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e-humor 937/Januari/2005
Syalom, Abis baca ini jangan lupa smile-nya ya :))

2:2=1
Ada sebuah cerita tentang keluarga kecil. Seorang pria yang mencoba membantu
anaknya menyelesaikan PR Matematikanya. Baik anak atau pun ayahnya, keduanya
bukanlah orang yang pinter dalam hal matematika.
"Apakah artinya 'dua dibagi dua', Pa?" tanya sang anak kepada papanya.
Kemudian si Ayah menjelaskan dengan sangat sederhana dan pelan-pelan, "Kalau
papa berikan kepadamu dua apel ini dan kemudian kamu berikan papa satu apel,
berapa apel yang kamu punya?"
"Ah, itu mudah!", kata si anak, "Dodi satu, Pa!"
"Betul, Nak," jawab si Ayah, dan secara spontan ayahnya berkata lagi, "Letakkan
kembali apel itu, Dodi!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+30:32 >
Sumber: RP book

“

"Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku
percaya kepada perintah-perintah-Mu."
—Mazmur 119:66—
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e-humor 938/Januari/2005
DearAll, Berbagi kasih dengan mengadopsi anak yang membutuhkan kasih sayang
merupakan hal yang luar biasa indahnya. Walaupun terkadang ada hal-hal lucu yang
terjadi, tetapi kita jadikan saja itu satu intermezo kehidupan :)

Adopsi?
Pada saat aku akan keluar dari sebuah toko grosir, aku perhatikan bahwa pegawai yang
bertugas memasukkan belanjaanku ke kantong plastik mengawasi dua anak angkatku.
Ya, anak angkatku memang sangat berlainan. Yang lelaki memiliki rambut pirang,
karena berasal dari Rusia, sedangkan anak perempuanku memiliki kulit yang gelap
karena berasal dari Afrika.
Pegawai tersebut terus memperhatikan kedua anakku tersebut, bahkan pada saat dia
membantuku membawa belanjaan ke mobil.
Akhirnya dia bertanya, "Apakah mereka ini anak-anakmu?"
"Ya!" jawabku dengan bangga.
"Anak adopsi?" tanyanya lagi.
"Ya!" jawab saya.
"Sudah kuduga," katanya. "Dari tadi aku perhatikan kalau Anda sudah terlalu tua untuk
memiliki dua anak sekecil ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+82:3 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak
orang sengsara dan orang yang kekurangan!"
—Mazmur 82:3—
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e-humor 939/Januari/2005
Haiii .... Sebaiknya jangan terlalu pilih-pilihlah dalam mencari pasangan. Jangan melihat
fisiknya terlebih dahulu, tetapi carilah yang mengasihi Tuhan :)

Pria Idaman
Seorang janda, Mbok Rondho Dadapan namanya, bingung mencarikan jodoh untuk
anak gadisnya yang semata wayang, Klething Kuning namanya.
"Nduk anakku yang cantik, mengapa engkau menolak semua lamaran pemudapemuda di seluruh desa ini. Apakah mereka kurang tampan untukmu?", tanya sang ibu
kepada Klething Kuning yang tidak kunjung bicara.
"Nduk, cah ayu! Sebenarnya, pria seperti apa yang engkau kehendaki?" rayu sang ibu,
"si Ande-ande Lumut kau tolak, si Gembus kau tolak, si Bedun pun kau tolak? Pria
seperti apa yang kau cari itu Nduk, anakku?"
Akhirnya, si Klething Kuning pun angkat bicara, "Mbok, saya ingin menikah dengan
seorang pria yang gagah, hitam manis, macho, berbulu lebat, berkumis dan berjonggot
tebal. Selain itu, saya tidak mau, Mbok! Tidak mau!!"
Dengan perasaan kesal, Mbok Rondho Dadapan berteriak mamanggil, "Blacky! Blacky!
Blacky!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+2:9 >
Sumber: sBs

“

"Tetapi seperti ada tertulis:
"Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia."
—1 Korintus 2:9—
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e-humor 940/Januari/2005
Syalom, Kebiasaan buruk jangan dipelihara donkkk ....

Gigit Kuku
Seorang gadis muda sangat frustasi dengan kebiasaan jeleknya mengigiti kuku-kuku
tangannya sampai tidak berbentuk. Jika satu menit saja dia tidak menggigit kuku
tanganya, dia pasti akan sangat gugup. Temannya yang sangat peduli menyarankan dia
untuk ikut latihan yoga agar rasa frustasi dan gugupnya hilang, bahkan kebiasaan
jeleknya itu pun dapat hilang juga.
Gadis muda itu melakukan saran temannya. Dan memang ... kini kuku-kuku tangannya
sudah tumbuh normal dan bagus sekali.
Suatu hari, teman yang menyarankan dia ikut yoga melihat kuku-kuku tangan gadis
muda itu sangat indah dan terawat. "Rupanya yoga berhasil menghentikan kebiasan
jelekmu itu kan?!"
"Oh tidak," jawab gadis muda itu. "Semenjak ikut yoga, aku jadi bisa menundukkan
kepalaku sampai ke ujung kakiku. Jadi sekarang aku gigit saja kuku kakiku, supaya jari
tanganku tetap indah."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yudas+1:21 >
Sumber: BuffalosjokesAloha .... :))

“

"Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan
kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal."
—Yudas 1:21—
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e-humor 941/Januari/2005
Ha ... ha ... ha ... belum punya pengalaman ya ... :))

Salah Masuk
Seorang pemuda yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta nasional,
harus menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani sebelum diterima. Di rumah sakit, oleh
suster dia diberi termometer untuk mengukur panas badan. Sang pemuda berpikir,
bagaimana cara memakai termometer itu. Karena ia sering menonton film di TV yang
biasanya orang memakai termometer di mulut, maka ia pun memasukkan termometer
itu ke mulutnya. Setelah beberapa saat kemudian, suster datang menghampiri si
pemuda itu dengan wajah terkejut sambil berteriak,
"Ya ampun!! Itu bukan untuk di mulut! Tapi dimasukkan ke sini!" kata suster sambil
menunjuk ke ketiaknya.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia5:25
Sumber: BS

“

"Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik
dari padamu."
—Yeremia 5:25—
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e-humor 942/Januari/2005
Syalom, Suka dengan kejutan?

Kejutan Ulangtahunku
Suatu pagi tepat pada hari ulang tahunku, kedua anakku memintaku untuk tidak turun
dari tempat tidur. Aku tetap berada di tempat tidurku dan mencium bau telur dadar dan
daging panggang dari arah dapur. Aku langsung berpikir, mereka pasti sedang
membuatkan aku sarapan dan akan membawa sarapan itu ke kamarku.
Akhirnya anakku memanggilku untuk turun ke dapur. Dan ketika aku turun, aku melihat
mereka sudah duduk manis di meja makan. Di depan mereka masing-masing ada piring
berisi telur dadar dan daging panggang berukuran besar. Dengan bahagia aku memeluk
mereka dan berkata, "Terima kasih ya Nak, kalian sudah buatin Mama sarapan."
Dan anakku dengan cepat menjawab, "Ohhh ... gak gitu Ma, sebagai kejutan buat
Mama, hari ini kami memasak sarapan kami sendiri!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+3:25 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang
fasik, bila itu datang."
—Amsal 3:25—
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e-humor 943/Januari/2005
SMILE-lah! :)

Lurus Jalan Terus!
Di sebuah ruas jalan protokol Jakarta Pusat, terpasang rambu-rambu Lalu Lintas yang
bertuliskan ´LURUS JALAN TERUS!´.
Ketika seorang pemuda pengendara sepeda motor melaju kencang di jalan tersebut,
tiba-tiba, ada pengendara sepeda motor di depannya yang menghentikan motornya
secara mendadak. Akibatnya, si pemuda ini pun harus menghentikan motornya segera
untuk menghindari tertabraknya motornya dengan pengendara di depannya itu. Dia pun
mulai turun dari motornya menghampiri si pengendara itu dan berkata, "Hei, Mas!
Kenapa kamu berhenti mendadak di depan saya? Itu bisa membahayakan saya, tahu?!
Baca ´tuh! Rambu-rambu di sana, LURUS JALAN TERUS!" kata si pria muda itu
dengan nada kesal.
Sesaat kemudian, "Maaf, Mas!" jawab si pengendara sepeda motor sambil membuka
helmnya, "Saya ´kan kriting, Mas!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+31:21 >
Sumber: Budi SabdaHaloooo,

“

"Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan,
pasanglah bagimu tanda-tanda jalan; perhatikanlah jalan raya
baik-baik, yakni jalan yang telah kautempuh!"
—Yeremia 31:21—
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e-humor 944/Januari/2005
Poenya anak kembar menyenangkan juga lhoo ... :))

Juan Dan Amal
Sebuah keluarga mempunyai anak kembar. Sayangnya keluarga tersebut memberi
kedua anaknya itu untuk diadopsi orang lain. Salah satu dari mereka diadopsi oleh
orang Mesir dan diberi nama "Amal". Yang satunya diadopsi oleh orang Spanyol dan
diberi nama "Juan".
Beberapa tahun kemudian, Juan mengirimkan fotonya kepada ayah dan ibu
kandungnya. Saat menerim foto Juan, sang ibu berkata bahwa dia juga sangat
mengharapkan Amal mengirimkan fotonya.
Dan suaminya dengan santai menjawab, "Ya ampunnn ... mereka kan kembar sayang.
Kalau saat ini kau melihat fotonya Juan, itu berarti kau juga sudah melihat Amal."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+20:29 >
Sumber: Nancy

“

"Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau
percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
—Yohanes 20:29—
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e-humor 945/Januari/2005
Syalom, Enak gak disoentik? Kata nenek sih seperti digigit semut adja kokk :)

Digigit Semut
Ketika menunggu gilirannya di ruang tunggu pasien, seorang pria remaja berumur 13
tahun bertanya kepada bapaknya, "Pak! Kalau kita disuntik itu, sakit ya, Pak?"
"Oh, tentu saja tidak, Nak! Kalau kita disuntik itu, rasanya seperti digigit semut!"
Beberapa saat kemudian, tibalah saatnya si anak remaja ini masuk ke kamar periksa
tanpa mau diantar bapaknya setelah ia mengetahui kalau disuntik itu rasanya seperti
digigit semut.
Lima menit kemudian, si Bapak yang menunggu di ruang tunggu pasien ini terkejut
mendengar jeritan sang dokter yang kemudian disusul jeritan anaknya. Setelah pintu
kamar periksa dibuka, dilihatnya anaknya yang berjalan pincang dengan pahanya yang
biru bengkak, dan mata sang dokter pun juga membengkak.
"Lho! Anak saya ini kenapa, Dok? Kok, jalannya pincang begini?", tanya si Ayah kepada
sang dokter.
"Begini, Pak", papar sang dokter, "Ketika anak bapak ini mau saya suntik, tiba-tiba ia
meronta-ronta dan kemudian mata saya dipukul oleh dia, dan ...."
"Bapak bohong!!!" protes anak remaja itu kepada bapaknya, "Bapak bilang kalau
disuntik itu rasanya seperti digigit semut, ternyata, seperti digigit buaya! Buktinya, lihat
ini! Bekas gigitannya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:5 >
Sumber: BS

“

"Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan
kebohongan, adalah saksi dusta."
—Amsal 14:5—
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e-humor 946/Januari/2005
DearAll, Berikut ini adalah pengalaman lucu dari Sdri. Carol. Kalau ada yang punya
pengalaman lucu lainnya, ayo donk kirim supaya kita semua bisa tertawaaaa haaa
haaaa haaa haaaa .... :) Toek Sdri. Carol, matur nuwun ya :))

Dua Jalan
Saya adalah salah seorang guru sekolah minggu, kalian tahu ada satu hal yang buat
saya terkejut bahkan juga membuatkan kami ketawa ... ceritanya begini ....
"Anak-anak semua kamu tahukah kalau di dunia ini ada 2 jalan?" tanyaku.
"Tahu...!" jawab anak-anak sekolah minggu itu.
"Apa coba ...?"
"Jalan sempit dan jalan lebar ...."
"Bagus ... kalau ikut jalan sempit kita masuk ke sorga. Tapi kalau ikut jalan lebar masuk
ke neraka. Kamu tahu kalau masuk ke neraka sungguh amat tersiksa, panas...," aku
mulai bercerita mengenai keadaan di surga dan neraka.
Tiba-tiba saja seorang anak muridku menyela, "Ibu guru, kalau panas, kenapa tidak
pasang AC saja ...?"
Aduuuhh ... ketawa satu kelas mendengar kata-katanya itu .... :))
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:20 >
Sumber: Kiriman dari "Carolyne Danny" <carol_lyn81(at)>

“

"Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah
anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu!"
—1 Korintus 14:20—
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e-humor 947/Januari/2005
DearAll, Loecoe banget deh kisah berikoet ini :)) Ternjata mereka semoea salah sangka
... padahal oedah bangga banget lhooo :)))

Hanya 51
Tiga orang pria dewasa masuk ke sebuah bar. Mereka segera pesan 3 bir ke penjaga
barnya. Pelayannya segera menyajikannya. Sebelum minum mereka tos sambil berseru
"Selamat untuk 51!" Lalu mereka menghabiskan bir di gelas mereka.
Si pelayan jadi bingung, "Apa artinya ´51´?" tanyanya dalam hati. Tapi dia menahan
pertanyaan itu dalam hatinya. Lalu ketiga orang itu memesan 3 gelas bir lagi. Dan lagi
sebelum minum mereka tos sambil berseru "Selamat untuk 51!"
Si pelayan jadi makin penasaran, "Apa artinya ´51´?" tanyanya dalam hati. Tapi dia
masih bisa menahan pertanyaan itu dalam hatinya.
Lagi lagi ketiga orang itu memesan 3 gelas bir lagi. Dan lagi sebelum minum mereka tos
sambil berseru "Selamat untuk 51!" Lalu mereka menghabiskan bir di gelas mereka.
Si pelayan akhirnya tidak bisa menahan hatinya dan dia bertanya "Maaf, mungkin ini
bukan urusan saya. Tapi saya mempunyai keinginan tahu yang luar biasa pada arti ´51´
itu."
Salah seorang dari 3 orang dewasa itu menjawab, "Itu sebenarnya untuk merayakan
keberhasilan kami bertiga dalam menyusun sebuah puzzle rumit. Di kotak puzzlenya
tertulis ´UNTUK 2 - 4 TAHUN´. Tetapi ternyata kami bisa menyelesaikannya hanya
dalam jangka waktu 51 hari saja, hebat bukan?!" ujarnya bangga.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+13:16 >
Sumber: Kiriman dari Robert Supriadi <Robert.Supriadi(at)>

“

"Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan
kebodohan."
—Amsal 13:16—
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e-humor 948/Januari/2005
Haaaiii semua .... :) Hari ini kita melihat humor segar dari salah satu e-Humor netter´s.
Tengkiu banyak nihh buat Sdr. Yusman Liong. Jangan bosan-bosan kirimin kita ya :))

Interview
Personalia
Calon
Karyawan
Personalia
Calon
Karyawan

:

"Saya harus berkata jujur, riwayat kerjamu jelek sekali. Engkau selalu
berpindah kerja karena dipecat."

: "Ya ... Pak ...."
: "Tidak ada hal yang positif di dalam riwayat kerjamu."
"Ada Pak ... setidaknya bukan saya yang memutuskan hubungan
:
kerja."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+12:3 >

Sumber: Kiriman dari "Yusman Liong" <evyusman(at)>

“

"Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu
terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi
lemah dan putus asa."
—Ibrani 12:3—
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e-humor 949/Januari/2005
Syalom, Selamat membaca!

Hasil Diagnosa
Seorang dokter muda melayani pasiennya yang sedang memeriksakan penyakitnya.
"Selamat siang, dok. Saya mau memeriksakan penyakit saya. Saya merasakan
tidak enak badan, Dok."
Dokter : "Terasa sakitkah?"
Pasien : "Sana dan sini!"
Dokter : "Terasa pusingkah?"
Pasien : "Sekarang dan sebentar lagi!"
Dokter : "Pandangan kabur? Berkunang-kunang?"
Pasien : "Gelap dan terang!"
Dokter : "Demamkah?"
Pasien : "Panas dan dingin!"
"Ehmmm......" [Si dokter memegang janggutnya dan mengernyitkan dahinya
Dokter :
sambil manggut-manggut.]
Pasien : "Seriuskah, dok?"
Dokter : "Ya dan tidak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+26:4 >
Pasien :

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

“

"Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau
sendiri menjadi sama dengan dia."
—Amsal 26:4—
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e-humor 950/Februari/2005
DearAll, Menyenangkan anak memang merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi
para orangtua. Ya, karena orangtua sangat menyayangi anaknya dia ingin anaknya
selalu mendapatkan yang terbaik :)

Pengalaman Ayah Dan Anak
Aku mengajak anak lelakiku yang berusia 5 tahun menonton langsung sebuah
pertandingan sepak bola. Hal itu adalah pengalaman pertamanya. Sampai disana
pertandingannya ditunda beberapa waktu. Jadi sembari menunggu dimulainya
pertandingan, kami menghabiskan waktu dengan ngobrol dan membeli apapun yang
ditawarkan oleh para pedagang: Roti, minuman kaleng, permen, pop corn, es krim,
kacang goreng, bakpau, kue coklat, dan hot dog.
Satu tahun kemudian, aku bertanya kepada anak lelakiku, "Mau nggak nonton
pertandingan sepakbola lagi?"
Anakku berpikir serius banget dan akhirnya berkata, "Nggak deh Pa, aku masih
kenyang kok."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+103:13 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada
orang-orang yang takut akan Dia."
—Mazmur 103:13—
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e-humor 951/Februari/2005
Syalom, Kasih sayang bisa diwujudkan dengan memberikan teladan yang baik kepada
orang-orang disekitar kita.

Teladan
Seorang karyawan baru sedang diperkenalkan oleh Kepala Bagiannya kepada
karyawan-karyawan lain yang ada di kantor tersebut.
"Untuk segala keperluan peralatan kantor, Anda bisa tanyakan kepada dia," kata sang
Kabag sambil menunjuk sang Sekretaris.
"Untuk segala urusan yang berhubungan dengan klien, Anda bisa tanyakan kepada
dia," sang Kabag menunjuk sang Kepala Penjualan.
"Dan untuk segala hal-hal yang umum sehari-hari, Anda bisa melihat apa yang
dilakukan dia," sang Kabag menunjuk si Badu. "Dan ... lakukanlah hal sebaliknya ...."
sambung si Kabag.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+13:15 >
Sumber: Kiriman dari JMY-Jimmy <Jimmy(at)>

“

"Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga
berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu."
—Yohanes 13:15—
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e-humor 952/Februari/2005
Syalom, Saking sayangnya sama anak, seorang ibu pasti ingin keperluan sekolah
anaknya dipersiapkan dengan sempurna.

Johnny Masuk TK
Johnny sangat bersemangat sekali karena dia sudah mulai masuk TK. Untuk
memastikan Johnny punya cukup waktu untuk sarapan dan bersiap- siap di hari
pertamanya masuk sekolah, pagi-pagi sekali ibunya membangunkan semua orang di
rumah itu -- saking paginya, keadaan di luar masih gelap gulita.
Saat melihat keadaan di luar, Johnny segera menemui ibunya yang sedang beres-beres
di dapur. Johnny terlihat sangat cemas sehingga ibunya bertanya, "Ada masalah apa
nih? Jangan cemberut gitu donk ... ini hari besar buat kamu Johnny! Hari ini kamu mulai
sekolah!!"
Dengan nada yang sedikit ketakutan Johnny berkata, "Iya, tapi kok Mama nggak bilang
kalau aku masuk sekolahnya malam?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+1:17 >
Sumber: LABLaughsAloha,

“

"Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada
mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap
mereka, supaya jangan Aku menggentarkan engkau di depan mereka!"
—Yeremia 1:17—

27

”
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e-humor 953/Februari/2005
Jika kita mengasihi diri kita, pasti kita akan selalu taat pada peraturan lalu lintas.

Lampu Merah, Stop!!!
Seorang pemuda, pengendara sepeda motor, sedang melaju dengan kecepatan 180
km/jam melintasi jalan raya di tengah kota. Ketika ia melihat di depannya ada sebuah
perempatan, dan lampu pengatur LaLin- nya menunjukkan warna kuning, iapun
menambah gasnya, hingga pada waktu lampu merah menyala, ia terus melaju tanpa
berhenti. Akibatnya, sang petugas, polisi LaLin, mengejar sang pemuda itu karena telah
menerjang Lampu merah.
Beberapa lama kemudian, tertangkaplah sang pemuda itu oleh polisi yang
mengejarnya. Dan, polisi itu berkata, "Selamat siang, Mas!"
"Selamat siang, Pak!", jawab si pemuda.
"Mengapa Anda tidak berhenti ketika lampu merah tadi menyala? Anda tidak tahu, apa
artinya merah?" tanya sang polisi.
"Berani, Pak!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+56:1 >
Sumber: Kiriman dari BS < s.budi(at) >

“

"Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab
sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan
dinyatakan."
—Yesaya 56:1—
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e-humor 954/Februari/2005
Syalom, Wahhhhh ... ini kisah nyata ya? Entahlah ... yang tahu jawabannya cuma bung
Jackson Sampouw, soalnya dia yang kirim nihh ... :) Makasih ya buat atensinya, jangan
bosen-bosen kirim lhooo ... dan ... MET VALENTINE ... :))

Rebung
Ada seorang turis yang datang jalan-jalan di Kota Manado, dia melihat lihat Kota
Manado bersama seorang pemandu wisata.
Waktu jam makan siang tiba, turis ini dibawa masuk oleh pemandu wisata ke salah satu
rumah makan khas manado. Singkat cerita mereka berdua memesan makanan yang
mereka sukai, pemandu wisata ini memesan sayur bambu muda (sayur rebung) yang
dimasak pakai santan.
Sementara mereka makan, pemandu wisata ini menawarkan sayur tersebut ke turis tadi
untuk mencobanya sambil menerangkan bahwa sayur tersebut terbuat dari bambu yang
masih muda. Turis ini pun mengambilnya. Saat memakannya turis ini merasakan bahwa
sayur itu enak sekali.
Selesai mereka berdua makan, turis ini berkata kepada pemandu wisata, "Wah ... orang
Manado pintar masak sayur, ya! Bambu yang masih muda saja sudah enak kalo
dimasak, apalagi bambu yang sudah , ya!?"
Pemandu wisata ini cuman tersenyum saja mendengar komentar turis tadi. Tapi dalam
hati dia berkata dalam logat manadonya yang kental, "Coba jo ngana masak kong
makang tu buluh yang so tua kalo enak he ... he ... he ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+10:19 >
Sumber: Kiriman dari "Jackson Sampouw" <jackson(at)>

“

"Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing."
—Ulangan 10:19a—
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HUMOR 2005
e-humor 955/Februari/2005
Syalom, Jika ingin orang lain mengasihi dan menyayangi kita, terlebih dahulu kita harus
menunjukkan kasih dan sayang itu kepada mereka. Selamat hari Valentine ya :))

Impas !!
Pada suatu sore, seorang tukang becak membeli bakso.
Tukang becak : "Berapa bang semangkok ?"
Tukang bakso : "Seribu rupiah, mas."
Tukang becak : "Lima ratus saja, boleh 'kan ?"
Tukang bakso : "Boleh, tapi tidak pakai bakso .... mau ?"
Tukang becak : "Mau deh ...!"
Hari selanjutnya, tukang bakso ingin pergi, lalu dia ketemu dengan si tukang becak itu.
Tukang bakso : "Mas ... ke pasar berapa ?"
Tukang becak : "Dua ribu rupiah."
Tukang bakso : "Seribu boleh ?"
Tukang becak : "Boleh!"
Dalam perjalanannya, becak ini melewati jalan turunan yang curam. Tetapi anehnya,
tukang becak ini melaju dengan tenang saja, sedangkan tukang bakso yang naik
ketakutan.
Tukang bakso : "Mas ... kok nggak direm sih?!!"
Tukang becak : "Si abang nawarnya 'kan seribu ya ... jadi nggak pakai rem dong !"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+6:8 >
Sumber: ES book

“

"Kamu tahu, bahwa setiap orang, baik hamba, maupun orang merdeka, kalau ia
telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan."
—Efesus 6:8—
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e-humor 956/Februari/2005
Syalom, Nahhh ... kalau humor yang satu ini nih kiriman dari Bung Adrian. Makasih
ya :)) Tuhan berkati!

Bahasa Roh
Sepulang dari retret, seorang bapak menemui istri dan anaknya untuk sharing,
"Temenku bisa bahasa Roh setelah Pencurahan Roh Kudus."
"Lha Bapak dapat?" tanya ibu penasaran.
"Kebetulan belum dapat dan belum bisa berbahasa Roh," jawab bapak.
Dengan polos sang anak menimpali, "Nanti kita sama-sama kursus bahasa Roh ya,
Pak."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+12:10 >
Sumber: ES book

“

"Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain
lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada
yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu."
—1 Korintus 12:10—
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e-humor 957/Februari/2005
DearAll, Apa mujizat terbesar yang sudah Tuhan nyatakan pada Anda?

Mukjizat
Tersebar berita bahwa di sebuah Panti Jompo sering terjadi mukjizat. Warga kota
berbondong-bondong datang berkunjung sambil berharap dapat menyaksikan mukjizat
di panti jompo tersebut. Seorang kaya yang telah berhari-hari menunggu di tempat itu
hampir putus asa karena tidak ada mukjizat apa pun, padahal ia sudah mengeluarkan
banyak uang untuk biaya penginapan. Dengan sedikit rasa dongkol, ia mengeluh
kepada seorang kakek, salah seorang penghuni panti jompo itu.
"Kakek, sudah lama tinggal di sini?"
"Sudah, Cu!"
"Kakek pernah menglami mukjizat?"
"Setiap hari!"
"Ah, bagaimana mungkin? Kakek jangan bohong!"
"Setiap kali saya bangun tidur, saya pasti mengalami mukjizat! Banyak teman saya
setelah tidur tidak bisa bangun lagi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+12:37 >
Sumber: MST book Peace,

“

"Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka,
namun mereka tidak percaya kepada-Nya"
—Yohanes 12:37—
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e-humor 958/Februari/2005
Mari kita saling mengasihi ya .... :))

Hakim
Seorang pencuri yang baru saja tertangkap basah sedang berusaha membobol rumah
seorang warga nyaris dipukuli habis-habisan oleh penduduk sekitar. Untung saja
seorang pendeta yang sangat berpengaruh di desa itu lewat.
Pendeta
Penduduk
(1)
Penduduk
(2)

: "Haii ... stooopp .... !! Ada apa ini ???"

Pendeta

:

Penduduk
(3)

: "Ini lho Pak Pendeta, orang ini ketahuan mau membobol rumah Ibu Ratri!"
: "Iya Pak, dia harus dikasih pelajaran supaya kuapookkk!!"
"Yaaaa ... tapi mbok diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan
gitu lhoo ... jangan main hakim sendiri."
"Lhoooo ... siapa yang bilang kita main hakim sendiri Pak Pendeta? Lha
:
wong kita main hakimnya rame-rame kok ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+2:1 >

Sumber: Davida Welni Wisnubroto <davida(at)>

“

"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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DearAll, Orang tidak akan mau menerima pemberian kita, kalau tidak kita berikan
dengan tulus hati dan penuh kasih.

Memberi
Seorang mantan lintah darat telah bertobat dan ingin membagikan sebagian hartanya.
Ia berkeluh kesah kepada seorang pendeta.
"Pak Pendeta lihat rumahku penuh makanan dan pintuku terbuka lebar tetapi tak ada
tetangga yang mau datang. Padahal, aku yakin mereka tidak punya persediaan
makanan yang cukup di musin dingin ini."
"Bagus sekali perbuatan saudara, tetapi lihatlah anjingmu itu."
"Ya, ada apa dengan anjing saya, pak Pendeta?"
"Ia selalu menjaga pintumu dan "tersenyum" kepada setiap orang yang mau masuk,
sehingga semua lari ketakutan melihat taringnya!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2+Petrus1:22
Sumber: MST Book

“

"Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu."
—2 Petrus 1:22—
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Syalom, Hari ini ada humor suegeerr banget ... mungkin juga kisah nyata ya :)) BTW;
makasih banget ya buat sobat Jeamly Gran Manuel Ticoalu karena humornya sungguh
menghibur. Dan selamat bergabung pula sebagai anggota baru e-Humor :))

Pencak Silat
Satu ketika teman saya pulang kerja, tapi ia salah memasukkan nomor alarm karena
lupa. Tiba-tiba polisi datang, karena nomor yang dimasukkan salah maka alarm secara
otomatis langsung terhubung ke 911.
Polisi bertanya dari mobilnya sambil senapan diarahkan kepada teman saya, katanya,
"Where do you come from, Sir?"
Teman saya menjawab, "Indonesia Sir!"
Kebetulan si polisi ini waktu ia dinas di California sempat belajar pencak silat sama
orang indonesia. Kemudian polisi ini bertanya, "Do you know pencak silat?"
"Yes, Sir!" teman saya menjawab sambil ketakutan, "PANCASILA: Satu, Ketuhanan
Yang Mahaesa, Dua .... (dst.)"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+13:4 >
Sumber: Kiriman dari Jeamly Gran Manuel Ticoalu <yosua04(at)>

“

"TUHAN, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus
berpegang pada perintah-Nya, suara-Nya harus kamu dengarkan, kepada-Nya
harus kamu berbakti dan berpaut."
—Ulangan 13:4—
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DearAll, Pertobatan tidak ada gunanya jika tidak diikuti tindakan.

Bertobatlah
Di suatu hari, seorang kepala sekolah kebetulan tidak langsung pulang karena ada
pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena lelah, ia pergi berjalan-jalan ke kebun dan
melihat sekumpulan murid sekolah itu sedang berkerumun sehingga mengundang
kecurigaan kepala sekolah ini. Padahal, baru seminggu yang lalu mereka itu dihukum
karena tertangkap basah mencuri buah-buahan dari kebun sekolah.
"Selamat siang, anak-anak!"
"Selamat siang, Bu!"
"Sedang apa kalian di sini?"
"Mencari burung, Bu."
"Tidak mencuri mangga lagi?"
"Tidak, Bu. Kami telah bertobat!"
"Bagus! Nah, kalau kalian sudah bertobat, sekarang keluarkan mangga- mangga itu dari
saku celanamu!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kisah+8:22 >
Sumber: JPG Magz. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, dll....

“

"Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia
mengampuni niat hatimu ini."
—Kisah Para Rasul 8:22—

36

”

HUMOR 2005
e-humor 962/Maret/2005
Awal maret ini dibuka dengan humor mengenai kesabarannnn ... untuk mengantri ...
Seperti waktu mengantri bensin pada tanggal 28 Pebruari kemarin .... :))))

Di Telepon Umum
Dalam sebuah perjalanan aku teringat harus menelepon rumahku. Tetapi saat itu pulsa
telepon selularku habis dan tidak ada wartel yang aku lihat. Akhirnya aku menemukan
sebuah telepon umum yang menggunakan koin, tetapi sayang, seorang pria sedang
menggunakannya. Jadi aku bediri di belakang orang tersebut dengan sopan, menunggu
sampai dia selesai. Paling hanya beberapa menit saja.
Lima menit berlalu dan pria itu masih saja memakai telepon itu. Dia hanya bediri di sana
tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dua menit lagi berlalu, dia masih saja tidak
berbicara.
Akhirnya, aku menepuk pundaknya dan mengatakan bahwa aku juga ingin
menggunakan telepon itu 2 menit saja.
"Sabbaarrr," jawabnya, sambil menutup gagang telepon bagian bawah dengan
tangannya. "Aku sedang berbicara dengan isteriku."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+5:7 >
Sumber: BuffalosJokes

"Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan!
“ Sesungguhnya
petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar
”
sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi."

—Yakobus 5:7—
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Syalom, Mana yang lebih penting, yang sudah meninggal atau yang masih hidup?

Mencari Saudara
Dalam tradisi Jawa ada kebiasaan "ruwahan". Pada kesempatan itu, banyak orang
pergi ke makam untuk membersihkan batu nisan dan memanjatkan doa bagi
keselamatan orang yang telah meninggal. Di makam, orang akan berusaha
memperkenalkan saudara-saudara maupun teman-teman yang sudah meninggal
kepada orang yang diajaknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh sebuah keluarga kecil
ini, "Ini makamnya nenek Ibu dan sebelahnya itu makam kakeknya Ayah," kata si Ibu
kepada anak laki-laki satu-satunya.
"Kalau yang itu, Bu?" tanya si anak.
"Makam temannya teman Ayah!" jawab ibu.
"Kalau yang di pojok itu, Yah?!" tanya si anak kepada ayahnya.
"Itu makam seorang pejuang yang meninggal terkena pecahan peluru pada saat kita
masih dijajah Jepang dulu!" jawab Ayah.
"Juga saudara?" tanya si anak penasaran.
"Ya, dia itu masih 'pakde'-nya 'oom'-nya ibumu!"
"Eh, lihat!! Bu Darmo juga ke makam!" si anak berseru sambil menunjuk pada seorang
ibu.
"Siapa dia, Nak?"
"Tetangga kita di seberang jalan. Lho, Ayah dan Ibu tidak mengenalnya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+24:5 >
Sumber: BP Book

"Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu
“ berkata
kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang
”
mati?"

—Lukas 24:5—
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Haiiii .... :) Bagaimana kabar Anda hari ini ... ?? Tetep seger aja khan ??? Apalagi kalau
dah baca humor kita hari ini :)))

Klinik
Saya adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sedang praktek di sebuah
bagian pengontrolan racun. Hari ini, seorang ibu yang sangat cemas datang ke
sebab anak perempuannya menelan seekor nyamuk. Dengan cepat
menenangkannya dengan berkata bahwa nyamuk itu tidak berbahaya dan dia
perlu membawa anaknya ke rumah sakit.

klinik
klinik
aku
tidak

Ibu itu langsung tenang dan berbicara dengan santai .... Pada saat akan pulang, dia
berkata, "Nyamuk yang ditelan anakku pasti sudah mati. Karena aku sudah
menyemprotkan racun serangga ke dalam mulutnya tadi."
Dan aku pun langsung menyarankan agar ibu itu membawa anaknya ke ruang gawat
darurat!!!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+5:31 >
Sumber: Kiriman dari Tesalonika <tesa(at)>

“

"Lalu jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya:"Bukan orang sehat yang
memerlukan tabib, tetapi orang sakit."
—Lukas 5:31—
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DearAll, Bagi para akuntan, apa pendapat Anda mengenai laporan seperti ini??

Sumbangan
Warga desa Swadana, akhirnya berhasil mengumpulkan dana untuk disumbangkan
kepada korban banjir di desa tetangga. Laporan keuangannya segera diumumkan di
papan pengumuman di kantor balai desa.
LAPORAN KEUANGAN
SUMBANGAN WARGA DESA SWADANA
Pengeluaran Penerimaan
Dana yang terkumpul
Publikasi, wartawan
Konsumsi rapat
Transportasi, dll.
Dana yang disumbangkan

150.000
50.000
20.000
30.000
50.000

Jumlah
150.000
150.000
saldo 0
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+6:4 >
Sumber: BGP Book

“

"Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."
—Matius 6:4—
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Aloha.... Eiittt .... humor ini hanya untuk 21 tahun ke atas lhooo :))

21 Tahun Ke Atas
Seorang lelaki berjalan ke sudut sebuah toko dengan sepucuk senapan yang teracung
ke kasir. Dia meminta semua uang dari laci kasir tersebut. Setelah kasir memasukkan
uang tersebut dalam sebuah tas, si perampok melihat di sisi kasir itu ada sebuah botol
bir yang sangat dia sukai. Dia meminta kepada kasir itu untuk menaruh pula bir itu ke
dalam tas berisi uang tadi.
Tetapi sang kasir menolak dan berkata, "Aku tidak percaya Anda sudah berusia 21
tahun lebih. Karena peraturannya, bir ini hanya boleh diminum oleh mereka yang sudah
berusia 21 tahun ke atas."
Perampok itu berkata bahwa umurnya sudah lebih dari 21 tahun, tetapi si kasir tetap
menolak untuk memberikan bir itu. Untuk membuktikan, perampok itu mengeluarkan
SIM-nya dari dompet dan memberikannya kepada sang kasir. SIM itu diperhatikan sang
kasir dan akhirnya dia percaya kalau perampok itu memang sudang berusia 21 tahun
lebih. Bir itu akhirnya dimasukkan dalam kantong uang tadi lalu sang perampok segera
melarikan diri dari supermarket itu.
Dengan segara pula sang kasir menelepon polisi dan memberikan nama serta alamat si
perampok yang dia dapatkan dari SIM si perampok tadi. Dua jam kemudian perampok
itu sudah berada dalam tahanan polisi.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Galatia+6:1 >
Sumber: Buffalosjokes

"Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
“ maka
kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh
lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena
pencobaan."

—Galatia 6:1—
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Syalom, Haiiii ... ketemu lagi deh hari ini :) Senyum ya :))

Permohonan
Seorang kaya kikir menghadiri pesta perkawinan di Kana. Kebetulan ia minum anggur
yang dibuat oleh Yesus. Seusai pesta berlangsung, ia berpesan kepada tuan rumah
bahwa ia ingin bertemu dengan Yesus.
"Apakah ada masalah yang harus segera dibicarakan?", tanya tuan rumah.
"Besok anak saya ulang tahun. Ia minta dipestakan, padahal saya tidak punya uang.
Oleh sebab itu, saya bermaksud minta tolong Yesus agar Ia berkenan mengubah ketela
menjadi roti!"
"sudah menyediakan ketela?"
"Saya tidak punya ketela tetapi saya percaya Yesus juga akan mampu menyediakan
ketelanya sekaligus!"
"????!!!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+2:20 >
Sumber: BGP book

“

"Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang, bahwa iman tanpa
perbuatan adalah iman yang kosong."
—Yakobus 2:20—
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Halooo
Selamat membaca aja ya (^ - ^)

...

Tambun
Seorang bapak agak kuatir mengamati pertumbuhan anak gadisnya yang punya selera
makan luar biasa. Setiap saat badannya bertambah tambun saja. Oleh karenanya,
suatu hari ia menasihati sang anak.
"Begini, Nak. Bapak anjurkan agar setiap pagi kamu sarapan bubur saja!"
"Baik, Pak. Sarapan buburnya sebelum atau sesudah makan pagi?"
"????!!!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+19:20 >
Sumber: BGP book

“

"Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di
masa depan."
—Amsal 19:20—
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Syalom, Hari ini humor khusus tentang tukang jahit lhoo :)

Tailor
Abraham sangat menginginkan sebuah baju baru. Dia membeli kain dan membawanya
ke seorang tukang jahit. Penjahit pertama yang dia kunjungi mengukur Abraham dan
kain yang dibawanya. Setelah itu sang penjahit mengatakan bahwa kain tersebut tidak
cukup untuk membuat sebuah kemeja.
Abraham sangat kecewa dan memutuskan untuk mencoba pergi ke tukang jahit yang
lain. Sang penjahit pun melakukan hal yang sama dengan penjahit pertama, yaitu
mengukur Abraham dan kain yang dibawanya. Penjahit itu lalu tersenyum dan berkata,
"Kain ini bisa menjadi satu kemeja berlengan panjang dan satu kemeja berlengan
pendek untuk Anda. Silakan datang lagi minggu depan untuk mengambilnya."
Setelah satu minggu berlalu Abraham pergi lagi ke tukang jahit itu untuk mengambil
baju-baju barunya. Sesampainya di sana dia melihat anak tukan jahit itu memakai
kemeja yang sama dengan kainnya. Penasaran dia bertanya, "Bagaimana Anda bisa
membuatkan dua buah kemeja untuk saya dan satu kemeja untuk anak Anda
sedangkan penjahit yang saya temui sebelum Anda berkata kalau dia tidak bisa
membuatkan satu kemeja pun dari kain itu?"
"Hmmm ... sangat mudah menjawabnya," jawab sang penjahit. "Penjahit itu pasti punya
dua anak laki-laki."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+10:24 >
Sumber: Kiriman dari <welni(at)>

“

"Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Syalom, Jalan kebenaran tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Sehati
Pak Warta sekeluarga merencanakan liburan ke Bali. Kebetulan, ada salah seorang
warga gerejanya yang menjadi pengusaha Bus, namanya Tuan Hartuo. Ada potongan
harga spesial untuk warga gereja yang membeli tiket darinya, maka pak Warta pun
pergi ke sana.
"Kok, Tuan Hartuo sekarang jarang pergi ke gereja?", tanya pak Warta di sela-sela
perbincangan mereka. Tuan Hartuo dulu dikenal sebagai orang yang saleh dan giat di
gereja, namun mengundurkan diri setelah bisnis bus-nya makin maju.
"Begini, Pak Warta. Beberapa waktu lalu, saya mendengar khotbah yang sangat indah.
Intinya, suami harus senantiasa sehati dengan istrinya. Saya sangat tersentuh dan
bertekad mewujudkannya. Nah, kami sekarang sudah sehati. Kalau istri saya ke gereja,
hati saya pun ikut bersamanya."
"Hmmmm, bagus sekali pesan khotbah itu. Betapa indahnya dunia ini bila kita semua
bisa sehati sejiwa!!"
"Benar sekai, Pak Warta! Seperti halnya liburan yang direncanakan keluarga Pak
Warta, itu baik sekali untuk memperkuat tali cinta kasih, apalagi kalau kita memang
kebetulan punya uang. Baiklah, untuk lima orang, harga tiketnya seratus lima puluh ribu
rupiah."
"Tidak, Tuan Hartuo. Kami pesan satu tiket saja. Keluarga kami juga sudah sehati!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+5:13 >
Sumber: BGP book

“

"Barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang
kebenaran, sebab ia anak kecil."
—Ibrani 5:13—
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Keberatan!
Seorang terdakwa sedang dimintai keterangannya dalam sebuah sidang. Pengacara
dari pihak penuntut membuka dengan pertanyaan, "Di mana Anda berada pada tanggal
24 Agustus lalu?"
"Keberatan!" kata pengacara tersangka. "Tidak relevan!"
"Ohhh ... nggak pa pa ... nggak pa pa ...." kata si tersangka. "Saya tidak keberatan kok
menjawab pertanyaan itu."
"Saya menolak," kata si pengacaranya itu sekali lagi.
"Ehh ... bener kok, nggak pa pa ... akan saya jawab," kata si terdakwa.
Sang hakim angkat bicara, "Jika terdakwa mau menjawab pertanyaan itu, tidak ada
alasan bagi Anda untuk menolaknya."
Jadi pembela dari pihak penuntut mengulangi pertanyaannya kembali, "Di mana Anda
berada pada tanggal 24 Agustus lalu?"
Sang terdakwa menjawab, "Saya tidak tahu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:23 >
Sumber: BGP book

karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya
“ "Seseorang bersukacitaperkataan
yang tepat pada waktunya!"
”
—Amsal 15:23—
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Syalom, Jadi inget waktu masih kecil ... :)

Bola Kasti
Ada sebuah ketukan di pintu. Ternyata yang mengetuk adalah seorang anak lelaki
berusia sekitar enam tahun. Sebuah barang miliknya masuk dalam garasiku, katanya,
dan dia ingin mengambilnya kembali.
Saat aku membuka pintu garasiku, aku memperhatikan 2 keanehan, sebuah bola kasti
dan lubang di kaca jendela garasiku yang seukuran dengan bola kasti itu.
"Bagaimana bolamu bisa masuk ke dalam garasiku?" tanyaku pada anak lelaki itu.
Setelah melirik bergantian ke arah bolanya, kemudian ke arah jendelaku, dan melirik ke
arahku, dia berkata, "Lewat lubang di jendelanya Om itu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: Kiriman dari Ratri <yuli(at)>

“

"Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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DearAll, Hidup ini penuh dengan masalah. Selesai satu masalah, timbul masalah lain.
Tapi orang yang tidak punya masalah harus berhati-hati, siapa tahu dia sudah tidak
berada di dunia ini lagi.

Komar Dan Jam
Komar bekerja di sebuah hotel sebagai penjaga pintu. Setiap hari, ribuan orang
melewati hotel tersebut dan kebanyakan dari mereka berhenti lalu bertanya pada
Komar, "Jam berapa sekarang?"
Hal itu berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya Komar tidak tahan.
"Aku tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang bodoh itu
setiap saat. Lebih baik aku membeli sebuah jam dinding!" katanya dalam hati.
Lalu ia membeli sebuah jam dinding dan memasangnya pada tembok hotel.
"Nah, sekarang orang-orang yang lewat tidak akan berhenti dan bertanya lagi
kepadaku!" katanya dengan gembira.
Tapi ternyata, setiap hari orang-orang yang lewat masih saja tetap berhenti dan
bertanya pada Komar, "Apakah jam itu tepat?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+4:5 >
Sumber: SMBK book

“

"Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah
pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!"
—2 Timotius 4:5—

48

”

HUMOR 2005
e-humor 974/April/2005
Syalom, Hari ini diawali dengan kasus ringan dari sebuah pengadilan .... Buat Alf yang
udah ngirimin, thanks banyak ya :) GBU!

Kurang Sedikit
Seorang pencopet dihadapkan ke pengadilan kasus kriminil ringan.
"Pak Barno, Anda dihukum denda seratus ribu rupiah," kata hakim.
"Terima kasih, Pak hakim," jawab penasihat hukumnya. "Saat ini klien saya hanya
membawa Rp.75.000. Tapi kalau anda memberikan dia kebebasan untuk keluar
beberapa menit, dia akan kembali membawa kekurangan jumlah itu ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+4:28 >
Sumber: Kiriman dari Alf <alfaz(at)>

yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan
“ "Orang
melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat
”
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan."

—Efesus 4:28—
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DearAll, Eiittt ... jangan sekali-kali mengajarkan hal yang tidak benar kepada anak Anda
ya ;)

Burung Bangau
Cucuku, Ana, diberi tugas oleh gurunya untuk membuat cerita mengenai "Asal-usul
Keluargaku". Tujuannya adalah untuk mengerti genelogi anak- anak.
Pada saat makan malam Ana bertanya, "Nenek, dari mana aku datang?" Aku agak
gugup menjawabnya, karena takut salah menjawab sedangkan anak dan menantuku
sedang keluar kota. Akhirnya aku menjawab sesederhana mungkin, "Begini sayang,
seekor burung bangau membawamu kesini."
"Kalau Mama, datangnya dari mana?"
"Burung bangau juga yang bawa dia kesini."
"Kalau gitu ... Nenek datangnya dari mana?"
"Sayang, burung bangau itu juga yang bawa Nenek ke rumah orangtua Nenek."
"Ya udah deh ... makasih ya, Nek."
"Okay, thanks, Grandma."
Aku sudah lupa akan kejadian itu ketika beberapa hari kemudian ketika aku sedang
membersihkan kamar Ani, aku membaca kalimat pertama dari laporannya ....
"Selama tiga generasi, tidak ada keluarga kami yang lahir dengan normal."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Keluaran+23:1 >
Sumber: BuffalosjokesSalam sejahtera,

“

"Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu
orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar."
—Keluaran 23:1—
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Beginilah jadinya kalau kita suka menakuti anak dengan sesuatu yang tidak benar :(
Special thanks buat Sdri. Liana ... kirim lagi ya :)

Sereal
Eko disiapkan sarapan pagi sereal dengan susu oleh ibunya. Eko yang mempunyai
aquarium, berjalan ke arah aquarium dengan segenggam sereal di tangan, berniat
memberikan sereal tersebut untuk makanan ikan-ikan di dalam aquarium. Tepat ketika
Eko akan memberikan cereal, ibunya masuk ke ruang makan.
"Eko, jangan kamu berikan sereal itu kepada ikan. Nanti ikannya mati semua," tegur
ibunya.
Dengan wajah pucat Eko menjawab, "Lalu, mengapa Ibu berikan sereal ini kepada
saya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:5 >
Sumber: Kiriman dari "Liana" <liana(at)>Bagaimana kabar Anda hari ini?

“

"Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan
kebohongan, adalah saksi dusta."
—Amsal 14:5—
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Yang pasti tidak mengalami kesedihan seperti pria yang satu ini, bukan?

Mengapa?
Saat sedang ziarah ke kuburan neneknya, Yudha melihat seorang laki- laki didepan
sebuah nisan yang jaraknya hanya beberapa meter dari kuburan nenek Yudha. Lelaki
itu kelihatannya sangat frustasi, depresi, dan sedih.
Lelaki itu berlutut dengan tangan yang terus menerus menghantam tanah di sekitar
nisan, sambil terus menerus berteriak pelan, "Kenapa kamu mati? Kenapa kamu mati?"
Yudha menghampiri lelaki itu untuk menghibur.
"Kenapa kau mati? Kenapa kau mati?" lelaki itu terus menerus mengatakan hal tersebut
ketika Yudha sudah berada di sampingnya.
Yudha menaruh tangannya di pundak lelaki itu dan berkata, "Nenekku dikuburkan di
sana. Apakah orang yang Anda cintai juga dikuburkan di sini?"
"Tidak," isak lelaki itu, "Ini kuburan suami pertama isteriku."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+16:20 >
Sumber: LABLauhgs

berkata kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi
“ "Aku
dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah
”
menjadi sukacita."

—Yohanes 16:20—
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Ketemu lagi di hari yang cerah, Apakah Anda orangtua yang sabar? Kalau sabar, pasti
bisa ya mengajarkan hal-hal yang sulit dimengerti anak-anak kita. Seperti mengajarkan
hal-hal seputar ibadah di gereja :)

Di Gereja
Sadrah kecil dibawa ibunya ke gereja. Kebetulan saat itu sedang ada perjamuan suci.
Karena Sadrah masih kecil, tentu saja roti dan anggur perjamuan tidak ditawarkan
kepadanya. Ibunya langsung menjelaskan bahwa Sadrah belum cukup umur untuk
mengikuti perjamuan suci.
Waktu untuk memberikan persembahan tiba. Dan begitu kantong itu tiba di depan
Sadrah ibunya meminta Sadrah memasukkan uangnya. Tetapi Sadrah menggelengkan
kepalanya dengan kuat dan menyembunyikan tangannya dibelakang punggung, sambil
berkata, "Kalau aku tidak boleh makan roti itu, aku tidak mau membayarnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:14 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"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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Hari yang indah, hari yang cerah ... kita sua lagi :) Jangan lupa memeriksa seluruh
barang pribadi Anda jika akan bepergian, supaya tidak ada yang ketinggalan. GBU!

Dompet Dhono
Dhono adalah seorang supir taksi. Hari ini ada seorang penumpang yang meminta dia
membawanya berkeliling kota. Penumpang ini gerak-geriknya amat aneh. Setelah satu
jam berkeliling, Dhono tidak tahan lagi melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan
itu. Dhono lalu inget dompetnya dia taruh di dalam kantong kursinya yang menghadap
ke kursi penumpang. Cepat-cepat Dhono merogoh kantong itu, dan benar! Dompetnya
sudah lenyap!
Langsung deh Dhono mengerem mobilnya, membuka pintu si penumpang dan maksa si
penumpang tadi untuk turun dari mobil sambil berkata, "AYO ... KASIHKAN
DOMPETNYA KE SAYA!"
Si penumpang yang kaget dan ketakutan memberikan dompet yang ada dikantongnya
dan Dhono meninggalkan dia sendirian di tepi jalan.
Ketika dia tiba di rumah sore harinya, Dhono mau ceritain pengalaman itu ke isterinya.
Tetapi belum sempet ngomong, istrinya bicara duluan, "Oh iya sebelum aku lupa,
dompetmu ketinggalan di atas tempat tidur lho!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+6:37 >
Sumber: LABLauhgs

"Janganlah kamu menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan janganlah
“ kamu
menghukum, maka kamupun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan
”
diampuni."

—Lukas 6:37—
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Syalom, Punya isteri lagi hamil? Gimana rasanya Anda sebagai suami menghadapi
kehamilan isteri Anda?

Pengharapan
"Isterimu bertingkah seperti orang hamil, emangnya dia sedang hamil?" tanya Rudy
kepada Kris.
"Ah, dia nggak hamil kok," jawab Krist, "Dia sedang mengharapkan."
"Mengharapkan untuk hamil?" tanya Rudy lagi.
"Dia itu mengharapkan aku memasak untuk makan malam, dia mengharapkan aku yang
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengharapkan aku membelikan makanan yang
dia mau, dia mengharapkan aku membersihkan kakinya tiap malam ......."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+11:5 >
Sumber: LABLauhgs

“

"Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam
rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak
mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu."
—Pengkhotbah 11:5—
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Syalom, 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 lukalukamu, demikianlah firman TUHAN,"
—Yeremia 30:17a—
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DearAll, 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: Buffalosjokes

tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah
“ "Jikalau kamu
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya."
”
—Yohanes 15:7—
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Haii ... 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 :))

sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
“ "Bersukacitalah dalam pengharapan,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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DearAll,
Kalau tiba-tiba perusahaan Anda bikin peraturan kaya gini, apakah Anda akan tetap
bertahan?

Memo Untuk Semua Pegawai
Peraturan mengenai sakit dan yang bertalian dengannya.
1. Cuti
Kami tidak akan menerima lagi surat izin dokter sebagai bukti bahwa anda sakit.
Bila anda dapat pergi ke dokter berarti anda dapat pergi ke kantor.
2. Protese (Alat Buatan)
Kejujuran sangat dijunjung tinggi di kantor ini. Oleh karena itu segala alat bantu
yang berbau palse seperti mata palsu, gigi palsu, alis palsu, kaki palsu, kuitansi
pengobatan palsu tidak diperkenankan.
3. Bedah
Selama anda bekerja di sini, dilarang melakukan pembedahan apapun juga.
Anda memerlukan semua organ tubuh anda selengkapnya. Anda tidak boleh
mengurangi bagian tubuh anda apapun juga bagian itu. Di kantor ini kami juga
mempekerjakan anda seutuhnya.
4. Cuti kematian.
Ini bukan alasan untuk tidak masuk kantor, tidak ada yang dapat anda lakukan
untuk saudara atau teman kantor yang telah meninggal. Harus diusahakan agar
keluarga meninggal di hari libur atau di hari minggu.
5. Kematian diri sendiri.
Hanya ini yang akan diterima sebagai sebuah alasan kematian. Namun
demikian, kami membutuhkan paling kurang pemberitahuan dua minggu
sebelumnya karena adalah tugas anda untuk melatih orang yang akan
menggantikan anda.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+19:17 >
Sumber: Kiriman Henry E Sitorus <henry_sitorus(at)>

“

"Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang
baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup,
turutilah segala perintah Allah."
—Matius 19:17—
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Syalom, Ketemu lagi kita ama Oneng ;p

Di Apotik
Oneng : "Mpok, aye mo beli vitamin buat anak aye."
Apoteker : "Vitamin A, B atau C, Bu?"
Oneng : "Ape aje deh, anak aye blon ngerti hurup kok...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+17:28 >
Sumber: Kiriman Santi S. <santi.saragih(at)>Allow semua,

“

"Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka
berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya."
—Amsal 17:28—
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Oneng lagi ... oneng lagi ... ;)

Nomor PIN
Bajuri : "Ngeliatin ape lu, Neng?"
Oneng : (Bisik-bisik) "Bang, aye tau PIN orang yang diri di depan kite heee, hee .... !"
Bajuri : "Nyang bener lu, emang berape nomer PIN-nye?"
Oneng : "Empat bintang ...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+8:5 >
Sumber: Kiriman Santi S. <santi.saragih(at)>

“

"Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal,
mengertilah dalam hatimu."
—Amsal 8:5—
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Syalom, Peringatan! Merokok dapat menyebabkan kanker dan kebakaran :)

Bakar Rokok
"Bapak! sudah diberitahu berkali-kali masih juga merokok, rokok itu kan hanya
menghambur-hamburkan uang saja!"
Ayah : "Iya saya tahu."
"Berarti bapak setuju dengan adanya banyak pabrik rokok di negara ini, yang
Ibu :
hanya membuat bangsa ini melarat?"
Ayah : "Sebenarnya saya gak setuju dengan adanya pabrik rokok di negara kita ini!"
Ibu : "Trus, knapa masih merokok?"
"Sebenarnya ingin sekali saya membakar pabrik rokok itu ... tetapi apa daya... itu
Ayah :
melanggar hukum, maka dari itu saya bakar aja rokoknya satu-satu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+6:20 >
Ibu

:

Sumber: Kiriman dari <timotius(at)>

“

"Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah
Allah dengan tubuhmu!"
—1 Korintus 6:20—

63

”

HUMOR 2005
e-humor 989/Juni/2005
DearAll, Asyik nihhh ... ada bahan baru buat becandaan dengan temans :)

Question And Answer
1. POCONG
Q : Kenapa pocongan jalannya selalu loncat-loncat?
Sekalian olahraga biar gak gemuk, kan gak lucu kalau sampai gemuk kayak
A:
bungkusan permen
Q : Ggak takut kena hernia tuh ?
Wah, sejauh ini gue gak tahu deh. tapi kl ada yg mau interview tolong tanyain
A:
ya.
2. KAMBOJA
Q : Kenapa kuburan ditanamin pohon kamboja?
Karena gak mungkin dibajak dan ditanamin padi, lagian siapa yang mau
A:
makan :(
3. VAMPIR
Q : Kenapa vampir minum darah ?
Karena dia keluarnya malam-malam dan suka begadang jadi kurang darah,
A:
dan kebetulan jarang ada apotik 24 jam yang jual suplemen penambah darah.
Kalau kurang darah, kenapa juga gak makan sayuran yang hijau macam
Q:
bayem, kangkung, dan sebagainya?
A : Dia gak bisa masaknya, kecuali ente mau masakin?
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:13 >
Sumber: kiriman dari Haryanto - Indri <haryin(at)>

berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan
“ "Hati yang gembira membuat muka semangat."
”
—Amsal 15:13—
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DearAll, Bulan Juni identik dengan liburan ... sudahkah Anda merencanakan liburan
Anda? Melakukan hobi salah satu alternatif yang menyenangkan lho untuk berlibur :)

Pengumpul Lebah
Sambil menunggu bis, Ari ngobrol dengan seorang wanita di sebuah halte bis. "Hobimu
apa?" tanya sang wanita.
"Ngumpulin lebah," jawab Ari dengan santainya.
"Oh, kalau begitu kamu pasti tinggal di desa ya?"
"Ah gak juga, aku tinggal di kota ini kok, di Jakarta."
"Oh ya, kalau begitu rumahmu pasti besar sekali ya?" tanya sang wanita masih penuh
penasaran.
"Gak kok, saya cuma tinggal di rumah susun."
"Wahh ... lalu dimana kamu pelihara lebah-lebahmu itu?"
"Di dalam kotak sepatu dekat kamar mandi."
"Dalam kotak sepatu!? Memangnya berapa lebah yang kamu punya?"
"Mungkin ribuan. Memangnya situ mau ngitungin?"
"Ya gak sih, tapi gak mungkin kan melihara ribuan lebah dalam kotak sepatu. Lebahlebahmu bisa mati!"
"Emangnya kenapa kalau mati? Lha wong aku emang benci banget ama lebah kok!"
(T/Evi)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+16:15 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu membenarkan diri di hadapan orang,
tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh
Allah."
—Lukas 16:15—
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Syalom, Siapa sih yang tidak suka kalau anaknya jadi jagoan lapangan :) Tetapi itu
bukan alasan untuk membenarkan kesalahan anak kita dengan menghalalkan segala
cara ya :))

Nasehat Pelatih
Sebelum pertandingan kasti antar Sekolah Dasar dimulai, seorang pelatih berkata
kepada salah satu pemainnya "Kamu sudah mengerti apa artinya kerjasama? Artinya
tim?"
Anak lelaki itu mengangguk-nganggukan kepalanya dengan mantap.
"Kamu juga tahu kan bahwa sangat penting kita memenangkan permainan ini bersama
sebagai sebuah tim?"
Kali ini dengan lebih mantap lagi si anak lelaki berkata, "YA!"
"Jadi," lanjut pelatihnya, "ketika wasit menyatakan bolamu tidak sah atau mengatakan
kau melakukan pelanggaran, itu berarti kau tidak boleh marah-marah, mengutuk, atau
menyerang wasitnya. Kau mengerti semua yang aku katakan ini?"
Sekali lagi dengan mantap si anak laki-laki tersebut mengangguk.
"Bagus!" kata si pelatih.
"Sekarang pergilah ke sana dan jelaskan hal ini pada Ibumu." (T/Dav)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+4:2 >
Sumber: LABLaughs

firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa
“ "Beritakanlah
yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." ”
—2 Timotius 4:2—
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Hai ... hai ... hai :) Seberapa bangga hati Anda saat menghadiri wisuda anak Anda ?

Cum Laude
Saat istriku diwisuda, orangtua dan mertuaku ikut menghadiri acara tersebut. Setelah
rektor selesai mewisuda para wisudawan, dia berkata, "Saya persilakan para Cum
Laude untuk berdiri!"
Mertuaku yang melihat para Cum Laude tersebut memandang dengan penuh
keheranan dan spontan berkata dengan suara keras, "Wow! Keluarga Cum Laude
anaknya banyak banget ya!" (T/Evi)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:18 >
Sumber: DafterLafter

“

"Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Salam damai, Damai di hati, damai di bumi, dan damai pula di setiap tahun kehidupan
kita :=D

Sehelai Uban
Saat akan memasuki usia 40 aku merasa sudah sangat tua sekali dan sangat sensitif
dengan tanda-tanda penuaan yang terjadi padaku. Ketika aku melihat sehelai rambut
putih yang terlihat jelas di bagian poniku, aku langsung menghampiri suamiku sambil
menunjukkan jari ke arah dahiku.
"Sudah lihat ini?" tanyaku pada suamiku dengan penuh kekhawatiran.
"Apa?" tanyanya sambil melihat ke arah jariku. "Keriputmu?" (T/Dav)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+46:4 >
Sumber: Kiriman dari <welni(at)>

"Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku
“ menggendong
kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus;
”
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu."

—Yesaya 46:4—
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Syalom, Satu-satunya jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah hanya
melalui Yesus Kristus. Amin!

Surga Atau Neraka
Beberapa wanita sedang asyik bergosip ria mengenai suami-suami mereka. Seorang
wanita berkata, "Suamiku tidak pernah mau pergi ke gereja, aku khawatir dia akan
masuk neraka."
Para wanita yang berkumpul tersebut menggosipkan hal-hal lain lagi mengenai suami
mereka dan intinya mereka khawatir semua suami akan masuk neraka.
Akhirnya para isteri tersebut mulai membicarakan diri mereka sendiri. Seorang wanita
berkata, "Aku akan mencoba hidup lebih baik lagi, aku yakin dengan itu aku akan
masuk surga."
Yang lain lagi berkata, "Oh tidak, aku selama ini selalu melakukan hal yang buruk. Aku
mau membenahi hidupku, dan akan aku mulai dari sekarang."
Setalah lama berbincang, para wanita tersebut sadar bahwa ada satu wanita yang dari
tadi tidak bersuara. Satu-satunya wanita yang belum bersuami dalam kelompok
tersebut. Mereka menoleh kepada wanita tersebut dan berkata, "Kelihatannya kau gadis
yang baik, apakah kau yakin akan masuk surga?"
Gadis itu berkata, "OH TIDAK AKAN! Yang akan aku lakukan pertama kali besok pagi
adalah membeli tiket ke neraka!"
Semua wanita tersebut sangat shock dan serentak bertanya, "KENAPA??"
"Kalian tidak mungkin tega melihat diriku selama-lamanya berada di tempat yang tidak
ada laki-lakinya bukan?" (T/Dav)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:4 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah
seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya."
—Amsal 12:4—
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DearAll, Mungkin lelucon para bayi berikut ini bisa jadi salah satu pelajaran bagi Anda
untuk membedakan bayi laki-laki dan perempuan hi hi hi ....

Baru Lahir
Seorang bayi yang baru lahir, yang masih berada di rumah sakit, berkata kepada bayi
yang berbaring di sampingnya, "Aku pasti bayi laki-laki!"
Bayi yang satunya bertanya, "Kok kamu yakin?"
"Rahasianya ada di bawah selimutku ini; Aku dapat memperlihatkannya padamu ...."
"Aku mau lihat! aku mau lihat!"
"Sssstt!! Tunggu sampai suster-susternya pergi deh ....!"
Beberapa menit kemudian, "Aku bisa ngeliatin ke kamu sekarang ... nihh lihat nihhh ...."
Perlahan bayi itu menyingkirkan selimutnya, dan bayi yang satunya langsung berusaha
melihatnya. "Bisa lihat nggak?" tanya bayi yang pertama. "Yang di bawah ini lho."
"Apa sih?" tanya bayi yang satunya.
"Aku pakai kaos kaki biru!" (T/Evi)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+2:2 >
Sumber: DafterLafter

“

"Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu
yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh
keselamatan."
—1 Petrus 2:2—
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Apa kabar? Udah jatuh bukannya ditolongin, eh malahhhh ... :( Kacian deh gue ... ;3(

Maksud Lain
Saat melintasi area parkir yang penuh sesak untuk mendapatkan mobilku, aku
tersandung dan terjatuh. Wajahku tepat mengenai landasan parkir.
Melihat aku yang terbaring di landasan parkir, seorang wanita menghentikan mobilnya
dan berteriak, "Anda terluka?"
"Tidak, aku baik-baik saja kok," jawabku sambil menahan haru karena perhatiannya
padaku.
"Baguslah," lanjutnya, "kalau begitu, bisakah kau mengeluarkan mobilmu dari tempat
parkir sekarang?" (T/Evi)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+145:14 >
Sumber: LABLaugh

orang yang jatuh an penegak bagi semua orang
“ "TUHAN itu penopang bagi semuayang
tertunduk."
”
—Mazmur 145:14—
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DearAll, Orientasi terhadap tugas baru terkadang memang sulitttt :) Tapi bisa mudah
kok, asal punya sikap mau selalu belajar.

Tugas Baru
Seorang boss sangat frustasi pada sekretaris barunya.
Sekretarisnya itu mengabaikan bunyi telepon. "Kamu harus menjawab telepon itu," kata
si boss dengan marahnya.
"Baiklah," jawab si sekretaris, "tapi itu pekerjaan yang sia-sia, 9 dari 10 telepon yang
masuk bukan untuk saya, tetapi untuk Bapak." (T/Dav)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+2:18 >
Sumber: DafterLafter

“

"Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu,
bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis."
—1 Petrus 2:18—
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Haleluya! Kerendahan hati merupakan satu ciri anak Tuhan.

Selamat!
Ayahku, seorang Mayor, sedang bertugas di lapangan ketika komunikasi dengan
markas pusat terputus. Dengan segera dia lompat ke dalam sebuah jeep dan minta
kepada prajurit untuk mengemudi dengan cepat ke pusat komunikasi.
Saat ayahku dan si prajurit tiba, sebuah kelompok menyambut kedatangan mereka.
Sang Komandan mengulurkan tangan kepada ayahku dan menyalaminya.
"Jangan mengucapkan selamat kepada saya, Pak," kata ayahku dengan penuh
kerendahan hati sambil menunjuk kepada si prajurit. "Semua itu adalah hasil kerja keras
prajurit ini."
Sang Komandan langsung mengalihkan pandangan ke arah prajurit tersebut dan
menyalaminya, "Selamat," kata sang komandan. "Isteri Mayor Anda baru saja
melahirkan seorang bayi perempuan." (T/Evi)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:33 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Takut akan TUHAN adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan
hati mendahului kehormatan."
—Amsal 15:33—
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Hai semua, Bertumbuh menjadi semakin besar pasti merupakan keinginan setiap
orangtua untuk anaknya.

Mengkerut
Anakku, Sadrah, hanya 165 cm tingginya saat dia kuliah ke Amerika. Karena biaya
transportasi sangat mahal, kami sepakat dia tidak akan pulang ke Indonesia selama 2
tahun.
Setelah 2 tahun berlalu, Sadrah akhirnya pulang. Saat kami bertemu dia, kami sungguh
terkejut, karena sekarang dia sudah lebih tinggi. Kelihatannya tinggi badannya
bertambah 10 cm. Sadrah juga sama terkejutnya. Dia tidak sadar kalau dia bertambah
tinggi.
"Loh, emang kamu tidak sadar kalau baju atau celanamu jadi lebih pendek?" tanyaku
padanya.
"Wah selama ini tak kirain bajuku yang mengkerut semua karena gak cocok ama air di
Amerika Ma." (T/Dav)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+4:4 >
Sumber: DafterLafter

“

"Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku
dibenarkan. Dia, yang menghakimi aku, ialah Tuhan."
—1 Korintus 4:4—
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Hualoowww :) Jadi detektif! Siapa takut? Special thanks buat Bangun Ariyanto :)

Ujo
Pak Inspektur datang dan menghampiri Detektif Ujo, anak buahnya. "Bagaimana,
apakah sudah tercium siapa pembunuhnya?" tanya Inspektur.
Dengan gugup Detektif Ujo menjawab, "Su ... sudah, Komandan. Direktur itu dibunuh
oleh peragawati cantik yang jadi simpanannya. Tapi ... sa ... sa ... saya belum berhasil
menciumnya, habis deg-degan sih...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ezra+10:4 >
Sumber: Kiriman dari Bangun Ariyanto <bangun(at)>

“

"Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau.
Kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah!"
—Ezra 10:4—
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Ha ha ha ha ... Wah ... mbak Nancy kata bijaknya sungguh menyentuh hati para redaksi
lho ha ... ha ... ha .... :) BTW, thakns banyak ya ....

Kata Bijak Dari Nancy
Lihatlah ke sekelilingmu ... itulah karunia Tuhan.
Lihatlah ke meja makanmu ... itulah kemurahan Tuhan.
Lihatlah ke cermin,..... itulah cobaan dari Tuhan.
Makin tua kamu hrs semakin Arif,
Kalo ada yang bilang Jelek, sabaaaarr ...
Kalo ada yang katain Begoo, cuekin ajaaa ...
Dibilang stupid, cool ... ajaaaaa ....
Tapi ...
Kalo ada yg bilang Cakep, tonjok aja ... ... ITU FITNAH!!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+24:19 >
Sumber: Kiriman dari Nancy W Halim <nw_halim(at)>

“

"Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau.
Kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah!"
—Amsal 24:19—
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Syalom, Bung Hendra, thanks banyak ya kirimannya :) Wahh ... lain dulu, lain sekarang
nih ....

Tiga Ribu
Beda jaman Para Rasul dengan saat ini adalah:
Jaman para rasul , sekali kotbah (Petrus) maka 3000 orang bertobat, sedangkan pada
masa kini 3000 kali kotbah hanya satu orang yang bertobat.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius22:14 >
Sumber: Khotbah Pdt. Amos Hosea (Kiriman: Hendra H. <handsome_hen16(at)>

“

"Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."
—Matius 22:14—
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DearAll, Mas Yance hari ini membagikan berkat kepada kita mengenai jalan ke surga.
Ada apa sih?? Yang pasti ... makasih ya Mas Yance ;)

Liku-Liku
Seorang pendeta sedang berkhotbah, "Saudara/i, jalan ke surga itu tidak mulus, berlikuliku, sempit, dan berbatu-batu tajam."
Setelah pendeta tersebut selesai memimpin ibadah, datang seorang pemuda bertanya
kepada pak pendeta tadi, "Pak pendeta, saya heran, mengapa sejak saya kecil kakak
pengasuh saya bercerita tentang jalan ke surga sama seperti yang pak pendeta
khotbahkan tadi. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa derma yang kita berikan
selama ini tidak dipakai untuk memuluskan jalan ke surga?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+14:4 >
Sumber: Kiriman Yance Numberi <yan_numberi(at)>

“ "Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." ”
—Yohanes 14:4—
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Hai semua ... Anda orang Batak? Hari ini ada jokes dari Mbak Agustina untuk Anda
semua ... :)

Keluarga Batak
Ada keluarga Batak sedang ke Jakarta. Sang ibu berkata, "Nak ... pergilah sana ke
rumah tulang-mu yang di jl. belimbing no. 2, biar Mama di rumah saja."
Akhirnya sang anak pergi ke jl. belimbing. Tetapi sesampainya di sana san anak lupa
mencatat nomor rumahnya. Akhirnya dia menelepon ibunya, "Mak ... saya sudah di
jalan Belimbing tapi saya lupa nomor rumahnya."
Kata Sang ibu, "Kalau nomor rumah tinggal cari saja di depan pagar tiap rumah
biasanya ada namanya, cari saja namanya, "Mohon Simanjuntak".
Sang anak menjawab, "Tidak ada mak yang namanya itu, adanya "MOHON JANGAN
PARKIR DIDEPAN PINTU"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Zefanya+2:3 >
Sumber: Kiriman Agustina Tandi <Agustina.Tandi(at)>

“

"Carilah TUHAN, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan
hukum-Nya; carilah keadilan, carilah kerendahan hati; mungkin kamu akan
terlindung pada hari kemurkaan TUHAN."
—Zefanya 2:3—
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DearAll, Ini sepertinya kisah yg betul-betul murni dari kejadian nyata :)) Kalimatnya
hanya kami benahi 0,01% agar keorisinilannya tetap terjaga. Terima kasih ya Sasisu :)))
GBU!

Salto Depan
Ada seorang temanku main sepeda. Ia memantulkan sepedanya ke kayu kecil. Dibawah
nya ada parit, di terjebur dan salto depan. Ha ... ha ... ha .... hahaha sangat lucu ....
Semua temanku yang lain ketawa terbahak-bahak. Waktu ditanya rasanya, temanku
yang jatuh itu bilang rasa setoberi ... habis itu dia pulang sambil nangis.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+6:9 >
Sumber: Kiriman Sasisu <rolexs(at)>

“

"Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan
ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang
menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan."
—1 Timotius 6:9—
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Syalom, Yang ngirim humor ini mantan penyanyi cilik lho :) ... Mari kita sambut ...
Leonyyyy :))

Ujang
Ujang dari kampung hendak melamar kerja di sebuah perusahaan asing di Jakarta.
Padahal Bahasa Inggrisnya asli pas-pasan menuju babak belur. Tapi dasar nekat, si
Ujang melamar juga. Ia disodori formulir berbahasa Inggris.
"Euleuh ... euleuh ... bahasa Inggris, euy!"
Ujang langsung ngisi formulir ....
NAME
: Ujang Kasep Pisan
ADDRESS : Jl. Atimaung No. 70
PHONE
: 34598756
AGE
: 28
SEX
:
Sejenak si Ujang berpikir mengernyitkan dahinya, "Walah ... kata Pak Pendeta juga
tidak boleh ini mah ... pamali! Kumaha ini yaah jawabnya?"
Akhirnya Ujang yang polos itu mengisi dengan sejujur-jujurnya ...
SEX : NEVER!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+32:11 >
Sumber: Kiriman <Leony_Tunggala(at)>

“

"Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar;
bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!"
—Mazmur 32:11—
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DearAll, Kalau yang ini kiriman dari seorang pria asing :) Kompak selalu deh buat Mas
Ujang :))

Pria Asing
Seorang turis dari Indonesia sedang berwisata ria di New York, Amerika. Pada hari itu,
ia melewati Empire State Building, salah satu gedung tertinggi di dunia. Si turis
mengagumi gedung tersebut dengan lamanya tanpa ia sadari tiba-tiba seorang pria
asing menegurnya.
"Hai ... gedung yang Indah ya ..." kata sang Pria.
"Ya ... sangat Indah dan tinggi sekali." sahut balik sang turis.
Si Pria asing lalu berkata, "Hei ... kamu tahu tidak kalau kamu lompat dari jendela lantai
paling atas, kamu bisa melayang karena gravitasinya sangat kecil."
Tentu saja si turis tidak percaya begitu saja, "Ah ... mana mungkin ... gravitasi dimana
saja sama ... kamu jangan ngibulin saya yach...!!!"
Dengan nada menantang si pria menyahuti si turis, "Kalau kamu nggak percaya ... lihat
saya ya ... saya akan masuk ke gedung Empire ini dan lompat dari jendela paling atas."
Setelah sekian lama menungu, akhirnya sang pria terlihat di jendela lantai paling atas
Empire State Building melambaikan tangannya kepada si turis ... dan si pria melompat
... dan benar ... dia melayang!!!
Si turis terheran-heran apa benar gravitasi di atas sana lebih kecil sehingga bisa
melayang gumamnya dalam hati. Lalu setelah sekitar 1 - 2 menit melayang diatas sana,
si pria asing kembali masuk ke jendela dan menemui si turis kembali.
"Nah ... bagaimana ...?? Saya tidak bohong kan ...," sahut si pria.
Si turis masih terheran, "Iya ... kamu tidak bohong ... tapi bagaimana bisa?"
Si pria berkata "Sudah saya bilang, gravitasi di atas sana lebih kecil... bagaimana ...
kamu mau mencoba???".
Dengan ragu-ragu si turis menganggukan kepalanya ....
Si pria asing menunggu di bawah dan si turis akhirnya sampai di atas sana dan
melambaikan tangannya ke pria tersebut. Dalam hati si turis masih ragu ... apa benar
gravitasi disini lebih kecil .... Lalu ia mengambil keputusan dengan patokan kalau pria itu
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bisa mengapa saya tidak. Sekonyong-konyong si turis melompat ... dan ... ternyata si
turis jatuh ke bawah alias tidak bisa melayang ... dan ia mati seketika.
Lalu orang-orang berkerumun mengelilingi sang turis yang mati dan tidak lama
kemudian polisi New York datang dan melihat sang pria dekat si turis yang mati.
Polisi New York yang kenal pria ini menggelengkan kepalanya sambil berkata,
"Superman, sudah berapa kali saya katakan ... jangan keterlaluan kalau bergurau
dengan turis-turis disini!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+8:5 >
Sumber: Kiriman <ujang(at)>

“

"Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang
mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan."
—Pengkhotbah 8:5—
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Haiii ... Mengurus anak bukan hal yang mudah ya, Bu Nia .... ;)

Mengurus Anak
Seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, "Pap, aku sedih karena Mami tidak tahu
bagaimana mengurus anak."
"Kenapa kamu bilang begitu?" tanya ayahnya keheranan.
"Ya...karena mami selalu menyuruh saya tidur malam hari saat saya belum mengantuk
dan membangunkan saya pagi hari saat saya masih mengantuk."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:20 >
Sumber: Kiriman Nia R. <niar(at)>

“

"Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina
ibunya."
—Amsal 15:20—
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Selamat pagi, siang, malam, dll ..... ;) Hari ini kita diajak melihat pameran lukisan oleh
mbak Ratri ;))

Pameran Lukisan
Suatu hari seorang direktur perusahaan yang sangat besar di dunia pergi melihat
pameran lukisan-lukisan. Karena saat itu beliau mengalami sakit mata dan
penglihatannya kabur, maka ia mengajak satu ajudannya untuk menuntunnya.
Direktur : "Wah, lukisan ini apik benar. Gambar ikannya bener-bener hidup."
Ajudan : "Shttt .... Jangan keras-keras, Pak. Itu gambar buaya."
Kemudian mereka berpindah ke lukisan lain.
Direktur : "Gambar Gajah ini benar-benar gagah."
Ajudan : "Shttt .... Jangan keras-keras Pak. Itu gambar banteng!"
Direktur itu kemudian menahan diri memberi komentar sampai ia tiba pada satu pojok
ruang pameran dia berseru ....
"Wah, yang ini buagguusss sekali .... Saya pasti tidak salah, lukisan Gorila nya begitu
nyata anatominya."
Ajudannya langsung tertegun dan berkata, "Pssttt.... Jangan keras- keras Pak. Itu
cermin!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+42:16 >
Sumber: Kiriman Ratrie <ratri(at)>

“

"Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau
membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau
membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang
berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan
kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan."
—Yesaya 42:16—
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Wahaaii netters semua :) Kali ini kita diajak Bung Yusuf melihat sebuah kontes pedang
yang huueebbaattt ;)

Kontes Pedang
Dalam suatu kontes senjata tajam dunia, tiga orang finalis lolos. Jago pedang dari
Spanyol, samurai Jepang, dan pendekar dari Indonesia.
Di babak final, semua peserta mesti unjuk kemampuan membunuh seekor lalat. Kotak
penyimpan lalat dibuka, seekor lalat terbang dengan lincahnya. Sang jago pedang dari
Spanyol menghunuskan senjatanya dan mengibasnya cepat. Tubuh lalat itu terpotong
dua bagian. Penonton bersorak mengaguminya. Giliran sang samurai menghunuskan
senjatanya. Dengan satu jurus secepat kilat, tanpa ampun tubuh lalat itu terbagi tiga
bagian. Tepuk tangan penonton kembali membahana, memuji sang samurai.
Kini giliran sang pendekar silat Madura. Segera ia menghunus senjata khasnya clurit.
Dengan konsentrasi tinggi beberapa detik, ia kibaskan clurit di udara menyambut lalat
yang dilepas. Juri dan penonton yang sejak tadi menahan nafas, heran melihat lalatnya
tetap utuh dan masih terbang. Melihat reaksi demikian, sang pendekar segera berkata,
"Sampeyan jangan salah sangka, itu lalat baru saja saya sunat."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kolose+2:18 >
Sumber: Kiriman <yusuf-ucup(at)>

“

"Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura
merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada
penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya
yang duniawi."
—Kolose 2:18—
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DearAll, Kalau mau bepergian jangan lupa sediakan apapun yang dapat membuat
perjalanan Anda nyaman, terutama agar tidak kepanasan ;)

Pintu Mobil
Pada suatu hari seorang dokter jiwa ingin menguji pasiennya.
"Ojul, seandainya kamu berada di gurun pasir yang panas apa yang akan kamu
lakukan?"
Ojul : "saya akan membawa kipas."
"Wah hebat, kamu ada kemajuan." "Pandi, apa yang kamu lakukan apabila
Dokter :
kamu berada di gurun pasir?"
Pandi : "Saya akan membawa pintu mobil."
Dokter : "Kok, bawa pintu mobil?"
Pandi : "Iya, kalau gua kegerahan kacanya gua buka ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+15:2 >
Dokter :

Sumber: Kiriman <go_boy2(at)>
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Syalom, Kegagalan bukan akhir dari segalanya ;) Thanks ya Mas Iwan :))

Mau Kabur
Ada dua orang yang dirawat di rumah sakit jiwa sedang menyusun rencana untuk
kabur. Mereka berencana untuk menggunakan tangga yang akan diletakkan di pintu
pagar RSJ tersebut. Rencana telah disusun dengan matang, sebelum mereka kabur
diutuslah orang gila pertama untuk melihat situasi di depan. Kemudian dia melaporkan
pada orang gila kedua.
Gila 1 : "Wah kacau, rencana kita pasti gagal!"
Gila 2 : "Mengapa? Apakah pintu keluar dijaga ketat?"
Gila 1 : "Tidak, sama sekali tidak ada penjagaan!"
Gila 2 : "Jadi mengapa?"
Gila 1 : "Di depan ndak ada pintu, jadi kita gak ada tempat buat naruh tangganya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:24 >
Sumber: Kiriman <iwanZZ(at)>

“

"Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia
orang mati di bawah."
—Amsal 15:24—
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Aloha .... Hmmm ... lomba yang anehhh .... !!!

Lomba Menghirup
DEPKES RI mengadakan Lomba Menghirup bagi segala umur yang penting statusnya
warga negara Indonesia. Sampailah pada hari yang ditentukan dan terpilihlah tiga orang
yang akan diadu untuk memperebutkan gelar juara Menghirup.
Peserta pertama, sekali menghirup dengan hidungnya, Busyet, sebuah motor Tiger
2000 lenyap, terhirup ke dalam hidungnya. Semua penonton bertepuk tangan dengan
meriah.
Peserta kedua, mulai menghirup, o la la ... sebuah mobil Kijang Inova terhirup ke dalam
hidungnya. Seluruh penonton pun memberikan standing applaus.
Peserta terakhir, penonton sudah tidak memperdulikan lagi, karena tidak ada lagi yang
lebih besar yang dapat di hirup oleh peserta ke tiga ini.
Ketika peserta ketiga ini mulai menghirup, tiba-tiba terjadi Gerhana Matahari, keadaan
pun menjadi gelap-gulita, lalu terdengar suara Dewan Juri berkata, "Ini dia
pemenangnya! Lihatlah kita sudah berada di lubang hidungnya!!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+12:1 >
Sumber: Kiriman <Elyz(at)>

“

"Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,
marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita."
—Ibrani 12:1—
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Syalom, Penyakit yang satu dengan yang lainnya kadang juga sambung menyambung
ya ;)

Pengobatan Nenek
Seorang nenek tua pergi ke dokter umum dan mengakui problem yang memalukan:
"Dokter, saya sering kentut tapi tidak berbunyi dan tidak berbau. Sebelum tiba disini,
saya sudah kentut sebanyak 20 kali. Nah, sekarang saya kentut lagi. Dapatkah dokter
menyembuhkan saya?"
Dokter segera menuliskan resep dan berkata, "Obat ini harus diminum dua kali sehari
selama seminggu. Kemudian datang kembali untuk periksa."
Nenek itu menebus resep itu di apotek dan kembali seminggu kemudian. Ketika
dipanggil dokter, dia langsung mencak-mencak, "Obat apa yang dokter berikan? Kentut
saya belum hilang, malah sekarang jadi berbunyi!"
"Tenang, Nyonya. Saya baru mengobati pendengaran Anda dulu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+30:17 >
Sumber: jokes.rileks.com

“

"Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati lukalukamu, demikianlah firman TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan engkau:
orang buangan, yakni sisa yang tiada seorangpun menanyakannya."
—Yeremia 30:17—

90

”

HUMOR 2005
e-humor 1015/Juli/2005
Syalom, Tidak semua orang yang kelihatannya baik itu baik ya :)

Baik Hati
Pada suatu pagi dihari Senin, nampak sebuah bis kota penuh sesak dengan
penumpang. Tiba-tiba naik seorang wanita muda yang cantik.
Seorang pemuda yang duduk ditengah bis tiba-tiba melambaikan tangannya pada si
wanita tadi. Wanita itu dengan segera menghampiri tempat duduk pemuda tersebut,
tentunya dengan bersusah payah karena padatnya penumpang.
Dengan tersenyum manieszz si wanita tadi berharap tentunya pemuda tersebut akan
memberikannya tempat duduk.
Lalu dengan santainya si pemuda tersebut berkata, "Mbak ... berdirinya disini aja!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+4:7 >
Sumber: jokes.rileks.com

mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau
“ "Apakah
tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda
”
engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya."

—Kejadian 4:7—
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Haii ... Hari yang cerah bukan? Kalau cuaca tidak cerah, paling tidak hati Anda harus
selalu cerah ceria :)

Bagi Dua
Budi dan Ari sedang berjalan-jalan di sebuah pedesaan.
Tiba-tiba Budi bertanya, "Ar, nanti kalau kita menemukan seonggok kotoran kerbau,
mau nggak kalau dibagi dua?"
Ari pun menjawab dengan cepat "Nggak! Nggak mau!"
Budi menggerutu, "Huh..dasar rakus!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+9:9 >
Sumber: jokes.rileks.com

“

"Seperti ada tertulis: "Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin,
kebenaran-Nya tetap untuk selamanya."
—2 Korintus 9:9—
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DearAll, Hari ini kita dapat lihat kalau jadi orang pelit tuh akibatnya bisa fatal banget
lhooo .... Buat Chris, smile always ya ....

Orang Pelit
Dua anak Sekolah Minggu sedang bercakap-cakap.
"Coba terka, orang seperti apa yang paling banyak masuk neraka, apakah
pencuri, pembunuh atau orang pelit?" Natanael: "Tentu saja pencuri dan
Samuel : pembunuh! Karena yang satu mengambil harta orang sedangkan yang lain
mengambil nyawa orang." Samuel : "Kata papa-ku orang pelit yang paling
banyak masuk neraka!"
"Ach, masa iya ... ??? Apa dosanya, khan itu hartanya sendiri, suka-suka
Natanael :
donk!"
"Nah, itulah...! Saking pelitnya maka ketika Tuhan Yesus mau minta dosanya
Samuel :
untuk dibuang ke tubir laut yang paling dalam, dia nggak ngasih!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+28:22 >
Sumber: Kiriman dari SMILE ALWAYS <shmily_christ(at)>

“

"Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia
akan mengalami kekurangan."
—Amsal 28:22—
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Sua lagi, Pernah masuk restoran Perancis ... pasti aneh ya .... ;)

Menu Ala Perancis
Bahwa orang beranggapan kalau makanan yang kita santap diberi nama Perancis
kelihatannya akan terasa lebih enak. Hal tersebut disebabkan antara lain karena
anggapan bahwa semua yang berbau Perancis bermutu halus. Perancisinasi juga
membuat orang yang akan bersantap mempunyai citra yang kabur tentang apa
sebenarnya yang ia mau santap.
Misalnya:
"filet mignon" (secara harafiah artinya : irisan yang lembut) "pate de fois gras" (liver
paste) "chevalen" (daging kuda) "Monsieur de Veau" (daging lembu muda, veal)
"Escargot d`France" (bekicot, keong) dsb.
Si Tumini yang warungnya sering dikunjungi turis (backpackers) Perancis, tidak mau
kalah. Dia memasang menu sebagai berikut:
CHEF`S
SPECIAL:'
Oucing Pete de Chine (Oseng Pete Cina) Chateau de Batavie (Soto Betawi) Saiyour de
Lourdes (Sayur Lodeh) Roujaxe d`Oleque (Rujak Ulek) Caf a la Tobruq (Kopi Tubruk)
Cappuccino de Preangers (Bajigur) Naxis Geaux rain (Nasi Goreng) Manioc de Mer
(singkong Rebus) Vouz vour que tans Noir (Bubur Ketan Item)
and special today : Loun Tounqe Saiyour [Lontong Sayur]
Hab Max Janoux Lufaz Bayaour = Habis Makan Jangan Lupa Bayar!!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yehezkiel+2:8 >
Sumber: Milis Diskusi e-AyahBunda

“

"Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang Kufirmankan kepadamu;
janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu
dan makanlah apa yang Kuberikan kepadamu."
—Yehezkiel 2:8—
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Syalom, Sudahkah Anda mengucap syukur untuk hari ini? Kalau belum sebelum baca
humor hari ini, luangkan waktu Anda untuk Dia.

Ucup Dan Komputer
Ucup baru saja belajar mengenal dunia perkomputeran. Ada-ada aja kejadian yang dia
alami.
1. Suatu siang Ucup menelepon toko tempat dia baru saja membeli printer barunya,
"Halo, selamat siang, ini Ucup. Saya tidak bisa ngeprint nih Pak. Setiap saat saya
coba klik `print` di monitor saya malah keluar tulisan `Can`t Find Printer` (printer
tidak ditemukan). Padahal printernya udah saya taruh persis di depan monitor
lho, Pak!"
2. Ucup ketakutan sebab dia menghilangkan sesuatu dari monitornya, dan
menelepon sebuah toko komputer, "Wah ada masalah gawat nih, Pak. Temanku
baru saja memasang `Screen Saver` di monitorku. Tapi setiap saya
menggerakkan mouse, `screen savernya` hilang!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+13:7 >
Sumber: Kiriman Welni <welni(at)>

“

"Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang,
tetapi engkau akan mengertinya kelak."
—Yohanes 13:7—

95

”

HUMOR 2005
e-humor 1020/Agustus/2005
DearAll, Eh ... siapa tahu humor hari ini bisa jadi skenario buat serial Bajaj Bajuri ya ;)

Oneng Ke Pasar
Bajuri sedang nganterin Oneng ke pasar.
Bajuri : "Neng, coba deh lu keluarin pale lu dikit buat ngecek lampu sein bajaj abang
nyale kagak?"
Oneng : "Oh iye, Bang ...."
Bajuri : "Gimana Neng? Nyale kagak?"
Oneng : "Rusak Bang! Lampunye soak ... dari tadi cuma nyale ... mati ... nyale ... mati ...
nyale ... mati ....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >
Sumber: Kiriman dari Evi <evie(at)(at)>

“

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

Penyuluhan Kesehatan
Seorang dokter muda berparas cantik dari kota melakukan penyuluhan kesehatan di
suatu desa. Kepada penduduk desa yang sudah berkumpul di halaman puskesmas,
dokter itu berkata, "Menjaga kesehatan diri sendiri dimulai dari bagaimana menjaga
kesehatan mulut."
Lalu dokter itu menoleh ke sekumpulan bapak-bapak. "Saya ingin tahu, seberapa sering
bapak-bapak menggosok gigi?"
Warga 1 : (agak malu-malu) "Kalo saya sih cukup sekali sehari."
Warga 2 : "Payah! Saya 3 kali sehari."
Dokter
: "Bagaimana perhitungannya?"
"Pagi hari setelah sarapan, siang hari setelah makan, dan malam hari
Warga 2 :
sebelum tidur."
Warga 3 : "Gitu aja sombong ... saya dong 12 kali!"
Dokter
: "Wah ... itu bagaimana ngitungnya?"
Warga 3 : "Januari, Februari, Maret, ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+1:13 >
Sumber: jokes.rileks.com

segala sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku sebagai contoh
“ "Peganglah
ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus." ”
—2 Timotius 1:13—
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DearAll, Pernah dihukum? Kalau yang satu ini pernah ngalamin gak?

Hukuman Aneh
Si Soleh "buang gas" di dalam kelasnya. Gurunya jadi marah banget dan menyuruh si
Soleh keluar dari kelas. Si Soleh keluar kelas dengan senyum besar lalu tertawa
terbahak-bahak di luar kelasnya.
Kebetulan kepala sekolahnya lewat, "Soleh, ngapain kamu di luar disini?"
"Gini Pak, saya 'buang gas' dalam kelas, dan Ibu Guru nyuruh saya keluar," jawab
Soleh.
"Trus kamu kok malah ketawa-ketawa?" tanya Kepala Sekolahnya lagi.
"Lah, gimana gak ketawa, Pak, saya yang 'buang gas' eh temen-temen yang dihukum
dengan menghirup 'gas beracun' di dalam kelas, trus saya malah disuruh menghirup
udara segar di luar!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+11:32 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak
akan dihukum bersama-sama dengan dunia."
—1 Korintus 11:32—
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Syalom, Pergi ke gereja harus rapi? Iya donk ... tapi yang terpenting lagi, harus "bersih"
hatinya .... :))

Penampilan
Seorang tua, bekas pendaki gunung, baru saja pindah ke sebuah kota. Pada suatu
minggu dia masuk ke gereja terbesar di kota itu. Pakaian pak tua itu bersih, tetapi dia
mengenakan celana jeans, kaos tidak berkerah, bertopi, berjaket kulit, dan bersepatu
kets yang tidak bisa dibilang masih bagus.
Seluruh jemaat yang sudah lama menjadi anggota gereja itu mengenakan baju dan
sepatu yang mahal juga bermerek. Saat pak tua itu duduk di sebuah tempat, orangorang yang sudah duduk di situ langsung menjauh dan pindah tempat duduk. Tidak ada
seorang pun yang menyalami dan meyapa pak tua ini. Dengan tidak sungkan-sungkan
mereka memperlihatkan kepada pak tua ini bahwa mereka tidak menyukai
kehadirannya.
Saat khotbah, pendeta memberikan khotbah yang panjang mengenai kebutuhan dana
yang selalu dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan. Saat kebaktian selesai, Pak
Pendeta menghampiri pak tua dan berkata, "Minggu depan, kalau Anda datang lagi
kemari, sebelumnya berbicaralah dulu dengan Tuhan. Tanyakan pada Dia penampilan
seperti apa yang pantas untuk menyembah dan memuji Dia dalam gereja."
Pak tua mengiyakan permintaan Pak Pendeta sambil tersenyum.
Minggu berikutnya, Pak Tua datang lagi. Masih dengan penampilan seperti minggu lalu,
jeans, jaket kulit, kaos oblong, dan sepatu ketsnya.
Dan sekali lagi dia dijauhi oleh semua jemaat.
Pak Pendeta mendekati dia dan berkata, "Loh, minggu lalu kan saya sudah bilang kalau
Anda harus bertanya kepada Tuhan, penampilan seperti apa yang pantas untuk masuk
dalam rumah-Nya!"
"Oh ... jangan kuatir ... Pak Pendeta, saya sudah tanyaken kok," jawab pak tua sambil
tersenyum.
"Kalau Anda sudah bertanya kepada Tuhan, apakah Dia mengatakan pada Anda bahwa
penampilan seperti ini yang pantas untuk masuk dalam rumah- Nya?" tanya Pak
Pendeta lagi.
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Dengan tenang pak tua menjawab, "Begini Pak, Tuhan bilang sama saya, Dia tidak
punya petunjuk apa-apa bagaiamana seharusnya penampilan saya untuk beribadah
dalam gereja ini. Dia bilang, sekali pun Dia belum pernah masuk ke gereja ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Samuel+16:7 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau
perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia
yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat
hati."
—1Samuel 16:7—
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Haiii .... HP udah jadi barang biasa, bukan lagi barang mahal yang hanya bisa dimiliki
kalangan orang borjuis .... Tapi tetap aja kudu ati-ati kalau bawa HP mewah, resiko
dirampok pasti ada. karena para rampok sekarang juga pengen punya HP model
terbaru. Kalau HP nya bukan model terbaru dia malu donk dibilang, "Rampok kok gak
gaul!" :))

Teknologi HP
Pada jam istirahat kami membicarakan hal-hal seputar teknologi HP yang saat ini
semakin canggih saja. Tetapi seiring perkembangan teknologi tersebut, berkembang
pula gerombolan pencuri HP.
"Wahh ... kalau gitu lebih baik kembali ke HP yang jaman dulu lagi aja ya, yang besar,
hitam putih dan tidak polyphonic," kata Sadrah, salah satu staf yang kumpul bareng saat
itu, "yang penting kan bisa dipake buat SMS-an dan telepon. Murah meriah dan aman,
karena kagak bakalan deh ... dilirik rampok!"
Tiba-tiba Hardhono menimpali, "HP gituan emang kagak bakalan dilirik rampok, tapi apa
lo mau terima resiko kagak dilirik cewek juga?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+10:34 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang
hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan
sukacita, sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang
lebih menetap sifatnya."
—Ibrani 10:34—
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Syalom, Profesi yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kerjakanlah itu dengan
penuh tanggung jawab.

Kisah Seorang Dokter
Ari, seorang dokter rumah sakit jiwa sudah berhari-hari ini merhatiin satu pasiennya,
Yanto. Sepanjang hari si Yanto ini kerjaannya cuma nempelin kuping ke dinding seperti
sedang dengerin sesuatu dari balik tembok itu.
Setelah 1 minggu, Ari mutusin untuk mencari tahu, suara apa sih yang selalu
didengerkan si Yanto dari balik tembok itu. Si Ari lalu nempelin kupingnya ke tembok itu,
dan ternyata gak ada suara apa-apa.
"Pak Yanto, saya tidak mendengar suara apapun dari balik tembok ini!" tegur Ari pada
pak Yanto yang masih rajin aja nempelin kupingnya di tembok.
Yanto langsung menjawab, "Udah tahu Dok, lha wong saya juga cuma kurang kerjaan
aja kok!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Wahyu+3:8 >
Sumber: Redaksi e-Humor

"Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang
“ tidak
dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa,
”
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku."

—Wahyu 3:8—
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DearAll, Mengampuni dan melupakan, itulah yang Yesus lakukan .... supaya kita juga
mau selalu mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain pada kita :))

Mengampuni dan Melupakan
Waktu baru aja nikah, Pak Rudy bikin kesalahan besar terhadap Yuli, isterinya. Yuli
marah banget. Tetapi Rudy dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya ... dan Yuli
mau memaafkannya.
Walaupun begitu, dari hari ke hari, Yuli selalu aja menyinggung masalah itu.
"Yuli sayang," kata Rudy suatu hari karena sudah tidak sabar dengan sindiran Yuli,
"kenapa sih masalah itu diungkit-ungkit terus? Komitmenmu kan 'mengampuni dan
melupakan'?"
"Siapa yang bilang aku tidak mengampuni dan melupakan?" jawab Yuli, "Aku tuh cuman
gak mau kamu lupa kalau aku adalah seorang isteri yang mengampuni dan melupakan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kolose+3:13 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang
lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti
Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."
—Kolose 3:13—
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DearAll, Dolar lagi tinggi, harga rumah ikutan naik gak ya?

Rumah Baru
Pak Sadrah lagi jalan-jalan sama dua anaknya, Sarah (4 tahun) dan Hana (5 tahun).
Waktu perjalanan pulang ke rumah, mereka melewati sebuah rumah yang ada
tulisannya "DIJUAL".
Pak Sadrah kelihatannya tertarik dan berhentiin mobilnya di depan rumah itu. Waktu
lihat papanya sedang ngangguk-ngangguk sambil ngelihat rumah itu, Sarah langsung
komentar, "Papa ngapain sih?"
Pak Sadrah bilang dia sedang melihat rumah itu karena bagus banget. Lalu Sarah tanya
lagi, "Emangnya Papa mau beli rumah baru ya?"
"Mungkin," jawab Pak Sadrah.
Dengan kening berkerut Sarah bertanya, "Tapi Pa, gimana cara ngebawanya pulang?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+13:11 >
Sumber: Kiriman dari Sadrah (sadrah(at))

“

"Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1Korintus 13:11—
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Syalom, Bahasa isyarat asyik juga lho buat ngobrol :))

Ade Dan Anjar
Ade dan Anjar, dua orang yang tuna rungu sedang ngerumpi di sebuah warung kopi
tentang kepulangan mereka yang telat tadi malam.
Ade dengan bahasa isyarat ngomong ke Anjar, "Isteriku tadi malam tidur nyenyak
banget, jadi aku bisa diam-diam masuk ke kamar dan tidur tanpa dimarahin. Trus
gimana nih dengan kamu, sukses juga gak?"
Anjar mulai berbicara pula dengan bahasa isyarat, "Wah kamu beruntung banget!
Isteriku waktu itu belum tidur, sengaja nungguin aku. Waktu aku masuk kamar, mulai
deh dia dengan wajah angkernya itu marah-marah, mencak-mencak, dan berteriakteriak kepadaku."
Ade lalu bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan?"
Dengan bahas isyarat Anjar menjawab, "Tutup mata!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+27:15 >
Sumber: Redaksi e-Humor

serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya
“ "Seorang isteri yang suka bertengkar
menitik pada waktu hujan."
”
—Amsal 27:15—
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DearAll, Di jaman elit (ekonomi sulit) seperti sekarang ini, pasti pengennya minta naik
gaji terus deh .... ;)

Minta Naik Gaji
Karyawan : "Bos, saya sudah bekerja di sini 11 tahun, melakukan pekerjaan 3 orang
dengan gaji untuk satu orang. Saya ingin gaji saya dinaikkan bulan ini juga!"
Bos
: "Wah, saya tidak bisa menaikkan gajimu, tapi kalau Anda bersedia
mengatakan kepada saya dua orang yang sudah membuatmu menderita itu,
saya akan segera memecat mereka."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+16:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak
tanpa keadilan."
—Amsal 16:8—
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Halo, Jadi pegawai memang harus sabar, apalagi kalau ketemu pelanggan yang kurang
pengertian :))

Pegawai Pos
Karena sudah lama kerja di kantor Pos, Endah terbiasa menghadapi para pelanggan
yang rewel. Suatu siang, seorang pelanggan mendatangi mejanya dengan sedikit
kasar, tapi Endah bisa menghadapi dengan kelemahlembutan, "Ada masalah apa, Bu?"
"Tadi pagi saya ke pasar, eh waktu pulang di depan pintu rumah saya ada secarik
kertas yang mengatakan, tadi pagi tukang pos ke sini nganterin paket dan ternyata gak
ada orang di rumah. Tapi dia pasti bohong, suami saya itu seharian di rumah kok, gak
kemana-mana! Dan suami saya gak dengar apapun, apalagi suara ketukan pintu tukang
pos Anda!"
Endah lalu minta maaf dan lantas mencarikan paket ibu tersebut. Setelah ditemukan
langsung diberikan.
"Bagus!" kata ibu itu lega, "kami sudah menunggu lama kiriman ini!"
"Kalau boleh tahu, apa itu, Bu?" tanya Endah penasaran.
"Oh ini, alat bantu untuk pendengaran suamiku!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+4:10 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah."
—1Petrus 4:10—
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DearAll, Artis lagi pada rame-rame cerai, tetapi sebagai anak Tuhan, ingatlah,
perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan.

Perceraian
Yanti dan Budi sedang berada di pengadilan untuk mengurus perceraian mereka.
Hakim bertanya, "Budi, apakah benar tiga tahun terakhir ini, kamu tidak pernah bicara
kepada Yanti?"
Budi menjawab, "Iya Pak Hakim."
"Dan apakah Anda bisa menjelaskan mengapa perbuatan yang seharusnya tidak Anda
lakukan pada isteri Anda itu bisa terjadi?" tanya Pak Hakim lagi.
"Sebenarnya, saya diam karena tidak mau memotong pembicaraannya, Pak Hakim."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:27 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Adakah engkau terikat pada seorang perempuan?
Janganlah engkau mengusahakan perceraian!
Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan?
Janganlah engkau mencari seorang!"
—1Korintus 7:27—
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Syalom, Waduuhhh ... playboy emang seneng banget deh menggunakan kesempatan
dalam kesempitan ;)

Kain dan Ciuman
Siti sedang membeli kain di sebuah toko kain, "Mas, saya mau beli kain yang ini.
Berapa harganya ya?"
"Oh, murah Mbak, per meternya cukup dibayar satu ciuman saja," jawab si pemilik toko
sambil mengerlingkan matanya kepada Siti.
"Oke," kata Siti, "kalau gitu saya ambil deh 10 meter."
Si pemilik toko bahagia banget. Dia segera memotong kain itu menjadi 10 meter dengan
semangat membayangkan 10 ciuman yang akan diberikan Siti, si gadis cantik itu,
kepadanya.
Waktu kain sudah selesai dibungkus, Siti menerima bungkusan itu, dan dengan
senyumnya yang paling manis Siti berkata sambil menunjuk kepada kakek-kakek yang
sedari tadi bersamanya, "Kakek saya yang akan bayarin harga kainnya ke Mas."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+6:25 >
Sumber: LABLaugh

“

"Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh
bulu matanya."
—Amsal 6:25—
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Hai semua :) Mari kita ketawa yo' 30 detik ajaa ... supaya syaraf-syaraf yang tegang
bisa jadi kendor lagi :)

Ketawa Donk!
Ipul turun dari tangga dengan mata berair. Ibunya bertanya, "Sekarang kenapa lagi?"
"Bapak sedang menggantung gambar di dinding trus tangannya ketumbuk palu," kata
Ipul sambil menyeka air matanya yang masih tersisa.
"Ah, itu kan gak terlalu serius," kata ibunya. "Ibu tahu kamu sedih karena tangan Bapak
jadi sakit, tetapi anak lelaki seharusnya tidak menangis untuk sesuatu seperti itu. Malah
seharusnya kamu ketawa- ketawa donk, kan lucu tuh!"
Dengan gemas Ipul menjawab, "Bu, dari tadi Ipul emang udah ketawa!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+1:6 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus
berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan.
—1Petrus 1:6—

110

”

HUMOR 2005
e-humor 1034/September/2005
Aloha, Masakan isteri? Pasti enak ya :)

Mengeluh Terus
Ibu Vida dan Ibu Anik sedang ngobrol tentang rumah tangganya masing- masing.
Ibu Vida berkata, "Kami sudah nikah 25 tahun, dan tiap malam, suamiku selalu
mengeluh tentang makanan di rumah. Tidak ada satu malam pun yang dia lewatin
tanpa ngeluh ... ngeluh ... dan ngeluh ... tentang masakan hari itu."
Dengan heran Ibu Anik bertanya, "Wahh ... sungguh menyebalkan. Emangnya keluhan
suami Ibu gak bikin jengkel gitu?"
Ibu Vida dengan santai menjawab, "Loh kenapa harus aku yang jengkel kalau dia gak
suka dengan masakannya sendiri?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:3 >
Sumber: Buffalosjokes

terhadap isterinya, demikian pula isteri
“ "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya
terhadap suaminya."
”
—1Korintus 7:3—
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DearAll, Bergerak cepat dalam segala hal sangat menguntungkan lhoo ... :)

Gerak Cepat
Seorang tukang kayu sedang memberikan kesaksian tentang sebuah kecelakaan yang
dia saksikan minggu lalu. Pengacara dari si tersangka mencoba memojokkannya
dengan banyak pertanyaan, termasuk pertanyaan seberapa jauh jarak si tukang kayu
dari tempat kejadian perkara.
Tukang kayu itu menjawab dengan mantap, "233,59 sentimeter."
"Apa? Mengapa Anda begitu yakin dengan jarak itu?" tanya si pengacara.
"Saya sudah tahu kok, cepat atau lambat pasti ada orang bodoh yang akan
menanyakan hal ini. Jadi begitu kecelakaan terjadi, saya langsung mengukurnya!"
jawab si tukang kayu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+24:26 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir."
—Amsal 24:26—
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Syalom, Kalau ada penyakit dalam tubuh Anda, yakinlah Tuhan akan memberikan
jamahan-Nya.

Penyakit Kronis
Seorang pasien berkata, "Berikan saya berita buruknya terlebih dahulu!"
Dokter menjawab, "Anda kena penyakit jantung kronis!"
"Oh, tidak! Lalu berita apa yang lebih buruk lagi dari itu?" tanya si pasien lebih lanjut.
"Anda juga terkena penyakit pikun (Alzheimer) yang sudah sangat akut dan sulit untuk
disembuhkan!"
Dengan mata berbinar pasien itu berkata, "Oh ... baguslah kalau begitu, berita itu tidak
terlalu buruk kok. Paling tidak aku tidak sedang sakit jantung!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:24 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana
rupanya."
—Yakobus 1:24—
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Hai, Punya masalah? Tuhan pasti akan berikan solusi terindah untuk kita :)

Ali dan Baba
Ali punya masalah dengan pernikahannya dan selalu mencoba mencari cara untuk
melepaskan diri dari masalah tersebut.
Suatu hari Ali dan Baba sedang ngobrol. Baba menasihatinya, "Kamu harus tahu, tidak
jarang Tuhan memakai isteri kita untuk menyampaikan kehendak-Nya."
Dengan wajah setengah tidak terima dan setengah ingin tertawa Ali berkata, "Wow! Aku
kok gak nyangka ya, Tuhan memakai bahasa seperti itu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: Clean Jokes

“

"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."
—1Petrus 3:7—
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DearAll, Bagus nih untuk disimak ;)

Alasan-Alasan
Ada aja alasan untuk tidak datang ke gereja. Kalau kita menyebutkan beberapa
alasannya dan mengaplikasikannya ke dalam satu kegiatan penting kita sehari-harinya,
seperti makan, alasan-alasan itu akan terlihat seperti ini: ==> "makan" sama dengan "ke
gereja".
1. Saya tidak suka "makan" seperti anak kecil.
2. Orang yang setiap saat "makan" adalah orang munafik karena sebenarnya
mereka tidak lapar.
3. Ada banyak macam jenis "makanan", saya tidak bisa memilih yang mana yang
bisa harus saya pilih.
4. Saya sudah terbiasa "makan", sekarang saya sudah bosan dan memutuskan
untuk berhenti.
5. Saya hanya "makan" di saat-saat tertentu, seperti saat Natal atau Paskah.
6. Tidak ada satu pun teman yang mau "makan" dengan saya.
7. Saya akan mulai "makan" saat sudah beranjak tua.
8. Saya tidak punya waktu untuk "makan".
9. Saya tidak percaya bahwa "makan" dapat membuat manusia sehat. Itu hanya
mitos belaka.
10. Saya akan "makan" hanya jika saya punya uang.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+10:25 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan
semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat."
—Ibrani 10:25—
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Syalom, Ada apa ya dengan ulat bulu di bawah ini?

Ulet Bulu
Silvi kecil sedang mengikuti kegiatan camping pertamanya bersama dengan ayah dan
pamannya.
Sementara ayah dan pamannya memasang tenda Silvi yang tomboi itu berlari lebih
dalam ke kebun perkemahan dan memanjat sebuah pohon. Tidak lebih dari lima belas
menit dia sudah kembali ke kemahnya dengan kaki berdarah dan wajah pucat.
"Ada apa?!" tanya ayahnya.
"Aku diserang ulet bulu!" tangis Silvi meraung-raung.
Ayah dan pamannya langsung tertawa terbahak-bahak, "Ulet bulu itu tidak mematikan,
Silvi!"
"Dengar," geram Silvi dengan rasa kesal, "kalau ulat bulu itu bisa membuatmu lompat
dari ketinggian dua meter, dia bisa sangat mematikan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+12:26 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa
kamu kuatir akan hal-hal lain?"
—Lukas 12:26—
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DearAll, Apa dampak kenaikan BBM bagi Anda?

Jadi Miskin
Daniel : "Pak, saya kok gak dapat dana kompensasi BBM?"
Pak RT : "Loh, waktu pendataan kan Pak Daniel tidak termasuk keluarga miskin."
"Wahh ... itu kan waktu petugas mendata waktu BBM belum naik. Sekarang
Daniel :
BBM sudah naik ... berarti saya jadi miskin donk, Pak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+6:20 >
Sumber: Harian Umum Suara Merdeka

memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu
“ "Lalu Yesusyang
miskin,karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah."
”
—Lukas 6:20—
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Haiii ... :) Punya binatang peliharaan ... pasti senang ya kalau mereka pintar.

Menang!
Ary ngikutin anjingnya ke lomba binatang pintar yang diadakan di sekolahnya. Ada
hadiah untuk anjing terkecil, anjing terpintar, anjing tercantik, anjing termanis, dan
anjing tercerdik.
Supaya anjingnya bisa menang salah satu dari hadiah yang disediakan, Ary membuat
sebuah strategi jitu.
Saat lomba dimulai Ari berkata kepada anjingnya, "Mercy, berapa jumlahnya dua
ditambah dua, dikurangin empat?"
Anjingnya tetap diam dan tak bersuara di tempatnya. Saat anjingnya sedang
menggerakkan kepala tiba-tiba Ary berteriak, "Ya, betul sekali Mercy!"
Dan Mercy pun memenangkan hadiah sebagai anjing terpintar.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Wahyu+3:21 >
Sumber: Buffalos Jokes

“

"Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas
takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan
Bapa-Ku di atas takhta-Nya."
—Wahyu 3:21—
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Syalom, Sudahkah Anda menyenangkan pasangan Anda hari ini?

Diskon Perhiasan
Bram, seorang tukang service alarm, sedang memperbaiki alarm di sebuah toko
perhiasan. Penjaga toko memberitahukan bahwa sedang ada diskon 40% untuk produk
perhiasan tertentu.
"Saya jamin, pacar Anda pasti akan senang jika Anda membelikan dia perhiasan ini,"
kata si penjaga toko.
"Wahhh, saya gak punya pacar tuh, Mbak," jawab Bram.
"Apa? Hari gini gak punya pacar?" respon si penjaga toko.
Dengan santai Bram menjawab, "Iya, isteri saya gak ngijinin saya punya pacar sihhh!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+4:4 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu
sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan."
—1Tesalonika 4:4—

119

”

HUMOR 2005
e-humor 1043/September/2005
DearAll, Sirik? Jangan donk ahh ....

Pak Sukairi
Seorang dokter baru tiba di desa Sukarame. Dia dapat menyembuhkan berbagai
penyakit. Semua orang di desa itu takjub, kecuali Pak Sukairi.
Suatu hari Pak Sukairi mengunjungi dokter tersebut untuk membuat dokter itu menjadi
dokter yang tidak istimewa lagi.
"Pak dokter, saya kehilangan indera perasa saya. Saya tidak bisa merasakan apapun,
jadi apa yang bisa Anda lakukan?" tantang Pak Sukairi.
Dokter itu menggelengkan sedikit kepalanya lalu mengerutkan kening lalu berkata
kepada Pak Sukairi, "Anda hanya membutuhkan botol no. 27 ini!"
Botol bernomor 27 itu dikeluarkan dokter dari lemari obatnya dan dia minta kepada Pak
Sukairi untuk meminumnya. Pak Sukairi meminum obat itu dan dalam hitungan detik
Pak Sukairi memuntahkannya, "Huuuhh rasanya seperti racun!" teriak Pak Sukairi.
"Heiii ... sakit Anda sudah sembuh, Pak. Obat itu bisa mengembalikan indera perasa
Anda," kata dokter tersebut. Dan Pak Sukairi pun pulang dengan jengkel.
Satu bulan kemudia pak Sukairi datang lagi ke dokter tersebut, dengan maksud jelek
yang sama dengan dulu dengan keluhan yang berbeda, "Dok, saya tidak bisa ingat
apapun!"
Dokter terdiam agak lama, dan mengerutkan kening sekerut-kerutnya sambil bergumam
sendiri. Pak Sukairi bersorak dalam hatinya, "Kali ini dokter itu pasti kebingungan dan
tidak bisa kasih obat yang manjur."
Tiba-tiba dokter itu berkata, ""Anda hanya membutuhkan botol no. 27 ini, karena ....."
Sebelum dokter itu menyelesaikan kalimatnya, Pak Sukairi sudah kabur terbirit-birit!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+6:4 >
Sumber: Clean Jokes

"ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya
“ ialah
mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah,
”
curiga,"
120

HUMOR 2005
—1Timotius 6:4—

e-humor 1044/September/2005
DearAll, Membeli sesuatu yang dobel apakah itu berarti kembar?

Tes Kehamilan
Isteriku menyampaikan kabar gembira, "Pa, tadi pagi aku beli alat tes kehamilan dan
ternyata positif, aku hamil!"
Wahh ... aku senang sekali sampai-sampai kucium isteriku berulang kali saking
senangnya.
"Tapi kabar gembiranya bukan cuma itu, Pa!" kata isteriku lagi, "kita akan punya anak
kembar!"
"Lho kok kamu tahu?" tanyaku dengan kebingungan karena tidak mungkin dia bisa tahu
anaknya kembar hanya dengan hanya alat tes kehamilan.
"Gini lho, aku tadi belinya alat tes yang satu bungkus isinya dua alat tes," isteriku
mencoba menjelaskan, "dan dua-duanya hasilnya positif, berarti anak kita kembar
kan!?"
Aku pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak ha ha ha ha ha ha ha ....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+26:4 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau
sendiri menjadi sama dengan dia."
—Amsal 26:4—
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DearAll, Segala sesuatu boleh berubah, tetapi perubahan bukanlah suatu bencana
besar .... :)

Tetap Sama
Seorang suami mengunjungi seorang konselor pernikahan, "Di tahun pertama
pernikahanku, ketika pulang dari kantor, aku pasti akan disambut oleh isteri dan
anjingku. Isteriku akan langsung membawakan sepatuku ke dalam rumah dan anjingku
akan menggonggong sambil mengelilingiku. Sekarang setelah 10 tahun menikah
semuanya berubah. Aku pulang ke rumah, anjingku membawakan sepatuku masuk ke
dalam rumah dan isteriku akan berjalan mengelilingiku sambil berteriak-teriak
kepadaku."
Kenapa harus mengeluh?" tanya si Konselor, "Anda tetap dapat pelayanan yang sama
bukan?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+13:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamalamanya."
—Ibrani 13:8—
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DearAll, Buat yang rumahnya masih ngontrak, pernah gak punya pengalaman seperti
ini?

Pesanan Kilat
Seorang ibu rumah tangga menelepon sebuah toko binatang dan berkata, "Pak, saya
mau pesan 3000 ekor kecoa saat ini juga."
"Ya, ampunnnn ... kenapa Ibu mau pesan kecoa segitu banyaknya?" tanya si pemilik
toko.
"Gini lho, Pak," jawab si Ibu, "Hari ini saya mau pindah kontrakan. Yang punya rumah
kontrakan lama bilang saya harus ninggalin rumahnya ini dalam keadaan seperti waktu
saya datang dulu! Gitu lhoooo!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Petrus+2:20 >
Sumber: Clean JokesHaloo,

“

"Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita,
Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi
terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada
yang semula."
—2Petrus 2:20—
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Lift macet? Gak jadi soal dehh ... kan masih ada tangga darurat ;)

Tangga Darurat
Dono, Kris, Sadrah kerja di sebuah gedung di lantai 102.
Suatu hari lift kantor mereka macet dan itu berarti mereka harus naik ke kantor mereka
dengan menggunakan tangga.
Untuk mengisi waktu, sambil naik tangga mereka memutuskan Dono bernyanyi, Kris
bercanda, dan Sadrah cerita. Setiap naik ke tingkat berikutnya, mereka akan saling
berganti giliran tersebut sampai akhirnya sampai ke lantai tempat kerja mereka.
Saat sampai di lantai ke 100, Dono menyanyikan lagu terakhirnya. Saat sampai di lantai
101, Kris mengeluarkan candaannya. Dan ketika tiba di lantai 102, Sadrah berkata,
"Kita lupa mengambil kunci tangga darurat di Satpam!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+2:25 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatanperbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam
rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain?"
—Yakobus 2:25—
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DearAll, Seneng ke dokter gigi? Harus itu ... demi kesehatan gigi dan mulut Anda ;)

Tawar Menawar
Puji pergi ke dokter gigi untuk dicabut giginya. Saat dia membuka mulutnya, dokter
mengatakan giginya yang lain juga perlu di bor, Puji bertanya berapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk semua proses itu.
"Hanya lima menit," kata si dokter dengan bangganya. "Anda akan sudah keluar dari
sini bahkan sebelum Anda sadar kalau gigi Anda sudah dicabut. Saya jamin Anda tidak
akan merasakan apapun, paling lama 10 menit kita sudah selesai!"
"Berapa biayanya, Dok!" tanya Puji.
"Seratus lima puluh ribu rupiah," kata dokter itu dengan suara pelan.
"Ya ampunn," kata Puji, "Itu namanya pemerasan, Dok. Masa hanya megang-megang
mulut saya selama 5 - 10 menit biayanya 150.000 rupiah sih?"
"Ya sudah, saya kasih yang spesial dehhh!" kata dokter itu, "saya akan pegang-pegang
mulut Anda selama 20 menit .....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+10:24 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1Korintus 10:24—
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DearAll, Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh unta :)

Unta
Seekor induk unta dan anaknya sedang ngobrol, "Mam, kok kita punya tiga jari kaki
yang besar sekali?"
"Oh, itu supaya ketika kita mengarungi padang gurun, jari kaki kita menolong untuk
tetap berada di atas pasir yang lembut," jelas ibunya.
Dua menit kemudian anak unta itu bertanya lagi, "Mam, kok kita punya bulu mata yang
panjang sih?"
"Bulu mata itu berfungsi untuk melindungi mata kita dari pasir di sepanjang perjalanan
kita di padang gurun," kata ibunya lagi.
"Trus ... kenapa kita punya dua ponok besar di belakang kita?"
"Kalau itu untuk menolong tubuh kita menyimpan cadangan air. Jadi waktu kita
melintasi padang pasir kita bisa tidak minum selama berhari-hari." kata ibunya lagi.
"Kalau begitu aku mau menyimpulkan ... kita punya kaki yang besar untuk menolong
kita membenamkan kaki di pasir, bulu mata yang panjang untuk melindungi mata kita
dari pasir, dan kita punya dua ponok besar untuk menyimpan cadangan air supaya bisa
bertahan selama berhari-hari di padang pasir," kata si anak unta itu.
"Ya, sangat betul, Sayang," kata ibunya bangga.
"Lalu ... Mama ... kenapa kita tinggal di kebun binatang?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+104:24 >
Sumber: LABLaugh

“

"Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan
kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu."
—Mazmur 104:24—
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Syalom, Memberi pelajaran berharga kepada mereka yang bersalah memang harus
diusahakan.

Pelajaran
Seorang wanita frustasi dengan kebiasaan suaminya yang suka mabuk. Dia
memutuskan untuk memberi suaminya pelajaran.
Dia berdandan menyeramkan seperti setan, dan ketika suaminya pulang dari bar,
wanita itu melompat dari balik pintu, berteriak sambil tertawa histeris, menakut-nakuti
suaminya.
"Kamu tidak bisa menakut-nakutiku," kata si suami yang sedang mabuk itu, "Aku kan
menikah dengan kakak perempuanmu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kolose+3:16 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang
lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu
mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu."
—Kolose 3:16—
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Haiii .... Menjadi pramugari enak ya ... bisa terbang dengan gratissss ... :)

Tugas Pramugari
Salah satu tugasku yang paling sulit sebagai pramugari adalah menegakkan peraturanperaturan di pesawat terbang tanpa harus membuat penumpang merasa dikekang.
Aku harus berjalan di sepanjang gang pesawat untuk meminta penumpang mematikan
komputer mereka, tidak memainkan permainan elektronik, dan tidak mengaktifkan
telepon seluler, yang dapat mengakibatkan kekacauan informasi antara pilot dan
menara pengontrol lalu lintas udara.
Saat pesawat mulai mendarat, seorang penumpang tidak mematikan telepon
selulernya. Saya menegurnya dan berkata, "Pak Anda tidak boleh berbicara di ponsel
Anda selama kita belum mendarat!"
"Saya tidak sedang berbicara kok," kata penumpang itu, "Saya hanya sedang
mendengarkan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+3:36 >
Sumber: Clean Jokes

"Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi
“ barangsiapa
tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka
”
Allah tetap ada di atasnya."

—Yohanes 3:36—
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Huallooo .... :) Akhir bulan nihhh .... udah pada gajian? Kalau belum tahan dehhh ...
bentar lagi khannn ... :)

Anting Satu
Daniel memperhatikan asistennya, Elias menggunakan sebuah anting di telinga kirinya.
Daniel sangat tahu bahwa Elias bukanlah seorang pria yang mengikuti tren masa kini,
jadi dia sangat shock dengan "gaya baru" Elias ini.
Daniel menghampiri Elias dan berkata, "Aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba pake
anting satu seperti itu."
"Ah ... jangan dijadikan masalah besar deh, ini kan cuma sekedar anting," kata Elias
dengan malas.
"Oh begitu? Kapan kamu mutusin untuk pake anting satu seperti itu?" tanya Daniel lagi.
"Sejak anting ini ditemuin isteriku nyangkut di kemejaku."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+35:6 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kaulakukan terhadap Dia? Kalau
pelanggaranmu banyak, apa yang kaubuat terhadap Dia?"
—Ayub 35:6—
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DearAll, Kalau di gereja Anda ngapain aja?

Jangan Berisik!
Sebelum mengakhiri kelasnya, guru Sekolah Minggu bertanya kepada murid-muridnya.
Guru : "Kenapa kalo di gereja kita tidak boleh berisik?"
Murid : "Karena di gereja ada yang lagi tidur."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:13 >
Sumber: e-AyahBunda

“

"Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu
dan engkau akan makan sampai kenyang."
—Amsal 20:13—
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Syalom, Masih dari dunia si kecil .... :)

Puisi Itong
Itong harus membuat puisi tentang PAHLAWAN. Setelah jadi beginilah puisinya.
Aku pahlawan kecil
Yang gagah berani ....
Bila Belanda datang aku serang
Bila Belanda Nyerang, Aku bilang ...
"Idiiih beraninya sama anak kecil ..."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:20 >
Sumber: e-Ayahbunda
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Haii ... Ayooo jadi pria yang gentleman donkkk ... :))

Nggak Tega
"Gua suka nggak tega ngeliat ada cewek berdiri kalau lagi naik bus, apalagi
pas gua dapet duduk ...."
Cewek : (kagum) "Terus, apa yang Mas lakukan?"
Cowok : "Gua langsung pura-pura tidur...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+19:17 >
Cowok :

Sumber: Kiriman dari NN

“

"Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN,
yang akan membalas perbuatannya itu."
—Amsal 19:17—
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DearAll, Humor hari ini memberikan pelajaran moral agar kita berhati-hati dalam
berbicara.

Badut-Badut
Vian, anak laki-laki Dono terpaksa harus ikut bekerja bersamanya karena isteri Dono
sedang keluar kota. Dono tidak lupa memperkenalkan stafnya kepada Vian. Walaupun
tampak malu-malu, Vian tetap mau berkenalan dengan banyak staf disitu.
Dalam perjalanan pulang Vian selalu murung. Dono merasa tidak alasan bagi Vian
untuk murung seperti itu. Akhirnya rasa penasaran Dono terjawab ketika Vian protes,
"Mana badut-badutnya, Pa? Kata Papa ke Mama kemarin, di kantor Papa banyak
badutnya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:12 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai,
berdiam diri."
—Amsal 11:12—
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Syalom, Televisi memang sangat mudah mengalihkan perhatian anak :(

Belajar!
Sepulangnya dari kerja Pak Daniel mendapati anaknya, Silvi sedang menonton film.
"Kamu ini kalau gak main barbie, baca komik, main PS, ya nonton ... kapan
belajarnya?" tegur Pak Daniel.
"Silvi sudah belajar kok, Pa!" jawab Silvi tanpa sedikit pun melepaskan pandangannya
dari televisi.
"Kapan?" tanya Pak Daniel.
"Tadi Pa, di sekolah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+3:17 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Berkatalah aku dalam hati: "Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun
yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya."
—Pengkhotbah 3:17—
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Halo :) Handphone barang kecil yang jaman sekarang ini sudah jadi bagian penting
dalam hidup kita :)

Handphone Endah
Ibu Endah sedang mencari-cari telepon genggamnya.
"Umiiii ... lihat handphone saya?" tanya Ibu Endah kepada pembantunya.
"Lah ... itu apa Nyonya?" kata Umi sambil nunjuk pesawat telepon rumah.
"Wahh ... itu bukan handphone, Umi, itu telepon rumah! Handphone itu telepon kecil
yang suka saya bawa kemana-mana dan bisa saya masukin ke kantong saya!" Ibu
Endah menjelaskan.
Dengan ekspresi gembira Umi menjawab, "Wah ... kalau itu sih namanya hape, Nyah ...
itu hapenya ada di atas meja makan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat
menangkap firman-Ku."
—Yohanes 8:43—
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Syalom, Apa arti sebuah kesalahan bagi Anda?

Kesalahan
Jika seorang tukang cukur membuat kesalahan,
itu bisa menjadi gaya rambut terbaru ....
Jika seorang supir membuat kesalahan,
itu berarti sebuah kecelakaan ....
Jika seorang ahli mesin membuat kesalahan,
itu menjadi sebuah tantangan baru ....
Jika orangtua membuat kesalahan,
mereka dapat menghasilkan generasi baru ....
Jika seorang politikus membuat kesalahan,
itu dapat menjadi peraturan baru ....
Jika seorang ilmuwan membuat kesalahan,
itu adalah sebuah penemuan baru ....
Jika seorang penjahit membuat kesalahan,
itu dapat menjadi model baju terbaru ....
Jika seorang guru membuat kesalahan,
itu dapat menjadi teori baru ....
Jika bos kita membuat kesalahan,
itu menjadi kesalahan kita ....
Jika seorang pegawai membuat kesalahan,
itu adalah benar-benar sebuah KESALAHAN!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+5:25 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik
dari padamu."
—Yeremia 5:25—

136

”

HUMOR 2005

e-humor 1060/Nopember/2005
DearAll, Pendeta yang disiplin itu seperti apa ya?

Tobat
Badu sedang ngobrol dengan Budi tentang pendeta yang pernah khotbah di gerejanya.
"Bud, pernah ada pendeta yang sangat disiplin sekali diundang khotbah di
gerejaku."
Budi : "Disiplinnya gimana?"
Badu : "Dia gak suka sama jemaat yang suka datang terlambat. Padahal anggota
gerejaku kebanyakan para pebisnis yang suka lelet datang ke gereja. Sebelum
khotbah dia minta kepada majelis untuk menutup semua pintu masuk agar yang
terlambat tidak bisa masuk. Pendeta itu mungkin berpikir agar anggota jemaat
bisa bertobat dan bisa disiplin dalam bergereja."
Budi : "Wahhh ... bagus tuhh ... jarang lho ada pendeta tegas kaya gitu. Trus gimana
hasilnya?"
Badu : "Iyaa ... lhoo ... gak hanya jemaat yang bertobat ... tapi juga majelisnya ....
Mereka tobat dan gak akan mau undang pendeta itu khotbah lagi ... hi hi hi hi
....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+6:12 >
Badu :

Sumber: Kiriman dari <Evie(at)>

“

"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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Haiii
....
Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk belajar, tapi kok Kakek ini tidak dapat
kesempatan ya??

Sudah Terlambat
Seorang kakek yang buta huruf memiliki kerinduan yang amat besar untuk bisa
membaca.
Kakek : "Nek, bagaimana to caranya supaya aku ini bisa mbaca?"
Nenek : "Ya, Kakek harus sekolah to ya ....!"
Kakek : "Ohhh ... gitu to ... ya sudah ... besok kakek sekolah yo, Nek!"
Keesokan harinya Kakek itu berjalanan menuju sebuah sekolah dengan dandanan yang
sangat rapi. Tiba di sekolah yang dekat dengan rumahnya, Kakek langsung masuk ke
sebuah kelas dan mengambil tempat di pojok belakang.
Anak-anak yang melihat kehadiran kakek di kelas itu melaporkannya ke guru mereka,
yang bergegas menghampiri kakek tersebut.
Guru : "Pak, mengapa Bapak ada di kelas ini? Mau bertemu dengan siapa?"
Kakek : "Oh ... saya gak mau ketemu siapa-siapa kok, Bu. Saya mau sekolah."
Guru : "Ohh ... Bapak sudah terlambat untuk sekolah."
Kakek : "Begitu to, Bu? Saya sudah terlambat ... jadi saya harus bagaimana?"
Guru : "Bapak pulang saja ya ... istirahat di rumah."
Kakek bergegas pulang dan begitu sampai di rumah dia langsung mencari isterinya.
Nenek : "Lho, kok Kakek sudah pulang? Tidak jadi sekolah to?"
"Lha wong Kakek terlambat kok Nek, trus dihukum suruh pulang oleh Ibu Guru
Kakek : .... Jadi, biar besok Kakek tidak terlambat, dibangunkan lebih pagi yo, biar gak
kena hukuman lagi!"
Nenek : "Beres, Kek!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+11:29 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan."
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e-humor 1062/Nopember/2005
DearAll, Jangan bingung-bingung .... Tuhan pasti menolong :))

Uang Tambahan
Paul berjalan tergesa gesa di stasiun kereta api, Toni yang berpapasan dengannya
menegur, "Ada apa, Paul? kelihatannya harus ada yang di kejar."
"Saya sedang bingung, Ton," jawab Paul. "Minggu lalu istri saya pergi berlibur ke luar
kota."
"Dan ia sama sekali belum menelponmu?" tanya Toni.
"Oh tidak, kemarin ia menelpon. katanya liburannya mengesankan sekali dan ia mau
memperpanjang seminggu lagi."
"Kalau begitu tidak ada yang harus di bingungkan, Paul!"
"Persoalannya dia sama sekali tidak meminta dikirimi uang tambahan! Aku patut
bingung kan?!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+31:22 >
Sumber: Jokes Rileks

“

"Aku menyangka dalam kebingunganku: "Aku telah terbuang dari hadapan mataMu." Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku, ketika
aku berteriak kepada-Mu minta tolong."
—Mazmur 31:22—
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DearAll, Cewek Matre? Siapa takut??

Cewek Matre
Dua wanita sedang berbincang bincang seraya menyantap makan siangnya.
"Yang kau pikirkan hanya uang saja," kata wanita yang pertama.
"Tidak," sahut temannya, "saya juga memikirkan pria!"
"Pria yang seperti apa?"
"Pria yang mempunyai banyak uang tentunya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+5:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai
kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Inipun sia-sia."
—Pengkhotbah 5:10—
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Syalom, Lagi musim mangga kan sekarang?? Jadi hari ini humor tentang mangga dulu
ya :))

Manisan
Seorang kakek tua mempunyai rumah yang banyak pohon mangga yang sedang
berbuah.
Seorang anak kecil, anak tetangganya, ingin mengambil buah mangga. Anak kecil itu
merencanakan akan mencuri buah itu pada malam hari.
Malam harinya saat kakek sedang tertidur pulas, anak kecil itu mulai beraksi. Dia mulai
memanjat pohon dan sampai di atas tanpa sengaja buah mangga jatuh dari pohon dan
membangunkan si kakek dari tidurnya.
Mengingat buah mangga yang sangat di sayanginya kakek bergegas keluar sambil
menyenter ke atas pohon. Sinar senter itu tepat mengenai anak kecil yang sedang
bergantung di atas pohon. Kakek lalu berteriak sambil bertanya, "SIAPA ITU?"
"Saya," sahut anak kecil itu lirih.
"SEDANG APA KAMU DI SITU?"
Dengan terbata-bata anak kecil itu menjawab, "Sedang mencari kelelawar, Kek ...."
"Buat apa cari kelelawar?"
"Buat dibikin manisan, Kek ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+6:30 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Apakah seorang pencuri tidak akan dihina,
apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya
karena lapar?"
—Amsal 6:30—
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e-humor 1065/Nopember/2005
DearAll, Suka surat-suratan??

Surat Untuk Guru
Supar sering tidak masuk sekolah tanpa alasan dan berita yang jelas. Suatu hari di
dimarahi oleh gurunya,
"Supar kalo' kamu nggak masuk karena sakit atau halangan, khan kamu bisa
kirim surat!"
"Males ah, Bu, dulu Supar pernah kirim surat kaya gitu, tapi gak pernah dibales
Supar :
juga sama Ibu Guru ... jadi percuma donk kirim surat!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+19:18 >
Guru :

Sumber: Buffalosjokes

"Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap
“ orang-orang
sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
”
sendiri; Akulah TUHAN."

—Imamat 19:18—
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DearAll, Masuk bulan Desember, kita mulai dengan yang besar-besar dulu ya :)

Gajah
Suatu hari Budi bertanya kepada Amat.
Budi
Amat
Budi
Amat
Budi
Amat
Budi
Amat
Budi

: "Mat, loe kan pintar!"
: "Maksud loe??"
: "Buktiin, dengan jawab pertanyaan gua!"
: "oke!"
: "Gimana bunuh gajah biru?"
: "Tembak aja, kan mati!"
: "Kalo bunuh gajah merah?
: "Tembak aza lagi?"
: "Salah, yang benar, gebukin dulu sampe gajahnya biru trus di tembak!"

Budi menjawab sambil tertawa penuh kemenangan.
Amat : "Tunggu dulu, kalo bunuh gajah kuning gimana?"
Budi : "Gebukin aja ampe biru baru di tembak! Gampang, kan!"
"Salah, yang benar ... buat dulu gajahnya malu sampe merah, trus gebukin
Amat :
sampe biru baru ditembak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+26:5 >
Sumber: Jokes Rileks

“

"Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap
dirinya bijak."
—Amsal 26:5—
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DearAll, Bapak-bapak mengurus anak bayinya? Siapa takut? :)

Popok
Suatu hari, beberapa bulan setelah kelahiran bayi pertamanya, Bu Joko harus pergi
untuk satu keperluan. Jadi Pak Joko, suaminya pun harus tinggal di rumah menjaga
putra pertamanya itu.
Tak berapa lama setelah ibunya pergi, si bayi tiba-tiba menangis. Ayahnya pun segera
berusaha dengan segala macam cara untuk mendiamkannnya, tapi bayi itu tetap
menangis. Karena bingung, Pak Joko pun membawa bayi itu ke tetangganya yang
kebetulan seorang dokter.
Setelah dokter itu mendengarkan cerita Pak Joko, ia pun memeriksa bayi itu mulai dari
telinga, dada sampai akhirnya ke bagian popok, ternyata popok itu memang sudah
penuh.
"Nah, ini pak masalahnya, popoknya perlu diganti sudah penuh ...."
Tapi Pak Joko masih bingung, katanya , "Lho, itu belum penuh, Dok. Lha wong
dibungkusnya ditulis 'UNTUK 5 KG' Coba deh timbang popoknya, pasti belum ada 5
kg!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+1:32 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan
orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya."
—Amsal 1:32—
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Dear netters, Dunia kerja saat ini memang begitu ketat dalam persaingan .... Salah
sedikit saja kita bisa di "unsubscribe" dari kantor kita ;)

Takut Dipecat
Suatu hari, seorang pasien datang pada dokter dan berkata, "Dokter, saya ingin
menjalani operasi cangkok hati, cangkok ginjal, cangkok jantung, cangkok mata,
cangkok limpa dan ...."
"Eh ... sebentar ... sebentar, kenapa Anda tiba-tiba merasa ingin mengoperasi semua
itu?"
"Karena ...," jawab si pasien, "Bos saya bilang kalau saya mau terus kerja di kantor
saya, maka diri saya harus ditata ulang!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:2 >
Sumber: Clean Jokes

“

"Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak
Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna."
—Roma 12:2—
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Syalom, Pernikahan adalah hal yang dinantikan banyak orang .... Cerita di bawah ini
mungkin bisa jadi bukti ;)

Harap Maju
Seorang pendeta dijadwalkan akan memimpin upacara pemberkatan nikah setelah
kebaktian Minggu.
Ketika kebaktian akhirnya selesai, ia pun akan memanggil pasangan yang akan
dinikahkan itu. Namun, pak pendeta tersebut tiba-tiba lupa nama pasangan yang akan
menikah itu, jadi ia pun berkata, "Yang mau menikah, tolong maju ke depan ...."
Dan segera, empat gadis, tiga janda, empat duda, dan enam pemuda berebut maju ke
depan.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+19:12 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim
ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang
yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan
Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti."
—Matius 19:12—
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Syalom, Bagaimana kabar Anda hari ini? Siap dengan sebuah fakta?

Aneh!
Seorang istri adalah mahluk yang sulit dipahami. Mereka suka membeli pakaian.
Mereka juga suka belanja jika ada obralan. Tapi mereka paling tidak suka jika dihadiahi
pakaian obralan.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:17 >
Sumber: LABLaughs

“

"Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari
atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau
bayangan karena pertukaran."
—Yakobus 1:17—
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Dimakan Kucing
Satu hari, ketika Pak Wisnu baru pulang dari kantor, ia melihat istrinya sedang
menangis tersedu-sedu.
"Kenapa menangis, Ma?" katanya.
"Itu Pa," kata Bu Wisnu sesenggukan, "Mama tadi kan coba-coba masak ayam
panggang buat papa. Nah ... setelah jadi dan mau dihias, tiba- tiba ada telepon bunyi,
tapi setelah mama menjawabnya dan kembali lagi ke dapur ... ternyata ... ternyata ...
ayamnya sudah hilang dicuri kucing, Pa!"
"Sudah, nggak apa-apa, Ma ...," kata Pak Wisnu mencoba menghibur isterinya, "Jangan
nangis lagi, besok kita bawa kucingnya ke dokter hewan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:14 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

"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."
—1Tesalonika 5:14—
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Syalom, Teroris juga manusia, punya kelemahan :)

Waduh!
Karena maraknya ancaman teroris dan pembajakan pesawat, pihak keamanan
penerbangan pun sekarang meningkatkan kewaspadaannya terhadap mereka yang
bersikap mencurigakan. Termasuk ketika melihat seorang penumpang pria yang sedari
tadi terlihat gelisah dan bolak-balik melihat sekelilingnya.
Benar saja, beberapa saat setelah pesawat lepas landas, pria itu memanggil salah
seorang pramugari dan berbisik kepadanya. "Jangan panik, di dalam jaket saya ini ada
granat aktif yang akan saya ledakkan kecuali pilot segera mengarahkan pesawat ini ke
Papua!"
Dengan tetap tenang, pramugari itu pun menjawab, "Tapi pak, pesawat ini memang
akan menuju ke Papua!"
"Waduh ...!" teriak pembajak itu, "salah naik pesawat nih ...!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+5:25 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik
dari padamu."
—Yeremia 5:25—
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DearAll, Anak-anak juga banyak akalnya lohh ... :)

Anak Baik
Suatu kali Evi kecil pulang dari main, dan langsung minta seribu rupiah pada ibunya,
katanya sih buat diberikan pada nenek tua yang ia lihat di taman tadi.
Ibunya tentu sangat bangga melihat si Evi yang biasanya bandel itu ternyata murah hati.
Tanpa ragu, uang seribu rupiah pun diberikan.
"Ini, Nak ...," kata sang ibu. "Tapi memangnya, nenek tua itu sudah tidak bisa kerja lagi,
ya?"
"Ah, dia kerja kok, Bu!" kata Evi, "nenek itu kerja jualan permen di taman."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+16:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak
dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dari
pada anak-anak terang."
—Lukas 16:8—
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DearAll, Tidak ada salahnya memberikan sumbangan kepada mereka yang
membutuhkan. Itu adalah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan :) Asal
memberikannya dengan penuh sukacita dan sukarela ya ....

Sumbangan
Bu Endah sedang kecapekan dan depresi karena mengurus 4 orang anak majikannya
yang masih kecil-kecil. Tiba-tiba pintu rumah diketuk, dan ternyata ada Ibu Amal,
seorang aktivis gereja. Dia datang membawa map sambil berkata, "Sore Bu, maaf,
begini nih, gereja kami kan sedang berencana membangun sebuah tempat
penampungan anak-anak. Nah, barangkali ibu mau membantu menyumbangkan
sesuatu untuk rumah penampungan tersebut...?"
"Oh ... ada!" kata Bu Endah dengan pandangan kesal, "Saya mau menyumbang 2 anak
laki-laki, 1 balita dan 1 bayi, atau paling tidak salah satunya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kisah+8:43 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai
dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada
saudara-saudara yang diam di Yudea."
—Kisah Para Rasul 11:29—
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DearAll, Wahhh .... gara-gara lupa

Lampu Merah
Dua orang nenek sedang keluar dengan mengendarai sebuah mobil yang cukup besar,
sampai-sampai mereka harus mendongak untuk melihat pemandangan dari atas
dashboard. Waktu mereka mengendara, mobil itu pun melewati sebuah perempatan.
Namun, meski lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, mobil itu terus
menerobosnya.
Nenek yang duduk di kursi penumpang pun berpikir, "Apa saya tidak salah? Rasanya
tadi kan lampunya nyala warna merah?"
Beberapa menit kemudian, mereka pun melewati perempatan lain dan sekali lagi
mereka menerobosnya. Kali ini nenek yang ada di kursi penumpang itu semakin yakin
kalau mereka baru saja menerobos lampu merah, tapi sebentar kemudian ia mulai ragu
lagi.
Hati nenek itu pun semakin tak karuan saat ia melihat di depan akan ada perempatan
dan lampu merah. Kali ini ia berusaha untuk memusatkan perhatiannya pada lampu
merah tersebut. Dan benar saja, lampu lalu lintas itu memang masih menyala merah
saat mobil yang mereka tumpangi terus menerobosnya dengan tenang. Nenek
penumpang yang ketakutan itu pun mengingatkan temannya yang menyetir.
"Zus Donna, apa Zus tidak sadar kalau mobil ini tadi sudah menerobos tiga lampu
merah? Gimana kalau kita ketabrak?"
Nenek Donna itu pun menoleh dengan keheranan, "Lho, aku to yang nyetir??!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+22:3 >
Sumber: Buffalosjokes

“

"Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak
berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka."
—Amsal 22:3—
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Haloo ... Gimana hari Natalnya kemarin? Meriah? Pasti akan semakin meriah lagi
dengan hadirnya humor hari ini :))

Selamatkan Kami!
Sepasang suami isteri berhasil selamat saat kapal pesiar yang mereka tumpangi karam.
Mereka berdua adalah sepasang suami isteri yang kaya namun terkenal dengan
kekikirannya.
Di tengah ketakutan, sang suami berseru kepada Tuhan, "Tuhan! Jika Engkau
selamatkan kami dari pulau ini, aku akan berikan seluruh hartaku untuk pelayanan
gereja, orang-orang miskin, hamba-hamba Tuhan, dan lain-lain. Selamatkanlah kami
Tuhan!"
Sang isteri lalu meresponi, "Husshhh ... Papa ... janjinya kok boros amat ... kenapa
semua harta kita? Nanti kita jadi miskin donk!!"
Sang suami lalu berbisik di kuping isterinya, "Ssstt! Kamu diam saja, aku cuma
mboongin Tuhan kok supaya Dia mau selamatin kita!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Maleakhi+3:9 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“ "Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa!" ”
—Maleakhi 3:9—
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Aloha :) Di mana-mana yang namanya miss communication memang pasti saja terjadi.
Cara mengatasinya????

Rantai Tugas
Dari: Managing Director - Kepada: General Manager
"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: General Manager - 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 : Departmental Heads - Kepada : Sectional 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."

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=Yeremia+1:17 >
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“

"Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada
mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap
mereka, supaya jangan Aku menggentarkan engkau di depan mereka!"
—Yeremia 1:17—
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Sua lagiii .... :)) Mempelajari hal yang baru harus banyak latihan!!

Mak Etek
Keluarga kawan saya, asal Sumatra Barat, pernah punya pembantu rumah tangga dari
kampung asalnya. pembantunya juga tidak lulus SD, tapi setia menjalankan perintah
majikan. ia dipanggil mak Etek, umurnya di ambang senja.
Suatu ketika, sebelum keluar rumah, mereka mengajari mak Etek, agar menjawab
telpon yang masuk dan mengatakan bahwa mereka "tidak ada" (bahasa minang: indak
ado, diucapkan cepat 'ndak ado'). Tak lama setelah mereka keluar, pesawat telepon
berdering ketika mak etek sedang menyapu. ia memandang pesawat telepon dari
kejauhan dan berkata, "Ndak ado!"
Begitulah yang dilakukannya tiap telepon berdering.
Ketika keluarga kawan saya kembali, mereka bertanya, "Ada telepon?" "Ado" kata mak
Etek, "Ambo sudah jawab ndak ado!"
"Dari siapa?" tanya majikannya.
"Ambo ndak tahu, tiap kali bunyi ambo jawab ndak ado."
kawan saya mulai curiga. "Diangkat seperti ini?" Tanyanya sambil mengangkat gagang
dan mendekatkannya ke telinga.
"Ndak ado" kata mak Etek. Kawan saya menyadari kesalahannya.
"Lain kali kalo menjawab telepon, angkat gagangnya dan dekatkan ke telinga dan
mulut, lalu ucapkan ha-lo...."
Mak Etek menjawab, "Baik!"
Kebetulan telepon berdering. Kawan saya menyuruh mak Etek berlatih. Mak Etek
mengangkat gagang hingga ke wajahnya dan berkata, "Halo, halo .... Ndak ado
suaranyo.... Ha-lo, halo...."
Ternyata mak Etek terbalik memegang gagang. Kawan saya memberitahu, "Terbalik
mak!"
Mak Etek pun berkata, "Lo-ha, lo-ha"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+143:10 >
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Sumber: Kiriman dari Herry Muliono <rimuli(at)>

kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu
“ "Ajarlah aku melakukan
yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata!"
”
—Mazmur 143:10—
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