yang gendong monyet Anda"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+17:13 >

Kiriman: "Magdalena" <lena(at)cbn.net.id>

“

Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi kasih setia-Ku tidak
akan Kuhilangkan dari padanya seperti yang Kuhilangkan dari pada orang yang
mendahului engkau."
—1 Korintus 17:13—
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e-humor 825/April/2004
Syalom! Saling menolong memang sudah menjadi tugas kita sebagai anak Tuhan, tapi
kalau mau menolong ya lihat-lihat dulu dong ....

Dorong Dong!
Sepasang suami istri sedang tidur nyenyak ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu
rumah mereka. Sang suami bangun, melihat jam wekernya yang menunjukkan pukul
03.30 pagi, "Ah, buat apa dijawab," pikirnya.
Ketukan pintu semakin keras hingga kemudian istrinya menyuruhnya membuka pintu.
Si suami membuka pintu dan melihat di depannya berdiri seorang laki- laki
sempoyongan dengan nafas bau alkohol.
"Bantu dorong dong" kata si pria dengan suara maboknya.
"Gila kau, jam sepagi ini. No way!" Kata lelaki pemilik rumah dengan kesal. Lalu ia
kembali ke kamar dan bercerita pada istri.
Namun si istri langsung memarahinya, "Kamu gimana sih, nggak mau bantu orang
dalam kesulitan. Ingat nggak, waktu tengah malam mobil kita mogok, kamu gedor-gedor
pintu rumah orang minta tolong dorongin mobil. Mana tengah malam lagi! Ayo sana,
bantu dia dorongin!"
Sang suami bersikeras menolak, "Biar saja, orangnya mabok begitu," tegasnya.
Namun si istri nggak berhenti-henti ceramahnya sehingga sang suami akhirnya
beranjak dari tempat tidur, ganti baju, dan membuka pintu depan.
"Heey!" teriaknya ke jalanan yang terlihat gelap dan sepi. "Masih perlu bantuan dorong,
nggak?"
Dalam kegelapan ia mendengar jawaban, "Iya, bantuin dong!"
Sang suami teriak lagi, "Kamunya ada dimana?"
Si mabok menjawab, "Aku di sini, di halaman, di atas ayunan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Galatia+6:2 >
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Sumber: Kiriman dari Heru S.

“

Bertolongtolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum
Kristus."
—Galatia 6:2—
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e-humor 826/April/2004
Spada ... Bagaimana dandanan rambut Anda hari ini, sudah oke?

Mission: Impossible
Demi hasratnya mengubah penampilan, seorang wanita setengah baya pergi ke salon.
Dia membawa majalah mode terbaru yang menampilkan wajah seorang fotomodel
muda dan cantik dengan rambut memukau.
Ia menunjukkan pada kapster potongan rambut baru yang diinginkannya, lalu duduk di
kursi sementara kapster mulai memotong rambutnya yang sudah beruban sambil
bersenandung.
Wanita ini senang dengan sikap riang kapster tersebut sampai ia mengenali lagu yang
dinyanyikannya: "Mission: Impossible ..."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:29 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban."
—Amsal 20:29—
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e-humor 827/April/2004
Met pagi, Tidak heran jika guru Sekolah Minggu terkadang geli dan terkadang gemas
saat mengajarkan suatu hal kepada anak-anak. Seperti kisah di bawah ini ....

Miras
Di suatu Sekolah Minggu, seorang guru menerangkan mengenai bahayanya minuman
keras.
"Anak-anak coba perhatikan ... Ini apa coba? ... Ini adalah segelas minuman keras. Bila
kita masukkan seekor cacing ke dalamnya, apa yang akan terjadi?"...
Ketika cacing itu dimasukkan, langsung kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak
sama sekali karena mati. Sambil terbelalak matanya karena takjub dan keheranan,
Doni, salah seorang anak Sekolah Minggu di tempat itu berkomentar,
"Jadi kalau Doni minum ini, Doni tidak akan pernah cacingan ya Bu?"
"????!!!!!......"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:18 >

Kiriman: "Kris" <krisdi(at)divre5.telkom.co.id>

“

Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi
hendaklah kamu penuh dengan Roh."
—Efesus 5:18—
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e-humor 828/April/2004
Hai, Sudah menentukan rencana untuk week end ini? Omong-omong, jadi anak Tuhan
yang baik memang nggak gampang. Banyak orang yang mengamati kehidupan kita,
contohnya seperti anak kecil ini ....

Apakah Anda Kristen?
Si kecil Abet sedang berjalan-jalan di tepi pantai dan ia melihat seorang wanita sedang
duduk santai di pasir di bawah payung. Ia berjalan menuju ke wanita itu seraya
bertanya, "Apakah Anda Kristen?"
"Ya," jawabnya.
"Apakah Anda membaca Alkitab setiap hari?"
Wanita itu menganggukkan kepala, "Ya."
"Apakah Anda sering berdoa?" tanya Abet, dan sekali lagi wanita itu menjawab, "Ya."
"Kalau begitu bolehkah saya titip uang karena saya akan berenang?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Titus+2:7 >

Sumber: Kiriman dari PM

“

... dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur
dan bersungguhsungguh dalam pengajaranmu,"
—Titus 2:7—
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e-humor 829/April/2004
Hai, Sudahkah Anda memuji penampilan pasangan Anda hari ini?

Barang Antik
Evi dan Endah adalah sepasang sahabat karib. Mereka masing-masing sudah cukup
lama menikah. Suatu hari, Evi marah-marah karena menurutnya suaminya tidak lagi
menganggap dia menarik.
"Semakin lama dia semakin tidak memperhatikan aku lagi!" tangis Evi.
"Aku ikut menyesal, tapi suamiku lain. Menurut dia, semakin lama aku semakin tampak
cantik," jawab Endah.
"Ya, tapi kan suamimu pedagang barang antik!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+31:30 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah siasia, tetapi isteri yang takut akan
TUHAN dipujipuji."
—Amsal 31:30—
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e-humor 830/April/2004
Hallo semua, Selamat memburu harta [di sorga...]! :)

Materialistis
Seorang Jaksa Agung kaya sedang membuka pintu mobil BMW-nya. Tiba-tiba sebuah
mobil datang dari arah depan dan menabrak pintu mobil Jaksa Agung tersebut.
Tentunya kaca spion dan kaca pintu mobil BMW itu pun pecah dan hancur berkepingkeping. Kemudian datanglah seorang polisi mendatangi Jaksa Agung dan mobil
mewahnya. Tiba-tiba saja si Jaksa Agung itu marah-marah dan membentak-bentak
polisi gara-gara hancurnya mobil mewah kesayangannya itu.
"Opsir, lihat saja ini! Apa yang dia lakukan dengan Beeeemer [BMW] saya yang mahal
ini??!!", serunya.
"Hei Jaksa Agung, Anda ini kok materialistis sekali sih?! Anda ini bikin saya muak saja!",
sahut opsir polisi, "Anda kuatir sekali dengan BWM jelek Anda ini, tetapi Anda malah
tidak memperhatikan kalau tangan kiri Anda berdarah semua!"
"Oh ya ampun...", teriak sang Jaksa Agung, dengan memperhatikan tangannya yang
ternyata baru pertama kali ini ia mengalaminya, "Dimana Rolex saya???!!"...
"???!!!!......"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+6:10 >

Kiriman: "Pengky" <pengky(at)jakartamail.com>

“

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa
orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka."
—1 Timotius 6:10—
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e-humor 831/April/2004
Salam, Pekerjaan apa ya, yang paling enak? Baca aja sendiri jawabannya di humor hari
ini...

Coret-Coret
Tiga anak laki-laki di halaman sekolah saling menyombongkan ayah mereka masingmasing. Anak pertama berkata, "Ayahku coret-coret sebentar di kertas, jadi puisi, laku
setengah juta rupiah."
Anak kedua berkata, "Itu belum apa-apa. Ayahku coret-coret sebentar di kertas, jadi
lagu, laku sepuluh juta rupiah."
Anak ketiga berkata, "Kalian berdua kalah dong. Ayahku coret-coret sebentar di kertas,
jadi khotbah. Dan perlu delapan orang untuk mengumpulkan semua uangnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+5:17 >

Sumber: Kiriman dari Agus

“

"Penatuapenatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka
yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar."
—1 Timotius 5:17—
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e-humor 832/Mei/2004
Halo! Bagaimana keadaan Anda hari ini? Sehat-sehat saja kan?

Lutut Sakit
Seorang kakek masuk tertatih-tatih ke ruang praktek dokter dan mengeluh, "Dokter,
lutut saya sakit sekali, saya sulit berjalan!"
Dokter perlahan-lahan memandangi kakek tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki
dan berkata, "Kek, Anda umur berapa?"
"Saya 98 tahun," jawab kakek dengan bangga.
Dokter menghela napas dan memandangnya lagi. Akhirnya dia berkata, "Maaf ya Kek.
Coba pikir, Anda sudah berumur hampir seratus tahun, jadi sakit lutut itu sudah biasa
pada umur segitu, Kek."
Kakek menjawab, "Lho, lututku yang satunya juga berumur 98 tahun, dan tidak sakit!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+35:3 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah."
—Yesaya 35:3—
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e-humor 833/Mei/2004
Hai Sobat, Sanggupkah Anda menyampaikan maksud anda kepada orang lain dengan
bahasa yang sederhana dan tepat?

Bahasa Sederhana
Seorang pria mengeluh kepada dokternya bahwa ia punya sebuah penyakit yang aneh,
yaitu tidak bisa mengerjakan perkerjaan-pekerjaan rumah yang seharusnya dia lakukan.
Setelah sang dokter memberikan penjelasan yang lengkap tentang penyakitnya itu, si
pria itu berkata, "Baik, dok. Saya bisa mengerti itu. Tapi, tolong sekali lagi jelaskan
kepada saya dengan bahasa yang lebih sederhana tentang penyakit saya ini!"
"Baik! Dengan bahasa sederhana ...", jawab sang dokter, "Anda Malas!"
"Oke!", kata si pria itu. "Sekarang, beritahu saya istilah medisnya, sehingga saya bisa
memberitahukan kepada istri saya!".
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:10 >

Sumber: Kiriman dari "Pengky" <pengky(at)>

“

Ada banyak -- entah berapa banyak -- macam bahasa di dunia; sekalipun demikian tidak
ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti."
—1 Korintus 14:10—
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e-humor 834/Mei/2004
Halo, Apa kalau sudah namanya ilmuwan itu pasti pinter? Belum tentu ....

Mencari Obat Kanker
Serombongan mahasiswa sedang melakukan karya wisata di sebuah pabrik obat
terkenal. Pemandu perjalanan menuntun mereka ke sebuah ruangan berdinding kaca.
Dari luar ruangan para mahasiswa dapat melihat beberapa orang sedang bekerja
dengan jas lab putih.
Sambil memunggungi ruangan kaca, pemandu mengumumkan: "Dalam ruangan ini kita
dapat melihat para peneliti sedang giat mencari obat kanker."
Dia terhenti ketika rombongan tersebut tertawa dengan riuh.
Dengan bingung ia berbalik. Dari dinding kaca ia melihat tiga orang peneliti sedang
berdebat seru, sambil membuka-buka Buku Kuning.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:14 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan
kebodohan."
—Amsal 15:14—
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e-humor 835/Mei/2004
Hello e-Humor Netters, Apakah Anda sudah mengucap syukur pagi ini?

Hanya 5 Menit!
Seorang pria pergi ke dokter gigi untuk mencabutkan giginya. Ketika ia membuka
mulutnya dan si dokter gigi memilih bur yang cocok, ia bertanya tentang berapa lama
proses pencabutan ini berlangsung.
"Hanya lima menit!", jawab dokter gigi dengan bangga atas keahliannya, "Tanpa anda
sadari, anda akan segera keluar dari ruangan ini dan tidak merasakan sakit sedikitpun".
"Tapi, berapa biayanya, dok?", tanya si pria.
"50.000 rupiah!", jawab si dokter gigi.
"Ghrrrr!", gumam si pria, "Ini adalah tindakan pemerasan terhadap pasien. Masa dia
bisa mendapat uang segitu banyak hanya hanya dalam waktu lima menit saja!!"
"Jangan kuatir, pak! Supaya Anda tidak merasa dirugikan, saya akan kasih pelayanan
khusus untuk anda!", kata sang dokter gigi, dan segera wajah si pria itu berubah
menjadi senyuman.
"Saya akan mengebor gigi bapak dalam waktu 15 menit!"
"????!!!!!...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:18 >

Sumber: Kiriman dari "Pengky" <pengky(at)>

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu."
—1 Tesalonika 5:18—
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e-humor 836/Mei/2004
Hi fren! Kalau orang tua pelupa itu sudah biasa, tapi kalau ... ah, baca sendiri aja deh
... :)

Siapa Namamu?
Dua orang nenek tua sudah berteman selama puluhan tahun. Sepanjang tahun-tahun
itu mereka sudah melakukan berbagai kegiatan dan petualangan bersama. Tapi
belakangan, kegiatan mereka hanya terbatas pada pertemuan beberapa kali seminggu
untuk minum teh.
Suatu hari, ketika mereka sedang minum teh, salah seorang dari mereka memandang
yang lain dan berkata, "Sayang, jangan marah ya... Aku tahu kita sudah bersahabat
lama sekali, tapi aku tidak ingat namamu. Aku sudah mencoba mengingat dan
mengingat, tapi tidak berhasil. Tolong katakan siapa namamu."
Temannya memandanginya. Selama lebih dari tiga menit ia terus memandanginya.
Sampai akhirnya ia berkata, "Kamu buru-buru pingin tahu apa enggak? .... Soalnya aku
juga lupa ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+49:1 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Dengarkanlah aku, hai pulaupulau, perhatikanlah, hai bangsabangsa yang jauh! TUHAN
telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut
ibuku."
—Yesaya 49:1—
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e-humor 837/Mei/2004
Apa kabar! Pengalaman pertama memang paling berkesan, tapi kalau sampai yang
seperti ini ...

Pengalaman Pertama Sopir Taxi
Setelah berjalan sekian lama, penumpang menepuk pundak sopir taksi untuk
menanyakan sesuatu. Reaksinya sungguh tak terduga. Sopir taksi begitu terkejutnya
sampai tak sengaja menginjak gas lebih dalam dan hampir saja menabrak mobil lain.
Akhirnya ia bisa menguasai kemudi dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan.
"Tolong, jangan sekali-sekali melakukan itu lagi," kata sopir taksi dengan wajah pucat
dan menahan marah.
"Maaf, saya tidak bermaksud mengejutkan. Saya tidak mengira kalau menyentuh
pundak saja bisa begitu mengejutkan Bapak."
"Persoalannya begini, ini hari pertama saya jadi sopir taksi. Bapak juga merupakan
penumpang pertama."
"Oh begitu. Trus kok bisa kaget begitu?"
"Sebelumnya saya adalah sopir mobil jenazah."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+1:7 >

Sumber: Kiriman dari Hendry

“

Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban."
—2 Timotius 1:7—
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e-humor 838/Mei/2004
Hello there, Ayo kita bersama-sama mengingat jawaban-jawaban doa yang sudah
diberikan Allah. Luar biasa bukan!

Hujan
Di suatu daerah, ada seorang Pendeta mengajak jemaatnya berdoa di suatu lapangan
untuk meminta kepada Tuhan. Mereka berdoa agar turun hujan karena sudah lama di
daerah itu tidak turun hujan.
Pendeta itu berkata kepada
jemaatnya,
"Saudara-saudara percaya bahwa sekarang juga Tuhan akan
menurunkan hujan?"

Pendeta

:

Jemaat

: [Dengan semangat] "Kami percaya!!!!".

Pendeta

: "Saya tidak yakin apakah kalian percaya!?"

Jemaat

: "Kami percaya!!.. Kami percaya!!!!"

Pendeta

:

Jemaat

: "Astaga????!!!...."

"Jika kalian percaya, mengapa kalian tidak membawa
payung??!!"

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+16:24 >

Sumber: Kiriman dari Renny <gmj_bpp(at)>

“

Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu
akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu."
—Yohanes 16:24—
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e-humor 838/Mei/2004
Hello there, Ayo kita bersama-sama mengingat jawaban-jawaban doa yang sudah
diberikan Allah. Luar biasa bukan!

Hujan
Di suatu daerah, ada seorang Pendeta mengajak jemaatnya berdoa di suatu lapangan
untuk meminta kepada Tuhan. Mereka berdoa agar turun hujan karena sudah lama di
daerah itu tidak turun hujan.
Pendeta itu berkata kepada
jemaatnya,
"Saudara-saudara percaya bahwa sekarang juga Tuhan akan
menurunkan hujan?"

Pendeta

:

Jemaat

: [Dengan semangat] "Kami percaya!!!!".

Pendeta

: "Saya tidak yakin apakah kalian percaya!?"

Jemaat

: "Kami percaya!!.. Kami percaya!!!!"

Pendeta

:

Jemaat

: "Astaga????!!!...."

"Jika kalian percaya, mengapa kalian tidak membawa
payung??!!"

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+16:24 >

Sumber: Kiriman dari Renny <gmj_bpp(at)>

“

Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu
akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu."
—Yohanes 16:24—
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e-humor 840/Mei/2004
Kulonuwun, Di hari Kartini ini, mari kita renungkan sejenak jasa-jasa para ibu yang
dengan setia merawat dan mendidik anak-anak kita...

Survivor
Anda pasti pernah menonton program reality-show terkenal di tivi, "Survivor", nah,
sudah dengar rencana "Survivor" berikutnya?
Enam orang laki-laki akan diturunkan di sebuah pulau dengan satu mobil dengan
masing-masing empat anak, selama enam minggu. Setiap anak akan bermain dua
macam olah raga dan mengikuti kursus musik atau tari.
Tidak ada penjual makanan fast food.
Setiap laki-laki harus mengurus keempat anaknya, menjaga rumahnya tetap bersih,
memeriksa semua PR, menyelesaikan semua proyek sekolah, memasak, mencuci,
menyetrika, dll.
Para laki-laki hanya bisa menonton televisi setelah anak-anak tidur dan semua tugas
rumah selesai: Hanya ada satu TV untuk mereka dan tidak ada remote control.
Para pria harus mencukur kaki mereka dan berdandan setiap hari, yang harus dilakukan
sambil mengemudi atau sambil membuat makan siang untuk empat orang.
Mereka harus menghadiri pertemuan guru dan orang tua murid setiap minggu; merawat
anak yang sakit pada pukul 3.00 pagi; membuat model tenda Indian dengan enam tusuk
gigi, selembar kulit lumpia dan sebuah spidol; dan menyuruh anak umur 4 tahun makan
sayur.
Anak-anak melakukan voting berdasar performance mereka. Pemenangnya dapat
kembali bekerja di kantor.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+2:7 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan
merawati anaknya."
—1 Tesalonika 2:7—
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Met pagi semuanya, Memulai suatu kebiasaan yang buruk mudah tetapi untuk berhenti
dari kebiasaan yang buruk amat sangat sukar. Tetapi celakanya sering orang baru
menyadarinya setelah ia terikat di dalamnya!

Bahaya Minuman Keras
Karena banyak jemaatnya yang suka meminum minuman keras, suatu hari Pak
Pendeta bercerita tentang bahaya meminum minuman keras. Ia bercerita tentang
seorang peminum yang telah bertahun-tahun menjadi pecandu minuman keras. Pada
suatu hari ia bermaksud mematikan lilin yang sedang menyala. Ditiupnya lilin itu dan
karena mulutnya berbau alkohol, api menyambar ke mulutnya dan dalam waktu singkat
ia mati terbakar.
"Bapak Pendeta, cerita tadi benar MENYADARKAN saya," kata salah seorang jemaat
selesai kebaktian.
"Oh jadi Anda seorang peminum minuman keras dan mulai hari ini SADAR untuk tidak
minum lagi?"
"Bukan! Saya jadi sadar kalau tiup lilin itu berbahaya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:18 >

Sumber: Kiriman dari Sabar P.S.

“

Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi
hendaklah kamu penuh dengan Roh."
—Efesus 5:18—
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e-humor 842/Mei/2004
Syalom, Kenapa ya? Pengacara selalu jadi bahan empuk untuk guyonan, seperti yang
satu ini juga ....

Pengacara Baik Hati
Sore itu, seorang pengacara sedang mengendarai limousinnya ketika ia melihat dua
orang sedang makan rumput di tepi jalan. Ia memerintahkan sopirnya berhenti dan
keluar dari mobil.
"Mengapa kalian makan rumput?" tanyanya.
"Kami tidak punya uang buat beli makanan," jawab yang seorang.
"Oh, kalau begitu kamu ikut aku," perintah si pengacara.
"Tapi, pak, saya punya istri dan dua orang anak!"
"Bawa mereka juga!" jawab si pengacara, lalu menunjuk orang satunya, "kamu juga ikut
aku."
"Tapi, Pak, anak saya enam!" kata orang kedua.
"Bawa mereka juga!" jawab sang pengacara sambil menuju ke limousinnya.
Mereka semua masuk ke mobil dengan susah payah (padahal limousin sudah termasuk
mobil besar lho ....)
Dalam perjalanan, salah satu gelandangan berkata, "Pak, Anda orang yang sangat baik
hati. Terima kasih telah bersedia membawa kami semua bersama Anda."
Jawab si pengacara, "Jangan khawatir, rumput di rumah saya hampir setengah meter
tingginya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Hosea+13:6 >

Sumber: Kiriman dari Ali

“

Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang; setelah mereka kenyang, maka hati
mereka meninggi; itulah sebabnya mereka melupakan Aku."
—Hosea 13:6—
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Met pagi, Jaman sekarang memang susah menemukan teman yang setia. Mungkin
karena kata setia mengandung banyak konsekuensi. Setia berarti tidak dibatasi waktu,
terus-menerus, berani bertahan dalam setiap keadaan.... sehingga setia menjadi
sesuatu sifat yang sangat sulit didapatkan. Tetapi berikut ada sebuah cerita tentang
anjing yang setia.

Anjing Yang Setia
Ada seorang Bapak ingin menjual seekor anjing yang sudah lama dimilikinya. Hal ini
terpaksa dilakukannya karena si Bapak membutuhkan uang dan hanya anjing itu saja
lah yang ia miliki, maka terpaksa anjing itu harus dijualnya. Suatu saat si Bapak
bertemu dengan seorang pembeli dan mulailah si Bapak menawarkan anjing tersebut.
Pembeli : "Kenapa Bapak menjual anjing ini ....?"
Bapak

: "Karena saya sangat membutuhkan uang."

Pembeli : "Boleh tidak kalau harganya diturunkan sedikit lagi ....?"
Bapak

: "Tidak bisa , karena saya tahu anjing ini adalah anjing yang baik dan setia."

Pembeli : "Bagaimana Bapak tahu kalau anjing itu , adalah anjing yang setia ...?"
Bapak

:

"Iya ... Sudah 5 kali saya mencoba menjualnya , tetapi dia selalu kembali lagi kepada
saya ...."

Pembeli : ??????????
Anjing

: "Guk ... Guk ... Guk ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:17 >

Sumber: Kiriman dari ykunadi

“

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam
kesukaran".
—Amsal 17:17—

81

”

HUMOR 2004

82

HUMOR 2004

e-humor 844/Mei/2004
Hello there, Satu pengalaman yang menegangkan dan juga menggembirakan tentunya
bagi seorang suami yang sedang menunggu kelahiran putranya. Apalagi kalau
dianugerahi anak kembar ... tapi ternyata tidak semua suami siap menerima kabar yang
menggembirakan ini ... bahkan sampai ada yang pingsan lho! Mau tau ceritanya?? ...
simak kisah berikut ... :)

Suami-Suami
Suatu hari seorang dokter beranak menangani beberapa pasiennya untuk melahirkan.
Whuiiihhh ... sibuk banget dah ... Nah, karena begitu sibuknya si dokter meminta agar
para suami dari pasien supaya tetap menunggu tenang di ruang tunggu, jangan ikutikutan masuk ... bikin ribet aja.
Setelah beberapa jam para suami ini menunggu dengan resah-gelisah, akhirnya si
dokter keluar juga dengan perasaan .... Lega ... Tiba-tiba karena sangking
penasarannya para suami pasien-pasien langsung menghambur menuju dokter yang
sedang melepas lelahnya itu di depan ruang pasien terakhir .........
Suami pasien 1 : " Dok bagaimana dengan istri dan anak saya dok ? "
Dokter

: " . . . Mmm, anda suami dari ibu yang mana yach ? "

Suami pasien 1 : " Ruang pasien satu pak dokter. "
:

" Ooohh . . iya . . ! Wah, selamat ya pak, istri anda dalam keadaan baik dan
bapak mendapat anak kembar !!! "

Suami pasien 1 :

" Lho kok bisa kebetulan sekali ya dok ??? Saya ini bekerja pada perusahaan
yang bernama PT Dua Sekawan. "

Dokter

Dokter

: (tersenyum)

Suami pasien 2 :

" Dok, istri dan anak saya bagaimana dok ? " Yang berada di ruang pasien
2 !!! "

Dokter

:

" Ooohh . . iya . . ! Wah, selamat juga ya pak, istri anda dalam keadaan sehat
dan bapak mendapat anak kembar tiga !!!

Suami pasien 2 :

" Lho kok bisa kebetulan juga ya dok ??? Saya ini kan bekerja di perusahaan
TIGA RODA !!!"
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Dokter

: " Wah . . . hebat . . . "

Suami pasien 3 : " Dok kalo dengan istri dan anak saya yang di ruang 3 ?"
:

" Ooohh . . iya . . ! Wah, selamat juga nih pak, istri anda dalam keadaan
kondisi normal dan bapak mendapat anak kembar tujuh !!! "

Suami pasien 3 :

" Lho kok bisa kebetulan juga ya dok ??? Saya ini bekerja di perusahaan 7Up !!! "

Dokter

Dokter

: " Wah . . . ajaib sekali yach . . Bisa pas buanget ? "

Tiba-tiba salah satu Bapak yang juga sedang menunggu istrinya yang melahirkan, ....
GUBRAK .....!!!!
Dokter

:

"Pak . . . Pak . . . , kenapa pak . . . . . ??? Istri bapak ruangan yang
mana ?? " Apakah bapak suami dari ruangan yang terakhir ?? "

Suami pasien 4 : (Setengah sadar) "Dokter . . . . . , saya ini bekerja di AUTO 2000 . . . ."
Dokter . ."

: "??????!. .
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:6 >

Sumber: Kiriman dari Yudi Wijaya (yudi5(at))

“

Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek
moyang mereka."
—Amsal 17:6—
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Hai, Sudahkah Anda memuji penampilan pasangan Anda hari ini?

Barang Antik
Evi dan Endah adalah sepasang sahabat karib. Mereka masing-masing sudah cukup
lama menikah. Suatu hari, Evi marah-marah karena menurutnya suaminya tidak lagi
menganggap dia menarik.
"Semakin lama dia semakin tidak memperhatikan aku lagi!" tangis Evi.
"Aku ikut menyesal, tapi suamiku lain. Menurut dia, semakin lama aku semakin tampak
cantik," jawab Endah.
"Ya, tapi kan suamimu pedagang barang antik!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+31:30 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah siasia, tetapi isteri yang takut akan
TUHAN dipujipuji."
—Amsal 31:30—
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Hallo semua, Selamat memburu harta [di sorga...]! :)

Materialistis
Seorang Jaksa Agung kaya sedang membuka pintu mobil BMW-nya. Tiba-tiba sebuah
mobil datang dari arah depan dan menabrak pintu mobil Jaksa Agung tersebut.
Tentunya kaca spion dan kaca pintu mobil BMW itu pun pecah dan hancur berkepingkeping. Kemudian datanglah seorang polisi mendatangi Jaksa Agung dan mobil
mewahnya. Tiba-tiba saja si Jaksa Agung itu marah-marah dan membentak-bentak
polisi gara-gara hancurnya mobil mewah kesayangannya itu.
"Opsir, lihat saja ini! Apa yang dia lakukan dengan Beeeemer [BMW] saya yang mahal
ini??!!", serunya.
"Hei Jaksa Agung, Anda ini kok materialistis sekali sih?! Anda ini bikin saya muak saja!",
sahut opsir polisi, "Anda kuatir sekali dengan BWM jelek Anda ini, tetapi Anda malah
tidak memperhatikan kalau tangan kiri Anda berdarah semua!"
"Oh ya ampun...", teriak sang Jaksa Agung, dengan memperhatikan tangannya yang
ternyata baru pertama kali ini ia mengalaminya, "Dimana Rolex saya???!!"...
"???!!!!......"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+6:10 >

Kiriman: "Pengky" <pengky(at)jakartamail.com>

“

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa
orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka."
—1 Timotius 6:10—
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Salam, Pekerjaan apa ya, yang paling enak? Baca aja sendiri jawabannya di humor hari
ini...

Coret-Coret
Tiga anak laki-laki di halaman sekolah saling menyombongkan ayah mereka masingmasing. Anak pertama berkata, "Ayahku coret-coret sebentar di kertas, jadi puisi, laku
setengah juta rupiah."
Anak kedua berkata, "Itu belum apa-apa. Ayahku coret-coret sebentar di kertas, jadi
lagu, laku sepuluh juta rupiah."
Anak ketiga berkata, "Kalian berdua kalah dong. Ayahku coret-coret sebentar di kertas,
jadi khotbah. Dan perlu delapan orang untuk mengumpulkan semua uangnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+5:17 >

Sumber: Kiriman dari Agus

“

"Penatuapenatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka
yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar."
—1 Timotius 5:17—
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Hai semua, Seorang gembala yang baik harus berharap domba-dombanya akan
semakin banyak jumlahnya. Bagaimana jika sebaliknya? Apakah dia bukan seorang
gembala yang baik? .... menurut cerita di bawah ini jawabannya tergantung dari
siapakah domba-dombanya.

Sang Gembala
Dua orang teman lama, Peter dan Joshua, yang dulu sama-sama belajar di satu
sekolah teologia bertemu. Mereka sangat senang dan ngobrol sana- sini, sampai
akhirnya mereka membicarakan pelayanan masing-masing.
Peter

: Bagaimana kabar pelayananmu? Kudengar gereja yang kau gembalakan mengalami
pertumbuhan pesat dan sangat diberkati Tuhan.

Joshua : Ya begitulah..... jemaat saya yang mula-mula hanya 100 orang, kini sudah menjadi 700
orang dalam satu tahun.
Peter

: Wah.... hebat ! Selamat ya.....

Joshua : Puji Tuhan, semua hanya karena Tuhan saja. Pelayananmu sendiri bagaimana?
Sudah berapa jemaat yang kau gembalakan?
Peter

: Saya selalu berdoa pada Tuhan supaya jemaat saya semakin sedikit bahkan habis.

Joshua : Lho!!! Kok?
Peter

: Iya bener, soalnya sejak 2 tahun lalu saya ditugasnya untuk melayani di LP.

Joshua : Oh ....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+10:14 >

Sumber: Kiriman dari Ana Yuliani

“

Akulah Gembala yang baik dan Aku mengenal domba-dombaKu dan domba-dombaKu
mengenal Aku."
—Yohanes 10:14—
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e-humor 849/Juni/2004
Halo!
HALO!
HAALOO!!!
Wah, rupanya Anda perlu ke THT untuk memeriksakan telinga Anda ya...:)

Telinga Satunya
"Percuma, Pak," kata Irfan kepada guru bahasa Inggrisnya. "Saya sudah mencoba
belajar, tapi semua yang Bapak katakan masuk dari kedua telinga dan keluar dari
telinga satunya lagi."
"Masuk dari kedua telinga dan keluar dari telinga satunya lagi?" tanya guru dengan
kebingungan. "Tapi kamu kan hanya punya dua telinga, nak."
"Tuh, kan? Saya juga tidak bisa berhitung!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+23:9 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata–katamu yang
bijak."
—Amsal 23:9—
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Apa
kabar?
Baru pusing ya? Biasa, kalau sudah tanggal tua, penyakit yang satu itu sering kambuh.

Sakit Kepala
Bapak Pendeta mengunjungi seorang wanita yang menderita sakit kepala yang parah.
Selama berjam-jam ia bercerita sambil mengeluh, menangis dan meratap mengenai
keadaannya yang memelas, tanpa memberi kesempatan sedikit pun pada Bapak
Pendeta untuk berbicara.
Tiba-tiba, ia berteriak kegirangan, "Puji Tuhan! Bapak Pendeta, sakit kepala saya sudah
hilang!"
Bapak Pendeta menyahut, "Tidak Bu, sakit kepalanya belum hilang. Sekarang saya
yang memilikinya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+11:2 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut
harus dibenarkan?"
—Ayub 11:2—
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Hallo, Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita bandingkan dengan Tuhan.
Dia maha besar dan hikmatnya tak dapat kita selami.

Pembicaraan Dengan Tuhan
Ketika seorang pemuda berbincang-bincang dengan Tuhan,
Maka pemuda tersebut menanyakan hal berikut ini: "Tuhan saya boleh tahu kira-kira
berapa lama bagi Tuhan untuk berjuta- juta tahun di bumi?"
Tuhan menjawab:
"AnakKu, bagiku berjuta-juta tahun sama dengan beberapa detik saja."
Kembali pemuda tersebut bertanya: "Kalau begitu untuk berjuta-juta dollar di bumi
berapakah besarnya itu bagi Tuhan?"
Tuhan menjawab:
"AnakKu, berjuta-juta dollar bagi-Ku hanya beberapa sen saja."
Si pemuda melanjutkannya: "Kalau demikian berkenanlah kiranya Engkau Tuhan
memberikan saya satu sen saja."
Tuhan menjawab:
"Anak-Ku untuk mendapatkan satu sen dari saya engkau perlu bersabar barang satu
menit saja ....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+96:4 >

Sumber: Kiriman dari Bengris P

“

Sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala allah".
—Mazmur 96:4—
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Hai! Mau nanya nih... Jalan Profesor Doktor Insinyur Hadinugroho Joyosubroto Master
of Arts itu di mananya Gang Kesemek ya? Hehehe... orang Indonesia kalau kasih nama
jalan memang kreatif :)

Nama Jalan
Seorang bule di Bali lagi jalan-jalan untuk menghafal nama-nama jalan. Setelah capek
dia istirahat dan berkata kepada pemandu wisatanya,
Bule :

"Saya heran dengan orang Indonesia, apakah bisa menghafal
Pemandu : "Misalnya?"
nama jalan yang begitu panjang?"

Bule : "Jalan pelan-pelan banyak anak kecil."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+86:11 >

Sumber: Kiriman dari Arief

“

Tunjukkanlah kepadaku jalan–Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran–Mu;
bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama–Mu."
—Mazmur 86:11—
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Halo! Walaupun sudah pertengahan bulan, tapi semangat kerja harus tetap tinggi ya,
seperti manajer ini... :)

Manajer Sigap
Seorang manajer toko sambil lalu mendengar salah seorang karyawannya berbicara
pada seorang pelanggan, "Tidak, Bu, sudah beberapa minggu ini tidak ada, dan
kelihatannya tidak akan ada dalam waktu dekat ini."
Terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya, sang manajer dengan sigap
mengejar si pelanggan yang sudah menuju ke pintu dan berkata, "Itu tidak benar, Bu.
Tentu saja kami akan segera memilikinya. Bahkan sebenarnya kami sudah memesan
barang itu dan beberapa minggu lagi akan segera datang."
Kemudian sang manajer menarik karyawan tersebut ke samping dan memarahinya,
"Jangan pernah, jangan, jangan, jangan sekalipun pernah mengatakan bahwa di sini
tidak ada sesuatu. Kalau barang itu tidak ada katakan bahwa kita sudah memesannya
dan barangnya sedang dalam perjalanan. Sekarang, apa yang dia tanyakan?"
Si karyawan tersenyum dan menjawab, "Hujan...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:9 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Hai saudara–saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk
mendengar, tetapi lambat untuk berkata–kata, dan juga lambat untuk marah;"
—Yakobus 1:19—
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Shallom,
Tidak makan buahnya, e.. kena getahnya, mungkin itu istilah yang tepat apabila tibatiba ada orang yang marah kepada kita karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Sering
orang marah tanpa memikirkan kepada siapa seharusnya ia marah, mengapa ia marah
dan apa akibatnya jika ia marah.

Marah
Suatu ketika, SMU Exempli Gratia kedatangan tim penilik sekolah. Celakanya, hari itu
banyak siswa membolos. Kepala Sekolah merasa malu dan sangat marah. Maka,
setelah selasai menjamu tamu, ia masuk ke sebuah kelas sambil mencak-mencak.
"Kalian murid yang tidak kenal disiplin! Ke mana teman-temanmu yang membolos?"
"Nonton TV, Pak. Ada siaran langsung tinju kelas berat."
"Astaga! Membolos hanya untuk menonton televisi? Ini pelecehan berat! Kalian harus
dididik lebih keras lagi! Kalian tidak boleh kurang ajar seperti ini lagi!" kata Kepala
Sekolah berapi-api. Seluruh murid di kelas itu habis dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah.
"Pak, boleh kami bertanya?" seorang murid memberanikan diri menyela.
"Mau tanya apa? Silakan."
"Mengapa kami yang tidak membolos malah dimarahi? Bukankah yang membolos yang
seharusnya dimarahi?"
"Loh? Tidak mungkin! Saya tak mungkin memarahi mereka yang sekarang tidak hadir!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:26-27 >

Sumber: Merenung sambil tersenyum

“

Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: Janganlah matahari
terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan pada iblis."
—Efesus 5:26-27—
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Syalom, Ada di antara Anda yang konsultan? Jangan marah ya dengan humor ini, siapa
tahu memang benar... :)

Konsultan I.T.
Seorang pria masuk ke sebuah petshop untuk membeli monyet. Di dalam petshop ada
beberapa ekor monyet yang bisa dia pilih. Penjaga toko menghampirinya dan sang pria
pun bertanya,
Pembeli : "Ini monyet yang di kandang pertama, berapa harganya?"
Penjual : "Oh, yang itu 2 juta"
Pembeli : "Loh, kok mahal?"
Penjual : "Semua monyet di sini punya keahlian tersendiri, bukan monyet biasa..."
Pembeli : "Emangnya dia bisa apa?"
Penjual : "Yang pertama ini bisa membaca dan berhitung"
Pembeli : "Wah, hebat sekali. Kalo yang kedua ini?"
Penjual : "Yang ini harganya 5 juta, dia bisa bikin program komputer dan ngerti Visual Basic"
Pembeli : "Wow! Lah kalo yang ketiga ini?"
Penjual :

"Yang ini 10 juta, dia juga bisa bikin program komputer tapi pakai C++, lebih
canggih.."

Pembeli : "Bener-bener hebat... nah yang terakhir itu berapa harganya?"
Penjual : "Oh, yang itu mahal sekali. Harganya 500 juta..."
Pembeli : "Haaah?? Memangnya bisa apa dia?"
Penjual : "Saya sendiri juga kurang jelas, tapi dia bilang dia itu Konsultan I.T."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+9:23 >
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Sumber: Kiriman dari Arief

“ kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang ”
"Beginilah firman TUHAN: Janganlah orang bijaksana bermegah karena
kaya bermegah karena kekayaannya."

—Yeremia 9:23—
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Hai, Makanya jangan suka bohong, ketahuan juga kan...?!

Izin
Telepon berdering di kantor kepala sekolah.
"Halo, di sini Sekolah Dasar Sabda," jawab ibu kepala sekolah.
"Hai. Jonny tidak bisa ke sekolah sepanjang minggu depan," terdengar suara di ujung
sana.
"Baik, ada masalah apa?"
"Kami semua akan mengadakan liburan keluarga," jawab suara itu, "Tidak apa-apa
kan?"
"Saya rasa tidak apa-apa," kata kepala sekolah. "Boleh saya tahu, saya bicara dengan
siapa?"
"Tentu saja. Ini papa saya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+30:9 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak–anak yang suka bohong anak–anak
yang enggan mendengar akan pengajaran TUHAN;"
—Yesaya 30:9—
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Salam sejahtera, Tuhan sudah memberi jalan supaya orang beroleh selamat. Akan
tetapi rupanya dosa lebih memikat sehingga manusia selalu berdalih untuk bertobat.
Sebenarnya apakah ada kriteria waktu yang tepat untuk bertobat ...?

Kesempatan Bertobat
Dalam sebuah misa diumumkan bahwa sore nanti merupakan kesempatan terakhir
untuk menerima sakramen tobat. Mendengar pengumuman itu, seorang anak menjadi
sedih. "Nak, mengapa kamu kelihatan sedih?" tanya seorang ibu.
"Karena nanti sore adalah kesempatan terakhir untuk mengaku dosa. Padahal, saya
belum sempat naik ke pastoran. Padahal, kata teman- teman, buah mangga di kebun
pastoran sudah masak-masak ..."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+6:2 >

Sumber: Merenung Sambil Tersenyum

“

"Sebab Allah berfirman: "Pada waktu Aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau, dan
pada hari Aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini
adalah waktu perkenan itu; sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu."
—2 Korintus 6:2—
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Shallom, Mata adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Dengan mata kita dapat
menikmati indahnya ciptaan Tuhan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Kita patut
bersyukur karena kita diciptakan Tuhan dengan panca indera yang lengkap karena itu
adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan.
Bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak memiliki indera tersebut? Tentu kita tidak
dapat melakukan tugas pekerjaan kita dengan baik atau bahkan kita dapat
membahayakan jiwa orang lain seperti cerita pilot dan co-pilot berikut ini:

Pilot dan Co-Pilot
Pada suatu hari di airport yang sibuk, para penumpang sudah duduk di kursi pesawat
masing-masing. Mereka menunggu pilot dan co-pilot yang belum datang.
Pilot dan co-pilot akhirnya datang melalui pintu belakang pesawat. Mereka berjalan
sepanjang lorong menuju kokpit pesawat di depan. Kedua orang tsb. tampaknya buta.
Si pilot berjalan menggunakan tongkat, mengetuk-ngetuk lengan kursi penumpang di
kiri dan kanan sambil berjalan di lorong. Sedangkan si co-pilot berjalan dengan dituntun
seekor anjing. Kedua orang tersebut menggunakan kaca mata hitam yang sangat
besar, sehingga agak sulit bagi penumpang untuk mengetahui kalau mereka itu buta.
Pada mulanya para penumpang tidak bereaksi. Pikir mereka ini lelucon belaka. Namun,
ketika mesin pesawat dinyalakan beberapa penumpang mulai menunjukkan
kecemasan. Saat pesawat bergerak ke landas pacu, banyak penumpang yang mulai
takut dan berkeringat dingin. Penumpang berbisik-bisik dengan penumpang lainnya
untuk meyakinkan diri bahwa kedua pilot tsb tidak buta.
Pesawat kini sudah berada di ujung landas pacu dan siap dipacu. Mesinnya berbunyi
makin keras. Penumpang semakin panik. Pesawat dipacu, semakin cepat .... dan terus
semakin cepat ....
Penumpang tambah panik. Ada yang berteriak histeris a'la naik jet coaster. Ada yang
berdoa sambil berpegangan tangan. Pokoknya suasana di pesawat itu tambah kisruh.
Landasan pacu tinggal 20 meter lagi, tapi pesawat belum juga tinggal landas. Secara
serentak para penumpang yang sudah putus asa berteriak histeris ....
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Tiba-tiba saja pesawat naik, tinggal landas persis di
ujung landas pacu. Pesawat menanjak dan kemudian terbang seperti biasa.
Tidak lama kemudian terdengar suara pilot yang berbicara dengan co- pilotnya, "Suatu
hari nanti, kalo penumpang tidak berteriak, maka kita sudah jadi bangkai di landasan...".
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+139:14 >
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Kiriman dari : Andrew Nugraha Hello there,

“

Aku bersyukur kepadaMu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kau
buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya."
—Mazmur 139:14—
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Satu pengalaman yang menegangkan dan juga menggembirakan tentunya bagi
seorang suami yang sedang menunggu kelahiran putranya. Apalagi kalau dianugerahi
anak kembar ... tapi ternyata tidak semua suami siap menerima kabar yang
menggembirakan ini ... bahkan sampai ada yang pingsan lho! Mau tau ceritanya?? ...
simak kisah berikut ... :)

Suami-Suami
Suatu hari seorang dokter beranak menangani beberapa pasiennya untuk melahirkan.
Whuiiihhh ... sibuk banget dah ... Nah, karena begitu sibuknya si dokter meminta agar
para suami dari pasien supaya tetap menunggu tenang di ruang tunggu, jangan ikutikutan masuk ... bikin ribet aja.
Setelah beberapa jam para suami ini menunggu dengan resah-gelisah, akhirnya si
dokter keluar juga dengan perasaan .... Lega ... Tiba-tiba karena sangking
penasarannya para suami pasien-pasien langsung menghambur menuju dokter yang
sedang melepas lelahnya itu di depan ruang pasien terakhir .........
Suami pasien 1

: " Dok bagaimana dengan istri dan anak saya dok ? "

Dokter

: " . . . Mmm, anda suami dari ibu yang mana yach ? "

Suami pasien 1

: " Ruang pasien satu pak dokter. "

Dokter

:

" Ooohh . . iya . . ! Wah, selamat ya pak, istri anda dalam keadaan baik
dan bapak mendapat anak kembar !!! "

Suami pasien 1

:

" Lho kok bisa kebetulan sekali ya dok ??? Saya ini bekerja pada
perusahaan yang bernama PT Dua Sekawan. "

Dokter

: (tersenyum)

Suami pasien 2

:

" Dok, istri dan anak saya bagaimana dok ? " Yang berada di ruang pasien
2 !!! "

Dokter

:

" Ooohh . . iya . . ! Wah, selamat juga ya pak, istri anda dalam keadaan
sehat dan bapak mendapat anak kembar tiga !!!

Suami pasien 2

:

" Lho kok bisa kebetulan juga ya dok ??? Saya ini kan bekerja di
perusahaan TIGA RODA !!!"
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Dokter

: " Wah . . . hebat . . . "

Suami pasien 3

: " Dok kalo dengan istri dan anak saya yang di ruang 3 ?"

Dokter

:

" Ooohh . . iya . . ! Wah, selamat juga nih pak, istri anda dalam keadaan
kondisi normal dan bapak mendapat anak kembar tujuh !!! "

Suami pasien 3

:

" Lho kok bisa kebetulan juga ya dok ??? Saya ini bekerja di perusahaan
7-Up !!! "

Dokter

: " Wah . . . ajaib sekali yach . . Bisa pas buanget ? "

Tiba-tiba salah satu Bapak
melahirkan,...."GUBRAK . . . . . "

yang

juga

sedang

menunggu

istrinya

yang

" Pak . . . Pak . . . , kenapa pak . . . . . ??? Istri bapak ruangan yang mana ??
" Apakah bapak suami dari ruangan yang terakhir ?? "

Dokter

:

Suami pasien 4

: ( Setengah sadar ) " Dokter . . . . . , saya ini bekerja di AUTO 2000 . . . .

Dokter

: " ??????!. . . ."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:6 >

Kiriman dari: Yudi Wijaya (yudi5(at)hotmail.com)

“

"Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek
moyang mereka."
—Amsal 17:6—
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Dear e-Humor Netters, Bagi Anda yang menjadi guru Sekolah Minggu, pernahkah
mengalami kisah senada? Kirim secepatnya ke e-Humor ya .... kami tunggu!?

Tupai
Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengajar murid-muridnya. Ia menyuruh anakanak duduk membentuk lingkaran mengelilinginya.
Ia menggunakan tupai sebagai objek pelajarannya. Dia mulai mengajar dengan berkata,
"Kakak akan menyebutkan ciri-ciri dari sesuatu, jika kalian tahu apakah sesuatu itu,
segera angkat tangan." Anak-anak mengangguk tanda mengerti.
"Dia hidup di pohon-pohon, dan makanannya adalah kacang ...." Tidak ada yang
mengangkat tangan. "Warnanya abu-abu, dan memiliki ekor yang berbulu ...."
Anak-anak saling berpandangan tetapi tak satu pun dari mereka yang mengangkat
tangannya.
"Dia melompat dari satu tangkai pohon ke tangkai lainnya. Mereka suka bermain dan
mengangkat ekornya ketika mereka terkejut."
Si guru mulai gusar karena tidak ada yang menebak, sampai akhirnya seorang anak
laki-laki memberanikan diri mengangkat tangannya.
"Aku pikir Kakak pasti sedang menunggu-nunggu jawaban 'Yesus', tapi saat mendengar
ciri-ciri yang Kakak sebutkan tadi, tidak mungkin kalau 'Yesus' jawabannya. Menurutku
sepertinya Kakak menyebutkan ciri-ciri seekor tupai?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+2:19 >

Sumber: LABLaughsCleanHallo,

“

Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di
udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia
menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang
hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu."
—Kejadian 2:19—
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Anda pasti pernah mengunjungi orang sakit, bukan? Nah, pernahkah Anda memiliki
pengalaman yang seperti ini?

Doa Dan Piring
Beberapa ibu-ibu dari gereja sedang mengunjungi nenek Parjiyem yang sudah lama
sakit.
Setelah beberapa saat, sebelum mereka pulang mereka berkata, "Nek, kami akan terus
berdoa bagi nenek."
"Tidak perlu repot-repot, Nak. Cuci saja piring-piring yang ada di dapur, aku masih bisa
berdoa sendiri," kata nenek itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+5:16 >

Sumber: LABLaughsCleanHallo semua,

“

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu
sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya."
—Yakobus 5:16—
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Dosa satu ini sering dianggap remeh oleh banyak orang Kristen. Sekalipun sudah
mengaku bertobat, mereka masih terus saja melakukannya, bahkan tidak mengenal
tempat, di dalam gereja dan kepada seorang Pastor pun masih saja banyak orang
Kristen yang berdusta ... seperti cerita berikut ini. (Mungkin cara yang digunakan oleh
Pastor ini dapat dicontoh untuk mengetahui seberapa banyak orang yang jujur dalam
gereja kita?)

Menipu
Di suatu hari Minggu, Pastor Petrus mengumumkan bahwa topik khotbahnya Minggu
depan adalah Menipu. Dia menganjurkan semua jemaat untuk mempersiapkan diri lebih
dahulu dengan membaca Kitab Yakobus pasal 6.
Pada hari Minggu berikutnya ia meminta agar yang telah membaca kitab Yakobus pasal
6 agar mengangkat tangan. Dan ternyata cukup banyak jemaat yang mengangkat
tangannya. Kemudian pastor itu berkata: "Terima kasih. Berarti tepat sekali topik yang
saya pilih untuk berkhotbah Minggu ini, karena sebenarnya tidak ada Kitab Yakobus
pasal 6 di Alkitab."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:11 >

Sumber: BAR bookSobat,

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta
seorang kepada sesamanya."
—Imamat 19:11—
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Pengalaman pertama dalam bekerja memang terkadang menggelikan sekaligus
menjengkelkan :)

Akibat Cara Baru
Seorang pustakawan baru memutuskan untuk membuat cara baru dalam mengatur
buku-buku yang dipinjam anak-anak. Dia tidak lagi menulis nama peminjam buku dalam
kartu peminjaman. Dia akan menyuruh anak-anak yang meminjam buku itu untuk
menulis sendiri nama mereka dalam kartu peminjaman tersebut. Lalu dia akan
mengatakan kepada anak-anak itu bahwa mereka sudah menandatangani sebuah
"kontrak" untuk mengembalikan buku-buku itu tepat waktu.
Anak pertama yang meminjam buku adalah anak dari kelas dua. Anak itu meminjam
empat buku, lalu seperti biasanya, ia menyerahkan buku-buku itu kepada pustakawan
baru itu, sambil menyebutkan namanya. Pustakawan itu dengan sopan mengembalikan
kartu peminjaman kepada anak itu dan menyuruhnya agar mengisinya sendiri. Sambil
mendengus keras, anak itu menuliskan namanya dengan teliti di tiap kartu peminjaman.
Dengan wajah masam, dia segera menyerahkannya kepada pustakawan itu.
Sebelum pustakawan itu memulai penjelasannya, anak kecil itu berkata, "Setidaknya
pustakawan yang dulu bisa menulis!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+4:7 >

Sumber: LABLaughsClean

“

Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh
perolehlah pengertian."
—Amsal 4:7—
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Shallom, Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, patut bersyukur dengan segala
kemudahan yang kita miliki sekarang ini.

Balas Dendam
Seorang ayah yang frustrasi mengeluh kepada temannya,
"Saat aku masih muda, aku sering dihukum dengan dikurung dalam kamarku tanpa
makan malam. Tapi sekarang di kamar anakku, sudah ada TV, telepon, komputer, dan
CD player."
"Jadi bagaimana kamu menghukumnya?" tanya temannya.
"Aku mengurungnya di kamarku!" jawab ayah yang frustrasi itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+23:13 >

Sumber: laugh - a - while - 1 June 2004Hallo semua,

“

Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya
dengan rotan."
—Amsal 23:13—
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Cepat marah terkadang membuat kita jadi malu sendiri. Pernahkah kalian mengalami
kejadian seperti berikut ini?

Kamarku Kok Kecil?
Marina, seorang perempuan desa sedang mengunjungi sebuah kota besar untuk yang
pertama kalinya. Dia menginap di sebuah hotel dan petugas hotel membawakan tastasnya. Dia mengikuti petugas itu, dan ketika pintu ditutup, dia melihat ke sekelilingnya
lalu tiba-tiba saja ia marah kepada petugas hotel itu.
"Pak, saya memang sudah tua dan dari desa, tetapi itu tidak berarti saya bodoh! Saya
sudah bayar mahal tapi ruangan ini tidak sebanding dengan uang yang saya bayarkan!
Ruangan ini terlalu kecil, tidak ada jendela, tidak ada TV, bahkan tidak ada tempat
tidur!"
"Maaf... Bu! Jangan marah! Kita sedang berada di dalam lift!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:29 >

Sumber: LABLaughsCleanHello there,

“

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan."
—Amsal 14:29—
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Jika punya anjing peliharaan, jangan lupa untuk mengajaknya bermain dan jalan-jalan.

Ketika Anjing Sakit
Seorang dokter hewan berkata kepada pemilik anjing bahwa anjingnya perlu beberapa
latihan.
"Anda harus pastikan bahwa anjing ini diajak lari-lari berkeliling setiap hari", kata dokter
itu. "Juga coba ajak dia bermain lempar- tangkap."
Pemilik anjing itu menjawab, "Aku tidak bisa mengajaknya bermain lempar-tangkap."
Lalu kata dokter itu, "Kenapa tidak bisa?"
"Khan anjing ini nggak bisa melempar!" jawab pemilik anjing itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+32:17 >

Sumber: LABLaughsClean

“

Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi
dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu
apapun yang mustahil untuk-Mu!"
—Yeremia 32:17—
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Dear all, Kemajuan zaman yang pesat sekarang ini menyebabkan ada beberapa orang
yang gaptek. Salah satunya diceritakan dalam kisah berikut ini.

Gaptek
Seorang ibu pergi mengunjungi temannya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit.
Ibu ini sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di rumah sakit. Jadi dia sama
sekali tidak mengetahui kemajuan teknologi yang ada di rumah sakit. Seorang teknisi
mekanik mengikutinya masuk ke dalam lift. Teknisi ini mendorong sebuah mesin besar
lengkap dengan tabung, kabel-kabel, dan banyak tombol.
"Aku benci sekali jika mesin seperti itu disambungkan ke tubuhku," komentar si ibu.
"Saya juga nggak mau. Ini khan mesin pembersih lantai." jawab teknisi itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:18 >

Sumber: LABLaughsClean

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Hello there .... Lagu Tek-ko-tek-ko-tek biasanya diajarkan untuk melatih anak berhitung.
Ternyata ada kegunaan lain dari lagu ini. Mau tau??

Lagu Terakhir
Hari ini adalah hari terakhir Bejo, tahanan nomor 007 LP Cipinang. Beberapa menit lagi
ia akan menjalani eksekusi hukuman mati.
"Apa permintaan terakhir kamu? Kami akan berusaha memenuhinya," tanya kepala LP.
"Boleh saya nyanyi, Pak?" tanya Bejo kalem.
"Boleh, boleh," jawab kepala LP terenyuh.
Mulailah Bejo menyanyi, "Tekotekotek ... kotek ... anak ayam turun sejuta, mati satu
tinggal 999.999 .... Tekotekotek ... kotek ... anak ayam turun sejuta, mati satu tinggal
999.998 .... Tekotekotek ... kotek ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:11 >

“

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

112

”

HUMOR 2004

e-humor 869/Juli/2004
Papa Bukan Calo
Henny adalah seorang anak umur empat tahun.
Suatu hari, Henny pergi ke luar kota bersama orangtuanya. Di stasiun bis ia heran
melihat orang berteriak-teriak tanpa istirahat.
"Semarang, Semarang, Bu, Pak, mari, Semarang segera berangkat .....!"
Henny heran. Ketika bis berangkat, si orang yang berteriak-teriak itu tidak ikut ke
Semarang.
"Papa," tanya Henny pada papanya. "Itu siapa sih, Pa? Tadi ngajak- ngajak ke
Semarang, kok sekarang nggak ikutan?"
"Itu namanya calo, Henny. Biar dia teriak sampai pagi, nggak bakalan dia ngikut ke
mana bis ini pergi."
"Ooh," sahut Henny penuh maklum. "Kalau begitu Papa nggak usah jadi pendeta saja."
"Lho, kenapa?" tanya papanya kaget.
"Papa sering ngajakin orang masuk ke surga, kan. Hati-hati, lho! Mungkin Papa sendiri
nggak bakalan ke sana!"
"Lho, Papa kan bukan calo!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+23:3-4 >

Sumber: MST book
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e-humor 870/Juli/2004
Dear e-Humor netters, Mungkin setelah menyimak yang satu ini, Anda akan lebih
menghargai arti kesehatan.

Gara-Gara Pil
George yang baru saja pulang dari dokter tampak sangat khawatir. "Ada masalah apa?"
tanya istrinya.
"Dokter mengatakan bahwa aku harus minum sebutir pil sekali sehari sepanjang
hidupku."
"Lalu apa masalahnya? Banyak orang melakukan hal yang sama sepanjang hidup
mereka."
"Aku tahu, sih," jawab George, "tapi dokter itu hanya memberiku 4 butir pil."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+38:16 >

Sumber: LABLaughsClean

“

Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau; tenangkanlah rohku, buatlah aku
sehat, buatlah aku sembuh!"
—Yesaya 38:16—
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e-humor 871/Agustus/2004
Salam sejahtera bagi Anda semua, Menjadi seorang pendeta itu tidak mudah. Hanya
satu orang tetapi dituntut untuk memperhatikan ratusan ataupun ribuan orang. Jadi
maklum toh bila ia lupa beberapa nama jemaatnya. Bagaimanapun pendeta tetaplah
manusia ... bukan Tuhan yang sanggup memperhatikan dan mengenali dengan baik
seluruh kawanan dombanya. Simak kejadian lucu berikut ini....

Di Rok-Nya
Bapak Pendeta udah bersiap-siap untuk membaptis seorang bayi. Bayi itu sudah
berada dalam gendongannya, dan di hadapannya telah berdiri kedua orangtua si bayi.
Tapi tiba-tiba ia lupa nama bayi tersebut. Ia berbisik pada bapak bayi, siapa nama
anaknya. Si bapak berbisik "Di roknya."
Bapak pendeta tertegun sebentar. Dia merasa nama itu agak aneh. Tapi pasanganpasangan muda masa sekarang memang sering memberi nama-nama yang aneh pada
bayi mereka. Karena itu ia tetap meneruskan upacara, membaptiskan bayi itu.
Ketika dia membasahi kepala bayi itu dengan air seraya menyebut "Diroknya".
Dilihatnya bagaimana terkejutnya kedua orangtua si bayi itu. Dan ketika kebaktian telah
selesai, dia menjadi lebih terkejut lagi melihat ibu si bayi menangis tersedu. Ibu itu
menuduh Pak pendeta mempermainkan mereka dengan memberi nama yang aneh
seperti itu. "Tapi kata suami anda itulah namanya," sahut Pak pendeta, "Saya tidak
bilang begitu," balas si ayah, seraya menunjuk secarik kertas yang disematkan di rok
bayi itu. "Maksud saya, namanya ada di roknya." Nama Bayi itu ternyata Elizabeth
Carol.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+10:27 >

Kiriman dari: William Harvey <ttiarvey(at)>

“

Domba-dombaKu mendengarkan suaraKu dan Aku mengenal mereka dan mereka
mengikut Aku ..."
—Yohanes 10:27—
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e-humor 872/Agustus/2004
Shallom, Kisah ini sangat menarik dan bikin geli. Langsung simak aja ya .... :)

Tidak Ngompol Berkat Samiatun
Kejadian ini dialami salah seorang kawan saya yang anaknya -- sebut saja Upik -dirawat di rumah sakit tempat saya bekerja. Setelah beberapa minggu dirawat, anak itu
sembuh dan dapat pulang. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, orangtuanya
berkunjung ke rumah saya. Dengan penuh semangat ia menceritakan bahwa
kesembuhan anaknya itu berkat bantuan Samiatun.
Samiatun? Saya masih kurang paham dengan apa yang dibicarakan kedua orangtua
Upik ini. Saya sampai memeras otak untuk mengingat-ingat karyawan atau petugas
paramedis yang bernama Samiatun, tapi tak juga ketemu.
"Apa yang dilakukan Samiatun, Bu?" saya memberanikan diri untuk meminta
penjelasan.
"Samiatun itu sangat membantu Upik kalau ia kesulitan ke belakang. Kalau tidak ada
dia, mungkin anak saya sudah pipis di tempat tidur," tuturnya mencoba menjelaskan.
Namun, saya masih tetap belum mengerti, bahkan malah tambah bingung.
"Kalau anak saya pipis, Samiatun diletakkan di bawahnya," kata ayah si Upik mencoba
menjelaskan kebingungan saya.
"Ha ...?" saya hanya bisa melongo. "Apa yang telah dilakukan pada anak itu oleh
Samiatun?" pikir saya.
"Hmm ... ciri-ciri Samiatun itu bagaimana, Bu?" tanya saya penasaran.
"Itu lo Mas, yang warnanya putih, dari plastik. Tempat untuk pipis. Namanya 'kan
Samiatun, wong di situ jelas tertulis dengan huruf besar- besar: SAMIATUN. Begitu lo,"
jawab ibu si Upik.
"Ooo ... itu namanya pispot, Pak, Bu. Bukan Samiatun. Ditulis begitu karena itu
tinggalan pasien lama yang bernama Samiatun," saya mencoba menjelaskan duduk
perkaranya. Mereka pun hanya mengangguk-angguk, mungkin sambil menahan malu.
(Agus Sri Wardoyo, di Surabaya)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur116:6

Sumber: Intisari, April 2004Syalom,

“

TUHAN memelihara orang-orang sederhana;"
—Mazmur 116:6a—
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e-humor 873/Agustus/2004
Rekan-rekan ini ada cerita lucu tentang kisah calon menantu:

Aduh Malunya...
Begini ... ada dua orang muda-mudi yang sudah berkenalan. Suatu ketika sang pemuda
ini ngajak ceweknya untuk melihat-lihat rumah yang akan mereka tempati, kalo mereka
sudah nikah nanti. Maka, meluncurlah mereka berdua ke tempat tujuan/rumah tersebut,
tapi supaya terkesan surprise, maka mata cewek ditutup pakai sapu tangan, biar jangan
ngeliat dulu itu rumahnya nanti ....
Nah ... setelah sampai di rumah mereka, sang cowok menerangkan pada ceweknya,
"Darling ... ini ruang tamu kita." Ceweknya mendengar dengan keadaan mata tertutup
sambil berkata, "Oh ..., tak sabar aku pengen melihanya, mas." Lalu cowoknya berkata
lagi, "Ya, ... ntar dulu, nah ... yang ini ruang makan keluarga kita darling. Oh ya, kamu
tunggu dulu di sini sebentar, tapi janji, tutup matanya, jangan dibuka dulu ya say ...,
soalnya kunci mobilnya masih di mobil, saya pergi ambil dulu ya, bentar aja kok ...."
Lalu pergilah si cowok itu. Namun, sang cewek ini rupanya pengin buang "gas" alias
"kentut" ... karena sudah tidak tahan ... dia pikir "kebetulan nich mumpung si Mas lagi
pergi keluar, aku buang kentut di sini aja ahh .... Lalu seketika itu, terdengar bunyi suara
"gas" dari sang cewek. Lalu katanya "Aduh masih bau nih .... kibasin aahhh pakai rok
biar baunya ilang." Maka dengan mengibaskan roknya dia menghilangkan jejak, "Kan
Masku tak tahu hal ini, belum 5 menit ...." kata itu cewek.
Lalu, datanglah itu cowok dengan membawa kunci mobil yang ketinggalan tadi. "Nah
darling ... sekarang saatnya surprise!" Maka dibukalah penutup mata sang cewek. Apa
yang terjadi saudara-saudara ....!!! Apa yang dilihat oleh sang cewek sebenarnya ...
ternyata di ruangan itu tadi udah penuh dengan keluarga cowoknya, ada kakeknya,
papinya, maminya, adik-adiknya, pamannya, bibinya, teteh, aak, dan lain sebagainya.
Tiba-tiba pingsanlah itu cewek....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:40 >

Sumber: Kiriman dari Ana YulianiSyallom,

“

Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur."
—1 Korintus 14:40—
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Anda punya anjing sepintar ini? Wuaahh menyenangkan ya :)))

Anjing Pintar
Seorang penjual daging kedatangan seekor anjing di tokonya. Dia melihat uang
selembar Rp 50.000,- di mulut anjing itu dan sebuah kertas di lehernya bertuliskan
"Tolong 5 kg daging sapi di cincang".
Penjual daging tersebut melayani anjing itu dan menaruh satu kantong plastik daging
pada mulut anjing itu, dan dengan tergesa-gesa menutup tokonya. Ternyata, sang
penjual daging mengikuti anjing itu.
Anjing itu berhenti menunggu lampu hijau dan melihat ke kiri kanan lalu menyeberang
dan menuju ke halte bis. Anjing itu lalu melihat jadwal bis dan duduk di bangku. Ketika
bisnya datang, anjing itu berjalan ke depan bis dan mengecek nomor bis kemudian naik
ke dalamnya. Penjual tersebut terus mengikuti anjing itu. Ketika bis itu melewati daerah
pinggiran, anjing itu menikmati pemandangan. Setelah beberapa saat, anjing itu berdiri
dan menekan tombol berhenti. Penjual daging pun ikut turun.
Anjing itu lalu berlari menuju sebuah rumah dan menjatuhkan kantong plastik berisi
daging di depan pintu rumah tersebut. Dia lalu mundur sedikit lalu dengan cepat berlari,
melompat, dan menabrak pintu. Dia melakukan ini beberapa kali. Tidak ada jawaban
dari dalam rumah. Lalu dia melompat ke tembok dan berjalan di atasnya, mengitari
taman dan mengetuk jendela dengan kepalanya, setelah itu dia melompat turun dan
menunggu di pintu depan.
Seorang lelaki yang besar keluar dan mulai memaki-maki anjing itu. Penjual daging itu
berlari mendekat dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Dia adalah anjing yang
pintar!"
Pemiliknya balik menjawab, "Pintar apanya, dia sudah dua kali lupa dengan kunci
rumahnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:14 >

Sumber: Kiriman dari Fitria <tria-fi(at)>

“

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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Dear all, Anda pilih yang putih atau yang hitam nih???

Yang Putih Atau Yang Hitam
Seorang gembala sedang menggembalakan dombanya. Seorang yang lewat berkata,
"Engkau mempunyai kawanan domba yang bagus. Bolehkan saya mengajukan
beberapa pertanyaan tentang domba-domba itu?"
"Tentu," kata gembala itu. Orang itu berkata, "Berapa jauh domba- dombamu berjalan
setiap hari?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih." "Ah, yang putih berjalan sekitar enam kilometer setiap hari."
"Dan yang hitam?" "Yang hitam juga."
"Dan berapa banyak rumput mereka makan setiap hari?" "Yang mana, yang putih atau
yang hitam?" "Yang putih." "Ah, yang putih makan sekitar empat pon rumput setiap
hari."
"Dan yang hitam?" "Yang hitam juga."
"Dan berapa banyak bulu yang mereka hasilkan setiap tahun?" "Yang mana, yang putih
atau yang hitam?" "Yang putih." "Ah menurut perkiraan saya, yang putih menghasilkan
sekitar enam pon bulu setiap tahun kalau mereka dicukur."
"Dan yang hitam?" "Yang hitam juga."
Orang yang bertanya menjadi penasaran. "Bolehkah saya bertanya, mengapa engkau
mempunyai kebiasaan yang aneh, membedakan dombamu menjadi domba putih dan
hitam setiap kali engkau menjawab pertanyaanku?"
Gembala itu menjawab, "Tentu saja. Yang putih adalah milik saya."
"Ooo, dan yang hitam?" "Yang hitam juga," kata gembala itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+24:26 >

Sumber: Kiriman dari Meiji, Martinus <martinus.meiji(at)>Halo,

“

Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir."
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e-humor 876/Agustus/2004
Apakah Anda sudah mengajak istri Anda yang sedang hamil untuk berjalan-jalan hari
ini?? Jangan sampai lupa ya ... :)

Kelas Kehamilan
Sebuah ruangan kelas untuk kehamilan sedang penuh dengan wanita hamil dan suami
mereka. Instruktur sedang mengajarkan berbagai gaya. Dia sedang mengajar para
wanita untuk bernafas dengan baik dan memberitahukan kepada para suami untuk
memberikan bantuan yang diperlukan pada tingkat itu.
"Ibu-ibu, latihan ini baik untuk Anda," kata instruktur itu. "Terutama berjalan-jalan akan
sangat berguna. Bapak-bapak, hal ini tidaklah sulit untuk mengajak istri Anda berjalanjalan!"
Ruangan itu sangat tenang sampai akhirnya, seorang suami yang sudah agak tua
mengangkat tangan. "Ya?" tanya instruktur itu.
"Apakah tidak apa-apa jika istri saya membawa tas golf sambil berjalan-jalan?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:28 >

Sumber: LaughADayHai,

“

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang
mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri."
—Efesus 5:28—
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Jika kita ngobrol dengan do'i 1 jam pun tak terasa lamanya, tapi jika kita ngobrol dengan
Tuhan 1 menit saja sudah seperti 1 jam lamanya. Fenomena yang aneh bukan ...??
Tapi nyata ...!! :))

Doa
Seorang pendeta sedang mengucapkan doa yang luar biasa panjangnya.
Pada akhir doanya dia masih bertanya kepada jemaatnya, "Apa lagi yang perlu saya
ucapkan?"
"Amin," terdengar jawaban dari jemaat.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+84:11 >

Sumber: BAR book

“

Sebab lebih baik satu hari di pelataranMu daripada seribu hari di tempat lain; lebih baik
berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik."
—Mazmur 84:11—
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Dear all, Berikut ini kiriman dari rekan kita Mas Rudy ... :) Makasih ya atas kirimannya
Mas, jangan bosen-bosen ya .... Kiriman lain, dari rekan-rekan yang lain ditunggu juga
lhooo ....

Raja Hutan VS Gajah
Di sebuah hutan, terdapat raja hutan (singa) yang merasa dirinya hebat. Dan untuk
melegalisasikan kehebatannya, maka si singa bertanya kepada sebagian penghuni
hutan. Bertanyalah si singa kepada seekor gorila.
Singa : "Hai gorila, siapakah yang paling gagah di hutan ini?"
Gorila : "Anda tuan ku."

Banggalah si singa mendengar itu. Kemudian, ia bertemu dengan seekor banteng.
Singa

: "Hai banteng, siapakah yang paling gagah dan hebat di hutan ini?"

Banteng : "Sudah tentu Anda."

Mendengar jawaban-jawaban dari sebagian hewan yang ia temui, merasa sombonglah
si singa. Kemudian ia berjalan kembali, dan di tengah jalan ia bertemu dengan seekor
gajah.
Singa : "Hai gajah, siapakah yang paling gagah dan perkasa di hutan ini?"

Tetapi gajah tidak menjawab, dan di luar dugaan singa, gajah langsung menghajar dan
menginjak-injak singa hingga babak belur. Kemudian gajah berlalu meninggalkan si
singa.
Dengan badan yang sudah babak belur, si singa berkata kepada gajah, "Kalo nggak tau
jawabannya jangan marah gitu dong ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+4:6 >

Sumber: Kiriman dari Rudi Cahyadi <arcibar(at)>Hallo,

“

Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena
kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan: Jangan
melampaui yang ada tertulis", supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan
diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari pada yang lain."
—1 Korintus 4:6—
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e-humor 879/Agustus/2004
Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa perencanaan pasti
akan menemui kegagalan....seperti cerita berikut ini.

Capek Berat
Ada 3 orang profesional peserta sebuah seminar yang bernama Udin, Bejo, dan Ujang
yang menginap di sebuah hotel berbintang lima. Mereka bergabung di kamar Suite
mewah di lantai 75 di mana ada 100 lantai. Setelah mengikuti seminar yang melelahkan
sampai malam, mereka pulang kembali ke hotel mereka. Ternyata yang namanya apes,
semua lift di hotel itu macet total. Mereka sudah cukup lelah untuk menunggu, lalu
mereka sepakat naik menggunakan tangga darurat menuju kamar.
Sambil berjalan menuju pintu tangga darurat, Udin punya usul, supaya kita nggak bosan
naik tangga sebegitu banyak, bagaimana kalo mulai lantai 1 sampai 25 saya akan
menyanyikan sebuah lagu, lalu Bejo akan menceritakan cerita yang lucu-lucu mulai
lantai 26 sampai 50, dan akhirnya, Ujang menceritakan mengenai cerita sedih mulai
lantai 51 sampai 75. Lalu mereka setuju. OK-lah daripada nanti kita bosan.
Udin mulai menyanyi dengan baik. Lantai 25 sudah terlalui ... mulai Bejo melucu. Tidak
terasa lantai 50 hampir selesai .... Akhirnya, sampai ke lantai 51. Mulailah Ujang
menceritakan cerita sedih, "Saya mulai cerita sedih yang pertama, yaitu SAYA LUPA
MEMBAWA KUNCI KAMAR KITA YANG TERTINGGAL DI MOBIL!!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+24:6 >

Sumber: Kiriman dari William Harvey <ttiarvey(at)>Syalom,

“

Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan
tergantung pada penasihat yang banyak."
—Amsal 24:6—
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Yang ini adalah humor kiriman dari Abang Ronny. Lucu lho Bang .... :) Makasih ya buat
berkat yang sudah dibagikan ... :)

Penjelasan
Alkisah seorang anak perempuan yang baru masuk sekolah bertanya kepada ibunya,
"Mami, mami? seks itu apa sih Mi?"
Terkejutlah si ibu. Teringat akan kemajuan zaman sekarang yang membuat manusia
berpikiran lebih terbuka.
Sesuai dengan konsep pendidikan seks yang sedang hangat dikatakan, mulailah si ibu
mencari jawaban yang sesuai untuk anaknya dengan harapan, anaknya takkan terjebak
dalam arus pendidikan global.
Maka, si ibu pun mulai memberikan jawaban mengenai apa itu seks dengan
perumpamaan antara kumbang dan bunga, diikuti dengan pembentukan bayi dalam
kandungan dan diselipkan juga tentang kisah percintaan antara mami dan papinya dari
zaman kuliah sampai kehadiran si cantik yaitu anak gadisnya yang bertanya itu.
Tiba-tiba si anak menangis terisak-isak. Si ibu keheranan dan bertanya. Si anak
menjawab dalam tangisan, "Jawaban mami itu panjang, tempat jawabnya pendek saja,
niih...." Katanya seraya meyerahkan buku latihan yang tertulis di covernya:
NAME : ....
SEX : ....
CLASS : ....
SUBJECT: ....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+22:21 >

Sumber: Kiriman dari Ronny L.A. <ronnyla(at)>

“

Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat
memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau."
—Amsal 22:21—
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Dear all, Nasihat tidak pernah basi ... betul nggak!! Makanya jangan suka marah kalau
ada nasihat yang mendidik kita!!!

Naik Capung
Pada satu hari seorang ibu melihat anaknya yang masih TK sedang bermain-main
dengan seekor capung. Karena kasihan melihat capung yang hampir mati itu, si Ibu
berkata kepada anaknya :
:| "Eh ... dilepaskan tuh capungnya ... kasihan mau mati"
:| "Memangnya kenapa Ma?"
:| "Dosa!"
:| "Dosa itu apa?"
:| "Dosa ya dosa!" ( sambil agak jengkel ) "Ntar induknya datang lho...!"
:| "Gedhe Ma?"
:| "Gedhe sekali ... sebesar guling." (Sambil tambah jengkel.)

Untuk sejenak si Anak terdiam. Ibunya pun mulai tersenyum, dan mulai mau pergi.
Namun, tiba-tiba terdengar si anak berteriak :
:| "Asyiiiiiiik .... Asyiiiiiiik ...." (sambil terus memain-mainkan capung tadi ) Ibu : "???" Anak: "Ma
... ntar kalau induknya datang, bantuin tangkep ya!? Mau naik capung gedhe nih ...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+22:6 >

Sumber: Kiriman dari Joshua Hendro <hendrot(at)>Syalom,
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Simak deh tips yang satu ini ... siapa tahu berguna bagi "kesehatan" Anda :)))

Info Daging
Bagi rekan-rekan yang suka ke Fast Food atau yang gemar Tongseng/gulai Kambing,
ada info kesehatan yang bisa menambah gizi yang akan dimakan. Ini berdasarkan
pengalaman dan pegamatan.
1. Daging ayam goreng lebih enak bagian paha kiri daripada paha kanan. Karena
kekuatan beraktivitas lebih banyak menggunakan paha kanannya; sehingga
serat-serat ototnya lebih kuat dan kaku akibatnya, banyak protein dan sumber
gizi lainnya lebih banyak terserap di paha kanan. Sehingga tentu saja paha kiri
jauh lebih empuk dan bergizi tinggi. Makanya kalo ke restoran, misalnya berniat
makan ayam goreng, minta yang paha, tapi paha kiri. (Paha kiri ada tulisan "Left"
di pojok bawah kiri, dan paha kanan ada tulisan "Right" di pojok bawah kanan)
2. Potongan daging ayam yang dipelihara, jauh lebih gurih dibandingkan ayam
yang kehidupannya terancam (misalnya suka dikejar-kejar, suka ditimpuk-timpuk
anak kecil). Makanya kalo pelihara ayam biar dagingnya enak dan gurih serta
tidak liat harus dipelihara baik. Saatnya dia makan yaaa dilepas, saatnya harus
tidur yaaa dikurung, jangan sampe dia jadi stres karena dikejar-kejar. Kalo ayam
terlalu banyak kena stres, terlalu banyak dikejar-kejar ditimpuk batu karena bikin
kotor rumah tetangga, otot-ototnya jadi besar (hipertrofi), energi banyak terkuras,
akibatnya kalo di makan jadi liat dan tidak gurih; lain dengan ayam-ayam yang
mendapat perlakuan baik. (Perhatikan ada tulisan "Poor" untuk ayam yang
malang nasibnya, dan "Happy" untuk ayam yang bahagia.)
3. Daging ayam yang berkepribadian bebas jauh lebih enak dari pada ayam yang
makanannya dibatasi. Bebaskan ayam makan apa saja. Jangan memingit ayam
jika masih mau mengharapkan dagingnya gurih. Dengan membatasi makanan
ayam akan mempengaruhi cita rasa daging ayam itu sendiri. Kalo ayam senang
makan di comberan/got, biarkan saja! Karena diversifikasi pangan bagi ayam
akan berbanding lurus dengan rasa daging ayam itu sendiri jika dimakan. Itulah
sebabnya, ayam kampung lebih enak daripada ayam broiler. (Ada label tulisan
"Free Syle" untuk ayam yang memiliki kepribadian bebas, dan ada label tulisan
"psycho" untuk ayam yang hidupnya selalu dipaksa dan dibatasi)
4. Daging kambing yang sudah akil balik jauh lebih enak dibandingkan daging
kambing yang sudah 3 kali atau lebih kawin. Makanya, kalo mau beli sate
kambing tanya ini kambingnya sudah akil balik belum? Jangan percaya begitu
saja dengan tulisan kambing muda, karena belum tentu bener-bener muda,
apalagi cuma berdasarkan paras aja ...susah!! (Kalo kambingnya baby face
gimana?)
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Mulailah mengecek label-label ini mulai dari makan siang nanti...
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+1:32 >

Sumber: Kiriman dari Ronny L.A. <ronnyla(at)>Halo,

“

Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang
bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya."
—Amsal 1:32—
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Cari jalan ke surga susah gak ya?

Jalan Ke Surga
Seorang pendeta baru saja tiba di kota kecil. Ia meminta bantuan seorang pelajar
sekolah dasar untuk menunjukkan jalan ke gereja tempatnya melakukan pelayanan
nanti malam.
Setelah anak kecil itu menunjukkan arah jalan yang diminta, sang pendeta dengan
penuh wibawa berkata, "Adik harus datang ke gereja nanti malam ya. Ajaklah semua
teman-temanmu ke sana."
"Lho, buat apa Pak Pendeta?"
"Saya mau menunjukkan jalan ke surga buat kalian semua."
"Ah, pendeta jangan bercanda. Sedangkan jalan ke gereja saja Pak pendeta nggak tahu
apalagi ke surga!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+14:16 >

Sumber: BAR bookSyalom,

“

Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui Aku."
—Yohanes 14:16—
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Siapa pun juga pasti bisa menikmati Firman Tuhan, walaupun dia memiliki keterbatasan
fisik :))

Braille
Suatu minggu pagi, Ratri membawa temannya yang kebetulan buta pergi ke gereja.
Beberapa orang anak kecil segera berkerumun di depan teman Ratri tersebut, karena
terkesan dan bingung dengan Alkitab huruf Braille yang dimilikinya.
Lalu seorang ibu datang mendekati mereka untuk melihat apa sebenarnya yang
membuat anak-anak kecil itu terheran-heran.
Teman Ratri berkata kepada wanita tersebut, "Aku sedang memperlihatkan kepada
anak-anak ini, jalan ke surga itu sungguh sulit dan tidak mulus."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+42:3 >

Sumber: BAR book

“

Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah
sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku
dan yang tidak kuketahui."
—Ayub 42:3—
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Dear
all,
Jika kita kenyang pasti kita akan dapat tidur dengan nyenyak, tetapi kalau kita tidur di
gereja apakah itu karena kita telah kenyang karena Firman Tuhan atau....??? ^_^

Tidur Di Gereja
Sebagai persiapan menghadapi banjir musiman yang bakal tiba, komandan di suatu
kota bertanya pada Pak pendeta tentang kemungkinan berapa orang yang bisa tidur di
gerejanya kalau nanti gerejanya dipakai sebagai tempat pengungsian.
"Kalau ibadat pada hari Minggu biasa sih, yang tidur antara 30 sampai 50 orang, Pak."
sahut Pak pendeta.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+65:5 >

Sumber: Kiriman dari William Harvey <ttiarvey(at)>

“

Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang
kudus".
—Mazmur 65:5b—

131

”

HUMOR 2004

e-humor 886/September/2004
Hai semua ... :) Kalau punya barang baru, pelajari dulu seluk beluknya, sehingga tidak
terjadi hal-hal yang bisa membuat wajah merah :)

Kartu Kredit
Seorang pelanggan yang baru saja memiliki kartu kredit sedang membayar tiket
pesawat dengan kartu kreditnya tersebut.
Sesuai kebijakan yang berlaku, petugas yang sedang bertugas saat itu menanyakan,
"Bisakah Bapak mengeja nama seperti yang tercantum di kartu kredit Bapak?
Si pelanggan menjawab, "Oh, tentu! V - I - S - A."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:15 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak
memperhatikan langkahnya."
—Amsal 14:15—
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Syallom, Rekan-rekan ada sharing nih....dari salah satu teman kita. Dia cerita apa yang
ia lakukan jika ia mau pergi ke gereja. Apakah kita juga melakukan hal yang sama...!?
(hayo ngaku!)

Dimana Hartamu Berada?
Setiap hari Minggu tiba pastilah semua orang Kristen pergi ke gereja, ya kan?!! Setelah
menyiapkan pakaian, Alkitab dan kendaraan, tidak lupa juga saya menyiapkan uang ...
ini penting loh!! Saya menyiapkan uang pecahan yang komplit, Rp 50.000, Rp 20.000,
Rp 10.000,Rp 5.000, Rp 1.000, Rp 500, Rp 100 (komplit khan!) Semua uang pecahan
itu ada gunanya, mau tahu......?
1. Pecahan Rp 50.000,00 untuk ngajak doi jalan2 ke mall 'n makan- makan usai kebaktian
di gereja.
2. Pecahan Rp 20.000,00 untuk isi bensin mobil aye.
3. Pecahan Rp 10.000,00 untuk uang tol (abisnya suka bangun * kesiangan).
4. Pecahan Rp 5.000,00 untuk sarapan pagi (nasi goreng special pake telor).
5. Pecahan Rp 1.000,00 untuk uang pakir.
6. Pecahan Rp 100, pasti orang Jakarta udah tahu, apa lagi kalau bukan untuk pak ogah.

Nah, pecahan Rp 500 untuk apa??? Yah... apalagi kalau bukan untuk kolekte....!?!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+12:34 >

Sumber: Kiriman dari GPIA Immanuel <gpia(at)>Syalom,

“

Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada."
—Lukas 12:34—
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Betapa bangganya seorang wanita jika bisa mengerjakan pekerjaan yang didominasi
oleh laki-laki. Seperti pilot kita yang satu ini. Dia bangga tapi kok ....??? Baca sendiri aja
ya ... :)

Pilot Wanita
Sebagai salah satu dari sedikit pilot wanita di perusahaan penerbangan tempat aku
bekerja, aku seringkali disangka oleh orang-orang yang belum mengenalku sebagai
pramugari, agen tiket, atau bahkan karyawan penjaja makanan kecil. Kadang orang
yang melihat aku memakai seragam akan bertanya apakah aku benar-benar seorang
pilot. Dan hanya sedikit orang yang memujiku karena mampu bekerja di bidang yang
didominasi lelaki.
Suatu hari sebelum memulai tugas penerbanganku, aku terlebih dahulu menggosok gigi
di tempat mencuci tangan yang terletak di lobi kamar mandi kantorku. Kemudian
seorang wanita keluar dari kamar kecil dan spontan berkata, "Wahhh, saudara
perempuanku pasti sangat bangga kepadamu!" Aku langsung berpikir pasti saudara
perempuannya itu adalah aktivis wanita yang sangat membela emansipasi wanita,
sehingga dia akan sangat bangga melihat seorang wanita yang menjadi pilot.
Untuk lebih meyakinkan diriku, sambil tersenyum aku bertanya kepada wanita itu,
"Mengapa saudara perempuan Anda pasti bangga padaku?'
Jawab wanita itu, "Ya, karena dia adalah seorang dokter gigi."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+9:10 >

Sumber: Dafter LafterHalo,

“

Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang
mati, ke mana engkau akan pergi."
—Pengkhotbah 9:10—
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Jika keselamatan adalah anugerah yang terbesar dalam hidup seseorang maka tidak
ada sesuatu pun dalam hidup orang itu yang dianggap terlalu besar untuk
dipersembahkan kepada Tuhan.

Kolekte
Percakapan 2 orang majelis di suatu gereja seusai kebaktian :
A : "Mengapa perolehan kolekte di tempat kita begitu sedikit, padahal warga jemaat kita
tergolong cukup makmur?"
B : "Karena kolekte itu sumbangan sukarela. Banyak orang yang sebenarnya rela tetapi
sayangnya tidak suka. Sebaliknya, banyak yang suka tetapi sayangnya tidak rela."
A : "O....begitu rupanya...?!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+9:7 >

Sumber: MST book

“

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih
hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita."
—2 Korintus 9:7—
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Dear all, Masih ceria? Walaupun dah tengah bulan gini, tetep ceria donk ... :) Simak
juga humor hari ini pasti deh semakin lebar ketawanya ....

Bukan Jonny
Malam itu begitu gelap ketika dua orang lelaki datang ke sebuah rumah dan langsung
menendang pintunya dengan terburu-buru.
"Katakan, kamu baik-baik saja, Jonny?" kata Joko. Kami menemukan tubuh di tepi
pantai, dan mengira bahwa itu adalah kamu."
"Seperti apakah dia?" tanya Jonny.
"Mirip denganmu, Jonny. Tanpa tanda pengenal."
"Apakah dia memakai sepatu?" "Ya."
"Apakah dia memakai celana panjang?" "Ya."
"Kemeja?" "Ya."
"Apakah dia rambutnya pendek?" "Sepertinya iya."
"Kalau begitu, itu bukan aku!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+9:18 >

Sumber: BuffalosjokesNyontek..., suatu kata yang tidak asing bagi kita waktu kita

“

Hikmat lebih baik dari pada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat
merusakkan banyak hal yang baik."
—Pengkhotbah 9:18—
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masih ada di bangku sekolah. Punya pengalaman seru tentang nyontek?? Ingat firman
Tuhan berkata :

Nyontek
Pada suatu hari orangtua si Tono dipanggil menghadap Kepala Sekolah karena si Tono
sering kali menyontek kertas Ujian milik si Andy pada saat ujian.
Orangtua
Tono

: "Apa buktinya kalau anak saya nyontek?"

Kepala
Sekolah

: "Salah satu buktinya yach ini, pada waktu ujian sejarah."

Pertanyaan
No. 1

: Siapa pengarang buku "Habis Gelap Terbitlah Terang?"

Si Andy jawab : R.A. Kartini
Si Tono jawab : R.A. Kartini
Orangtua
Tono

: "Lha, jawaban kan bisa saja sama karena si Tono kan belajar sebelum
ulangan."

Kepala
Sekolah

: "Ya, bisa saja sama. Tapi coba dong Bapak lihat"

Pertanyaan
No. 2

: Dimana R.A. Kartini dilahirkan?

Si Andy jawab : di Jepara
Si Tono jawab : di Jepara
Orang
Tono

Tua : "Ah, itu sih kebetulan. Bapak tidak cukup bukti untuk menyatakan anak saya
nyontek. Bisa saja malah si Andi yang nyontek pekerjaan anak saya.

Kepala
Sekolah

: "Bapak betul, bisa saja itu kebetulan, tapi coba dong Bapak lihat pertanyaan ke
3."

Pertanyaan

: Tahun berapa terjadi Perang Diponegoro?
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No. 3
Si Andy jawab : Gue enggak tau
Si Tono jawab : Apalagi gua
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+119:9 >

Sumber: Kiriman dari <topgun(at)>

“

Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? dengan
menjaganya sesuai dengan firman-Mu".
—Mazmur 119:9—
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Dear all, Bapak ini masuk kelompok ISTI kali ya .... ;D

Kartu Kredit
Seorang manajer bank memanggil seorang nasabahnya untuk bicara mengenai
rekening nasabah tersebut.
"Keuangan Anda sedang dalam masalah besar! Istri Anda selalu menggunakan kartu
kredit Anda sampai di luar batas. Dia menghabiskan banyak sekali uang di department
store, dan melampui batas kredit Anda. Mengapa Anda tidak pernah menegur atau
membicarakan hal ini dengan isteri Anda?"
"Karena ...." kata nasabah tersebut, "Akan lebih aman jika aku membicarakan hal ini
dengan Anda daripada dengan isteriku."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:33 >

Sumber: Kiriman dari <wel-wis(at)>

“

Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu
sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya."
—Efesus 5:33—
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Dear all, Nama biasanya memiliki sebuah arti, bisa merupakan lambang atau
mengandung suatu harapan tertentu. Tapi hati-hati jangan asal comot saja!!...bisa-bisa
seumur hidup kita akan ditertawakan orang hanya karena sebuah nama.

Nama Anak
Di ruang tunggu sebuah rumah sakit, seorang bapak yang berasal dari desa kelihatan
senang atas kelahiran putranya yang pertama. Karena begitu senangnya, ia mulai
berpikir mencarikan nama buat sang anak. Ia ingin sebuah nama yang bagus, dan
pantas buat anaknya.
Sambil berpikir dan melihat-lihat sekelilingnya, tiba-tiba ia melihat sebuah gambar bayi
telanjang yang duduk bersila di tempel di dinding ruangan itu. Ia pikir bayi tersebut lucu
sekali, ia merasa anaknya cakep dan lucu seperti itu, dari situ ia menemukan nama buat
anaknya. Dengan segera ia pergi menemui istrinya di kamar dan mengatakan, "Bu,
anak kita, kita beri nama NO PROBLEM saja, bagus kan ...?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+41:51 >

Sumber: Kiriman dari Yohans<yohans(at)>Halo,

“

Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya: "Allah telah
membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku."
—Kejadian 41:51—
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Seorang balita yang sudah suka bereksperimen dengan teknologi, berarti balita
futuristik donk ya ... ;)

Belajar Komputer
Seorang gadis kecil yang masih duduk di TK, sedang belajar komputer dengan
menggunakan komputer ayahnya. Dia berkata pada ayahnya bahwa dia sedang
menulis sebuah cerita.
"Sedang nulis cerita tentang apa, sayang?" tanya ayahnya menahan tawa.
"Aku gak tahu," kata gadis itu, "kan aku belum bisa baca!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+18:10 >

Sumber: Kiriman dari Yohans<yohans(at)>

“

Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku
berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah BapaKu yang di sorga."
—Matius 18:10—
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Dear all, Ayooo ... siapa yang tidak rukun dengan tetangganya?

Tetangga Belakang
Pada suatu hari, seorang Pendeta mengunjungi seorang bapak tua yang tinggal di
suatu tempat yang agak terpencil. Setelah berbincang- bincang sejenak, kemudian
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
bersosialisasi dengan baik dengan tetangga di belakang sana. Amin!"
Setelah itu Pendeta pamitan pulang. Begitu sampai di halaman luar Bapak itu berkata
sambil menunjuk ke belakang, "Pak Pendeta, dibelakang saya tidak ada rumah, yang
ada hanya kuburan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+133:1 >

Sumber: Joke of the DaySyalom,

“

Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudarasaudara diam bersama dengan rukun!"
—Mazmur 133:1—
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Keceriaan hari ini khusus bagi Anda yang tergila-gila dengan golf :)

Penggemar Golf
Seorang pengantin wanita sedang berjalan menuju ke altar gereja pada saat dia melihat
calon suaminya yang sedang menunggunya di sana, berdiri lengkap dengan tas yang
berisi peralatan golfnya.
Pada waktu sang pengantin wanita sampai di depan, dia bertanya, "Sayang, kenapa
kau membawa peralatan golf-mu kesini?"
Sang mempelai laki-laki meliriknya sambil berbisik perlahan, "Loh ... acara pernikahan
kita tidak akan makan waktu seharian kan?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+12:20 >

Sumber: Kiriman dari Riana <riana(at)>

“

Sebab aku kuatir, bahwa apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang
kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku kuatir akan
adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan,
keangkuhan, dan kerusuhan.
—2 Korintus 12:20—
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Dear all, Punya anak nakal? Gampang kok ngatasinnya ... :)

Masalah Besar
Di suatu daerah perumahan di pinggir kota, tinggallah dua orang kakak beradik, umur 8
dan 10 tahun. Kedua anak itu terkenal dengan kenakalannya yang luar biasa. Kalau ada
sesuatu yang tidak beres terjadi di lingkungan tsb. pastilah karena ulah mereka. Orang
tua kedua anak ini betul-betul sudah kuwalahan dan tidak sanggup lagi menangani
mereka. Ketika mendengar ada seorang pendeta yang sering menangani kasus anak
nakal, maka ibu ini segera berembug dengan suaminya supaya pendeta itu berbicara
dengan kedua anak mereka. Suaminya langsung saja setuju: "Cepat lakukan sebelum
aku membunuh anak-anak bejat itu!"
Ibu itu segera pergi kepada pendeta dan menyatakan niatnya. Pak Pendeta setuju, tapi
minta supaya ia bisa berbicara terlebih dahulu dengan anak yang berumur 8 tahun
sendirian. Maka dikirimlah anak itu kepada pak Pendeta.
Bertemulah mereka, pak Pendeta duduk di belakang meja yang sangat besar dan
berhadapan dengan anak nakal itu. Selama 5 menit pertama mereka hanya duduk
berhadapan dan saling menatap satu dengan yang lain. Tapi akhirnya, pendeta
menunjuk dengan jari telunjuknya persis ke muka anak itu, dan bertanya: "Di mana
Tuhan?"
Anak itu melihat ke bawah meja, ke sudut ruangan, dan ke seluruh penjuru tempat,
tetapi dengan diam seribu kata.
Sekali lagi dengan suara keras pendeta menunjuk ke arah anak itu dan bertanya: "Di
mana Tuhan?"
Lagi-lagi anak itu mencoba melihat ke seluruh ruangan dan tetap tidak erbicara apaapa. Untuk ke tiga kalinya, dengan suara yang lebih keras dan tajam, pendeta
menunjuk jari telunjuknya tepat di depan hidung anak itu, dan bertanya: "Di mana
Tuhan?"
Anak itu menjadi panik, lalu lari tunggang langgang pulang ke rumah. Ketika bertemu
dengan kakaknya, ia cepat-cepat menarik kakaknya ke ruang atas, di tempat dimana
mereka biasa merencanakan akal busuk mereka. Akhirnya anak itu berkata: "Wah,
celaka, Kak, kita ada dalam masalah besar!"
Kakaknya bertanya: "Apa maksudmu kita ada dalam masalah besar?"

144

HUMOR 2004
Anak itu menjawab: "Kayaknya Tuhan hilang, dan mereka pikir kitalah yang
mencurinya...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+19:18 >

Sumber: Kiriman dari Joe SaladinoSyalom,

“

Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya."
—Amsal 19:18—
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Sekali menyelam, dua tiga pulau terlampaui. Mungkin ini pepatah yang tepat untuk
nyonya yang satu ini .... Btw, buat sdr. Ronny makasih lagi ya buat kirimannya :)) God
Bless U!

Iklan Dukacita
Suatu hari seorang yang kaya yang pelit meninggal dunia dan meninggalkan istrinya
sebagai janda. Janda ini yang terkenal sangat pelit, sangat ketat menjaga pengeluaran
uang.
Berdasarkan perhitungan untung dan rugi, ia bermaksud menyebarkan kabar duka cita
di sebuah koran harian nasional dan saking pelitnya dia memasang hanya berupa mini
iklan baris. Daripada ia harus mengeluarkan biaya untuk telepon lokal dan interlokal
atau mengirim surat ke seluruh keluarga dan kenalan, maka ia lebih suka dengan cara
ini.
Janda pelit ini datang ke bagian periklanan surat kabar yang telah terkenal luas di
seluruh persada nusantara ini dan bertanyalah dia, "Berapa ongkos pasang iklan untuk
kabar dukacita? Suamiku meninggal dunia..."
Sekretaris yang mungil menjawab, "Seratus Ribu Rupiah sebaris."
Janda pelit, "Wah ... mahal banget. Saya hanya ingin menuliskan TOTO MENINGGAL."
"Memang itu tarif minimalnyanya Bu .... Ibu boleh menuliskan lima kata, tidak hanya dua
kata. Ibu mau tambah 3 kata lagi?" tanya sang sekretaris.
"Tunggu sebentar ... saya akan memikirkannya ...." kata janda pelit tersebut. Akhirnya
setelah beberapa menit berpikir, ia menjawab "Sudahlah ... tulis saja begini ... TOTO
MENINGGAL, DIJUAL MOBIL JEEP."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:22 >

Sumber: Kiriman dari Ronny Lá Odé <ronnyla(at)>Syalom,

“

Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan
mengalami kekurangan."
—Amsal 28:22—
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Kekeliruan bukan saja bisa menyusahkan orang lain, tetapi juga membuat kekacauan
....

Salah Kirim
Sebuah perusahaan telah berpindah lokasi yang baru. Salah satu mitra perusahaan
telah memesan bunga untuk dikirimkan ke lokasi tersebut. Ia juga hadir dalam resepsi
peresmian yang meriah tersebut, sambil ia mencari bunga kirimannya di antara kiriman
bunga yang ada.
Akhirnya, ia mendapati bunganya terkirim dengan ucapan "Rest In Peace". Dengan
kesal ia menelepon perusahaan bunga yang mengirimkannya dan mengeluhkan apa
yang dilihatnya.
Setelah ia puas marah-marah, ia menunggu jawaban dari petugas bunga tersebut.
Inilah jawabnya, "Tuan, kami minta maaf atas kesalahan kami hari ini, tapi daripada
Anda marah-marah terhadap yang sudah terlanjur, sebaiknya anda berpikir positif.
Bayangkanlah, ada sebuah upacara penguburan hari ini yang menerima kiriman bunga
indah dengan kartu ucapan yang berbunyi: SELAMAT BAGI ANDA YANG MENEMPATI
LOKASI BARU."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah9:18

Sumber: Kiriman dari Mingguan Berkala CyberGKI (Kristianto Jahja)Haloo,

“

Hikmat lebih baik dari pada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat
merusakkan banyak hal yang baik."
—Pengkhotbah 9:18—
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Sudah siappp??

Belum Siap
Seorang lelaki berjalan mondar-mandir sambil terus melihat ke jam tangannya dan dia
berteriak kepada istrinya yang ada di lantai atas, "Sayang, kamu sudah siap apa belum
sih?!"
Dan isterinya menjawab dengan keras pula, "Papa nih gimana sih? Tanya- tanya melulu
... kan dari setengah jam lalu aku sudah bilang kalau aku akan siap beberapa menit
lagi!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:5 >

Sumber: Buffalosjokes

“

Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu
perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk
kepada suaminya."
—1 Petrus 3:5—
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Syalom, Kalau kita gugup segalanya malah bisa menjadi salah. Oleh karena itu tetaplah
tenang, dalam keadaan terdesak sekalipun.

Salah Tempat
Pada suatu hari Minggu seperti bisanya diadakan kebaktian minggu di satu Jemaat
pedalaman, karena kekurangan pelayan/pendeta, maka seperti biasanya pemimpin
ibadah itu di gantikan oleh seorang majelis, maka seorang majelis di tunjuk untuk
memimpin.
Majelis tersebut benar-benar dalam keadaan tidak siap, karena terpaksa dia naik juga
ke mimbar, ibadah nampaknya berjalan baik sampai tiba pada pemberitaan Firman
Tuhan, majelis tersebut sedikit gugup.
Akhirnya dia bercerita tentang Yesus dan Zakeus pemungut cukai, begini, "Suatu hari
Yesus, dalam penginjilannya lewat di bawah pohon ara, dan ada seorang yang pendek
badannya dan dia ingin berjumpa dengan Yesus, namanya Lazarus."
Jemaat pada kaget karena seorang pendek di dalam cerita Alkitab adalah Zakeus, para
jemaat mulai berbisik-bisik. Akhirnya majelis tersebut sadar bahwa dia membuat
kesalahan, tetapi dia terus bercerita seolah- olah tidak ada kesalahan, "Kemudian
Yesus lewat di bawah pohon ara, lanjut majelis tersebut. "Waktu Yesus melihat ke atas
pohon ara tersebut, Yesus berkata, "Hai Lazarus, turunlah itu bukan tempatmu! Itu
tempatnya Zakeus!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+7:3 >

Sumber: Kiriman dari Yappy Israel Uneputty <yappi_uneputty(at)>

“

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu dan
perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini."
—Yeremia 7:3—
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Syalom, Urusan dengan tetangga memang terkadang bisa menjadi urusan panjang
yang menyebalkan tetapi bisa lucu juga .... :))

Robinson Dan Tetangganya
Setiap kali tetangga yang berada di depan rumah Robinson menyeberang jalan menuju
ke rumah Robinson, dia tahu pasti tetangganya itu akan meminjam barang lagi
kepadanya.
"Lihat saja! Kali ini dia tidak dapat meminjam apapun dari aku," kata Robinson kepada
isterinya.
"Robin, bolehkah aku meminjam mesin pemotong rumputmu pagi ini?" tanya
tetangganya begitu Robin membukakan pintu.
"Wahhh ... maaf sekali, seharian ini dari pagi sampai sore, aku akan membersihkan
rumput di seluruh pekaranganku," kata Robinson dengan wajah penuh penyesalan.
Si tetangga malah semakin antusias dan berkata, "Ooohh .. berarti hari ini kamu tidak
pergi bermain golf, donk! Kalau begitu kamu pasti tidak keberatan kalau aku meminjam
peralatan golfmu?!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+112:5 >

Sumber: Dafter LafterSyalom,

“

Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan
urusannya dengan sewajarnya."
—Amsal 112:5—
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Hati-hati bagi saudara yang punya ikan di rumah! Saya hanya mengingatkan saja
bahwa apabila Anda memiliki akuarium atau kolam ikan di rumah, sebaiknya Anda
harus selektif memilih ikan. Karena kalau Anda sedikit saja salah memilih ikan untuk
akuarium atau kolam ikan Anda, ini akan berbahaya untuk suami Anda :)))
Anda tidak percaya ...??!! Silakan baca kisah di bawah ini!

Lebih Hebat!
Dua orang ibu tua hendak pergi berbelanja ke pasar tradisional. Di tengah perjalanan
mereka, banyak topik cerita yang sedang mereka diskusikan. Hingga pada suatu saat,
mereka membicarakan tentang peristiwa tokoh Alkitab.
Ibu Menik : "Bu ... Ibu ingat nggak cerita tentang nabi Yunus ... yang di Alkitab itu tuh ...?"
Ibu Menuk : "Oooh ... iya .. iya .. Saya ingat. Memangnya kenapa bu?"
Ibu Menik : "Enggak ... saya cuma salut ... kok bisa ya dia betah tinggal di dalam perut ikan
selama tiga hari tiga malam?"
Ibu Menuk : "Aaah ... cuma itu? Ibu Menik tahu nggak, kalau peristiwa Yunus itu tidak seberapa
dibandingkan dengan pengalaman suami saya?"
Ibu Menik : "Memangnya suami ibu Menuk itu siapa? Orang hebat...?!"
Ibu Menuk : "Tentu ... Buktinya suami saya mampu memecahkan rekor Nabi Yunus."
Ibu Menik : "Maksud Bu Menuk ?"
Ibu Menuk : "Iya ... Nabi Yunus hanya sanggup berada di perut ikan besar selama tiga hari tiga
malam saja, tapi suami saya lebih dari tiga hari tiga malam."
Ibu Menik : "Berapa lama suami ibu tinggal di dalam perut ikan besar itu?"
Ibu Menuk : "Sampai sekarang ini!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+30:32 >

Sumber: Budi <budi(at)>

“

Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada
mulut!"
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—Amsal 30:32—

e-humor 904/Oktober/2004
Dear all, Wawancara untuk mendapatkan pekerjaan merupakan saat-saat yang
menegangkan. Jawaban yang kita berikan bisa menjadi jebakan bagi diri kita sendiri.
Buat Sdr. Sunjoyo ... makasih ya buat kirimannya .... Apakah ini pengalaman pribadi
Anda? :D

Wawancara Akhir
Direktur HRD sudah mendapatkan Sekretaris yang diinginkan, sehingga menugaskan
staf HRD, Gatot, untuk meneruskan wawancara pelamar yang masih tersisa.
Perintahnya adalah menolak semua pelamar yang tersisa. Dengan yakinnya Gatot
melaksanakan tugasnya. Satu persatu pelamar dipanggilnya.
(*Catatan: G = Gatot ; A s/d H = Pelamar yang ditolak)
1. G : "Kamu minta gaji berapa?"
A : "Dua juta."
G : "Terlalu tinggi. Kamu tidak diterima."
A : "Kalau begitu, satu juta saja."
G : "Makin tidak saya terima."
A : "Alasannya?"
G : "Perusahaan ini tidak menerima staff murahan."
2. G : "Kamu punya pacar?"
B

: "Punya."

G

: "Di mana?"

B

: "Di luar negeri."

G

: "Kamu tidak diterima."

B

: "Alasannya?"
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G

: "Nanti kamu hanya telpon ke pacarmu terus, mahal, SLI."

B

: "Minggu depan pacar saya sudah pulang."

G

: "Makin tidak saya terima."

B

: "Alasannya?"

G

: "Lha, kamu nanti sering bolos untuk menemui pacar kamu."

3. G : "Kamu melamar sebagai apa?"
C : "Sekretaris."
G : "Kamu merasa cantik tidak?"
C : "Sepertinya begitu."
G : "Kamu tidak diterima."
C : "Alasannya?"
G : "Nanti para manajer jatuh cinta ke kamu, bikin perkara."
C : "Sebetulnya saya merasa tidak cantik."
G : "Makin tidak saya terima."
C : "Alasannya?"
G : "Bikin sepet di mata."
4. G : "Kamu punya pacar?"
D : "Belum."
G : "Pernah mencari?"
D : "Pernah, tetapi belum berhasil."
G : "Kamu tidak diterima."
D : "Alasannya?"
G : "Lha, kamu cari pacar saja tidak becus."
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D : "Sebetulnya saya punya pacar, tetapi sudah saya tinggalkan, karena saya tidak suka."
G : "Makin tidak saya terima."
D : "Alasannya?"
G : "Nanti kamu keluar kerja, dengan alasan kamu tidak suka."
5. G : "Kamu punya pacar?"
E : "Punya."
G : "Ganteng dia?"
E : "Iya."
G : "Kamu tidak diterima."
E : "Alasannya?"
G : "Nanti kerjamu tidak tenang. Takut pacar kamu digaet cewek lain."
E : "Eh ... sebetulnya pacar saya tidak ganteng."
G : "Makin tidak saya terima."
E : "Alasannya?"
G : "Cari pacar ganteng saja tidak becus,apalagi mau kerja di sini."
6. G : "Kamu punya pacar?"
G : "Yang keberapa."
F : "Pertama."
G : "Kamu tidak diterima."
F : "Alasannya?"
G : "Lha, kamu cari pacar saja baru dapat satu."
F : "Mmm ... sebetulnya saya sudah sering gonta ganti pacar."
G : "Makin tidak saya terima."
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F : "Alasannya?"
G : "Nanti kamu hanya gonta ganti pekerjaan, dan keluar dari sini."
7. G : "Punya mertua?"
H : "Punya."
G : "Pengusaha kaya?"
H : "Ya."
G : "Kamu tidak diterima."
H : "Alasannya?"
G : "Mertuamu saja tidak mau mempekerjakan kamu."
H : "Tapi ... sebetulnya mertua saya tidak kaya."
G : "Makin tidak saya terima."
H : "Alasannya?"
G : "Nanti kamu sering minta naik gaji dengan alasan untuk membantu mertuamu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+30:32 >

Sumber: Kiriman dari "Sunjoyo" <sunjoyo(at)>Syalom,

“

Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada
mulut!"
—Amsal 30:32—
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Bagi anda yang suka prinsip HEMAT PANGKAL KAYA, ada tips praktis lewat cerita di
bawah ini. Saran dan harapan saya, apabila Anda tertarik dengan tips praktis ini, silakan
mencoba ... dan bagi Anda yang tidak tertarik, saya sarankan juga sekali-kali mencoba
... pasti banyak manfaatnya. Selamat mencoba!!

Hemat Rp. 300,Seperti layaknya orang kristen pada umumnya menyediakan waktu pada hari Minggu
untuk pergi ke gereja, demikian juga si Nono seorang muda dan sekaligus aktivis
gereja, pagi-pagi menjelang jam 1/2 enam sudah bersiap untuk berangkat ke gereja.
Seperti biasanya, dengan BIS KOTA- nya ia menenteng sebuah Alkitab dengan muka
berseri dan penuh percaya diri.
Singkat cerita, setelah kebaktian usai ... mulailah ia beranjak dari halaman gereja dan
siap menunggu Bis Kota-nya untuk mengantarnya pulang. Sejenak ia berpikir ... dan
mulailah ia sadar bahwa minggu itu adalah minggu terakhir bulan itu. "Waaahh ...
gimana nih ..? Ini kan minggu terakhir bulan ini?" pikir dia sambil mengernyitkan dahinya. "Mana sudah tanggal tua .. mepet lagi uangku buat ongkos bis?!!" "Ahaaa .... Aku
punya akal ... !!", pikir si Nono sambil menjentikkan jarinya.
Beberapa saat kemudian, bis kota datang. Tapi anehnya, si Nono nggak beranjak
masuk ke bis kota itu, malah setelah bis itu mulai bergerak maju, Nono pun mulai
berjalan. Dan ... bertambah cepatnya laju bis itu, bertambah cepat pula langkah kaki si
Nono. Dan akhirnya ....
"Huh ... huh ... huh ... !!" hembusan nafas si Nono terdengar jelas sambil ia berlari di
belakang bis kota itu dibarengi dengan keringat yang mengucur deras.
Kemudian Nono pun sampai di rumahnya.
"Lho ... kenapa kamu No? Kok kelihatan pucat ...?" "Uuuhh ... capek aku Kak!", tukas si
Nono dengan wajah sayup. "Memangnya kenapa?" tanya kakak sambil menyodorkan
segelas air putih untuk Nono. "Begini lho Kak ... tadi itu, sepulang dari gereja ... saya
berlari di belakang bis kota!" "Aneh ... kenapa kamu lari di belakang bis kota?!" sahut
sang kakak.
"Maklumlah Kak ... ini kan tanggal tua, sedangkan keuanganku mepet!", ujar si Nono.
"Terus?!!"
"Biar hemat dan cukup uangku untuk ongkos bis kota seminggu ini ... Yaaa aku lari saja
di belakang bis itu, kan hemat 300 rupiah?!!"
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"Kenapa kamu nggak lari di belakang taksi saja, No?", tanya si kakak sambil
menggelengkan kepalanya.
"Apa bedanya Kak?", si Nono tersentak. "Kan kamu bisa hemat tiga ribu rupiah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:24 >

Sumber: Staff e-Humor

“

Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar
biasa, namun selalu berkekurangan."
—Amsal 11:24—
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Dear all, Kalau Anda punya anak yang walaupun suka lupa ... jangan kuatir! Anda tidak
sendiri kok ... ternyata Bapaknya Andi juga punya masalah yang sama dengan Anda :)))

Pelupa Berat
Ada anak sekolah namanya Andi, ia kelas 5 SD. Suatu pagi ia akan berangkat sekolah,
lalu minta ijinlah ia ke bapaknya.
"Pak, saya ke sekolah dulu ya!" kata Andi.
"Iya, berangkat sana! Tapi kamu nggak lupa sesuatu? Celana sekolah kamu mana??"
kata bapak.
"Iya Pak, saya lupa pakai celana sekolah," kata Andi "Dasar pelupa kamu!!!" kata Bapak
Keesokan harinya Andi mau berangkat lagi ke sekolah, seperti biasanya minta ijin dulu
ama bapaknya.
"Pak, hari ini saya mau ke sekolah dulu dan sekarang sudah tidak ada lagi yang
ketinggalan," kata Andi
"Yakin ...? Lalu buku gambar kamu mana?" kata bapak. "Iya, saya lupa pak!!!" kata Andi
"Kamu ini, masih kecil udah pikun bagaimana kalau gede nanti ...?" kata bapak.
Keesokannya lagi minta izin lagi ke bapak. "Pak hari ini saya mau berangkat sekolah,
dan semua sudah komplit. Mulai seragam sekolah, tas, sepatu, buku gambar, dan
penggaris semua oke Pak," kata Andi dengan nada yakin dan percaya diri.
Dan dengan pasrah bapak berkata, "Ya ampuunnn Andi, ini kan hari minggu!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya49:15

Sumber: Kiriman dari Bima YudaSyalom,

“

Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak
dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau."
—Yesaya 49:15—
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Kejadian yang terlambat bisa mengakibatkan hal fatal lhooo ....

Baru Lapor
Seorang anak kecil tergopoh-gopoh menghubungi polisi melalui handphone-nya.
Anak :

"Hallo pak polisi? Tolong pak, saat ini paman saya sedang dikeroyok oleh 4 orang
preman."

Polisi : "Sudah berapa lama, Dik?"
Anak : "Sejak 20 menit yang lalu, Pak."
Polisi : "Lho?? Kenapa baru telepon sekarang??"
Anak : "Soalnya sampai 2 menit yang lalu paman saya masih unggul Pak."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+119:60 >

Sumber: Kiriman dari Papa Bram <sfri(at)>

“

Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu."
—Mazmur 119:60—
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Dear all, He ... he ... nih sepeda antik bener ... :))

Sepeda Milenium
Waktu itu, Djoko lagi jalan kaki menuju suatu tempat. tiba-tiba di tengah Djoko bertemu
dengan teman lamanya Hardhono yang lagi asik bersepeda. Terjadilah dialog:
Hardhono : "Jok, mau kemana?"
Djoko

:

"Biasa nih, mo ke markas ngumpul bareng ama temen-temen. Kamu sendiri dari
mana?"

Hardhono : "oh ..., aku abis kirim e-mail."
Djoko

:

(dengan tampang oon kaya oneng) "Wah, hebat euy. Emang sekarang bisa ya kirim
e-mail pake sepeda?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+15:3 >

Sumber: Kiriman dari Bangun Ariyanto <bangun(at)>

“

Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna, dan dengan perkataan yang
tidak berfaedah?"
—Ayub 15:3—
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Dear all, Selamat ber ha ha ha ha dan ber hi hi hi hi ... ya :))

Ning Nong
Sarmin baru sekali ini ke Jakarta. Maklum dia baru saja menjual hasil panennya, jadi
sekali-sekali ingin menikmati pelesiran di ibukota.
Untuk oleh-oleh para sanak saudara di kampung dia berniat membeli beberapa barang.
Suaru hari dia pergi ke Pasar Mangga Dua, karena katanya apa-apa murah disana.
Setelah berkeliling, mampirlah dia ke sebuah kios pakaian. Pemilik kios itu adalah
seorang Cina asli.
"Berapa baju yang ini?" "Ha-yya, GO CENG saja lah!"
Berkerut jidat Sarmin, karena tak tahu berapa GO CENG itu. Si empunya kios karena
melihat Sarmin terdiam lantas berkata, "Boleh tawallah sedikit."
Karena sudah terlanjur bertanya, untuk menjaga GENGSI, dengan mantapnya Sarmin
menawar, "NING NONG boleh nggak?"
"Haa?" terbelalak si engkong, "Belapa itu Ning nong?"
"Lha GO CENG itu berapa hayo?" Sarmin balik bertanya. "Go ceng itu lima libu woo!"
jawab si engkong.
Setelah berpikir sebentar Sarmin pun bilang, "Ooo, kalau begitu, Ning Nong itu yaa ....
kira-kira tiga ribu lima ratus la."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >

Sumber: Kiriman dari Set Frides <sfrides(at)>Salam untuk semua netters i-kan-humor,

“

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap
firman-Ku. "
—Yohanes 8:43—
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e-humor 910/November/2004
Ini ada jokes dari saya ... dan saya harap bisa menghibur hati anda. Dan saran saya lagi
buat anda ... Kalo anda punya cita-cita mau pergi ke bulan .. :), Anda harus sadar
bahwa itu bulan bukan matahari :-) Memangnya kenapa ....? Baca 'deh opini di bawah
ini ... :------)

Matahari Atau Bulan
Serombongan majelis yang dipimpin ibu Nini, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit
Jiwa. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat keadaan pasien RS Jiwa yang mereka rasa
perlu pertolongan secara rohaniah. Rombongan tersebut berjalan mengelilingi semua
ruangan di RS Jiwa itu.
Sementara itu, di pinggir taman RS Jiwa tersebut, duduklah dua orang pasien dan
mereka sedang asyik bercakap-cakap.
Nono : "Eehh ... kamu ... tahu nggak kalau benda bulat di atas sana itu adalah matahari?!"
Yundi : "Menurutku itu bukan matahari. Itu bulan!!"
Nono : "Bulan bagaimana?? Itu 'tuh matahari bukan bulan!"
Yundi : "Dasar gila!! Benda yang di atas sana itu namanya BULAN!!!"
Nono : "Kamu yang gila!! Itu matahari bukan bulan!"
Yundi : "Bulan!!"
Nono : "Matahari!!"
Yundi : "Bulan!!"

Di tengah-tengah suasana itu, rombongan majelis tadi mendengar perdebatan dua
orang pasien tersebut dan sempat menatap ke dua pasien tersebut dengan heran dan
takut. Tiba-tiba, salah seorang dari rombongan majelis itu, ibu Nini, berjalan
menghampiri ke dua pasien tersebut seraya bertanya,
Ibu
Nini

: "Eeehhhh ada apa ini ? Mengapa kalian bertengkar di sini?"

Nono

: "Lha ini dia yang ku tunggu-tunggu!! Eh ... ibu ... benda yang di atas sana itu kan
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matahari ya, Bu?!"
Ibu
Nini

: "Iya ... iya ...."

Yundi : "Bukaaaann!! Itu bukan matahari ... itu bulan!!"
Ibu
Nini

: "Iya ... iya ... Kamu juga betul."

Nono

: "Gimana sih ibu ini ... ibu gila ya ...!? Itu bukan bulan tapi matahari!"

Ibu
Nini

: "Iya ... iya .... Kalian semua betul."

Yundi : "Nggak!! Pokoknya itu bulan!"
Nono

: "Matahari!!"

Mendengar perdebatan itu lagi, Ibu Nini tersenyum sambil menggelengkan kepala
sementara teman-teman lainnya dalam rombongan itu tertegun.
Selang beberapa menit, di saat perdebatan itu terus berlangsung, tiba- tiba lewatlah
seorang pasien yang duduk di kursi roda dengan diikuti beberapa perawat. Kemudian
dengan cepat si Nono berdiri di depan pasien yang duduk di atas kursi roda itu dan
bertanya,
Nono
Pasien
roda

: "Eh ... kamu lihat nggak benda bulat di atas sana itu ?"
kursi

: "Iya ... Saya lihat. Memangnya ada apa ?"

Nono

: "Itu 'kan namanya matahari ya?!"

Yundi

: "Bukan ya !! Itu bulan ya??!!"

Nono

: "Matahari!!"

Yundi

: "Pokoknya bulan!!"

Nono

: "Matahari!!"

Yundi

: "Saya yakin ... pasti dia bilang bahwa itu bulan. Iya 'kan ?"
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Pasien
roda

kursi "Maaf mas ... saya gak tahu apa itu. Saya kan orang baru disini! Saya belum
:
kenal apa nama benda itu?!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+4:2 >

Sumber: Kiriman dari Budi S. <budi(at)>Hi people .... Khususnya humorist i-kan eHumor ..!! :-)

“

Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh;
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. "
—Yakobus 4:2—
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e-humor 911/November/2004
Di tengah-tengah semaraknya perjuangan di dalam negeri tercinta kita ini, ada baiknya
kalau kita istirahat sebentar ... melepas lelah sebentar ... dan baca joke sebentar .... :)
Katanya 'sih bisa bikin pikiran kita "fresh" lagi !!! What d'you think ?? ... setuju 'kan ??? :)

Kehendak Tuhan
Saya berada di pantai dengan anak-anak saya, ketika anak saya yang berumur 4 tahun
berlari menghampiri saya, menggandeng tangan saya, dan mengajak saya jalan-jalan di
pinggir pantai dimana seekor burung camar tergeletak mati di atas pasir.
"Mami, apa yang terjadi dengan burung itu?" si kecil bertanya. "Ia mati dan sekarang ia
pergi ke surga," saya menjawab.
Anak saya termangu sejenak dan
melemparkannya kembali ke bawah sini ?"

kemudian

berkata,

"Mengapa

Tuhan

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kolose+1:9 >

Sumber: Kiriman Joe Saladino <joe(at)>Halo sobat terkasih semuanya :))

“

Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk
mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna."
—Kolose 1:9—
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e-humor 912/November/2004
Menjadi orang yang sehat fisik dan mental merupakan karunia yang luar biasa dari Dia
.... Bersyukurlah karena itu .... :))

Manusia Jagung
Ada seorang yang mengalami gangguan jiwa dan menganggap dirinya adalah sebutir
jagung. Begitu melihat ayam, ia sangat ketakutan akan dimakan oleh ayam itu.
Akhirnya orang itu dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah melalui terapi dan berbagai
perawatan ia menghadap ke dokter ahli jiwa sambil berkata, "Pak Dokter, saya sudah
sembuh!" "Ok, jadi siapakah kamu?", tanya sang dokter. "Saya adalah manusia dan
bukan jagung."
Namun baru saja ia keluar ke rumah sakit jiwa, ia berlari ketakutan ketika melihat
seekor ayam di luar, "Pak saya tahu kalau saya itu manusia, bukan jagung. Tetapi
apakah ayam itu tahu kalau saya ini bukan lagi sebutir jagung?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+5:17 >

Sumber: Majalah Getlife! #3/2004, p.41Haiii ....

“

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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e-humor 913/November/2004
Selamat membaca, mudah-mudahan bisa bikin pikiran kita fresh lagi dan senyum
luueeeebaaaarrr sekali!! :)

Terlambat
Seorang insinyur muda yang baru lulusdari fakultasnya ikut TKS Butsi di pedalaman
Kalimantan unutk membuka hutan yang akan di jadikan pemukiman bagi para
transmigran. Pada saat dia sedang menghitung luas lahan dengan kalkulatornya,
seorang pekerja kasar nggak lulus SD tergopoh-gopoh menghampirinya.
"Pak Insinyur, si Kamal ketiban pohon besar!" lapornya.
"Sebesar apa pohonya? Tingginya berapa? Diameter berapa? Jatuh dari ketinggian
berapa? Posisinya bagaimana? Posisinya si Kamal dan dia sedang apa? Apakah
dibawahnya ada pohon lain atau padang rumput? Ada air tidak disana?" tanya insinyur
itu.
"Bapak lihat sajalah sendiri. Atau kami tolong segera?"
"Jangan bertindak apapun tanpa komando saya!" kata Sang Insinyur sambil bergegas
menuju tempat kejadian. Ia segera memerintahkan mengukur panjang pohon yang
menimpa Kamal, diameter kayunya, ketinggian tanahnya, kecepatan angin pada waktu
itu, dan menyelidiki keadaan tanah di sekitarnya, apa penyebab kecelakaan tersebut,
dan yang terakhir, dia segera membentuk Panitia Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan Si Kamal (Panitia P3KSK) dengan tema:
"Dengan kecelakaan si Kamal kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa." Maka
Kamal pun mati sebelum Sang Insinyur berhasil mengukur diameter kayu yang
menimpa Kamal.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+18:7 >

Sumber: Kiriman Gunawan Sularko <sularko(at)> Syalom,

“

Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru
kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?"
—Lukas 18:7—
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e-humor 914/November/2004
Orang yang lemah lembut biasanya disukai banyak orang. Bagaiamana dengan Yunita
ini?

Yunita
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 lho, 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: Kiriman dari Set Frides <sfrides(at)>Hi people! Pemancing kolam i-kan eHumor yang budiman! :-)

“

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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e-humor 915/November/2004
Ada yang mau lewat nih !!?? Langsung 'aja .... Silakan ditangkep 'dah i-k-a-n -- nya!!!

Tukang Bohong
Tonton yang baru pertama kali akan pergi ke Jakarta diberi pesan oleh Diki, teman nya
sekampung yang telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta.
"Hati-hati di Jakarta, karena orang Jakarta banyak bohongnya, tukang tipu."
Ketika hendak turun dari bis kota dari Terminal Pulo Gadung menuju rumah Diki, sang
kondektur bis berteriak memberi tahu, "Awas kaki kiri duluan, kaki kiri duluan!"
Ingat akan pesan Diki, Tonton langsung berpikir, "Ah pasti kondektur ini bohong."
Dan dia melompat dari bus yang masih berjalan dengan kaki kanan lebih dahulu. Tentu
saja dia jatuh dan babak belur. Begitu berdiri, Tonton menyumpah-nyumpah,
"Memang orang Jakarta tukang bohong. Dengan kaki kanan saja babak belur, apalagi
dengan kaki kiri!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+9:4 >

Sumber: Kiriman dari Natalia <gardena(at)>

“

Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada
saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan
kian ke mari sebagai pemfitnah."
—Yeremia 9:4—
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e-humor 916/November/2004
Dear all, Hmmmm ... apakah mungkin Anda sudah memiliki semua ciri-ciri berikut?
Kalau sudah, wahh ... bahaya bener :)))

Ciri-Ciri Netter Sejati
Dari hasil survey mengenai tanda-tanda terjadinya kecanduan Internet adalah :
1. Mas kawin yang Anda minta di hari pernikahan adalah seperangkat komputer
dan modem. Tunai !
2. Bel di rumah Anda bertuliskan "Click Here to continue"
3. Anda menanyakan apakah ada email baru untuk anda kepada Pak Pos yang
mengantarkan kartu lebaran.
4. Mimpi anda selalu berawal dengan http://www.
5. Anda menggunakan search engine untuk mencari anak anda yang sudah tiga
hari tidak pulang ke rumah.
6. "Unable to locate your server!," kata Anda ketika menerima telepon salah
sambung.
7. Anak-anak Anda diberi nama Joko.gov agar kelak dia jadi Pegawai negeri sipil;
Susy.org agar kelak jadi cewek matre; dan Tole.edu agar kelak dia jadi
mahasiswa abadi.
8. Suara dengkuran Anda sudah persis mirip dengan suara Handshake modem.
9. Anda susah menggerakan jari Anda karena Anda sudah online selama 36 jam.
10. Anda menonton film "The Net" .... 63 kali.
11. Ketika mobil Anda menyeruduk mobil lain di simpang jalan, yang pertama Anda
cari adalah tombol "UNDO".
12. Istri Anda meletakan wig di atas monitor Anda untuk mengingatkan Anda seperti
apa tampangnya.
13. Anda memberi nama anak Anda Eudora, Netscape dan Mirc. Dan kalau anda
lebih demokratis (tidak monopistis) anda akan memberi nama anak anda Linux.
14. Anda memperkenalkan diri sebagai : youremail(at)yourdomain.com
15. Anda meninggalkan antrian tiket kereta api dengan berkata "request time out!!!"
16. Ketika hidup anda mengalami depresi, anda akan sangat menyesal mengapa
tubuh anda tidak dilengkapi dengan tombol Ctrl-Alt-Del.
17. Anda yang membaca e-mail ini sampai habis. :)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Samuel+12:21 >

Sumber: Kiriman dari Abraham <bram(at)>Semoga terhibur!

“

Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak
dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka."
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—1 Samuel 12:21—

e-humor 917/November/2004
Kepingin Mancing
Setelah terapung-apung selama 40 hari, anak-anak Nuh mulai merasa bosan. Mereka
mencoba mencari kegiatan untuk mengisi waktu. Sedang Nuh berbicara dengan
istrinya, terdengar teriakan dan bunyi gaduh di bahtera. Nuh segera berlari untuk
melerai anak-anaknya:
Nuh : "Hei jangan bertengkar, ada apa ini !!!??"
Ham : "Itu Pa, Yafet enggak mau ngalah??"
Nuh : "Kenapa Yafet?"
Sem :

"Begini Pa, Saya bersama Yafet mau pergi mancing, tapi adik Ham mau ikut mancing
juga."

Nuh : "Kenapa kamu tidak ajak adikmu?"
Sem : "Bagaimana bisa diajak, cacingnya kan cuman ada sepasang."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:40 >

Sumber: Kiriman dari Budi Setiawan, S.Kom <budiskom(at)>Smileee :)))

“

Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu,
serahkanlah juga jubahmu."
—Matius 5:40—
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e-humor 918/November/2004
Punya ayah seorang ahli komputer bisa repot juga ya :)))

Anak Ahli Komputer
Kendati sudah bercerai dengan Wina, Joni memutuskan untuk membesarkan sendiri
anak hasil pernikahannya dengan Wina.
Bangga dengan profesi sebagai ahli komputer, Joni berusaha sedari dini mengajarkan
kepada anaknya prinsip kerja komputer. Ketika sedang memberi makan, Joni berkata,
"Nah Billy, anggap makanan disendok ini disket dan mulutmu diskdrive. Disket harus
dimasukkan kedalam diskdrive".
Si anak membuka mulutnya dan makan. Setelah beberapa suap, si anak enggan
membuka mulutnya dan Joni terus membujuk, "Ayo buka mulutmu, disket ini harus
masuk ke dalam diskdrive."
Sambil menunjukkan ada butiran batu, si anak berkata, "Papa, ada virus."
Dengan sabar Joni membuang butiran batu tersebut dan si anak mau makan lagi.
Namun setelah beberapa suap, si anak berhenti makan dan Joni yang mulai tidak sabar
terus meminta anaknya membuka mulut. Si anak tetap saja tidak mau makan. Setelah
Joni berteriak marah, akhirnya si anak berkata, "Papa, komputernya sedang hang!"
Joni cuma menghela nafas panjang mencoba tetap sabar. Terlintas dibenaknya untuk
memformat anak badung yang ada dihadapannya.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:41 >

Sumber: Kiriman dari Rosa <rosa(at)>

“

Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia
sejauh dua mil."
—Matius 5:41—
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e-humor 919/November/2004
Dear all, Jangan lupa senyum ya hari ini :)))

Tanah Lot
Pada suatu hari, sepasang turis lokal pergi berlibur ke Bali. Di sana mereka
mengunjungi tempat-tempat wisata seperti, Ubud, Danau Batur dan Tanah Lot.
Setibanya di Tanah Lot, Pasangan itu memperdebatkan sesuatu hal yang sepele.
Si suami berkata, "Menurut papan penunjuk arah di depan sana, tempat ini namanya
Tanah Rot."
Namun si istri membantah, "Nggak, tempat ini namanya Tanah Lot"
"Tanah Rot!" kata si suami.
"Nggak, Tanah Lot!" bantah si istri lagi.
"Tanah Rot!"
"Tanah Lot!"
"Ta-rot!"
"Ta-lot!"
"TR!"
"TL!"
"Rot!"
"Lot!"
"Rot! Rot! Rot!" balas si suami.
"Lot! Lot! Lot!" balas istrinya.
"Ya, udah, daripada kita ribut, nah ... tuh ada orang berpakaian adat Bali, kita tanya aja
orang itu. Aku yakin dia tahu banyak akan tempat- tempat wisata di sini," kata si suami.
Lantas si suami bertanya kepada bapak tua yang berpakaian adat Bali tersebut.
Katanya, "Pak, numpang tanya, yach ... tempat ini namanya Tanah Rot atau Tanah Lot?
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sebab menurut papan penunjuk jalan itu, tempat ini namanya Tanah Rot, sedangkan di
peta katanya tempat ini bernama Tanah Lot, karena menurut saya bapak ini orang Bali,
jadi saya yakin kalo bapak tahu banyak akan tempat ini. Jadi yang benar namanya apa,
Pak?"
"Namanya Tanah Rot", jawab si bapak tua.
"Tanah Rot, Pak?" Kata si suami seolah tidak percaya.
"Ya, benar," jawabnya lagi.
Lantas si suami berkata kepada istrinya, "Tuh kan ... aku bilang juga apa. Tanah Rot,
ya, Tanah Rot!"
"Jadi bukan Tanah Lot, khan, Pak?", katanya kepada bapak tua tersebut.
"Bukan!"
"Wah, kalo begitu terima kasih banyak ya, Pak," kata si suami. "Kalo bukan karena
bapak, mungkin kami di sini bisa berdebat seharian penuh mengenai hal ini. Sekali lagi
terima kasih, Pak!"
"KEMBARI...," jawab si Bapak Tua sambil berlalu dari tempat itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Titus+3:2 >

Sumber: Kiriman dari Hendra Nur Arifin <nurarifin(at)> Haiii ....

“

Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu
ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang."
—Titus 3:2—
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e-humor 920/November/2004
Singkat tapi lucu .... Silakan deh di baca :)

Percuma
Seorang pemuda duduk berhadapan dengan seorang nyonya di sebuah kereta api.
Pemuda itu sedang asyik mengunyah permen karet sambil melamun menatap langitlangit.
"Percuma kau berbicara padaku, Nak!" kata nyonya itu, "Aku tuli!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:14 >

Sumber: Kiriman dari Wisnu <wisnu(at)>Syalom,

“

Janganlah kaukutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kautaruh batu
sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu; Akulah TUHAN."
—Imamat 19:14—
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e-humor 921/November/2004
Seiring dengan terjadinya aksi mogok akhir-akhir ini, di halaman pabrik sepatu ternama
di kota Solo dipadati karyawannya dalam aksi mogok kerja. Ikuti laporan reporter i-kanhumor! :))

Aksi Mogok
Terjadi sebuah aksi mogok kerja di sebuah pabrik sepatu. Para pekerja menuntut
kenaikan gaji. Setelah musyawarah dengan pimpinan perusahaan, para wakil pekerja
setuju mengakhiri pemogokan.
Lalu mereka memasang pengumuman :
"Permintaan sudah dipenuhi. Kita akan bekerja lagi seperti biasa. Tapi dengan catatan,
hanya membuat sepatu yang sebelah kanan. Sisanya kita buat setelah kenaikan gaji
direalisasikan. Terima kasih."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Wahyu+3:15 >

Sumber: ES bookSyalom,

“

Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika
engkau dingin atau panas!"
—Wahyu 3:15—
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e-humor 922/November/2004
Kehilangan sesuatu memang tidak menyenangkan. Kalau itu merupakan sesuatu yang
berharga, dengan apapun pasti kita menginginkannya kembali.

Kehilangan Dompet
Goldberg kehilangan dompetnya pada suatu pesta keponakannya. "Hadirin, saya
mohon maaf karena mengganggu perayaan ini sebentar," katanya mengumumkan,
"Saya baru saja kehilangan dompet berisi uang 500 dollar. Bagi siapa saja yg
menemukan, saya tawarkan hadiah 50 dollar."
Dari arah belakang terdengar suara, "Saya menawarkan 75 dollar."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yehezkiel+34:16 >

Sumber: BuffalosjokesSMILE-lah!!

“

Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut,
yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan
menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya."
—Yehezkiel 34:16—
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e-humor 923/November/2004
Salah Tegur
Di salah satu hotel di kota Yogyakarta dalam suatu seminar, seorang Bapak Tua
menghampiri seseorang dan menegurnya, "Saya nyaris tidak mengenalimu lagi. Kau
berubah banyak sekali. Rambutmu sudah lain. Kau kelihatan lebih pendek, sudah tidak
pakai kacamata. Apa yang terjadi denganmu, Anwar!?"
"Tapi saya bukan Anwar!" jawab laki-laki yang ditegur.
"Luar biasa! Namamu pun sudah kau ganti juga rupanya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:23 >

Sumber: ES book

“

Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat."
—Amsal 28:23—
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e-humor 924/November/2004
Dear all, Mau berkonsultasi ria dengan psikiater?

Konseling
Seorang pria datang ke tempat praktik seorang psikiater. Setelah duduk di ruang praktik
dan si psikiater bertanya tentang keluhannya, pria itu berkata, "Tidak ada seorang pun
yang mau mendengarkan saya!"
Selesai mendengarkan keluhan pasiennya barusan, si psikiater berkata, "Ya ... pasien
berikutnya ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+11:28 >

Sumber: Dafter LafterLangsung baca deh!!??

“

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
kelegaan kepadamu."
—Matius 11:28—
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e-humor 925/Desember/2004
Ingin Gemuk
Tidak seperti wanita pada umumnya yang ingin badannya langsing, si Cindy ingin
dirinya menjadi agak gemuk, karena memang sejak kecil badannya sangat kurus. Suatu
hari Cindy pergi ke seorang Pendeta dan minta didoakan.
"Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak, saya sudah makan sebanyak mungkin, tapi ...
saya tetap saja kurus kering", kata Cindy.
Lalu berdoalah mereka. Setelah itu sebelum Cindy pulang Pak Pendeta berkata pada
Cindy, "Tahukah kau anakku, kalau Tuhan sudah menubuatkan bahwa kau tidak akan
kurus lagi?"
"Ah, benar Pak? Puji Tuhan! Ngomong-ngomong, dimana ayatnya Pak?"
Lalu Pendeta mtersebut membuka [http://alkitab.mobi/?Yesaya Yesaya ] dan
membacanya keras-keras:
"Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+10:31 >

Sumber: Kiriman dari ROBIN WIDOYO <robin-w(at)>Syalom,

“

Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung
pipit."
—Matius 10:31—
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Pelajaran agama itu emang gampang-gampang susah lhoooo ... ;)

Nilai Agama
Ada seorang anak mendapat nilai merah pada rapornya untuk nilai agama, sehingga ibu
anak itu marah dan protes terhadap guru agamanya. Ternyata anak tersebut salah
menjawab dalam ujian.
Pertanyaannya: "Anak yang berani melawan orangtua adalah anak yang...?"
Dan anak itu menjawab: "Anak yang pemberani."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:21 >

Sumber: Humor Rohani. Drs. B.P. Habeahan,p.13Semoga terhibur!!

“

Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan
bersukacita."
—Amsal 17:21—
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Kejujuran
"Kalau kamu mau bekerja di sini, anak muda," kata Kepala Personalia, "Kamu harus
selalu menjaga kebersihan di perusahaan ini. Apakah tadi kamu membersihkan
sepatumu di keset sebelum memasuki kantor ini?"
"Oh, sudah, Pak."
"Dan satu lagi, kami juga sangat menghargai kejujuran. Di pintu depan kantor ini, harap
kau ketahui anak muda, tidak pernah ada keset kaki!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Titus+2:7 >

Sumber: ES book

“

Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur
dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,"
—Titus 2:7—
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Dear all, Ternyata ohh ternyata .....!!

Takut Dibakar
Beberapa tahun yang lalu, terjadi kebakaran hutan yang melanda Bangsa Indonesia
yang menelan ratusan hektar hutan ternyata mempunyai latar belakang yang sangat
menarik.
Suatu ketika para pengusaha kayu pernah didatangi beberapa tokoh agama, untuk
memberitakan bahwa dosa mereka sangat besar karena telah merusak ekosistem dan
menyengsarakan rakyat, di mana pertanian masyarakat ikut terbakar. Bahkan penduduk
di beerapa negara seprti Singapura - Malaysia ikut terganggu pernapasannya sehingga
memakai masker, bahkan yang menyedihkan adalah alat transportasi ikut terganggu
sehingga beberapa bahan pokok tidak terangkut ke masyarakat.
Salah seorang tokoh agama menyampaikan, bahwa akibat perbuatan mereka itu,
Tuhan nantinya akan membakar mereka di neraka. Mendengar hal itu mereka
ketakutan. Mereka mencari jalan keluar agar setelah meninggal nanti, Tuhan tidak
dapat membakar mereka.
Akhirnya mereka memutuskan untuk menghanguskan semua kayu dan hutan yang ada
di dunia ini. Jika Tuhan menghukum mereka di neraka, tidak ada lagi kayu untuk
membakar mereka.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Nahum+1:6 >

Sumber: Humor Rohani. Drs. B.P. Habeahan,p.31Selamat membaca!

“

Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geram-Nya? Dan siapakah yang tahan tegak
terhadap murka-Nya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarah-Nya tercurah seperti api,
dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan-Nya."
—Nahum 1:6—
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Tidak Tahan ... Bau!
Adalah seorang Austria, seorang Italia dan seorang Smogaria, semuanya melamar
pekerjaan yang sama. Pekerjaan itu adalah menjaga seribu domba yang digembalakan
di atas gunung yang tinggi. Pemilik peternakan domba itu menguji kemampuan mereka
bertiga, sebelum ia memutuskan yang mana yang harus diterima sebagai pegawainya,
sehingga ia menyuruh mereka bertiga untuk pergi menggembalakan seribu domba itu
ke atas gunung.
Hari kedua, orang Austria turun, karena tidak tahan dengan bau domba- domba itu.
Hari ketiga, orang Italia turun, karena ia pun juga tidak tahan dengan bau domba-domba
itu.
Hari keempat, seribu domba itu yang turun.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+13:7 >

Sumber: BP book

“ tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri ”
Kami berdoa kepada Allah, agar kamu jangan berbuat jahat bukan supaya kami ternyata
tampaknya tidak tahan uji."

—2 Korintus 13:7—
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Dear all, Sebagai orang percaya kita pasti memiliki tujuan hidup kekal dan masuk ke
dalam kerajaan surga.

Ujian Masuk Surga
Adalah seorang katekis yang rajin mewartakan Injil meninggal dunia karena serangan
jantung. Kemudia di surga, ia bertemu dengan Si Petrus sang pembawa kunci surga.
Untuk menentukan apakah ia kana masuk surga atau tidak. ia harus menempuh dua
buah ujian, yaitu ujian tulisan dan lisan. Ternyata ia berhasil menempuh ujian tertulisnya
dengan hasil sangat memuaskan. Kemudian ia harus masuk ruangan lain untuk
mengikuti ujian lisan.
"Selamat siang! Anda mendapatkan nilai yang sangat memuaskan untuk ujian tertulis.
Sekarang sudah siap untuk menempuh ujian lisan?" tanya Petrus.
"Ya, saya siap!" jawabnya.
"Apakah Anda kenal dengan Yesus?"
"Tentu! Dia mengenalku dan aku juga mengenal Dia."
"Menurut kebanyakan orang. Dia itu siapa?"
"Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada juga yang
mengatakan Dia itu seorang dari para nabi."
"Menurut Anda sendiri?"
"Dia adalah MESIAS!"
"Maaf ... Bapak harus mengulangi ujian lisan lagi!"
"Apakah jawaban saya salah?"
"Tidak! Tetapi Bapak menyontek pendapat saya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+3:20 >

Sumber: Humor Rohani. Drs. B.P. Habeahan,p.61-62Syalom ...
Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan
Yesus Kristus sebagai Juruselamat."

“
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Selamat membaca!

Pria Pemberani
"Saya mau mencabutkan gigi!" seorang pria muda dan kekar berkata kepada dokter gigi
ketika ia masuk ke kamar periksa bersama istrinya, "Dan kami tidak bisa lama-lama,
kami buru-buru. Jadi, tidak perlu suntik bius lokal atau Novacaine atau apa saja."
"Wow," kata dokter gigi, "Anda seorang pria yang sangat pemberani! Mana gigi yang
mau dicabut?"
"Tunjukkan kepadanya gigimu yang rusak itu, Susi!" kata pria itu kepada istrinya.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+30:32 >

Sumber: Kiriman dari BS < s.budi(at) >

“

"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,
Merendahkan diri seperti seorang hamba merupaka satu hal penting jika kita ingin
membawa jiwa-jiwa terhilang datang kepada Yesus.

Penginjilan
"Pak Pendeta, apa rahasianya sehingga penginjilan Anda sangat berhasil?" tanya
seorang jemaat kepada gembalanya.
"Di sawah, jadilah seorang petani, walaupun kamu sebenarnya seorang pelukis.
Dengan menjadi petani, kamu dapat mengajak beberapa petani menuju kasih Allah. Di
pasar, jadilah kamu pedagang, walaupun kamu seorang prajurit perang. Untuk
mengajak beberapa pedagang menuju kasih Allah. Di pantai, jadilah kamu seorang
nelayan untuk mengajak beberapa nelayan menuju kasih Allah."
Jemaat lain yang iseng bertanya pada pendeta itu, "Kalau kita di rumah sakit jiwa?"
Pak pendeta tampak termenung sejenak, lalu ia menjawab, "Aku akan menjadi seorang
dokter untuk mengajakmu kembali ke jalan yang benar."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+11:7 >

Sumber: Humor Rohani, p.63-64Syalom,

“

Apakah aku berbuat salah, jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena
aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma?"
—2 Korintus 11:7—
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Hidup senyummmm !!!!

Telinga Terbakar
Ibu Gembus, yang sudah tua, datang kepada dokter; kedua telinganya terbakar.
"Apa yang terjadi pada ibu?", tanya dokter.
"Saya sedang menyeterika, lalu telepon berdering ....." cerita bu Gembus, kemudian
menunjukkan telinganya yang terbakar.
"Itu kejadian yang menimpa telinga kiri ibu, lalu yang kanan?" tanya dokter sambil
mengamati telinga bu Gembus yang sebelah kanan.
"Lalu saya mau menelepon ambulans ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+30:17 >

Sumber: BS

“

Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu,
demikianlah firman TUHAN,"
—Yeremia 30:17a—
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Dear all, Apakah Sinterklas hanya milik anak-anak? Ohhh ternyata tidak juga tuhhh ... :)

Hadiah Natal Untuk Ibu
Seorang lelaki yang bertugas sebagai sinterklas di sebuah pertokoan sangat terkejut
ketika seorang gadis berusia sekitar 30 tahun datang dan duduk di pangkuannya.
Sinterklas ini belum pernah sekalipun mendapatkan permintaan dari seorang yang
sudah dewasa, tetapi senyum manis gadis ini membuat sang sinterklas luruh hatinya
dan bertanya, "Apa yang kau inginkan di Natal tahun ini?"
"Sesuatu untuk Ibuku," kata gadis itu.
"Sesuatu ... untuk ... Ibumu? Wahh ... sangat mengharukan sekali," kata sinterklas itu
sambil tersenyum. "Apa yang kau ingin aku berikan untuknya?"
Tanpa berkedip gadis itu menjawab, "Seorang menantu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+15:7 >

Sumber: BuffalosjokesHaii ...

“

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja
yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya."
—Yohanes 15:7—
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Humor ini mengingatkan masa kecil saya dulu .... Maksudnya ... inget dengan film yang
judulnya sama gitu lhoo ... :)

Ratapan Anak Tiri
Ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang diceraikan suaminya dan ia dikaruniai
seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki lain
setelah satu tahun hidup tanpa suami.
Bekas suaminya agak cemas tentang keadaan anaknya. Di suatu kunjungan akhir
pekan, bekas suami ini bertanya kepadanya anaknya, "Bagaimana hubunganmu
dengan ayah tirimu? baik?"
"Luar biasa!," jawab anaknya, "Dia membawa saya berenang setiap pagi, kami pergi ke
sebuah danau. Dia mengayuhkan saya ke tengah danau dan saya berenang kembali ke
tepi danau."
"Bukankah itu pelajaran renang yang sangat bagus dan bermanfaat untuk seorang anak
seusia kamu?" tanya si ayah.
"Yaaah, lumayan juga. Hanya saja, bagian yang paling sulit adalah pada waktu saya
harus berusaha berenang sambil keluar dari karung."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:12 >

Sumber: BSAlohaaa :))

“

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam
doa!"
—Roma 12:12—
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Ini adalah humor terakhir kita di tahun 2004 ... :)) Met menyongsong tahun baru ya :))
Mau begadang nih ntar malam? Banyak-banyak minum kopi lhooo ... Jangan lupa
sebelum muter-muter kota, ke gereja dulu .... MET TAHUN BARU 2005

Obat Tidur?
Seorang lelaki yang terlihat begitu pucat dan lesu memeriksakan dirinya ke seorang
dokter.
"Dokter, semua tetanggaku mempunyai anjing dan anjing-anjing itu menyalak siang dan
malam, membuat aku tidak bisa tidur," kata lelaki itu.
"Oh, aku punya kabar baik untukmu," kata si dokter sambil menyodorkan beberapa
botol pil. "Ini beberapa contoh obat tidur yang bagus. Beberapa masalahmu tadi pasti
bisa terselesaikan."
"Bagus!" kata laki-laki itu, "Aku akan mencoba apapun. Berikan aku yang paling bagus,
Dok!"
"Beberapa minggu kemudian si lelaki itu kembali. Wajahnya terlihat lebih berantakan
dan pucat dari kunjungan pertamanya ke dokter itu. "Dok, resep Anda tidak berhasil.
Aku malah menjadi lebih lelah dari sebelumnya!"
"Aku tidak mengerti kenapa bisa begitu," kata sang dokter sambil menggelenggelengkan kepalanya. "Obat yang aku berikan pada Anda itu adalah obat tidur yang
paling kuat yang dijual di seluruh apotik di negara ini!"
"Mungkin itu memang benar," jawab lelaki itu, "tetapi aku masih saja tidak tidur
sepanjang malam untuk memancing anjing-anjing datang padaku. Pada saat aku bisa
menangkap satu anjing, ternyata sangat sulit untuk memaksa dia menelan obat tidur itu,
Dok!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >

Sumber: Kiriman dari Totok <totoch(at)>

“

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap
firman-Ku."
—Yohanes 8:43—
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