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e-humor 1079/Januari/2006
Dear all,
Wahh tahun baru nii yeee ... :) Semangat baru? Pasti donkk ... seperti pemuda yang
mau maju "perang" ini :)

Gado-Gado
Seorang pemuda yang akan berangkat ke ladang misi berpamitan pada Pendetanya,
"Pak, minta doa. Besok saya akan pergi ke ladang misi."
"Pergilah, Nak. Hati-hatilah di negeri orang. Kau harus pandai bergaul, supaya banyak
memenangkan jiwa," nasihat pak pendeta.
"Bagaimana resepnya, Pak?" tanya sang pemuda.
"Ya, jika kau bertemu dengan tukang tahu, bicaralah soal tahu. Jika bertemu dengan
tukang lontong, bicaralah soal lontong, dan jika bertemu dengan tukang sayur, bicaralah
soal sayur."
"Bagaimana, jika bertemu dengan ketiganya, Pak?"
"Ya, bicara saja soal gado-gado, Nak...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+16:15 >
Sumber: Kiriman dari Ary <ary(at)>Syalom,

“

Lalu Ia berkata kepada mereka: Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
kepada segala makhluk."
—Markus 16:15—
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e-humor 1080/Januari/2006
Akibat pelanggaran memang bisa banyak hal, termasuk yang aneh-aneh kaya ini ....

Akibat Pelanggaran
Kisah ini terjadi ketika mudik lebaran yang lalu. Waktu itu saya sedang menyetir dalam
perjalanan pulang kembali dari Solo ke Bandung. Sampai ketika melewati kota
Jombang (kenapa bisa sampai lewat situ yah?)
Tiba-tiba seorang polisi menyemprit mobil saya yang memang agak ngebut. Untunglah,
pak polisi yang ramah itu sedang berbaik hati dan hanya memberi peringatan lisan dan
tidak menilang saya. Untuk membalas kebaikannya itu, sambil mengucap terima kasih,
sayapun memberinya hadiah satu toples kue coklat bikinan ibu saya. Perjalanan
dilanjutkan kembali. Kali ini mobil saya pacu pelan-pelan saja.
Hanya berselang beberapa kilo dari situ, tiba-tiba seorang polisi lain menyemprit mobil
saya kembali.
"Selamat sore, Pak" katanya sambil memberi tanda hormat. Sambil menurunkan kaca
jendela, kali ini saya segera bertanya "Selamat sore, salah saya apa Pak?"
"Oh, Bapak tidak salah apa-apa" kata polisi itu sambil tersenyum. "Cuma saya dengar,
Bapak sedang membagi-bagi kue coklat gratis ya?"
< 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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e-humor 1081/Januari/2006
Halooo,
Hari ini kita perang-perangan .... :))

Mas Sumireng
Pada zaman perang Diponegoro dulu, alkisah jenderal De Kock yang memimpin tentara
kompeni mendengar kabar bahwa pasukan Pangeran Diponegoro sedang dalam
perjalanan menyerbu benteng Belanda di Batavia. Oleh karenanya, ia pun menyuruh
Mas Sumireng, seorang penduduk pribumi yang bekerja pada Belanda dan terkenal
dengan kemampuannya mencari jejak, untuk memperkirakan sampai di mana pasukan
Diponegoro berada.
Dengan perlahan, Mas Sumireng pun jongkok dan menempelkan telinganya ke tanah
sementara Jenderal De Kock terus mengamatinya.
"Hmm, ada sekitar 3000 orang pasukan yang dipimpin empat panglima perang yang
dua diantaranya mengendarai kuda warna hitam, satu kuda putih dan satu kuda coklat.
Dan sambil berteriak-teriak para pasukan itu semuanya membawa panah, tombak dan
pedang yang terhunus ke atas....!"
"Heeh, kowe orang hebat bener? cuma nempelin kuping di tanah sudah bisa tahu
dengan tepat seperti itu?" tanya sang jenderal sambil geleng-geleng kepala.
"Bukan, meneeer...." kata Mas Sumireng sambil ketakutan.
"Saya bisa lihat semua karena mereka sudah sampai di dekat jembatan itu....," kata
Mas Sumireng sambil menunjuk sebuah jembatan yang jaraknya hanya sekitar 150
meter dari tempat mereka berdiri.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Daniel+2:22 >
Sumber: Buffalosjokes9 Januari

“

Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia
tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya."
—Daniel 2:22—
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e-humor 1082/Januari/2006
Dear all,
Sayang isteri bisa dilakukan dengan apa saja .... Termasuk dengan mengantarnya ke
dokter jika sedang sakit.

Sayang Istri
Suatu hari seorang istri mengeluh pada suaminya tentang penyakitnya.
Istri

: "Pa, kepalaku sering pusing, dan dadaku sering berdebar-debar juga sering
mual."
Suami : "Kalo gitu kita kedokter aja ya!?"
Kemudian mereka berdua pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Suaminya
menunggu di luar ketika istrinya diperiksa dokter. Tak lama kemudian si istri keluar dari
ruang periksa, dengan cemas si suami bertanya pada istrinya.
Suami : "Sakit apa Ma, kata dokter?"
istri
: "Dokter bilang aku gak ada penyakit apa-apa, cuma sedikit stres aja. Dia
menyarankan supaya kita liburan dulu supaya bisa rilex, seperti ke BANGKOK,
SINGAPURa, MALAYSIA, gitu lho Pa! Enaknya pergi ke mana ya, Pa?"
Si suami terdiam sejenak, kemudian berkata ....
Suami : "KITA PERGI KE DOKTER LAIN AJA, YA MA!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+5:24 >
Sumber: Kiriman dari Tomo <utomo >

“

Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri
kepada suami dalam segala sesuatu.
—Efesus 5:24—
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e-humor 1083/Januari/2006
Dear all, Tuhan tidak pernah jauh dari kita .... di mana saja kita berada, Dia selalu
beserta .....

Berbicara Dengan Tuhan
Seorang wartawan ingin menulis tentang pendeta-pendeta tenar di dunia. Maka ia mulai
berkeliling ke kota-kota besar di dunia dan mengunjungi kediaman para pendeta
tersebut.
Dalam kunjungannya ke rumah pendeta A yang dikenal sering tampil di programprogram televisi nasional, ia melihat di sudut rumahnya ada sebuah telepon umum
berwarna emas dengan tulisan "tarif 10 juta per menit." Penasaran, ia pun bertanya dan
sang pendeta dengan bangga berkata bahwa itu adalah telepon umum untuk menelpon
Tuhan. Jadi dengan 10 juta, kita bisa menelpon Tuhan di surga selama 1 menit. Sang
wartawan pun mengerti dan pamit untuk meneruskan perjalanannya.
Tibalah ia ke kota besar berikutnya, tepatnya di rumah seorang pendeta B yang telah
menulis puluhan judul buku yang semuanya laris manis. Ternyata di rumah itupun, ia
mendapati sebuah telepon umum berwarna emas dengan tulisan sama "tarif 10 juta per
menit". Kembali ia bertanya pada pendeta itu, penjelasan sang pendeta mengenai
telepon itu tak jauh berbeda dengan penjelasan pendeta A tadi. Wartawan itu kembali
manggut-manggut dan meneruskan perjalanannya kembali.
Wartawan itu terus melanjutkan perjalanannya ke banyak kota-kota besar lain, di rumah
pendeta-pendeta tenar yang memiliki gedung-gedung gereja dan rumah yang megah,
yang sering diundang ke acara-acara di luar negeri dan ia pun menemukan bahwa tiap
rumah mereka selalu dihiasi sebuah telepon umum berwarna keemasan dengan tulisan
"tarif 10 juta per menit". Sampai di perbatasan satu kota, ia melihat papan penunjuk
jalan: Ke desa X 5 kilometer ke utara. Ia pun penasaran, ingin tahu apakah di desa kecil
X ini, juga ada pendeta yang memiliki telepon umum keemasan seperti yang selalu ia
lihat sebelumnya?
Ia pun memasuki desa X yang kecil itu, yang bangunan-bangunan dan rumah-rumah
penduduknya masih sangat sederhana itu. Wartawan itu terus berjalan sampai tiba di
depan sebuah gereja kecil yang sama sederhananya dengan bangunan lain di desa itu.
Namun sebelum memasuki gereja itu, ia memutuskan untuk mengisi perutnya di sebuah
warung di dekat gereja. Saat ia makan, pandangannya tertumbuk pada sebuah telepon
umum berwarna keemasan di warung makan kecil itu. Berbeda dengan yang biasa
dilihatnya, disana tertulis "tarif 400 rupiah per menit". Setelah mencari-cari beberapa
informasi, tak disangka ternyata hampir setiap rumah di desa itu memiliki telepon
keemasan yang sama dengan tulisan tarif yang sama pula. Ia pun memasuki gereja itu
untuk bertemu pendeta yang ada di sana.
17
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Katanya, "Pak, saya sudah berkeliling ke rumah-rumah pendeta besar di dunia dan
melihat telepon umum keemasan yang sama seperti yang ada di desa ini, cuma saya
bingung pak, kenapa kalo disini tarifnya murah sekali?"
Pendeta desa itu menjawab, "Yah, Nak, telepon ke Tuhan disini tarifnya murah karena
cuma kena tarif lokal."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+145:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang
yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan.
—Mazmur 145:18—
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Dear all, Lucu gak lucu ... pokoknya ketawa ya .... :)

Cendolnya Gak Ada
Pada suatu siang cuaca sdg panas dan terik, seorang laki-laki brewok berniat membeli
cendol untuk melepas dahaga.
Laki-laki brewok : "Mas, beli cendolnya satu."
Tukang cendol : "Iya Mas, saya buatkan, tunggu sebentar."
Semenit kemudian, sudah terhidang segelas cendol siap untuk diminum. Secepat kilat
cendolnya sudah berpindah tempat dari gelas ke perut laki-laki brewok tersebut.
Karena ada suatu kejanggalan pada cendol tersebut dan merasa tertipu, akhirnya lakilaki brewok dengan penuh keheranan bertanya ke tukang cendol.
Laki-laki
brewok
Tukang
cendol

: "Mas, dagang yang jujur, jangan nipu dong, masak saya beli cendol, kok
cuma gula merah dan es doang ... cendolnya mana ...??"
: "Maap-maap neh, saya dagang bukannya nipu, Mas! Ngaca dulu dong,
tuh cendolnya nempel semua di brewok sampeyan ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+7:24 >

Sumber: Buffalosjokes 16

“

Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil."
—Yohanes 7:24—
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Dear all, Memang tidak mudah menemukan kata yang pas dalam sebuah percakapan.
Coba saja lihat kisah seorang pria yang baru saja ketemu teman lamanya ini.

Di Surga
"Bagaimana kabar istrimu?" kata seorang pria kepada temannya.
"Dia sudah ada di surga ...," jawab temannya
"Oh, saya turut sedih," sahut pria itu, namun tiba-tiba dia sadar bahwa jawabannya
sepertinya kurang pas.
"Eh, maksudnya, " jawabnya terbata "Saya turut bersukacita ...."
Kembali ia sadar bahwa itu adalah jawaban yang malah lebih tidak pas lagi.
Jadi ia meralat lagi "Nggak dink, maksud saya ... anu ... saya ... saya KAGET!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:23 >
Sumber: DafterLafter

karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya
“ Seseorang bersukacitaperkataan
yang tepat pada waktunya!"
”
—Amsal 15:23—
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Syalom, Sekarang sulit ya menemukan acara yang baik dalam tayangan televisi :(

Acara Malam
Seorang pendengar menelpon di sebuah siaran radio. Ia memberitahu penyiar yang
bertugas tersebut tentang informasi gerhana bulan yang akan datang. "Anda bisa
melihat gerhana itu pada jam 1.30 dini hari nanti."
Penyiar radio itu menjawab. "Kok jam segitu sih?" keluhnya. "Apa nggak bisa mereka
mengadakan beberapa jam lebih awal lagi, supaya anak-anak juga bisa melihatnya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+11:3 >
Sumber: Clean Jokes

iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah,
“ Karena
sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat."
”
—Ibrani 11:3—
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Halo semua, Bagaimana kabar Anda hari ini? Terus semangat ya :)))

Kepandaian
Ada anak bertanya pada bapaknya, "Pak, dari mana asal semua kepandaian saya?"
Bapaknya menjawab, "Hmm ... Nak, sepertinya semua kepandaian kamu berasal dari
ibumu karena semua kepandaian bapak masih utuh ada di kepala bapak"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+20:5 >
Sumber: LABLaughs

“

Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang
pandai tahu menimbanya."
—Amsal 20:5—
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e-humor 1088/Januari/2006
Syalom,
Anak-anak memang tidak pernah habis akal ya :)

Hadiah Ulang Tahun
Ulang tahun yang lalu, si kecil Evi baru saja mendapat 2 hadiah. Dari ayahnya ia
mendapat sebuah arloji sementara dari ibunya, sebotol minyak wangi. Ia pun girang
bukan kepalang. Kebetulan pada malam ulang tahunnya itu juga keluarganya
mengundang bapak pendeta untuk makan malam bersama. Evi sudah tak sabar ingin
memberitahu pak pendeta tentang kedua hadiahnya itu. Tapi ibunya mengingatkan
supaya ia menceritakannya setelah selesai makan malam saja.
Dasar Evi yang selalu tak sabaran, di tengah makan malam berlangsung, ia pun pelanpelan mendekati pak pendeta sambil tersenyum berbisik, "Pak Pendeta ... kalau dengar
ada bunyi kecil dan bau wangi, itu aku lho ....!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+13:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang
berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak."
—Amsal 13:7—
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Apa kabar??
Pasti lebih menyenangkan dari pada hari kemarin :)

Berdoa Dulu
Pendeta Daniel mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang sedang
suka-sukanya bertanya apa saja. Pada suatu hari, putrinya yang bernama Eli itu
kembali bertanya padanya.
"Pa, kenapa sih Papa kalo mau khotbah selalu diam dan nunduk dulu sebentar?"
"Ah, Nak ...," kata pendeta Daniel sambil tersenyum dan bangga karena ternyata
putrinya juga selalu memperhatikan khotbah-khotbahnya, "Papa menunduk sebentar
karena minta tolong dulu sama Tuhan biar Papa bisa menyampaikan khotbah dengan
baik ...."
Sambil berpikir sebentar, Eli pun menjawab, "Tapi, kenapa kok Tuhan tetap nggak mau
menolong Papa?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yudas+1:20 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di
atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus."
—Yudas 1:20—
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Syalom, Siap menghadapi hari ini dengan lebih bersukacita?

Doa Sebelum Tidur
Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengobrol dengan salah satu muridnya yang
baru berusia 6 tahun.
"Ibumu selalu berdoa untuk kamu tiap malam? Baik sekali Ibumu .... Gimana coba
doanya?"
Anak itupun menyahut, "Terima kasih Tuhan, akhirnya dia di tempat tidur ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Efesus+3:20 >
Sumber: Clean Jokes

“

Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan
atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita,"
—Efesus 3:20—
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Aloha, Akhir bulan, seneng donkk .... :)

Siulan Sadrah
Di tengah-tengah khotbah minggu, tiba-tiba dari tengah-tengah bangku jemaat
terdengar bunyi siulan yang sangat keras. Ternyata itu adalah si kecil Sadrah, ibunya
pun kaget dan segera menyuruh dia diam.
Setelah kebaktian selesai, ibunya bertanya padanya, "Sadrah! Kenapa kamu tadi
melakukan hal seperti itu? Nggak sopan tahu!"
Jawab Sadrah pelan, "Jangan marah dong Bu, tadi Sadrah cuma berdoa pada Tuhan
supaya mengajari cara bersiul, dan ternyata benar-benar dikabulkan Bu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+22:27 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau
akan membayar nazarmu."
—Ayub 22:27—
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Wuahh ... naiknya BBM ternyata bisa mengubah segalanya ya ;)

1 + 2 = 15
ada seorang anak 1 SD menanyakan pada bapaknya yg lulusan SR thn 45 tentang PR
Matematika.
Tanya si Anak, "Bapak, kalau 1 + 2 hasilnya berapa, Pak?"
Jawab ayahnya, "Nggak tau yach, Nak. Tapi jaman Bapak dulu sekolah 1 + 2 = 3. Tidak
tahu yah, kalau sekarang mungkin sudah naik 15 atau mungkin 20."
Anaknya yang bingung bertanya lagi, "Kok bisa Pak? Kata Ibu guru tuh 1 + 2 = 3. Kok
bisa Bapak hasilnya makin naik?"
"Bisa aja nak! Kalau BBM naik kan semuanya jadi ikut naik!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:17 >
Sumber: Kiriman dari elnareputra(at)

“

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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Dear all, Kalau punya semangat tinggi, pasti akan dengan sigap melakukan apapun
juga ....

Fotografer
Seorang fotografer sebuah majalah terkenal mendapat tugas untuk meliput foto sebuah
kebakaran hutan. Sesampainya di lokasi kebakaran, ternyata asap yang tebal
menghalanginya membuat foto. Jadi ia pun memutuskan untuk menyewa sebuah
pesawat terbang kecil demi mendapatkan hasil jepretan yang lebih bagus dari atas.
Dengan bersemangat, ia menelpon bosnya yang ternyata segera menyetujui
keinginannya menyewa pesawat tersebut. Dan fotografer tersebut tanpa membuang
waktu segera memberitahu pangkalan udara terdekat yang ternyata juga langsung
mengabarkan bahwa pesawat yang ia minta telah siap membawanya.
Semua jalan seakan terbuka bagi si fotografer, terlebih saat ia tiba di pangkalan udara
dan melihat sebuah pesawat sedang dipanasi oleh seorang yang telah berpakaian
lengkap seorang pilot. Tanpa membuang waktu, si fotografer segera melompat ke
dalam kursi pesawat sambil berteriak pada si pilot "Ayo, cepat naik!"
Pesawat segera membumbung tinggi tepat di atas lokasi kebakaran, sang fotografer
segera mengeluarkan kameranya dan mulai memberi aba-aba, "Tolong kamu terbang
agak rendah lagi, dan kalau bisa agak pelan, saya ingin memotret yang sebelah situ,
tuh" katanya sambil menunjuk ke satu titik kebakaran.
Si pilot terdiam sejenak, dan akhirnya ia berkata lirih "Jadi, ternyata Anda bukan
instruktur pelatih terbang saya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+19:2 >
Sumber: BuffalosjokesSalam kasih,

“

Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah
langkah."
—Amsal 19:2—
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Sudah terlalu banyak hal yang ada dalam memori orang-orang yang sudah lanjut usia.
Sehingga kadang meluap dan melupa :)

Mak Epih Dan Mak Ipeh
Mak Epih dan Mak Ipeh adalah dua nenek yang sudah sama-sama pikun yang telah
bersahabat selama puluhan tahun. Sejak muda, mereka telah mengalami banyak hal
bersama. Namun karena usia, lama-lama kegiatan yang dapat mereka lakukan
bersama hanya tinggal satu: main kartu.
Satu hari saat sedang main kartu bersama, seperti wajarya orang main kartu, sambil
memandangi kartu yang dipegangnya, keduanya juga sering saling melirik satu sama
lain.
Setelah lama saling melirik, mak Epih berkata, "Jangan marah dulu loh ya .... Aku tahu
kita memang sudah bersahabat lama ... tapi kali ini aku kok tiba-tiba lupa namamu. Aku
sudah coba mengingat-ingat tapi kok masih lupa juga, tolong bantu aku, katakan siapa
namamu ...."
Mak Ipeh melirik ke arah kawannya itu. Selama beberapa menit, ia cuma melirik dan
memandanginya. Akhirnya ia pun berkata, "Kamu mau tahu namaku saat ini juga?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+46:4 >
Sumber: CleanJokesSua lagi :)

“

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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Punya rencana nonton bioskop hari ini? Baca dulu yang satu ini ya :)

Remote
Si Udin baru pertama kali ini masuk bioskop. Saat film akan mulai, layar bioskop
tersebut untuk beberapa saat tidak mengeluarkan suara, tetapi memunculkan terlebih
dahulu beberapa iklan.
Melihat layar bioskop yang bergambar tetapi tidak bersuara itu Udin langsung berteriak,
"Woii ... yang pegang remot siapa seh ....!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:29 >
Sumber: Redaksi e-Humor

“

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan."
—Amsal 14:29—
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Puji syukur buat kasih-Nya hari ini .... Apakah Anda sudah bersyukur kepada-Nya?
Bersyukurlah kepada-Nya dengan cara selalu tersenyum kepada sesama Anda hari
ini :)

Doa Makan
Kemarin saya dan istri mengundang beberapa orang untuk makan malam di rumah. Istri
saya pun sejak pagi sudah mempersiapkan segala makanannya. Ketika semua tamu
telah datang, ia menyuruh anak kami yang berusia 6 tahun untuk memimpin doa
sebelum makan.
"Ayo Nak, kamu yang pimpin doanya"
"Tapi Bu, doanya ngomong apa?" jawabnya.
"Katakan saja apa yang biasanya Ibu katakan," kata istri saya.
Putri kami itu segera melipat tangan dan berkata ...
"Ya Tuhanku, kenapa sih saya harus mengundang orang-orang ini makan malam?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+13:2 >
Sumber: LABLaughsSiap menjalani hari ini?

“

Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat
demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikatmalaikat."
—Ibrani 13:2—
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Walaupun kita harus bertemu orang-orang yang bisa membuat kita tidak enak hati
sepanjang hari ini, jangan lupa bahwa kasih Kristus harus selalu kita pancarkan, bahkan
kepada mereka juga.

Pekerjaan
Seorang polisi menyetop sebuah mobil mewah yang baru saja melanggar rambu lalu
lintas.
Pengemudi mobil tersebut dengan wajah memerah marah segera keluar, berkacak
pinggang dan menuding-nuding polisi tersebut, "Heh, situ nggak tau ya siapa saya?
Awas ya, saya bisa ambil pekerjaan situ!!"
"Pak, bapak tidak akan mau mengambil pekerjaan saya ...," kata polisi tersebut datar
sambil menuliskan sebuah surat tilang. "Kerjaan ini jam kerjanya lama, bayarannya
sedikit dan Anda juga harus sering bertemu banyak orang menjengkelkan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+3:22 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia dari pada bergembira
dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan
memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia?"
—Pengkhotbah 3:22—

32

”

HUMOR 2006

e-humor 1098/Pebruari/2006
Hari valentine harus kita rayakan seiap hari. Kalau tidak ada valentine dalam hidup kita,
bisa runyam deh... kaya yang satu ini....

Keajaiban
Pinah curhat ke Pinem tentang pernikahannya yang sudah retak sekali.
Pinem lalu menanggapi, "Aku ngerti banget perasaanmu, Nah. Aku pikir memang udah
tidak ada keajaiban lagi dalam pernikahanmu."
Pinah dengan cepat berkata, "Ehhh jangan salah, Nem .... masih ada kok keajaiban.
Buktinya setiap malam minggu suamiku tiba-tiba menghilang begitu saja!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+13:4 >
Sumber: Redaksi e-Humor17

“

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu
mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi
Allah."
—Ibrani 13:4—

33

”

HUMOR 2006

e-humor 1099/Pebruari/2006
Hai
Sehat semua bukan? Selamat menikmati deh ....

....

Ganti Pakaian
Dalam Kompi C sebuah pasukan sudah berbulan-bulan bertugas di pedalaman Irian
Jaya. Selama beberapa bulan itu merekat tidak boleh mengganti baju mereka. Suatu
ketika mereka dikumpulkan oleh sang komandan.
"Saya ada dua berita untuk kalian, berita bagus dan berita buruk. Berita bagusnya, hari
ini pakaian kita akan diganti...!"
"Horeeee! Siap, komandan!" seru seluruh anggota pasukan dengan sukacita.
"Nah, sekarang berita buruknya. Bambang, ganti pakaianmu dengan punya Joko. Iwan,
kamu ganti dengan punya Budi...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:21 >
Sumber: Kiriman dari <ary(at)>

“

Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak
itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu."
—Yakobus 1:21—
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Hai, Jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu ya ... bisa tersimpul lhoo ...

Yoi!
Turis Amerika yang sedang belajar Bahasa Indonesia sedang bingung, mengapa orang
Indonesia, jika menjawab pertanyaan itu beda-beda seperti yoi, ya, dan ya begitulah ....
Lalu, ia bertanya kepada tour guide-nya, "Bagaimana cara membedakan yoi, ya, dan ya
begitulah?"
Kemudian, guide itu menjawab, "Kalau yoi, orang tersebut tidak punya pendidikan. Kalo
iya, orang itu tamatan SMA. Kalau begitulah, berarti ia sarjana."
"Oh, gitu, ya?" kata turis.
"Yoi!" kata tour guide itu.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+11:2 >
Sumber: Kiriman dari <ary(at)>

“

Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang
banyak mulut harus dibenarkan?"
—Ayub 11:2—
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Dear all, Main tambal sulam? Sudah biasa kali yaaa ....

Tambal
Pak Johan baru pulang dari kantor dan mendapati istrinya, Jihan sedang menangis
terisak-isak. "Aku merasa bersalah," kata sang istri. "Tadi saya sedang menyetrika
celana kesayanganmu dan karena lalai bagian belakangnya pun bolong kena panas
setrikaan."
"Nggak papalah," hibur Johan. "Kamu nggak ingat kalau aku kemarin baru beli celana
yang sama persis dengan celana itu?" "Ya, aku ingat," kata Jihan sambil mengapus air
matanya. "Nah, aku kan bisa mengambil kain celana itu dan menambalkannya bagian
celana yang bolong kena setrika itu ...."
Jawaban Pak Johan membuat Ibu Jihan semakin histerissss ....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+19:8 >
Sumber: Buffalosjokes

mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian,
“ Siapa memperoleh akal budi,mendapat
kebahagiaan."
”
—Amsal 19:8—
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Syalom, Anak-anak memang merupakan sumber humor yang tidak pernah habis ....

Kesalahan Doni
Suatu kali, cucu saya yang baru berusia 6 tahun baru pulang dari rumah Doni,
temannya. Sesampainya di rumah, ia pun segera menemui ibunya dan bercerita bahwa
ia tadi memecahkan sebuah vas milik ibu Doni ketika sedang bermain bola di ruang
tamunya.
"Tapi, bu..." katanya dengan berbinar-binar, "Kali ini ibu nggak harus menggantinya
dengan yang baru. Soalnya ibu Doni tadi bilang kalau vas itu gak ada gantinya ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Yohanes+1:9 >
Sumber: Clean Jokes

“

Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan."
—1 Yohanes 1:9—
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Dear all, Jika tidak keberatan boleh donk menjawab setiap pertanyaan jawaban yang
disampaikan kepada kita .....

Tidak Keberatan
Seorang wanita sedang menjalani persidangan sebuah perkara dimana ia menjadi
saksinya. Jaksa penuntut pun membuka pertanyaannya, "Dimana posisi Anda ketika
tengah malam tanggal 24 Agustus lalu?"
"Keberatan!" kata pengacara pembela. "Pertanyaan tidak relevan!"
"Oh tak apa" kata wanita itu dari kursi saksi. "Saya tak keberatan menjawab pertanyaan
tersebut."
"Saya keberatan!" ulang si pengacara.
"Tidak, tak apa," kata wanita itu. "Saya akan jawab."
Hakim pun menengahi, "Jika saksi tetap mau menjawab, tak ada alasan bagi pembela
untuk mengajukan keberatan"
Jadi jaksa penuntut sekali lagi mengulangi pertanyaannya, "Saudari saksi, dimana
posisi Anda pada tengah malam tanggal 24 Agustus lalu?"
Saksi itu menjawab sambil tersenyum, "Entahlah, saya tak ingat."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+21:13 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban,
kalau ia sendiri berseru-seru."
—Amsal 21:13—
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Nama yang unik .... :) Mungkin bisa jadi pilihan untuk yang sedang cari-cari nama ....

Untung Slamet Subegja
Di satu sore ketika jam pulang kerja, dimana berjejer orang yang sedang menunggu
angkutan umum, seorang pria baru keluar dari sebuah toko dimana tepat di depannya
ada sebuah taksi yang baru saja menurunkan penumpang. Melihat peluang, segera
saja pria itu melompat masuk ke taksi kosong tersebut. Si sopir berkata, "Pas sekali
waktunya, kamu memang seperti si Untung"
"Siapa?"
"Untung Slamet Subegja. Dia adalah pria yang selalu melakukan segala sesuatunya
dengan benar. Seperti saya yang datang tepat saat kamu butuh taksi. Bagi Untung,
kejadian seperti ini selalu terjadi setiap saat.
"Ah, masa sih? Pasti ada waktunya dia nggak beruntung juga!"
"Oh, kalau si Untung sih, tidak pernah. Dia itu juga atlet yang hebat. Dia mungkin bisa
main di kejuaraan golf dunia, bisa mengimbangi kalo tanding tinju sama Chris John.
Bisa nyanyi kayak Bob Tutupoli dan menari kayak Ari Tulang.
"Hmm, memang dia benar-benar sehebat itu ya?"
"Otak dan ingatannya juga melebihi komputer. Bisa mengingat tanggal ulangtahun
setiap orang, tahu segala macam hal tentang berbagai bidang ilmu, menguasai
berbagai bahasa, adat dan budaya, temannya juga banyak yang orang terkenal. Dia
juga pintar memperbaiki berbagai peralatan. Nggak kayak saya, cuma mengganti
sekering listrik rumah saja, bisa bikin rumah tetangga pada mati lampu.
"Wah, situ kok ingat banget sama dia?"
"Wah, saya sebenarnya juga nggak pernah ketemu sama si Untung ...."
"Terus, kenapa kok bisa tahu begitu banyak tentang dia?"
"Saya menikahi jandanya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Nahum+1:7 >
Sumber: Kiriman dari Ary <ary(at)>Dear all,
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“

TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia
mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya."
—Nahum 1:7—
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Wuahh ... bapak kita yang satu ini bener-bener mengenal anaknya ;)

Tidak Tahu Apa-Apa
Seorang bapak baru pertama kali mengunjungi rumah sakit untuk mengoperasikan
anaknya. Bapak itu pun memperhatikan setiap gerak-gerik dokternya lalu bertanya,
"Apa itu?"
Dokter menjelaskan, "Ini adalah suntikan bius. Setelah kami menyuntiknya anak bapak
tidak akan mengetahui apa-apa lagi."
"Kalo gitu nggak usah disuntik saja, dok," kata sang bapak. "Anak saya ini sudah dari
dulu juga tidak tahu apa-apa."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+14:10 >
Sumber: BuffalosjokesHai ....

“

Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah
engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta
pengadilan Allah."
—Roma 14:10—
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Tuluskah kita dalam memberikan perhatian kepada seseorang?

Guru Yang Perhatian
Beni kecil baru pulang dari hari pertamanya bersekolah dan berkata, "Ma, bu guru tadi
tanya apa aku punya adik atau kakak yang akan sekolah di situ juga."
"Wah, baik sekali, ternyata ibu guru sangat perhatian ya, dengan kamu dan keluargamu,
terus gimana sayang? Kamu bilang kan kalau kamu anak tunggal? Bu guru jawab apa?"
"Oh, bu guru cuma bilang 'Puji Tuhan'!" kata Beni.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+7:5 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk
“ sementara
waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu
hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai
kamu, karena kamu tidak tahan bertarak."

—1 Korintus 7:5—
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Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan khotbah yang lama?

Tarif Khotbah
Di suatu hari Minggu yang cerah, seorang pendeta memberi pengumuman pada
jemaatnya.
"Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum memulai khotbah saya memberitahukan
bahwa saya memiliki 3 jenis pilihan khotbah. Yang pertama, khotbah seharga 1 juta
lamanya 5 menit, khotbah seharga 500 ribu lamanya 30 menit dan khotbah seharga 100
ribu lamanya 1 jam penuh. Sekarang kantong kolekte akan dijalankan dan kita akan
lihat khotbah mana yang akan saya berikan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+84:10 >
Sumber: Clean Jokes

“

Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain;
lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah
orang fasik."
—Mazmur 84:10—
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Syalom,
Kiranya hari ini penuh dengan sukacita dan semangat penuh untuk melayani Dia.

Warta Gereja
Suatu hari saya diajak oleh teman untuk mengikuti kebaktian sore di gerejanya. Di akhir
kebaktian, petugas pembaca pengumuman memberitahukan, "Mohon maaf, kami
sampaikan bahwa karena banyaknya jemaat yang datang pada kebaktian pagi tadi,
buletin yang kami cetak ternyata sudah habis sehingga sepertinya jemaat yang datang
sore ini tidak bisa mendapatkannya, tapi jangan takut, informasi, dan berita yang ada di
buletin bisa anda baca di website gereja ini."
Pengumuman berikutnya pun dibacakan, namun dalam hati saya masih penasaran apa
alamat website gereja ini sehingga saya pun mencoba bertanya sendiri, "Jadi alamat
website gereja ini apa?"
Tiba-tiba gembala gereja yang ternyata duduk di depan saya menoleh dan berkata
"Alamatnya bisa dilihat di buletin."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+21:13 >
Sumber: BuffalosjokesSua lagi ....

bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban,
“ Siapa menutup telinganya kalau
ia sendiri berseru-seru."
”
—Amsal 21:13—
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Saling percaya adalah salah satu kunci sukses rumah tanga bahagia.

Sang Pengintai
"Jadi?" tanya seorang wanita kepada detektif yang ia sewa, "apakah kamu berhasil
mengikuti suami saya?"
"Ya nyonya, sepanjang hari ini saya mengikutinya ketika masuk ke sebuah bar, saya
juga mendapatinya keluar dari sebuah restoran lalu sore tadi ia mampir ke sebuah
apartemen."
Senyuman lebar segera menghiasi wanita yang sedang curiga dengan suaminya itu,
"Aha!! Ketahuan dia sekarang!" katanya, "Apakah kamu tahu kira-kira apakah dia
sedang punya wanita lain?"
"Hmm kayaknya sih tidak nyonya." jawab si pengintai, "tapi yang jelas ia pergi ke semua
tempat tadi dalam rangka membuntuti nyonya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal3:29
Sumber: Dafterlafter

kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga
“ Janganlah merencanakan
ia tinggal bersama-sama dengan engkau."
”
—Amsal 3:29—
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Hai,
Menggapai impian dengan memenuhi setiap panggilan tes kerja memberikan harapan
dalam hidup.

Mengapa?
Seorang pelamar kerja sedang mengisi sebuah formulir lamaran. Ketika sampai di
pertanyaan, "Apakah Anda pernah menjalani proses penahanan oleh kepolisian?" ia
menulis, "Tidak pernah."
Pertanyaan selanjutnya ditujukan bagi mereka yang menjawab YA, pertanyaannya
adalah "Mengapa?", tetapi pelamar itu mengisinya dengan jawaban: "Tidak pernah
berhasil tertangkap."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+15:2 >
Sumber: Buffalos Jokes

“

Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong,
dan mengisi pikirannya dengan angin?"
—Ayub 15:2—

46

”

HUMOR 2006

e-humor 1111/Maret/2006
Syalom,
Saling menolong memang sangat indah bukan .... :)

Terang Dan Gelap
Suatu malam seorang polisi melihat seorang gadis cantik sedang jongkok di pinggir
trotoar di bawah lampu penerangan jalan.
"Bisa saya bantu nona?" tanya polisi itu.
Gadis itu pun menjawab, "Cincin berlian saya jatuh dan saya sedang mencarinya."
Setelah ikut jongkok dan mencari-cari beberapa saat, si polisi bertanya lagi, "Apa nona
yakin cincinnya jatuh di sini?"
"Nggak sih," kata si gadis lagi, "Jatuhnya sih kayaknya di seberang belokan depan jalan
sana, tapi di sana gelap sementara di sini kan lebih terang jadi nyarinya lebih muda."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+11:36 >
Sumber: Cleanjokes

“

Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya
akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya."
—Lukas 11:36—
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Dear all,
Pelajaran yang didapat pertama kali merupakan kunci sukses untuk pelajaran
berikutnya.

Pelajaran Pertama
Ketika mengikuti hari praktik pertama kursus menyetirnya, teman saya Elisabet begitu
gugup. Ketika sedang belajar memarkir mobil, instrukturnya berkata, "Ayo sekarang
belok kanan, dan pastikan jika orang-orang di belakangmu tahu kalau kamu mau belok."
Elisabet menoleh ke bangku belakang dimana ada seorang murid lain duduk dan
memberitahunya, "Eh, aku mau belok kanan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+22:22 >
Sumber: DafterlafterSyalom,

“ Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu." ”
—Ayub 22:22—
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Jangan pernah berhenti belajar ....

Belum Selesai
Seorang anak kecil baru pulang dari hari pertamanya bersekolah. Ibunya bertanya,
"Jadi apa yang kamu pelajari hari ini?"
Jawab anak itu, "Wah ... belum selesai Ma, pelajarannya. Aku masih disuruh balik lagi
tub besok."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+119:73 >
Sumber: CleanjokesSyalom,

“

Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian,
supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu."
—Mazmur 119:73—
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Tidak ada orang yang sempurna, oleh karena itu akuilah kelemahan dan kesalahan diri.

Benar Dan Salah
Sepasang suami istri sedang terlibat dalam sebuah perdebatan sengit, namun
keduanya sama-sama tak mau mengakui bahwa dirinyalah yang salah.
"Aku akan bilang kalau aku salah," sahut sang istri mencoba mengakhiri perdebatan,
"jika kamu mengakui kalau pendapatku benar."
Suaminya setuju dan ia mempersilakan istrinya mengatakannya terlebih dulu.
"Aku salah," kata istrinya
Dengan mata berbinar suaminya segera menjawab, "Ya, kamu benar!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+3:23 >
Sumber: Buffalosjokes

“ Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." ”
—Roma 3:23—
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Syalom,
Wuah menarik nih topik kawin silang hari ini :)

Kawin Silang Tanaman
Di ruang perpustakaan sekolah sedang terjadi diskusi yang serius antara guru dengan
seorang muridnya yang kepingin banget jadi anggota LKIR.
Guru : "Apa yang dapat kamu sumbangkan untuk LKIR sekolah kita?"
Murid : "Sebuah penemuan dari penelitian yang saya lakukan sendiri."
Guru : "Apa itu?"
"Menggabungkan (stek) 2 jenis tumbuhan yang sangat berlainan species. Dan
Murid :
ternyata berhasil."
Guru : "Apa 2 jenis tumbuhan itu...?
Murid : "Kelapa dan singkong."
[Terdiam, sepertinya tidak percaya.] "Lalu apa yang terjadi dengan kedua
Guru :
tumbuhan itu?"
Murid : "Jadi gethuk."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+13:16 >
Sumber: Kiriman dari Ary <ary(at)>Dear all,

“

Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan
kebodohan."
—Amsal 13:16—
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Bahasa yang berbeda bikin ribet juga ya ....

Gali Sumur
Dadang seorang sunda asli bekerja di tempat Pak Nasir seorang pemuka Betawi.
Kebetulan saat itu adalah musim kemarau yang panjang. Sumur Pak Nasir sudah kering
kerontang, mau tidak mau si Dadang wajib menggali untuk mendapatkan air bersih.
waktu makan siang sudah tiba.
"Dang, makan dulu ... !!!" kata Pak Nasir.
"Tarrrajeeee Pak Nasir...," katanya.
Pak Nasir akhrnya makan lebih dulu. Setengah jam lagi dia datang ke sumur yang baru
di gali.
"Makan dulu Dang....!!!" katanya.
"Taaaarrraaajeee Pak!" seru Dadang.
Pak nasir heran dan berguman, "Kuat banget nih anak, nggaak rugi gue
memperkerjakan die...."
Satu jam kemudian Pak Nasir menengok kerjaan dadang, dan berkata hal yang sama.
Jawaban dadang demikian juga. Bedug ashar udah kedengaran, Si dadang belum juga
keluar dari sumur.
"Dang udah hampir sore nih...!!!" seru Pak Nasir.
TAk kedengaran suaranya sekarang. Pak Nasir melongok ke lubang. DADANG
PINGSAN!! Buru-buru diangkat si Dadang dengan bantuan warga kampung situ.
Setelah sabar dengan wajah dongkol dadang marah-marah ke pak Nasir.
"Pak Nasir Pengin Mbunuh saya ya ???"
"Lah Lu gimana sih di minta makan Ntar aje ... Ntar aje ...!"
"Bukan ntaar aje pak Nasir .... Taraje (tangga bahasa Sunda)" jawab Dadang dongkol.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+8:43 >
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“

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat
menangkap firman-Ku."
—Yohanes 8:43—
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Melamar pacar bikin grogi .... Hati-hati aja bertindak di depan camer!

Malem Minggu
Si Jaja dan si Juju dah lama pacaran.... Keduanya dah pengen nikah. Cuman si Jaja
takut sama babehnya si Juju, soalnya hampir 159 cowok ditolak mentah-mentah ma
babehnya. Nah, si Jaja yang ke 160 kali nyah! Karena sudah kepengen banget, si Jaja
memberanikan diri bilang ama si Juju, "Ju, ntar malem minggu gua bakal ngelamar
elu!!"
"Yang bener bang..!! O iya bang supaya gak gagap, abang jangan lupa makan cabe
rawit, biar ngomong ma babeh nya lancar...!!" kata si Juju.
"otre lah... nyanteee... keciil," respon si Jaja.
Akhirnya si Jaja dateng. Sebelumnya si jaja kebanyakan makan cabe rawit. Akhirnya
berangkatlah si Jaja dengan sakit perutnya.
"Kenalin beh, aye Jaja mau .... mmm..... mmm ...."
Sambil melotot si Babe berkata, "Mau ape!!! Udeh lu masuk dulu!!!"
Si babe sengaja gak manggil si juju untuk ngetes si Jaja apakah dia cowok sejati atau
kagak. Akhirnya babe dan si Jaja hanya berdua saja di ruang tamu. Karena kelamaan si
Jaja pun grogi, dan mulesnya makin menjadi, gawatnya lagi, si Jaja pengen buang
angin.
Akhirnya dia liat meja kaca yang ada di depannya menggosok-gosokkan jarinya sampe
bunyi, "ngiiiiiik...ngiiik" dan itu ia lakukan terus sambil buang angin.
Si babeh bengong lalu bertanya, "Ngapain lu, Ja?"
"Kagak beh, ini ada debu di meja...!" kata si Jaja dengan muka merah.
Akhirnya si Jaja pun berhenti, soalnya buang anginya dah beres. Nah, sekarang giliran
babeh yang ngikutin kelakuan si jaja. Babe pun menggesekan jarinya ke meja. Si Jaja
kaget ....
"Ngapain, Beh?" tanya Jaja.
"Heh Ja! Gua juga bisa gesekin jari gua kayak lu CUMAN KAGAK BAU!!!"
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Akhirnya si Jaja pun keluar rumah, dan menjadi laki-laki ke 160 yang di tolak babeh.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yeremia+5:25 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides <sfrides(at)>Hai :)

“

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

55

”

HUMOR 2006

e-humor 1118/April/2006
Ada-ada saja yang bisa dilakukan untuk membuat suatu pelanggaran menjadi tidak
salah.

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

“

Akulah TUHAN, Allahmu: Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan
lakukanlah peraturan-peraturan-Ku dengan setia."
—Yehezkiel 20:19—
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Kiranya bisa terhibur dengan humor hari ini :)

Memang
Ada tiga orang mengendarai kijang, pada malam hari mobil kijang itu berpenumpang
tiga orang, satu laki-laki yang mengendarai, dan dua perempuan kakak beradik.
Pada saat melewati jalan yang gelap ada seorang wanita yang berdiri di tengah jalan.
Kebetulan mobil kijang ini melaju dengan kecepatan sedang. Setelah itu si pengendara
melihat serta membunyikan klakson tapi wanita di tengah jalan tidak menghiraukan dan
langsung saja ditabrak oleh mobil kijang tersebut. Mobil kijang itu berhenti sedangkan 3
orang yg ada di dalam kijang melihat ke belakang. Ternyata wanita itu menghilang.
Pada saat ditengok ke depan, wanita itu sudah ada di depan mobil. Langsung saja
mobil kijang ini melaju dengan kencang karena ketakutan dan 2 wanita yang ada dalam
mobil kijang tersebut berdoa terus.
Wanita yang ditabrak itu tetap mengikuti dengan kecepatan yang sama dengan mobil.
Pada saat wanita di depan mobil dan mobil berhenti, wanita itu menghampiri. Kedua
wanita yang berada di dalam mobil menangis sekencang mungkin. Mereka baru
berhenti menangis saat wanita yang ditabrak itu pergi sambil berkata, "Kijang memang
tiada duanya".
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ulangan+3:22 >
Sumber: Kiriman Set Frides <sfrides(at)>Dear all,

“

Janganlah takut kepada mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berperang
untukmu."
—Ulangan 3:22—
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Kejujuran bukan milik PRAMUKA saja donk .... Tetapi juga harus menjadi gaya hidup
orang percaya.

Pramuka Sejati
Seorang memakai baju pramuka mengetuk pintu kantor, masuk sambil membawa
adiknya, menghadap saya.
"Apakah bapak bernama Sri Adi Purwono?" Demikian pramuka itu menyapa saya.
"Benar," jawab saya singkat. "Ada yang bisa saya bantu?"
"Begini Pak, tadi saya menemukan dompet, sepertinya ini milik Bapak, KTP nya sesuai
dengan nama Bapak."
"Oh..ya!!!?" saya tersentak kaget. Sambil menerima dompet yang diulurkan pramuka
tadi saya mengucap: "Terima kasih banyak kau sungguh sangat baik".
Dia lalu mengatakan, "Sama-sama pak, saya kan seorang Pramuka!"
Saya membuka dompet. Wah ternyata isinya tidak berkurang. Saya lalu mengambil
selembar uang dan saya berikan padanya. Dia menolak sambil mengatakan, "Tidak
Pak, tidak Pak, terima kasih! Sudah menjadi tugas saya. Saya kan seorang Pramuka!"
Saya sempat tertegun dan bangga dengan anak ini atas kejujuran dan ketulusannya,
"Terima kasih Nak, orang tuamu pasti amat bangga punya anak sepertimu. Sukses ya
buat kamu!!"
"Sama-sama Pak, permisi". Mereka berdua berbalik menuju pintu, memegang handel
dan membukanya. Namun tidak terus keluar, malah berbalik ke saya dan mengatakan,
"Tapi Pak, adik saya bukan Pramuka kok!?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+11:3 >
Sumber: Kiriman dari Ary <ary(at)>Syalom,

“

Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh
kecurangannya."
—Amsal 11:3—
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Susah lho kalau kita selalu mau menjadi seperti orang lain. Oleh karena itu,
bersyukurlah .... :)

Seperti Tetangga
Pada suatu pagi, bertanya si isteri pada si suami:
Isteri : "Abang lihat deh tetangga kita yg baru pindah itu?"
Suami : "Kenapa?"
"Tiap pagi sebelum pergi kerja, suami dia akan cium isterinya. Kalau pulang
Isteri : kerja, dia akan berikan isterinya sekuntum bunga mawar. Mesra banget
mereka. Kenapa abang tidak seperti dia?"
Suami : "Ya ampun, Ma! Mana abang kenal sama isterinya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+107:15 >
Sumber: Kiriman dari Yuli <yuli(at)>Sua lagi ... :)

“

Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia."
—Mazmur 107:15—
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Jaman susah begini memang kita harus pandai-pandai menyiasati hidup. Tetapi
seharusnya jangan sampai bikin orang lain lah ....

Pergi Duluan
Sepasang suami-isteri yang terkenal pelitnya pada suatu hari bersama ketiga anaknya
yang masih kecil, memanggil sebuah taksi yang kebetulan lewat. Dia lalu menanyakan
harganya. Dijawab oleh sopir itu, "Untuk orang dewasa ongkosnya Rp.50.000,- perorangnya, sedangkan untuk anak- anak GRATIS dehhh ...!"
Keruan saja jawaban ini membuat keduanya kegirangan. Sembari menyuruh ketiga
anaknya memasuki taksi itu, sang ayah berkata, "Kalian pergilah duluan dengan mobil
ini, Papa dan Mama akan menyusul kalian dengan naik bis kota sajaaaaa ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+10:24 >
Sumber: Kiriman dari Set Frides <Sfrides(at)>Dear all,

“

Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Apa yang bisa kita dapatkan hari ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan.
Mengucap syukurlah atas semua itu.

Tujuh Turunan
Di Lorong sempit di tengah kota nampak dua pengemis yang sedang mengemis
tentunya.
"Tuan, Nyonya ... berilah kami uang ... 500 boleh 100 juga boleh. 100 ribu
juga nggak nolak."
: "Berilah kami uang Tuan, tuan akan kami doakan semoga cepat kaya!"
"Seharian kita mengemis, kok ya ga bisa buat beli mobil ya? Eh ...
ngomongin soal orang kaya, gue ini sebenarnya keturunan orang kaya
:
lho. Harta peninggalan keluarga kami nggak akan habis dimakan tujuh
keturunan!"
: "Lha trus kenapa elo jadi kere dan ngemis kaya gini?"
: "Gue keturunan kedelapan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+37:25 >

Pengemis 1 :
Pengemis 2
Pengemis 1
Pengemis 2
Pengemis 1

Sumber: Kiriman dari Set Frides <sfrides(at)>Hai ....

“

Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang
benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti."
—Mazmur 37:25—
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Pusing emang berurusan ama tukang obat .... Mereka sangat piawai sekali menjajakan
dagangan mereka ....

Penjual Obat
Seorang penjual menawarkan obat. kemudian datang seorang ibu yang sepertinya ingin
membeli obat.
"Ayo bu, ini obat manjur buat penyakit apapun, penyakit apa saja. Ibu tak akan
rugi kalo beli obat ini, sudah murah, mujarab lagi."
Ibu
: "Kalo sakit pilek gimana Bang?"
Penjual : "Ya tentu saja pileknya hilang."
Ibu
: "Sakit demam?"
Penjual : "Demamnya hilang lah."
Ibu
: "Sakit kepala?"
Penjual : [kesal] "Kepalanya hilang."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+103:3 >
Penjual :

Sumber: Kiriman dari Set Frides <sfrides(at)>Dear all,

“

Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala
penyakitmu."
—Mazmur 103:3—
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Dia sudah menciptakan semua isi dunia dengan penuh keadilan. Walaupun dari
kacamata manusia sering kita tidak mengerti keadilan Tuhan itu :)

Buah Besar
Suatu saat ada seorang pejalan kaki yang kelelahan. Dalam perjalanannya ia
menemukan pohon rambutan yang sedang berbuah dan beristirahalah ia disana.
Ketika ia melihat buah rambutan itu, ia menghadap ke langit dan berkata, "Tuhan tidak
adilkah Engkau, masa buah seenak ini cuman kecil-kecil." Habis ngomel-ngomel sama
Tuhan, ia pun tertidur.
Ketika ia tertidur tiba-tiba jatuh satu buah rambutan tepat di kepalanya dan
terbangunlah ia. "Wah-wah habis kepalaku kalo buahnya besar kaya kelapa!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+40:28 >
Sumber: Kiriman dari <shift_tian(at)>Syalom,

“

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang
menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi
lesu, tidak terduga pengertian-Nya."
—Yesaya 40:28—
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Jangan coba-coba meramal di depan anak ya ;)

Kartu
Ibu Lisa bertanya pada si Itong, salah satu muridnya, "Bisa nggak orang meramal masa
depan orang lain lewat kartu?"
Itong menjawab, "Mama saya bisa, Bu guru ...."
Dengan wajah kaget Ibu Lisa bertanya, "Ah ... masa sih?"
Secepat mungkin Itong menjelaskan, "Iya Bu Guru. Waktu Mama lihat kartu laporan
nilai dari sekolah Mama bilang kalau Papa pulang kantor nanti Papa pasti marah sama
Itong. Ehh ... ternyata bener lho Bu guru!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mikha+5:11 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal
tidak akan ada lagi padamu."
—Mikha 5:11—
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Anak Anda sedang aktif-aktifnya bertanya? Walaupun mereka masih kecil, jawablah
pertanyaan mereka dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Jangan menyepelekan
pertanyaan mereka.

Anak Bertanya
Si kecil Yuli bertanya, "Ma, dari mana sih bayi datang?"
"Burung bangau yang bawa, Nak," jawab ibunya sekenanya.
"Ma, siapa yang menjaga rumah kita dari perampok?" tanya Yuli lagi.
"Polisi, sayang."
"Trus kalau rumah kita kebarakan siapa yang bakal nyelamatin kita?"
"Pemadam kebakaran, donk!" jawab ibunya sambil tersenyum.
"Ma, nanya lagi ya .... Dari mana sih kita dapat makan?"
"Pak tani."
"Mama ...," gumam Yuli penuh keraguan.
"Ya, sayang?"
"Kalau gitu ... Papa buat apa, Ma?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+16:1 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari
pada TUHAN."
—Amsal 16:1—
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Mendidik anak untuk selalu berterima kasih merupakan hukum wajib bagi para orang
tua :)

Terima Kasih
Tempat Prapti bekerja memperbolehkan karyawan membawa anak mereka ke kantor
jika mereka terpaksa karena keadaan darurat. Karena itulah di kantor Prapti ada toples
besar berisi banyak permen untuk anak-anak.
Suatu hari Ningsih terpaksa membawa anaknya, Kiki, ke kantor. Setelah minta ijin ke
Ningsih, Prapti mengambil toples itu dan menyodorkannya ke Kiki agar dia bisa memilih
sendiri permen yang dia suka. Setelah Kiki memilih satu permen yang dia sukai, ibunya
mengingatkan, "Ayo Kiki, kamu harus bilang apa ke Tante Prapti yang sudah baik sama
kamu?"
Kiki lalu memandangku dengan malu-malu dan berkata, "Boleh minta satu lagi nggak,
Tante?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+22:6 >
Sumber: BuffalosjokesHai ....

“

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa
tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu."
—Amsal 22:6—
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Belajar merupakan proses untuk menjadi bisa .... :) Dan butuh pengorbanan :))

Masuk TK
Ini hari pertama Ryan masuk TK. Begitu pulang ke rumah dia mengeluh, "Ma, Ryan
bosen di sekolah ngabisin waktu aja. Ryan tetep gak bisa baca, gak bisa nulis!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+11:29 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan."
—Matius 11:29—
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Membawa jiwa kepada Tuhan pasti kerinduan kita semua bukan? Tetapi jangan sampai
disalahartikan ya ....

Regu Tembak Pembawa Jiwa
Di suatu kebaktian dalam penjara, seorang penginjil berkotbah dengan berapi-api
tentang pentingnya membawa jiwa kepada Tuhan. Selesai kebaktian, seorang napi
menangis tersedu-sedu. Penginjil itu merasa khotbahnya telah menyentuh napi itu,
"Bung, dosa apa yang Bung lakukan sampai ditahan di sini?"
Dengan terisak-isak napi itu menjawab, "Saya ditahan di sini karena sudah banyak
membawa jiwa kepada Tuhan dengan cara menikam, menembak, mencekik, dan
sebagainya. Sebentar lagi giliran jiwa saya yang akan dibawa kepada Tuhan. Bukan
oleh Bapak, tetapi oleh regu tembak."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+28:19 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, hlm.6Dear all,

“

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,"
—Matius 28:19—
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Nah ... humor ini hari mengajak kita khususnya para guru sekolah minggu untuk
mengajarkan bernyanyi dengan jelas kepada anak-anak yang kita layani ....

Tambal Ban Dalam
Seorang guru sekolah minggu sedang mengajar anak-anak sekolah minggu belajar
bernyanyi. Pada saat sebelum waktu belajar selesai, sang guru memberikan waktu
untuk anak-anak sekolah minggu yang ingin bernyanyi.
Ia berkata, "Anak-anak, siapa yang ingin bernyanyi hari ini? Lagunya bebas .... Nanti
saya akan iringi dengan musik!"
Kemudian ada seorang anak sekolah minggu yang mengangkat tangannya.
Sang guru pun bertanya kepada anak ini, "Ya, kamu ... mau nyanyi apa?"
Dengan yakin sang anak berseru, "Tambal Ban Dalam!"
Merasa tidak pernah mengajar lagu dengan judul tersebut, sang guru bertanya ulang
karena takut salah mendengar. Tetapi sang anak dengan yakin tetap mengatakan,
"Lagu Tambal Ban Dalam".
Menyerah ... sang guru pun berusaha dengan tenang mengikuti kemauan sang anak
untuk menyanyikan lagu 'Tambal Ban Dalam' Maka bernyanyilah sang anak, "Ku jatuh
cinta pada-Nya ... tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tawarikh+16:9 >
Sumber: Kiriman dari <pkn_juntak >Hai,

“

Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala
perbuatan-Nya yang ajaib!"
—1 Tawarikh 16:9—
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Firman Tuhan memang pelita bagi kaki kita dan tanpa terang firman itu, kegelapan akan
menyelimuti kita.

Tuhan Tidak Berfirman
Seseorang mempunyai kebiasaan yang aneh. Setiap hendak tidur malam, ia selalu
membaca Alkitab dengan cara memejamkan mata, lalu membukanya secara acak. Apa
yang dibukanya lalu dibacanya.
Suatu malam dia melakukan hal yang sama, namun ketika ia membuka Alkitab tersebut,
ternyata persis di batas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setelah berpikir
dan merenung sejenak, akhirnya ia bergumam, "Ah, ternyata Tuhan tidak berfirman
malam ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+22:22 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.10Syalom,

“ Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu." ”
—Ayub 22:22—
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Pria dan wanita memang berbeda .... Semuanya unik diciptakan Tuhan dengan
rancangan-Nya yang indah.

Pria Dan Wanita
1. Pria
: "Bolehkah saya memegang tanganmu?"
Wanita : "Terima kasih, saya bisa pegang sendiri, gak berat kok!"
2. Pria
: "Tolong katakan kau mencintaiku ... kau mencintaiku!"
Wanita : "Kau mencintaiku ...."
3. Wanita : "Kamu sudah yakin akan hanya mencintaiku saja dan tidak ada yang lain?"
"Yakin 100%! Aku sudah cek lagi berulang kali daftar pacar- pacarku yang
Pria
:
lain kemarin ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Nahum+1:7 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Jawab Yesus: Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak
semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?"
—Matius 19:4—
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Banyak belajar memang bisa melelahkan badan juga ... jadi jangan lalai mengatur
waktu untuk istirahat juga ya .... :)

Tidak Bisa Tidur
Dosen
Mahasiswa
Dosen
Mahasiswa
Dosen

: "Saudara tampak lesu dan mengantuk!"
: "Maaf, Pak, semalam saya tidak bisa tidur. Saya lembur belajar."
: "Kalau begitu ujian ditunda."
: "Tapi Pak, saya sudah siap ujian."
: "Ah, tidur saja tidak bisa apalagi menjawab soal ujian."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+12:12 >

Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.18Syalom,

“

Lagipula, anakku, waspadalah! Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan
banyak belajar melelahkan badan."
—Pengkhotbah 12:12—
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Matahari dan bulan ... keduanya adalah ciptaan-Nya yang tentu saja memiliki fungsinya
masing-masing.

Lebih Penting
Guru
Murid
Guru
Murid

:
:
:

"Mana yang lebih berguna bagi kita, matahari atau bulan?"
"Bulan!"
"Kenapa?"

"Bulan menyinari kita dengan cahaya saat kita membutuhkannya pada malam
hari sementara matahari menyinari kita dengan cahaya saat siang hari dimana
:
kita tidak membutuhkannya karena sudah terang."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+104:19 >

Sumber: Kiriman dari Ary <ary(at)>Dear all,

“

Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu
akan saat terbenamnya."
—Mazmur 104:19—
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Bagaimana kita bisa memaksa seseorang untuk jatuh cinta?

Dipaksa Jatuh Cinta
Pak Dedy seorang dosen yang masih melajang, suatu hari dengan santai masuk ruang
kelasnya seperti biasa. Tetapi kali ini ia sangat terkejut bercampur marah. Hal ini karena
semua mahasiswinya berdandan sangat menor dan duduk di depan.
Supri : "Ada apa Pak, kok membanting pintu segala?"
Dedy : "Lihat para mahasiswi itu, masa saya dipaksa jatuh cinta!"
Supri : "Oh...! [Sambil tertawa]
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+26:41 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.18

“

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan:
roh memang penurut, tetapi daging lemah."
—Matius 26:41—
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Syalom, Janji ... harus ditepati ya ... :)

Janji Joni
Guru : "Bukankah kamu sudah janji tidak akan nakal?"
Joni : "Ya, Pak!"
Guru : "Bukankah saya juga janji akan menghukum kamu kalo kamu nakal sekali lagi?"
"Ya Pak, tapi karena saya sudah melanggar janji saya, Bapak juga tidak perlu
Joni :
menepati janji Bapak itu."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Nahum+1:7 >
Sumber: Buffalosjokes
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Salam kasih, Apakah Anda menikmati pekerjaan Anda?

Pekerjaan Baru
Seorg salesman sepatu yang bosan dengan pekerjaannya ingin beralih profesi menjadi
polisi. Waktu berlalu, ia pun lulus dalam ujian, pelatihan, dan syarat-syarat lain di
akademi kepolisian.
Beberapa bulan kemudian, temannya bertanya apa ia suka pekerjaan barunya.
"Ya!" jawabnya, "Gajinya lumayan, jam kerjanya juga pantas, tapi yang paling aku sukai
adalah karena disini pelangganlah yang selalu salah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+4:2 >
Sumber: Kiriman dari Ary (ary<at>)

“

Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa
yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran."
—2 Timotius 4:2—
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Syalom, Menjadi guru bukan pekerjaan yang mudah, paling tidak kita harus selalu jadi
teladan baik bagi murid kita.

Mengikuti Dosen
Pada suatu hari, di suatu kampus, ketika kuliah sedang berlangsung. Seorang profesor
sedang menjelaskan bahan kuliah dan tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu.
Mahasiswa : "Permisi, Prof."
Profesor
: "Tidak tahu aturan! Kuliah sudah berjalan satu jam baru datang!"
"Maaf, Prof. Saya kira hari ini Bapak Profesor terlambat satu jam seperti
Mahasiswa :
biasanya."
Profesor
: "Ya sudah, masuk!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+3:1 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.19

Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru;
“ sebab
kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih
”
berat."

—Yakobus 3:1—
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Dear all,

Ibu Mamat
Istri Pak Mamat suka sekali bernyanyi. Dia memutuskan untuk bergabung dalam
kelompok paduan suara gereja. Semenjak itu Dari hari ke hari ibu Mamat terus latihan
bernyanyi. Entah itu di dapur, di kamar mandi, saat menyapu, saat akan tidur, dan
kapan pun juga.
Pak Mamat hanya diam saja. Hanya saja kalau isterinya sudah mulai menyanyi saat dia
sedang ada di rumah, Pak Mamat akan langsung keluar dari rumah atau sekadar
melongokkan kepalanya ke luar jendela.
Lama-lama ibu Mamat tersinggung dan suatu hari bertanya, "Kenapa to, Pak? Ndak
suka dengar aku nyanyi ya?"
Pak Mamat dengan nada lembut menjawab, "Bu ne, aku suka kok kamu nyanyi. Aku
hanya sengaja menampakkan diri di luar rumah saat kamu nyanyi agar tetangga tidak
nuduh kalau kita lagi berantem!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+105:2 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala
perbuatan-Nya yang ajaib!"
—Mazmur 105:2—
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Sua lagi, Berbicara dengan anak-anak justru tidak boleh sekenanya, tetapi harus
dengan bijaksana dan jujur!

Anak Ajaib
Yoyo : "Om percaya nggak, Yoyo itu anak ajaib?"
Om : "Ah, yang benar saja. Apa buktinya?"
Yoyo : "Begini, Om. Kemarin pagi, ketika Yoyo minta mainan Adik, mama bilang, 'Yoyo,
kamu sudah kelas satu SD, sudah besar. Masa minta mainan anak kecil?'
Siangnya, waktu Yoyo mengambil pisau, kakak Yoyo berteriak, 'Ayo Yoyo,
pisaumu kamu kembalikan. Yoyo 'kan masih kecil. Tidak boleh main pisau.'
Sorenya, Papa Yoyo kedatangan tamu. Waktu mereka asyik mengobrol, Yoyo
mendengarkan percakapan mereka. Papa Yoyo menegur Yoyo, 'Yoyo, masuk
sana. Yoyo 'kan masih kecil, jangan mendengarkan percakapan orang tua!' Nah,
pada malam hari, ketika Yoyo minta bobo sama Mama, Mama berkata, 'Ah,
Yoyo 'kan sudah besar, tidur sendiri, sana!' Betul 'kan, Om, Yoyo anak ajaib.
Bisa jadi anak besar dan anak kecil!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+22:6 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.22Hai,

“

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa
tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu."
—Amsal 22:6—
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Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya tetap bersukacita ya :))

Bersaing
Seorang duda baru saja menikahi seorang janda. Setelah beberapa bulan menikah,
sang istri yang baru saja menikah ini ditanyai oleh temannya, "Dugaanku, sama seperti
semua pria yang pernah menikah sebelumnya, suamimu pasti banyak cerita tentang
isterinya yang dulu, kan?"
"Oh ... sekarang nggak lagi," kata si isteri ini.
"Kok bisa?" tanya temannya penasaran.
"Aku mulai berbicara tentang suamiku yang berikutnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+10:7 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik
menjadi busuk."
—Amsal 10:7—

80

”

HUMOR 2006

e-humor 1143/Mei/2006
Selamat bersukacita :)

Takut Tuhan Yesus
Robert, seorang murid Sekolah Minggu yang setia, namun pada suatu hari Minggu ia
tidak datang ke Sekolah Minggu. Ibunya tentu saja heran. Maka terjadilah percakapan
berikut.
Ibu
: "Nak, mengapa kamu tidak ke Sekolah Minggu?"
Robert : "Saya takut, Bu."
Ibu
: "Takut sama siapa?"
Robert : "Takut sama Tuhan Yesus."
Ibu
: "Mengapa takut? Tuhan Yesus 'kan baik dan senang kepada anak- anak."
Robert : "Tidak, Bu! Kata Bu Guru kita mesti takut sama Tuhan Yesus."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+111:10 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.26

“

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya
berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya."
—Mazmur 111:10—
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Syalom, Siram ... siram ... kerjaan rutin sore hari ya :)

Menyiram Tanaman
Setiap pukul empat sore, Etik diberi tugas oleh ibunya untuk menyiram bunga di taman.
Pada suatu hari hujan turun dengan lebatnya. Ketika ibunya memasuki kamarnya, ia
melihat Etik sedang asyik membaca majalah.
"Kamu sedang apa?" tanya ibunya jengkel. "Ini sudah jam empat. Seharusnya kamu
'kan menyiram tanaman?"
"Tapi, Bu," ujar Etik, "bukankah hari sedang hujan?"
"Tidak usah pakai alasan," jawab ibunya dengan suara tinggi, "Bukankah kamu punya
jas hujan?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+5:45 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.28Dear all,

“

Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan
menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar."
—Matius 5:45—
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Mengucap syukur tidak tentang apa yang ada atau tidak ada. Mengucap syukur adalah
melihat apa yang ada atau tidak ada sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Keju
Setelah bepergian jauh, Nasrudin tiba kembali di rumahnya. Sang Istri menyambut
dengan gembira, "Aku punya sepotong keju untukmu," kata istrinya.
"Wuahh ... bagus," puji Nasrudin, "Aku suka keju. Keju itu baik untuk kesehatan perut."
Tidak lama Nasrudin kembali pergi. Ketika Dua hari kemudian ia kembali, istrinya tetap
menyambutnya dengan gembira. "Adakah keju untukku?" tanya Nasrudin.
"Tidak ada lagi," kata istrinya.
Kata Nasrudin, "Yah, tidak apa-apa. Lagipula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi."
"Jadi mana yang benar?," kata istri Nasrudin bertanya-tanya, "Keju itu baik untuk perut
atau tidak baik untuk gigi?"
"Itu tergantung," sambut Nasrudin, "Tergantung apakah kejunya ada atau tidak."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1 Tesalonika+5:18 >
Sumber: www.kapanlagi.com

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu."
—1 Tesalonika 5:18—
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Hello, Dimanakah tempat paling aman menyimpan uang Anda? Di bank? Masa sih?

Tempat Paling Aman
Seorang cucu heran melihat neneknya menyimpan uang di dalam Alkitab.
Cucu : Apa tidak takut dicuri, Nek?"
Nenek : Oh, nggak, Cuk. Sebab, orang yang senang mencuri uang biasanya tidak mau
membaca Alkitab, sedangkan orang yang senang membaca Alkitab tidak mau
mencuri."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+6:20 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.29Syalom,

“

Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak
merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya."
—Matius 6:20—
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Salah satu cara untuk mengenang masa lalu adalah melihat foto. Jadi agar kita punya
kenangan masa lalu, berfotolah ;)

Foto Kenangan
Suatu hari sebuah kelas SD berfoto bersama. Setelah foto jadi, Bu Guru membujuk
anak-anak untuk membeli, tiap orang satu foto. Ia pun berkata kepada murid-muridnya,
"Kalian seharusnya membeli foto ini, mumpung semua teman kalian di sini lengkap
terkumpul. Foto ini akan memberikan kenangan yang manis. Suatu hari nanti ketika
kalian sudah besar-besar dan melihat foto ini, saya yakin kalian pasti akan senang."
Tak seorang pun berkata-kata, lalu Bu Guru melanjutkan, "Coba bayangkan, nanti
kalian akan melihat foto ini dan berkata, "Oh ini si Tina, sekarang jadi dokter. Ini Totok,
sekarang jadi pejabat, ini Tari yang sekarang jadi artis, ini ...."
Seorang murid lelaki di belakang menyela, "Yang ini Bu Guru, sekarang sudah
meninggal."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+23:18 >
Sumber: www.kapanlagi.comHai,

“ Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." ”
—Amsal 23:18—
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Hari ini segar bukan? Sesegar humor hari ini ya :)

Tidak Boleh Minta Bantuan
"Iis, sebelum mengerjakan tes, jangan lupa berdoa dahulu," nasihat ibu pada suatu
malam.
"Baik, Bu. Tetapi mengapa aku harus berdoa?" tanya Iis
"Ya untuk minta bantuan Tuhan agar kamu dapat mengerjakannya sehingga mendapat
nilai yang bagus," jawab sang ibu sambil membelai lembut rambut putri kesayangannya.
Ternyata hasil tes Iis jelek. "Iis, mengapa nilai tesmu jelek?" tanya ibunya. "Apa engkau
tidak berdoa?"
"Tidak, Bu, karena dilarang oleh Pak Guru."
"Masa sih, Pak Guru melarangmu seperti itu?"
"Ya, Bu. Kalau tes, kita tidak boleh minta bantuan siapa pun. Jadi, aku tidak berdoa dan
minta bantuan kepada Tuhan," jawab Iis polos.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1 Tesalonika+5:17 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.29Syalom,

“ Tetaplah berdoa." ”
—1 Tesalonika 5:17—
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Saling mengganggu, saling menggoda, walaupun bercanda tetap harus dengan
bijaksana ya .... Supaya tidak membuat huru-hara :)

Beli Obat
Pada suatu hari Agus menegur Budi di jalan dekat rumahnya.
Agus : Bud mau kemana?"
Budi : Ini lo.. mau ke warung beli obat nyamuk..."
Agus : Loh memangnya nyamuk kamu sakit apa?" (sambil ketawa-ketawa)
Budi jengkel sambil menggerutu dalam hati, "Awas Ya Nanti Aku Balas". Besoknya
gantian Agus yang di tegor oleh Budi. Saat itu Budi hendak membeli obat cacing untuk
anaknya.
Budi : Gus mau kemana?"
Agus : Mau ke apotik beli obat Cacing ... buat anakku ...."
Budi : Loh Gus, ternyata anakmu itu Cacing yah?" (sambil ketawa puas.)
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+111:10 >
Sumber: www.kapanlagi.com
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Sudah Jadi Presiden
Seorang Bapak gemas melihat anaknya yang menganggur, lalu menegurnya, "Ketika
seusiamu, Bung Karno sudah menulis buku dan mengusir penjajah."
"Iya, saya tahu," ujar anaknya, "tetapi ketika seusia Bapak, ia sudah jadi presiden!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+4:7 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.32

“

Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau
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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Hai all,
Hari ini kita akan mengunjungi keluarga Sponge Bob di dasar laut ;) Masa iya sih ...
coba simak aja deh ....

Di Dasar Laut
Sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Luifthansia, sedang terbang di atas
lautan luas. Tiba-tiba pesawat mengalami gangguan mesin, yang mengharuskan
pesawat untuk mendarat darurat. Mau tidak mau mereka harus mendarat di laut.
Dengan pengeras suara Pilot berkata, "Para penumpang yang terhormat, Karena ada
gangguan mesin, maka terpaksa kita mendarat darurat di laut. Untuk memudahkan
evakuasi penyelamatan, kami mohon setiap penumpang yang bisa berenang, untuk
pindah ke tempat duduk di sisi kanan, dan bagi yang tidak bisa berenang silahkan
menempati tempat duduk sisi kiri."
Tak lama setelah itu, pesawat pun melakukan pendaratan darurat dan tenggelam
hingga ke dasar laut.
Pilot memberikan arahan lagi, "Para penumpang yang terhormat, kita telah sampai di
dasar laut. Bagi penumpang yang duduk di sisi kanan, jangan panik, kenakan
pelampung, buka pintu darurat yang ada di sisi kanan pesawat, dan segera berenang
ke permukaan. Bagi para penumpang yang duduk di sisi kiri pesawat, 'Terima Kasih
Anda Telah Terbang Bersama Luifthansia.'"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+106:4 >
Sumber: www.kapanlagi.comDear all,

“

Ingatlah aku, ya TUHAN, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku,
demi keselamatan dari pada-Mu."
—Mazmur 106:4—
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Hanya mengingatkan ..... Apakah Anda sudah memberikan bantuan untuk Saudarasaudara kita yang terkenah musibah? Kalau belum mungkin ini saatnya ....

Bantuan
Suatu desa sedang tertimpa musibah banjir. Di dekat desa itu ada sebuah gereja besar
dan megah yang beberapa jemaatnya adalah warga desa tersebut.
Seorang wartawan yang meliput musibah itu mewawancarai pendeta gereja tersebut.
Bantuan apa yang telah gereja ini berikan untuk desa yang tertimpa
musibah?"
: Doa!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+41:6 >

Wartawan :
Pendeta

Sumber: Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.38Helo,

“

Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya: Kuatkanlah
hatimu!"
—Yesaya 41:6—
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Langsung di nikmati ....

Peneliti
Wesley dan Tennat, dua orang peneliti yang bekerja pada pusat penelitian di Afrika
untuk PBB mengalami nasib malang. Mereka ditangkap oleh penduduk suku setempat
lalu dimasukkan dalam sebuah panci besar yang diletakkan di atas api yang sedang
berkobar. Tiba- tiba Tennat tertawa terbahak-bahak tanpa sebab.
"Ada apa?," tanya temannya, "Kita sedang direbus hidup-hidup, dan sebentar lagi akan
menjadi santapan mereka. Saya tidak melihat sesuatu yang lucu disini."
Tennat masih terus dengan tawanya. "Mereka tidak tahu, bahwa saya buang air di
dalam sup ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:12 >
Sumber: www.kapanlagi.comDear all,

“

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa!"
—Roma 12:12—
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Buat isteri-isteri dan suami-suami ....

Menumpuk Bara Api
Seorang ibu tersedu-sedan mengadu kepada pendetanya, karena mendapat perlakuan
tidak senonoh dari suaminya yang ringan tangan. Percekcokan selalu mewarnai
kehidupan keluarga itu.
Maka, pendeta pun bertanya, "Sudahkah Ibu menumpukkan bara api di atas
kepalanya?" (Maksud pendeta adalah membalas kejahatan dengan kebaikan/kasih
seperti dalam [http://alkitab.mobi/?Roma Roma ]).
Tetapi, rupanya ibu itu salah paham. Maka dengan antusias dan spontanitas sambil
mengusap air mata ibu itu berkata, "Kalau bara api sih belum pernah, tapi kalau kopi
panas, sering ...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:20 >
Sumber: Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.41Halo,

“

Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah dia minum!
Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya."
—Roma 12:20—
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Episode yang satu ini udah pernah tayang belum ya??

Paling Berbahagia
Saat sedang berada di warung kopi Mpok Mina, Ucup dan Bang Juri berbicang-bincang
soal rumah tangga masing-masing. Ucup yang selalu dibuat menderita ketika orang tua
Parti datang ke Kota mengadu pada Bang Juri yang tahu sendiri juga bernasib sama,
selalu dibuat menderita oleh Mak.
"Cup, Aku rasa Nabi Adam memang laki-laki paling berbahagia di dunia ini," ungkap
Bang Juri.
"Kok gitu Bang," tanya ucup balik bertanya.
"Ya... iya Cup... Dia tidak punya mertua."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+42:11 >
Sumber: www.kapanlagi.comDear all,

“

Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau
gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah!
Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya,
penolongku dan Allahku!"
—Mazmur 42:11—
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Hi hi hi hi ... kalau ada yang salah paham ujung-ujungnya biasanya lucu lho ...

Kurang Besar
Guru : Andi, dari tadi kamu tidak memerhatikan Ibu. Sekarang coba kamu maju dan
TK
menyanyikan sebuah lagu. Karena agak takut, Andi menyanyi dengan pelan:
Cicak-cicak di dinding ...."
Guru : Kurang besar ...!"
Andi : Tokek-tokek di dinding ...."
Guru : Kurang besar ...!"
Andi : Buaya-buaya di dinding ...."
Guru : Andi, yang Ibu maksudkan suaramu yang kurang besar, bukan binatangnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+5:13 >
Sumber: Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.48

“

Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil."
—Ibrani 5:13—
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Syalom, Mengajarkan lagu baru ke anak-anak sekarang ini harus hati-hati :)

Lagu Pembunuhan
Di sebuah sekolah Taman Kanak-kanak. Seorang guru sedang mengajarkan lagu,
"Potong bebek angsa, masak di kuali...."
Semua anak ikut bernyanyi, tetapi Ani malah menangis tersedu-sedu. Ibu Guru pun
bertanya, "Ani, mengapa kamu menangis? Ayo ikut menyanyi 'Potong Bebek Angsa'."
Tangisan Ani malah semakin keras. "Ibu Guru jahat! Ibu Guru kejam! Kasihan
bebeknya!" teriak Ani.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+119:66 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.55

“

Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku
percaya kepada perintah-perintah-Mu."
—Mazmur 119:66—
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Dear all, Suara perut gimana ya bunyinya??

Laper Banget
Jam makan siang tiba. Anak-anak di TK Mentari segera berlarian dengan ramainya ke
ruang makan dan duduk dengan rapi di kursi masing-masing. Seperti biasanya sebelum
berdoa Ibu Guru pasti harus berteriak-teriak dulu supaya anak-anak diam.
Ibu guru berkata, "Ok, sekarang kita berdoa. Giliran siapa hari ini?"
Anak-anak sibuk mengingat siapa yang ketiban giliran doa hari itu. Tiba-tiba saja
semuanya diam dan menundukkan kepala. Sampai beberapa detik kemudian
semuanya masih tetap dalam posisi doa. Tiba-tiba kesunyian itu terpecahkan oleh
suara, "Kruek... kruek... kruek...."
Kontan saja semua anak tertawa mendengar suara barusan. Bukan doa yang didengar
tapi suara perut yang keroncongan dari salah satu murid.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+6:35 >
Sumber: Kiriman dari Christiana Ratri Yuliana <ratri(at)>

“

Kata Yesus kepada mereka: Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia
tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus
lagi."
—Yohanes 6:35—
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Syalom, Hari ini kita akan lihat sisi lain dari keadaan di bahtera Nuh :)

Bahtera Nuh I
Kuda jantan : Aku tahu kau takkan pernah menolakku jadi kekasihmu."
Kuda betina : Kenapa begitu pede?"
Kuda jantan : Tentu saja, di sini tidak ada saingan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+7:16 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.56Hai,

yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang
“ Dandiperintahkan
Allah kepada Nuh; lalu TUHAN menutup pintu bahtera itu di
”
belakang Nuh."

—Kejadian 7:16—
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Ini satu kisah nyata lho ... dari seorang staf YLSA :)

Nyak Dan Babe
Pagi itu, babe mboncengin nyak ke pasar. Rencananya mereka cuma mo beli camilan
dan sedikit sayuran. Sesampai di pasar, babe nurunin nyak di tempat yang jual
makanan sedang beliau menuju ke tempat penjual sayur. Selesai beli sayur, babe
langsung ke tempat penjual makanan dan melihat nyak sudah nungguin. "Ayo, pulang,"
kata babe. Sepeda motor itupun lalu meluncur menuju rumah. "Beli apaan, nyak?" tanya
babe saat dalam perjalanan. Tapi kagak ada sahutan terdengar. "Ah, mungkin nyak ga
denger karena anginnya keras." pikir babe.
Sampailah motor itu di rumah. Babe pun berhenti untuk nurunin nyak. Tapi ditunggutunggu semenit..."Kok si nyak nggak turun-turun?" pikir babe. Dan dia pun
menoleh...ternyata nyak nggak ada di boncengan. "Wah, lha kok masih ketinggalan di
pasar??" pikir babe. Dia pun bergegas ke pasar lagi untuk njemput nyak. Begitu
ketemu, nyak sempat berkata sambil geleng-geleng kepala, "Lha badanku sebesar ini
(sekitar 90 kg), kok ya bisa ketinggalan...." Babe nimpalin, "Padahal di jalan tadi aku
ngajak ngobrol... Terus aku ngomong sama siapa ya?"
Ah, babe ada-ada saja ....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+13:2 >
Sumber: Kiriman dari Natalia Endah Supraptiningsih <endah(at)>Syalom,

“

Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat
demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikatmalaikat."
—Ibrani 13:2—
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Masih dari bahtera Nuh nih ....

Bahtera Nuh Iii
Guru : Sebutkan kebun binatang terlengkap!"
Murid : Bahtera Nuh, Bu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kejadian+8:19 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.57

“

Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang
bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera
itu."
—Kejadian 8:19—
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Dear all,
Berkat Tuhan untuk kita, mari kita bagikan juga untuk orang lain ....

Miliknya Tuhan
Seorang pria yang adalah jemaat bertemu seorang pendeta yang adalah gembala
sidangnya di jalan. Bapak pendeta yang baik ini pun berinisiatif untuk mengajak
jemaatnya ini makan malam. Setelah makan malam selesai, Pak pendeta pun dengan
gembira membayar tagihannya. Sebelum mereka berpisah, terjadi percakapan singkat
diantara mereka.
Pak Pendeta, saya tidak akan berterima kasih untuk makanan yang sudah
Bapak belikan."

Jemaat

:

Pak
Pendeta

: Lho, memang kenapa?"

Jemaat

:

Karena semua yang Bapak Pendeta punya sebenarnya adalah milik-Nya
Tuhan!"

Pak pendeta pun hanya senyum kecil tanpa meresponi perkataan jemaat tersebut.
Mereka bersalaman dan berpisah. Suatu waktu mereka bertemu lagi di jalan. Terdorong
rasa lapar, jemaat ini berinisiatif untuk mengajak Pak Pendetanya ke restoran yang
sama untuk makan malam.
Jemaat :

Bapak Pendeta, saya lapar nih, kita ke restoran yang kemaren kita kunjungi
lagi yuk?"

Pak Pendeta pun berpikir sebentar. Lalu dengan senyum ramahnya dia pun menjawab.
Pak
Pendeta

Maaf ya Bapak, karena uang dan segala yang saya miliki adalah milik
: Tuhan, jadi saya akan tanya Tuhan dulu apakah boleh saya makan di
restoran itu lagi bersama Bapak."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+6:35 >

Sumber: Kiriman dari Ari Saryanto <ari(at)>Apa kabar?

“

Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan
pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan
kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap
orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.
—Lukas 6:35—
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Berkat apa yang Anda dapatkan di gereja kemarin?

Apa Yang Kau Kerjakan Di Gereja?
Istri : Apakah engkau melihat topi yang dipakai oleh Bu Sasongko?"
Suami : Tidak."
Istri : Apakah engkau melihat pakaian baru yang dikenakan Helen?"
Suami : Tidak."
Istri : Kalau begitu, apa yang kau kerjakan di gereja ini?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:16 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.60

Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah kamu
“ memikirkan
perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara”
perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai!"

—Roma 12:16—
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Syalom,
Pengalaman mendoakan orang ternyata bisa jadi kisah seru juga :)

Doa Calon Pendeta
Ada seorang calon pendeta disuruh mendoakan temannya yang pada saat itu sedang
putus cinta. Dengan semangat ia langsung mendoakannya.
"Baiklah, mari kita berdoa bersama" (begitulah ajakan calon pendeta kepada semua
orang yang ada di tempat itu).
Ketika calon pendeta sedang berdoa, tiba-tiba saja terdengar suara orang terjatuh.
Semakin semangat ia berdoa dan semakin kencang pula ia mengeluarkan kata-kata
doa.
"Asyik, ini adalah pengalaman pertama saya mendoakan orang dan orang itu diurapi"
(pikirnya dalam hati). Lama-kelamaan suasana menjadi sunyi senyap dan terdengar
sedikit suara tangisan. ia mengakhiri doanya dengan perkataan "Amin."
Lalu ia membuka mata dan bertanya dengan perasaan senang, "Lho kenapa menangis,
di mana yang lain?"
Yang ada di tempat itu menjawab, "Pak... yang Bapak doakan tadi minum racun."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yudas+1:20 >
Sumber: Kiriman dari Matius Iksantoro <iksan(at)>

“

Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di
atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus."
—Yudas 1:20—
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Hari ini cerahkah di tempat Anda?
Cerah atau tidak, yang penting tetap tersenyum ya ....

Istri Gr
Sepasang suami isteri ikut menonton pertandingan sepakbola di sebuah stadion. Ketika
pertandingan usai, suami isteri ini bersama ribuan penonton yang lain meninggalkan
stadion. Suami itu menggandeng tangan isterinya cukup erat.
Merasa diperlakukan cukup mesra di tengah orang banyak, si isteri berkata, "Agaknya
kau takut kehilangan aku, kan?"
Si suami menjawab dengan kalem, "Ah, enggak, cuma aku malas aja kalau harus
mencarimu di tengah orang banyak ini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.61Dear all,

“

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu,
sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari
kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang."
—1 Petrus 3:7—
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Kali ini cerita yang terjadi nyata ... di sebuah dusun kecil ....

Penakut
Yoyo adalah anak penakut. Meskipun sering diberi tahu sama bapaknya 'di dalam nama
Tuhan Yesus' kamu tidak perlu takut, tetap saja Yoyo sering ketakutan. Bahkan ke
kamar mandi pun seringkali minta diantar oleh adiknya karena takut.
Pada suatu hari sekolahnya mengadakan acara kemah yang harus Yoyo ikuti. Temanteman sekolahnya tahu kalau Yoyo penakut karena itu mereka sering menggodanya.
Meski penakut Yoyo pun merasa gengsi untuk mengakui. Pada suatu malam Yoyo
pengen ke kamar mandi. Karena malu kalau dikata-katai penakut, Yoyo pun
memberanikan pergi sendiri. Dengan langkah ragu Yoyo paksakan untuk keluar kemah
dan melintasi kegelapan untuk ke kamar mandi.
Dalam perjalanan ke kamar mandi dia melihat sesuatu yang hitam dan besar. Meski
takut Yoyo ingat nasihat bapaknya, dan cepat-cepat dia praktikkan. Dia pun menunjuk
benda itu dan berkata: Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ...." tapi
kok sesuatu itu gak hilang- hilang. Yoyo pun semakin gemetaran .... "Ah, aku coba lagi
saja," batin Yoyo. "Dalam nama Tuhan Yesus! dengan tetap menunjuk.
Tiba-tiba ...
"Yo, itu patung, bukan setan. Gak akan hilang meski kamu tunjuk- tunjuk", kata Rio
teman Yoyo menahan tawa.
Yoyo pun tersipu malu, tenyata Rio juga akan ke kamar mandi dan dari tadi sudah
memperhatikan apa yang dilakukan Yoyo.
Ah ... menjadi penakut memang bikin malu ....
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:26 >
Sumber: Kiriman dari Puji Aryayanti <puji(at)>

“

Dalam takut akan TUHAN ada ketenteraman yang besar, bahkan ada
perlindungan bagi anak-anak-Nya."
—Amsal 14:26—

104

”

HUMOR 2006

e-humor 1167/Juli/2006
Hai
Olahraga jari ... gini nih caranya ....

...

Butuh Olah Raga
Ketika istri saya menelepon teman kami, nadanya selalu sibuk. Dia mencoba berulang
kali, tetapi tidak tersambung.
Sambil memerhatikannya sibuk memencet nomor telepon berkali-kali, saya bertanya
mengapa dia tidak memakai tombol pemutar ulang (redial).
"Sayang," jawab istri saya, "saya 'kan butuh olahraga."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+11:16 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.63Dear all,

“

Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun Jemaat-jemaat Allah
tidak mempunyai kebiasaan yang demikian."
—1 Korintus 11:16—
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Percuma adalah ........

Percuma
Sepulang dari berkunjung ke Kuala Lumpur, teman saya bercerita bahwa meski
dikatakan satu rumpun bahasa, namun kedekatan bahasa itu kadang malah
membuatnya bingung dan bahkan tertawa-tawa sendiri. Salah satunya adalah ketika ia
melihat sebuah spanduk besar:
SEKOLAH UNTUK PERCUMA!!
Apakah spanduk itu ditulis oleh siswa yang baru didrop out oleh sekolahnya? Ataukah
spanduk itu mewakili ungkapan perasaan para sarjana yang setelah lulus malah banyak
jadi pengangguran seperti di Indonesia? Ataukah sistem pendidikan di negara jiran
tersebut sedemikian buruk? Jawaban pun baru didapat setelah ia menanyakan hal itu
pada pemandunya, dan ternyata semua perkiraan itu salah. Yang terjadi malah
sebaliknya, kata "percuma" dalam bahasa Malaysia berarti "gratis". Jadi artinya
pemerintah Malaysia malah lebih menaruh perhatian kepada dunia pendidikan karena
toh, disana sudah ada sekolah gratis alias tak usah bayar! Ah kok jadi iri...
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:30 >
Sumber: Kiriman dari Ary Cahya Utama <ary(at)>
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Sua lagi ....
Wuah topik menarik nih ....

Penyebab Kebakaran
Ketika terjadi kebakaran besar di sebuah pasar swalayan, seorang polisi bertanya
kepada seorang saksi mata, "Apa penyebab kebakaran ini?"
"Api, Pak," jawab orang itu polos.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+3:13 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, p.66

“

Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan
akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana
pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu."
—1 Korintus 3:13—
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Dear all,
Pembalasan tidak ada gunanya. Hanya akan membuat hubungan kita renggang dengan
sesama. So, mari bereskan masalah kita dengan sesama secepatnya.

Balas Dendam
Pasien : "Bu Bidan, maaf saya lupa bawa uang."
Bidan : "Oh, tidak apa-apa. Sekarang pulang saja."
Pasien : "Loh, biasanya saya 'kan Bu Bidan beri vitamin?"
Bidan : "Ah, nanti paling-paling Ibu lupa meminumnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+10:30 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, P.66Syalom,

“

Sebab kita mengenal Dia yang berkata:
Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi:
Tuhan akan menghakimi umat-Nya.""
—Ibrani 10:30—

108

”

HUMOR 2006

e-humor 1171/Agustus/2006
He he he ... tengkiu ya Pipin buat kiriman humornya :))

Makan Apa?
Ada 2 orang anak sedang bercakap-cakap.
Si A : "Kalo orang gemuk itu makan apa?"
Si B : "Ya pasti makan nasi, ayam, tempe, sayur ...."
Si A : "Salah!"
Si B : "Lah ... kok!!"
Si A : "Kalo orang gemuk itu makan ... tempat!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+14:15 >
Sumber: Kiriman dari Pipin Kuntami <pipin(at)>Aloha,

“

Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau
makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau
membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati
untuk dia."
—Roma 14:15—
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Kekerasan bisa juga terjadi di cabang olahraga ..., seperti ini ....

Yang Lebih Sadis
Agus : "Olahraga apa yang paling kamu suka?"
Budi : "Tinju."
Agus : "Wah, itu olahraga yang sadis dan tidak berperikemanusiaan. Manusia kok
diadu. Apakah kamu tidak berpikir, kalau sampai pendarahan bagaimana?"
Budi : "Kalau kamu sendiri olahraga apa?"
Agus : "Bulutangkis."
Budi : "Wah, kalau begitu kamu lebih sadis lagi. Berapa banyak bebek yang kamu
cabuti bulunya untuk kok-nya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+16:29 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, P.66Hai ... hai ... :)

“

Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa
dia di jalan yang tidak baik."
—Amsal 16:29—
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Bagaiamana kabar hari ini? Lebih bersemangat dari kemarin? Pasti hari ini akan lebih
baik dari hari-hari kemarin bukan? :))

Pengganti Hadiah
Joni senang bukan main ketika sebuah dealer motor memberitahukan bahwa ia
mendapat hadiah undian sebuah kijang. Hadiah akan dikirim tiga hari lagi, kata petugas
dealer. Karena nggak punya uang lantas ia menjual sepeda motor satu satunya yang ia
kredit satu bulan lalu, untuk membuat garasi. Setelah tiga hari seseorang dari dealer
menghubungi Joni.
"Maaf pak Joni, berhubung ada masalah maka hadiah utamanya akan ditukar dengan
hadiah yang lain dengan nilai harga sama."
"Wah..ngga apa apa." pikirnya. Joni berpikir pasti dia mendapat sedan.
Saat hadiah diantar..
"Ini pak hadiahnya, berhubung kijangnya lepas maka kami ganti dengan kambing."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+25:14 >
Sumber: Kiriman dari <kitrimil(at)> Syalom,

“

Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri
dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya."
—Amsal 25:14—
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Hai ... semua kesegaran hari ini kiranya bisa memberikan banyak inspirasi buat kita :)

Tidak Mungkin Keduanya
Dua orang pemuda sedang berjalan di pemakaman. Mereka sampai pada sebuah
nisan. Tulisan di batu nisan itu berbunyi, "Di sini terbaring seorang politikus dan seorang
yang jujur."
"Ya, ampun," ujar seorang di antara mereka. "Bukankah mengerikan memasukkan dua
orang dalam satu kubur?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+4:2 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, P.70Dear all,

“

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

Tiga Kali Empat
Seorang guru matematika bertanya pada siswanya yg terlihat mengantuk, "Andi ...
berapa 3 x 4?"
"Kata Ayah saya, dua ribu saja, Pak," jawab Andi.
Dengan wajah kesal guru itu kembali melanjutkan pelajaran. Dia baru ingat kalau Andi
itu anak tukang foto.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+15:33 >
Sumber: Kiriman dari <widyasoraya(at)>Syalom,

“

Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik."
—1 Korintus 15:33—
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Tangan yang malas bisa membuat orang lain sebel lho ....

Keluarkan Saja
Ketika melihat seorang narapidana malas bekerja, sipir penjara
membentaknya, "Awas, sekali lagi engkau malas bekerja, rasakan nanti!"

langsung

"Ah, Bapak jangan terlalu keras kepada saya," ujar narapidana itu. "Kalau sudah tidak
suka sama saya, keluarkan saja saya dari sini."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+12:24 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, P.70

“

Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja
paksa."
—Amsal 12:24—
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Dear all, Lagu sekolah minggu memang lucu dan menggemaskan. Tetapi hati-hati.
Perhatikan kata-katanya dan usahakan untuk menjelaskan arti kata-kata dalam lagu
agar anak tidak bingung :)

Lagu Aneh
Pada hari minggu, Jerry pulang dari sekolah minggu dengan muka masam. Sebagai
mama yang baik, mamanya bertanya kepada Jerry:
"Kenapa Jer, pulang sekolah minggu bukannya ceria, kok cemberut?
Emangnya di sekolah minggu di ajarin apa??"
Jerry : "Tadi Jerry di ajarin lagu aneh."
Mama : "Lho, jangan gitu dong, lagu untuk Tuhan itu ndak ada yang aneh."
Jerry : "Habisnya, Jerry kan mau jadi Pilot, masak disuruh jadi lilin kecil."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Korintus+14:20 >
Mama :

Sumber: Kiriman dari Pujo Martanto <tanto_ester(at)>Syalom,

“

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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Apakah memang harus dipegang?

Memotong Ayam
Hari : "Ar, tolong pegangin ayam yang akan kupotong ini."
Ardo : "Nanti ayamnya mencakar, Har?"
Hari : "Tidak."
Ardo : "Nanti ayamnya lari."
Hari : "Tidak."
Ardo : "Kalau begitu mengapa harus dipegangi?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kolose+4:6 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, P.70Dear all,

“

Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih,
jangan hambar, sehingga kamu tahu,
bagaimana kamu harus memberi jawab
kepada setiap orang."
—Kolose 4:6—
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Mungkin ini yang dikatakan era postmodern ... sesuatu yang sebenarnya salah
dianggap benar.

Menghalalkan Dosa
Setelah selesai selesai kebaktian, disuatu LP, Pendeta Josef berbincang bincang
dengan para Narapidana yang ada.
Pendeta : "Badu, kenapa kamu dipenjara?"
Badu
: "Mencopet, Pak Pendeta."
Pendeta : "Apakah kamu tidak tahu kalau itu dosa?"
Badu
: "Tahu, Pak."
Pendeta : "Kenapa kamu lakukan itu?"
Badu
: "Tujuan saya mendidik, Pak"
Pendeta : "Mendidik apa?"
Badu
: "Mendidik supaya orang orang berjaga jaga, karena Tuhan akan datang
seperti pencuri, karena itu saya mendidik supaya orang orang selalu berjaga
jaga dimanapun berada. Untuk itu, barangnya saya copet agar mereka sadar,
untuk tetap berjaga jaga sampai Tuhan datang. Kasian kan mereka, kalau
Tuhan datang mereka tertidur?"
Pendeta : "Tetapi, apakah barang yang kamu ambil, kamu kembalikan lagi?"
Badu
: "Itulah kelalaian saya, Pak."
Pendeta : "Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+12:2 >
Sumber: Kiriman dari Hery Sumartono <hsumartono(at)>

“

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,
Bekerja dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya :)

Tiga Bulan Lagi
Kupluk mendapat panggilan wawancara. Calon majikannya berkata, "Kalau loe mulai
kerja sekarang, gue kasih loe sehari 20.000 deh, trus tiga bulan kemudian gue naikin
jadi 30 ribu sehari. Jadi gimane nih, kapan loe bisa mulai kerja?"
Dengan antusias Kupluk menjawab, "Kalau gitu aye mulai kerja tiga bulan lagi aje deh,
Gan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Yohanes+1:8 >
Sumber: BuffalosjokesSua lagi :)

“

Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu,
tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya."
—2 Yohanes 1:8—
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Berita baik dan buruk yang ada dalam hidup kita harus bisa kita terima dengan sikap
yang sama ... menerimanya sebagai bagian hidup yang harus dilalui.

Tes Darah
"Aku punya berita baik dan buruk untukmu," kata seorang pengacara pada kliennya.
"Pertama berita buruknya, hasil tes darah telah diketahui, dan DNA mu cocok dengan
yang ditemukan di TKP!"
"Oh, TIDAK!" teriak kliennya, "lalu apa berita baiknya?"
"Kolesterolmu cuma 180!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+15:30 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Jiwa, P.70Salam kasih,

“

Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan
tulang."
—Amsal 15:30—
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Ha ha ha ... nikmati humor terakhir di bulan ini dengan ceria ya ... karena besok
sebentar lagi tanggal muda.

Pegangan Erat
Udin mengantarkan neneknya berobat ke dokter, naik sepeda motor.
Udin : "Ayo Nek, naik boncengan, jangan lupa pengangan yang erat ya."
Nenek : "Iya, ini juga Nenek sudah pegangan erat koq."
"Jangan lupa pengangannya yang erat ya, Nek!!!!" (kata Udin lagi
Udin :
mengingatkan)
Nenek : "Iya, Nenek sudah pegangan yang erat, cerewet amat."
Udin : "Ok, kalo begitu kita berangkat ya, Nek."
Udin lalu mulai menarik gas motornya. Tiba-tiba terdengar benda jatuh.
BRUAAAAKKKK!!!!!
Udin kaget, lalu menoleh ke belakang, ternyata si nenek terjatuh dari motornya.
Udin : "Lho koq bisa jatuh sih, Nek? Nenek gak pengangan ya?
Nenek : "Nenek malah pegangan yang erat koq!!!!"
Udin : "Memangnya Nenek pengangan di mana?"
Nenek : "Di pagar rumah."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Wahyu+3:11 >
Sumber: Kiriman dari Ary C.U. <ary(at)>

“

Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorangpun
mengambil mahkotamu."
—Wahyu 3:11—

120

”

HUMOR 2006

e-humor 1183/September/2006
Halo
Awal bulan, hari yang indah :) Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya ....

... :)

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=2Tawarikh+15:7 >
Sumber: Kiriman dari Ary Cahya <ary(at)>

“

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah
bagi usahamu!"
—2 Tawarikh 15:7—
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Syalom,
Menolong orang lain pasti sudah diajarkan orang tua kita sejak kecil bukan??

Bantuan Untuk Nenek
"Tadi saya dan enam orang teman membantu seorang Nenek menyeberang
jalan, Ayah."
"Oh, bagus sekali, Nak. Itu namanya anak yang baik. Tapi, mengapa sampai
Ayah :
sebanyak itu kalian membantunya?"
Wawan : "Soalnya, Nenek itu tidak mau menyeberang jalan."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Galatia+6:2 >
Wawan :

Sumber: Kiriman dari Ary C. Utomo <ary(at)>

“

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus."
—Galatia 6:2—
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Syalom,
Mungkin terpengaruh berita di televisi jadinya si Susi nekat mau bunuh diri .... :(

Gantung Diri
Mbak Susi baru aja diputusin ama pacarnya, Sayuti. Dia patah hati banget sampaisampai dia mutusin untuk gantung diri. Susi nekat dan menyiapkan tali untuk
menggantung dirinya di pohon asem.
Gak lama setelah Susi sudah dalam posisi menggantung diri, Mail, tetangganya lewat.
"Hee ... lagi ngapain lu, Sus?" tanya Mail keheranan.
"Gak lihat apa? Gue lagi gantung diri!" jawab Susi sambil menangis.
"Lu gimana sih? Dimane-mane juga kalau gantung diri tuh yang diiket lehernya! Lu
malah ngiket pinggang lu! Percuma!"
"Gue udeh coba ngikat leher gue," jawab Susi, "tapi gue jadi kagak bisa napas!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+91:15 >
Sumber: Kiriman dari Evie <evie(at)>Hai ...

“

Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam
kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya."
—Mazmur 91:15—
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Bagi yang belum ada semangat, ayo buruan baca cerita hari ini :)

911
Di Amerika, kalau kita butuh pertolongan darurat kita tinggal telepon aja nomor 911 dan
pertolongan segera datang. Waktu nomor 911 baru saja disosialisasikan, ada seorang
nenek yang hidup sendiri terserang sakit perut yang sangat hebat.
Dia pergi sendiri ke rumah sakit menyetir mobilnya. Waktu tiba di ruang gawat darurat,
nenek itu begitu pucat dan hampir pingsan. Suster yang melihatnya takjub tapi juga
kasihan.
"Kenapa Nenek tidak telpon 911 saja, nanti kan bisa diantar ambulans kesini," kata
suster.
Dengan wajah memelas nenek berkata, "Telpon saya tidak ada angka 11 nya Suster
...."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+10:15 >
Sumber: BuffalosjokesSua lagi ....

orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui
“ Jerih payah orang bodoh melelahkan
jalan ke kota."
”
—Pengkhotbah 10:15—
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Perhatikan pendingin ruangan di ruang kantor Anda .... karena hari ini kita akan
berurusan dengan itu.

AC
Seorang karyawan mendapatkan fasilitas kerja yang hebat sekali. Dia memiliki sebuah
ruang dengan AC, telepon, televisi, internet, dan tentu saja 1 set PC yang canggih.
Suatu ketika di mengetik sebuah laporan. Tiba-tiba saja bosnya masuk dengan marahmarah.
Bos

: "Hei! Kamu menulis dengan WordStar DOS ya? Dasar Bodoh! Sekarang itu
sudah tahun 2004!! Harusnya kamu bisa menulis dengan Microsoft Word!!"
Karyawan : "Habis ini ruang ber-AC sih!"
Bos
: "Apa hubungannya dengan hal itu? Jangan cari-cari alasan!!"
Karyawan : "Bos lihat saja sendiri ke AC itu!"
Bos itu lalu melihat ke AC dan ada tulisan "...AIR CONDITIONED ROOM, DO NOT
OPEN WINDOWS!!"
Karyawan : "Kalau buka Windows saja tidak boleh bagaimana mau buka Microsoft
Word?"
Bos
: ???%%%##!!!!!!!!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:18 >
Sumber: Kiriman dari Ary C. Utomo <ary(at)>Syalom,

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Apakah sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita memang merupakan keajaiban?

Bukan Keajaiban
Seekor kanguru di sebuah kebun binatang selalu berhasil keluar dari kandangnya.
Karena ia bisa melompat tinggi, maka para pegawai kebun binatang menambah tinggi
pagar kandangnya menjadi 3 meter. Namun keesokan harinya kembali mereka melihat
sang kanguru sedang keluyuran di luar kandangnya.
Mereka lalu menambah tinggi pagarnya menjadi 6 meter. Namun kembali keesokan
harinya ia terlihat berada di luar kandang.
Para pegawai tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, mereka hanya bisa
menambah tinggi pagar menjadi 12 meter. Seekor unta yang tinggal bersebelahan
kandang dengan si kanguru bertanya padanya, "Kira-kira berapa banyak lagi mereka
akan menambah tinggi pagar itu?"
"Setinggi langit, mungkin," jawab kanguru. "Padahal mereka hanya perlu untuk tidak
lupa mengunci pagar pada malam hari."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+18:27 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Kata Yesus

: "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah."

—Lukas 18:27—
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Perang? Pasti ada kalah dan menangnya bukan?

Musuh
"Lapor Komandan, tiga orang musuh sudah berhasil saya tembak mati di tempat."
"Bagus! Lalu, mana ke-sepuluh temanmu?"
"Ditembak mati musuh, Komandan!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+8:8 >
Sumber: Kiriman dari Utomo <utama.c(at)>

“

Tiada seorangpun berkuasa menahan angin dan tiada seorangpun berkuasa atas
hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak
melepaskan orang yang melakukannya."
—Pengkhotbah 8:8—
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Dear all,
Based on true story :)

Oreo
Aku punya adik keponakan yang masih berumur 3 tahun. Dia sangat suka makan Oreo.
Dia kalau makan selalu berceceran. Kalau sudah berceceran biasanya yang makan itu
mamanya.
Pada waktu sore hari adikku itu makan oreo dan berceceran, seperti biasa yang makan
itu mamanya. Tiba-tiba mamanya itu berteriak, "Aduh, ini mah bukan oreo, tapi kotoran
cecak!"
Langsung deh seisi rumah tanteku ketawa semua.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+7:24 >
Sumber: Taman Bacaan Mustard Seed

“

Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil."
—Yohanes 7:24—
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Syalom,
Berhadapan dengan meja operasi bisa menghasilkan cerita lucu juga lho.

Operasi
Seorang pasien melarikan diri dari ruang operasi sesaat sebelum ia menjalani
pembedahan.
"Ada apa?" tanya satpam yang mencegat.
Pria itu menjelaskan, "Saya baru mendengar perawat bilang 'tenang saja Pak, ini
operasi yang mudah kok, semuanya akan baik-baik saja'."
"Dia cuma mau menenangkan Anda Pak, tenang saja, jangan takut ...." kata si satpam
"Dia tidak berbicara dengan saya, dia bicara dengan dokternya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Imamat+3:57 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Engkau dekat tatkala aku memanggil-Mu, Engkau berfirman: Jangan takut!"
—Imamat 3:57—
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Syalom,
Wah .... satu kata saja bisa membuat segala sesuatu kelihatan lebih buruk atau lebih
baik .....

1 Kata
seorang pria baru sembuh dari pembedahan saat seorg perawat menanyakan
bagaimana perasaannya -- pria tersebut dibius lokal waktu opreasi.
"Saya baik-baik saja, cuma saya masih sebal dengan 1 kata yang sering diucapkan
dokter waktu mengoperasi saya," katanya.
"Memang dokter bilang apa?" tanya perawat
"Uups!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:23 >
Sumber: Kiriman dari Ary C. Utomo <ary(at)>

“

Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan
kekurangan saja."
—Amsal 14:23—

130

”

HUMOR 2006

e-humor 1193/September/2006
Dear all, Tanya jawab merupakan salah satu metode mengajar yang bisa digunakan
para guru. Tapi mungkin tidak akan mulus-mulus saja pelaksanaannya :)

Magnet
Seorang guru sedang mencoba menjelaskan kepada anak-anak kelas dua SD
mengenai magnet. Dia memperlihatkan kepada mereka bagaimana magnet bisa
mengangkat benda-benda besi berukuran kecil ataupun besar .
Sekarang adalah waktunya bertanya dan dia bertanya kepada seluruh kelas, "Namaku
dimulai dengan huruf 'M' dan aku bisa mengambil apapun. Apakah aku?"
Seorang murid lelaki yang duduk di paling depan langsung memandang gurunya
dengan mata berbinar dan sepertinya dia tahu jawabannya. Dengan lantang dia
menjawab, "Jawabannya ... MAMA!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+32:8 >
Sumber: LablaughsDear all,

“

Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh;
Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu."
—Mazmur 32:8—
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Kayaknya, untuk menghadapi anak-anak sekarang, butuh lebih banyak lagi keahlian
khusus neh ....

Pesawat Kertas
Dani memandang gurunya dengan wajah penuh kesedihan.
"Ada apa, Dani?" tanya gurunya, "Ibu harap bukan tentang PR mu lagi, ya ...!"
"Hmm ... ta ... ta ... piii ... emang ini tentang PR Dani, Ibu guru," "Dani gak sengaja pake
kertas yang ada PR nya untuk buat pesawat terbang, Bu ...."
"Itu bukan hal yang baik untuk dilakukan," kata gurunya. "Untuk kali ini saja Ibu kasih
kesempatan, tidak menghukummu. Kamu boleh membuka lipatan kertas PR yang kamu
buat pesawat terbang itu lalu kumpulkan."
"Maaf Bu, gak bisa," kata Dani dengan wajah yang tambah sedih. "Pesawatnya sedang
dibajak!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Hari ini Pak Suwanto kirim-kirim berkat buat kita .... sungguh sangat menghibur :))

Ala Salomo
Dua orang ibu sedang memperebutkan seorang bayi. Mereka mengaku sebagai ibu
yang sah dari bayi tersebut. Hakim seorang "Kristen" yang taat mempunyai ide seperti
Raja Salomo, "Supaya adil bayi ini akan saya bagi dua!"
Ibu yang pertama mengatakan, "Jangan Bapak Hakim yang mulia, berikan saja pada
dia!"
Dalam waktu yang bersamaan ibu yang lain juga meneriakkan hal yang sama. Rupanya
ke dua ibu ini juga orang "Kristen" yang mengenal kisah Salomo. Jadi sekarang hakim
menjadi bingung tujuh keliling!!!!
Sidang ditunda sampai minggu depan. Seminggu kemudian, pak Hakim hanya
memerlukan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan masalah ini, hanya dengan 5
kalimat, "Mari kita lakukan tes DNA!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Daniel+2:21 >
Sumber: Kiriman dari Suwanto <poto_hana(at)>Syalom,

“

Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia
memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang
berpengertian...."
—Daniel 2:21—
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Mulai bulan yang baru, tentunya tambah semangat :)

Harimau Yang Aneh
Ada dua ekor sapi yang sedang makan rumput. Kemudian datanglah sekor harimau
yang juga ikut makan rumput. Kedua sapi itu pun heran.
Sapi 1 : "Kok harimau makan rumput, ya?"
Sapi 2 : "Iya, kok nggak makan kita aja, ya ....???"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+65:25 >
Sumber: Kiriman dari ulil <ulil_470(at)>Dear all,

“

Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan
jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat
jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku yang kudus," firman
TUHAN."
—Yesaya 65:25—
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Hari ini senyum Anda akan dimulai dari sebuah pertanyaan :)

Tua Mana?
Ada seorang profesor dan orang gila bercerita tentang ayam dan kucing.
Orang
Gila

: "Ayam dan kucing siapa yang lebih tua???"

Profesor :

"Kalo Ayam sebelum menetas di dalam telur sudah lama di kandungan,
jelas ayam lebih tua daripada kucing."

Orang
: "Salah Prof, yang benar kucing lebih tua."
Gila
Profesor : "Kok bisa begitu?"
Orang
"Sebab kucing begitu lahir dari rahim ibunya sudah punya kumis dan bulu di
:
Gila
badannya. Jelas kucing lebih tua kan?????"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+22:10 >
Sumber: Kiriman dari Ari Saryanto <ari(at)>Syalom,

“

Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku
Engkaulah Allahku."
—Mazmur 22:10—
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Jika kita suka berbohong, jangan kaget kalau suatu saat bisa kena malu karena itu ;)

Bapak Pergi
Pada Suatu hari pak Badu berkata kepada Udin anaknya:
Pak
Badu
Udin

"Din ... ntar klo ada orang yang datang dan nyari Bapak bilang aja Bapak lagi
pergi ya ...????"
: "Iya, Pak ...."
:

(Kemudian udin melihat bapaknya menuju kamar tidur. Tak lama kemudian tamu
datang.)
Tamu : "Permisi, Dik .... Bapaknya ada ....?"
Udin : " Wah ... Bapak saya lagi pergi, Om ...."
Tamu : " Pergi ke mana ...?"
Udin : "PERGI TIDUR....!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: Kiriman dari Revo Adi Merta <revo(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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Dear all,
Kisah ini tragis atau lucu, ya? ;)

Oma Meri Marah
Oma Meri baru saja datang dari Sulawesi mengunjungi anaknya di Jawa. Saat hari
Minggu, dia ke gereja. Di depan gereja dia disambut penyambut tamu yang sedang
bertugas.
"Anda mau duduk di mana, Oma?" tanya penyambut tamu itu dengan ramah.
"Oh, tentu saja di kursi paling depan," jawab oma Meri.
"Wah, Anda pasti tidak mau duduk di sana," kata si penyambut tamu. "Pendeta kami
kalau berkhotbah kadang membosankan dan bikin ngantuk."
"Anda tahu siapa saya?" tanya si tamu.
"Tidak."
"Aku ibunya pendeta yang kau maksud itu!" kata Oma Meri dengan marah.
"Anda tahu siapa saya, Oma?" tanya penyambut tamu dengan muka merah.
"TIDAK!"
Dengan wajah lega si penyambut tamu berkata, "Oh, syukurlah!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+2:29 >
Sumber: Kiriman dari Evi <evi(at)>

“

Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orangorang seperti dia."
—Filipi 2:29—
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Syalom,
Istri-istri memang sangat senang memuji suaminya :)

Suami Ninik
Ninik dan suaminya baru saja pindah ke Amerika dan ingin sekali segera punya teman
di sana. Suatu hari Ninik mencoba ngobrol dengan seorang wanita di pusat olahraga.
Walaupun bahasa Inggrisnya belum lancar, tapi teman bicara Ninik mengerti.
Saat berbicara tentang suaminya, Ninik menunjuk ke arah dua orang pria yang sedang
bermain tenis meja agak jauh dari mereka. "Itu suami saya di sana, sedang main tenis
meja." Ninik langsung menyambung lagi, "Suami saya yang badannya bagus itu--bukan
yang gendut lho, Bu!"
Keadaan hening sejenak antara Ninik dan teman bicaranya itu. Sampai akhirnya teman
bicara Ninik berkata dengan wajah merah, "Hmmm ... yang gendut itu, suami saya!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:19 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat
untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah
...."
—Yakobus 1:19—
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Dear all,
Menikmati hari libur sambil bersantai memang asyikk banget. Tapi jangan sampai kita
keasyikan lantas lupa ngapa-ngapain :)

Kursi Goyang
"Hari minggu kemarin seharian aku bersantai di kursi goyangku," kata Sukma kepada
Budi, "aku duduk di kursi itu sambil membaca koran, menonton pertandingan sepakbola
di televisi, mendengarkan musik dari radio, minum kopi, makan cemilan, dan
memainkan anjing dengan kakiku."
"Lalu?" tanya Budi.
"Isteriku itu loh ... masa dia masih bisa bilang kalau aku hanya duduk-duduk saja tanpa
melakukan apapun juga?!!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+18:9 >
Sumber: LabLAUGH

“

Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si
perusak."
—Amsal 18:9—
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Dear all, Lift yang terlalu penuh selain berbahaya juga menyakitkan ....

Di Dalam Lift
Tanto dengan anaknya, Yuyun sedang berada di dalam lift yang penuh sesak. Tiba-tiba
wanita yang berdiri membelakangi Tanto berbalik dan menamparnya.
Tanto sangat kaget dan bersiap untuk marah, ketika Yuyun berbisik, "Udah deh, Pa, aku
gak suka sama wanita itu. Dia nginjek kakiku terus. Ya udah, aku cubit aja
pinggangnya."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+10:30 >
Sumber: Buffalosjokes

kita mengenal Dia yang berkata: "Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang
“ Sebab
akan menuntut pembalasan." Dan lagi :"Tuhan akan menghakimi umat-Nya."
”
—Ibrani 10:30—
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Sua lagi,
Apa kabar Anda hari ini? Pasti sedang semangat-semangatnya. Untuk melengkapi
keceriaan hari ini, kita simak kisah berikut ini ya :)

Abu
Badu pergi ke rumah pacarnya, Lisa untuk kali pertama. Lisa pamit ke dapur untuk
membuat minuman dan Badu dibiarkan sendiri di ruang tamu. Badu melihat sebuah
guci antik di atas televisi. Dia mengambil guci itu dan mencoba melihat isinya. Ternyata
ada banyak abu di dalamnya. Badu lantas membuang abu itu karena mengotori guci.
Saat Lisa kembali dari dapur, Badu bertanya, "Ini guci antik ya?"
"Oh iya, di dalamnya ada abu Ayahku," jawab Lisa dengan tenang.
"Ya ampunnnnnn .... mati akuuuuu!" teriak Badu histeris dengan wajah pucat pasi.
"Kenapa, Badu?" tanya Lisa ikut-ikutan panik.
"Aaaa ... kuuuu sudah membuang abu Ayahmu!"
"Ohhh ... terima kasih ya, sayang!" jawab Lisa dengan tenang.
"Looohhhhh .... tidak apa-apa abu Ayahmu aku buang?"
"Ya, gak pa pa to .... Ayahku itu emang males buang abu rokoknya di asbak. Selalu saja
dia buang ke dalam guci itu!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+3:15 >
Sumber: Kiriman dari Evi <evi(at>

“

Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain
pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu."
—Filipi 3:15—
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Halo,
Memaksa anak mengikuti keinginan orang tua tentu bukan hal yang bijaksana, bukan?

Pemaksaan
Amin masuk ke sebuah restoran bersama anjing kecilnya. Pegawai restoran berkata,
"Maaf Pak, tidak boleh membawa binatang ke sini." Amin menolak dan berkata, "Ini
anjing bukan sembarang anjing lho ... dia ini istimewa .... Dia bisa bermain piano!"
"Oke! Kalau Anda bisa membuktikan kehebatannya, anjing Anda boleh tetap berada di
dalam restoran ini dan dapat minum gratis!"
Amin membawa anjingnya duduk di kursi piano. Anjing kecil itu langsung beraksi
memainkan lagu-lagu Mozart, Ragtime, dan lain-lain. Pegawai restoran dan pengunjung
sangat menikmati permainannya.
Tiba-tiba seekor anjing besar masuk ke restoran itu dan menggigit leher anjing kecil itu
sambil diseret ke luar dari restoran. Pegawai restoran yang bingung bertanya kepada
Amin, "Apa yang terjadi?"
Dengan tenang Amin menjawab, "Ohhh, itu Ibunya. Dia ingin anaknya itu menjadi
dokter gigi!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Petrus+5:2 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau
mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri."
—1 Petrus 5:2—
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Dear all, Cerita-cerita pengalaman pertama biasanya emang seru! Seperti yang satu ini
neh .... :)

Kereta Api
Joni dan temannya Bili baru pertama kali ini naik kereta api. Saat ini mereka ditemani
oleh ibunya Bili. Seorang pedagang asongan datang ke kursi mereka menawarkan
permen yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ibunya Bili membelikan mereka
masing-masing satu.
Joni kecil segera membuka bungkusnya dan memasukannya sedikit demi sedikit ke
mulutnya sementara kereta terus berjalan masuk ke sebuah terowongan. Saat kereta
sudah keluar dari terowongan tersebut, ia melihat ke Bili dan berkata, "Kalo aku jadi
kamu, aku ga akan memakannya."
"Kenapa?" tanya Bili.
Si kecil Joni menjawab, "Aku tadi makan sepotong dan tiba-tiba jadi buta selama
setengah menit."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yesaya+60:2 >
Sumber: Kiriman dari Ary <ary(at)>Shalom,

“

Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi
bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi
nyata atasmu."
—Yesaya 60:2—
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Kabar hari ini pasti lebih baik dari kemarin :) So, berikan senyum lebih lebar lagi kepada
humor hari ini :))

Permen Sekolah Minggu
seorang anak pulang dari sekolah minggu sambil membawa sebuah permen lolipop
besar.
"Kamu dapat itu darimana?" tanya mamanya.
"Beli pake uang yang Mama kasih."
"Loh uang itu Mama kasih untuk sekolah minggu, Nak!"
"Sudah tau Ma," kata si anak "tapi tadi di depan gereja saya ketemu pak pendeta, saya
gak dimintain uang kok, Ma. Kita boleh masuk dengan gratis!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Korintus+9:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan
sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukacita."
—2 Korintus 9:7—
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Shalom, Hmmm anak sekarang emang jago-jago kalau ngasih jawaban ....

Dalam Bahtera
Seorang guru sekolah minggu bertanya, "Menurutmu waktu di bahtera, Nuh kalau
mancing ikan buat makan, bisa dapat ikan banyak gak?"
"Gak mungkin!" jawab si cerdas joni, "bagaimana mungkin dia bisa dapat ikan banyak
kalau cuma punya 2 cacing?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+4:11 >
Sumber: LABLaughs

“

Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan
diri dalam segala keadaan."
—Filipi 4:11—
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Haii ... :) Apakah Anda sehari-harinya bergaul dengan komputer?

Komputer Oh Komputer
Sepasang suami istri sama-sama bekerja di bidang IT, tetapi si suami lah yg sepanjang
hari, ibaratnya makan, tidur terus di depan komputer.
Si istri akhirnya menyadari betapa parahnya pengaruh komputer bagi suaminya, saat
satu kali ia mencoba membantu menggaruk punggung suaminya.
Si suami berkata, "Bukan disitu, 'scroll' ke bawah dikit!"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Pengkhotbah+2:11 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala
usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu
adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin; memang tak ada keuntungan di
bawah matahari."
—Pengkhotbah 2:11—
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Dear all, Apakah kita masih akan terus menilai orang lain melalui yang tampak dari
luar?

Tetangga Miskin
Dengan tergopoh-gopoh Ani yang masih kecil itu masuk ke rumah.
"Ayah .... Ibu ...!!" teriaknya.
"Tetangga kita itu pasti orang miskin ....."
Si ayah dan si ibu sangat terkejut mendengar ucapannya itu karena sesungguhnya
daerah tempat tinggal mereka adalah daerah pemukiman orang berada.
"Mengapa kamu mengatakan begitu, Sayang?"
"Sebab, mereka sudah ribut hanya karena anaknya menelan uang logam lima puluh
rupiah."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+5:16 >
Sumber: Kiriman Anto <anto(at)xxxx>Shalom,

“

Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jugapun menurut ukuran manusia. Dan
jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi
menilai-Nya demikian."
—2 Korintus 5:16—
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Percaya diri tinggi bisa bikin berabe juga nehh .... :)

Di Depan Kelas
Si Ucok, murid kelas tiga SD mendapat tugas dari guru PPKN. Masing- masing murid
harus maju ke depan kelas untuk menghafalkan PANCASILA.
Keesokan harinya anak-anak tersebut datang ke sekolah dengan ciri khasnya masingmasing. Ada yang santai-santai saja, ada yang tegang menunggu giliran, dan ada yang
datang dengan percaya diri tinggi. Yang kelihatan paling percaya diri adalah si Ucok,
anak dari Medan. Dia hapal sekali semua sila dalam Pancasila, sehingga dia amat
senang, bahkan sempat menggoda temennya yang lagi kelihatan bingung.
Giliran pertama yang maju ke depan adalah si Bejo. Walaupun agak gugup dia masih
bisa menghafal Pancasila. Anak-anak bersorak sorai memberi semangat kepada Bejo.
Giliran kedua, si Buyung maju ke depan kelas. Ternyata si Buyung lebih lancar sedikit
dari si Bejo sehingga tepuk tangan lebih meriah terdengar.
Kemudian guru PPKN berkata, "Anak-anak, Bapak merasa bangga dengan kalian.
Kedua teman kalian hebat. Sekarang kita sambut teman kita, Ucok ...."
Ucok, dengan gaya khasnya dari Medan merasa hapal sekali dan percaya diri tinggi.
Dia maju ke depan. Semua teman-temannya hening menunggu Ucok menghapalkan
Pancasila.
"Pancasila!", awal si Ucok. "Satu," kata si Ucok dengan gaya bahasa bataknya yang
kental, "Ketuhanan Yang Maha Esa!"
"Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab!"
Sampai disini teman-temannya memberi tepuk tangan yang meriah sekali.
Saking meriahnya si Ucok ikut terbawa sehingga dia lupa sila yang. Semua temannya
diam dan kelas hening. Si Ucok tambah bingung, yang dihapalkannya mendadak
hilang. Keringat bercucuran dan si Ucok sudah habis akal. Dia lupa sama sekali sila
yang ketiga dan seterusnya.
Akhirnya dia memutuskan untuk berkata, "Sila tiga, empat, dan lima, tidak ada
perubahan!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+3:5 >
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Sumber: HumorKita <http://www.humorkita.com/>Hai,

“

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri."
—Amsal 3:5—
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Cerahkah cuaca di tempat Anda saat ini? Atau sudah mulai hujan? Apapun
keadaannya, humornya ya ... e-Humor :)

Teman Ayah
Ketika Pak Anton baru pulang dari kantor, segera disambut anaknya.
"Ayah, tadi ada tamu mencari Ayah. Katanya, Ayah dengan dia pernah sama-sama satu
kelas di SD."
"Bagaimana ciri-cirinya orang itu?"
"Gemuk, botak, dan berkumis."
"Mustahil, di kelas Ayah dulu, tidak pernah ada orang macam itu. Yang gemuk ada,
tetapi yang botak dan berkumis nggak ada!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+3:13 >
Sumber: Kiriman dari Komandan <komandan(at)xxxx>

“

Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah
menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ...."
—Filipi 3:13—
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Dear all,
Menonton para penari balet beraksi memang bisa membuat kita terkagum- kagum
sekaligus juga terheran-heran.

Berjingkat-Jingkat
Deni yang baru duduk di kelas tiga SD suatu hari diajak pamannya menyaksikan
pertunjukan balet.
Selesai pertunjukan sang paman pun bertanya, "Bagaimana, Den? Bagus nggak
tontonan yang kamu lihat tadi?"
"Bagus, Paman?" angguk Deni. "Tapi yang menjadi pikiran saya, kenapa panitianya
tidak mencari penari yang tinggi-tinggi ya, supaya tidak berjingkat-jingkat begitu?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+30:11 >
Sumber: HumorKita <http://www.humorkita.com/>Dear all,

“

Aku yang meratap telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku
telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita,
—Mazmur 30:11—
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Surat keterangan kerja sekarang ini lebih ampuh dari pada ijazah sekolah kita loh ... :)

Keterangan Kerja
Seorang wanita sedang mewawancara calon pembantu rumah tangganya yang baru.
Calon pembantu itu diminta menceritakan pengalaman kerjanya selama ini dan
menunjukan referensi yang dimilikinya.
"Sayang sekali, Bu. surat keterangan bekerja dari keluarga presiden sudah hilang.
Tetapi, saya masih menyimpan berapa buah sendok sebagai bukti saya pernah bekerja
di sana," ungkap calon pembantu itu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+6:27 >
Sumber: kapanlagi.com <http://www.kapanlagi.com/>Shalom,

“

Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk
makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan
Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan
meterai-Nya."
—Yohanes 6:27—
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Tradisi "amplop" masih jadi trend sampai saat ini .... Kalau pengen dapat amplop
banyak, ada tempatnya loh :)

Amplop
Agus barusan diangkat sebagai lurah di desanya. Ia lalu mengadakan pesta syukuran di
rumahnya. Banyak yang memberinya hadiah, termasuk amplop tentunya.
Setelah acara selesai, di kamar pribadinya, Agus dengan anak dan istrinya sibuk
menghitung satu persatu amplop yang telah diterima. Wah, bukan main! Banyak sekali!
Tetapi mengetahui hal itu, anaknya, si Budi justru menjadi sangat kecewa. Ia segera
berlari keluar dan menangis di ruang tamu.
Ibunya langsung memburu dan bertanya kepadanya, "Kenapa menangis Budi?
Bukankah seharusnya kamu gembira, Bapak menerima banyak amplop. Nanti kamu
bisa dibelikan baju baru, mainan, dan macam-macam hal yang menyenangkan."
"Tidak, Budi tidak mau Bapak jadi Lurah."
"Lho, mengapa kamu tidak setuju kalau Bapak jadi Lurah, 'kan kita bisa terima banyak
amplop," jelas ibunya.
"Dari dulu 'kan Budi sudah bilang, supaya bisa terima amplop lebih banyak lagi,
sebaiknya Bapak kerja di Kantor Pos saja."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+22:16 >
Sumber: kapanlagi.com <http://www.kapanlagi.com/>Aloha :)

“

Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi
hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja."
—Amsal 22:16—
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Anak-anak semakin pandai di jaman sekarang ini. Orang tuanya pun tidak boleh
ketinggalan donkk :)

Membuka
Dua orang lelaki yang anak-anaknya belajar di perguruan tinggi di Jakarta, berbincangbincang mengenai anak mereka.
"Bukan main, surat-surat yang dikirim anakku selalu memaksa aku untuk membuka
kamus," kata yang seorang dengan bangga.
"Ah, kamu masih enak," jawab temannya. "Surat-surat anakku selalu memaksa aku
untuk membuka dompet!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+7:11 >
Sumber: kapanlagi.com p://www.kapanlagi.com/>Dear all,

“

Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakanakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada
mereka yang meminta kepada-Nya."
—Matius 7:11—
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Bagi anak kecil dokter gigi memang merupakan dokter yang paling "disegani". Ahh ...
kayaknya gak hanya anak kecil aja deh .... ;)

Pasien Kecil
Seorang anak kecil berusia 4 tahun, yang pemalu baru pertama kali ini ke dokter gigi utk
memeriksa dan membersihkan giginya. Mantri yang memriksanya mencoba mengajak
dia ngobrol tapi tidak ditanggapi dengan baik.
Setelah pembersihan selesai, giliran dokter gigi yg memeriksanya. Dokter gigi itu juga
mencoba mengajak dia ngobrol, "Umurnya berapa, Dik?"
Tidak dijawab.
Pak dokter gigi yang ramah itu mencoba lagi, "Adik sudah tau belum umurnya berapa?"
Si anak segera memperlihatkan empat jarinya yg kecil.
"Oh," jawab pak dokter, "itu angka berapa?"
Empat jari kecil itu diacungkan lagi.
Dokter terus berusaha membuat si anak bicara, ia pun berkata, "Adik bisa ngomong,
gak?"
Pasien kecil itu memandanginya dan menjawab, "Dokter bisa menghitung, gak?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+26:4 >
Sumber: BuffalosjokesSyalom,

“

Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau
sendiri menjadi sama dengan dia."
—Amsal 26:4—
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Penantian selama 20 tahun terjawab sudah ....

Selama 20 Tahun
Leni adalah seorang isteri yang sangat peka akan suara-suara aneh di malam hari. Dia
selalu membangunkan Ari suaminya jika ada suara aneh sedikit saja. Alasannya
adalah, "Pa, bangun, Pa .... Ada pencuri di rumah kita!" Kejadian ini terjadi hampir tiap
malam selama 20 tahun pernikahan mereka.
Pada suatu malam, seperti biasanya, ada suara aneh di dalam rumah mereka. Leni
langsung terbangun dan membangunkan suaminya dengan goncangan keras, "Pa,
bangun, Pa .... Ada pencuri di rumah kita!"
Ari tahu, satu-satunya cara untuk dia bisa tidur dengan tenang kembali adalah dengan
memeriksa keadaan rumah mereka dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja.
Tetapi malam itu berbeda. Benar-benar ada pencuri di rumah mereka.
Saat pencuri akan melarikan diri, Ari mencegahnya dan berkata, "Stop! Anda harus ikut
dengan saya dan bertemu dengan isteriku!"
Si pencuri terkejut dan menghentikan usaha pelarian dirinya.
"Mengapa Anda ingin saya menemui isteri Anda?"
Ari menjawab, "Karena dia sudah menanti kedatanganmu di rumah ini sejak 20 tahun
yang lalu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+6:27 >
Sumber: Buffolosjokes

karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta
“ Siapakah di antara kamu yang
saja pada jalan hidupnya?"
”
—Matius 6:27—

156

HUMOR 2006

e-humor 1218/Nopember/2006
Halo, Melamar kok susah ....

Melamar
Joni sudah cukup lama berpacaran dengan Cindra.
Pada suatu malam hari, Joni yang bermaksud melamar Cindra mendatangi calon ayah
mertuanya sambil berkata, "Om, saya saya ingin menikah dengan Cindra."
Ayahnya Cindra segera memotong pembicaraan dan bertanya, "Apakah kamu sudah
bertemu dengan istri saya?"
Joni dengan gugup menjawab, "Sudah, tapi terima kasih, Om! Saya lebih senang
dengan putri Anda."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Petrus+1:10 >
Sumber: Obat Surgawi Muda-Mudi, p.21Shalom,

itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan
“ Karena
dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan
”
pernah tersandung."

—2 Petrus 1:10—

157

HUMOR 2006

e-humor 1219/Nopember/2006
Tidak punya kamar, tidur di mana donk? Berikut ini, ada ide bagus.

Tidak Punya Kamar Tidur
Pada suatu sore hari, ada seorang pemuda yang datang ke tempat praktik dokter.
Begitu dipersilakan masuk, si pemuda langsung saja berbaring di tempat periksa dan
tertidur.
Dokter jadi bingung dan segera membangunkannya sambil berkata dengan suara
pelan, "Anak muda, apa masalahmu?"
Si pemuda juga menjawab dengan suara pelan, "Saya tidak punya kamar tidur!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+9:58 >
Sumber: Kiriman dari Endah <endah(at)>Dear all,

“

Yesus berkata kepadanya: 'Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai
sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalaNya.'"
—Lukas 9:58—
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Persiapan pernikahan memang terkadang membuat sedikit pussyiing ;)

Mas Kawin
Suatu hari, Firman bertanya kepada Benny, sahabatnya, yang sebentar lagi menikah
dengan Lia.
Firman : "Kamu kok lesu? Sebentar lagi kamu kan mau menikah ...."
Benny : "Aku bingung mencari mas kawinnya."
Firman : "Oooh ... itu. Kasih aja alat-alat kecantikan."
"Bukan itu masalahnya. Dia menginginkan mas kawin yang sesuai dengan
Benny :
namanya"
Firman : "Emang nama lengkapnya Lia siapa, sih?"
Benny : "Intan Permata Berlian"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+19:14 >
Sumber: Kiriman dari Endah <endah(at)>Dear all,

“

Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi isteri yang berakal budi
adalah karunia TUHAN."
—Amsal 19:14—
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Ini nih ... cara yang aneh untuk memeriksa orang .... ;)

Sisa Ikan
Karena terlambat bangun pagi itu, Santi tidak sempat sarapan. Menjelang pulang
sekolah dia merasa pusing dan perutnya mual, lalu ia diantar oleh teman-temannya ke
dokter didekat sekolahnya.
Dokter menyuruh Santi berbaring dan memeriksa mulutnya.
"Saya sakit maag dokter,kenapa yang diperiksa mulut saya?" tanya Santi.
"Saya hanya mau lihat sisa makanan yang terselip di gigi kamu. Kalau itu daging, saya
berikan obat yang maha, tetapi kalau hanya sisa ikan asin, terpaksa saya berikan obat
generik saja."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+28:6 >
Sumber: Kiriman dari Peter <pieter(at)xxxx>Shalom,

“

"Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berlikuliku jalannya, sekalipun ia kaya."
—Amsal 28:6—
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Wahh ini ada tips menarik banget di era krisis sekarang ini ;)

Bebas Pulsa
Kabar terbaru! Mulai hari ini, fren telpon gratis ke semua operator. Dengan
menggunakan "kalimat kunci" maka Anda bisa telepon gratis! Mau tahu caranya? Simak
baik-baik langkah berikut ini dengan benar:
1.
2.
3.
4.

Minimal ada 2 orang (anda dan 1 teman) dan kedua-duanya memiliki ponsel.
Pastikan ponsel teman Anda dalam keadaan aktif.
Tentukan terlebih dahulu nomor telepon yang akan Anda hubungi.
Ketika Anda akan menelepon, gunakan passw harus menggunakan kalimat kunci
yaitu, "fren ... fren ... pinjam teleponnya dong ...." Ucapkan password ini berulang
kali sampai teman Anda mau meminjamkan ponselnya. Dijamin dengan fren ...
Anda bisa telepon gratis ke semua operator.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+3:24 >

Sumber: www.kapanlagi.com

“

...dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan
dalam Kristus Yesus."
—Roma 3:24—
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Kulit Kacang
Seorang Supervisor marah-marah ketika melihat di lantai pabrik berserakan kulit
kacang. Seorang karyawan memberitahu bahwa yang melakukan hal itu adalah Si Miing
seorang karyawan baru dari kampung.
Si Miing pun dipanggil dan diinterogasi oleh sang Supervisor, "Hei Miing, kamu tadi
makan kacang di sini ya?"
"Be ... be ... benar, Pak" jawab Miing sedikit gugup.
"Kenapa kulitnya dibuang ke lantai?" tanya sang Supervisor sedikit melunak karena
nggak tega melihat Miing gugup.
Dengan muka sedikit heran Miing menjawab, "Emangnya kulitnya dimakan juga, Pak?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Imamat+5:5 >
Sumber: www.kapanlagi.com

“

Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa
yang telah diperbuatnya itu,...."
—Imamat 5:5—
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Hai ... Hari ini kita akan melihat siapa sebenarnya Santa Claus itu .... ;)

Laki-Laki Atau Perempuan?
A : "Santa Claus itu sebenarnya laki-laki atau perempuan?"
B : "Pasti perempuan!"
A : "Lho? Kenapa?"
B : "Namanya saja Santa. Kalau Santo pasti laki-laki."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+3:9 >
Sumber: Kiriman dari Raka <raka(at)xxxx>

“

Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah,
percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak
berguna dan sia-sia belaka."
—Titus 3:9—
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Hello,
Menu apa yang ingin Anda santap hari ini? Sembari memutuskan, baca yang satu ini
dulu yuuuukk . . . .

Cah Kangkung
Suat saat si Bejo jalan-jalan ke kota. Berhubung habis panen Bejo memutuskan untuk
coba-coba masuk ke sebuah restoran asing. Saat melihat menu dia kebingungan
sendiri, karena namanya amat aneh. Dari pada kelamaan milih, Bejo memilih secara
acak menunya. Dia memilih yang namanya agak bagus. "Wah, pasti enak nih," pikirnya.
Tidak lama kemudian pesanannya datang. Ternyata yang tersaji di depannya adalah
Cah Kangkung. Bejo amat menyesal karena tidak suka masakan tersebut, tetapi untuk
komplain tidak berani karena salah dia juga.
Si Bejo tidak kurang akal, dia melihat kelakuan orang bule yang duduk di meja
sebelahnya sedang melahap daging ayam. Setelah daging ayamnya habis si bule
berteriak kepada pelayan, "More!" Tidak lama kemudian keluarlah sepiring daging ayam
yang lalu dilahapnya.
Maka si Bejo yang kepingin makan daging ayam, mengikuti si bule beteriak keras
kepada pelayan, "Morrrr!!" Dia berharap akan dapat daging ayam juga.
Tetapi apa lacur setelah pelayan datang yang disajikan adalah Cah Kangkung lagi.
Maka si Bejo kelenger kekenyangan Cah Kangkung.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+1:32 >
Sumber: Kiriman dari Tohir <tohir(at)xxxx>

“

Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan
orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya."
—Amsal 1:32—
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Shalom, Maskapai penerbangan apa saja yang Anda tahu? Apakah termasuk yang satu
ini?

Air Mancur
Kejadian ini saya alami waktu saya tinggal di Denpasar bersama ortu. Kami sering
nongkrong di warung jamu tradisionil di dekat rumah kami.
Pada suatu hari ketika kami sedang duduk duduk diwarung jamu, sepasang bule datang
ke warung yang kelihatan meriah dari jauh. Bule kucel dengan ransel di punggung itu
melangkah dengan penuh percaya diri menuju ke halaman warung jamu. Dalam hati
saya bangga juga jamu tradisionil kita sudah dikenal dimancanegara. Buktinya si bule
pun mau mengunjungi warung jamu di Indonesia.
Makin dekat ke warung langkah bule tersebut kelihatan makin ragu ragu, namun tetap
saja mendekati kami. Setelah dekat, salah seorang bertanya kepada kami dalam
bahasa Inggris dengan wajah agak ragu, "Do you have a direct flight to Jogya for
tomorrow?"
Gantian kami yang bengong sambil saling berpandangan penuh tanda tanya. Bukannya
kami nggak tahu bahasa Inggris lho! Cuman tanya ticket pesawat kok di warung jamu.
Karena agak lama kami saling berpandangan tanda bingung, sekali lagi si bule
bertanya, "Air Mancur is a domestic flight, doesn't it?"
Astaga, ternyata nama Air mancur dikiranya nama suatu maskapai penerbangan yang
sering menggunakan nama Air itu ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:9 >
Sumber: www.ketawaketiwi.com

“

Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah
langkahnya."
—Amsal 16:9—
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Dear all,
Ditilang polisi? Mana enak ....

"Ini Sim Saya!"
Sedang enak-enak naik motor Yupi diberhentikan oleh polisi.
"Mana SIM saudara ?" tanya polisi .
"Ini Pak," kata Yupi sambil menunjukkan sebuah kartu.
"Ini bukan SIM, ini KTP!" bentak sang polisi lagi.
"Oh, kartu itu tidak bisa jadi SIM ya pak, ini ada SIM punya teman saya," jawab Yupi.
"Mengapa kamu naik sepeda motor memakai SIM orang lain? kamu telah melanggar,
kamu akan ditilang!!" hardik polisi dengan mata melotot.
"Lho, Pak Polisi kok marah!!?? Saya dipinjami SIM ini secara sah sama kawan saya.
Yang punya SIM saja tidak marah, masa Bapak marah!" jawab si Yupi melotot juga.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+35:6 >
Sumber: www.ketawaketiwi.comDear all,

“

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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Nah, sekarang kita akan tahu bedanya panjang atau tinggi ....

Panjang Atau Tinggi?
Di taman kota terlihat 2 orang petugas kebersihan sedang bercakap- cakap tentang
pekerjaannya.
Amir : "Hai, Badu tolong dong diukur tingginya tiang bendera itu."
Tak lama kemudian Badu memanjat tiang bendera itu sambil memegang meteran.
"Hai, Badu ngapain kamu pakai manjat tiang segala, kamu tinggal buka saja baut
pengikat itu terus kamu ukur saja!! Capek-capek pakai memanjat segala!!"
"Katanya disuruh mengukur tingginya, ya saya manjat, kalau tiangnya dirobohin
Badu :
itu bukan ngukur tingginya tapi panjangnya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+22:21 >
Amir :

Sumber: Kiriman dari Toni <t0n1(at)xxxx>Dear all,

“

...untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau
dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau."
—Amsal 22:21—
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Kalau ibadah Natal jangan lambat-lambat deh .... Soalnya susyah loh dapet tempat
parkir ....

Balas
Pada suatu hari keluarga seorang Pendeta sedang berkendara untuk menghadiri suatu
ibadah Natal. Maka dengan penuh sukacita Pak Pendeta bersama keluarganya menuju
tempat yang tertera dalam undangan.
Sesampainya di tempat yang dituju ternyata halaman parkir telah dipenuhi oleh para
undangan lain. Nampaknya ibadah ini cukup menarik minat banyak orang. Setelah
berputar-putar, beruntung ternyata terdapat satu tempat parkir diantara mobil-mobil
yang penuh sesak dan di sana sudah menunggu si tukang parkir.
Melihat mobil Pak Pendeta, dengan gesit tukang parkir memberikan tanda dan Pak
Pendeta menghampirinya.
Setelah mengarahkan kendaraan ke tempat yang tersedia si tukang parkir dengan abaabanya, "terus ... terus... kiri ... kiri ...."
Dengan dengan gesit Pak Pendeta mengikutinya. Tukang parkir terus mengarahkan,
"balas ... balas ... balas ...."
Dan tiba-tiba terdengar bunyi "DUK". Ternyata bemper mobil Pak Pendeta menyeruduk
mobil lain. Dengan agak marah si tukang parkir menegor, "Bagaimana Bapak ini ... kan
sudah saya arahkan balas ... balas ... malah terus saja."
Dengan tenang Pak Pendeta balas menjawab, "Dik ... saya ini Pendeta, harus
mengasihi setiap orang dan dilarang membalas."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+12:19 >
Sumber: Kiriman dari Soekowardojo <soekowardojo xxxx>Hai,

“

Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu
adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan."
—Roma 12:19—

168

”

HUMOR 2006

e-humor 1230/Desember/2006
Hari ini kisah seru. Aneh tapi nyata dari Medialekta. Wuiihh seru bo'. Menegangkan ...
tapi lucu. Simak ya :)

Toss
Ini merupakan pengalaman saya pribadi....
Suatu hari saya naik metromini menuju ke Roxy Mas. Di rel kereta, mobil kami dibajak
oleh sejumlah preman, mereka berusaha untuk mengambil barang-barang berharga
para penumpang. Karena ketakutan saya berusaha untuk menyembunyikan handphone
dan dompet ke bawah mobil tapi ketika saya coba tengok ke belakang, salah seorang
preman itu tersenyum pada saya, maka terjadilah percakapan antara saya dengannya.
Preman : "Tenang Mbak, Mbak ga akan kita jambret deh."
Saya : "Benar yah Mas, saya ga akan dijambret."
Preman : "Ya pokoknya Mbak tenang aja deh."
Karena merasa kurang yakin, saya coba melihat preman yang di depan yang sedang
mengancam penumpang lain dengan pisau. Tubuhnya yang penuh tato membuat saya
takut. Saya merasa walau preman di belakang bilang tidak tapi kalo ia mengancam
saya pasti saya kena.
Seakan mengerti kondisi saya, satu hal yang menakjubkan, preman yang seram ini
menghampiri saya dan berkata, "Tenang Mbak, Mbak ga akan saya copet, Mbak ngga
percaya sama saya? Kalo gitu kita toss dulu deh. Lalu saya pun toss dengan preman
tersebut.
Sambil tersenyum saya berkata, "Terima kasih ya Mas, karena saya ga dicopet." Entah
apa benar ucapan saya itu. Ketika turun hanya satu yang saya lakukan yaitu terbahakbahak....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+10:10 >
Sumber: Kiriman dari "Medialekta" <medialekta(at)xxxx>

“

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku
datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan."
—Yohanes 10:10—
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Shalom ....
Selamat hari Natal ....
Selamat hari Natal ....
Selamat hari Natal ....
dan Tahun Baru ....
Segenap tim redaksi e-Humor mengucapkan selamat hari Natal 2006 dan tahun baru
2007. Kiranya senyum sukacita menghiasi hari-hari kita mendatang. Kiranya pula hidup
kita semakin memancarkan kemuliaan Kristus.
Tim redaksi mohon maaf karena sangat menyadari banyak kekurangan selama tahun
2006 ini. Mohon dukungan dari para pembaca sekalian agar di tahun 2007 kami bisa
lebih baik lagi dan lebih setia melakukan pekerjaan Tuhan.
Terima kasih untuk kesetiaan para pembaca di tahun 2006 dan untuk semua saran,
kritik, dan humor-humor yang telah Anda bagikan dengan kami. Sungguh merupakan
sesuatu yang indah bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.
Sekali lagi ... Selamat Natal, Tuhan memberkati!
Tim Redaksi e-Humor
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+2:11 >

“

Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud."
—Lukas 2:11—
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Aloha, Bagi para aktivis wanita simak deh kisah tentang hak wanita hari ini.

Hak Wanita
Farida : "Ibu, apakah hak wanita sama dengan hak pria pada zaman dulu?"
Ibu
: "Dari dulu juga hak wanita itu lebih tinggi daripada hak pria!"
Farida : "Siapa pelopornya yang membuat hak wanita lebih tinggi daripada hak pria?"
Ibu
: "Tukang sepatu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+37:6 >
Sumber: Kiriman dari Endah <endah(at)xxxx>Dear all,

“ Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang." ”
—Mazmur 37:6—
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Hadiah Natal apa yang paling istimewa dari seorang jomblo untuk ibunya? Mau tahu?
Simak aja deh ....

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://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+15:7 >
Sumber: humor.sabda.org

“

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