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e-humor 1234/Januari/2007
Dear all,
Bagaimana dengan liburan Anda? Gimana dengan cerita-ceritanya? Nah, ini ada satu
cerita seru nih :) Terima kasih ya Pak Hadi :)

Natalan Anak Muda
Hari Natal yang baru lalu anak saya kedatangan beberapa orang temannya. Lalu
mereka kami suguhi kue dan minuman ringan. Karena asyik ngobrol, maka dengan
cepat kue-kue natal yang dihidangkan ludes dimakan.
Ketika tinggal sebuah kue kastengel tersisa di toples kue, tak satu orang pun yang
mengambilnya. tetapi ternyata ada dua orang yang sama- sama tertarik untuk
mengambil sisa kue terakhir itu. Secara bersamaan mereka mengulurkan tangan
hendak mengambil sisa kue terakhir tadi. Tetapi yang seorang lebih cepat dari teman
lainnya.
Dengan agak setengah malu teman yang kalah cepat tadi langsung mengambil dan
mengangkat toples kue tadi dengan pura-pura melihat merek yang ada di toples sambil
berkata, "Wah, kuenya enak, lho. Ini merek apa, ya?"
Sontak teman-temannya tertawa terbahak-bahak, sambil berolok, karena sebenarnya
mereka tahu apa yang terjadi. Mengetahui akan hal ini, maka istri saya lalu
mengeluarkan kue baru. Dan teman yang terlanjur malu tadi mendapatkan giliran
pertama untuk menikmati.
Untung dia bermentalk ndableg. Toples itu lalu dipegang erat sambil terus makan
beberapa biji sambil berolok, "Orang ngalah akan mendapat banyak berkah...."
Kemudian teman-teman lainnya berebut mengambil kue tersebut. Dasar anak
muda....!!!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:9 >
Sumber: Kiriman dari "Hadi P. Sahardjo" <hadips(at)xxxx

“

Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan
menjaganya sesuai dengan firman-Mu."
—Mazmur 119:9—
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e-humor 1235/Januari/2007
Dear All,
Minggu ini sajian khusus mengenai kejadian-kejadian di udara :) Selamat menikmati ....

Pesawat Terbang
Seorang janda yang sudah tua baru pertama kali mengadakan perjalanan dengan
pesawat terbang. Dia terus-menerus melihat ke luar jendela menikmati pemandangan
sampai keadaan di luar pesawat gelap dan dia tidak dapat melihat apa-apa lagi.
Pada waktu itu sang janda ini tertegun melihat lampu yang berkedip- kedip di ujung
sayap pesawat.
Tiba-tiba dia memanggil pramugari pesawat berkata, "Maaf telah mengganggu anda,
tapi saya pikir anda harus memberi tahu kepada pilot bahwa lampu sein (sign) sebelah
kiri terus menyala. Saya yakin dia lupa mematikannya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:18 >
Sumber: Kiriman dari eflin (b0l0ng(at))

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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e-humor 1236/Januari/2007
Terlambat
Suatu pagi, seorang pria menelepon sebuah perusahaan taksi dan mengadu bahwa
taksi yang dipesannya untuk mengantarnya ke bandara belum juga datang. Seorang
operator yang menerima telepon itu segera meminta maaf. "Maafkan bila taksi yang
Bapak pesan belum sampai," kata operator itu.
"Tapi, jangan kuatir, Pak. Pesawatnya selalu terlambat."
"Tentu saja hal itu akan terjadi pagi ini." Penelepon itu dengan keras berteriak, "Karena
sayalah pilotnya!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:60 >
Sumber: Arsip

“

Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahperintah-Mu."
—Mazmur 119:60—
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e-humor 1237/Januari/2007
Shalom,
Anak-anak memang selalu menggemaskan. Gak ada habis-habisnya cerita lucu tentang
mereka.

Susu Dan Madu
Di sekolah minggu guru bercerita tentang tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa
Israel. Ibu guru berkata, "Coba sekarang bayangkan suatu tempat yang berlimpah
dengan susu dan madu."
Si Nana spontan menjawab dengan wajah lugu, "Wah ... pasti lengket semua donk, Bu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Keluaran+33:3 >
Sumber: Redaksi

“

...yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab Aku tidak
akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk,
supaya Aku jangan membinasakan engkau di jalan."
—Keluaran 33:3—
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e-humor 1238/Januari/2007
Hanya Nama
Di Kelas 1 sebuah Sekolah Dasar, Ibu guru sedang mengabsen kelasnya.
Guru : "Nana Yuliani!"
Nana : "Saya, Bu!"
Guru : "David Hutagalung!"
David : "Saya, Bu!"
Guru : "Tono Surtono M.!"
Tono : "Saya, Bu!"
Guru : "Tono, tolong sini sebentar..."
Tono : "Kenapa, Bu Guru?"
"Ibu agak nggak suka sama nama kamu. Kalo udah Tono, jangan pake Surtono
Guru :
lagi. Jadinya aneh. Bilangin itu ke bapak kamu, ya!?"
Tono : "Iya, Bu!"
Guru : "Ngomong-ngomong, M-nya itu singkatan dari apa?"
Tono : "Martono, Bu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+6:22 >
Sumber: Kiriman dari Melanie

“

Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika
mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai
sesuatu yang jahat."
—Lukas 6:22—
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e-humor 1239/Januari/2007
Halo,
Dalam kehidupan rumah tangga ternyata banyak juga suka dan duka yang bisa
membuat kita selalu tertawa jika mengingatnya. Nah, sajian berikut ini mungkin bisa
menghibur Anda :)

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

“

Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau
sendiri menjadi sama dengan dia."
—Amsal 26:4—
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e-humor 1240/Januari/2007
Suatu hari seorang istri mengeluh pada suaminya tentang penyakitnya.

Dokter Lain
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?"
"Dokter bilang aku gak ada penyakit apa-apa, cuma sedikit stres aja. Dia
Istri : 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://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+5:24 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri
kepada suami dalam segala sesuatu.
—Efesus 5:24—
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e-humor 1241/Januari/2007
Dear All,
Minggu ini sajiannya menu-menu spesial seputar makanan .... Langsung simak yo' :)

Pegang-Pegang
Ny. Netty Gembull akan menikahkan anaknya. Ia pergi ke
pembuat kue yang tersohor. Ketika Ny. Netty datang,
merampungkan pesanan dari langganannya yang berselera
Nyah Sedap yang baik hati itu memberikan contoh kuenya,
Netty Gembull akan memesan kue yang sama.

rumah Nyah Sedap Ahlu,
Nyah Sedap baru saja
ningrat. Maka serta merta
dengan harapan agar Ny,

"Nah Ny. Netty silakan mencicipi dulu! Pasti Nyonya akan memilih kue ini, meskipun
harganya agak mahal. Namanya saja pesta, kan harus lebih istimewa daripada hari-hari
biasa."
"Aduh, terima kasih! Maaf saya sedang diet. Saya percaya, pasti kuenya enak."
"Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya buatkan sari buah saja," kata Nyah Sedap.
"Ya, bolehlah, terima kasih."
Nyah Sedap meninggalkan Ny. Netty Gembull sendirian di ruang tamu. Empat potong
kue istimewa masih tergolek seolah-olah melambai mengundang selera. Dan rupanya
Ny. Netty tergoda juga. Maka dicoleknya rhum manis yang ada di atas kue itu.
Wuah...bukan main enaknya, pujinya dalam hati. Rhum manis yang telah dicicipinya itu
telah membakar rasa pengen mencicipi kuenya juga. Mata Ny. Netty melirik ke ruang
dalam.
Oohh, Nyah Sedap sedang sibuk di belakang, pikirnya. Kalau begitu kuenya akan aku
ambil sepotong, dan yang lainnya akan kutata sedemikian rupa supaya tidak kentara.
Tangan ringan Ny. Netty menjulur maju. Tetapi tiba-tiba ....
"Ohh, Nyonya sudah nggak diet lagi, ya?" Rupanya suami Nyah Sedap masuk ke ruang
tamu.
Apa boleh buat! Ny. Netty harus berkilah, "Ah ... nggak kok! Cuma pengen megangmegang doang."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+13:9 >
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Sumber: Senyum Sana-Sini (Harsono Kelop & Andreas Sudarsono), p.84

Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan
“ bukan
dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang
”
menuruti aturan-aturan makanan macam itu."

—Ibrani 13:9—
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e-humor 1242/Januari/2007
Ikan Mati
Eko disiapkan sarapan pagi sereal dengan susu oleh ibunya. Eko yang mempunyai
aquarium, berjalan ke arah aquarium dengan segenggam sereal di tangan, berniat
memberikan sereal tersebut untuk makanan ikan-ikan di dalam aquarium. Tepat ketika
Eko akan memberikan cereal, ibunya masuk ke ruang makan.
"Eko, jangan kamu berikan sereal itu kepada ikan. Nanti ikannya mati semua," tegur
ibunya.
Dengan wajah pucat Eko menjawab, "Lalu, mengapa Ibu berikan sereal ini kepada
saya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+14:5 >
Sumber: Kiriman dari Wiana(at)xxxx

“

Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan
kebohongan, adalah saksi dusta."
—Amsal 14:5—
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e-humor 1243/Februari/2007
Dear all,
Minggu ini ada tiga humor yang siap menghibur Anda. Tentang Nyamuk, Adik Baru, dan
Negara Sehat. Tiga-tiga pasti dapat membawa suasana sukacita di mana pun Anda
membaca humor hari ini.
Tentunya jangan lupa untuk bagi-bagi berkat ke rekan-rekan Anda ya :)
Selamat berhumor ....

Semprotan Nyamuk
Nani masuk ke sebuah toko hendak membeli semprotan nyamuk.
Saat membayar dia bertanya kepada kasir, "Ini bagus untuk nyamuk?"
Sang kasir yang baru satu minggu bekerja mengamati sejenak dan berkata, "Wah
semprotan ini gak bagus buat nyamuk, Nyonya. Soalnya mereka bisa mati nanti."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+51:6 >
Sumber: Buffalos Jokes

“

Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah; sebab langit lenyap
seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan
penduduknya akan mati seperti nyamuk; tetapi kelepasan yang Kuberikan akan
tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang dari pada-Ku tidak akan
berakhir."
—Yesaya 51:6—
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e-humor 1244/Februari/2007
Adik Baru
Ryan baru saja memiliki seorang adik. Suatu malam Ryan terbangun karena adiknya itu
menangis kencang sekali dan lama sekali baru tenang. Dia merasa amat terganggu
karena dia masih iri akan kehadiran adiknya itu.
Ryan bertanya kepada ibunya yang setengah mengantuk, "Dari mana sih adik datang?"
"Dari surga, Ryan."
Ryan berkata, "Ohhh ... sekarang aku mengerti mengapa dia diturunkan dari surga!
Banyak nangisnya sih ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+2:2 >
Sumber: Kiriman dari Yuli <yuli(at)xxxx>

sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang
“ Dan jadilah
murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh
”
keselamatan,"

—1 Petrus 2:2—
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e-humor 1245/Februari/2007
Negara Sehat
Tuan Peterson, seorang Turis dari Toronto, tiba di Israel. Di dalam taksi bandara,
Peterson bertanya kepada supirnya.
"Apakah negara ini benar-benar negara yang bisa menyehatkan kita?"
"Oh ya benar," kata si supir taksi. "Waktu pertama kali saya datang di negara ini, saya
tidak bisa berbicara satu patah kata pun. Rambut di kepala saya hanya sedikit. Saya
juga tidak punya kekuatan untuk berjalan dengan kakiku sendiri, dan saya harus terus
menerus berbaring di tempat tidur."
"Wow hebat, Anda sudah sehat bugar sekarang!" kata Peterson, "Berapa lama Anda
berada di sini?"
"Ohh ... saya lahir di sini."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=3Yohanes+1:2 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat
saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja."
—3 Yohanes 1:2—
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e-humor 1246/Februari/2007
Dear all,
Minggu ini ada beberapa kisah yang mungkin bisa terjadi dan akrab dengan kehidupan
kita sehari-hari. Kisah-kisah ini moga dapat menghibur :)
Jangan lupa untuk kirim-kirim kisah-kisah lucu ke redaksi ya :) Kalau mau lihat
kumpulan humor-humor silakan klik
==> http://humor.sabda.org/
See You Next Week!
Redaksi

Termos Sasa
Sasa sedang belanja di sebuah toko obral. Dia melihat sebuah termos ukuran besar
yang berwarna perak. Sasa memandang termos itu agak lama dan agak penasaran. Dia
mengambil termos itu dan dibawa ke kasir.
Kasir melihat kebingungan di wajah Sasa, "Ada apa Nona, itu kan sebuah termos, dia
bisa menjaga makanan atau minuman tetap panas atau dingin."
"Wow," kata Sasa, "Itu hebat banget donk ... Sasa mau beli ah!"
Keesokan harinya Sasa membawa termos itu ke kantor. Bosnya melihat termos besar
itu di atas meja Sasa dan bertanya, "Itu apa Sasa?"
"Oh, ini kan Termos Pak .... dia bisa menjaga makanan atau minuman tetap panas juga
tetap dingin.
"Termos mu ini isinya apa?"
Sasa menjawab, "Dua batang es krim dan kopi panas, Pak!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+26:5 >
Sumber: Kiriman dari "Hadi P. Sahardjo" <hadips(at)xxxx>

“

Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap
dirinya bijak."
—Amsal 26:5—
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e-humor 1247/Februari/2007
Panggangan Roti
Doni sarapan di kantin rumah sakit karena harus menunggui mamanya yang sakit. Dia
memilih untuk memanggang roti dalam pemanggang roti otomatis. Dia masukkan roti ke
dalam mesin itu (toaster). Biasanya jika sudah masak roti itu akan keluar sendiri agar
mudah diambil. Tapi saat roti Doni matang, roti itu tetap berada di dalam pemanggang
dan tidak dapat diambil dengan tangan.
Seorang wanita dengan seragam perawat segera menolong Doni. Dia mengambil alat
medis berupa penjepit dari kantongnya. Setelah itu dia masukkan penjepit itu ke dalam
celah pemanggangan roti, kemudian roti dijepit dan diangkat perlahan untuk diletakkan
di piring Doni.
Doni bercanda, "Wah Anda pasti petugas dari unit gawat darurat."
"Bukan," kata wanita itu sambil tersenyum lebar, "saya bidan, Mas."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Samuel+16:7 >
Sumber: Kiriman dari "Hadi P. Sahardjo" <hadips(at)xxxx>

“

Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: Janganlah pandang parasnya atau
perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia
yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat
hati."
—1 Samuel 16:7—
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e-humor 1248/Februari/2007
Terkunci
Suatu sore Ibu Yuna pergi ke pasar. Saat pulang ternyata suami dan anak-anaknya
sudah berangkat ke kantor maupun ke sekolah. Dia terkunci di luar rumah dan tidak
bisa melakukan apa-apa selain menelepon suaminya, yang selalu mengantungi kunci
serep, untuk kembali ke rumah.
Ibu Netty, tetangganya yang sedang menyapu halaman, bertanya, "Pintunya terkunci?"
"Iya, ini sudah yang kedua kalinya sejak kami pindah ke rumah ini. Saat kejadian yang
pertama kami putuskan untuk selalu menaruh kunci serep di dalam sebuah kotak kecil
yang diletakkan di dalam pot tanaman di depan pintu rumah."
"Loh, kalau begitu ya nggak ada masalah donk, Bu, ambil saja kunci serepnya di situ,"
kata ibu Netty.
"Iya seharusnya tidak ada masalah, hanya sekarang jadi masalah, kemarin pot itu
kumasukkan ke dalam rumah karena ada hujan besar."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+5:25 >
Sumber: Kiriman dari "Hadi P. Sahardjo" <hadips(at)xxxx> Dear all,

“

Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik
dari padamu."
—Yeremia 5:25—
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e-humor 1249/Februari/2007
Masalah pekerjaan dan juga binatang yang katanya adalah sahabat manusia, anjing,
akan menjadi fokus perhatian kita minggu ini. Kiranya menghibur dan membawa
sukacita di tengah-tengah Anda dan rekan-rekan.
Selamat menikmati :)
In Christ, Redaksi e-Humor

Kerjaan Tiga Orang
Pegawai : "Boss, gimana nih, saya sudah 11 tahun kerja di sini. Di sini saya seperti
mengerjakan pekerjaan tiga orang, tapi hanya digaji untuk satu orang."
Boss
: "Begini, saya tidak bisa menaikkan gajimu, tetapi tenang saja. Jika kamu mau
mengatakan dua orang yang menyerahkan tugasnya padamu, saya akan
segera memecat mereka!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Wahyu+3:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Aku tahu segala pekerjaanmu:
lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh
seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau
menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku."
—Wahyu 3:8—
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e-humor 1250/Februari/2007
Anjing Pelacak
Dion adalah seorang mekanik. Saat ini dia bekerja sebagai mekanik di akademi militer.
Suatu hari, seorang penjaga berkata padanya, "Dion, kamu keberatan tidak kalau anjing
pelacak ini praktek dengan memeriksa truk dinasmu itu?"
Dion tidak menolak dan si anjing segera melakukan tugasnya. Tiba-tiba anjing itu
mengendus dengan keras. Dia langsung naik ke atas truk dan mengendus lebih serius
lagi, seolah-olah ada sesuatu yang sangat mencurigakan.
Dion menjadi sangat gugup. Di truknya tidak ada narkoba, tidak ada senjata, tapi entah
mengapa anjing pelacak itu seperti mencurigai sesuatu yang membahayakan dalam
truk dinasnya itu.
Beberapa menit kemudian sang penjaga keluar dari truk dan mendekati Dion.
"Maaf banget ya," dia berkata dengan malu-malu, "anjing pelacak kami sudah
menghabiskan bekal makan siangmu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+14:20 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan! Segala
sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain
tersandung!"
—Roma 14:20—
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e-humor 1251/Februari/2007
Anjing Tersayang
Seorang janda tua, melakukan perjalanan seorang diri. Dia pergi ke kota di mana dia
tinggal sewaktu suaminya masih hidup dulu.
Saat tiba di bandara, dia menginformasikan kepada pihak pesawat bahwa dia ingin
membawa sebuah keranjang berisi anjing yang kelihatan sedang tidur nyenyak ke
dalam kabin. Dia menjadi sangat marah ketika pihak pesawat melarangnya. Tetapi
akhirnya anjing itu boleh dibawa asal di taruh di ruang bagasi.
Sang pilot berkata kepadanya, "Di sana akan hangat dan nyaman Nyonya. Anjingmu
akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikuatirkan."
Saat tiba di bandara pertama untuk mengisi bahan bakar, petugas pesawat memeriksa
keadaan si anjing. Ternyata anjing itu mati! Para petugas pesawat segera pergi secepat
mungkin ke kota sampai akhirnya mereka menemukan anjing yang berwarna,
berukuran, dan berjenis kelamin sama dengan anjing yang mati itu. Anjing baru itu di
taruh di tempat anjing yang sudah mati.
Saat tiba di bandara tujuan, mereka memberikan anjing tersebut kepada si pemiliknya.
Dengan wajah terkejut nyonya tersebut berkata, "Maaf, tapi ini bukan anjing saya!"
Pilot pesawat mengatakan, "Oh itu pasti anjing Anda, Nyonya. Lihat, ukuran, warna, dan
jenis kelaminnya sama."
Sang nyonya dengan nada tinggi kembali menjawab, "INI, BUKAN ANJING SAYA!!"
"Mengapa Anda begitu yakin kalau ini bukan anjing Anda?" tanya sang pilot.
Sang nyonya menjawab, "Karena anjingku itu sudah mati! Aku mau membawa dia ke
tempat tinggalku dulu dan menguburkannya di samping kuburan suamiku!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Imamat+19:11 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu
berdusta seorang kepada sesamanya."
—Imamat 19:11—
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e-humor 1252/Maret/2007
Shalom,
Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita bisa yang terkadang lucu tetapi ternyata
membawa pelajaran berharga dalam kehidupan. Pelajaran tentang kesabaran dan juga
ketaatan dapat kita jumpai dalam tiga kisah kali ini.
Redaksi mengucapkan terima kasih untuk surat-surat yang masuk, terima kasih atas
saran dan kritiknya, juga untuk humor-humor yang dikirimkan. Bagi pembaca sekalian,
jika ingin memberikan kritik, saran, dan kisah-kisah lucu ke redaksi silakan tulis ke ==>
staf-humor(at)sabda.org
Kami tunggu ya :)
In Christ, Redaksi e-Humor

Ibu yang Sabar
Seorang pria mengamati seorang wanita di toko swalayan dengan anak gadis berumur
tiga tahun di keranjang dorongnya. Saat mereka melewati bagian yang menjual kue,
gadis kecil itu meminta kue dan ibunya berkata "Tidak". Gadis kecil itu lalu mulai
merengek, sambil mengelus dada sang ibu berkata dengan suara pelan, "Monica, kita
hanya tinggal melewati setengah dari lorong ini. Jangan sedih ya, tidak akan lama lagi,
kok."
Setelah itu, mereka sampai ke bagian permen dan gadis kecil itu mulai meminta
permen. Gadis kecil itu mulai menangis karena sang ibu tidak memberikannya permen.
Ibu itu berkata lagi dengan ekspresi yang sudah tidak sabar lagi, "Dengar ya Monica,
jangan menangis ya, hanya tinggal dua lorong lagi kok dan kita akan segera keluar dari
tempat ini."
Setelah sampai di kasir, gadis kecil itu mulai berteriak minta permen karet dan
kemudian berteriak-teriak setelah tahu bahwa toko itu tidak menjual permen karet. Ibu
itu kembali mencoba tenang sambil berkata, "Monica, kita di kasir ini hanya 5 menit,
setelah itu kamu bisa pulang dan istirahat dengan tenang."
Sang pria mengikuti mereka keluar sampai tempat parkir dan menghampiri ibu itu untuk
memujinya, "Aku sungguh memuji kesabaran Anda terhadap si kecil Monica, Nyonya.
Dia terus menangis tapi Anda tidak marah, bahkan menenangkan dia dengan lembut.
Tidak seperti ibu-ibu kebanyakan."
Si Ibu menjawab dengan wajah sayu, "Pak, nama anak saya Tami."
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"Loh, dari tadi Anda menenangkan anak Anda dengan menyebutkan Monica?" tanya si
satpam kebingungan.
"Iya, tapi monica itu saya, Pak!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:29 >
Sumber: Buffalos Jokes

“

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan."
—Amsal 14:29—
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e-humor 1253/Maret/2007
Tidak Taat Aturan
Seorang pengawas menghampiri seorang pemburu rusa dan memintanya untuk
menunjukkan ijin berburunya.
"Ijin mu ini sudah kadaluarsa sejak setahun lalu," kata sang pengawas.
"Aku tahu," kata si pemburu, "tapi aku tidak butuh izin, karena aku hanya memburu rusa
yang aku buru tahun lalu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+1:14 >
Sumber: Kiriman dari Yuli <yuli(at)xxxx>

“

Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu,..."
—1 Petrus 1:14—
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Kurang Sabar
Suatu pagi, seorang pendeta, dokter dan insinyur menunggu giliran untuk
menggunakan lapangan golf. Saat ini lapangan sedang dipakai oleh sekelompok
pemain golf yang lamban.
Sang insinyur menggerutu, "Ada apa dengan mereka? Kita pasti sudah menunggu
selama lima belas menit."
Si dokter sependapat, "Aku tak tahu, tapi aku belum pernah melihat pemain golf yang
aneh seperti mereka!"
Si pendeta berkata, "Itu dia tukang kebunnya. Ayo kita tanya dia."
"Mas, Ada apa sih dengan dengan para pemain golf di sana itu? Mereka lamban sekali!"
tanya si insinyur.
"Mereka adalah sekelompok petugas pemadam kebakaran yang buta. Mereka buta saat
menyelamatkan gedung perkumpulan kami tahun kemarin, jadi kami membiarkan
mereka bermain golf kapanpun mereka mau," kata si tukan kebun.
Pendeta, insinyur dan dokter itu terdiam sejenak.
Si pendeta akhirnya berkata, "Kasihan sekali mereka. Aku rasa aku akan berdoa secara
khusus untuk mereka malam ini."
Si dokter berkata, "Ide yang bagus. Aku akan memghubungi temanku yang dokter
spesialis mata dan mencari tahu apa yang bisa dilakukannya untuk mereka."
Si insinyur berkata, "Huhh, mereka kan buta, kenapa mereka tidak main golf di malam
hari saja, sih?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:13 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang
lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti
Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."
—Kolose 3:13—
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e-humor 1255/Maret/2007
Shalom,
Sua lagi, abis liburan panjang .... Bagaimana dengan liburannya? Harapan kami tentu
saja liburan membuat para pembaca sekalian lebih segar dan semangat lagi menempuh
hari-hari sibuk di depan.
Kali ini, tiga humor seputar kegiatan para praktisi kesehatan akan menghibur Anda.
Mulai dari dokter jiwa, dokter gigi, dan psikiater. Tiga-tiganya akan membawa kita untuk
belajar bahwa kita harus menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Tentu
saja humor- humor tersebut dihadirkan juga untuk membawa suasana gembira di
tengah-tengah Anda hari ini.
Selamat ber ha ha hi hi ...
Have a wonderful day with God, Redaksi

Suara Di Tembok
Ada seorang pria di rumah sakit jiwa. Sepanjang hari, dia menempelkan telinganya ke
tembok, seperti mendengarkan sesuatu. Seorang dokter penasaran melihatnya seperti
itu tiap hari.
Dokter itu akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apa yang dia dengar dari balik
tembok itu. Dia menempelkan telinganya ke tembok, tetapi tidak mendengar apa-apa.
"Aku tidak mendengar suara apa-apa kok," katanya kepada si pasien.
Dengan wajah serius si pasien menjawab, "Iya, Dok, aku tahu kok. Dan memang sudah
berbulan-bulan tidak ada suara apapun dari dalam sana."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+15:31 >
Sumber: Kiriman dari Dian <dian_P(at)xxxx>

“

Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan
akan menjadi ganjarannya."
—Ayub 15:31—
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Golf Lebih Penting
Seorang dokter gigi, dengan sebuah tas berisi peralatan golf yang tergantung di
bahunya, baru saja akan meninggalkan ruang prakteknya ketika telepon di ruangannya
tersebut berbunyi.
"Dokter," kata si penelepon, "gigiku sakit sekali. Bisakah saya mampir ke tempat praktek
Anda beberapa menit sekarang?"
"Wah, maaf," kata sang dokter, "Saya sudah dipanggil ke suatu tempat, di sana saya
harus 'menambal' 18 lobang sore ini juga."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+2:7 >
Sumber: Kiriman dari Welni <welni(at)xxxx>

“

... dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah
engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,"
—Titus 2:7—
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Psikiater VS Bartender
Nino pergi ke seorang psikiater terkenal. "Aku ada masalah. Tiap kali aku mau tidur aku
selalu merasa ada orang lain di kolong tempat tidurku. Aku takut sekali. Lama-lama aku
bisa gila, Dok!"
"Selama satu tahun ini, biarkan saya mengatasi perasaan takut Anda, Pak," kata si
psikiater. "Datang dan berbicaralah dengan saya seminggu tiga kali dalam satu tahun
ini, dan kita akan lihat rasa takut Anda akan segera hilang, Pak."
"Berapa bayarannya, Dokter?"
"Seratus ribu setiap pertemuan," kata si psikiater.
"Wuaahh ...," respon Nino.
Enam bulan kemudian si psikiater tidak sengaja bertemu dengan Nino di jalan. "Kenapa
Anda tidak pernah datang ke kantor saya, Pak?" tanya si psikiater.
"Wuah ... seratus ribu setiap kali pertemuan sangat berat bagi saya, Dokter. Hanya
dengan 50 ribu, seorang bartender menyelesaikan masalah dan ketakutan saya. Saya
seneng bisa menghemat jutaan rupiah karena tidak harus ke kantor Anda tiap tiga kali
seminggu dalam satu tahun," kata Nino, "sekarang saya malah bisa bayar uang muka
mobil baru."
"Oh ya!!? Bagaimana bisa seorang bartender bisa mengatasi rasa takut Anda itu?"
tanya si psikiater penasaran.
"Dia cuma nyuruh saya memotong kaki tempat tidur saya, sehingga tidak mungkin lagi
ada orang yang bisa masuk ke bawah kolongnya! Sejak itu saya merasa aman dan
bahagia."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+41:13 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang
tangan kananmu dan berkata kepadamu

:

"Janganlah takut, Akulah yang
menolong engkau."
—Yesaya 41:13—
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Sifat manusia memang beraneka ragam. Dari humor-humor kali ini kita akan lihat
betapa manusia sulit menguasai diri dari sifat-sifatnya yang kurang baik. Moga
melaluinya kita semua dapat belajar selain tentu saja, untuk menghibur :)
Selamat menikmati,
Redaksi e-Humor

Bangga-Banggaan
Di negara Afrika sana, manusia yang paling hitam adalah yang paling hebat! Hitam
dalam arti hitam segala-galanya, itulah Black Sejati! Ada 3 orang anak kecil yang
sedang membandingkan kehitaman Bapaknya.
"Babe gue kemarin sedang ngupas Apel, eh..tangannya terluka,
DARAH-nya HITAM!!!!...
"Papiku kemarin sedang benerin parabola, eh ... terjatuh sampai
Anak yang ke 2 :
patah tulang, TULANG-nya HITAM !!!"
(nggak mau kalah hebat) "Hm ... itu belum seberapa, tadi malam
Anak yang ke 3 : waktu kami sedang nonton TV di ruang keluarga, tiba-tiba Bokap gua
"buang angin", ... e-eh ... tiba-tiba seluruh ruangan jadi GELAP!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+10:12 >
Anak yang ke 1 :

Sumber: Kiriman dari B. Nayita <nayita_h(at)xxxx>

“

Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri
dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur
dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri
mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka!"
—2 Korintus 10:12—
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Pakai Hidung
Johan berjanji akan datang ke rumah Vina untuk merayakan hari Valentine dan berjanji
akan datang nanti malam pkl. 18.30.
"Nanti malam jadi datang kan Mas?"
"Oh, tentu donk ... ini kan hari valentine kita yang pertama."
"Nanti begitu kamu sampai, pencet saja bel yang ada di depan pintu dengan hidungmu."
"Lho, kok dengan hidung? Kalau dengan tangan memangnya tidak bunyi?" tanya Johan
dengan heran.
"Bukan begitu, Mas. Kedua tanganmu kan sedang memegang kado, mana bisa dipakai
untuk memencet bel?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+8:25 >
Sumber: Sepanjang Jalan Banyolan, p.72

“

Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya
dengan tekun."
—Roma 8:25—
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Si Sombong
Ada seorang pengarang buku yang terkenal luar biasa atas kesombongannya.
Pada suatu hari seorang pemilik toko buku menerima kabar bahwa si pengarang
sombong ini akan mengunjungi toko bukunya. Pemilik toko buku memerintah
karyawannya untuk menyimpan semua buku yang dikarang oleh pengarang lain. Diganti
dengan semua buku yang dikarang oleh si pengarang sombong.
Tidak lama kemudian si pengarang sombong itu memasuki toko buku tersebut. Dengan
langkah angkuh dan dagu sedikit diangkat ke atas si pengarang sombong melihat bukubuku yang dipajang di toko buku tersebut. Alangkah bangganya dan bertambah
sombongnya dia ketika dilihatnya toko buku itu hanya menjual buku-buku karangannya.
"Hebat! Hebat!" serunya berkali-kali.
Setelah puas berkeliling dan melihat-lihat, dia bertemu dengan pemilik toko buku dan
berkata dengan nada angkuh, "Di mana buku-buku dari pengarang lain di toko buku
Anda?"
"Oh," jawab si pemilik toko buku, "Semuanya sudah habis terjual!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+2:11 >
Sumber: Ngakak.netShalom,

“

Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan
ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu."
—Yesaya 2:11—
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Hidup terus berjalan. Segala sesuatu yang terjadi di dalamnya tidak dapat pernah kita
duga. Tetapi jika kita bisa menghargai tiap waktu kehidupan, kita akan belajar banyak
dari hal-hal yang tidak kita duga tersebut. Demikian pula dengan humor-humor kali ini.
Walaupun hanya sekedar cerita lucu dan untuk menghibur, jangan lupa untuk menarik
pelajaran penting bagi hidup pribadi kita masing-masing.
Semoga terhibur,
Redaksi e-Humor

Terjun Payung
Cecep baru aja jadi orang gedongan. Dia ingin sekali bisa belajar terjun payung. Oleh
karena itu, dengan uangnya yang banyak dia membeli perlengkapan terjun payung dan
kursus kepada pakarnya.
Di hari pertama pelatihan, instrukturnya membuat satu peraturan penting yaitu
pendaratan sudah harus siap dilakukan saat ketinggian sudah kira-kira 10 meter dari
tanah
"Lah, Pak, bagaimana saya tahu kalau saya sudah 10 meter dari tanah?" tanya Cecep
dengan wajah bingung.
"Pertanyaan yang bagus," kata si instruktur. "Di ketinggian 10 meter dari tanah Anda
sudah dapat mengenali orang-orang yang ada di darat."
Cecep berpikir sebentar sampai akhirnya berkata, "Lah, kalau misalnya di bawah sana
tidak ada yang saya kenal gimana donk, Pak?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:73 >
Sumber: Kiriman dari "Hadi P. Sahardjo" <hadips(at)xxxx>

“

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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Laptop
Dudun baru aja beli laptop, tapi masih belum ngerti bener tentang barang itu. Karena
mengalami kesulitan memutar DVD di laptop itu dia menelepon penjualnya.
Dudun : "Mbak kalau muter film di laptop, gimana caranya ya?
Penjual : "Pake DVD playernya, Pak."
Dudun : "Sebelah mana tuh, Mbak?"
"Disamping kanan, Pak. kalau di tekan tombolnya nanti, piringan discnya
Penjual :
keluar."
Dudun : "Ooooo.... yang keluar itu, piringan disc ya? Udah patah tuh kemarin."
Penjual : "Kok bisa patah?"
Dudun : "Saya kira tempat buat naruh gelas minuman."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:18 >
Sumber: Kiriman dari Yuli <yuliana_t(at)xxxx>

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Hitungan Detik
Seorang pria yang merasa penyakitnya semakin bertambah parah memutuskan untuk
memeriksakan diri ke dokter. Setelah selesai menerima hasil pemeriksaan dokter
berkata, "Ada kabar buruk mengenai penyakitmu, dan aku takut untuk mengatakannya."
Lalu dokter itu melanjutkan, "Penyakitmu sangat parah dan hidupmu tidak akan lama
lagi, terlalu singkat bahkan."
"Oh tidak ... berapa lama lagi umurku Dokter, tolong katakanlah!" jawab si pria dengan
wajah penuh kecemasan.
"Sepuluh ... " jawab dokter perlahan dan penuh dukacita
"Sepuluh apa? bulan? minggu? APAAA?"
"sembilan ... delapan ... tujuh ... enam ... lima ..."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+12:10 >
Sumber: Buffalos Jokes

“

"...bahwa di dalam tangan-Nya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap
manusia?"
—Ayub 12:10—

43

”

HUMOR 2007

e-humor 1264/April/2007
Sua lagi,
Minggu ini kiranya menjadi minggu ceria bagi e-Humor netters sekalian ya :) Redaksi
juga dengan ceria menyajikan humor-humor yang sekiranya dapat menghibur kita
semua. Harapan kami juga cerita-cerita yang hadir di mailbox Anda dapat menjadi
inspirasi dalam tugas dan kehidupan Anda semua.
Thanks buat kiriman humor dari pembaca sekalian. Pasti jadi berkat bagi kita semua,
terutama bisa saling menghibur. Btw, kami terus tunggu kiriman-kiriman yang lain ya
... :)
Sekedar mengingatkan, silakan bertandang ke http://humor.sabda.org/
Salam
Redaksi

hangat,

Tips Berhenti Merokok
Perokok : "Pak Pendeta, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan merokok?"
Pendeta : "Sangat mudah sekali, semudah membalikkan telapak tangan, yang penting
ada niat, Saudara."
Perokok : "Ya, Pak pendeta, saya sangat berniat benar ini, mohon Pak pendeta
bagaimana caranya?"
Pendeta : "Anda berdoa dan berjanji untuk melaksanakan saran saya, kalau setuju biar
saya berikan resepnya."
Perokok : "Ya, saya setuju Pak Pendeta."
Pendeta : "Ok! Bila setuju mudah saja. Saat Anda memegang rokok, maka pada saat
rokok mendekati bibir Saudara, maka balikkan segera telapak tangan
Saudara yang memegang rokok, sehingga api rokok berhadapan dengan
bibir Saudara. Dengan begitu Saudara bisa ingat komitmen untuk berhenti
merokok."
Beberapa minggu kemudian ....
"Wah Pak Pendeta, saya sudah berhenti merokok sekarang. Memang benar
Pak, semudah membalikkan telapak tangan."
Pendeta : "Syukurlah!"
Perokok : "Tapi Pak Pendeta, saya ijin gak ke gereja dulu. Soalnya bibir saya luka-luka,
gara-gara merokok terbalik terus."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+1:16 >
Perokok :
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Sumber: Kiriman dari josua <stirjoshua(at)xxxx>

dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari
“ Basuhlah, bersihkanlah
depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat,...."
”
—Yesaya 1:16—
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Bela Bangsa
Di awal tahun 60an seorang turis asing menyewa taksi untuk keliling- keliling melihat
kota Jakarta.
Waktu tiba di sekitar bundara Hotel Indonesia, sang turis bertanya, "Berapa lama kirakira hotel ini dibangun?"
"Hmm ... mungkin sekitar dua tahun mister," kata si supir taksi dengan lugunya.
"Wah, kalau di negera saya paling lama satu tahun nih, bangun gedung seperti ini,"
jawab si turis.
Perjalanan diteruskan dan tiba di sekitar Monas. Sang turis bertanya, "Kalau yang ini
(maksudnya tugu Monas) berapa lama dibangun?"
Mengingat kejadian tadi si sopir menjawab dengan nada mantap dan bijak, "Satu tahun
saja!" Kemudian si turis menjawab, "Kalo di tempat saya membangun yang ginian
paling setengah tahun."
Selanjutnya mereka tiba dan berhenti di sekitar Senayan. Lalu sang turis dengan
penasaran dan bertanya, "Kalau ini (maksudnya gelanggang olah raga Senyayan)
berapa lama dibangun?"
Mengingat dua kejadian yang sangat menjengkelkan si sopir menjawab dengan rasa
kesal, "Nggak taulah! yang jelas kemaren waktu saya lewat, bangunan itu belum ada!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:19 >
Sumber: Kiriman dari hutauruk joshua <joshuahutauruk(at)xxxx>

“

Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan
bibirnya, berakal budi."
—Amsal 10:19—
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Tolong!
Di suatu hari Minggu, ada seorang anak kecil mulai "bertingkah" saat ibadah pagi di
gereja. Orang tua anak itu telah berusaha keras untuk mengendalikan anak itu dari
bangku tempat mereka duduk sampai kesabaran mereka hilang. Akhirnya, si ayah
memaksa anak itu dan menggendongnya untuk dibawa keluar.
Sesaat sebelum si ayah dan anak tadi sampai di pintu keluar, anak kecil itu dengan
keras berteriak, "TOLONG DOAKAN AKU! DOAKAN AKU!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+13:11 >
Sumber: ListMaster(at)TheBASEgroup.com

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak."
—1 Korintus 13:11a—
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Shalom,
Hari akan menjadi amat indah jika kita selalu mengucap syukur akan apa yang kita
alami dan mengambil banyak pelajaran dari semua kejadian dalam hidup kita. Banyak
yang tidak kita duga dapat terjadi dalam hidup ini, ada yang menyedihkan,
menyenangkan, membingungkan, menghibur, dan lain sebagainya. Sajian humor untuk
minggu ini, selain melihat sisi-sisi kehidupan lain yang mungkin saja kita alami,
membawa kita pula untuk selalu mengucap syukur akan apa yang kita miliki. Kita
bersyukur Allah menyertai kita, bersyukur masih diberi kehidupan, dan bersyukur kita
dapat meminta pertolongan kepada Dia senantiasa.
Saat membaca jangan hanya senyum-senyum saja ya ... boleh kok ketawa dengan
lepas :)
In Christ,
Redaksi

Pendeta Dan Polisi
Dua orang pendeta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Mereka
akhirnya diminta untuk berhenti oleh seorang polisi karena kecepatannya melebihi
kecepatan maksimum yang sudah ditetapkan.
"Apa yang anda lakukan? Anda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi."
Salah satu Pendeta berkata, "Kami mengendarai sepeda motor ini hanya sekedar putarputar.....lihatlah motor ini memang sangat bagus dan kencang larinya."
Si Polisi menggeleng-gelengkan kepalanya, "Bagaimanapun juga, saya harus menilang
anda. Mengemudi seperti itu sangat membahayakan jiwa anda. Bagaimana kalau anda
mengalami kecelakaan?"
Kemudian Pendeta berkata lagi, "Jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta kami."
Si Polisi berkata, "Wah, kalau begitu saya harus benar-benar menilang anda, karena
tiga orang dilarang berada dalam satu motor sekaligus."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Tesalonika+3:16 >
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Sumber: Kiriman dari Wisnu <7070k(at)xxxx>

Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya
“ terus-menerus,
dalam segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian." ”
—2 Tesalonika 3:16—
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Tumor Otak
Dokter

: "Dengan menyesal harus saya katakan pada Anda bahwa Anda terkena
tumor di otak."
Mr.Bean : "Horee!!!" (melompat kegirangan)
Dokter : "Anda mengerti maksud saya bukan?"
Mr.Bean : "Tentu saja, apakah Anda kira saya bodoh?"
Dokter : "Mengapa Anda begitu gembira?"
Mr.Bean : "Karena itu membuktikan bahwa saya mempunyai otak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tesalonika+5:18 >
Sumber: Kiriman dari Pipin <pipin(at)xxxx>

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu."
—1 Tesalonika 5:18—
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Help
Didin membeli komputer baru dan menggunakannya. Ketika ia menemui kesulitan, ia
memutuskan untuk menekan tombol "Help".
Tak lama kemudian ia menjadi bingung dan menelpon toko komputer, "Saya menekan
tombol F1 untuk meminta bantuan, tetapi sudah setengah jam tidak ada orang datang
membantu saya," kata Didin.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+4:16 >
Sumber: Kiriman dari Pipin <pipin(at)xxxx>

“

Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih
karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk
mendapat pertolongan kita pada waktunya."
—Ibrani 4:16—
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Anak-anak emang nggak ada habisnya memberikan warna indah dalam hidup kita.
Allah amat mengasihi mereka, oleh karena itu jangan biarkan setiap peristiwa dalam
kehidupan mereka tidak menjadi pelajaran apa pun bagi mereka. Berikut ini kisah lucu
seputar anak-anak, di mana peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi karena kepolosan
mereka :)
Selamat membaca dan mari menjadi pendidik yang terbaik bagi anak-anak yang amat
Allah kasihi.
In Christ,
Redaksi Humor

Hasil Prakarya
Pada waktu pelajaran prakarya tiba, Tini menyerahkan hasil prakaryanya kepada Pak
Guru.
"Pak, ini hasil prakarya saya. Saya membuat rumah-rumahan, Pak."
"Kok hanya triplek selembar begini? Mana rumahnya?"
"Sudah digusur, Pak. Jadi yang saya serahkan pada Pak Guru ya sebidang sisa
rumahnya saja."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:10 >
Sumber: www.humorkita.com

“

Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat
tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam
dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi."
—Pengkhotbah 9:10—
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Siapa Salah
"Ya, ampun! Ini Odi seharian nggak beringsut dari play station?!" teriak mamanya.
"Mama ini aneh!" jawab Odi sambil terus main.
"Aneh, bagaimana?!" jawab sang Mama.
"Kalau Odi nggak boleh main play station kenapa dibeliin?!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+6:1 >
Sumber: www.humorkita.com

“

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian."
—Efesus 6:1—
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Kisah Daniel
Dalam sebuah acara perkenalan Sekolah Minggu, seorang guru Sekolah Minggu
bernama Daniel, dengan penuh percaya diri memperkenalkan diri:
"Anak-anak, kalian tau 'kan yang tinggal di gua singa?" "Tau, Kak!" jawab anak-anak
serempak. "Ayo, sebutkan siapa namanya," lanjut guru Sekolah Minggu itu. "Singa!!!"
jawab anak-anak itu polos dan kompak.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+2:11 >
Kiriman dari: Bilman Simanungkalit <bilman(at)xxxx>

“

Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan
ditundukkan; dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu."
—Yesaya 2:11—
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Shalom,
Ada ungkapan yang mengatakan "tertawalah sebelum ditertawakan". Tentu saja kita
selalu ingin tertawa penuh sukacita sepanjang hidup kita. Tetapi jika orang tertawa
karena kebodohan yang kita lakukan, tentu kita tidak mau bukan? Oleh karena itu, mari
kita memiliki hidup yang berkualitas, agar saat orang "menertawakan" kita, tawa itu
adalah karena mereka senang dan nyaman saat bersama dengan kita.
In Christ, Redaksi e-Humor

Selamat
Kata orang, Anda satu-satunya yang selamat dari kecelakaan kapal
kemarin itu?
Narasumber : Benar sekali.
Wartawan : Lalu bagaimana Anda bisa lolos dari kecelakaan tersebut?
Mudah sekali. Karena saya satu-satunya penumpang yang ketinggalan
Narasumber :
kapal.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ams+14:27 >
Wartawan

:

Sumber: http://ketawa.com/

“

Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat
maut."
—Amsal 14:27—
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Washington DC
Seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Apa ibu kota Amerika?" Murid-murid
menjawab, "Washington D.C." Lalu guru itu bertanya lagi, "Apa kepanjangan D.C.?"
Dudung langsung berteriak, "Dot com, Bu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ams+22:21 >

“

... 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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Perfeksionis
Didin adalah seorang Office Boy yang amat teliti dan takut membuat kesalahan.
Keanehannya, jika diminta untuk foto copy suatu berkas, pasti akan sangat lama. Suatu
saat Dila yang sudah tidak sabar menunggu hasil foto copy menyusul Bang Didin di
ruang foto copy. Dia melihat Bang Didin sedang mengamati berkas-berkas yang sudah
selesai difoto copy dengan seriusnya.
Dila : Aduh ... pantes lama. Kenapa kertas-kertas itu dipelototin kaya gitu Bang Didin,
gak langsung dikasih ke saya?
Didin : Sedang saya cek, Mbak Dila.
Dila : Kurang jumlahnya?
Didin : Enggak. Saya mau pastikan bahwa hasil foto copy ini sudah sesuai dengan
aslinya. Jadi saya cek satu-satu isinya lalu saya bandingin dengan aslinya.
Supaya gak salah, Mbak.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibr+2:1 >
Kiriman dari: Aldhi Alfiandi <aldhi(at)xxxx>

“

"Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar,
supaya kita jangan hanyut dibawa arus."
—Ibrani 2:1—
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Dear all,
Mendidik anak agar memiliki sikap yang baik merupakan tanggung jawab penting bagi
setiap orang tua. Didikan-didikan yang diberikan tentunya diharapkan dapat menjadikan
mereka manusia yang berkualitas secara sosial, juga rohani. Tetapi, memang tidak
dapat dimungkiri, kita butuh kesabaran ekstra untuk melakukan tanggung jawab besar
tersebut. Mungkin tidak jarang juga terjadi hal-hal lucu dan menggemaskan saat orang
tua mendidik anak-anak mereka. Apakah ada yang seperti kisah-kisah berikut ini?
In Christ,
Redaksi Humor

Ngomongin Orang
Yuli bersama Vivi, anaknya, sedang berada di dalam bis kota. Vivi yang baru berusia
enam tahun itu tiba-tiba berbicara dengan suara keras karena melihat sesuatu yang
lucu, "Ma, lihat hidung bapak itu deh. Lucu ya, lebar banget."
Muka Yuli langsung memerah, apalagi ketika bapak yang dimaksud anaknya itu
langsung menoleh dan wajahnya terlihat tidak senang. Yuli langsung berbisik kepada
Vivi, "Vivi, kalau mau berbicara tentang orang lain tunggu sampai kita tiba di rumah ya,
atau paling tidak tunggu sampai tidak ada orang yang mendengar, jadi tidak ada yang
akan sedih."
Beberapa saat kemudian Vivi berbicara lagi dengan suara keras, "Ma, begitu sampai di
rumah aku mau ngomongin tentang tante yang kurus banget di depan itu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+34:13 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/
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Menjaga Adik
Seorang anak laki-laki sedang menjaga adiknya yang masih berusia dua tahun, ketika
orang tuanya sedang pergi berbelanja. Anak laki-laki itu memutuskan untuk pergi
memancing di kolam di belakang rumah mereka bersama adiknya.
Sore harinya ia mengeluh kepada orang tuanya, "Aku gak mau jaga adik lagi! Soalnya
aku gak bisa nangkep ikan satu pun!"
"Oh, tenang aja Sayang. Mama yakin, lain kali dia akan diam saja dan tidak menakutnakuti ikan dengan keributannya," kata ibunya.
"Dia sih gak ribut, Ma. Tapi semua umpanku habis dimakan adek!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+2:14 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/

“

Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantahbantahan, ...."
—Filipi 2:14—
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Tertangkap Basah
Seorang Nenek menangkap basah salah satu cucunya yang berulah dan berkata,
"Hayo, Rio! Kamu makan kue adikmu ya? Kamu kan tadi sudah dapat?!"
"Enggak kok, Nek. Aku tuh cuma mau ngajarin adik apa artinya saling berbagi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+30:8 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/Salam sejahtera,

“

Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku
kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi
bagianku."
—Amsal 30:8—
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Kebanyakan orang tampaknya mulai kurang menyadari pentingnya tertawa. Tidak
sedikit pula yang melupakan bahwa tertawa juga bisa menyehatkan. Di zaman yang
serba modern ini, di saat penyakit kadang datang menyerang tanpa kita sadari, orang
berlomba-lomba
mencari
pertolongan
untuk
menyembuhkannya.
Cobalah
penyembuhan alternatif berikut ini: tertawa!
In Christ,
Redaksi Humor

Ssstttt ...!
Saat sedang asyik-asyiknya nonton film di sebuah gedung bioskop, Nanang merasa
terganggu dengan dua wanita yang duduk di depannya. Seringnya dua wanita itu
ngobrol, membuatnya tidak bisa mendengarkan dialog dalam film yang ditontonnya
dengan jelas.
Karena tidak mau terganggu lebih lama, Nanang menepuk bahu salah satu wanita
tersebut.
"Maaf, ya, Mbak," katanya, "Saya tidak bisa dengar."
Tiba-tiba si wanita menjawab, "Loh ..., bagus donk kalau Anda gak dengar. Apa pun
yang kami bicarakan, bukan urusan Anda, ini rahasia!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+28:23 >
Kiriman dari: Deflinda Fedora <eflin(at)xxxx>

“

Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang
menjilat."
—Amsal 28:23—
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Pelayan Sabar
Seorang pelanggan berulang kali mengganggu seorang pelayan di restoran dengan
keluhannya. Pertama, dia berkata bahwa pendingin ruangan hendaknya dinyalakan
karena restoran itu amat panas. Tidak lama kemudian, dia meminta lagi kepada pelayan
untuk mematikan pendingin ruangan karena menurutnya ruangan tiba-tiba menjadi
dingin. Hal itu berlangsung sampai kira-kira setengah jam, si pelanggan meminta
pelayan menyalakan dan mematikan pendingin ruangan berulang kali.
Mengherankan, karena walaupun diminta berulang kali menyalakan atau mematikan
pendingin ruangan, pelayan itu tidak pernah protes dan marah. Akhirnya, karena
penasaran, pelanggan yang lain bertanya mengapa si pelayan begitu sabar.
"Wah, saya tidak peduli, Pak," kata si pelayan dengan senyum lebar, "Kami bahkan
tidak memiliki satu pendingin ruangan pun di restoran ini."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:29 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/

“

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan."
—Amsal 14:29—
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Salah Sasaran
Setelah Beben membeli tiket bioskop untuk dirinya dan pacarnya, dia menyuruh
pacarnya masuk duluan untuk mendapatkan tempat duduk yang sudah ditentukan untuk
mereka, sementara dia membeli berondong jagung.
Saat Beben masuk ke ruang bioskop, ternyata film sudah akan dimulai dan lampu
sudah dimatikan. Beben mencoba mencari-cari tempat duduk yang sudah ditentukan
untuk mereka berdua. Saat dia merasa sudah menemukannya, dia langsung duduk di
samping pacarnya dan mendaratkan kecupan kecil di pipi pacarnya itu.
Tetapi tiba-tiba, Beben mendengar suara yang tidak asing lagi dari belakang, "Sayang,
tempat duduk kita di belakang sini, loh!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+22:3 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/

“

Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak
berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka."
—Amsal 22:3—
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Salam sejahtera,
Anak adalah anugerah Tuhan. Sebagai orang tua, kita wajib mendidik dan mengajarkan
yang baik untuk bekal hidupnya di masa mendatang. Sekalipun kadang kenakalannya
membuat kita naik darah, ternyata kita bisa juga dibuat tersenyum geli, bahkan tertawa
terbahak-bahak akibat kepolosan dan kejujurannya. Simak beberapa humor tentang
kepolosan anak berikut ini.
In Christ,
Redaksi Humor

Doa Seorang Cucu
Dua orang saudara sedang menghabiskan liburan di rumah kakek dan nenek mereka.
Ketika akan tidur, dua orang saudara itu berlutut di sisi tempat tidur mereka untuk
berdoa. Ketika tiba giliran si adik yang berdoa, dia berdoa dengan suara yang amat
keras.
"AKU BERDOA UNTUK SEBUAH SEPEDA BARU ...,
AKU BERDOA UNTUK SEBUAH PLAY STATION BARU ...,
AKU BERDOA UNTUK SEBUAH MOBIL-MOBILAN BARU ...."
Setelah doanya selesai, kakaknya menegur dia dan berkata, "Kenapa kamu berdoa
sekeras itu? Tuhan 'kan tidak tuli!"
Adiknya lalu menjawab, "Kakak, Tuhan memang tidak tuli, tapi Kakek dan Nenek 'kan
sudah kurang pendengarannya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Pe+3:12 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/

“

Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada
permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orangorang yang berbuat jahat."
—1 Petrus 3:12—
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Boneka Yang Rusak
Emili kecil, putri sang pendeta, berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis seolah
sedang sedih.
"Ada apa, Sayang?" tanya ayahnya.
"Bonekaku, Yah! Dirusak Billy!" adunya sambil terisak.
"Kok bisa rusak? Diapakan?"
"Kakak itu nyebelin, jadinya aku pukul kakak pake bonekaku, rusak deh jadinya, ..., hiks,
hiks, hiks, ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Te+5:15 >
Sumber: http://www.kcbx.net/~tellswor/

supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi
“ Perhatikanlah,
usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap
”
semua orang."

—1 Tesalonika 5:15—
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Hadiah Untuk Mama
Tito dan Toti selalu mempunyai alasan untuk bisa pergi bermain sebebas mungkin
tanpa dilarang-larang ibunya. Salah satunya ialah ketika hari Ibu tiba.
Tito||:|| Ma, kami mau kasih hadiah terindah untuk Mama di hari Ibu ini.
Toti||:|| Iya, Ma. Kami tahu kami selalu bikin capek Mama, kalau kami di rumah, kami
selalu berantakin rumah dan ribut.
Sang mama berpikir bahwa anak-anaknya pasti sadar betapa repotnya dia menghadapi
mereka berdua dan mereka berniat membantunya.
Tito : Hari ini Mama akan tenang. Mama tidak akan terganggu oleh kenakalan kami.
Toti : Iya, Ma..., pokoknya sip deh hadiahnya.
Mama : Wah, jadi penasaran nih. Memangnya kalian mau ngapain aja untuk Mama hari
ini?
Toti : Agar Mama tenang-tenang saja di rumah ini dan bisa memasak dengan santai
tanpa gangguan kami, kami memutuskan untuk bermain seharian di luar rumah,
Ma.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Ko+10:24 >
Kiriman dari: Davida Dana <welni(at)xxxx>

“

Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Dear all,
Dalam hidup ini kita selalu mempunyai banyak pilihan. Humor-humor kali ini
mengingatkan bahwa kita mempunyai pilihan untuk menjadi takut atau berani, memilih
untuk menjadi apa kita kelak, atau memilih untuk mencoba melakukan sesuatu yang
baru, walaupun kita belum bisa. Kiranya, selain terhibur kita semua mendapat pelajaran
indah dari dalamnya.
Kiranya hari Anda penuh dengan sukacita.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Paranoid
Roni dan Adit tinggal di sebuah hotel di Jakarta untuk menghadiri sebuah seminar.
Sudah lama mereka tidak ke kota besar seperti Jakarta. Berita-berita yang mereka
dengar tentang ibukota pun membuat mereka sangat paranoid akan keamanan di kota
itu.
Di malam pertama mereka di hotel, sebelum tidur mereka meletakkan kursi di depan
pintu kamar mereka kemudian meletakkan kopor-kopor mereka di atas kursi itu. Untuk
melengkapi barikade pertahanan, mereka meletakkan keranjang sampah di atas koporkopor mereka tersebut. Jadi, jika ada yang mencoba masuk ke kamar mereka, mereka
akan mendengar suara kopor dan tempat sampah yang jatuh, sehingga mereka bisa
siaga.
Sekitar pukul 01.00 dini hari, mereka mendengar suara ketukan di pintu mereka.
"Siapa itu?" kata Roni dengan paniknya sambil mencari-cari benda yang dapat
dipakainya sebagai senjata.
"Maaf, Pak," terdengar suara wanita berteriak, "kunci kamar Anda masih tertinggal di
luar kamar!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+6:27 >
Sumber: Buffalosjokes

karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta
“ Siapakah di antara kamu yang
saja pada jalan hidupnya?"
”
—Matius 6:27—
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Pilihan Karier
Setelah menghadiri kebaktian Minggu pagi bersama orang tuanya, seorang anak lakilaki tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Ma, aku memutuskan untuk menjadi seorang
pendeta jika aku besar nanti."
"Hmmm ..., tidak masalah bagi kami," kata ibunya, "Tapi kok kamu memutuskan untuk
jadi pendeta?"
"Gini loh, Ma," jawab si anak, "Waktu aku besar nanti, aku pasti akan pergi ke gereja di
setiap hari Minggu, bukan? Jadi, aku rasa akan lebih enak jika terus berdiri dan
berbicara daripada hanya duduk sepanjang jam dan mendengarkan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yehezkiel+3:10 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Selanjutnya firman- "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang
Nya kepadaku : akan Kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu
kepadanya."

—Yehezkiel 3:10—
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Penulis Cilik
Seorang anak berusia tiga tahun sedang mengetikkan sesuatu di komputer ayahnya.
Dia berkata kepada ayahnya bahwa dia sedang menulis sebuah cerita.
"Ceritamu itu tentang apa, Sayang?" tanya ayahnya.
"Ya aku gak tahu donk, Pa," jawab si anak, "Aku kan belom bisa baca!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+12:31 >
Sumber: BuffalosjokesDear all,

“

Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku
menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi."
—1 Korintus 12:31—
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Adakah sukacita besar di hati kita semua hari ini? Amin!
Banyak orang melakukan strategi untuk mendapatkan keuntungan dan kesenangan
dalam hidup. Apa pun dilakukan, asal bisa hidup senang, mendapatkan banyak uang,
atau kepuasan diri sendiri. Kiranya hal itu tidak pernah menjadi pola hidup kita sebagai
anggota keluarga Allah. Masalah hidup boleh banyak, kebutuhan hidup harus terpenuhi,
tetapi biarlah semua itu justru menjadi dasar bagi kita untuk semakin dekat dan
bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan.
Semoga terhibur dengan kisah-kisah hari ini.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Setangkai Mawar
Seorang pria memasuki sebuah toko bunga yang sangat ramai. Di depan toko tersebut,
tertera tulisan||:|| "KATAKANLAH DENGAN BUNGA!"
"Tolong bungkuskan satu tangkai mawar," kata pria itu kepada penjaga toko.
"Hanya satu tangkai?" tanya si penjaga toko.
"Iya, hanya satu," kata si pria, "karena saya bukan orang yang banyak bicara."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+4:6 >
Sumber: Buffalosjokes

“

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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Di Toko Kain
Seorang gadis yang sangat cantik masuk ke sebuah toko kain. Dia berkata kepada
pemilik toko, "Pak, saya mau membeli kain yang ini. Berapa harganya?"
"Harga per meternya adalah sebuah ciuman di pipi saya," kata si pemilik toko sambil
tersenyum.
"Oke!" kata gadis cantik itu, "kalau begitu, saya ambil sepuluh meter."
Dengan harapan dan bayangan seorang gadis cantik akan menciumnya sebanyak
sepuluh kali, pemilik toko itu memotong kain dengan penuh semangat,
membungkusnya, dan segera memberikannya kepada gadis itu.
Gadis cantik itu mengambil bungkusan kain, lalu dia menunjuk kepada seorang kakek
tua yang berdiri di sampingnya, lalu berkata, "Kakek saya yang akan bayar, Pak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+10:24 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Koruptor
Pada suatu hari, sebuah surat kabar menerbitkan berita utama dengan judul besarbesar di halaman depan, "50% PEJABAT TINGGI KITA, KORUPTOR."
Tentu saja penanggungjawabnya mendapat teguran keras dan diharuskan meralat
beritanya, kalau tidak, surat izin terbitnya akan dicabut.
Maka keesokan harinya, dimuatlah ralat dari berita sehari sebelumnya: "Dengan ini,
kami meralat berita utama kemarin yang berjudul '50% PEJABAT TINGGI KITA,
KORUPTOR', yang ternyata tidak benar. Yang benar adalah '50% PEJABAT TINGGI
KITA, BUKAN KORUPTOR'."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+5:37 >
Sumber: Aneka Kisah dan Gambar Hua Ha HaHa, hal. 40

“

Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat."
—Matius 5:37—
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Dear All,
Dalam setiap masalah, kita perlu membiasakan diri untuk bersyukur. Dengan itu, kita
akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa membawa kita menemukan jalan
keluar atau membentuk kita semakin indah di hadapan-Nya. Jika saat ini Anda sedang
memiliki masalah, ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri.
Nah, supaya kita bisa tetap tersenyum, e-Humor juga ingin menjadi teman setia Anda
melalui suguhan humor hari ini. Jika Anda juga membutuhkan humor-humor yang sudah
pernah disajikan terdahulu, Anda dapat melihat arsipnya di:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
So, tetap semangat ya ... :)
In Christ,
Redaksi e-Humor

Jejak
Dion mengawasi dokter yang akan mengoperasinya dengan serius.
Kemudian ia bertanya, "Dokter, mengapa Dokter mengenakan sarung tangan karet?"
"Saya tidak mau meninggalkan sidik jari saya," jawab dokter tenang.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+3:7 >
Sumber: Teman Ketawa, halaman: 92

“

Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; ada waktu untuk berdiam
diri, ada waktu untuk berbicara."
—Pengkhotbah 3:7—
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Paling Bersih
Sepasang suami istri merayakan ulang tahun penikahan mereka dengan makan malam
di sebuah restoran. Saat mereka akan meninggalkan restoran tersebut, mereka ditanya
oleh si pemilik restoran yang berdiri di pintu. "Bagaimana perasaan Anda terhadap
hidangan dan pelayanan kami?" tanyanya.
"Ada satu hal yang bisa saya katakan," kata sang Suami. "Anda memiliki dapur yang
paling bersih di seantero kota ini."
"Dapur yang paling bersih?" tanya si pemilik restoran, "Anda kan tidak pergi ke dapur.
Bagaimana Anda tahu bahwa dapur kamilah yang paling bersih?"
"Sebab," jawab sang Suami, "semua makanan yang kami makan berbau sabun."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tesalonika+5:18 >
Kiriman dari Agnes Hartati < ahar(at)xxxx >

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu.
—1 Tesalonika 5:18—
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Seandainya Aku Jadi Yusuf
Leo dan temannya Jeffrey sedang bercakap-cakap tentang tokoh Yusuf yang digoda
oleh isteri Potifar tetapi tidak jatuh ke dalam dosa.
Leo berkata dengan tulus kepada Jeffrey, "Yusuf itu tokoh Alkitab yang luar biasa,
kesetiaannya kepada Tuhan sungguh layak mendapatkan acungan jempol. Setiap hari
Yusuf digoda Tante Potifar dan pada waktu itu tak ada seorang pun di rumah. Jika saya
adalah Yusuf, saya belum tentu lari untuk menghindar dari Tante Potifar, bahkan bisabisa jatuh ke dalam dosa bersamanya."
Jeffrey segera menjawab, "Untunglah Yusuf itu bukan kamu, Leo!"
Leo berkata lagi dengan sedikit nada tersinggung dan kesal, "Memangnya, jika kamu
adalah Yusuf, kamu akan lari dari Tante Potifar dan tidak melakukan dosa? Wah ...!
Hebat benar kamu ...."
"Ya ... saya pasti akan lari ...," jawab Jeffrey dengan mantap "... lari di tempat atau lari
ke TPotifar!" sambungnya sambil nyengir.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kejadian+4:7 >
Sumber: Obat Surgawi (Oleh: Tjantana Jusman), halaman: 6

“

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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Shalom,
Ternyata tidak sekadar tingkah laku anak-anak yang polos itu saja yang bisa
menimbulkan sunggingan senyum dan gelak tawa. Para orang dewasa juga tak kalah
serunya. Tapi apakah kita akan menganggapnya suatu kepolosan? Atau karena kurang
pengetahuan? Apa pun itu, selama tidak dilarang, Anda boleh tertawa melalui edisi kali
ini.
In Christ,
Redaksi Humor

Seribu Macam Penyakit
Pada suatu hari, ada seorang penjual obat di trotoar yang memasang iklan bahwa obat
yang dijualnya bisa menyembuhkan seribu macam penyakit.
Setelah melihat iklan yang dipasang, seorang ibu datang dan bertanya kepada penjual
obat tersebut, "Apakah benar, obat ini bisa menyembuhkan seribu macam penyakit?"
Sang penjual obat itu pun meyakinkan ibu tersebut dengan berkata, "Oh, tentu saja Bu,
obat ini manjur dan akan menyembuhkan penyakit Ibu dengan instant!" Maka ibu itu
membeli obat tersebut.
Setelah beberapa hari, ibu tersebut kembali ke penjual obat, "Bang, katanya obatmu
bisa menyembuhkan seribu macam penyakit, saya sudah minum obatnya tapi kok
penyakit saya belum sembuh?", tanya ibu tersebut. Lalu penjual obat itu dengan
santainya berkata, "Oh ..., mungkin penyakit Ibu itu penyakit yang keseribu satu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+13:17 >
Sumber: Nyamukdotcom
< http://www.nyamuk.com/ >

“

Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia
mendatangkan kesembuhan."
—Amsal 13:17—
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Periksa Gratis
Seorang nenek datang berobat ke dokter gigi dengan diantar salah seorang anaknya.
Setelah tiba saatnya, nenek tersebut masuk ke ruang praktik dokter untuk diperiksa dan
akhirnya gigi si nenek harus dicabut juga. Begitu si nenek keluar, anaknya langsung
menghampiri dokter untuk membayar.
Dokter : Tidak usah dibayar, Bu. Ini gratis, cuma tindakan kecil saja.
Anak : Terima kasih banyak, Dok, semoga Dokter dapat berkat melimpah.
Dokter itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Begitu tiba di rumah, gigi si nenek
diperiksa lagi oleh anaknya. Si anak berteriak kaget, "Neneeeek!!! Gigi emasnya
manaaaaa??!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+16:18 >
Sumber: Kapan Lagi < www.kapanlagi.com >

“

Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani
perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan
bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya."
—Roma 16:18—
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Dering Telepon
Seorang pegawai dengan gaji yang lumayan tinggi kedatangan orang tuanya dari
kampung. Orang tuanya ini masih udik dan sama sekali belum tersentuh teknologi.
Suatu pagi ketika anaknya akan pergi ke kantor, sang anak menitipkan pesan pada
ayahnya bahwa kalau ada telepon dari seseorang yang mencari dirinya, katakan saja
dia tidak ada.
Ketika telepon berdering, ayahnya yang tidak pernah pake telepon, berteriak, "Anak
saya tidak ada!"
Berkali-kali telepon berdering dan berkali-kali juga dia berkata anaknya tidak ada. Tapi
karena telepon terus berdering, orang tua itu kemudian marah, dia meraih telpon,
mengangkat, dan membawanya ke seluruh ruangan rumah anaknya tersebut sambil
berkata dengan nada tinggi, "Sudah kubilang anak saya tidak ada, tuh liat aja sendiri."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:18 >
Sumber: Kapan Lagi < www.kapanlagi.com >

“

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak
bermahkotakan pengetahuan."
—Amsal 14:18—
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Shalom,
Ketemu lagi dalam edisi Humor kali ini.
Ada banyak hal yang bisa membuat kita salah paham. Mungkin karena nada bicara
yang tidak sesuai, adanya perbedaan pengertian, atau mungkin juga karena kondisi
lain. Setelah itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Pasti juga bermacam-macam,
bukan? Ada yang diam, acuh tak acuh, atau mungkin juga menyelesaikannya,
tergantung yang kita inginkan tentunya.
Jika saat ini Anda sedang mengalaminya, bagaimana kalau kita tertawa saja? Supaya
kita tidak marah. Bukankah Firman Tuhan mengatakan bila kita marah, kita
membesarkan kebodohan?
Dalam
Redaksi e-Humor

kasih-Nya,

Di Bandara
Suatu hari di Bandara Polonia Medan, para penumpang telah bersiap-siap untuk
berangkat ke tujuan masing-masing. Seperti biasa, penumpang-penumpang tersebut
menunggu instruksi dari operator. Tak berapa lama, terdengar suara bel mendayu-dayu
dan diiringi dengan suara sang operator, "Ding ... dong ... ding ... dong ...."
"Perhatian, perhatian ..., para penumpang dengan tujuan Singapura ..., pesawat akan
berangkat lima belas menit lagi."
Penumpang sangat senang menerima kabar tersebut.
Tiba-tiba terdengar lagi suara bel tanda panggilan dari operator, "Ding ... dong ... ding ...
dong ...."
Penumpang hening dan kembali berkonsentrasi untuk mendengarkan pengumuman
selanjutnya.
Dengan suara rendah, operator berkata, "Maaf ..., kepencet ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:6 >
Sumber: Kapan Lagi < www.kapanlagi.com >

“

Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN
orang menjauhi kejahatan."
—Amsal 16:6—
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Balasan
Sudiono, murid bandel di sebuah sekolah dasar sering tidak masuk sekolah (absen)
tanpa alasan yang jelas. Setelah kesekian kalinya tidak masuk, suatu hari dia dimarahi
oleh gurunya.
"Sudi, kalau kamu nggak masuk karena sakit atau halangan, kamu 'kan bisa kirim surat!
Jangan seenaknya saja!"
Dengan tenang, Sudiono menjawab, "Dulu Sudi pernah kirim surat izin sakit ke Ibu, tapi
nggak pernah dibalas, jadi malas untuk buat surat lagi ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+29:15 >
Sumber: Kapan Lagi < www.kapanlagi.com >

“

Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan
mempermalukan ibunya."
—Amsal 29:15—
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Penjual Roti Vs Cemplon
Cemplon
: Ada roti apa'an aja, Bang?
Penjual Roti : Macem-macem, Neng!
Cemplon
: Ini apa'an, Bang?
Penjual Roti : Ini nanas.
Cemplon
: Kalo yang ini?
Penjual Roti : Ini mah kelapa, Neng.
Cemplon
: Nah, kalo yang ini???
Penjual Roti : Kalo yang ini mah srikaya.
Cemplon
: Rotinya mana, Bang??? Dari tadi buah-buahan melulu???
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+24:26 >
Sumber: Kapan Lagi < www.kapanlagi.com >

“ Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir." ”
—Amsal 24:26—
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Shalom,
Apakah rutinitas yang Anda jalani sehari-hari cukup menekan dan memberatkan Anda?
Ataukah permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini sedikit banyak memeras
segala pikiran Anda? Baik masalah dengan kekasih, keluarga, pekerjaan, atau masalah
lainnya. Kendurkan sejenak urat-urat di kepala Anda dengan menikmati sajian Humor
berikut. Kami jamin sajian ini bisa membuat Anda bersemangat dan tersenyum kembali.
Selamat menyimak, Tuhan Yesus memberkati.
In His Grace,
Redaksi Humor

Cari Jodoh
Ketika ibunya tidak setuju dengan gadis pilihan Joni, Nunu, sahabat Joni berkata,
"Berarti kamu mesti mencari gadis yang seperti ibumu."
Beberapa bulan kemudian Joni bercerita kepada Nunu kalau dia sudah menemukan
gadis yang wajah, cara bicara, dan sifatnya mirip sekali dengan ibunya.
"Wah, selamat ya!" kata Nunu
"Selamat apanya!" balas Joni kesal, "Sekarang Bapakku yang tidak setuju."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+1:10 >
Sumber: e-ketawa

“

Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus
Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
—1 Korintus 1:10—
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Iseng-Iseng Berhadiah
Suatu hari Pak Nason memanggil kelima anaknya untuk diberikan hadiah. Namun,
hanya satu anak saja yang berhak mendapatkan hadiah itu.
Pak Nason lalu bertanya kepada anak-anaknya, "Menurut kalian siapa yang paling
patuh, yang tidak pernah membantah kata-kata Mama, dan selalu melakukan apa yang
Mama minta?"
"Ya ..., curang!" protes anaknya yang paling tua, "Kalau pertanyaan gitu sih, berarti
hadiahnya yang dapat Papa dong!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+13:13 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat
kepada perintah, akan menerima balasan.
—Amsal 13:13—
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Pintar Matematika
Sekolah Yoan mengadakan acara pesta "binatang peliharaan". Setiap anak boleh
membawa binatang peliharaan mereka masing-masing. Di acara itu disediakan hadiah
untuk binatang yang tercantik, terimut, dan terpintar.
Yoan putar otak. Dia tidak mau anjingnya, Mumu, kalah. Pokoknya Mumu harus
menang. Tapi Mumu anjing yang biasa saja. Yoan lalu menemukan ide yang sangat
cemerlang.
Waktu perlombaan tiba. Yoan maju bersama Mumu, anjingnya. Yoan mulai beraksi dan
bertanya kepada Mumu.
"Mumu, berapa hasilnya dua ditambah dua, dikurangi empat?"
Mumu diam saja, tanpa ekspresi. Mumu hanya melihat Yoan dengan pandangan
bingung.
Tiba-tiba Yoan berkata, "Ya, benar sekali Mumu, memang jawabannya tidak ada alias
nol!"
Akhirnya Mumu memenangkan perlombaan tersebut.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:17 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara
nyawanya.
—Amsal 16:17—
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Shalom,
Lagi-lagi tentang anak-anak yang selalu bikin heboh dengan keluguan dan
kepolosannya. Harapan kami Anda juga bisa melihat sisi-sisi lain dalam kehidupan
seorang anak melalui anak-anak yang ada di sekitar Anda. Melalui seorang anak kecil
pun, kita bisa belajar banyak hal tentang hidup ini.
In Christ,
Redaksi e-Humor

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

“

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa
seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku
menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
—1 Korintus 13:11—
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Mengajar Burung
"Doni, kamu tidak boleh mengajari burung beo kita dengan kata-kata yang jorok!"
"Ah ..., enggak kok Mam! Doni cuma kasih tahu burung beo kita kata-kata yang tidak
sopan untuk diucapkan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mat+12:36 >
Sumber: Majalah Humor edisi 6/1997, hal. 29

“

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman."
—Matius 12:36—
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Nilai 5
Seorang anak yang baru pulang dari sekolah langsung menemui ibunya dan mengadu
bahwa guru menggambarnya hanya memberikan nilai 5, padahal ia sudah menggambar
dengan baik.
Ibunya penasaran dan meminta anaknya untuk menunjukkan gambarnya. Ketika ibu
melihat gambar anaknya, ia heran karena anaknya hanya menggambar sepasang bola
mata dengan latar belakang seluruhnya berwarna hitam. Kemudian ibu bertanya,
"Memangnya apa sih yang kamu gambar ini?"
"Nabi Yunus di dalam perut ikan paus!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Pet+1:14 >
Sumber: Obat Surgawi, hal. 31

“

Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu,"
—1 Petrus 1:14—
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Nilai 5
Seorang anak yang baru pulang dari sekolah langsung menemui ibunya dan mengadu
bahwa guru menggambarnya hanya memberikan nilai 5, padahal ia sudah menggambar
dengan baik.
Ibunya penasaran dan meminta anaknya untuk menunjukkan gambarnya. Ketika ibu
melihat gambar anaknya, ia heran karena anaknya hanya menggambar sepasang bola
mata dengan latar belakang seluruhnya berwarna hitam. Kemudian ibu bertanya,
"Memangnya apa sih yang kamu gambar ini?"
"Nabi Yunus di dalam perut ikan paus!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Pet+1:14 >
Sumber: Obat Surgawi, hal. 31

“

Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu,"
—1 Petrus 1:14—
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Dear all,
Banyak cara untuk menyenangkan hati orang. Tentu saja yang paling sering kita
lakukan adalah melalui kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Dengan menjawab
pertanyaan orang lain dengan tepat atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Hal
itu pasti dapat membawa sukacita dalam hati mereka.
Kiranya kita semua dapat saling menghibur dan menguatkan melalui kata-kata yang kita
ucapkan.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Baba
Seorang salesman sedang mempromosikan produk perusahaannya kepada seorang
anak kos. Dia menanyakan beberapa pertanyaan seperti, "Sabun mana yang Anda
gunakan selama ini?" Anak kos dengan santai menjawab, "Baba."
Setiap kali si penjual menanyakan produk mana yang digunakan anak kos itu,
jawabannya selalu "Baba".
Pertanyaannya antara lain: Odol apa yang digunakan? Parfum apa yang dipakai?
Sampo apa yang biasa dipakai? Dan sebagainya.
Dan selalu saja anak kos itu menjawab, "Baba".
Akhirnya dengan frustrasi si salesman bertanya lagi, "Ok, sekarang katakan padaku,
apakah 'Baba' ini, apakah perusahaan lokal atau internasional karena aku belum pernah
mendengarnya? Siapa tahu Anda selama ini memakai produk yang tidak sehat."
Anak kos itu menjawab, "Bukan perusahaan kok, Mas. Dia itu teman kos saya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:23 >
Sumber: Buffalosjokes

karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya
“ Seseorang bersukacitaperkataan
yang tepat pada waktunya!"
”
—Amsal 15:23—
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Bagus Untuk Mata
Seorang guru SD sedang mengajarkan pelajaran IPA kepada murid-muridnya, tepatnya
tentang manfaat wortel bagi kesehatan mata. Kemudian guru tersebut bertanya kepada
anak didiknya.
Guru : Anak-anak, siapa yang suka makan wortel?
Murid : (Hampir bersamaan kecuali Arya) Saya, Pak, saya ....
Guru : (Bingung) Arya, mengapa kamu diam saja, kamu tidak suka makan wortel ya?
Bukan begitu, Pak. Saya suka wortel, tetapi tolong tunjukkan dulu kalau wortel
Arya :
memang bermanfaat bagi mata kita.
Guru : (Menganggukkan kepala) Arya, kamu tahu kelinci makannya apa?!
Arya : Wortel, Pak.
Guru : Nah, kalau begitu pernah nggak kamu lihat ada kelinci pakai kacamata ...?
Arya : ...?
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+23:5 >
Sumber: Ketawaketiwi

“

"Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan-Nya kepadaku dan
aku akan mengerti, apa yang difirmankan-Nya kepadaku."
—Ayub 23:5—
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Ulang Tahun Ibu
Sebuah keluarga besar sedang berkumpul bersama merayakan hari ulang tahun ibu
mereka. Ketika acara makan bersama selesai, sang ibu mulai bergegas membersihkan
meja makan dan bersiap mencuci piring.
Melihat hal itu, anak-anaknya spontan berkata, "Aduh, Ibu, ini kan hari ulang tahun Ibu.
Gak usah cemaslah dengan piring-piring itu, Bu. Dicuci besok juga gak apa-apa kok,
Bu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Galatia+6:2 >
Sumber: Buffalolsjokes

“

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus."
—Galatia 6:2—
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Paling Pintar
Dua orang perempuan sedang meributkan anjing-anjing mereka. Keduanya saling
menyombongkan kepintaran piaraan mereka itu.
Perempuan 1 : Anjing gua hebat banget, deh. Tiap pagi, ia nungguin tukang koran, dan
begitu loper itu datang, anjing gua langsung ngambil korannya dan
membawanya ke tempat gua sarapan.
Perempuan 2 : Ya, gua tahu itu.
Perempuan 1 : (kaget) Dari mana lu tahu?
Perempuan 2 : Anjing gua yang cerita.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: Kiriman dari Raymond Erwin < RaymondE(at)xxxx >

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati; bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—

92

”

HUMOR 2007

e-humor 1311/Juli/2007
Penemuan
Di suatu restoran "drive-in", ada sebuah mobil yang dikendarai seorang Bapak. Ketika
sang pelayan melongok ke jok belakang mobil itu, nampak sepasang monyet yang
sedang duduk.
Melihat sang pelayan keheranan, sang Bapak itu berkata, "Saya menemukannya di
pinggir jalan. Mungkin mereka ditelantarkan oleh majikan mereka. Nona ada ide?"
Sang pelayan itu tersenyum mengerti dan berkata, "Ya! Mungkin Anda bisa
membawanya ke kebun binatang."
Sang Bapak itu tersenyum dan berkata, "Benar juga .... Mengapa saya tidak berpikir
sejauh itu ya?"
Beberapa hari kemudian di tempat yang sama, sang pelayan bertemu dengan mobil itu.
Namun, dia terkejut ketika masih juga mendapati kedua monyet itu di jok belakang.
"Saya pikir Anda sudah membawanya ke kebun binatang, Pak!" katanya.
Sang Bapak berkata, "Benar. Saya telah membawanya ke kebun binatang dan kami
bersenang-senang bersama di sana. Rencananya hari ini saya akan membawanya ke
pantai."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:7 >
Sumber: Kiriman dari Raymond Erwin < RaymondE(at)xxxx >

“

Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan
binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,"
—Yakobus 3:7—
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Shalom,
Banyak orang mengeluhkan betapa sulitnya hidup di zaman sekarang ini. Tetapi tidak
sedikit pula orang yang selalu bisa tertawa di tengah-tengah kesulitan tersebut.
Mungkin perlu dipertanyakan, tertawa karena tetap sukacita atas apa pun yang terjadi,
atau tertawa karena sudah kehilangan akal sehatnya?
Bagaimanapun juga, dalam menyikapi hidup sebaiknya jangan sampai dikendalikan
oleh setiap kesulitan di dalamnya. Tetap semangat, pantang menyerah, dan yang
terutama andalkan kekuatan Tuhan. Jika harus tertawa, pastikan itu bukan karena
"stres", tetapi karena sukacita atau habis baca e-Humor ;)
Kiranya terhibur,
Redaksi e-Humor

Obrolan Tiga Anak
Tiga anak sedang terlibat obrolan ....
Kulit Ayahku warnanya coklat dan Ibuku juga coklat, sehingga kulitku pun
berwarna coklat.
Anak II : Kalo Ayahku kulitnya putih dan Ibuku juga putih, jadi kulitku berwarna putih
Kulit Ayahku berwarna hitam dan kulit Ibuku berwarna putih, sehingga
Anak III :
kulitku hitam ada bintik-bintik putihnya.
Anak I+II : Huuuuu ... itu mah panuuuuuuu!!!!!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+36:5 >
Anak I

:

Sumber: www.humorkita.com

“

Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun, Ia perkasa
dalam kekuatan akal budi."
—Ayub 36:5—
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Antrian
Sekitar pukul 08.00 pagi, seorang lelaki tua mendaftarkan diri ke loket di sebuah rumah
sakit. Sesudah itu, kartu berobatnya dia masukan ke klinik mata (maklum, matanya
agak rabun sehingga dia merasa harus di periksa).
Saat dia datang, sekitar tiga orang pasien sudah menanti di ruang tunggu, kemudian dia
memasukan kartu berobatnya. Setelah itu, banyak pasien yang lain memasukan kartu
berobat yang serupa.
Perawat pun memanggil pasiennya satu persatu.
Perawat
: Bapak Gunawan!
Bapak Gunawan : Ya! (kemudian dia masuk ruang pemeriksaan)
Perawat
: Bapak Udin!
Bapak Udin
: Ya!
Perawat
: Haji Somad!
Haji Somad
: Ya!
Perawat
: Insinyur Hasan! Insinyur Haasaan!! (dengan lantangnya)
Dalam hatinya, perawat bertanya, "Mungkinkah beliau sedang ke belakang?"
Perawat memanggil pasien yang selanjutnya, tapi tidak lupa selalu menyelingi dengan
memanggil nama Insinyur Hasan.
Setelah tiga jam menunggu, karena merasa pasien yang menunggu sudah sedikit,
bapak tua tadi mendekati perawat.
Bapak tua : Neng, kok nama saya dari tadi gak di panggil-panggil?
Perawat : Loh nama Bapak siapa?
Bapak tua : Nama saya IRHASAN!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+22:14 >
Sumber: http://ketawa.com/

“

Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."
—Matius 22:14—

95

”

HUMOR 2007

e-humor 1314/Juli/2007
Kebiasaan
Ketika mendengar keempat anak-anaknya sedang ribut di dalam kamar, si mama
menengok ke dalam kamar.
"Kalian ini sedang apa sih, kok begitu ributnya, sampai terdengar dari luar?" tanya sang
mama.
"Kami sedang main sekolah-sekolahan. Dido jadi ketua kelasnya, Ma," jawab si Dido.
"Masak di sekolah ribut begitu!?"
"Kan, sedang tidak ada gurunya," sahut si Dido nggak mau kalah.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+4:18 >
Sumber: http://ketawa.com/Dear all,

“

Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan,
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah
kekal."
—2 Korintus 4:18—
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Banyak hal dalam hidup ini yang merupakan pelajaran berharga seumur hidup kita. Halhal yang terkadang terlihat konyol pun ternyata tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi,
belajarlah untuk tidak menyia-menyiakan apa pun yang boleh lewat dalam hidup kita.
Tertawalah jika memang hal itu harus membuat kita tertawa. Seperti humor-humor yang
akan lewat berikut ini :)
In Christ,
Redaksi e-Humor

Tidak Ke Gereja
Pada suatu pagi, seorang ibu mengetuk pintu kamar anak laki-lakinya dan
memberitahunya bahwa sudah saatnya bangun dan pergi ke gereja.
"Aku tidak ke gereja pagi ini," kata si anak.
"Kamu harus bangun dan pergi ke gereja," balas si ibu.
"Tidak mau." si anak menjawab.
"Ya, kamu harus ke gereja," si ibu berkata.
"Tidak mau. Mereka tidak menyukaiku dan sebaliknya, aku juga tidak menyukai
mereka!" kata si anak. "Beri aku dua alasan bagus mengapa aku harus ke gereja."
"Satu, kamu berumur 55 tahun dan alasan kedua ialah karena kamu itu pendetanya!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+15:58 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia."
—1 Korintus 15:58—
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Hukuman Yang Adil
Seorang wanita terbukti bersalah dalam sidang urusan lalu lintas. Ketika ditanya apa
pekerjaannya, ia menjawab bahwa ia adalah seorang guru.
Sang hakim langsung berdiri dari bangkunya, "Nyonya, selama bertahun-tahun, saya
sudah menunggu seorang guru disidang di pengadilan ini."
Sang hakim tersenyum gembira, "Sekarang duduk dan tulis 'Aku tidak akan melanggar
lampu merah' sebanyak lima ratus kali!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+2:23 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia
menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang
menghakimi dengan adil."
—1 Petrus 2:23—
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Jawaban Doa
Seorang wanita sedang bekerja ketika ia menerima telepon bahwa anak perempuannya
sakit karena demam. Ia meninggalkan pekerjaannya dan mampir di apotek untuk
membeli obat untuk anaknya.
Ketika kembali ke mobilnya, ia menyadari bahwa kunci mobilnya tertinggal dalam mobil.
Padahal ia terburu-buru pulang untuk melihat keadaan anaknya yang sakit.
Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, jadi ia menelepon rumah dan mengatakan apa
yang terjadi kepada pengasuh anaknya, bahwa ia tak tahu apa yang harus
dilakukannya. Si pengasuh anak berkata bahwa keadaan anaknya bertambah buruk.
Ia berkata, "Carilah sepotong besi dan pakailah untuk membuka pintu mobil."
Wanita itu mencari-cari dan menemukan besi tua berkarat yang telah dibuang, mungkin
oleh orang yang kunci mobilnya juga tertinggal di dalam mobil. Kemudian ia mengamati
besi itu dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menggunakannya."
Jadi ia menunduk dan mohon agar Tuhan memberikan pertolongan. Dalam lima menit,
sebuah mobil tua rongsok yang dikendarai oleh pria dekil, kotor, dan berjanggut yang
mengenakan ikat kepala lusuh bergambar tengkorak, menepi.
"Apakah ia yang Kau kirim untuk membantuku?" pikir wanita itu. Tapi, ia putus asa, jadi
ia sangat bersyukur atas siapapun yang dikirim Tuhan.
Pria itu keluar dari mobilnya dan menawarkan bantuan. Wanita itu berkata, "Ya, anakku
sakit. Aku mampir ke apotek untuk membeli obat dan kunci mobilku ketinggalan di
dalam mobil. Aku harus segera pulang. Tolong, bisakah kamu menggunakan besi ini
untuk membuka pintu mobilku?"
Pria itu berkata, "Tentu saja." Ia menghampiri mobil itu dan kurang dari semenit, pintu
mobil itu terbuka.
Wanita itu memeluk si pria dan sambil menagis ia berkata, "Terima kasih banyak! Kamu
orang yang sangat baik."
Si pria menjawab, "Nyonya, saya ini bukan orang baik, saya baru saja keluar dari
penjara hari ini. Saya dipenjara karena pencurian mobil dan baru saja menghirup udara
segar selama sekitar satu jam."
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Si wanita itu memeluk pria itu lagi dan dengan air mata yang mencucur, ia berteriak
keras, "Oh, terima kasih, terima kasih, Tuhan! Engkau bahkan mengirimkan seorang
yang profesional dalam hal ini."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+21:22 >
Sumber: Buffalosjokes

doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
“ Dan apa saja yang kamu minta dalam
menerimanya."
”
—Matius 21:22—
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Shalom,
Saat dihadapkan pada kenyataan yang mungkin sulit untuk dimengerti, terkadang
manusia memilih jalan untuk menghindarinya. Bukannya berusaha mencari jalan keluar
dengan menemukan solusi, melainkan melarikan diri dari kenyataan tersebut.
Ayo, semangat! Jangan lari dari kenyataan, tetapi hadapilah dengan hati yang penuh
ucapan syukur. Karena setiap kesulitan membawa kita kepada proses untuk semakin
dewasa, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup rohani kita.
Kalau Anda sedang pusing saat ini, yo' kita baca humor untuk hari ini.
In
Redaksi e-Humor

Christ,

Aneh Tapi Nyata
Para wanita itu sulit dimengerti. Mereka suka membeli baju. Mereka suka ke toko yang
mengobral baju.
Tapi anehnya, mereka sangat tidak suka diberi hadiah baju obralan.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Timotius+4:4 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang haram,
jika diterima dengan ucapan syukur,..."
—1 Timotus 4:4—
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Karangan Sama
Guru : Nana, karanganmu tentang "Anjingku" sama dengan punya Nini, kakakmu.
Kamu menirunya ya?
Nana : Nggak kok, Bu Guru. Karangan kami jelas sama, karena anjing kami juga sama.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: http://ketawa.com/

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—

102

”

HUMOR 2007

e-humor 1320/Agustus/2007
Menyanyi
Di tengah-tengah kebaktian, Doni kecil berkata kepada neneknya, "Nek, saya mau
pipis." Tapi si nenek dengan cepat menyahut, "Sshh ..., kalau di gereja, tidak sopan
bilang pipis. Bilang saya mau menyanyi."
Doni paham, kemudian dia berkata, "Nek, saya mau menyanyi."
Kemudian nenek menggandeng dan mengantar Doni ke kamar mandi.
Beberapa hari kemudian, ketika Doni tidur dengan neneknya, tiba-tiba Doni ingin pipis.
Lalu katanya, "Nek, saya mau menyanyi."
Neneknya menyahut, "Sssttt ..., sudah malam, ayo tidur lagi."
Tapi Doni masih berusaha membangunkan neneknya, "Nek, saya mau menyanyi."
Karena sudah tua, nenek lupa, apa maksud Doni sebenarnya.
Akhirnya dengan setengah mengantuk, nenek berkata, "Ya sudah sini, menyanyi pelanpelan di kuping nenek."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:93 >
Kiriman dari "Ani Widiyani" < ani-w(at)xxxx >

“

Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu
Engkau menghidupkan aku.
—Mazmur 119:93—
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Dear all,
Bosan dengan rutinitas kerja yang harus dijalani setiap hari? Kalau itu yang Anda alami
saat ini, coba deh sedikit santai dengan menarik napas panjang lalu keluarkan pelanpelan. Coba lakukan latihan seperti ini tiga atau empat kali setiap Anda merasa capai.
Kalau masih terasa capai dan tegang, coba juga baca-baca humor yang bisa bikin kita
ketawa-ketiwi. Seperti yang ini :)

Tomat
Seorang anak laki-laki mengamati tomat merah yang telah siap dipetik di sawah
seorang petani. "Aku akan membayarmu dua ratus rupiah untuk tomat itu," kata anak
laki-laki itu sambil menunjuk satu buah tomat matang yang besar, merah, dan sangat
menarik.
"Tidak mau," kata si petani, "aku bisa mendapat lima ratus rupiah untuk tomat seperti
itu."
Anak laki-laki itu menunjuk pada tomat yang lebih kecil dan masih berwarna hijau,
"Bagaimana dengan yang itu, dua ratus rupiah boleh?"
"Ooh, kalau yang itu bolehlah," jawab petani itu, "aku akan memberikan tomat itu untuk
dua ratus rupiah."
"Assyiikk," kata si anak, mengakhiri perjanjian jual-beli dengan menaruh dua ratus
rupiah di atas tangan si petani, lalu berkata, "Aku mau petik tomatku itu satu minggu lagi
ya, Pak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+10:24 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Borong Penyakit
Seorang kakek pergi ke seorang dokter. "Dok," katanya, "saya begitu menderita. Saya
menderita sakit dada, pusing, pening, asam urat, sembelit, kram perut, sakit telinga,
mata perih, radang paru-paru, tangan dan kaki selalu pegal, ...."
"Pak," kata sang dokter, "Anda mengeluh mengenai banyak penyakit yang Anda punyai
..., lalu sakit apa yang tidak Anda punyai?"
Pria itu menjawab, "Gigi!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tesalonika+5:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu."
—1 Tesalonika 5:18—
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Buku Rapor
Seorang ayah berkata kepada anaknya setelah masa ujian, "Aku ingin melihat buku
rapormu."
Dengan santai si anak menjawab, "Gak bisa Pa, soalnya temanku baru saja
meminjamnya. Katanya dia mau nakut-nakutin orang tuanya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+6:2,3 >
Sumber: BuffalosjokesShalom,

“

Hormatilah ayahmu dan ibumu--ini adalah suatu perintah yang penting, seperti
yang nyata dari janji ini: supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi."
—Efesus 6:2,3—
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Hidup berumah tangga memang menuntut seni tersendiri. Berbagai peristiwa menuntut
kita untuk bersikap bijak dalam berbagai kejadian. Meski demikian, tak jarang pula
kenangan-kenangan lucu tercipta dan menambah kemesraan hidup berkeluarga. Kisahkisah berikut ini bisa jadi salah satunya. Selamat menikmati.
In Christ
Redaksi e-Humor

Krisis Pernikahan
Sepasang suami istri baru saja bertengkar selama beberapa waktu. Setelah hati dan
kepala mulai dingin, si istri menghampiri suaminya yang sedang melihat-lihat surat
kawin mereka, "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Si suami mencoba menyembunyikan dokumen yang ada di tangannya dan berkata,
"Aku tidak melakukan apa-apa."
Si istri yang telah melihat dokumen itu, sangat kecewa. "Tidak melakukan apa-apa? Aku
melihatmu membaca surat kawin kita. Mengapa kamu berbohong! Kamu sudah
mengamati surat kawin itu, dari atas sampai bawah, dibolak-balik lagi! Untuk apa itu?"
Merasa kesal, si suami berkata, "Baiklah jika kamu ingin tahu. Dari tadi aku sedang
mencari tanggal kadaluarsa surat kawin ini!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu,
sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari
kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang."
—1 Petrus 3:7—
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Membanggakan Anak
Miriam menyombong kepada tetangga sebelah rumahnya, Esther, tentang anak lakilakinya, seorang mahasiswa. "Anak kami sangat jenius, setiap kali kami mendapat surat
darinya, kami harus menengok kamus."
"Kamu beruntung," kata Esther. "Setiap kali kami mendapat surat dari anak kami, kami
harus pergi ke bank!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+2:11 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan
ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu."
—Yesaya 2:11—
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Penuaan
Saya ketakutan saat umur saya akan memasuki umur tiga puluh dan terlalu sensitif
terhadap setiap tanda penuaan. Ketika menemukan rambut putih di poniku, saya
menunjuk ke poniku dan berkata kepada suamiku dengan penuh frustrasi, "Apakah
kamu melihatnya?"
"Apa sih?" tanyanya. "Oh, ada keriput?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+32:9 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang
sudah tua yang mengerti keadilan."
—Ayub 32:9—
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Shalom,
Tuhan menganugerahkan pikiran yang "kreatif" karena banyak hal yang harus kita
hadapi dalam hidup ini dengan cerdik dan memanfaatkan akal budi yang telah Dia
anugerahkan tersebut. Jangan menjadi orang yang selalu pasrah akan kehidupan
dengan berpangku tangan saja. Namun, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan untuk
setiap usaha yang kita lakukan.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Takut Terpisahkan
Ketika kami akan pindah ke kota lain, aku dan istriku memutuskan untuk mengemudikan
mobil masing-masing. Nathan, anak laki-laki kami yang berumur delapan tahun, dengan
khawatir bertanya, "Gimana caranya supaya Mama sama Papa gak terpisah mobilnya?"
"Kita akan mengemudi mobil dengan lambat sambil mobil yang lain mengikuti," aku
meyakinkanya.
"Ya, tapi bagaimana jika kita benar-benar terpisah?" tanyanya lagi.
"Kalau memang begitu ... ya ... berarti kita tidak akan pernah ketemu lagi," candaku.
"Oh," katanya. "kalau gitu aku naik mobilnya ama Mama aja deh."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+15:16 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu
tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya
kepadamu."
—Yohanes 15:16—
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Menanti Bis
Dua orang gadis lugu sedang menunggu bis. Yang seorang berkata, "Aku sedang
menunggu bis jalur 2."
Satunya lagi berkata, "Aku menunggu bis jalur 5."
Tidak lama kemudian, bis jalur 25 menepi di halte bis. Dua orang gadis lugu itu saling
menatap dan berkata, "Hey, kita bisa naik bis ini sama-sama!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+12:15 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan
nasihat, ia bijak."
—Amsal 12:15—
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Membangunkan Anak
Dua ibu membicarakan anak-anak mereka.
"Bagaimana caramu membangunkan Paul pagi-pagi benar saat akan sekolah?" tanya
salah satu ibu.
"Oh, itu mudah," jawab ibunya Paul. "Aku hanya harus melempar kucing ke tempat
tidurnya tiap pagi."
"Loh, kok bisa?" tanya ibu tersebut.
"Lah, Paul itu tidur dengan anjing peliharaan kami kok."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tesalonika+5:6 >
Sumber: BuffalosjokesShalom,

orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan
“ Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti
sadar."
”
—1 Tesalonika 5:6—
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Layaknya sebuah mesin, otot-otot kita akan aus jika terlalu sering dipakai. Nah, saat kita
cemberut, banyak otot di wajah kita yang bekerja. Sebaliknya, jika kita tersenyum,
apalagi tertawa, otot-otot yang bekerja di wajah kita jauh lebih sedikit. Jadi jika tak ingin
cepat tua, lebih baik kita tertawa. Salah satunya, ya dengan membaca humor-humor
berikut ini.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Semakin Tua
Dua pria lansia dari panti jompo duduk di sebuah bangku di bawah pohon. Lalu salah
satu dari mereka berkata, "Slim, sekarang usiaku 83 tahun dan aku juga sakit-sakitan.
Aku tahu kamu seusiaku. Bagaimana perasaanmu?
Slim menjawab, "Aku merasa seperti bayi yang baru saja lahir!"
"Benarkah!? Seperti bayi yang baru lahir!?"
"Yap. Ngga punya rambut, gigi, dan kelihatannya aku baru saja ngompol."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:100 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Aku lebih mengerti dari pada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahMu."
—Mazmur 119:100—
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Pura-Pura
Sepasang pasutri sedang berada di sebuah pesta dan ngobrol bersama teman-teman
mereka. Mereka membicarakan masalah konseling pernikahan.
"Oh, kami ngga perlu konseling! Hubunganku dan suamiku sangat baik," kata si istri. "Ia
bersekolah di jurusan komunikasi dan aku belajar seni teater ..., jadi ia berbicara
dengan sangat baik dan aku pura-pura, seolah-olah aku mendengarkan perkataannya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+4:8 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab
kasih menutupi banyak sekali dosa."
—1 Petrus 4:8—
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Aneh Vs Hebat
"Sayang, aku ingin tanya sesuatu," ujar si istri.
"Tanya saja ..., akan kujawab sejujur mungkin," balas suaminya.
"Bagaimana kamu menjelaskan," katanya, "kebersamaan kita selama lima belas tahun
ini?"
"Kebersamaan kita itu aneh dan hebat," jawab suaminya.
"Oh, sayang," katanya, "perkataanmu indah sekali! Tapi aku heran mengapa kamu
bilang kebersamaan kita itu 'aneh dan hebat'?"
"Itu karena kamu aneh," kata si suami, "dan aku hebat!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:4 >
Sumber: BuffalosjokesShalom,

“ Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati." ”
—Amsal 15:4—
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Meski masih banyak tayangan sepak bola di teve, mungkin masih ada yang bersedih
hati karena tidak bisa lagi menonton salah satu liga sepak bola dengan gratis. Nah,
daripada terus bersedih hati, coba deh tengok kisah-kisah seputar sepak bola yang
menggugah tawa berikut ini. Siapa tahu, Anda yang sebelumnya tidak suka sepak bola
pun, jadi menggemari olahraga ini setelah membaca kisah-kisah berikut.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Gerakan Tangan Wasit
Seorang anak berumur tiga tahun selalu menonton pertandingan sepak bola bersama
ayahnya. Saking gemarnya, ia mengerti semua arti dari gerakan tangan yang dilakukan
oleh wasit.
Pada suatu hari Minggu, anak itu pergi ke gereja bersama keluarganya. Saat si pendeta
mengangkat tangannya untuk memberkati, anak itu berteriak, "Gooollll!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=amsal+29:15 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan
mempermalukan ibunya."
—Amsal 29:15—

116

”

HUMOR 2007

e-humor 1334/September/2007
Nonton Bioskop
Seorang pelatih sepakbola terkenal sedang berlibur dengan keluarganya di Maine.
Ketika mereka masuk ke bioskop dan duduk, sekelompok orang yang telah ada dalam
bioskop bertepuk tangan. Pelatih itu berkata dalam hatinya, "Aku tidak percaya. Aku
terkenal sekali, bahkan orang di sini pun mengenaliku."
Kemudian seorang pria menghampirinya dan berkata, "Terima kasih telah datang.
Filmnya tidak akan dimulai jika penontonnya kurang dari sepuluh orang."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=amsal+16:18 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan."
—Amsal 16:18—
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Tidak Sadar Diri
Bob sedang berada di tempat favoritnya, duduk di atas meja di pagi hari sambil
membaca koran setelah makan pagi. Ia membaca artikel tentang aktris cantik yang
menikahi seorang pemain sepakbola yang terkenal karena kebodohannya.
Ia kemudian berpaling kepada istrinya dengan wajah penuh tanya, "Aku heran ...,
mengapa seorang pecundang bisa menikahi seorang wanita yang sangat cantik dan
menarik."
Marlene menjawab, "Terima kasih atas pujianmu, Sayang!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=amsal+29:23 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, menerima
pujian."
—Amsal 29:23—
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Shalom,
Ketika mendengar kata rumah sakit, yang terbayang di pikiran kita pasti pasien, dokter,
operasi, dan sebagainya. Kebanyakan orang pasti ngeri mendengar kata-kata itu
karena kata-kata itu sedikit banyak berhubungan dengan suatu penyakit. Tapi ternyata,
kata-kata itu bisa berperan juga lho dalam kisah-kisah menggelikan di bawah ini. Simak
ya ... dan tertawalah :>
In Christ,
Redaksi e-Humor

Informasi Rumah Sakit
Temanku sedang berada dalam rumah sakit dan akan melahirkan. Ketika kutelepon
untuk menayakan apakah bayinya sudah lahir, dokternya bilang kalau bayinya sudah
lahir. Aku tanya ke dokter itu apa jenis kelamin bayi yang baru lahir, tapi dokter itu
mengatakan bahwa memberitahu jenis kelamin bayi dari telepon itu menentang
kebijakan rumah sakit.
"Baiklah," kataku. "Aku bisa memahaminya. Tapi bisakah dokter memberitahuku jenis
kelamin bayi yang tidak dilahirkan temanku?"
"Temanmu tidak melahirkan anak laki-laki," jawab si dokter.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=amsal+16:32 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

“

Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya,
melebihi orang yang merebut kota."
—Amsal 16:32—

119

”

HUMOR 2007

e-humor 1337/September/2007
Pengalaman Koma
Seorang wanita setengah baya terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit.
Ketika berada di meja operasi, ia koma.
Dalam koma, ia melihat Tuhan dan bertanya, "Apakah waktuku sudah habis?" Tuhan
menjawab, "Belum, umurmu masih 40 tahun 2 bulan dan 8 hari lagi."
Setelah pulih, wanita itu memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani
operasi wajah, bibir, dan penghilangan kerut wajah. Ia bahkan meminta orang datang
untuk mengecat rambutnya. Ia melakukan semua itu karena ia pikir umurnya masih
panjang, jadi ia harus tampil sebaik mungkin.
Setelah semua selesai, ia keluar dari rumah sakit. Ketika menyeberangi jalan, ia
tertabrak oleh mobil ambulans dan tewas.
Berada di hadapan Tuhan (lagi), ia bertanya, "Kata-Mu umurku masih empat puluh
tahun lagi, mengapa Engkau mengambilku sekarang?"
Tuhan menjawab, "Oh ..., rupanya kamu! Aku minta maaf, Aku tidak mengenalimu tadi!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1korintus+1:4 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia
“ Aku senantiasa
Allah yang dianugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus."
”
—1 Korintus 1:4—
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Operasi Sederhana
Dengan penuh kekhawatiran, seorang pria menelusuri lorong rumah sakit dengan kursi
rodanya sesaat sebelum operasi.
Seorang suster menghentikannya dan bertanya, "Ada apa?"
Pria itu berkata, "Kudengar susternya berkata, 'Yang sebentar lagi kamu jalani adalah
operasi sederhana, jangan khawatir. Aku yakin operasinya akan berjalan dengan baik.'"
"Suster itu hanya berusaha menghiburmu. Apa yang membuatmu begitu khawatir?"
"Suster itu tidak berbicara denganku. Ia berbicara dengan dokternya!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=filipi+4:6 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/Dear all,

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
“ segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
”
syukur."

—Filipi 4:6—
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Dear All
Hidup ini penuh dengan pilihan dan kita memunyai hak untuk memilih apa yang terbaik
bagi hidup kita. Tetapi ada orang-orang yang dalam situasi tertentu terjebak dalam
situasi yang mengharuskan mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati
nurani mereka. Termasuk berbohong. Satu hal yang harus diingat, setiap pilihan
memiliki konsekuensi. Jadi, pilihlah yang terbaik bagi diri Anda.
Sajian kali ini bisa menggambarkan situasi tersebut. Selamat menikmati. Kiranya selain
menghibur, sajian ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Nangka
Seorang pria menenteng keranjang sambil melangkah ke pintu masuk bandara di
Dekai, Yahukimo, lalu terdengar bentakan dari seorang sekuriti.
Hey, berhenti, tidak boleh membawa binatang ke dalam pesawat! Apa itu
yang kamu bawa?
Penumpang : Nangka, Pak ....
Sekuriti
: Tapi kok gerak-gerak?
Penumpang : Ini benar Nangka Pak ....
Kalo begitu silakan masuk. Tapi ingat! Kalau kamu menipu, saya hajar
Sekuriti
:
kamu!!
Sekuriti

:

Saat masuk ke bandara, tiba-tiba ada suara gonggongan kecil dari dalam karung itu.
Nah, kamu bohong kan ..., itu tadi bunyi apa? Sekarang buka
keranjangnya!!!
Penumpang : Ini memang anak anjing, Pak, tapi namanya Nangka!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Imamat+19:11 >
Sekuriti

:

Diedit seperlunya dari: http://www.ketawa.com/

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu
berdusta seorang kepada sesamanya."
—Imamat 19:11—
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Penjaga Palang
Suatu malam, kereta api yang sedang melewati persimpangan menabrak sebuah mobil.
Sang penjaga palang pintu kereta dihadapkan ke pengadilan.
Di pengadilan, sang penjaga palang ngotot mengatakan bahwa dia sudah
memperingatkan mobil itu dengan mengayun-ayunkan lampu senter ke arah mobil itu
berkali-kali selama hampir satu menit. Bahkan di depan sidang, dia berdiri
memeragakan bagaimana lampu senter itu diayun-ayunkannya.
Akhirnya dia dibebaskan dari hukuman.
Pengacaranya segera memujinya karena peragaannya di depan sidang itu meyakinkan
hakim bahwa dia sudah bertindak benar.
"Uiiihhh ..., padahal saya sudah deg-degan setengah mati waktu disidang tadi," kata
sang penjaga palang.
"Mengapa?" tanya si pengacara
"Untung saja waktu itu Hakim ngga bertanya apa lampu senternya aku dihidupin atau
ngga ...!" jawab si penjaga palang agak sedikit gemetar.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+7:29 >
Sumber: http://www.ketawa.com/

“

Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang
jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih."
—Pengkhotbah 7:29—
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Sakit
John menyapa temannya yang habis sakit dan menanyakan kabarnya.
"Udah baikan, thanks, tapi tau gak, waktu sakit kemarin merupakan pengalaman yang
indah buat saya."
"Pengalaman yang indah?" tanya si John, "Kok bisa?"
"Soalnya saya baru menyadari betapa istri saya sangat mencintai saya. Kemarin, waktu
tukang koran atau tukang pos datang, istri saya buru-buru ke depan menemui mereka.
Saya bisa dengar dia dengan semangat bilang 'Suami saya ada di rumah! Suami saya
ada di rumah!'"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+11:3 >
Diedit seperlunya dari: http://www.ketawa.com/

“

Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh
kecurangannya."
—Amsal 11:3—
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Dear all,
Banyak hal tidak terduga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus
selalu siaga dalam menghadapi setiap kejutan hidup agar tidak terkena serangan
"jantung" :) Dengan demikian, harap-harap kita bisa menghadapi setiap kejutan dengan
bijak.
Beberapa kejutan di bawah ini mungkin akan membuat Anda meledak terbahak-bahak.
Oleh karena itu, bersiaplah menikmatinya.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Lia
Sepasang suami istri bertengkar hebat, cuma gara-gara waktu lahir dulu anaknya diberi
nama Lia oleh sang suami.
Mama : Sudah aku bilang dari dulu, jangan diberi nama Lia anak kita.
Papa : Mengapa ...?
Aku jadi korban perasaan. Para tetangga di sini selalu memanggilku: "Mamalia
Mama :
... mamalia ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+3:9 >
Kiriman: Ditarini Sinthya <dita_94kiss(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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Sopir Ngotot
Suatu hari, Budi dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sebuah mobil. Saat itu
malam hari dan hujan turun dengan lebat. Sial bagi Budi, lampu depan mobilnya mati.
Karena tidak ada penerangan yang cukup, Budi mengikuti lampu belakang mobil di
depannya.
Tiba-tiba mobil yang diikuti Budi berhenti mendadak dan mengakibatkan Budi
menabraknya.
Budi : Ini bukan salah saya, salah Anda yang berhenti mendadak!
Sopir : Itu jelas salahmu ...!
Budi : Kok bisa, jelas-jelas Anda yang berhenti mendadak!
Sopir : "Kau kira ini di mana? Ini kan garasi rumahku!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+7:23 >
Sumber: http://www.ketawa.com/

“

hanya yang berikut inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah
suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan
ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia!"
—Yeremia 7:23—
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Puzzle
Popoy berniat membeli HP. Setibanya di counter, ia minta diperbolehkan mengutak-atik
HP yang ingin ia beli. Penjaga counter pun memperbolehkannya.
Setelah semua dicek dan diutak-atik, Popoy bertanya, "Kok gamenya itu-itu aja sih?"
Si penjaga menjawab, "Ada satu lagi, Om!"
"Game apa?" tanya Popoy.
"Puzzle!" jawab penjaga counter.
"Ha ..., puzzle? Di menunya gak ada tuh? Cara maennya gimana?" tanya Popoy.
Dengan santai, penjaga toko tersebut menjawab, "Banting aja tuh HP. Kan pecah,
susun lagi deh. Puzzle kan?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Timotius+2:23 >
Sumber: http://www.ketawa.com/Dear all,

“

Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu
bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, ...."
—2 Timotius 2:23—
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Jika diibaratkan dengan rasa, hidup ini tentu akan punya rasa yang campur aduk. Ada
yang asam, manis, asin, pahit, pedas, dan sebagainya. Satu hal yang perlu diingat, ada
rencana Tuhan di balik semua rasa dalam hidup ini. Karena bagi anak Tuhan, apa pun
yang terjadi dalam hidup, bukanlah sesuatu yang kebetulan.
Ada tiga kejadian yang akan kita lihat dalam edisi kali ini. Selain untuk menghibur dan
membuat kita semua bergembira, harapan kami ada berkat khusus untuk Anda di
dalamnya.
In Christ,
Redaksi e-Humor

Syukuran Wisuda
Seorang anak yang sudah lama kuliah di kota akhirnya akan diwisuda. Bapaknya yang
masih di kampung dimintanya segera datang.
Anak : Pak, minggu depan aku mo diwisuda nih. Bapak harus segera datang ya ....
Bapak : Baik, Nak. Bapak sudah lama menantikan wisudamu. Sekalian Bapak udah
lama tidak ke kota. Pengen nyoba masakannya orang kota yang katanya enakenak.
Setelah anaknya diwisuda, bapaknya ingin merayakan wisuda anaknya di restoran yang
mewah di kota tersebut.
Bapak : Nak, kita ke restoran yang paling enak ya ....
Anak : Baik, Pak.
Maklum ..., karena bapaknya dari kampung, masuk ke resto gede rada keki juga.
Semua yang dimakan anaknya, dimakan juga oleh bapaknya.
Setelah selesai makan, si anak mengambil tusuk gigi untuk membersihkan kotoran gigi
sambil menutup mulutnya dengan tangan satunya (seperti yang biasa orang lakukan).
Dalam perjalanan pulang ....
Anak : Pak, makanannya tadi enak ga?
Bapak : Wah uenakk ... tenan ..., tapi yang terakhir itu lohh ....
Anak : Emang kenapa, Pak?
Bapak : Rasanya kok seperti kayu yah ....
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Kiriman: < superman_lah(at)xxxx >

banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena
“ Bibir orang benar menggembalakan
kurang akal budi."
”
—Amsal 10:21—
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Penjual Telur
Di sebuah pasar tradisional.
Pembeli : Mas, telurnya berapa sekilo?
Penjual : Telur ayam atau telur bebek?
Pembeli : Telur ayam.
Penjual : Telur ayam biasa atau ayam kampung?
Pembeli: : Ayam biasa.
Penjual : Yang lokal atau yang impor?
Pembeli : Yang lokal aja.
Penjual : Yang lokalnya mau yang dari Jakarta, Bogor, atau Depok?
Pembeli : Yang Jakarta deh .... (sambil terlihat kesal).
Penjual : Mau yang Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, atau Selatan?
Pembeli : Mas, ini jual telur atau mau jalan-jalan?
Maaf Bu, saya penjual mie ayam di sebelah. Kebetulan yang jual telur lagi ke
Penjual :
belakang. Saya disuruh ngobrol dulu sama pembeli sampe dia datang.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+4:22 >
Sumber: http://www.ketawa.com/

“

Sungguh, bodohlah umat-Ku itu, mereka tidak mengenal Aku! Mereka adalah
anak-anak tolol, dan tidak mempunyai pengertian! Mereka pintar untuk berbuat
jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu."
—Yeremia 4:22—
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TV dan Tindak Kekerasan
Seorang anak memberitahu temannya bahwa televisi memang dapat menimbulkan
kekerasan.
Anak : Televisi memang menimbulkan kekerasan ....
Teman : Mengapa kamu bilang begitu?
Anak : Karena setiap kali aku ganti chanel untuk memindahkan acara wawancara atau
berita ke acara hiburan, ayahku langsung mencubitku.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+12:12 >
Sumber: http://www.ketawa.com/

“

Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut
umurnya."
—Ayub 12:12—
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Dear All, Sulitnya mencari pekerjaan membuat setiap orang mau mengerjakan apa pun
yang dijumpai tangan mereka untuk dikerjakan. Tetapi bukan berarti boleh menerima
pekerjaan apa pun. Pekerjaan yang tidak menyimpang dari kebenaran harus menjadi
pilihan kita. Prinsipnya jangan malas, semangat, kreatif dalam menjalani hidup, dan
andalkanlah Tuhan dalam setiap pergumulan hidup yang berat ini.
Sajian-sajian kali ini kiranya dapat membuat senyuman di wajah kita, khususnya yang
sedang tegang di depan komputer. Moga juga dapat mengendurkan urat syarat yang
sudah mulai tegang. Tuhan memberkati!
In Christ,
Redaksi e-Humor

Pengalaman Kerja
Sebuah kantor membuka lowongan pekerjaan untuk posisi sopir. Suatu hari, datang
seorang pelamar dengan raut muka yang sangat antusias dan optimis, kemudian
langsung wawancara.
Personalia : Syarat utama untuk dapat diterima di sini adalah pengalaman kerja.
Sebelumnya, saya ingin mengetahui apakah Saudara sudah
berpengalaman sebagai seorang sopir.
Pelamar : Oh, tentu saja, Pak. Saya sudah banyak pengalaman di dunia sopirmenyopir.
Personalia : Coba sebutkan apa saja pengalaman kerja Saudara.
Pelamar : Wah, Bapak tidak akan percaya apa saja yang telah saya alami selama
lima tahun menjadi sopir. Saya pernah 12 kali tabrakan, 35 kali
serempetan, 3 kali masuk jurang, juga berkali-kali berurusan dengan polisi
lalu lintas.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+8:6 >
Kiriman: http://www.ketawa.com/

“

kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia
akan memulihkan rumah yang adalah hakmu."
—Ayub 8:6—
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Pengumpul Besi
Seorang anak tiba-tiba mengumpulkan besi berkarat.
Ibu

: Hendak kau apakan besi berkarat itu, Nak?
Anu, Bu, kata Pak guru, zat besi sangat penting untuk tubuh kita. Daripada repot
Anak :
membelinya di apotek, kita telan saja besi-besi ini.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+12:15 >
Sumber: http://www.ketawa.com/

“

Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan
nasihat, ia bijak."
—Amsal 12:15—
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Kerja Baru
Setelah sekian lama melamar sana-sini, Panji akhirnya mendapat pekerjaan. Berangkat
kerja hari pertama, ia sibuk mencari-cari sesuatu.
Panji : Ibu, baju hangatku di mana, ya?
Ibu : Wah, kantormu pasti pakai AC, ya? Hebat betul!
Panji : Jangan salah sangka dulu, Bu. Panji pakai baju hangat bukan karena kantornya
ber-AC, tapi karena Panji diterima di pabrik es batu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+32:11 >
Kiriman: Dewani <d_wani(at)xxxx>

“

Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar;
bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!"
—Mazmur 32:11—
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Dear all,
Ada ungkapan, "mulut selalu lebih cepat daripada otak kita". Sering kali, saat
menyampaikan pendapat atau berbicara dengan orang lain, kita lambat berpikir apakah
situasinya pas dengan apa yang kita katakan. Banyak hal yang bisa terjadi akibat katakata yang keluar dari mulut kita. Hiiii ... serem ... deh membayangkan kalau hanya
dengan satu kata saja kita jadi dapat banyak masalah.
Nah, dalam sajian kali ini, kita akan melihat beberapa kejadian unik yang mungkin dapat
menghibur sekaligus jadi pelajaran untuk kita semua. Semoga terhibur ya :)
In Christ,
Redaksi e-Humor

Kaya Semut
Sepasang suami bersama istrinya yang lugu, yang baru pertama kali naik pesawat
terbang, terlihat begitu senang. Setelah beberapa menit duduk di kursi masing-masing,
si istri kemudian iseng melihat ke bawah, kemudian sambil menepuk bahu suaminya ia
berkata, "Pah ..., Pah ..., itu tuh lihat di bawah, orang orang kelihatan kecil ya, kaya
semut, lucu deh ...."
Kemudian si suami melihat apa yang dilihat istrinya, lalu dengan setengah berbisik, ia
berkata, "Mah ..., jangan malu-maluin Papa dong, itu semut beneran, pesawatnya
belum terbang Ma!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:23 >
Kiriman: Daniel W.D. <daniel-wen(at)xxxx>

karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya
“ Seseorang bersukacitaperkataan
yang tepat pada waktunya!"
”
—Amsal 15:23—
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Pelajaran IPA
Dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, guru bertanya kepada para
muridnya, "Waktu Pak Guru membuka kran, ternyata air tidak mengalir, ada yang tahu
apa sebabnya?"
Tono menjawab dengan lantang, "Mungkin Bapak belum bayar tagihan dari PAM!"
Dan sepotong kapur pun melayang ke kepala Tono.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Timotius+2:16 >
Kiriman: Abelicia <licia19907(at)xxxx>

“

Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah
kefasikan."
—2 Timotius 2:16—
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Cendol
Pada suatu siang, di tengah cuaca yang sedang panas 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 itu dengan penuh keheranan bertanya ke tukang cendol.
Laki-laki
brewok
Tukang
cendol

Mas, dagang yang jujur, jangan nipu dong, masak saya beli cendol koq
isinya 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://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+5:25 >
:

Kiriman: Dewani <d_wani(at)xxxx>

“

Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik
dari padamu."
—Yeremia 5:25—
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Dear All,
Jika kita memiliki pikiran yang positif, kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan
positif dan hasil yang kita dapat pun akan positif. Demikian juga sebaliknya.
Kesimpulannya, jika kita memulai aktivitas kita dengan bermuram durja, apa pun yang
kita lakukan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, segarkan pikiran Anda dengan
tertawa; tertawalah dan hiburlah hati dan pikiran Anda dengan humor-humor segar yang
kami sajikan ini. Dan awalilah aktivitas Anda dengan hati dan pikiran yang penuh
dengan sukacita.
In Christ,
Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Rabies
Seorang pengusaha yang gigih merasa sangat sakit dan pergi ke dokter. Si dokter
memeriksanya dan kemudian berkata, "Sebelumnya aku minta maaf, kamu mengidap
rabies yang sudah parah. Kamu pasti sudah lama mengidap penyakit ini. Penyakitmu
sudah tidak dapat disembuhkan.
"Punya bolpoin dan kertas, Dok?" tanya pengusaha itu.
"Apa kamu mau menulis harapan terakhirmu?"
"Tidak, aku mau membuat daftar siapa-siapa saja yang mau kugigit."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Galatia+5:15 >
Sumber: Buffalosjokes

menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan
“ Tetapi jikalau kamu saling kamu
saling membinasakan."
”
—Galatia 5:15—
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Sendirian
Sandy memulai pekerjaannya sebagai konselor sekolah SD dengan penuh semangat.
Suatu hari saat istirahat, ia melihat seorang gadis berdiri sendirian di pinggir lapangan
sementara yang lainnya bergembira bermain sepak bola.
Sandy mendekatinya dan menanyakan apa ia baik-baik saja.
Gadis itu mengatakan kalau ia baik-baik saja.
Sesaat kemudian, Sandy melihat kalau gadis itu masih berdiri di tempat yang sama
sendirian.
Sandy mendekatinya lagi dan bertanya, "Apa kamu mau jadi temanku?" Meski awalnya
ragu, kemudian gadis itu berkata "okay" sambil melihat Sandy dengan penuh curiga.
Merasa apa yang dilakukannya baik, Sandy kemudian bertanya, "Mengapa kamu berdiri
sendirian di sini?" "Karena," kata gadis itu jengkel, "saya penjaga gawang!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tesalonika+5:14 >
Kiriman: Abelicia <licia19907(at)xxxx>

“

Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup
dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah,
sabarlah terhadap semua orang."
—1 Tesalonika 5:14—
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Catatan Kriminal
Seorang pelamar sedang mengisi sebuah formulir saat ia melamar kerja.
Saat ia sampai pada pertanyaan, "Apa Anda pernah dipenjara?" Ia menjawab, "Tidak."
Pertanyaan berikutnya ditujukan untuk yang telah menjawab pertanyaan sebelumnya
tadi, "Mengapa?"
Si pelamar menjawabnya, "Karena belum ketahuan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:9 >
Kiriman: Dewani <d_wani(at)xxxx>

“

Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan
diketahui."
—Amsal 10:9—
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Shalom semua,
Ketemu lagi dengan edisi e-Humor kali ini. Masih dengan kisah-kisah lucu yang
terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, kiranya edisi kali ini bisa mengalihkan sejenak
kepenatan Anda dari kesibukan-kesibukan menjelang pertengahan bulan. Ayo kita
simak!
In Christ,
Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Tes Polisi
Tom mencoba untuk melamar menjadi anggota kepolisian. Untuk itu, ia harus menjalani
tes di hadapan seorang perwira.
Karena sadar bahwa Tom tidaklah begitu cerdas, si perwira hanya mengajukan
pertanyaan yang sangat sederhana.
"Tom," kata si perwira. "Tahukah kau siapa yang membunuh John Lennon?"
Tom mengernyitkan kening dan berpikir keras. Tapi jawaban yang dinanti tak kunjung
keluar dari mulutnya.
"Baiklah," kata si perwira. "Kau tak perlu cemas. Pulanglah ke rumah dan coba pikirkan
lagi jawabannya. Besok, kutunggu kau di sini."
"Bagaimana, Tom?" tanya ayahnya pada saat makan malam. "Apakah kau sudah
diterima menjadi polisi?"
"Bukan hanya diterima, Papa," kata Tom seraya tersenyum lebar. "Bahkan saya sudah
ditugasi untuk memecahkan sebuah kasus pembunuhan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+3:18 >
Sumber: http://www.humorkita.com/

Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang
“ menyangka
dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya
”
ia berhikmat."
—1 Korintus 3:18—
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Permen Karet
Seorang pemuda duduk berhadapan dengan seorang nyonya di sebuah kereta api.
Pemuda itu sedang asyik mengunyah permen karet sambil melamun menatap langitlangit.
"Percuma kau berbicara padaku, Nak!" kata nyonya itu. "Aku tuli."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+13:16 >
Kiriman: Yani <sweat_heart(at)xxxx>

“

Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar."
—Matius 13:16—
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Polos
Seorang guru TK sedang berkenalan dengan murid-murid barunya. Ia bertanya kepada
seorang anak.
"Joko, apakah pekerjaan ayahmu?"
"Apa saja yang disuruh ibu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:11>
Sumber: http://ketawa.com/Salam sejahtera,

“

Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan
jujur kelakuannya."
—Amsal 20:11—
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Orang sombong mungkin bukan pilihan bagi kita untuk ditemui. Lantas, apa yang akan
kita lakukan jika terpaksa harus bertemu dengan mereka dan mendengar kata-katanya
yang penuh dengan kesombongan? Nah, daripada harus bertemu dengan mereka, kita
simak saja humor-humor yang berbau kesombongan berikut ini. "Lebih baik tertawa
daripada sombong!"
In Christ,
Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Sombong-Sombongan
Pada suatu hari, berkatalah istri kepada suaminya, "Pak, aku bukan sombong yah ...,
dulu sebelum aku kawin sama kamu, banyak cowok yang datang melamarku tapi
semua aku tolak, kecuali kamu."
"Bu, aku juga bukan sombong nich .... Dulu sebelum kawin sama kamu, banyak cewek
yang kulamar tapi semua nolak, kecuali kamu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+13:4 >
Kiriman: Ode Novi <angel_white80(at)xxxx>

“

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri
dan tidak sombong."
—1 Korintus 13:4—
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Adu Hebat Korupsi
Suatu hari, diadakan pertemuan koruptor dari seluruh dunia. Mereka saling
membanggakan kelebihan mereka dalam korupsi. Berikut percakapan mereka.
Koruptor
Negara C
Koruptor
Negara N:
Koruptor
Negara A
Koruptor
Negara I

: Di negara saya, korupsi dilakukan di bawah meja. Sebab kalo ketahuan,
pasti digantung.
: Di negara saya, korupsi dilakukan di atas meja. Sebab sudah bukan hal
yang aneh lagi.
: Di negara saya, korupsi dilakukan bisa di atas meja atau di bawah meja,
tergantung kebijakan politik negara saya.
: Mengapa kalian segitu saja bangga? Di negara saya, korupsi bukan
hanya di atas meja atau di bawah meja, MEJANYA PUN KAMI
KORUPSI!!!!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Timotius+6:10 >

Sumber: http://www.ketawa.com/

“

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan
berbagai-bagai duka."
—1 Timotius 6:10—
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Raja Hutan
Di sebuah hutan, terdapat raja hutan (singa) yang merasa dirinya hebat. Untuk
melegitimasi kehebatannya, si singa bertanya kepada sebagian penghuni hutan.
Bertanyalah si singa kepada seekor gorila.
Singa : Hai gorila, siapakah yang paling gagah di hutan ini? Gorila: Anda, Tuanku.
Banggalah si singa mendengar itu. Kemudian ia bertemu dengan seekor banteng.
Singa : Hai banteng, siapakah yang paling gagah dan hebat di hutan ini?
Banteng : Sudah tentu Anda.
Mendengar jawaban-jawaban dari sebagian hewan yang ia temui, merasa sombonglah
si singa. Kemudian ia berjalan kembali. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seekor
gajah.
Singa: Hai gajah, siapakah yang paling gagah dan perkasa di hutan ini?
Gajah tidak menjawab. Di luar dugaan si singa, gajah langsung menghajar dan
menginjak-injak singa hingga babak belur. Kemudian gajah berlalu meninggalkan si
singa, dan dengan badan yang sudah babak belur si singa berkata kepada gajah.
Singa: Kalo nggak tau jawabannya, jangan marah gitu dong ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:18 >
Kiriman: Pipin <pipin(at)xxxx>

“ Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." ”
—Amsal 16:18—
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Dear All,
Kata orang berumah tangga itu nggak mudah. Seperti naik kapal, terkadang saat
mengarungi samudera kehidupan, perahu itu diguncang ombak dan badai. Namun,
sering kali ada saja kejadian dan ucapan-ucapan -- yang meski terkesan tidak pantas
diucapkan oleh orang yang saling mencintai -- menjadi sesuatu yang membuat rumah
tangga menjadi lebih langgeng. Di antaranya ya kisah-kisah berikut ini. Semoga
memberkati Anda semua!
In Christ,
Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Istri = Tiket
Sarah sedang membaca koran saat suaminya sibuk dengan majalah yang dibacanya.
Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak.
"Dengarkan," katanya. "Ada sebuah iklan di koran ini di mana seorang pria akan
memberikan istrinya untuk tiket pertandingan selama satu musim."
"Hmm," gumam suaminya yang tetap saja sibuk dengan majalahnya.
Menggodanya, Sarah berkata,
pertandingan selama semusim?"

"Akankah

kamu

menukarkanku

dengan

tiket

"Tentu saja tidak," kata suaminya.
"Baik sekali kamu ...," kata Sarah. "Kenapa tidak mau?"
"Pertandingan musim ini sudah hampir selesai," kata suaminya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+3:7 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu,
sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari
kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang."
—1 Petrus 3:7—
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Di Hotel
Aku dan suamiku menginap di sebuah hotel di Chicago ketika menghadiri sebuah
konvensi. Karena kami tak terbiasa tinggal di kota besar, kami sangat khawatir dengan
masalah keamanan.
Malam pertama kami menginap, kami menaruh kursi, koper, dan tong sampah di pintu.
Jika ada seseorang yang mencoba masuk dengan paksa, kami yakin kami pasti
mengetahuinya.
Sekitar pukul 01.00 pagi, ada yang mengetuk pintu.
"Siapa di situ?" suamiku bertanya dengan gugup.
"Hei," kata orang yang ada di luar pintu, "kunci kamarmu tertinggal di luar."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tesalonika+5:6>
Sumber: Buffalosjokes

orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan
“ Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti
sadar."
”
—1 Tesalonika 5:6—
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Jika Aku Mati
Suatu hari, selesai sarapan, seorang istri bertanya kepada suaminya, "Apa yang kamu
akan lakukan jika aku tiba-tiba meninggal?"
Suaminya berpikir sejenak lalu menjawab, "Aku akan mati juga."
Terkejut dengan jawaban suaminya, si istri bertanya, "Mengapa?"
Si suami menjawab, "Kamu tahu sendiri kan keadaan jantungku, dengan keadaan
jantungku yang tidak baik ini, mungkin aku akan mati karena terlalu bahagia kamu
tinggal mati."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+5:25 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan
telah menyerahkan diri-Nya baginya."
—Efesus 5:25—
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Dear all,
Tak terasa, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang syahdu dan penuh
dengan sukacita. Bulan di mana kita memperingati lahirnya Juruselamat kita, Yesus
Kristus. Di bulan ini, tidak sedikit anak-anak yang sudah memimpi-mimpikan hadiah apa
yang akan mereka dapatkan pada tanggal 25 Desember. Bicara soal hadiah, berikut ini
kami sajikan humor-humor yang berkaitan dengan hadiah-hadiah Natal. Kami harap
sajian kali ini bisa mengawali sukacita Anda di bulan Desember. Selamat menyimak.
God bless! :>
In Christ,
Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Menantu
Seorang sinterklas di sebuah mal sangat terkejut ketika seorang wanita muda berumur
sekitar dua puluh tahunan menghampirinya dan duduk di pangkuannya.
Sinterklas biasanya tidak melayani permintaan orang dewasa, namun karena wanita itu
tersenyum sangat manis kepadanya, jadi bertanyalah ia kepada wanita itu, "Apa yang
kamu inginkan saat Natal?"
"Sesuatu untuk ibuku," kata wanita muda itu.
"Sesuatu ... untuk ... ibumu? Kamu baik sekali," kata sinterklas sambil tersenyum.
"Kamu ingin aku memberi ibumu apa?"
Sambil mengedipkan mata, ia menjawab, "Menantu ...!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+1:17 >
Sumber: Buffalosjokes

“

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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Harmonika
"Terima kasih buat harmonika yang Paman berikan Natal kemarin," kata Joni kepada
pamannya saat bertemu setelah liburan. "Harmonika itu adalah hadiah Natal terbaik
yang pernah aku dapatkan."
"Baguslah," kata pamannya. "Apa kamu tahu cara memainkannya?"
"Oh, aku tidak memainkannya," kata Joni. "Ibu memberiku uang seribu setiap hari
supaya aku tidak memainkannya pada siang hari dan Ayah memberiku lima ribu
seminggu agar aku tidak memainkannya pada malam hari."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+17:9 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu:
siapakah yang dapat mengetahuinya?."
—Yeremia 17:9—
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Jam Dan Parfum
Seorang gadis cilik sangat bangga akan hadiah Natalnya: jam dan parfum yang baru
pertama kali itu ia miliki. Ia benar-benar menjadi pengganggu sepanjang hari -menghampiri seluruh kerabatnya lalu menempelkan jamnya di telinga mereka dan
memaksa mereka mencium parfumnya.
Seorang pendeta akan bertamu ke rumahnya untuk makan siang. Tapi sebelum
pendetanya datang, ibu gadis itu berkata, "Jika kamu menyebut-nyebut jam dan parfum
itu sekali lagi saja, aku akan mengurungmu di kamar seharian."
Makan siangnya berjalan mulus dan gadis cilik itu menahan mulutnya sampai makanan
penutup dihidangkan. Ia ingin memastikan bahwa pendeta itu juga tahu akan jam dan
parfumnya. Maka ia berkata, "Jika Anda mendengar sesuatu atau mencium sesuatu ...,
itu pasti aku!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+30:32 >
Sumber: BuffalosjokesShalom Pembaca e-Humor,

“

Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan
pada mulut!"
—Amsal 30:32—
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Siapakah yang paling bergembira pada hari Natal? Tentu kita semua yang
merayakannya, bukan? Segala persiapan menyambut kemeriahan Natal mungkin
sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, sambil menunggu saat-saat
bahagia itu, mari kita sejenak menyimak humor-humor berikut, semoga bisa
melepaskan kelelahan kita.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Santa Claus Atau Santa Cruz
Jimmy pulang dari sekolah ke rumah sambil membawa tes geografinya yang mendapat
nilai jelek. Ibunya memeriksa pekerjaannya dan menemui bahwa Jimmy menjawab
pertanyaan yang mudah dengan jawaban yang salah.
"Jimmy," katanya, "Santa Cruz itu di California."
"Bukan. Santa Cruz itu tidak ada, hanya fiktif."
"Santa Cruz itu ada. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Santa Cruz itu fiktif?"
"Bukankah Ibu yang mengatakannya?" jawab Jimmy.
"Kapan aku mengatakannya?"
"Natal tahun lalu, ketika aku ingin tahu mengapa aku tidak mendapat hadiah kuda."
"Bukan Santa Cruz, saat itu aku bilang kalau yang fiktif itu Santa Claus, bukan Santa
Cruz."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+2:1 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya
kita jangan hanyut dibawa arus."
—Ibrani 2:1—
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Hotel Di Betlehem
Pasangan yang sangat religius sedang tur di Tanah Suci saat Natal dan berpikir untuk
menghabiskan malam Natal di Betlehem, kota kelahiran Yesus.
Setibanya di sana, mereka mencari-cari kamar hotel, namun tidak ada yang kosong.
Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah hotel dan sang suami turun dari mobil, lalu
berkata pada istrinya, "Tetaplah di mobil, Sayang. Aku akan cari tahu apa masih ada
kamar untuk kita."
Ia menghampiri meja resepsionis dan menemui hotelnya penuh. "Maaf, Tuan. Ini malam
Natal, semua kamar sudah disewa." Berapa pun harga yang ditawarkan pria itu untuk
sebuah kamar, si resepsionis tetap mengatakan bahwa tidak ada kamar yang kosong.
Akhirnya, pria itu berkata, "Aku yakin jika aku bilang kalau namaku Yusuf dan wanita
yang menunggu di mobil itu bernama Maria yang sedang mengandung, kamu pasti
akan memberi kami kamar."
"Saya rasa iya," kata si resepsionis.
"Oke," kata si pria itu. "Aku jamin, Yusuf dan Maria tidak akan datang malam ini, jadi
kami akan sewa kamar mereka."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+8:20 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Yesus berkata "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
kepadanya : tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan
kepala-Nya."

—Matius 8:20—
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Pulang Kampung
Seorang pria di Mimika menelepon anaknya yang ada di Jakarta sehari sebelum malam
Natal dan berkata, "Aku tidak bermaksud merusak harimu, tapi aku harus
memberitahumu bahwa aku dan ibumu akan bercerai; sudah cukup aku menderita
selama 45 tahun."
"Apa yang Ayah bicarakan?" teriak anak laki-lakinya.
"Kami tidak dapat bersama lagi," kata sang ayah. "Kami saling benci dan saya sudah
muak membicarakan hal ini, jadi teleponlah kakak perempuanmu di Bandung dan
katakan padanya mengenai hal ini."
Dengan kalut, ia menelepon kakaknya, yang kemudian berteriak di telepon, "Mereka
tidak akan bercerai! Aku akan menangani masalah ini."
Ia segera menelepon ke Mimika dan berteriak kepada ayahnya, "Ayah nggak akan
cerai. Jangan lakukan apa pun sampai aku tiba di sana. Aku akan menelepon adik dan
kami akan tiba di sana besok pagi. Jangan lakukan apa-apa sampai kami tiba di sana,
mengerti?" Ia menutup teleponnya.
Pria itu menutup teleponnya dan berkata kepada istrinya, "Oke," katanya, "mereka akan
pulang saat Natal dan mereka juga membayar ongkos perjalanannya sendiri!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:22 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan
hal yang baik memperoleh kasih dan setia."
—Amsal 14:22—
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Shalom Pembaca e-Humor,
Natal semakin dekat. Beberapa hari lagi kita akan merayakan kelahiran Penebus dosa
kita. Pastinya ada sukacita besar dalam hati dan hidup saat kita semua menghayati
saat-saat itu. Namun tidak jarang pula, ada hal-hal konyol yang ikut memeriahkan
suasana Natal, seperti yang terjadi di kisah-kisah humor berikut ini.
Tak lupa, untuk menutup edisi tahun 2007 ini, redaksi mengucapkan terima kasih untuk
kebersamaan kita selama ini dan harapan kami di tahun mendatang semakin baik lagi.
Segenap redaksi e-Humor juga mengucapkan:
SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL 2007 DAN TAHUN BARU 2008.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Ornamen Natal

John diminta untuk membawa dan menyimpan ornamen-ornamen Natal di loteng untuk
dapat dipakai lagi tahun depan. Ia membawa banyak kotak penuh dengan ornamenornamen Natal. Saat menaiki dua anak tangga, ia terpeleset dan terjatuh.
Istrinya mendengar sesuatu dan berteriak, "Suara apa itu?"
"Aku baru saja jatuh dari tangga," katanya.
Istrinya segera berlari menghampirinya lalu berkata, "Apa ada yang patah?"
"Tidak, tidak ada, aku baik-baik saja."
Setelah terdiam beberapa saat, istrinya kemudian berkata, "Bukan kamu, maksudku
ornamen Natalnya; apa ada ornamen yang patah?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+2:4 >
Sumber: Buffalosjokes

hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi
“ dan janganlah tiap-tiap orangkepentingan
orang lain juga."
”
—Filipi 2:4—
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Sepuluh Ribu Atau Dua Puluh Ribu
Rumah Tomi dipenuhi oleh kerabatnya yang datang untuk makan malam merayakan
Natal. Kakek memanggil Tomi yang berusia enam tahun dan mulai bertanya tentang
sekolah, cewek, dan apa pun yang terpikir olehnya. Setelah beberapa saat, si kakek
melihat bahwa Tomi sudah mulai bosan. Jadi, ia mengeluarkan dua lembar uang kertas
untuk membuat Tomi tertarik -- lembaran sepuluh ribuan dan dua puluh ribuan. Ia
menunjukkan dua lembar uang itu dan menyuruh Tomi memilih salah satunya. Tomi
pun memilih yang sepuluh ribu.
Si kakek agak terkejut dan kecewa dengan keputusan Tomi tersebut. Ia kemudian
mengeluarkan uang sepuluh ribuan lagi dan menyuruh Tomi untuk memilih lagi. Dan
Tomi pun kembali memilih yang sepuluh ribu. Si kakek sekali lagi terkejut dan kecewa.
Ia membawa Tomi kepada salah satu pamannya dan menunjukkan betapa bodohnya
Tomi -- memilih sepuluh ribu daripada dua puluh ribu. Demikian terus dilakukan si
kakek. Ia menunjukkan kebodohan Tomi itu kepada sejumlah kerabat. Jika ditotal, si
kakek telah menyuruh Tomi untuk memilih sepuluh ribu atau dua puluh ribu itu
sebanyak lima belas kali.
Beberapa jam kemudian, setelah seluruh kerabat pulang, sang ayah yang mengetahui
kebodohan Tomi itu menghampiri Tomi dan menanyakan mengapa ia memilih sepuluh
ribu daripada dua puluh ribu.
Dengan tersenyum lebar, Tomi menjawab, "Jika aku memilih dua puluh ribu dari sejak
awal, aku tidak akan mendapatkan 150 ribu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:5 >
Sumber: Buffalosjokes

“

Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang
pandai tahu menimbanya."
—Amsal 20:5—
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Brokoli
Seorang bocah berusia empat tahun diminta berdoa untuk membuka makan malam
pada malam Natal. Seluruh anggota keluarga pun menundukkan kepala.
Ia mulai berdoa, bersyukur atas semua temannya (menyebut nama mereka satu per
satu). Kemudian bersyukur atas ibu, ayah, saudara, kakek dan nenek, serta paman dan
bibi.
Lalu ia mulai bersyukur untuk berkat makanan.
Ia bersyukur untuk kalkun, buah-buahan, kentang, roti, makanan penutup, dan
minuman.
Kemudian ia berhenti, dan semuanya pun menunggu, menunggu, dan menunggu.
Akhirnya, ibunya menyuruhnya untuk terus berdoa dan bersyukur untuk brokoli (satusatunya makanan yang belum ia sebut).
Setelah terdiam sejenak, bocah itu memandang ibunya dan berkata, "Aku tidak bisa
mengatakannya! Tapi aku tahu aku seharusnya mengucap syukur untuk itu juga. Aku
bingung."
"Apa maksudmu, Sayang?" tanya ibunya.
"Karena hari ini adalah hari kelahiran Yesus, aku bertaruh ia pasti akan lebih
mendengarkan doaku," kata bocah itu. "Jadi jika aku bersyukur untuk brokolinya, Ia
akan tahu kalau aku berbohong. Lalu Ia akan memberitahu Santa kalau aku bohong.
Dan itu akan membuatku tidak mendapat hadiah dari Santa!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:11>
Sumber: Buffalosjokes

“

Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan
jujur kelakuannya."
—Amsal 20:11—
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