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e-humor 1375/Januari/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Sebelum ber ha ha hi hi membaca humor-humor awal tahun ini, izinkanlah seluruh kru
e-Humor untuk mengucapkan "Selamat Tahun Baru" untuk Anda semua.
Apakah Anda sudah mulai menjalankan rencana-rencana untuk tahun 2008 ini? Tentu
saja perlu sukacita dan semangat baru untuk menjalankannya. Nah, sambil menyiapkan
semuanya, mari simak sejenak humor-humor yang tersaji kali ini.
Eh iya ..., ada yang baru juga nehhh ...! Jangan lupa untuk menengok kuis di e-Humor,
ya! Mulai tahun ini, kami akan membagikan kuis yang hadir di setiap minggu pertama
dan ketiga. Mari kita saling mengasah keahlian dalam tebak-tebakan. Meski kuis ini
tidak berhadiah, kiranya tidak mengurangi tantangan dan kegembiraan kita semua. Oke,
simak humor dulu yukkk ....
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Lihat Bola VS Bantu Istri
Hari ini adalah awal tahun baru. Saya berencana menghabiskan hari ini untuk menonton
sepak bola. Namun, istriku punya ide lain, dan akhirnya aku harus membantu istriku
menyiapkan makan malam.
Saat semuanya sudah siap, aku menyelinap dan melihat pertandingan bola di televisi.
Beberapa menit kemudian, istriku membawakan secangkir kopi.
"Berapa skornya?" tanyanya.
"Masih kosong-kosong," jawabku.
"Nah kan?!" katanya. "Kamu nggak ketinggalan pertandingannya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:32 >
Sumber: Buffaloesjokes

“

Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasaidirinya,
melebihi orang yang merebut kota."
—Amsal 16:32—
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e-humor 1376/Januari/2008
Berapa Lama Sih?!
Seorang yang sedang mabuk naik kereta di Limerick bertanya pada petugas soal lama
perjalanan dari Limerick ke Cork, "Sekitar dua jam," jawab petugas. "Kalau begitu,
berapa lama perjalanan dari Cork ke Limerick?" tanya orang mabuk itu lagi. "Ya sama;
dua jam," jawab petugas itu kesal. "Apa yang membuatmu berpikir kalau perjalanan dari
Limerick ke Cork dan dari Cork ke Limerick itu membutuhkan waktu yang berbeda?"
Orang mabuk itu menatapnya. "Hanya seminggu dari hari Natal ke Tahun Baru, namun
dari Tahun Baru ke hari Natal itu rasanya sangat lama sekali ..., ya kan?! Beda kan?!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+1:22 >
Sumber: Buffaloesjokes

“

Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi
bodoh."
—Roma 1:22—
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e-humor 1377/Januari/2008
Hape Baru
Si Paijo yang udik pergi ke kota karena baru aja panen besar. Dia pengin banget beli
handphone. Maka ia pergi ke counter hape.
Paijo : Mbak, saya mau beli hape.
Sales : Ini, Mas.
Paijo : Lho, kok gak nyala?
Sales : O, ini belum ada nomor kartunya, Mas. Mas harus beli kartunya dulu.
Ya udah, saya beli kartunya. Kasih nomor cantik ya. (Idih, udik kok ngerti nomor
Paijo :
cantik? -- red.)
Setelah itu pulanglah si Paijo ke kampungnya, tapi dia heran kok hpnya itu gak bisa
dipake. Besoknya ia datangi lagi sales di toko hp itu.
Paijo : Kamu ini gimana, kok hp ini gak bisa dipake di kampung saya?
Sales : O, itu karena di kampung Mas belum ada sinyal.
Lha, situ kok gak bilang kemarin. Ya udah, saya beli sinyalnya sekarang, jualan
Paijo :
kok gak sekalian.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+27:22 >
Sumber: Buffaloesjokes
potong disini--------------KUIS e-HUMOR 1----------------potong disini
Rasa apa yang tidak manis, tidak asin, dan tidak pahit?
Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!

“

Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung,dengan alu bersamasama gandum,kebodohannya tidak akan lenyap dari padanya."
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e-humor 1378/Januari/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Masih dalam suasana tahun baru. Tentunya ada juga di antara kita yang ngga hanya
memasuki tahun yang baru, tapi hal-hal lain yang juga baru. Bicara soal yang baru-baru,
ada juga sesuatu yang mengundang tawa kita dalam semua yang baru itu; seperti yang
ada di edisi kali ini. Selamat tertawa, ya!?
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Guru Baru
Ini adalah hari pertama sekolah setelah tahun baru. Semua murid ada di tempat duduk
masing-masing, menunggu guru baru mulai mengajar.
Guru baru itu berdiri dan berkata, "Siapa pun di sini yang berpikir dirinya bodoh, tolong
berdiri."
Semua murid saling lihat, dan akhirnya seorang anak berdiri.
"Menurutmu, kamu bodoh?" tanya guru baru itu.
"Tidak," kata anak itu, "saya cuma kasihan melihat Pak Guru berdiri sendirian."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:8 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

“

"Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh
bicaranya, akan jatuh."
—Amsal 10:8—
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e-humor 1379/Januari/2008
Bayi Baru
Adik kedua Joni baru saja lahir dan menangis dengan suara yang amat keras.
Dengan agak jengkel karena sedikit iri, Jonny bertanya kepada ayahnya, "Adek itu
datang dari mana sih, Pa?"
"Dia datang dari surga, Jon," kata ayahnya.
Joni berkata, "Ohh ..., pantes ...! Aku ngerti sekarang kenapa dia dibuang dari surga,
suaranya kenceng banget sihh!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+10:15 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

“

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan
Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
—Markus 10:15—
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e-humor 1380/Januari/2008
Romo Baru
Seorang romo baru saja ditempatkan di sebuah rumah pastoran baru. Dan untuk
pertama kali dia bertemu dengan seorang pembantu pastoran bernama Inem.
"Romo ..., Romo ..., kamar Romo masih banyak sarang laba-labanya, sebenarnya saya
ingin membersihkan tapi saya sungkan dengan Romo," tegas Bibi Inem.
"Inem ..., rumah ini adalah rumah buat kita semua, tempat ini tidak ada yang perlu
disungkankan, semua ini adalah milik kita bersama!" kata Romo dengan ramah.
Tak lama kemudian, di ruang tamu ada acara perkenalan bersama para pendeta dan
penatua dari gereja tetangga. Kelihatannya Romo dan para tamunya akrab sekali. Tibatiba Bibi Inem yang membersihkan kamar Romo berlari ke ruang tamu.
"Romo ..., Romo ..., tolong ... di ruang tamu di bawah tempat tidur kita ada tikusnya,
saya takut sekali ...."
Terlihat sang Romo kaget dengan kata-kata Bibi Inem yang polos. Ia teringat akan katakatanya tadi yang disampaikannya ke Bibi Inem. Ia hanya bingung, sementara para
pendeta dan tamu lainnya hanya saling berpandangan dan tersenyum-senyum saja.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:8 >
Sumber: www.geocities.com/pdkk_stborromeus/Humorize.html

“

"Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodohbicaranya,
akan jatuh."
—Amsal 10:8—
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e-humor 1381/Januari/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Senangnya hati ini jika mendapat sesuatu yang baru. Saat kita mendapatkannya, pasti
kita betah berlama-lama memandanginya, merasakannya, dan memikirkannya. Nah,
apa jadinya kalau kita memiliki pengalaman menarik, yang mengundang tawa geli
dengan barang baru itu? Pastinya benda atau sesuatu yang baru itu akan terasa lebih
istimewa, bukan? Ngga percaya? Simak deh humor-humor edisi kali ini.
Pertanyaan kuis edisi kali ini juga menarik dan menantang loh ..., jadi habis ketawaketiwi baca humor, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan edisi ini, terus dikirim ke
humor(at)sabda.org, ya ....
Jangan lupa, simak pengumuman jawaban kuis edisi 1 yang lalu!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Mobil Baru
Minggu pertama setelah suamiku membeli mobil baru, kami parkir di barisan paling
belakang karena tidak ingin dikira pamer.
Saat ngobrol dengan teman-temannya setelah ibadah, suamiku tidak sengaja menekan
tombol alarm untuk mobilnya. Tiba-tiba, alarm mobil pun menyala dan lampunya
berkedip-kedip.
Melihat suamiku gugup mencoba mematikan alarm itu, temannya menyindir, "Kok, tadi
gak diumumin di warta gereja sekalian?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+4:11 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah! Barangsiapa memfitnah
“ saudaranya
atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya; dan jika
engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlahpenurut hukum, tetapi
hakimnya."

—Yakobus 4:11—
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e-humor 1382/Januari/2008
Sepeda Baru
Suatu siang aku berada di rumah pelanggan dan saat aku bicara dengannya, anak
gadisnya yang baru berumur empat tahun menarik-narik celanaku dan dengan riang
berkata, "Aku punya sepeda baru, kamu mau lihat?"
Kataku, "Tentu." Saat aku ke halaman belakang rumah bersama anak gadis itu, aku
melihat sepedanya. "Wow! Sepedanya bagus sekali! Apa kamu bisa mengendarainya?"
"Ya, tentu aku bisa," katanya, lalu dengan wajah sedih ia menambahkan, "tapi sepeda
itu rusak."
Aku melihat sepeda baru itu dan sepertinya tidak rusak, jadi aku tanya padanya,
"Apanya yang rusak?"
"Aku tak tahu," katanya, "tapi setiap kali aku mencoba mengendarainya, sepeda itu
selalu jatuh!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+37:24 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

“ apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang tangannya." ”
—Mazmur 37:24—
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e-humor 1383/Januari/2008
Pekerjaan Baru
Aku diterima bekerja di perusahaan pesawat luar angkasa dan aku bekerja sebagai
pesuruh. Salah satu mekanik menyuruhku mengambilkan kamus baru. Formulir
pengambilan kamusnya bertuliskan "Alasan resmi pengambilan barang ini diperlukan",
jadi aku tanya padanya mengenai alasannya.
Aku kira jawabannya adalah: "Kamusku yang lama hilang" atau "Kamusnya rusak".
Namun ia malah menjawab, "Kamusku yang dulu mendefinisikan pesawat luar angkasa
sebagai "pesawat khayalan".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+2:7 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

potong disini--------------KUIS e-HUMOR 2----------------potong disini
Banci apa yang diikat, disuruh terjun tapi tidak jatuh?

Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
JAWABAN KUIS e-HUMOR 1-----------------------Rasa apa yang tidak manis, tidak asin, dan tidak pahit?
Ya jelas rasa asam, rasa tawar, rasa pedas juga, ha ... ha ... :)
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PENJAWAB KUIS e-HUMOR 1----------------------Kebanyakan pengirim menjawab kuis e-Humor 1 ini dengan benar, meski jawabannya
bermacam-macam. Namun, setidaknya jawaban dari pengirim mengandung salah satu
dari jawaban di atas. Berikut adalah pengirim dengan jawaban yang benar.
- KONERIYATI < konery.geta8(at)xxxx > = Rasa pedas - balduin < balduin(at)xxxx > =
Asam - ahin ahin < ahin.ahin(at)xxxx > = Rasa asam n rasa sakit - < robert_g(at)xxxx >
= Rasa asam - Agoes Setiawan < agoesedo(at)xxxx > = TAWAR - Denies <
denny.kristopher(at)xxxx > = Rasa ASEM - Thomas < thomher(at)xxxx > = Tawar suharyanto < suharyanto(at)xxxx > = RASA ASEM ;p - klemen kho < klemen_xi(at)xxxx
> = Rasa Tawar dan Rasa Asam
Selain itu, ada juga yang jawabannya luengkaap ... banget, seperti jawaban sunari <
sunari(at)xxxx > ini. Jawabannya:
Rasa sebagai "taste": rasa air rasa hambar rasa cabe rasa capek
Rasa yang diindera oleh tubuh: rasa gatal rasa gemetar
Rasa yang bermakna kondisi (rasa pikiran): rasa ngantuk rasa takut rasa dingin rasa
heran rasa jengkel rasa humor rasa nikmat rasa sedih
Nah, lengkap banget, 'kan ...?! Ngga ketinggalan, Redaksi e-Humor juga beberkan
jawaban yang kurang tepat dari para pengirim. Tapi jangan salah, jawaban mereka juga
patut disimak loh! Ini dia:
•
•
•
•

Antonius Purba <Antonius.Purba(at)xxxx> = Rasa Sayang, kali yach
dhika <staffwaralaba3(at)xxxx> = Rasa Humor ... hehehehhe ....
Indrato Tri Jayadi <indrato(at)xxxx> = Rasa Kasih Sayang
Tonny Sutedja <ton_sut(at)xxxx> = RASA AIR ....

Itulah jawaban dan para penjawab Kuis E-Humor 1. Seru-seru, 'kan! Makanya, yang
belum ikutan kuis e-Humor 1, buruan kirim jawaban untuk kuis-kuis e-Humor
selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan!

“

Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisaibagi orang yang
tidak bercela lakunya,"
—Amsal 2:7—
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e-humor 1384/Januari/2008
Shalom,
Masih seputar yang baru-baru .... Meski tahun baru bukan berarti semua harus baru,
tetapi jika kita memiliki sesuatu yang baru, kiranya hal itu dapat menjadi pemacu
semangat untuk kita melangkah menapaki hari-hari di tahun ini. Selamat menyimak.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor, Pipin Kuntami

Lingkungan Baru
Sebuah keluarga, baru sehari tinggal di kota. Sebelumnya, mereka tinggal di desa.
Pagi-pagi benar, anak mereka yang berusia tiga tahun lari ke kamar orang tuanya dan
membangunkan mereka.
Si ibu memakaikannya baju dan menyuruhnya main di halaman.
Dua puluh menit kemudian, ia pulang ke rumah.
"Bu, Bu," teriaknya, "semua rumah di sini punya bel pintu -- dan semua bel itu bunyi!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+5:13 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

“

Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajarantentang
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil."
—Ibrani 5:13—
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e-humor 1385/Januari/2008
Rumah Baru
Ketika keluarga Hadi pindah ke rumah baru, seorang kerabat yang berkunjung bertanya
pada Semi yang berusia lima tahun, "Apa kamu suka rumah barunya."
"Bagus sekali rumah ini!" katanya.
"Aku punya kamar sendiri, Miki punya kamar sendiri, dan Jimi punya kamar sendiri. Tapi
kasihan Ibu, ia masih sekamar dengan Ayah!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+7:2 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/

“

Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu
hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah iadari hukum yang
mengikatnya kepada suaminya itu."
—Roma 7:2—
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e-humor 1386/Januari/2008
Jabatan Baru
Sam sangat senang karena ia naik jabatan menjadi wakil presiden di perusahaan di
mana ia bekerja dan terus membanggakannya selama berminggu-minggu pada istrinya.
Akhirnya, istrinya tak tahan dan berkata padanya, "Dengar, naik jabatanmu itu bukan
apa-apa! Perusahaanmu itu bahkan punya wakil presiden untuk departemen buah apel
di toko grosir!"
"Apa iya?" katanya. Lalu Sam ke toko grosir.
Sam berkata pada penjaga toko, "Apa aku bisa bicara dengan wakil presiden
departemen buah apel?"
Penjaga toko menjawabnya, "Apel kaleng atau apel beku?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:8 >
Sumber: http://kcbx.net/~tellswor/Shalom,

“ Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." ”
—Amsal 16:18—
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e-humor 1387/Januari/2008
Ngomongin soal yang baru-baru belum berakhir lohhhh .... :) Setidaknya sampai edisi
terakhir humor bulan Januari kali ini, kita masih bakal guyonan tentang sesuatu yang
baru. Harapannya tentu saja bisa jadi berkat di bulan mendatang, bulan Februari yang
penuh dengan cinta. Selamat menyimak.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Orang Kaya Baru
Si Waen menang undian uang ratusan juta. Karena ingin gaya, ia makan di restoran
barat yang dipenuhi para bule.
Pelayan: Please ... (sambil menyodorkan daftar menu).
Waen : Wah gawat, daftar menunya bahasa asing nih, ah udah ah maen
tunjuk aja (sambil menunjuk salah satu menu).
Pelayan: OK!
Tak lama kemudian, pelayan datang sambil membawa semangkuk acar.
Waen : Waduh, ternyata acar ... (bisiknya dalam hati).
Demi menjaga gengsi, diabisin deh satu mangkuk acar. Setelah habis, ia melihat bule di
sebelahnya yang asik makan bistik.
Waen : Sebetulnya gue pengen coba itu daging, tapi namanya apa ya?
Mau nanya nggak bisa bahasa Inggis, ah tunggu aja.
Tidak lama kemudian, bule berteriak ke pelayan, "Please, again!"
Dateng deh pelayan membawa sepiring bistik lagi.
Waen : "Oh ..., itu tho namanya ...!"
Kemudian si Waen berteriak juga, "Plis egen ...!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+23:12 >
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Sumber: ketawaketiwi

“

Arahkanlah perhatianmu kepada didikan,dan telingamu kepada kata-kata
pengetahuan."
—Amsal 23:12—
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e-humor 1388/Januari/2008
Orang Baru
Seorang pria baru saja percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Tapi,
semangatnya untuk bersaksi ngga kalah besar sama yang udah puluhan tahun percaya
Yesus.
Selesai dibaptis, ia pergi ke desa pamannya di pedalaman untuk bersaksi pada orang
yang ditemuinya di jalan. Begitu turun dari bis, ia ketemu orang yang ngga ia kenal.
Spontan, ia bertanya, "Mas, kenal Yesus, ngga?"
Spontan orang itu geleng-geleng kepala, jawabnya, "Belum, sori aku orang baru di sini.
Coba tanya Ibu yang jualan di warung itu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Hosea+6:3 >
Sumber: Senyum Lagi Senyum Lagi

kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN;Ia pasti
“ Marilah
muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada
”
akhir musim yang mengairi bumi."

—Hosea 6:3—
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e-humor 1389/Januari/2008
Baru Lahir
Seorang bayi yang baru lahir, yang masih berada di rumah sakit, berkata kepada bayi
yang berbaring di sampingnya, "Aku pasti bayi laki-laki!"
Bayi yang satunya bertanya, "Kok kamu yakin?"
"Rahasianya ada di bawah selimutku ini; Aku dapat memperlihatkannya padamu ...."
"Aku mau lihat! Aku mau lihat!"
"Sssstt!! Tunggu sampai suster-susternya pergi deh ...!"
Beberapa menit kemudian, "Aku bisa ngeliatin ke kamu sekarang ..., nihh lihat nihhh ...."
Perlahan bayi itu menyingkirkan selimutnya, dan bayi yang satunya langsung berusaha
melihatnya.
"Bisa lihat nggak?" tanya bayi yang pertama. "Yang di bawah ini lho."
"Apa sih?" tanya bayi yang satunya.
"Aku pakai kaos kaki biru!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+4:22 >
Sumber: ketawaketiwiDear Pembaca e-Humor,

“

"Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan,
dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap."
—Markus 4:22—
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e-humor 1390/Februari/2008
Ngga terasa sudah masuk bulan Februari di tahun 2008 ini. Kalau mendengar kata
Februari, kita pasti ingat suasana penuh kasih sayang. Bener banget! Bulan Februari
memang bulan yang identik dengan kasih sayang dan penuh cinta -- cinta antar
pasangan, cowok-cewek, ortu-anak, antarsaudara, maupun antarteman. Humor-humor
bertema cinta di bawah ini semoga bisa menyemarakkan hidup Anda dalam menyambut
hari penuh kasih sayang -- hari Valentine. Selamat menyimak!!
O ya, jangan lupa juga untuk menjawab kuis yang kami sajikan pada edisi ini, ya ...!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Cinta Pandangan Kedua
Sepasang pengantin baru sedang menikmati bulan madu dan mengingat masa
pacaran.
Istri

: Sayang, kenapa kamu bilang bahwa kamu cinta padaku pada pandangan yang
kedua?
Iya Sayang, karena cinta pada pandangan pertamanya sama kakakmu,
Suami :
berhubung kakakmu sudah bersuami, aku tidak berani.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+5:25 >
Kiriman dari: < pipin(at)xxxx >

“

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan
telah menyerahkan diri-Nya baginya."
—Efesus 5:25—
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e-humor 1391/Februari/2008
Surat Cinta Seorang Dokter
Dokter Budi jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Susi. Suatu hari, ia
mengirimkan surat cintanya kepada Susi. Berhari-hari setelah itu Susi baru
membalasnya.
"Dokter Budi, suratmu sudah Susi terima. Mohon maaf agak terlambat membalasnya,
karena Susi harus ke apotek dulu agar bisa baca tulisan di suratmu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kidung+Agung+8:7 >
Kiriman dari: < pipin(at)xxxx >

“

Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat
menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya
untuk cinta, namun ia pasti akan dihina."
—Kidung Agung 8:7—
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e-humor 1392/Februari/2008
Sama-Sama
Dua hari setelah menikah, sepasang pengantin saling buka rahasia.
Istri : Jangan marah ya Pak, terus terang aku sebenarnya tidak bisa masak.
Suami : Tidak apa-apa. Aku juga mau berterus terang, Bu.
Istri : Apa, Pak?
Kayaknya besok aku juga nggak bisa kasih uang belanja, sebab sebenarnya
Suami :
aku ini pengangguran.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+2:7 >
Kiriman dari: < pipin(at)xxxx >
potong disini--------------KUIS e-HUMOR 3---------------potong di sini
Aku adalah sebuah benda. Aku tidak selalu ada di setiap rumah.
Seseorang akan menunggu setelah aku digunakan. Siapakah aku?
Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
JAWABAN KUIS e-HUMOR 2-----------------------Banci apa yang diikat, disuruh terjun tapi tidak jatuh?
Banci jumping donk .... :))
PENJAWAB KUIS e-HUMOR 2------------------------
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Sepertinya Kuis e-Humor 2 ini gampang banget ya untuk ditebak. Gimana enggak?!
Kebanyakan pelanggan e-Humor yang mengirim jawaban untuk kuis yang satu ini,
jawabannya betul. Nih, dia orang-orangnya:
1. balduin <balduin(at)xxxx> = Banci Jumpinghi..hi..hi.. (^_^),">
2. Kris, Kurnia (KPC) <Kurnia.Kris(at)xxxx> = Bancijumping
3. Lidia Sinabang <Lidia_sinabang(at)xxxx> = Banci Jumping
4. Lany <andre11(at)xxxx> = Banci jumping
5. David <david.budiono(at)xxxx> = Banci jumping
6. Anton W <aw(at)xxxx> = BANCI JUMPING
7. Bambang SP (Yongky) <bambang.yongky(at)xxxx> = BANCI JUMPING ...
8. HELMA RAMOTUHUM <helma.uhum(at)xxxx> = Banci Jumping.........
9. Rosin Tanya <Rosin.Tanya(at)xxxx> = Banci Jumping (Bangee Jumping)
10. pardede, tanaka <tnk_prd(at)xxxx> = Banci jamping (Bungee jumping)
11. Billy Sembiring <billysembiring(at)xxxx> = Banci Jumping
12. Roy Sitompul <ampibi.antiokhia(at)xxxx> = banci jumping
Tuh dia orang-orang yang jawabannya benar. Banyak, kan?! Ngga hanya itu, dua dari
nama-nama di atas memberi jawaban kuis lebih dari satu loh ...! Coba deh simak, meski
jawabannya ngga tepat, tapi menarik juga buat disimak. Nih, kita kasih:
1. Lidia Sinabang <Lidia_sinabang(at)xxxx> = Banci Terjun Payung
2. HELMA RAMOTUHUM <helma.uhum(at)xxxx> =
•
•

Banci tobat (diikat Roh Kudus nga jatuh dalam dosa) :)
Bukan Banci, klo banci kan atut ketinggian.....

Ha ... ha ..., seru juga 'kan jawabannya. Ada-ada ... aja :p Nah, ngomongin soal adaada, ada juga nih yang mengada-ada, a.k.a (alias) salah jawabannya he ... he .... Meski
salah, jawabannya kreatif en ngga kalah menarik untuk disimak.
Check this out ....
1. Imuly, Esther (KPC) <Esther.Imuly(at)xxxx> = Bancing ikan&&&&&&
2. sunari <sunari(at)ssp.co.id> =
o Bancingan
o Banci anti jatuh (yang dalam keadaan terikat)
Nah, itu dia jawaban en penjawab Kuis e-Humor 2. Thank you buat partisipasinya yang
bisa bikin kita semua terhibur. Dan Jangan lupa untuk mengirim jawaban Kuis e-Humor
3 yang juga ada di edisi ini .... Ngirim en saling menghibur yukkk ...! Peace in God!

orang yang jujur, menjadi perisaibagi orang yang
“ Ia menyediakan pertolongan bagi
tidak bercela lakunya."
”
—Amsal 2:7—
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e-humor 1393/Februari/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Masih di bulan Februari yang penuh cinta, edisi e-Humor kali ini juga masih
menghadirkan humor-humor yang berbau cinta. Jangan lupa untuk mengajak pasangan
Anda tercinta untuk menyimaknya sambil bernostalgia mengingat cerita cinta Anda :)
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Tanda-Tanda Cinta
Dua orang sahabat sedang ngomongin tanda-tanda cinta.
"Kelihatannya aku pernah jatuh cinta sebanyak tiga kali," kata salah satunya.
"Kok bisa?" tanya temannya.
"Lima tahun lalu, aku benar-benar sayang sama cewek yang nggak mau berurusan
denganku."
"Apa itu cinta?"
"Bukan," jawabnya. "Itu obsesi. Lalu dua tahun lalu, aku bener-bener sayang sama
seorang cewek seksi yang nggak ngerti aku."
"Apa itu cinta?"
"Bukan," jawabnya. "Itu nafsu. Dan tahun lalu, aku ketemu cewek di kapal menuju
Karibia. Doi cerdas, pinter, dan ramah. Dan setiap aku buntutin doi di atas kapal,
perutku mual."
"Apa itu cinta?"
"Bukan," jawabnya. "Itu mabuk laut."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+75:4 >
Sumber: Buffaloesjokes

“

Aku berkata kepada pembual-pembual: "Jangan membual." Dan kepada orangorang fasik: "Jangan meninggikan tanduk!"
—Mazmur 75:4—
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e-humor 1394/Februari/2008
Saudara Hewan
Sepasang suami istri sedang berkendara melintasi jalanan desa sepanjang beberapa
mil. Sepanjang perjalanan, mereka saling mendiamkan. Sebelumnya, mereka berdebat
dan ngga ada yang mau mengalah. Saat melewati kumpulan keledai, kambing, dan
babi, si suami dengan nada mengejek bertanya, "Saudaramu ya ...?"
"Yap," jawab istrinya, "saudara ipar."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:21 >
Sumber: http://www.stvalentinesday.org/

“

Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orangyang
menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita."
—Amsal 14:21—
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e-humor 1395/Februari/2008
Kalau Aku ....
Frank masuk ke kamar istrinya suatu hari. "Kalo aku jelek, apa kamu masih cinta?"
tanyanya.
"Sayang, aku akan selalu cinta sama kamu," jawabnya santai sambil mewarnai
kukunya.
"Gimana kalo aku cacat?" tanyanya gugup.
"Ngga usah kuatir, Say, aku akan selalu cinta sama kamu," jawabnya.
"Kalo gitu, gimana kalo aku dipecat, apa kamu masih cinta sama aku?"
Si istri melihat ke muka suaminya yang kuatir. "Frank, aku akan selalu cinta kamu, tapi
... yang pasti, aku akan benar-benar merindukanmu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:29 >
Sumber: BuffaloesjokesShalom,

“

Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapikebinasaan bagi
orang yang berbuat jahat."
—Amsal 10:29—
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e-humor 1396/Februari/2008
Ketemu lagi nih. Gimana acara valentine-nya kemarin? Tentunya seru donk! Bagi yang
ga merayakannya bersama pasangan karena masih jomblo, ga usah sedih gitu donk ...!
Simak e-Humor aja, wes hewes hewes ... hilang sedihnya!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Cangkir "I Love You"
Karena urusan bisnis, seorang pria harus bepergian sehari setelah bulan madu, jadi dia
berpikir untuk memberi istrinya hadiah. Di toko suvenir di bandara, ia melihat cangkir
kopi yang ditulisi "Aku cinta kamu" dalam gambar bentuk hati warna merah.
Yakin kalo istrinya akan suka dengan cangkir itu, ia langsung menyuruh pelayan toko
untuk membungkusnya.
Setelah diberikan, istrinya pun membuka bingkisannya. Istrinya kaget bukan kepalang
saat melihat-lihat cangkir itu. Ada tulisan "Kakek" di bagian belakangnya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+1:17 >
Sumber: Buffaloesjokes

“

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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e-humor 1397/Februari/2008
Dua Kata Saja
Seorang cowok muda tampan yang berpakaian aneh berjalan menuju bar. Ia melihat
seorang cewek yang heran memandanginya. Ke-geer-an, si cowok menghampirinya
dan berkata, "Aku akan melakukan apa pun untukmu, Cantik. Katakan apa maumu
dalam dua kata, dan aku akan menurutinya, kamu cuma perlu bayar $20."
Setelah diam sejenak, si cewek membuka dompetnya dan memberi cowok itu $20, lalu
berbisik, "Bersihkan rumahku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+22:15 >
Sumber: http://www.stvalentinesday.org/

“

Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir
itu dari padanya."
—Amsal 22:15—
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e-humor 1398/Februari/2008
Merenung Dan Bersyukur
"Orang itu pada hakikatnya harus bersyukur sekaligus merenung," kata Andy pada
pacarnya, Susan.
"Trus ..., gimana dengan kamu?" tanya Susan.
"Yah ..., kalau aku merasa bersyukur dapat kamu, Say ...," sambut Andy.
"Kalau kamu gimana, Sus?"
"Giliran saya harus merenung kenapa dapat kamu yang jelek," katanya sambil lari.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+145:10 >
Sumber: Buffaloesjokes

potong disini_________KUIS e-HUMOR 4_________potong di sini
Tukang apa jika dipanggil, nengoknya tidak ke samping atau
ke belakang, tapi ke atas?
_________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!

“

Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, danorangorang yang Kaukasihi akan memuji Engkau."
—Mazmur 145:10—
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e-humor 1399/Februari/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Bulan Februari sudah hampir berlalu. Meski begitu, sepertinya suasana penuh kasih
sayang belum pergi ya dari sekeliling kita, kan masih bulan Februari. Sebagai penutup
edisi-edisi humor yang penuh dengan "love" ini, kami masih menyajikan humor-humor
bertemakan cinta. Semoga humor-humor edisi Februari ini bisa menginspirasi kalian
semua untuk berbagi kasih. Selamat menyimak. Sampai jumpa di edisi-edisi humor
bulan Maret!
In Christ, <brPimpinan Redaksi e-Humor, <brDian Pradana

Lupa Nama Istri
Seorang pria tua diundang ke rumah temannya untuk makan malam. Dia kagum melihat
temannya mengawali setiap permintaan dengan kata "sayang", "cintaku", "belahan
jiwaku", dll ....
Pasangan itu menikah sudah hampir tujuh puluh tahun, namun kelihatan masih
berbunga-bunga.
Ketika si istri di dapur, pria tua itu tanya ke temannya, "Aku kagum sekali sama caramu
memperlakukan istrimu."
"Aku mesti bilang yang sesungguhnya," katanya, "aku lupa namanya sudah sejak
sepuluh tahun lalu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+4:9 >
Sumber: Buffaloesjokes

“

Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkaumelupakan hal-hal
yang dilihat oleh matamu sendiri itu,dan supaya jangan semuanya itu hilang dari
ingatanmu seumur hidupmu.Beritahukanlah kepada anak-anakmudan kepada
cucu cicitmu semuanya itu, ...."
—Ulangan 4:9—
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e-humor 1400/Februari/2008
Arti Mimpi
Setelah bangun tidur, seorang istri bilang ke suaminya, "Aku baru saja mimpi kamu
kasih aku kalung permata di hari Valentine. Menurutmu apa artinya?"
"Kamu akan tahu artinya nanti malam," katanya.
Malam itu, si suami pulang membawa bingkisan kecil dan memberikannya ke sang istri.
Dengan hati berdebar-debar, si istri membukanya. Ternyata isinya sebuah buku dengan
judul "Arti Mimpi".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+2:22 >
Sumber: http://www.stvalentinesday.org/

manusia, sebab ia tidak lebih dari padaembusan nafas, dan
“ Jangan berharap pada sebagai
apakah ia dapat dianggap?"
”
—Yesaya 2:22—
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e-humor 1401/Februari/2008
Ciuman Kencan Pertama
Saat hari Valentine, sepasang cowok dan cewek sedang kencan. Ketika si cowok akan
mencium pipi si cewek, ia langsung menghindar dan berkata, "Maaf, biasanya aku tidak
mau dicium saat kencan pertama."
Dengan sigap, sang cowok langsung ngomong, "Gimana kalo saat kencan terakhir?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+2:10 >
Kiriman dari: < dian(at)xxxx >

“

Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian
mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah,Juruselamat kita."
—Titus 2:10—
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e Humor Break News: Pembukaan Kursus Baru PESTA:
Kursus Pernikahan Kristen Sejati (PKS)
< http://www.pesta.org/pks_sil >
Anda ingin memerkaya hidup pernikahan Anda? Kabar gembira! Sebuah kursus tentang
pernikahan telah dibuka oleh Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA).
Kursus yang bernama Pernikahan Kristen Sejati (PKS) ini berisi pelajaran-pelajaran
dasar tentang hidup pernikahan Kristen dan bagaimana membangun rumah tangga
Kristen yang memuliakan Tuhan. Selain mempelajari bahan-bahan yang diberikan,
Anda juga dapat mendiskusikan bahan-bahan tersebut dengan pasangan-pasangan
lain dalam sebuah kelas diskusi. Kursus ini akan dibuka pada periode Maret/April 2008.
Bagaimana cara mengikuti kursus yang diadakan secara GRATIS oleh
PESTA

< http://www.pesta.org > dan terbuka untuk umum ini? Beberapa

ketentuan di bawah ini yang harus Anda perhatikan.
1. Peserta adalah seorang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus.
2. Diutamakan untuk Anda yang sudah menikah, karena pasangan Anda juga
diharapkan dapat ikut terlibat dalam kelas diskusi.
3. Peserta harus mendaftarkan diri dengan mengisi Formulir Pendaftaran lewat
http://www.pesta.org/formulir_pendaftaran_pks.
4. Setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan modul PKS yang harus Anda
pelajari dan tugas-tugas tertulis yang harus Anda kerjakan. Tugas tertulis
tersebut harus sudah selesai dikerjakan sebelum kelas diskusi dimulai (tgl. 1
April 2008). Anda juga bisa mengunduh sendiri modul PKS ini di alamat:
http://www.pesta.org/pks_sil dengan berbagai pilihan format unduh, yaitu TEXT,
HTML, dan PDF.
5. Peserta harus bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam kelas
PESTA. Dapat dilihat di http://pesta.org/petunjuk. Untuk kelas PKS ini, peserta
tidak harus mengikuti kelas DIK terlebih dahulu.
Tunggu apa lagi? Segeralah mendaftarkan diri karena kelas hanya akan menampung
dua puluh pasangan saja. Klik tautan formulir di bawah ini dan segera daftarkan diri
Anda.
==> http://www.pesta.org/formulir_pendaftaran_pks.
Jika ada pertanyaan lain, silakan menghubungi Staf Admin PESTA di: < kusuma(at)inchrist.net >
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e-humor 1402/Maret/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Halo para pembaca e-Humor ...! Ketemu lagi nih di bulan baru. Tanggal muda seperti ini
biasanya kantongnya pada tebel donk .... Ya, uang memang kebutuhan dan sepertinya
kita tidak bisa lepas dari urusan uang. Tapi tidak masalah sih ... asal bisa kita menjaga
hati untuk tidak "falling in love with money" .... Ok!
Anyway, ada humor-humor menarik bertema uang nih ...! Simak deh! Oya, jangan lupa
untuk menjawab kuis e-Humor kali ini, juga simak jawaban kuis e-Humor sebelumnya,
yuukkk! GBU
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Uang Bukan Segalanya
Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kenyamanan.
Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak.
Uang bisa membeli buku, tapi tidak bisa membeli pengetahuan.
Uang bisa memberikan jabatan, tapi tidak bisa memberikan hormat.
Uang bisa membeli obat, tapi tidak kesehatan.
Uang bisa membeli darah, tapi tidak kesehatan.
Jadi tau 'kan sekarang, uang itu bukan segalanya. Lagipula uang sering membawa
penderitaan.
Aku memberitahukanmu hal ini karena aku temanmu, dan sebagai teman, aku ingin
mengambil alih semua penderitaanmu.
Jadi kirimkan semua uangmu dan biar aku saja yang menderita. Mana ada teman
sepertiku?!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1+Timotius+6:10 >
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Sumber: Good Clean Fun

“

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburuuanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksadirinya dengan
berbagai-bagai duka."
—1 Timotius 6:10—
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e-humor 1403/Maret/2008
Uang Ngobrol
Uang kertas 1 dolar ketemu dengan uang kertas 20 dolar, lalu bilang, "Hey, ke mana
saja kamu? Aku jarang lihat kamu akhir-akhir ini."
Uang kertas dua puluh dolar menjawab, "Aku habis pergi dari kasino, naik kapal pesiar,
lalu ke pertandingan bola, ke supermarket, dan hal-hal semacam itulah .... Kalau
kamu?"
Uang kertas satu dolar bilang, "Tau sendirilah ... seperti biasa, aku di gereja terus ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Keluaran+34:26 >
Sumber: Good Clean Fun

hasil tanahmuharuslah kaubawa ke dalam rumah
“ Yang terbaik dari buah bungaranTUHAN,
Allahmu ....
”
—Keluaran 34:26a—
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e-humor 1404/Maret/2008
Kuatir Dengan Uang
Seorang pria muda lulusan sekolah bisnis melamar pekerjaan setelah melihat suatu
iklan lowongan akuntan. Sekarang, ia baru diwawancarai oleh seseorang yang baru
saja membuka bisnisnya sendiri.
"Aku butuh seorang akuntan," kata si pemilik. "Terutama, aku mencari orang yang
mengkhawatirkan dan memikirkan apa yang harus kulakukan."
"Ha ...?" si akuntan terheran-heran.
"Aku khawatir dengan banyak hal," kata si pemilik bisnis. "Tapi aku tidak mau
mengkhawatirkan dan memikirkan masalah uang. Kerjamu memikirkan dan
mengkhawatirkan soal uang."
"Oke," jawab akuntan. "Lalu berapa gajiku?"
"80 ribu dolar."
"80 ribu dolar!" si akuntan kaget. "Bagaimana mungkin perusahaan kecil ini bisa
menggajiku begitu banyak?!"
"Itulah," kata si pemilik bisnis, "yang harus kamu khawatirkan dan pikirkan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+4:6 >
Sumber: Good Clean Fun
potong disini--------------KUIS e-HUMOR 5----------------potong disini
Aku berkaki tiga. Aku berjalan tidak kenal lelah.
Aku berputar tidak mungkin pusing. Siapa aku?
Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
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JAWABAN KUIS e-HUMOR 4-----------------------Tukang apa jika dipanggil, nengoknya tidak ke samping atau
ke belakang, tapi ke atas?
Tukang Gali Sumur, Tukang Gali Kubur
PENJAWAB KUIS e-HUMOR 4----------------------Wah ... kelihatannya kali ini kuisnya terlalu gampang, ya ;) Buktinya, banyak banget
pelanggan e-Humor yang jawabannya bener. Tapi ada positifnya juga lho. Dari kuis
yang gampang, yang jawab luar biasa banyaknya, jumlahnya tiga kali lipat dari
penjawab kuis-kuis sebelumnya! Hmmm ... kuis selanjutnya agak susah nih, pasti yang
jawab tidak seantusias sekarang ha ha ha ha ha ..... Bercanda aja kok! Kuis selanjutnya
pasti yang jawab tambah banyak, pokoknya coba aja jawab, SEMANGAT!
Btw, coba deh simak daftar penjawab kuis e-Humor 4 yang benar di bawah ini, siapa
tahu namamu ada di antaranya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kris, Kurnia (KPC) <Kurnia.Kris(at)xxxx> = Tukang gali kubur ya hehehe..
Tina <tina(at)xxxx> = pasti Tukang Gali Kubur, ya.
Sahat Arianto <sarianto(at)xxxx> = Jawabannya bisa tukang gali sumur, bisa
juga tukang gali kuburan.
Hernois (PTI - SOR) <hernois(at)xxxx> = TUKANG GALI SUMUR
Rosin Tanya <Rosin.Tanya(at)xxxx> = Tukang gali sumur atau Tukang gali
kubur..
Melia Florentina <melia(at)xxxx> = TUKANG GALI SUMUR
suharyanto <suharyanto(at)xxxx> = Tukang gali sumur, Tukang gali kuburan
David ~ pandj(at) <pandj(at)xxxx> = Tukang Gali Sumur
<Adrianus_Huwae(at)xxxx> = TUKANG GALI SUMUR
GYS <tjcbdg(at)xxxx> = Tukang gali sumur.
Monika <taxdept(at)xxxx> = Tukang gali sumur tuh............. ;)
Lydia Eman <lw_eman(at)xxxx> = Tukang Gali Sumur
Hermanto <hermanto(at)xxxx> = Tukang gali sumur/ lubang kubur.
<Arta_Siahaan(at)xxxx> = Tukang Gali Sumur
Karen <karen.acc(at)xxxx> = tukang gali sumur
calvin boers <c_boers(at)xxxx.com> = Tukang sumur, soalnya ke samping dan
ke belakang kan tembok smua, jd kudu hrs liat ke atas dong kalo dipanggil. Bettul
kan..
rmorena(at)xxxx = Tukang gali sumur !!
Okky Hidayat <andromeda_tyrish(at)xxxx> = TUKang yang nengoKnya ke atas
ya....tuKang gaLi sumuR dunK!!!^^
Andy <andy(at)xxxx> = Tukang Gali Sumur
Ramot Sibuea <ramotsibuea(at)xxxx> = TUKANG GALI KUBURAN he3x...
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bkiswanto <bkiswanto(at)xxxx> = TUKANG SUMUR
Stefani.Wong(at)xxxx = TUKANG GALI KUBURAN
Liana <liana(at)xxxx> = Tukang Gali Sumur
Deni Lie <denilie(at)xxxx> = Tukang gali sumur . . . Atau tukang gali kubur yah . .
Pokonya yang kerjanya menggali ke bawah deh ....
R. Tjiptoputro - GM <tjipto(at)xxxx> = Tukang gali sumur
margaretha sicilia <jagur07(at)xxxx> = Tukang gali sumur
Rencana Tarigan <cana(at)xxxx> = tukang gali sumur dan tukang gali kuburan
Anton W <aw(at)xxxx> = 'Tukang Gali Sumur'......... pasti benar nih!
irawan(at)xxxx = Tukang Gali Sumur lagi kerja.
Lena <lena_cakep(at)xxxx> = tukang gali sumur
Irwan Tanzil <gege_054(at)xxxx> = Tukang gali sumur lah.....;P
Iman.Santoso(at)xxxx = tukang gali sumur ...
kezia paramita <kapewe_77(at)xxxx> = tukang gali (bisa gali jalanan, gali jalur
fiber optik, gali jalur telpon, gali kubur...)
Tonny Sutedja <ton_sut(at)xxxx> = TUKANG GALI SUMUR
balduin <balduin(at)xxxx> = Tukang gali lobang kaleeee he..he..he...klo ngga' ke
atas mau kemana coba???..(^_^)v
bambang sutanto <bams(at)xxxx> =Tukang Gali Sumur
Mariana <mariana(at)xxxx> = Tukang gali sumur..bukan?hehehe
Alvian Butar butar <alvian(at)xxxx> = Tukang gali sumur
Hendra agus <dtasayang(at)xxxx> = Tukang Sumur
Ferry R <ferry-r(at)xxxx> = Tukang gali sumur.

Di antara yang menjawab dengan jawaban yang kami harap, ada juga jawaban-jawaban
lain yang masuk akal juga, simak deh buat nambah pengetahuan, hi .. hi ...
•
•
•
•
•

•

•

Stefani.Wongat)xxxx = TUKANG GALI SELOKAN pokoknya tukang gali-gali dech
....
<Anton_Rahangiar(at)xxxx> = Tukang intip sedang gali sumur.
Fitry <fitry.sitorus(at)xxxx> = Tukang gali lubang. Benarkan??
Iwan Galih <igalih(at)xxxx> = Tukang gali sumur timba
Hendra agus <dtasayang(at)xxxx> = Tukang Tambal Ban Pesawat (pilotnya lihat
dari Kokpit), Tukang bakso yang dipanggil dari Apartement lantai 2 hehe.... Just
Kidding... :b
Freddy Siahaan <freddy_fresh0(at)xxxx> = tukang gali kubur atau tukang gali
sumur. Kan klo dia lg ngali sumur/kubur, klo dipanggil orang pasti nengok ke
atas.
robert_g(at)xxxx = TUKANG GALI SUMUR, .....yg nunggu tali krn mau tenggelem

Nah, yang ini ni sama sekali ngga nyambung jawabannya, menurut kami, tapi ngga tahu
dengan kalian semua. Ini dia ....
•

Agustina Riahta Sembiring <AgustinaRiahta.Sembiring(at)xxxx> = Tukang yg
disuruh betulin genteng rumah yg bocorrrr...
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•
•

aci mudarwan <yangcie(at)xxxx> = Tukang ngaduk semen (yang kerja di
bangunan bertingkat)
Ahardy <ahardy(at)xxxx> = tukang cukur.

Itu dia para penjawab kuis e-Humor 4, ingin namanya nongkrong di daftar itu lain
waktu? Jawab deh pertanyaan kuis yang ada di atas. See you!

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapinyatakanlah dalam
“ segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa danpermohonan dengan ucapan
”
syukur."
—Filipi 4:6—
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e-humor 1405/Maret/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Nah, kalo minggu kemarin kita sudah ngomongin uang en ketawa-ketiwi sehubungan
dengan uang. Kali ini beralih ke bidang kesehatan yuk ...!
Terkadang di saat sehat, kita tidak sadar kalo kesehatan itu berharga banget. Kalau
sudah sakit, baru deh kita menyadarinya. Tapi setelah sehat lupa lagi dan ujungujungnya makan minum sembarangan en tidak bisa jaga diri. Lebih baik jaga kesehatan
deh sebelum sakit ...!
Sajian humor kali ini berkaitan dengan cuap-cuap di atas, tentang kesehatan ...! Simak
ya ...! GBU !!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Tempat Kesembuhan
Mr. Peterson, seorang turis dari Toronto, tiba di Barbados. Dalam taksi bandara,
Peterson bertanya pada sopirnya, "Apa iya tempat ini ajaib, bisa menyembuhkan?"
"Memang betul," jawab sopir taksi. "Saat aku tiba di kota ini, aku tidak bisa bicara sama
sekali. Aku juga hampir tidak punya rambut. Bahkan aku harus digendong untuk pindah
dari satu tempat ke tempat lain."
"Ajaib banget!" kata si turis. "Sudah berapa lama kamu tinggal di sini?"
"Aku lahir di sini."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+6:56 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Ke manapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung,
orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya, supaya
mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah-Nya saja. Dan semua
orangyang menjamah-Nya menjadi sembuh."
—Markus 6:56—
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e-humor 1406/Maret/2008
Kompetisi Yang Sehat
Penjaga toko sangat marah karena di sebelahnya dibuka toko yang mirip dengan
tokonya, dan memasang papan pengumuman besar: "Harga Terjangkau".
Kemudian di sebelah kanan tokonya, dibuka juga toko lain yang memasang papan
pengumuman yang lebih besar: "Harga Termurah".
Si penjaga toko panik, sampai akhirnya dia dapat ide. Ia memasang papan
pengumuman paling besar di tokonya sendiri dengan tulisan "Pintu Masuk Utama".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+8:9 >
Sumber: Good Clean Fun

“ Semuanya itu jelas bagi yang cerdas,lurus bagi yang berpengetahuan." ”
—Amsal 8:9—
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Bibi Yang Sakit
Karena Smith kerap minta izin mengantar bibinya ke dokter, sang bos yang sabar
memanggil Smith ke ruangannya.
"Aku perhatikan," kata sang Bos, "setiap kali ada pertandingan sepak bola di stadion
kota ini, kamu harus mengantar bibimu ke dokter!"
"Wahhh ... apa iya, Pak?" kata Smith. "Aku malah tidak menyadarinya. Anda tidak
berpikir kalau Bibi saya bohong 'kan, Pak?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+12:15 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan
nasihat, ia bijak."
—Amsal 12:15—

53

”

HUMOR 2008
e Humor Break News: sabda.org dan in-christ.net Pindah
Server
Puji Tuhan! Setelah situs-situs SABDA.org dan situs In-Christ.Net mengalami beberapa
kali masalah selama beberapa waktu (tidak dapat diakses), akhirnya kami menemukan
solusi dengan memindahkan server SABDA.org dan In-Christ.Net ke tempat yang baru
dan lebih besar. Minggu pertama Maret, situs-situs SABDA.org dan situs In-Christ.Net
sudah dapat diakses kembali. Kami sungguh mengucap syukur karena bisa melewati
masa-masa sulit ini dengan baik.
Proses pemindahan ke server yang baru dimulai pada hari Sabtu, 1 Maret 2008 yang
lalu. Beberapa staf YLSA, dibantu oleh beberapa sahabat YLSA, mengerjakan proses
pemindahan yang cukup menegangkan ini hingga Minggu pagi. Pertolongan Tuhan
sungguh nyata dan semua akhirnya bisa selesai dengan baik. Kami sungguh mengucap
syukur kepada Tuhan karena tanpa campur tangan-Nya proses pemindahan data yang
begitu besar ini tidak mungkin dapat berlangsung dengan mulus. Melalui kesempatan
ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada staf dan sahabat-sahabat YLSA yang
telah membantu, terutama Sdr. Daniel dan Sdr. Kalpin. Kerja keras Anda sungguh kami
hargai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan
dukungan doa. Tuhan sungguh menjawab doa-doa kita.
Bersamaan dengan pemindahan situs-situs SABDA.org ke server yang baru, maka
kami memutuskan untuk sekaligus melakukan serangkaian pembenahan dan
peningkatan di situs-situs SABDA.org. Kami mohon dukungan doa Anda semua, agar
server baru yang telah Tuhan berikan ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk
pengembangan pelayanan Tuhan di YLSA.
To God be the glory!
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e-humor 1408/Maret/2008
Dear Pembaca e-Humor,
Apa yang paling Anda ingat sewaktu masih duduk di bangku sekolah? Yang paling saya
ingat ya ... kenakalan saya. Herannya, hal itu membuat saya menjadi anak yang paling
diingat guru-guru saya :) Mengingat masa kecil membuat saya ingin kembali ke masa
itu. Untuk me-review apa yang mungkin pernah kita alami, mari simak humor-humor ala
sekolah berikut ini.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Foto Sekolah
Semua anak-anak sudah difoto, dan sang guru membujuk mereka untuk membeli satu
foto kelas mereka masing-masing. "Pasti menyenangkan saat kalian besar nanti, kalian
melihat foto ini dan berkata, 'Ini Jennifer, sekarang dia jadi pengacara; ini Michael,
sekarang dia jadi dokter.'"
Suara pelan Johnny dari belakang terdengar, "Dan ini guru kita dulu, dia sudah
meninggal."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+90:10 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat,
delapan puluh tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan;
sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.
—Mazmur 90:10—
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Hukuman Sekolah
Suatu hari, seorang gadis kecil pulang dari sekolah dan berkata pada ibunya, "Ibu, saya
tadi dihukum untuk sesuatu yang tidak aku lakukan."
Ibunya marah, "Kok bisa! Aku akan bicara dengan gurumu besok .... Ngomongngomong, apa yang tidak kamu kerjakan?"
Si gadis kecil menjawab, "PR-ku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:11 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur
kelakuannya."
—Amsal 20:11—
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e-humor 1410/Maret/2008
Pertanyaan Sekolah
Ibu : Mengapa kamu pulang sekolah lebih awal?
Anak : Aku adalah satu-satunya yang bisa jawab pertanyaan.
Ibu : Benarkah?!! Pertanyaan apa?
Anak : Siapa yang melempar Kepala Sekolah dengan penghapus?
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+29:15 >
Sumber: Good Clean Fun
potong di sini-------------KUIS e-HUMOR 6---------------potong di sini
Kapan motto "maju terus, pantang mundur" menjadi suatu kebodohan?
+--------------Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
+------------------------JAWABAN KUIS e-HUMOR 5-----------------------Aku berkaki tiga. Aku berjalan tidak kenal lelah. Aku berputar tidak
mungkin pusing. Siapa aku?
Jarum Jam
+------------------------PENJAWAB KUIS e-HUMOR 5----------------------Hai ..., jumpa lagi di kolom PENJAWAB KUIS e-HUMOR 5! Wah, sepertinya tambah
ramai nih kuisnya. Nah, Kuis e-Humor 5 ini sebenarnya tidak susah, tetapi dikatakan
gampang juga tidak. Buktinya, yang menjawab benar atau salah jumlahnya cukup
seimbang.
Sebagai apresiasi bagi yang menjawab dengan benar, Redaksi e-Humor membuat
daftar nama mereka. Meskipun ada jawaban yang kurang tepat, tetapi juga tidak salah.
Redaksi memberi kelonggaran deh .... :)
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•

"balduin" <balduin(at)xxxx>

Jarum jam dong he... he... he... coba deh hitung kakinya ada berapa. Tapi bukan yang
digital lho.... (Udah pede banget, taunya-taunya salah)
Redaksi Humor: Wah ngga percuma kamu pede ngejawabnya, bener kok, jawabanmu!
•

irawati kusuma <inekusuma(at)xxxx>
jarum jam (terdiri dari jarum besar, jarum kecil, dan jarum detik ) kakinya 3, selalu
berputar tidak mungkin lelah dan tidak pusing. He.. he.. he.. pasti benar kan? Aku
yakin seyakin-yakinnya deh
Redaksi Humor: Iya deh bener, wuakaka

•

suharyanto <suharyanto(at)xxxx> Jam Dinding, Jam Tangan
Redaksi Humor: Betul

•

"Deni Lie" <denilie(at)xxxx>
Bisa jam dinding, jam meja, jam tangan, .... Yang penting jam itu pakai jarum,
bukan digital.
Redaksi Humor: Bener banget, jam yang pakai jarum

•

<Anton_Rahangiar(at)xxxx>
Jam_illah seksi sekali alias Andre dapat hadiah JAM baru.
Redaksi Humor: Ini lagi malah plesetan, tapi bener tuh jawabanmu!
Well Done

•

"Alvian Butar butar" <alvian(at)xxxx>
Jam dinding, jam tangan ....
Redaksi Humor: Right!

•

angela chitra <chau_sha(at)xxxx>
pasti jam deh... ^^
Redaksi Humor: Yup!

•

"Billy Sembiring" <billysembiring(at)xxxx>
Jam dengan 3 jarumnya

•

Martin ~ <m61r1(at)xxxx>
JAM ANALOG
==> Redaksi Humor: Yoi

Nah, selain jawaban benar di atas, Redaksi e-Humor juga ingin memberikan apresiasi
kepada yang sudah meluangkan waktu untuk menjawab, meski salah jawabannya.
Yang penting kan, usaha :)
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"Erawaty" <erawaty(at)xxxx>
Bajaj/bemo

•

Timotius Hendra <timotiushendra(at)xxxx>
Bajaj ... kaki 3, jalan tidak kenal lelah, puter ga pusing ... betul khan!

•

"Lidia Sinabang" <Lidia_sinabang(at)xxxx>
BAJAJ

•

jeremy r <dragonfly_tango(at)xxxx>
Hmm... apa yach? Pasti Bajaj, deh...!!

•

Timotius Simon Petrus <timotius_2007(at)xxxx>
Bajaj

•

"PiPa" <harlifa.christina(at)xxxx>
BMW - Bajaj Merah Warnanyaaa..

•

robert_g(at)xxxx
BAJAY BAJURI.

•

Fanny Kaseke <fanny_kaseke(at)xxxx>
Roda Becak

•

"Dessi Silaen" <dessilaen(at)xxxx>
Bemo (angkot yang beroda tiga itu lho....)

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx> =
gerobak dorong....roda 2, satu kaki di depan...bener ga ya...

•

"Ramot Sibuea" <ramotsibuea(at)xxxx>
Tripod" atau "Kaki penyangga kamera" he he he ....#

•

"usac" <svcmtr.tuban(at)xxxx>
kipas angin titik!!!

•

Hendra agus <dtasayang(at)xxxx>
Pesawat Terbang, K3, ga jln doang tapi terbang juga jd ga mungkin cape deh...,
Puter2 paling deket berkilo-kilo jaraknya gimana mau pusing hehehe....;P

•

"Fitry" <fitry.sitorus(at)xxxx>
Becak dan bajaj, roda 3.

•

diana santi <hiang_nio(at)xxxx>
bajai.... jawabnya
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“

Sahat Arianto <sarianto(at)xxxx>
bajaj

Nah, itu dia para penjawab Kuis e-Humor 5. Seru-seru kan jawabannya. Yang
sudah menjawab, terima kasih ya, udah ikutan kuis humor. Ayo, yang belum
pernah ikutan, ikutan dong. Ditunggu ya, partisipasi Anda semua dengan
menjawab Kuis e-Humor 6 di atas. Kami tunggu.
—Amsal 29:15—
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e-humor 1411/Maret/2008
Shalom,
Lagi sibuk ya? Ngintip edisi e-Humor kali ini yuk, mudah-mudahan abis baca, Anda bisa
fresh lagi :) Yuk ya yuukk ....
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Melamar Pekerjaan
Aku melamar pekerjaan dan di formulir lowongan pekerjaan, ada pertanyaan, "Umur
Ayah (jika hidup)", dan pertanyaan yang sama juga untuk ibu.
Saya mengisinya dengan 105 dan 94. Si pewawancara bertanya apakah orang tua saya
benar-benar setua itu.
Aku menjawab, "Tidak, tapi mereka pasti seumur itu jika masih hidup."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:5 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang
mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka,bahkan kenangan kepada
mereka sudah lenyap."
—Pengkhotbah 9:5—
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Tunjangan
Seorang wanita yang melamar pekerjaan ingin tahu tentang tunjangan dari perusahaan
yang dia lamar. Manajer personalia memberitahunya bahwa ia akan mendapat asuransi
kesehatan dan jiwa, namun biayanya dipotongkan dari gajinya.
Si wanita bilang, "Perusahaanku yang terakhir memfasilitasiku dengan asuransi
kesehatan, lima tahun gaji untuk asuransi jiwa, juga cuti sebulan, dan mereka tidak
memotong gajiku untuk hal-hal itu."
"Lalu mengapa Anda keluar dari perusahaan Anda?" tanya si manajer personalia.
Wanita itu mengangkat bahunya dan berkata, "Perusahaan itu bangkrut."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+7:22 >
Sumber: Good Clean Fun

“ ... demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat." ”
—Ibrani 7:22—
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Jawaban Salah
Seorang pemuda bernama Murphy melamar untuk posisi sebagai teknisi pada sebuah
perusahaan Irlandia di Dublin. Seorang pemuda Amerika juga melamar pekerjaan yang
sama. Mereka berdua dites bersama.
Setelah tes selesai, keduanya sama-sama tidak bisa menjawab satu pertanyaan.
Si manajer mendatangi Murphy dan berkata, "Terima kasih atas kedatangan Anda, tapi
kami memutuskan untuk menerima pemuda Amerika."
Murphy berkata, "Kok bisa begitu? Pertanyaan kita berdua kan sama-sama betul
sembilan. Lagian aku orang Irlandia, harusnya aku yang dapat pekerjaan ini."
"Kami memutuskan bukan berdasar jawaban yang benar, tapi jawaban yang salah,"
kata manajer.
"Bagaimana bisa jawaban yang salah dinilai?"
Manajer berkata, "Mudah. Pemuda Amerika menjawab 'Aku tidak tahu' dan kamu
menjawabnya dengan 'Aku juga tidak tahu'."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Timotius+1:12 >
Sumber: Good Clean Fun

bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus,Tuhan kita,
“ Akukarena
Ia menganggap aku setiadan mempercayakan pelayanan ini kepadaku" ”
—1 Timotius 1:12—
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e Humor Break News: SABDA Space Teens: Komunitas
Blogger Remaja Kristen
http://teens.sabdaspace.org/
Remaja adalah pribadi unik yang memiliki dunia yang dinamis dan penuh energi.
Mereka tidak mau lagi disebut anak-anak, namun mereka juga belum pantas untuk
masuk dunia orang dewasa. Karena keunikan dan keistimewaan inilah, mereka memiliki
kebutuhan yang tidak sama dengan jenjang usia-usia lainnya.
Menyadari bahwa remaja membutuhkan ruang lingkup yang berbeda dan perhatian
yang khusus, maka Yayasan Lembaga SABDA
< http://www.ylsa.org > menyediakan wadah bagi mereka dengan
meluncurkan sebuah situs komunitas blogger remaja Kristen yang diberi nama "SABDA
Space Teens" -- versi remaja dari situs SABDA Space
< http://www.sabdaspace.org/ >. Seperti halnya SABDA Space,
SABDA Space Teens diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi,
pikiran, dan pergumulan dalam bentuk tulisan, khusus untuk kaum remaja Kristen.
Bagi Anda yang tergolong masih remaja, atau Anda yang memiliki anak/adik/teman/
tetangga yang masih remaja, sebarkan informasi di atas. Untuk bergabung mudah
sekali, klik saja menu Daftar Menjadi Pengguna, kemudian isi formulir yang ada. Nah,
para remaja, tunggu apa lagi? Mari berbagi pikiran melalui tulisan dan bersiap untuk
berdampak demi kemuliaan Kristus.
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Shalom,
Halo Pembaca e-Humor. Ketemu lagi di bulan baru. Ingat tidak, pada bulan April ini
bangsa Indonesia merayakan hari apa? Kalau tidak ingat, e-Humor ingetin ya :) Pada
bulan April ini, diperingati Hari Kartini, tepatnya 21 April nanti. Nah, untuk menghargai
jasa R.A. Kartini dalam memerjuangkan emansipasi wanita, e-Humor menyajikan
humor-humor yang ada hubungannya dengan wanita. Yuk, kita simak.
Silakan juga menyimak jawaban Kuis e-Humor 6 yang lalu dan silakan menjawab Kuis
e-Humor yang ada di edisi ini.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Gangguan Pendengaran
Seorang pria berkata kepada dokternya, "Rasanya pendengaran istriku agak terganggu.
Apa yang harus kulakukan?"
Dokter menjawab, "Coba lakukan ini. Saat istrimu mencuci, berdirilah tiga meter di
belakangnya dan tanyalah suatu hal padanya. Jika ia tak menjawab, mendekatlah dan
bertanyalah padanya sampai ia mendengarnya."
Pria itu pulang ke rumah dan melihat istrinya menyiapkan makan malam. Berdiri tiga
meter di belakangnya, pria itu bertanya, "Makan malamnya apa, Sayang?"
Tidak ada jawaban, ia maju semeter dan bertanya lagi.
Masih tidak ada jawaban, jadi ia maju semeter lagi. Tidak ada jawaban juga.
Akhirnya ia berdiri tepat di belakangnya dan berkata, "Sayang, makan malamnya apa?"
"Untuk keempat kalinya, aku berkata ayam! Sebaiknya kamu cek ke dokter telinga."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+8:10 >
Sumber: Geocities

“

Lalu Ia menjawab: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan
Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itudiberitakan dalam perumpamaan,
supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun
mendengar,mereka tidak mengerti."
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e-humor 1415/April/2008
Pengorbanan
Sebelas orang bergantung pada sebuah tali yang tergantung pada helikopter, sepuluh
pria dan satu wanita. Tali itu tidak kuat menahan beban mereka semua, jadi mereka
memutuskan harus ada satu orang yang menjatuhkan diri. Jika tidak, mereka semua
akan jatuh. Mereka bingung siapa yang harus merelakan diri jatuh, tapi kemudian si
wanita mengatakan sesuatu yang menyentuh. Ia berkata bahwa ia merelakan diri jatuh
karena sebagai wanita, ia terbiasa memberikan apa pun untuk suami dan anak, dan
untuk pria secara umum, tanpa mengharap balasan.
Setelah ia selesai berkata itu, semua pria itu bertepuk tangan.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+97:11 >
Sumber: Geocities

“

Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus
hati."
—Mazmur 97:11—
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Enaknya Jadi Wanita
Suatu hari, tiga orang pria mendaki gunung dan tiba-tiba terbentang sungai yang
arusnya sangat kuat di perjalanan. Mereka harus menyeberang, tapi tidak tahu harus
bagaimana.
Pria pertama berdoa pada Tuhan, "Tolong Tuhan, beri aku kekuatan untuk
menyeberangi sungai." Puf! Tuhan memberinya lengan yang besar dan kaki yang kuat.
Akhirnya ia berhasil menyeberangi sungai setelah beberapa kali hampir tenggelam.
Melihat itu, pria kedua berdoa pada Tuhan, "Tolong Tuhan, beri aku kekuatan dan alat
untuk menyeberangi sungai." Puf! Tuhan memberinya perahu dan ia dapat
menyeberangi sungai setelah perahunya berkali-kali hampir terbalik.
Pria ketiga juga berdoa, "Tolong Tuhan, berikan aku kekuatan, alat, dan kecerdasan
untuk menyeberangi sungai." Puf! Tuhan mengubahnya menjadi wanita. Ia melihat peta,
menelusuri tepi sungai beberapa puluh meter, dan berjalan melewati jembatan.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:5 >
Sumber: Geocities
potong di sini-------------KUIS e-HUMOR 7---------------potong di sini
Olah raga apa yang paling berat?
+--------------Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!

“

Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam,tetapi orang yang
pandai tahu menimbanya."
—Amsal 20:5—
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Shalom,
Apa yang diperjuangkan R.A. Kartini dulu adalah agar kaum wanita tidak disepelekan
atau dipandang sebelah mata. Itu memang benar, wanita itu derajatnya sama dengan
pria, sama-sama makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah. Dan lagi,
memandang wanita sebelah mata itu bisa berakibat tidak baik. Maksudnya apa? Coba
deh, simak humor-humor berikut. Jangan lupa juga untuk menyimak jawaban-jawaban
Kuis e-Humor 6 yang telah dikirim para pelanggan e-Humor. Memang jawaban-jawaban
itu seharusnya ada pada edisi yang lalu, namun karena suatu hal, maka jawabanjawaban itu disertakan pada edisi ini. Selamat menyimak!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Harga Sebuah Otak
Di RS, seluruh kerabat berkumpul di ruang tunggu menunggu keluarganya yang sakit.
Akhirnya dokter datang dan dengan muka yang sedih mengatakan, "Satu-satunya jalan
agar ia tetap hidup adalah dengan transplantasi otak. Agak berisiko dan Anda harus
membeli otaknya sendiri."
Semua kerabat terdiam dan setelah beberapa saat, seseorang bertanya, "Berapa harga
otaknya?" Si dokter menjawab, "5.000 dolar untuk otak lelaki dan 2.000 dolar untuk otak
perempuan."
Situasi jadi sedikit canggung. Para pria menahan tawa, dan mencoba untuk tidak
menatap mata para wanita. Akhirnya salah seorang pria yang penasaran bertanya,
"Mengapa otak laki-laki lebih mahal?"
Si dokter tersenyum dan berkata, "Ya karena itu prosedur penghargaan suatu barang.
Kami harus menghargai otak wanita lebih murah karena sebenarnya otak wanita
biasanya telah dipakai."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+6:25 >
Sumber: Geocities

“

Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah
kamu, yang sekarang ini tertawa,karena kamu akan berdukacita dan menangis."
—Lukas 6:25—
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e-humor 1418/April/2008
Kantong Udara
Sepasang suami istri berkendara dengan mobil pada kecepatan 60 km/jam. Sang istri
yang mengemudi. Tiba-tiba suaminya berkata, "Sayang, aku tahu kita sudah menikah
selama dua puluh tahun, tapi aku ingin cerai."
Sang istri diam saja; hanya menambah kecepatan sampai 70 km/jam. Si suami
kemudian berkata, "Aku selingkuh dengan teman baikmu, ia lebih menyayangiku."
Si istri tetap diam saja, tapi amarahnya semakin meningkat senada dengan kecepatan
mobil yang terus meningkat. Si suami berkata, "Aku ingin memiliki rumah kita."
Kecepatan mobil meningkat sampai 80 km/jam. Si suami melanjutkan, "Mobil dan
rekening bank juga harus jadi milikku." Si istri menambah kecepatan sampai 90 km/jam.
Si suami yang mulai gugup berkata, "Apa tidak ada yang kamu ingini?"
Si istri berkata, "Tidak, aku sudah punya semuanya."
"Apa iya?!" kata suami. "Apa yang kamu punya?"
Tepat sebelum menabrakkan mobil ke dinding jalan pada kecepatan 100 km/jam, si istri
tersenyum dan berkata, "Kantong udara."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+5:6 >
Sumber: Geocities

“

Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlahberkata di
hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perluAllah menjadi murka atas
ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaantanganmu?."
—Pengkhotbah 5:6—
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e-humor 1419/April/2008
Jika Saja ....
Seorang pria berkendara dengan mobil menuruni bukit. Dari arah berlawanan, seorang
wanita juga mengendarai mobil.
Saat berpapasan, si wanita membuka jendela mobil dan berkata, "Babi!!" Si pria segera
membuka jendela mobilnya dan menyebut wanita itu dengan sebutan yang tak pantas.
Mereka terus berjalan ke arah masing-masing dan saat si pria berbelok, tiba-tiba
mobilnya menembus kawanan babi yang ada di jalan.
Jika saja ia tadi mau mendengarkan ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Raja-raja+3:14 >
Sumber: Geocities
PENJAWAB KUIS e-HUMOR 2-----------------------Nah, ini dia jawaban-jawaban Kuis e-Humor 6 yang lalu ..., semoga menghibur! Hampir
semua penjawab tidak menjawab sesuai dengan kunci jawaban kami ;) Hanya satu
yang benar, tapi simak semua jawaban yang masuk ya, walaupun salah, menarik juga
loh ....
•

<Suntadi_Vincentius(at)xxxx> = Pasti orang menanam padi, Kalau maju terus
mati semua padi ke injak-injak..hehehe.... ==> Redaksi Humor: Masuk akal juga,
tapi bukan itu yang kami mau. Kreatif!

•

ary herdiyanto <ary_sabtu(at)xxxx> = Ketika berada di persimpangan jalan yang
ada traffict light-nya ==> Redaksi Humor: Yah kalau traffict light-nya baru hijau,
ya maju terus aja, he ... he ....

•

"Deni Lie" <denilie(at)xxxx> = Saat kita sudah tahu ada jurang di depan kita, tapi
malah maju terus . . . ==> Redaksi Humor: Bunuh diri tuh namanya ...

•

Sahat Arianto <sarianto(at)xxxx> = Saat berada di tepi jurang. ==> Redaksi
Humor: Wah, kamu contekan sama Deni Lie ya Sahat?! :p

•

"Mariana" <mariana(at)xxxx> = pada saat di depannya ada lobang yang besar
sekalee ... bisa kecemplung kan? Bener tdk? ==> Redaksi Humor: Bener ..., tapi
bukan itu jawabnya :>
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•

"ToAr PaNtOuW" <toar_marketingmanado(at)xxxx> = Senin pagi.. boss lagi gak
mood & marah2, trus kita nyelonong ke ruangannya boss minta naik gaji ... ==>
Redaksi Humor: Wah, pasti pengalaman pribadi nich ...!

•

"dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx> =1. pada saat meluncur/jalan/loncat/lari n
sejenisnya n uda tau klo didepannya ada lobang/got/jurang tapi masih maju...2.
Klo di depannya ada tembok tapi ngotot masih mau jalan maju, wah itu seh
bukan kebodohan lagi namanya... uda oneng.... hehehehehe.... (bner kaga yak...
sok yakin gt... =p ) ==> Redaksi Humor: Yah ..., Dhika ni gimana, jawaban udah
dua, tapi masih aja kurang tepat, tapi salut deh, jawabannya seru! <Anton_Rahangiar(at)xxxx> = Demo sambil rusakin barang milik orang. ==>
Redaksi Humor: Dari jawabannya, sepertinya Anda orang yang cinta damai!
Peace!

•

"PT. Intrapenta Jaya Sakti" <info(at)xxxx> = Lha.. Kalo nyebrang jalan pas lampu
ijo, bukankan suatu kebodohan?? Akan mati tertabrak booo, hehehehehe...;p
==> Redaksi Humor: Iya sih, tapi bukan itu jawabannya ...!

•

"Alfa Omega" <alomega(at)xxxx> = Di pinggir Jurang ==> Redaksi Humor: Ini
juga komplotannya Deni Lie dan Sahat, ya? Kok, sama jawabannya :p

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx> = ketika di depan jurang dan dibelakang
adalah tempat tidur.....dari pada maju ya tidur yauw...tapi yang realistis di depan
ada debt collector.....nah jangan konyol deh...lagi bokek kok disuruh bayar utang
==> Redaksi Humor: Pikirannya tidur melulu ... ha ... ha ... just kidding! Hayo,
jangan tidur terus, hutang dibayar tu ... :p

•

irawati kusuma <inekusuma(at)xxxx> = Menjadi sebuah kebodohan bila kita
sudah tahu salah malu mengakuinya, alias kepalang basah. Sebagai anak Tuhan
Yesus, pastinya bersyukur tahu kesalahan kita di tengah jalan, dari pada
kebablasan dan mengakibatkan kesalahan yang fatal/mutlak. Dan nasi sudah
menjadi bubur. Yaitu tidak dapat diperbaiki ! Begitu, saya coba jawab. Sebab
saya bingung, quiz ini harus dijawab "bagaimana" ya ??? Kalau jawabanku salah
jangan diketawain ya...... ==> Redaksi Humor: Ngga ketawa koq Irawati,
jawabanmu bagus tu ..., ingetin kita semua untuk mau mengakui kesalahan.

•

"Tonny Sutedja" <ton_sut(at)xxxx> = Ya, kalau di depan ada ranjau ....... ==>
Redaksi Humor: Ranjau kan ga kelihatan, tapi boleh juga jawabannya.

•

"PiPa" <harlifa.christina(at)xxxx> = Berjalan menyeberangi Laut Teberau seperti
Musa namun tanpa penyertaan Tuhan! ==> Redaksi Humor: Alkitabiah banget ni
jawabannya :>

•

"GYS" <tjcbdg(at)xxxx> = kalau kita udah ada di depan jurang.. klo maju terus
pantang mundur itu = terjun tuh..alias bunuh diri.. kalau udah gitu kan gimana
ngga menjadi suatu kebodohan.. iya kan... hehehe... ==> Redaksi Humor: Yah ini
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juga kelompoknya yang jawab di depan ada jurang tadi pasti, kalian contekan
ya?! hehe ....
Semua jawaban di atas, salah semua .... Yang benar ini nih:
•

"Dalton Efraim Pelawi" <dpelawi(at)xxxx> = Pada saat lomba tarik tambang, kalo
maju terus kalah dong :) ==> Redaksi Humor: Ini dia nih jawaban yang kami mau.
Suit ... suit ... good .... good. Kamu bener-bener jadi e-Humor Subscriber of the
Day ni Dalton. Pasalnya cuma kamu doang yang jawabannya tepat. Wah,
selamat ... selamat!

Nah, gimana? Seru-seru, kan? Kalau mau yang seru-seru seperti ini, jangan lupa untuk
terus ikutan menjawab kuis-kuis humor selanjutnya, ya .... :) See you ....
+------------------------JAWABAN KUIS e-HUMOR 6-----------------------Kapan motto "maju terus, pantang mundur" menjadi suatu kebodohan?
Saat bermain tarik tambang

engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala
“ Dan jika
ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti ayahmu Daud, maka Aku akan
”
memperpanjang umurmu."

—1 Raja-raja 3:14—
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e Humor Break News: Lowongan Pekerjaan YLSA -Editor Dan Penerjemah
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) <http://www.ylsa.org> adalah sebuah yayasan
Kristen yang terbeban dalam pelayanan dunia teknologi informasi, khususnya dalam
menyediakan Alkitab dan bahan-bahan kekristenan secara tersambung (online). Saat
ini YLSA membuka lowongan untuk para profesional muda yang ingin memberikan
talenta terbaiknya untuk Tuhan dengan bekerja sebagai seorang Editor atau
Penerjemah.
Kualifikasi Khusus untuk Editor:
1. S1 Sastra Indonesia, diutamakan dari bidang linguistik.
2. Memiliki
kecintaan
terhadap
bahasa
Indonesia
dan
terbeban
dalampengembangan bahasa Indonesia.
3. Berpengalaman dalam menyunting dan menulis naskah di media massa.
Kualifikasi Khusus untuk Penerjemah:
1. S1 Sastra Inggris.
2. Berpengalaman dalam menerjemahkan naskah dari bahasa Inggris keBahasa
Indonesia dan sebaliknya.
3. Memiliki pengalaman dalam menyunting naskah terjemahan.
Kualifikasi Umum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sudah lahir baru dalam Kristus dan sudah dibaptis.
Memiliki panggilan yang jelas untuk melayani Tuhan.
Diutamakan yang belum menikah.
Menguasai tata bahasa dan EyD bahasa Indonesia.
Gemar membaca dan menulis; mampu berpikir dan mengekspresikandiri.
Memiliki profesionalitas, mampu bekerja dalam tim dengan tenggatwaktu
(deadline) yang ketat, memiliki ketelitian yang tinggi, danberkeinginan besar
untuk terus belajar.
7. Nilai tambah:
1. pernah mengikuti pelatihan penyuntingan naskah (Editor).
2. pernah mengikuti pelatihan penerjemahan naskah (Penerjemah).
3. pernah mengikuti seminar tentang bahasa Indonesia/Inggris. 8. Bersedia
ditempatkan di Solo, Jawa Tengah, minimal untuk 2 tahun.
Jika Anda atau rekan Anda merasa terpanggil dan memenuhi kualifikasi di atas, segera
kirimkan lamaran beserta kelengkapan lainnya (CV, fotocopy transkrip nilai dan ijazah,
contoh tulisan Anda, dan surat referensi) ke alamat: HRD - YLSA Kotak Pos 25/SLONS
Surakarta 57135
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Untuk informasi lebih lengkap silakan kirim e-mail ke: ==>< rekrutmen-ylsa(at)sabda.org
>

Catatan:

Silakan sebarkan informasi ini kepada mereka yang membutuhkan.
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e-humor 1420/April/2008
Shalom,
"Satu satu, aku sayang Ibu ...," masih inget kan sama lagu ini? Semua pasti tahu ya ...?
Kebanyakan orang memang mengidolakan ibunya karena perjuangannya mulai dari
mengandung, melahirkan, sampai membesarkan kita dengan kasih, yang tidak akan
pernah bisa kita balas dengan apa pun juga. Sambil mengingat-ingat jasa ibu kita, yuk
simak beberapa humor tentang ibu berikut ini!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Ibu Dan Anak
Ada seorang ibu yang menyuruh anaknya membeli gula di warung.
Ibu : "Andi, tolongin mama donk, Nak!" Beliin gula di warung.
Andi : "Enggak ah, Ma, males!"
"Ayo donk, Nak, mama butuh banget gulanya nih, buat bikin kue. Ntar deh mama
Ibu :
kasih seratus buat jajan, mau nggak?"
"Nggak mau ah, Ma. Mama aja yang pergi beli gulanya, ntar Andi kasih lima ratus
Andi :
deh ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+17:25 >
Sumber: ketawaketiwi

“ "Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya." ”
—Amsal 17:25—
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e-humor 1421/April/2008
50+50
Seorang anak yang baru pulang sekolah berteriak kegirangan memasuki rumah.
"Ibu, hari ini saya senang sekali. Saya memang lebih pandai dari teman-teman
saya yang lain. Hari ini saya dapat nilai 100."
Ibu : "Wah ..., anak ibu memang paling pintar. Mata pelajaran apa, Nak?"
Anak : "Matematika dan sejarah, Bu."
Ibu : "Dua-duanya?"
Anak : "Bukan, Matematika 50, Sejarah 50."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+11:12 >
Anak :

Sumber: Buku Pintar Ketawa

“

Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yangpandai, berdiam
diri."
—Amsal 11:12—
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e-humor 1422/April/2008
Mana Yang Lebih Hebat
Suatu hari, dua orang ibu sedang menyombongkan anak mereka masing-masing.
"Anakku memang hebat. Tidak sia-sia aku menyekolahkan dia tinggi-tinggi.
Sekarang dia sudah menjadi dokter."
Ibu II : "Anakku lebih hebat. Dia sekarang menjadi dosen di Kedokteran."
Ibu I : "Anakku luar biasa. Pasien yang datang berobat adalah orang-orang pintar
seperti dosen."
: "Anakku lebih luar biasa lagi. Dia baru saja membantu kepolisian untuk
Ibu II
mengungkapkan seorang dokter yang malpraktik."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:18 >
Ibu I :

Sumber: < pipin(at)xxxx >
potong di sini-------------KUIS e-HUMOR 8---------------potong di sini
Aku bisa berjalan dan bersiul, tapi aku ngga' bisa bicara, siapakah aku?
+--------------Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org--------------Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
+-----------------------PENJAWAB KUIS e-HUMOR 7-----------------------Sepertinya kuis e-Humor 7 ini sudah banyak yang tahu jawabannya, soalnya
kebanyakan jawaban yang dikirim ke Redaksi e-Humor, benar alias betul. Nah, simak
deh siapa aja mereka.
•

•

"Andy" <andy(at)xxxx>
So pasti Catur dong .... Kuda diangkat-angkat, benteng diangkat-angkat,
semuanya diangkat-angkat lebih berat dari angkat besi Hue he he he
==> Redaksi Humor: Iya deh, betul dan komplit jawabannya.
"Bambang SP (Yongky)" <bambang.yongky(at)xxxx>
Catur, karena harus mengangkat dan memindahkan kuda, benteng, raja,
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

perdana menteri dan tentara-tentara.
==> Redaksi Humor: Betul banget!
naomi hendrata <naomihendrata(at)xxxx>
Catur. Karena ngangkat benteng, ngangkat kuda, ngangkat raja, ngangkat
menteri atau ngangkat prajurit.
==> Redaksi Humor: Yang ini juga betul ... tul ....
samuel hendrata <samuelhendrata(at)xxxx>
Catur. Karena harus ngangkat benteng, kuda dll.
==> Redaksi Humor: Yes, kamu benar!
"GYS" <tjcbdg(at)xxxx>
Olahraga apa ya?? hmmm.. olahraga CATUR soalnya harus memindahkan
benteng, kuda, dll.. hehehe..
==> Redaksi Humor: Yach, GYS ini loh, kok pakai pura-pura ngga tahu segala.
Nah, buktinya jawabannya betul.
lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx>
CATUR karena benteng diangkat, kuda diangkat, dll.
==> Redaksi Humor: Yup, betul banget!
christy putri <christy_chris2002(at)xxxx>
main catur karena angkat raja angkat benteng angkat kuda dan angkat prajurit
dan pion-pion
==> Redaksi Humor: Hebat deh, ni juga betul.
marika kristiani <la_jolli(at)xxxx>
olah raga CATUR ==> Redaksi Humor: Singkat ..., tapi betul!
sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx>
olah raga catur... karena harus mengangkat 2 benteng, 2 kuda, 1 ratu, 1 patih, 2
menteri, belum lagi sama 8 pion, itu masih belum termasuk kalo harus makan itu
semua ... coba bayangin deh ... bisa kelenger.
==> Redaksi Humor: Nah yang ini lengkap banget jawabannya. Betul juga ya,
belum kalau makan kuda segala, berat banget ni olah raga!
"oKKy HiDaYaT" <andromeda_tyrish(at)xxxx>
CATUR!!!! soaLnya angkat-angkat benteng... Kuda... Raja.. dkk....
==> Redaksi Humor: Salut, jawabannya mantap dan benar.
awang darmawan <awan6_darmawan(at)xxxx>
Untuk Olah raga yang paling berat pasti catur, karena pekerjaannya musti
angkat-angkat. Seperti: Benteng, Kuda, Gajah dan beberapa prajurit....
==> Redaksi Humor: Hah, gajah?! yang bener aja, Awang ..., mana ada gajah di
catur, tapi ya okelah jawabanmu bener!

Nah, selain yang benar di atas, ada juga yang jawabannya salah. Siapa aja, tuh?
•

•

"Anton W" <aw(at)xxxx>
Angkat Berat... hehehe... tidak ada yang lebih berat daripada angkat berat
kecuali maksa, angkat paling berat.
==> Redaksi Humor: Oppss, masih salah, Anton, coba lagi lain kali ya ...!
"sunari" <sunari(at)xxxx> =
o ANGKAT [PALING] BERAT (?)
o SUMMO
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==> Redaksi Humor: Yah, sayang ni Sunari, jawaban dua salah semua, tapi tetap
semangat ya!
•

Irene Angelina Siahaan Irene <skaey_langit(at)xxxx> angkat Besi
==> Redaksi Humor: Bukan itu, Irene, jawabannya, coba lagi ya!

JAWABAN KUIS e-HUMOR 7-----------------------Olah raga apa yang paling berat?
Catur

“ Kecongkakan mendahului kehancuran,dan tinggi hati mendahului kejatuhan." ”
—Amsal 16:18—
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e-humor 1423/April/2008
Shalom,
Ada yang mengatakan, "Tidak ada wanita jika pria tidak diciptakan." Ungkapan ini ada
benarnya juga, karena mereka memang diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, untuk
menyemarakkan e-Humor bulan April yang identik dengan wanita, kami sajikan edisi
kali ini. Selamat menyimak!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Peran Wanita
Seorang orator pejuang hak azasi wanita berbicara dalam sebuah konferensi dan
berkata, "Akan ada di mana para pria jika tidak ada wanita?"
Ia berhenti sejenak dan kemudian melihat ke seluruh ruangan konferensi.
"Saya ulangi, akan ada di mana para pria jika tidak ada wanita?"
Dari belakang ruangan, tercuat suara yang mengatakan, "Ada di Taman Eden sedang
makan stroberi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+28:12 >
Sumber: All American Jokes

banyaklah pujian orang, tetapi jika orangfasik mendapat
“ Jika orang benar menang,
kekuasaan, orang menyembunyikan diri."
”
—Amsal 28:12—
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e-humor 1424/April/2008
Dasar Pria
Seorang wanita naik bis yang penuh sesak, kemudian seorang pria berdiri dari tempat
duduknya.
"Jangan, Anda tidak usah mengalah ..., aku sungguh-sungguh," katanya.
"Terserah," jawab pria itu. "Aku memang harus turun di sini kok."
"Dasar!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+3:27 >
Sumber: All American Jokes

“

Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya,
padahal engkau mampu melakukannya."
—Amsal 3:27—
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e-humor 1425/April/2008
Mana Yang Lebih Banyak Bicara
Jimmy mencoba untuk membuktikan bahwa wanita lebih banyak bicara daripada pria.
Untuk itu, ia menunjukkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pria, rata-rata,
menggunakan sekitar 1.500 kata per hari, jauh berbeda dengan wanita yang
menggunakan setidaknya 3.000 kata per hari.
Istrinya memikirkan hal itu sejenak dan mencoba mencari jawabannya. "Wanita,"
katanya, "pasti menggunakan dua kali lipat lebih banyak kata-kata karena mereka harus
mengulang lagi apa pun yang mereka katakan."
"Apa?" jerit suaminya kaget.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:8 >
Sumber: geocities

“

tetapi tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan lidah; ia adalahsesuatu yang
buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan."
—Yakobus 3:8—
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e Humor Break News: Lowongan Tenaga Pendidik PESTA
Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam
Yayasan Lembaga SABDA mengajak para profesional muda untuk bersama-sama
melayani Tuhan melalui dunia teknologi informasi. Melalui program pendidikan jarak
jauh, yaitu Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA), YLSA ingin
mengembangkan pelayanannya lebih luas lagi. Untuk itu, dicari tenaga PENDIDIK yang
berkualitas untuk bekerja di YLSA, dengan syarat-syarat sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sudah lahir baru dalam Kristus dan sudah dibaptis.
Pendidikan S1/S2 Jurusan PAK/Teologia.
Memiliki kemampuan menulis dan membuat modul pelajaran.
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (verbal dan non verbal).
Bisa bekerja dalam Tim.
Bisa mengoperasikan komputer dengan lancar.
Terbiasa dengan internet.
Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah.
Bersedia kerja penuh waktu (full time -- dalam kantor) dengan masa kerja
minimal 2 tahun.
10. Pria/Wanita, diutamakan belum menikah.
Jika Anda dipanggil Tuhan untuk terjun dalam pelayanan elektronik, silakan mengirim
surat lamaran dan CV secepatnya ke:
YLSA
Kotak Pos 25 SLONS
57135
atau kirim e-mail ke:
==>rekrutmen-ylsa(at)sabda.org
Untuk mengetahui pelayanan PESTA lebih lanjut, silakan berkunjung ke:
==> http://www.pesta.org/
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e-humor 1426/April/2008
Shalom,
Karena masih berada dalam bulan April, e-Humor pun masih menyajikan humor-humor
yang ada kaitannya dengan wanita. Simak deh, semoga dapat mengakhiri bulan April
yang identik dengan wanita ini dengan manis.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Permintaan Yang Sulit
Seorang pria berjalan di sepanjang pantai dan menemukan sebuah botol. Ia melihat
sekeliling dan tidak melihat siapa pun, jadi ia membuka botolnya. Seorang Jinny muncul
dan berterima kasih pada pria itu karena sudah membebaskannya. Jinny itu berkata,
"Aku sangat berterima kasih karena kau telah mengeluarkanku, jadi aku akan
mengabulkan satu permohonanmu. Aku hanya bisa mengabulkan satu permohonan."
Pria itu berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Aku sudah lama ingin ke Hawai. Aku
tidak bisa ke sana karena aku takut terbang. Kalau naik kapal, aku klaustrofobia. Jadi
aku minta dibangun jalan beraspal menuju Hawai."
Jinnny itu berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Terlalu
banyak yang harus dilakukan. Banyak sekali pasti tiang penyangga yang dibutuhkan
untuk menopang jalan itu dan bagaimana mungkin tiang penyangga itu bisa sampai ke
dasar samudera. Tidak, permintaanmu terlalu sulit untuk dilakukan."
Pria itu berpikir sejenak dan berkata kepada Jinny itu, "Ada satu hal yang selalu aku
inginkan. Aku ingin bisa memahami wanita. Apa yang membuat mereka tertawa dan
menangis, mengapa mereka temperamental, mengapa mereka sulit diajak bergaul.
Pokoknya, apa yang mereka rasakan."
Si Jinny berpikir selama beberapa menit dan berkata, "Jadi, kamu ingin jalan yang
berjalur berapa," tanyanya dengan antusias, "satu atau dua?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+2:8 >
Sumber: geocities

“

Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamumenjadi
milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu."
—Mazmur 2:8—
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e-humor 1427/April/2008
Potong Rambut Versi Wanita Dan Pria
Versi wanita:
Wanita 1 : "Oh! Kamu potong rambut ya!? Cantik sekali!"
: "Apa iya? Aku ngga begitu yakin potongan rambutku ini cocok. Maksudku,
Wanita 2
apa model seperti ini ngga konyol?"
: "Ngga! Potongan rambutmu sempurna. Aku juga ingin dipotong seperti itu,
Wanita 1 tapi aku rasa wajahku terlalu lebar. Aku rasa aku sudah terlalu lama
menggunakan model potongan rambut seperti ini terus."
: "Serius kamu?! Aku rasa wajahmu cantik. Dan kamu bisa dengan mudah
potong dengan model seperti ini -- dan model potongan rambut itu kan pas
wanita 2
sekali. Aku juga ingin potong seperti itu sebenarnya, tapi aku takut nanti
leherku terkesan panjang."
: "Ngga juga! Aku aja ingin punya leher sepertimu loh! Punya leher sepertimu
Wanita 1
pasti akan membuat orang tidak melihat bahuku yang jelek ini."
: "Kamu ngga bercanda itu! Banyak wanita yang ingin punya bahu sepertimu.
Semuanya sempurna. Maksudku, lihatlah lenganku, lihatlah betapa
Wanita 2
pendeknya lenganku. Jika aku punya bahumu, aku pasti bisa cari baju yang
pas buatku dengan lebih mudah."
Versi pria:
Pria 1 : "Potong rambut?
Pria 2 : "Iya!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+19:4 >
Sumber: geocities

“

Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca,bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak
semulamenjadikan mereka laki-laki dan perempuan?"
—Matius 19:4—
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e-humor 1428/April/2008
Malaikat Penjaga
Seorang wanita sedang berjalan ketika ia mendengar seruan, "Berhenti! Diam! Jika
kamu melangkah lagi, sebuah batu bata akan menimpamu dan membunuhmu." Wanita
itu berhenti dan beberapa detik kemudian, sebuah batu bata jatuh tepat di depannya,
wanita itu lega batu itu tidak menimpanya. Kemudian wanita itu kembali berjalan, dan
ketika ia akan menyeberang jalan, sekali lagi ada suara yang berseru, "Berhenti! Diam
di situ! Jika kamu melangkah lagi, sebuah mobil akan menabrak dan membunuhmu."
Wanita itu kemudian bertanya pada suara itu, "Siapa kamu?"
"Aku adalah malaikat penjagamu," kata suara itu.
"O, ya? Terus di mana kamu waktu aku menikah dulu?!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+121:3 >
Sumber: buffalosjokesShalom,

“

Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap."
—Mazmur 121:3—
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e-humor 1429/Mei/2008
Hai! Ketemu lagi di e-Humor edisi Mei. Tahu kan, kalau pada bulan Mei, tepatnya 2 Mei,
ada hari spesial? Apa lagi kalau bukan Hari Pendidikan. Pendidikan itu memang perlu,
karena keadaan pendidikan suatu bangsa akan menentukan ke mana arah bangsa itu.
Maka dari itu, e-Humor kali ini akan menyajikan humor-humor yang ada hubungannya
dengan pendidikan, misalnya guru, murid, sekolah, mata pelajaran, maupun jurusan
pendidikan. Nah, untuk minggu pertama ini, kami menyajikan humor-humor bertema
guru. Semoga bisa menyegarkan hari Anda.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Surat Untuk Guru
Seorang guru memeroleh surat dari orang tua murid yang mengatakan, "Anakku, Andy,
adalah seorang anak yang sangat sensitif. Jika Anda ingin menghukum anak saya,
pukul saja anak yang duduk di sebelahnya. Itu akan menakutinya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2+Korintus+4:2 >
Sumber: The Treasury of Clean Jokes

“

Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan;kami tidak
berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah.Sebaliknya kami menyatakan
kebenarandan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk
dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah."
—2 Korintus 4:2—
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e-humor 1430/Mei/2008
Pelajaran Bahasa Inggris
Dalam sebuah pelajaran bahasa Inggris, seorang guru menguji kemampuan bahasa
Inggris muridnya.
Guru : Billy, buatlah kalimat bahasa Inggris yang diawali huruf "I".
Billy : I is ...
Guru : Bukan Billy. Kalau "I" itu ngga pakai "is", tapi pakai "am". I am ... titik ... titik.
Billy : Baik .... "I am the ninth letter of the alphabet".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+7:1 >
Sumber: The Treasury of Clean Jokes

“ Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." ”
—Matius 7:1—
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e-humor 1431/Mei/2008
Guru Tegas
Saat berada dalam sebuah kelas penerbangan di Texas, aku ngantuk dan kemudian
kaget bukan main saat instruktur menanyakan sesuatu padaku.
Temanku membisikkan jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Setelah ku jawab,
instrukturku bilang, "Bagus, Letnan!" Namun kata-kata itu ditujukan untuk temanku.
"Lain kali, taruh tanganmu di lehernya untuk menggerakkan rahangnya, dan usahakan
bibirmu tidak kelihatan bergerak saat ngomong."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+1:13 >
Sumber: Good Clean Fun
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 9______________potong di sini
Bolehkah seorang pria menikahi adik perempuan jandanya?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
+________________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
8_______________________
Buat yang nggak sabar ingin tahu jawaban Kuis e-Humor 8, Redaksi sudah
menyiapkannya untuk Anda semua. Berikut adalah jawaban dari para peserta. Jangan
dilewatkan loh, karena banyak jawaban yang lucu-lucu
) Oh iya, di bawah setiap jawaban yang udah terkirim, Redaksi e-Humor
juga memberikan sedikit komentar, disimak juga ya ....
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•

"Erawaty" <erawaty(at)xxxx> Kereta Api, karena dia berjalan sambil bersiul
==> Redaksi Humor: Betul ngga ya, coba deh cek dengan jawaban di bagian
bawah! :p

•

"Fitry" <fitry.sitorus(at)xxxx>
Kereta api!
==> Redaksi Humor: Wah, jawabnya mantap, pakai tanda seru segala,
kelihatannya udah yakin banget nih.

•

<Fabiola.Melissa(at)xxxx>
Burung" ... karena mereka kan ahli bersiul, dan bisa berjalan meski sambil
lompat-lompat kecil.... he he... atau kereta api ya.... jawabannya.... berjalan
sambil bunyi "suit... suit...tut.... tut..." hehehe....
==> Redaksi Humor: Wah, jawabannya yang mana nih?!

•

"christian sn" <christiansn1(at)xxxx>
jawabannya adalah KERETA API - bisa berjalan di atas rel - bisa bersiul dengan
'teriakannya' yang khas
==> Redaksi Humor: Cek deh dengan jawaban kuis di bagian bawah.

•

"dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx>
1. Burung perkutut, bukan cuma bisa jalan, bisa terbang pulamalah.... hahahha...
(maksa banget ya jawabannya, kayanya jugasalah neh jawabnya... =p) 2. Pluit
yang dipake tukang parkir... (pasti nggak bener juga dahnih jawabannya... =p)
==> Redaksi Humor: Iya nih, agak maksa jawabannya, ha ha ....

•

<Suntadi_Vincentius(at)xxxx> Gasing
==> Redaksi Humor: Gasing?! Bisa juga, tapi bukan itu, lagian gasing kan lebih
banyak muternya daripada jalannya.

•

kezia paramita <kapewe_77(at)yahoo.com>
kue putuuuu ya bukan? hehe.... abangnya yang bisa bicara.
==> Redaksi Humor: Bukan Kezia ...!

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx>
hmmmm.... peluit.... dia bisa sial siul terus.... bisa jalan, bisa lari... tapi kalo suruh
bicara kagak bisa... he... he....
==> Redaksi Humor: Pemikirannya hampir sama nih seperti Dhika.

•

tirza vina <hapi_t(at)xxxx>
1. Burung yang lagi jogging soalnya bisa bersiul bisa jalan cumalagi off terbang
2. mobil ambulance soalnya ada suara sirine dan bisa jalan dengankeempat
rodanya.
==> Redaksi Humor: Burung jogging? Mana ada hehe .... Tapi kreatif juga
jawabannya.
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•

"Lindawaty" <purchasingkms(at)xxxx>
- burung, bisa jalan dan siul-siul tapi nggak bisa bicara. - Polisi, cuman bisa jalanjalan dan siul-siul aja di tengah jalan
==> Redaksi Humor: Bukan itu jawabannya :)

•

"GYS" <tjcbdg(at)xxxx>
Kereta Api.... soalnya bisa jalan dan bersiul tapi ngga bisa bicara. Tuuttt...
Tuutttt...." jes gejes.... "Tuuttt.... Tuttt"
==> Redaksi Humor: Wah, yang ini menghayati sekali .... seperti lihat kereta
beneran.

•

"Hendri Bun" <hendribun(at)xxxx>
KERETA API :)
==> Redaksi Humor: Mantap jawabnya, tapi tetap senyum :>

•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx>
= - Sejenis unggas (Burung), asalkan burungnya nggak sedang kena flu - Jika hal
ini bukan benda hidup, maka kemungkinan itu adalah kendaraan bermotor,
dimana radiatornya overheat (kelebihan panas) karena kekurangan air
radiatornya. - Tapi saya pikir, masa sih ada orang yang sambil berjalan dia
bersiul, lalumampu ga ya dia sambil bicara, bisa masuk guiness book of record
dong. jawabannya adalah manusia. - ada seorang kakek ompong yang sedang
mandi, dimana gigi palsunya sedang disikatnya, kan dia hanya mampu bersiul....
- Kereta api, dimana dia dapat bersiul dan berjalan tapi tidak dapat - berbicara. atau sebuah kapal laut, bisa bersiul dan berjalan diair namun tidak dapat
berbicara.
==> Redaksi Humor: Ini yang paling kreatif, jawabannya banyak banget ....
Hebat!

•

"Rudy" <rudy.lim(at)wilmar.co.id>
Tukang jualan kue putu yang lagi berjalan-jalan sambil mendorong gerobaknya di
malam hari yang sedang mencari-cari pembeli....
==> Redaksi Humor: Bukan itu jawabnya.

•

lucky morthen <morthenlucky(at)yahoo.co.id>
kalo ga salah, mobil bisa..., kereta api juga bisa.... he he he ....
puuuussssssssssiiiingggggggggg.....
==> Redaksi Humor: Yang mana nih jawabannya, mobil atau kereta?

•

daniel <cosmas_la2003(at)xxxx>
kereta api?
==> Redaksi Humor: Wah ragu-ragu ya jawabnya, kok pakai tanda tanya segala.

•

irawati kusuma <inekusuma(at)xxxx>
"KLAKSON", bisa motor bisa mobil deh.
==> Redaksi Humor: Bukan Irawati :)
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•

Tonny Sutedja <ton_sut(at)xxxx>
Kereta Api toh. Karena bisa jalan dan bisa bersiul....
==> Redaksi Humor: Mungkin iya, mungkin tidak ....

•

"Panjaitan, Pahala (KPC)" <Pahala.Panjaitan(at)xxxx>
Pasti lokomotif, iya kan??? He he he....
==> Redaksi Humor: Coba deh cocokin sendiri sama jawaban yang betul di
bawah ini.

•

"John Knight" <protoss_species(at)xxxx>
jampang tcuh.. pastchy owrang djhualan putchu, right? [cincha laura mode: ON]
==> Redaksi Humor: Ini Cinta Laura kali yaa?! :p

Nah, itu dia para penjawab dan jawabannya, seru-seru 'kan! Btw, di bawah ini adalah
kunci jawaban Redaksi. Oke kalo begitu, selamat menjawab kuis selanjutnya yang ada
pada edisi ini. Terima kasih untuk yang telah menjawab. Ikuti terus kuis-kuis lainnya.
GBU
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
8________________________
Aku bisa berjalan dan bersiul, tapi aku nggak bisa bicara, siapakah aku?
KERETA API

“

Kesaksian itu benar. Karena itu tegorlah mereka dengan tegas supaya mereka
menjadi sehat dalam iman."
—Titus 1:13—
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e-humor 1432/Mei/2008
Shalom,
Kemarin sudah ketawa-ketiwi lewat humor-humor yang ada hubungannya dengan guru,
nah sekarang giliran humor-humor bertema murid yang bikin kita ketawa.
Ngomong-ngomong soal murid, apakah setiap hari kita ingat bahwa kita adalah murid
Yesus? Nah, karena kita murid Yesus maka kita harus tetap belajar giat di dalam Dia.
Jika setiap murid Yesus terus belajar, maka masa depan bangsa kita pun akan penuh
dengan kemuliaan Allah. Anyway, selamat menyimak, semoga bisa sejenak
menghilangkan penat.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Ayah Murid Yang Beruntung
Johnny : Hai, Yah, tahukah kalau Ayah adalah seorang ayah yang beruntung?
Ayah : Kok bisa, Nak?
Johnny : Ayah tidak perlu membelikan buku baru buatku tahun ini. Aku tidak naik kelas.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:10 >
Sumber: The Treasury of Clean Jokes

kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan
“ Siapa mengedipkan mata, menyebabkan
jatuh."
”
—Amsal 10:10—
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e-humor 1433/Mei/2008
Mahasiswa Tak Tahu Diri
Donald MacDonald belajar di Universitas Inggris dan tinggal di asrama dengan anakanak lain. Setelah sebulan di sana, ibunya mengunjunginya.
"Bagaimana dengan teman-temanmu, Donald?" tanya ibunya.
"Bu," jawabnya, "mereka semua berisik. Yang sebelah ini suka membenturkanbenturkan kepalanya ke tembok dan tidak berhenti. Yang sebelah lagi setiap malam
selalu teriak-teriak."
"Oh, Donald! Bagaimana kamu bisa tahan dengan suasana berisik seperti itu?"
"Yah ..., aku tidak pedulikan mereka. Lebih baik aku diam di kamar dan memainkan
drumku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+6:15 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan;tetapi
mereka sama sekali tidak merasa maludan tidak kenal noda mereka. Sebab itu
mereka akan rebahdi antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung
jatuh pada waktu mereka dihukum, firman TUHAN."
—Yeremia 6:15—
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e-humor 1434/Mei/2008
Percuma Saja
"Percuma, Pak," kata seorang murid yang putus asa kepada guru bahasa Inggrisnya.
"Aku mencoba belajar, tapi semua yang Anda bilang masuk lewat dua lubang telinga
dan keluar dari lubang lainnya."
"Masuk dua lubang telinga dan keluar dari lubang lainnya?" tanya gurunya yang
bingung. "Kamu kan cuma punya dua lubang telinga!"
"Nah kan, Pak? Saya juga ngga pandai dalam berhitung."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+13:7 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku datang
mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon
ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma!"
—Lukas 13:7—
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e Humor Break News: Lowongan Tenaga Pendidik PESTA
Yayasan Lembaga SABDA mengajak para profesional muda untuk bersama-sama
melayani Tuhan melalui dunia teknologi informasi. Melalui program pendidikan jarak
jauh, yaitu Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA), YLSA ingin
mengembangkan pelayanannya lebih luas lagi. Untuk itu, dicari tenaga PENDIDIK yang
berkualitas untuk bekerja di YLSA, dengan syarat-syarat sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sudah lahir baru dalam Kristus dan sudah dibaptis.
Pendidikan S1/S2 jurusan PAK/Teologia.
Memiliki kemampuan menulis dan membuat modul pelajaran.
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (verbal dan nonverbal).
Bisa bekerja dalam tim.
Bisa mengoperasikan komputer dengan lancar.
Terbiasa dengan internet.
Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah.
Bersedia kerja penuh waktu (full time -- dalam kantor) dengan masa kerja
minimal dua tahun.
10. Pria/Wanita, diutamakan belum menikah.
Jika Anda dipanggil Tuhan untuk terjun dalam pelayanan elektronik, silakan mengirim
surat lamaran dan CV secepatnya ke:
YLSA
Kotak Pos 25 SLONS
57135
atau kirim e-mail ke:
==>rekrutmen-ylsa(at)sabda.org
Untuk mengetahui pelayanan PESTA lebih lanjut, silakan berkunjung ke:
==> http://www.pesta.org/
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e-humor 1435/Mei/2008
Shalom Pembaca,
Pelajaran apa yang paling tidak Anda sukai sewaktu bersekolah? Matematika? Fisika?
Sejarah? Atau sama dengan saya, saya paling tidak suka pelajaran Kimia. Tahu sendiri
kan, susahnya menghafal rumus-rumus. Tapi untungnya guru pelajaran ini sangat baik,
jadi cukup menolong saya untuk mengerti apa yang disampaikan. Apakah Anda juga
punya pengalaman yang menarik seperti pengalaman saya? Sambil mencoba
mengingatnya, mari sejenak kita simak e-Humor edisi kali ini.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Menghitung
Seorang guru bertanya kepada salah satu muridnya yang masih kecil tentang nomor
yang ditunjukkannya.
"Ya," katanya. "Aku tahu. Ayahku sudah mengajariku."
"Bagus. Nomor berapa setelah tiga."
"Empat," jawab anak itu.
"Setelah enam?"
"Tujuh."
"Pintar," kata si guru. "Ayahmu mengajarimu dengan baik. Berapa setelah sepuluh?"
"Jack," kata anak itu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+9:42 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih
baik baginya jika sebuah batu kilangandiikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke
dalam laut."
—Markus 9:42—
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e-humor 1436/Mei/2008
Jurusan Psikologi
Selama pembicaraan melalui telepon, keponakanku bilang kalau ia ambil jurusan
psikologi.
"Oh, bagus," kataku, "kamu pasti akan mulai menganalisa semua orang di keluargamu."
"Belum kok," jawabnya. "Aku baru akan ambil Psikologi Abnormal semester depan, jadi
aku akan menganalisa semua orang di keluargaku setelah aku ambil kelas Psikologi
Abnormal."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+3:14 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Dan biarlah orang-orang kita juga belajarmelakukan pekerjaan yang baik untuk
dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok,supaya hidup mereka jangan tidak
berbuah."
—Titus 3:14—
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e-humor 1437/Mei/2008
Kelas Sastra
Di kelas sastra pertamanya pada sebuah universitas, seorang mahasiswa duduk di
deretan depan.
Si profesor bilang kalau mereka semua harus membaca lima buku, dan ia akan
memberikan daftar penulis buku yang bisa mereka pilih untuk dibaca bukunya.
Lalu si profesor berjalan ke mimbar, mengambil catatannya dan berkata, "Baker, Black,
Brooks, Carter, Cook ...."
Mahasiswa baru itu dengan susah payah berusaha menulis nama-nama yang dikatakan
sang profesor sampai seseorang menepuk pundaknya.
Mahasiswa yang duduk di belakangnya berbisik, "Dia sedang mengabsen."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Yohanes+3:7 >
Sumber: Good Clean Fun
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 10_____________potong di sini
Gadis panggilan bahasa Inggrisnya apa?
Kiriman dari: irawati kusuma <inekusuma(at)xxxx>
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
9________________________
Ada salah satu penjawab, bersamaan dengan jawabannya, mengatakan bahwa humor
kali ini aneh. Memang benar, tapi Kuis e-Humor kali ini sebenarnya hanya main kata :>
Kunci untuk dapat menjawab dengan tepat cuma ada satu, yakni baca dengan cermat,
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baca lagi ... dan baca lagi sampai paham. Nah, kita lihat sekarang bagimana jawaban
para pelanggan e-Humor atas pertanyaan kemarin. Ada yang betul, ada juga yang
kejebak dengan pertanyaannya.
•

"Ferry R" <ferry-r(at)xxxx>
Bukan boleh, tapi tidak mungkin seorang laki-laki menikahi adik jandanya. Suami
janda itu siapa? Kan si laki-laki itu sendiri.
==> Redaksi e-Humor: Betul jawabannmu "Bukan boleh", tapi alasanmu salah,
coba deh baca lagi pertanyaannya.

•

"Tina" <tina(at)xxxx>
Yang pasti tidak bisa karena pria itu sudah meninggal, mana mungkin menikahi
adik janda-nya (wong istrinya sudah janda, berarti khan dia sudah meninggal....)
Bener khan, ya.....
==> Redaksi e-Humor: Nah, ini bener banget, udah gitu alasannya mantap, jelas
.... Congrats, Tina!

•

"Alice Leonardi" <alice(at)xxxx>
Lha orang sudah meninggal kok mau menikah????
==> Redaksi e-Humor: Setuju, Alice .... Btw, jawaban kamu benar tuh.

•

jonathan widjaja <angeli7on(at)xxxx>
ngga boleh karena dia udah meninggal....
==> Redaksi e-Humor: Yup, sekali lagi jawaban benar.

•

edhi setiawan <edhi_setiawan(at)xxxx>
Boleh sih boleh, mau sih mau, apa daya gak mungkin, kalau sudah punya janda
berarti sudah mati dong.
==> Redaksi e-Humor: Mantap, betul lagi.

•

"Nick Handri" <hapsanto(at)xxxx>
Tidak bisa, sebab si pria sudah almarhum.
==> Redaksi e-Humor: Wah, ini juga betul lagi, mana ni yang salah? :p

•

"dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx>
BOLEH!!! Ya iyalah, yg ga boleh itu seorang pria menikahi adik laki-laki
dudanya... (ha.. ha.. ha..) MAKSA!!! =p Akh lagia ngurusin amat seh yg mau
nikah jg dia, knapa kita nyang harus mikir... (hwahahahhaaha... contoh orang yg
males mikir.... ^^,v )
==> Redaksi e-Humor: Wah yang ini malah bolak-balik pertanyaan ini, adik
perempuan dijadikan adik laki-laki, janda jadi duda. Salah, Bro, jawabanmu.
Malas sich kamu .... (Oppss ..., hanya bercanda :p)

•

"Sermawati Tanudjaja" <sermawati.tanudjaja(at)xxxx>
Maksudnya, si pria itu menceraikan istrinya (jadi janda) lalu menikahi adik
mantan istrinya? Menurut saya , kalau orang dunia sih tidak melarang. Tapi
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secara agama, tidak boleh lah yauw....
==> Redaksi e-Humor: Nah, ini contoh lain yang ngge merhatiin pertanyaan
dengan cermat, tapi sekarang pasti mengerti. Anyway, nice try!
•

"Widi Putro" <wputro(at)xxxx>
Boleh aja kalo perempuannya mau nikah ama Mayat/Hantu? hiiiyyyy ...
==> Redaksi e-Humor: Singkat, tapi jelas. Seep!

•

"GYS" <tjcbdg(at)xxxx>
tidak boleh. bukan tidak boleh lagi malah ... tapi mana bisa.. wong udah
almarhum alias meninggal kok mau menikah lagi... hehehe..
==> Redaksi e-Humor: Yups, betul sekali!

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx>
Boleh dong....kan sama dengan adek iparnya.....he.he.bukan inses to....
==> Redaksi e-Humor: Wah, kamu kurang cermat, coba deh baca pertanyaanya
lagi :>

•

tirza vina <hapi_t(at)xxxx>
Ngga bole, karena:
1.

istrinya udah janda berarti doi udah game over donk. Masa udah game over bisa nikah
lagi, kan ngeri jadinya. Adik perempuan itu nikah sama siapa yak? * Adik perempuan itu
ternyata bukan wanita 100% (hahahah.. just kidding)
==> Redaksi e-Humor: Mantap ..., jawabannya dua, tapi yang masuk akal cuma yang
pertama tuh ....
•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx>
Ya boleh lah, kan yang meninggal suaminya, ga ada juga hubungan dengan
adiknya sih janda, nikahin juga sih janda gpp deh, tinggal piliiiiih.... (dengan
catatan prianya bukan suaminya janda ya, kan udah meninggal tuh)
==> Redaksi e-Humor: Maksudnya jandanya itu ya jandanya si pria itu, jadi ya si
pria sebenarnya udah "bye bye".

•

lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx>
Ga bisa !! tapi kalo maksa juga... silakan.... hehhe
==> Redaksi e-Humor: Ga bisa kenapa nih soalnya? :p

•

susan gautama <s4n22000(at)xxxx>
Boleh saja, kenapa ga. selama adik perempuan jandanya belum menikah dan
masalahnya adik perempuan jandanya mau ga merit sama abang iparnya :p
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==> Redaksi e-Humor: Susan, kayaknya kamu satu-satunya yang jawab boleh,
sayangnya jawabanmu salah :p
•

"Mariana" <mariana(at)xxxx>
Ya jelas Tidak bisa..soale yg pria kan dah meninggal,benar bukan?
==> Redaksi e-Humor: Benar!

•

"Unggul_Sitorus" <Unggul_Sitorus(at)xxxx>
Boleh, kalau ada yg menikahkan, & HeadLine koran besoknya akan ada:
Pernikahan terheboh sepanjang tahun... sesosok mayat menikah dgn seorang
wanita..!!" :)
==> Redaksi e-Humor: Mantap, jawabannya kreatif dan benar ni.

•

irawati kusuma <inekusuma(at)xxxx> Tidak bisa, sebab ditinjau dari si pria, kan
dia belum kawin jadi mana bisa punya janda? Tul kan?
==> Redaksi Humor: Bukan itu intinya. Dari pertanyaannya kan udah jelas, kalo
seorang pria udah punya janda itu ya berarti dia sendiri udah meninggal.

Yah itulah jawaban-jawaban untuk Kuis e-Humor 9. Seru-seru, kan? Bahkan,
jawabannya kreatif. Oke deh kalo gitu, sekian dulu. Sampai ketemu di jawaban Kuis eHumor selanjutnya. Jangan lupa jawab Kuis e-Humor yang ada di atas itu ya?! Thanks.
God bless!!
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
9________________________
Bolehkah seorang pria menikahi adik perempuan jandanya?
Tidak Boleh

“

Anak-anakku, janganlah membiarkan seorangpun menyesatkan kamu.
Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah
benar."
—1 Yohanes 3:7—
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e-humor 1438/Mei/2008
Shalom pembaca,
Akhirnya sampai juga kita di edisi e-Humor yang terakhir untuk bulan Mei. Kiranya
humor-humor yang kami pilihkan sebulan ini, dapat memberi "angin segar" untuk Anda
semua. Jangan lewatkan juga e-HUMOR BREAK NEWS yang berisi info mengenai
publikasi ICW. Sampai ketemu di edisi bulan Juni!
In Christ, Staf Redaksi e-Humor, Pipin Kuntami

Jalan Ke Sekolah
Sebuah keluarga baru bangun kesiangan, dan anak mereka yang berumur enam tahun
ketinggalan bis sekolah.
Sang ayah, meski terlambat kerja, harus mengantarnya ke sekolah. Karena ia tidak tahu
jalannya, ia menyuruh anaknya untuk mengarahkannya.
Mereka naik mobil melewati beberapa blok sampai sang anak menyuruhnya belok untuk
pertama kalinya, kemudian beberapa blok lagi sebelum belokan kedua. Perjalanan
sampai 20 menit -- namun ketika tiba di sekolah, ternyata sekolahnya dekat dengan
rumahnya.
Sang ayah, dengan agak jengkel, bertanya kepadanya mengapa ia malah mengajak
berputar-putar.
Sang anak menjelaskan, "Itu tadi jalan yang biasa dilewati bis sekolah, Ayah. Itu satusatunya jalan yang aku tahu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+17:21 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak
akan bersukacita."
—Amsal 17:21—
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e-humor 1439/Mei/2008
Perpustakaan
Judi berjalan ke perpustakaan, melihat sekeliling, dan mengantri menemui penjaga
perpustakaan.
Saat ia ketemu dengan penjaga perpustakaan, ia dengan keras berkata, "Aku mau
kentang goreng dan satu minuman dalam gelas besar."
Si petugas perpustakaan menatapnya sejenak, lalu berbisik pada Judi, "Nyonya, ini
perpustakaan!"
Judi mengangguk dan berkata, "Oh iya, aku lupa."
Kemudian dia berbisik sepelan mungkin, "Aku mau kentang goreng dan satu minuman
dalam gelas besar."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+13:16 >
Sumber: Good Clean Fun

“ Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." ”
—Matius 13:16—
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Alamat E-Mail
Tahun ajaran baru selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik bagi konsultan
komputer di sekolah. Pertanyaan yang banyak muncul adalah mengenai bagaimana
memakai e-mail dan menggunakan internet.
Salah satu anak yang benar-benar lugu, kemarin datang ke kantor konsultasi dan
mengeluh karena e-mailnya tidak berfungsi. Usahanya untuk mendapat tiket secara
online dalam sebuah konser di sekolah selalu berujung pada dikembalikannya emailnya.
Ia menunjukkan alamat e-mail yang ia tuju. Lalu oleh petugas kantor, ia ditanya dari
mana ia mendapat alamat e-mail yang tidak biasa itu.
Ia menjawab, "Dikatakan dalam iklan konser itu: 'Dimulai(at)07.30'."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:22 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapisiksaan bagi
orang bodoh ialah kebodohannya."
—Amsal 16:22—
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e Humor Break News: Publikasi ICW
Publikasi ICW (Indonesian Christian WebWatch) adalah newsletter/majalah elektronik
yang diterbitkan sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) melalui jaringan
sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network). Publikasi ini berisi ulasan berbagai
situs Kristen dan milis Kristen baik dari Indonesia maupun mancanegara yang disajikan
berdasarkan topik yang sedang diangkat. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan
artikel-artikel menarik mengenai kekristenan dan informasi seputar dunia internet. Nah,
agar tidak ketinggalan informasi tentang situs Kristen terbaru segeralah berlangganan
ICW.
==> <subscribe-i-kan-icw(at)hub.xc.org> [berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/[arsip]
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e-humor 1441/Juni/2008
Shalom,
Halo ... para Pelanggan e-Humor, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda melalui
publikasi e-Humor bulan Juni. Kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk menikmati
humor-humor yang ada hubungannya dengan transportasi. So, simak deh! Semoga
memberkati. O iya, jangan lupa untuk menjawab kuis yang ada di bagian bawah ya ...!
Seperti kuis yang lalu, kuis yang kami sematkan pada edisi ini juga merupakan kiriman
dari pelanggan e-Humor.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Kijang Tiada Duanya
Suatu hari Raja Daud yang gemar berburu dibuat jengkel oleh kijang buruannya, yang
seolah-olah mengejek dirinya. Entah mengapa, tidak seperti biasanya, kali ini bidikan
Raja Daud meleset.
Karena berkali-kali panahnya tidak mengenai sasaran, akhirnya dengan lelah dan putus
asa, Raja Daud beristirahat di bawah pohon dan bergumam, "Kijang memang tiada
duanya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+40:29 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Tawa 3

“

Dia memberi kekuatan kepada yang lelahdan menambah semangat kepada yang
tiada berdaya."
—Yesaya 40:29—
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Pilot Panik
Seorang pilot yang panik menelepon darurat menara kendali, "Saya kehabisan bensin
pada ketinggian 500 mil di atas Samudera Hindia -- minta petunjuk, cepat."
Menara kendali kemudian menjawab, "Tirukan saya -- 'Bapa kami di surga,
dikuduskanlah nama-Mu ....'"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+50:15 >
Sumber: Book of Humour

“

Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan,Aku akan meluputkan engkau, dan
engkau akan memuliakan Aku."
—Mazmur 50:15—
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Melanggar
Sigit mengajak Budi mencoba mobil barunya.
"Awas, lampu merah. Stop!" teriak Budi panik.
"Tenang saja ..., iparku sudah dua tahun tidak memedulikan lampu merah dan nyatanya
tidak terjadi apa-apa."
Di perempatan kedua, lampu merah menyala. Lagi-lagi, Sigit dengan tenang melanggar
lampu merah. "Sudah kukatakan, iparku sudah dua tahun selamat-selamat saja
melewati perempatan yang lampunya sedang merah. Tenanglah!!"
Tiba di perempatan ketiga, lampu hijau menyala. Sigit menghentikan mobilnya.
"Jalan terus! Lampu hijau!" teriak Budi tegang.
"Tenang, bila aku jalan terus, kau bisa bayangkan apa kejadiannya bila tiba-tiba iparku
muncul dari kiri atau kanan kita?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+51:13 >
Sumber: Buku Pintar Ketawa
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 11_____________potong di sini
Yang bikin belum butuh, yang beli tidak pakai, dan yang pakai tidak pesan. Apakah
itu????
Kiriman dari: dhika <staffwaralaba3(at)xxxx>
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
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_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
10_______________________
Halo ketemu lagi!!! Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Irawati
Kusuma atas kiriman soal kuis untuk e-Humor. Kuis kali ini lumayan menjebak, tapi
sebenarnya jawabannya sangat mudah dan istilahnya sudah sering kali kita pakai dan
dengar. Mau tahu jawabannya? Coba deh, simak jawaban-jawaban pelanggan e-Humor
berikut ini.
•

Tina <tina(at)xxxx>
Kalo ngak yang serius sih jawabannya: CALLING GIRL, ya
==> Redaksi e-Humor: Memang ngga serius, Tina, tapi jawabannya bukan itu.

•

st(at)ndy <sty(at)xxxx>
Girl/Young Women
==> Redaksi e-Humor: Oppss, sori ..., kayaknya jauh deh!

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx>
call girl ... he ... he ... jangan viktor ya......
==> Redaksi e-Humor: Ngga viktor koq, lagipula jawabannya bukan itu.

•

Henik Windaningrum <henik_winda(at)xxxx>=
Miss Call .... Tul nggak??
==> Redaksi e-Humor: Nah, ini baru benar!

•

John Knight <protoss_species(at)xxxx>
Call girl >sebenarnya ada istilah yang lebih spesifik, cuma gue takut ada salah
persepsi negatif [ciee... sok rohani... tuh ada lingkaran di atas kepala gue]
==> Redaksi e-Humor: Mana lingkarannya, kok ngga lihat?! Ha ha ha, sori, John,
bukan itu jawaban yang si Irawati maksud.

•

Sinnia Suzana <soezhane(at)xxxx>
Gadis Panggilan bahasa Inggrisnya adalah Hocker alias WTS... he he he he
bener ga yach ... Cheers
==> Redaksi e-Humor: Wah, bukan ..., kaloo jawabannya itu, berarti bukan
humor donk!:p

•

GYS <tjcbdg(at)xxxx>
Hmmm... ada beberapa versi sih,

1. versi asli: biippp.. bbiipp.. *sensor* ngga pantas di ucapkan,
2. versi humor: calling girl,
3. versi teka-teki: waitress (kan sering dipanggil sama pelanggan gadis-gadis ini):
"Mba, Mba, pesen es teh manis nya satu."
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"Mba, mba, minta bill nya donk." he he he he ....
==> Redaksi e-Humor: Jawabanmu kreatif GYS, cuman sayang, ngga adayang tepat.
Kita tunggu jawabanmu lagi di kuis selanjutnya. - lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx>
buterfly night, he he he....
==> Redaksi e-Humor: Bukan, Lucky. Kalau ini kan, judul lagunyaTitiek Puspa :pTonny Sutedja <ton_sut(at)xxxx> Apa ya? Call Girl? Tetapi terlalu resmi kali. Mbak aja
deh he he he.
==> Redaksi e-Humor: Ha ha ha ...., bukan, Ton!
•

tirza vina <hapi_t(at)xxxx> Hooker (maap kalo kasar) Call girl
==> Redaksi e-Humor: Ngga apa-apa, Tirza, ngga kasar kok, kan memangitu
bahasa Inggrisnya, cuma masih ngga benar jawabannya :>Yah, itulah jawabanjawaban untuk Kuis e-Humor 10. Seru-seru, kan?!Sayang, cuma satu yang betul
-- Henik Windaningrum. Tapi benar, kan!?Jawabannya adalah istilah yang umum
dipakai dan didengar akhir-akhirini, MISSCALL. Nah, itu dia jawaban-jawaban
kuis e-Humor 10 yang telahmasuk ke meja Redaksi. Terima kasih bagi yang
sudah berpartisipasi.Kami tunggu jawaban Anda untuk kuis e- Humor 11 yang
ada di atas.Tuhan memberkati.

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
10_______________________
Gadis panggilan bahasa Inggrisnya apa?
Misscall

“

Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan
pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu."
—Mazmur 51:13—
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e-humor 1444/Juni/2008
Shalom,
Yang terbayang saat kita mendengar alat transportasi pastilah mobil, motor, bis,
pesawat, dan lain-lain. Tetapi, kaki kita pun sebenarnya adalah alat transportasi, loh!
Kuda juga demikian. Ingin tahu lebih jelasnya, coba simak deh humor-humor di bawah
ini. Jangan lewatkanjuga e-HUMOR BREAK NEWS yang berisi info mengenai publikasi
ICW.Selamat menikmati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Guna Kaki
Seorang anak pendeta yang telah remaja merengek-rengek minta diizinkan ayahnya
memakai mobil untuk membeli dua botol minuman di sebuah toko yang tidak begitu jauh
dari rumahnya.
"Anakku," tegur ayahnya. "Untuk apakah kedua kakimu yang diciptakan Tuhan ini?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+6:13 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Tawa 3

“

"Satu untuk menginjak rem. Dan satunya lagi untuk menginjak gas," jawab
anaknya tak mau kalah. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota
tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah
dirimukepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yangsekarang
hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi
senjata-senjata kebenaran."
—Roma 6:13—
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e-humor 1445/Juni/2008
Jatuh Dari Kuda
Dua sahabat sedang menonton film koboi yang dibintangi Clint Eastwood. Ketika Clint
sedang memacu kudanya ke kota tempat bandit-bandit sudah menunggunya, sahabat
pertama berkata, "Taruhan, yuk. Dia pasti terjatuh dari kudanya."
"Jangan bodoh. Clint tidak pernah jatuh dari kudanya. Ayo taruhan!"
Ternyata Clint terjatuh. "Apa kataku ...," kata sahabat yang pertama, "soalnya aku
sudah pernah menonton film ini."
"Aku juga pernah. Tapi kupikir ..., enggak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama
kedua kalinya!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:130 >
Sumber: Buku Pintar Ketawa

“

Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberipengertian kepada
orang-orang bodoh."
—Mazmur 119:130—
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Masalah Kilometer
Judi mencoba menjual mobilnya. Ia kesulitan menjual mobilnya karena kilometer yang
ada di spedometer telah mencapai 250.000 km.
Suatu hari, ia menceritakan masalahnya itu pada temannya. Temannya berkata, "Ada
satu cara yang bisa membuat mobilmu mudah dijual, tapi ngga legal."
"Ngga masalah," jawab Judi, "saya benar-benar harus menjual mobil ini."
"Oke," kata temannya. "Ini alamat teman saya. Ia buka bengkel. Katakan padanya aku
yang menyuruhmu ke sana dan ia akan membuat kilometermu jadi 50.000. Setelah itu,
mobilmu kan pasti mudah untuk dijual."
Minggu berikutnya, Judi membawa mobilnya ke bengkel itu. Dua minggu kemudian,
teman Judi bertanya kepadanya, "Sudah laku mobilmu?"
"Ngga," jawabnya, "kenapa harus dijual? Kan baru jalan 50.000 km ...!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+1:6 >
Sumber: Good Clean Humor

“

Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang,sebab
orang yang bimbang sama dengan gelombang laut,yang diombang-ambingkan
kian ke mari oleh angin."
—Yakobus 1:6—
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e Humor Break News: Publikasi ICW
Publikasi ICW (Indonesian Christian WebWatch) adalah newsletter/majalah elektronik
yang diterbitkan sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) melalui jaringan
sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network). Publikasi ini berisi ulasan berbagai
situs Kristen dan milis Kristen baik dari Indonesia maupun mancanegara yang disajikan
berdasarkan topik yang sedang diangkat. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan
artikel-artikel menarik mengenai kekristenan dan informasi seputar dunia internet. Nah,
agar tidak ketinggalan informasi tentang situs Kristen terbaru segeralah berlangganan
ICW.
==> <subscribe-i-kan-icw(at)hub.xc.org> [berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/[arsip]

115

HUMOR 2008
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Shalom,
Salah satu pengalaman paling buruk tentang berkendara yang pernah saya alami yaitu
ditabrak lari. Aduh ..., rasanya sebel setengah mati! Pengen marah juga percuma, jadi
bisanya cuma nangis :(
Mudah-mudahan Anda belum pernah mengalami seperti apa yang saya alami. Daripada
membayangkan yang ga enak gitu, mending liat aja e-Humor kali ini, yuk ...!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Keselamatan Di Tangan Supir
Seorang pendeta mewawancarai dua orang pemuda. Satu dari Amerika, yang lain dari
Rusia.
"Bila Anda naik kendaraan umum yang melaju dengan kencang, apa tindakan Anda?"
tanyanya kepada pemuda Amerika.
"Berdoa kepada Tuhan, sebab keselamatan ada di tangan Tuhan."
"Dan Anda sendiri bagaimana?" tanya pendeta kepada pemuda Rusia.
"Mengingatkan supir yang ugal-ugalan itu, sebab keselamatan kita saat itu berada di
tangan supir."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Timotius+3:15 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Tawa 3

“

Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat
memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatanoleh iman
kepada Kristus Yesus."
—2 Timotius 3:15—
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Supir Taksi
Dalam sebuah perjalanan bisnis ke India, aku tiba di bandara Delhi dan naik taksi ke
hotel, di mana aku disambut oleh seorang among tamu hotel yang ramah.
Supir taksi meminta delapan dolar AS sebagai ongkosnya. Nampaknya masuk akal, jadi
aku beri saja dia delapan dolar. Tapi si among tamu itu merebut uang itu dan memarahi
supir taksi, mengatainya ngga tahu diri dan memalukan negara karena mencoba
memeras turis. Among tamu itu memberikan empat dolar pada supir itu dan
menyuruhnya jangan kembali lagi. Saat taksi itu pergi, among tamu itu mengembalikan
yang empat dolar dan bertanya, "Bagaimana perjalanan Anda, Tuan?"
"Menyenangkan ..., sampai kamu mengusir supir taksi yang membawa koporku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+10:24 >
Sumber: Good Clean Humor

“

Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri,tetapi hendaklah tiaptiap orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Tabrak Lari
Seorang pria menemui bemper mobil yang diparkirnya rusak, namun mobil yang
menabraknya sudah pergi.
Kemudian ia agak lega melihat sebuah kertas di jendela kaca mobilnya. Tertulis, "Ada
setidaknya dua puluh orang yang melihatku menulis pesan ini. Mereka pikir aku menulis
nama, alamat, dan nomor teleponku. Padahal tidak!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:25 >
Sumber: The Treasury of Clean Jokes
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 12_____________potong di sini
Berapa jenis hewan yang dibawa Musa dalam bahteranya?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
11_______________________
Wah, sepertinya kuis yang dikirimkan salah satu pelanggan e-Humor -- dhika -- ini
sudah banyak didengar orang. Banyak banget yang menjawab kuis yang satu ini, dan
hebatnya lagi hampir semuanya benar. Oke deh, simak saja jawaban-jawaban dari para
pelanggan setia e-Humor berikut ini.
Ada yang jawabannya singkat, tapi langsung ngena.
•

Ahardy <ahardy(at)xxxx> = Peti mati atau peti jenasah.

•

"Andy" <andy(at)xxxx> = PETI MATI
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•

"Alvian Butar butar" <alvian(at)xxxx> = peti mati

•

"Lindawaty" <purchasingkms(at)xxxx> = Yah Peti Mati donk .... ^^

•

"Lenny Halim" <lennyhalim(at)xxxx> = peti mati

•

amalia gitayantri kurniawati <amalia_180187(at)xxxx> = pasti peti mati kan ....

•

Angella Marryza <angel_marryza(at)xxxx> = peti mati ya .... hehe

•

"Jekson K Sinaga" <milis4jack(at)xxxx> = Peti mati :D

•

arianto Kurniawan <arianto.kurniawan(at)xxxx> = Peti Mati

•

Amee <marzet(at)xxxx> = Kalo ngga salah jawabannya Peti mati/Peti mayat/Peti
Jenazah :)

•

lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx> = peti mati dong ... hehhehe

•

Hanna Djayaputra <nadjayap(at)xxxx> = PETI MATI .... Pasti betul deh ...
hehehehe ....

Ada yang jawabannya benar, tetapi ragu-ragu dalam menjawab:
•

Nadia Handaya <nadiaa_8(at)xxxx> = peti mati bukan? hehehe

•

monika <taxdept(at)xxxx> = pasti jawabannya peti mati, bnr ga?

•

"Bambang SP (Yongky)" <bambang.yongky(at)xxxx> = Ah ini mah gampang atuh
.... Peti Mati, kan?

•

yohana sembiring <joisfunky(at)xxxx> = pasti peti mati ... tul gak?

•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx> = Peti mati (peti jenasah) hahaha benar ga
ya ....

•

monica silviani <monica_aoc(at)xxxx>= Mmm ..., kayaknya peti mati dech.

•

Lina Zheng <hope07_hao(at)xxxx> = mungkin Peti Mati, benar nga yach?

Nah, ada juga yang jawab sambil takut ....
•

yohanny (nani) <marketing(at)xxxx> = PETI MATI ... hi ... hi ... atuuttt ....

•

"Hendri Bun" <hendribun(at)xxxx> = Peti mati hehehe ... ihhh seyemmmmmm
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•

<Benny_Sianturi(at)fmi.com><Benny_Sianturi(at)xxxx> = Batu nisan barangkali
ya ...? Iiii sereem ....

Yang lainnya, jawabnya pakai komentar yang lumayan panjang.
•

"Tina" <tina(at)xxxx>= PETI MATI. Khan yang bikin belum butuh (dia

bikin karena dipesan orang) dan yang pesan bukan dia pakai (dia masih hidup makanya
bisa pesan) dan yang pakai bukan dia yang pesan (doi sudah almarhum alias mati/buat
ngubur dia itu)
•

"Manik, Balduin" <balduin(at)xxxx> = Batu Nisan ... ya iyalah ...

masa' ya iyadong he..he..he..(^_^) bener khan ... bener dong ... bener yaaaaaaaa ....
•

"GYS" <tjcbdg(at)xxxx> = hadiah atau kado, isinya sih apa aja ... mo

baju kek, mo celana kek, mo dompet kek, ga masalah tuch, ^^ kan tuh yang bikin tuh
kado belom butuh juga tapi tetep bikin. Produksi terus, namanya juga buka usaha, hehe
.... Nah yang beli kan tidak pakai, orang namanya kado buat di kasihin sama orang laen,
jadi yang beli ngga pake donk, nah klo yang pake kan emang ngga pesan, kan di kasih
sama yang ngasih kado, hehehe ....
•

"Pongky" <pongky.hananta(at)xxxx> = jawbannya tentu saja peti mati,

emang yang mo pake beli sendiri hehehe, kurang kerjaan.
•

Andreas Thama <ak_thama(at)xxxx> = peti mati atau batu nisan alias

bongpai. iya kan? (oya kalo mo pesan kan boleh-boleh aja om ...)
•

LUKY HANDOKO <luky_handoko(at)xxxx> = Saya Luky, pertama kalinya

ikut jawab kuis e-humor ni .... Emmm ..., kayaknya mbah buyutku dah pake semua deh.
Jawabnya peti mati, kan? (PD buanged!) Y maap klo salah ....
•

"Jessica Wilona" <jessica.chika(at)xxxx> = pasti peti mati khan!!!

Yang bikin ga butuh, yang beli, kan bukan mayatnyaa, sedangkan yang butuh udah
mati, jadi dipesenin sama orang lain. weheehehehehehe... bener ga ya???
•

"John Knight" <protoss_species(at)xxxx> =

1. Payung (kecuali beli nya karena kehujanan, langsung dipake)
2. Toilet
3. ... out of idea ... nyerah dech ....
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•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)xxxx> = Peti Mati (Tapi kadang-kadang

ketika masih hidup ada yang pesan dulu lho ... disimpan beberapa tahun baru dipakai
ketika meninggal ....)
Nah, itu dia jawaban kuis e-humor 11. Semoga dapat menghibur dan menjadi berkat.
Kami tunggu ya jawaban kalian semua di kuis-kuis selanjutnya. Terima kasih untuk
yang sudah menjawab dan mengirimkan kuis. God bless.
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
11_______________________
Yang bikin belum butuh, yang beli tidak pakai, dan yang pakai tidak pesan. Apakah itu?
Kiriman dari: dhika <staffwaralaba3(at)xxxx>
Peti Mati

“

Barangsiapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena
Tuhan tidak memandang orang."
—Kolose 3:25—
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Shalom,
Jalan-jalan bersama orang yang kita sayangi sudah pasti menjadi saat-saat yang
menyenangkan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak disukai? Kalau bisa memilih,
biasanya kita memilih untuk tidak pergi bersamanya, bukan? Punya pengalaman yang
demikian? Mudah-mudahan e-Humor kali ini bisa membantu melupakan kenangan yang
tidak menyenangkan bersama orang yang tidak Anda sukai itu :). Simak pula e-HUMOR
BREAK NEWS yang kali ini mengetengahkan publikasi e-Leadership.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Pendeta Vs Petugas Parkir
Seorang pendeta meninggalkan pesan pada secarik kertas yang diletakkan di antara
kaca dan "wiper" mobilnya. Pesan itu berbunyi: "Sudah sepuluh kali saya berkeliling
blok ini, tidak ada tempat parkir yang saya temukan, maka saya terpaksa parkir di sini.
Ampunilah kami akan segala kesalahan kami."
Ketika ia kembali ke mobilnya, ia mendapatkan pesan dari petugas parkir di tempat
yang sama. Pesan itu berbunyi: "Sudah sepuluh tahun saya bekerja di sini. Apabila
saya tidak memberikan surat tilang parkir kepada Anda, maka saya akan dipecat.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+1:12 >
Sumber: 110 Humor Penyegar Tawa 3

“

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah
tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikanAllah kepada
barangsiapa yang mengasihi Dia."
—Yakobus 1:12—
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Kakek Naik Mobil
Seorang kakek naik mobil bersama cucunya yang berusia sembilan tahun, dan tidak
sengaja menekan bel mobil. Sang cucu menoleh dan melihatnya minta penjelasan.
Kata sang kakek, "Aku tidak sengaja menekan belnya."
Jawabnya, "Aku tahu, Kakek."
Si kakek bingung, "Kok kamu bisa tahu?"
Jawabnya, "Karena Kakek ngga bilang 'bodoh!' setelah bel bunyi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:8 >
Sumber: Good Clean Humor

“

"Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram,kejahatan, fitnah
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu."
—Kolose 3:8—

123

”

HUMOR 2008
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Naik Pesawat Pertama Kali
Seorang wanita lansia, naik pesawat untuk pertama kalinya, sangat senang melihat pilot
pesawat berjalan di lorong pesawat sambil menyapa penumpang dan memeriksa
pesawat.
"Pak," kata wanita mungil itu, "kamu akan membawaku turun dengan selamat, kan?"
"Tentu," kata sang kapten. "Aku belum pernah meninggalkan penumpang di atas kok!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+18:10 >
Sumber: The Treasury of Clean Jokes

“

"Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia
menjadi selamat."
—Amsal 18:10—
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Ibu Sang Anjing
Seorang pemuda berbakat sedang berjalan dan kemudian datanglah seorang pria dan
anjingnya. Anjing kecil itu bernyanyi. Ia memiliki suara yang bagus dan pemuda itu
berkata, "Datanglah ke kantorku. Aku ingin mengontrakmu dan anjingmu. Anjing ini
dapat membuat kita kaya."
Pria itu membawa anjing kecilnya ke kantor si pemuda. Anjing kecil itu baru akan
menyelesaikan lagu berjudul "La Donna E' Mobile" (dan bersuara seperti Luciano
Pavarotti), saat seekor anjing besar berlari masuk ruangan dan menggondol anjing kecil
itu keluar dari kantor.
Si pemuda berteriak, "Hentikan dia. Ia membawa kabur peruntungan kita!"
Si pria menjawab dengan sedih, "Tidak ada gunanya. Itu tadi ibunya. Ia tidak ingin
anaknya menjadi seorang penyanyi. Ia ingin anaknya menjadi seorang penghibur."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:22 >
Sumber: doghause

“

"Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan
menambahinya."
—Amsal 10:22—
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e Humor Break News: Jadi dan Bentuklah Seorang
Pemimpin
Anda adalah orang yang dapat membawa organisasi kepada arah yang semakin baik!
Bentuk diri Anda untuk menjadi seorang pemimpin Kristen sejati, maka Anda akan
dapat membentuk penerus-penerus pemimpin Kristen yang kompeten pula.
"Everything rises and falls on leadership" -- begitulah kata John C. Maxwell, seorang
pakar kepemimpinan, yang mengisyaratkan bahwa segala sesuatu bergantung pada
kepemimpinan. Tak dapat disangkal lagi, jalannya organisasi, baik organisasi Kristen
maupun sekuler, tergantung dari sebuah kepemimpinan.
Mulailah membentuk diri menjadi seorang pemimpin Kristen dengan berlangganan
Publikasi e-Leadership! Dapatkan dengan GRATIS artikel, tips, inspirasi, serta bahanbahan lain yang pasti membantu dan menginspirasi untuk dibentuk dan menjadi
seorang pemimpin Kristen yang handal.
Segeralah berlangganan publikasi e-Leadership! Cukup kirim e-mail kosong ke:
subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org atau mengontak redaksi di alamat:
leadership(at)sabda.org. Sekali lagi, tidak dipungut biaya alias GRATIS untuk
berlangganan. Ayo, jangan tunda lagi!Shalom Pembaca e-Humor,
Jumpa lagi dengan Redaksi e-Humor! Kali ini kami hadir dengan menyajikan berbagai
humor ringan seputar dunia binatang. Ayo, kendurkan urat-urat wajah dengan
tersenyum sejenak membayangkan tingkah lucu mereka :) Jangan lupa pula untuk
menyimak jawaban kuis edisi lalu dan ikutan menjawab kuis edisi ini!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami
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Museum Dinosaurus
Dalam sebuah museum dinosaurus, seorang pemandu tur yang masih muda membawa
rombongan tur menjelajahi museum sambil memberikan penjelasan. Ia menerangkan
bahwa salah satu dinosaurus yang ada di sana berusia dua juta tahun dan enam bulan.
Salah satu orang tua dalam rombongan tersebut terkesan dengan pemandu itu karena
mengetahui usia dinosaurus itu dengan tepat. Orang tua itu lalu bertanya, "Bagaimana
kamu bisa menentukan dengan tepat usia dinosaurus itu?"
Si pemandu tur menjawab, "Gampang kok, saat aku mulai bekerja di sini enam bulan
lalu, kata supervisorku, dinosaurus itu usianya dua juta tahun."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:27 >
Sumber: javacasa

“

"Takut akan TUHAN memperpanjang umur,
tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek."
—Amsal 10:27—
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Dikejar Singa
Seorang misionaris sedang berada di Afrika. Suatu hari, ia melewati sebuah hutan
untuk ke suatu desa. Tiba-tiba seekor singa mulai mengejarnya. Dia berlari secepat
mungkin, namun si singa semakin dekat. Akhirnya misionaris tadi berhenti dan
berteriak, "Ya Tuhan, tolong jadikan singa ini Kristen."
Singa itu mendekat, menyatukan kedua telapak tangannya dan sambil menunduk ia
berkata, "Ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang akan kami makan ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+2:7 >
Sumber: doghause
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 13_____________potong di sini
Selain bayangan, apa yang selalu mengikuti ke mana kita pergi?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
12_______________________
Halo Pembaca e-Humor. Ah ... senang sekali rasanya kembali menjumpai Anda semua
di bagian kuis ini. Kuis e-Humor yang kemarin kami ajukan mendapat banyak
tanggapan. Mungkin karena pertanyaannya yang gampang kali ya?! Sebagai orang
Kristen, kita semua pasti sudah tahu jawaban untuk kuis yang satu ini. Cuma sayang,
kadang kita tidak terlalu teliti. Hasilnya, pertanyaan yang gampang dijawab dengan
jawaban yang salah. Pertanyaan Kuis e-Humor 12 memang terkesan gampang, tapi
sebenarnya menjebak. Secara umum, penjawab kuis yang satu ini dapat digolongkan
menjadi dua bagian besar -- yang terjebak dan yang waspada. Kita mulai dulu ya
dengan yang terjebak ... :p (Ayo dong yang teliti .... :p)
•

Mariana <mariana(at)xxxx> = Ada 2 jenis yaitu jantan & betina.
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•

Hendri Bun <hendribun(at)xxxx> = Dua. Jantan dan betina. Bener

gak sih???
•

Nick Handri <hapsanto(at)xxxx> = Dua, cowok dan cewek.

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx> = cuman ada 2 jenis saja .....

cowok cewek..hua.ha.ha.
•

monika <taxdept(at)xxxx> = ya sepasanglah masa ya sepasang dong hehe

•

Irawan & Rosita <irawan(at)xxxx> = Cuma 2 kaleee, jantan dan betina
-)

•

Sarfrika Hutauruk <sarfrika(at)xxxx> = 2 jenis .... jantan

dan betina he he he (betul kan? **yakin banget**)
•

jhandriadi <jhandriadi(at)xxxx> = 2, jantan dan betina.

•

David ~ pandj(at) <pandj(at)xxxx> = Yang pasti 2 (dua) doooong ...;

Jantan & Betina he..he..he..
•

Deni Lie <denilie(at)xxxx> = Cuma 2, yaitu Jantan dan Betina

•

amalia gitayantri kurniawati <amalia_180187(at)xxxx> = cuma 2

aja, jenis jantan dan betina. betul kan .... =)
•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx> = satu pasang (dua jenis) satu

betina dan satu lagi jantan...hehehe bener kan...
•

Michael Bastian <michael_bastian(at)xxxx> = 2 jenis, jantan dan

betina (bener nggak ya, he he ...)
•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)xxxx> = 2 (dua) : jantan dan betina

•

Adrianto wicaksono <adri_wictjaksono(at)xxxx> = ngga banyak,

sepasang kan........hi...hi...hi
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•

Okky Hidayat <andromeda_tyrish(at)xxxx> = hohoho... 2 donK ....

jantan n betina ....
•

monica silviani <monica_aoc(at)xxxx> = Ya pasti 2 jenis, jantan

dan betina.
•

Ferry R <ferry-r(at)xxxx> = 2 Jenis, jantan dan betina.

Nah, berikut ini orang-orang yang waspada dengan pertanyaan yang kami sodorkan ....
•

Bambang SP (Yongky) <bambang.yongky(at)xxxx> = Tidak ada, yang bawa

hewan dalam bahtera kan Nabi Nuh. Ah pertanyaan menjebak nih ....
•

Manik, Balduin <balduin(at)xxxx> = Kaya'nya ngga ada deh .... Masa'

saingan sama Nuh sih ... he ... he .... Hayo yang salah coba deh ikutan sekolah minggu
lagi ... qe ... qe ... qe ....
•

dhika <staffwaralaba3(at)xxxx> = Wakakakkkakakkakakakkkkk .... Ya

mana ada yang dibawa Musa? Orang yang disuruh Tuhan untuk naik ke dalam bahtera
kan Nabi Nuh, bukan Musa! Musa mah membawa bangsa Israel keluar dari mesir ...
hahahhahahaha .... =D
•

suharyanto <suharyanto(at)xxxx> = Musa? Nuh kali yang bawa bahtera.

Jadi jawabannya 0.
•

Sentana CMI <marketing(at)xxxx> = NOL. Yang saya tau emang musa gak

bawa hewan dalam bahteranya. Yang bawa hewan dalam bahteranya tuh Nabi Nuh.
Tul???
•

samuel handoko <smulyanto(at)xxxx> = Ya ndak ada, soalnya Musa

kan ndak naik bahtera. Njebak nih yee.
•

Etik <etik_purwati(at)xxxx> = Kagak ada, Musa gak pernah naik

bahtera , belum pernah naik boat, kapal pesiar, pompong dll ... sekalinya ketemu laut
aja dikeringkan , gimana naik bahteranya ??? gitu lohhh...>
•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)xxxx> = Gak ada. Musa gak bawa hewan
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dan di gurun ga pake bahtera. Bener gak nih?
•

Jonny <jonn1_82(at)xxxx> = Tidak ada. Karena hanya Nuh yg

membawa Hewan-hewan ke dlm bahtera.
•

<wahyu.joko(at)xxxx> = Tidak Ada. Karena memangnya ada ceritanya

Nabi Musa yang bawa bahtera, yang ada juga Nabi Nuh. ...hm..
•

Eko K Sitepu <eko(at)xxxx> = Tidak ada, krn Musa ngak pernah naik

bahtera
•

Sandra <sandra(at)xxxx> = Ora ono, wong MUSA membelah laut bukan

bikin bahtera, yg bikin bahtera kan NUH dimuat ya, baru pertama kali kirim nih....
•

Pongky <pongky.hananta(at)xxxx> = ya gak ada lah ... emang Musa

bikin bahtera hehehehe, yang bikin bahtera khan Nuh :P
•

Parnaungan.Sirait(at)xxxx = Musa Sirait kali ya.....? he... he...

he... dua jenis, betina & jantan
•

Elvin D Butarbutar <c_boers(at)xxxx> = Aku kasi tau aja ya, yg

pernah bawa hewan ke Bahtera itu adalah Nuh. Nuh Cuman bawa 2 jenis hewan;
pertama: Jenis kelamin betina, kedua: Jenis kelamin jantan.
•

lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx> = Bahtera Musa di pake di mana

yah?? kayaknya cuma Nabi Nuh aja dech
•

hendra hermanto <handsome_hen16(at)xxxx> = musa tidak bawa binatang

jenis apapun karena yang bawa binatang ke bahtera ya Nuh.
•

GYS <tjcbdgat)xxxx> = Waduh sesat nih yang bikin pertanyaan ....

Sejak kapan musa punya bahtera??!!? Jawabannya 0 (nol) alias ngga ada ... wong
yang punya bahtera kan Nuh ....
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
12_______________________
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Berapa jenis hewan yang dibawa Musa dalam bahteranya?
Tidak ada. Yang membawa binatang-binatang masuk ke dalam bahtera adalah Nuh.

“

"Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur,
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya,"
—Amsal 2:7—
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e-humor 1456/Juli/2008
Shalom,
Sudah lama tidak ke kebun binatang, ya? Tidak perlu kuatir, kami masih menghadirkan
humor-humor seputar dunia fauna. Silakan berkangen-kangenan ria dengan binatangbinatang yang biasanya Anda temui di sana :)
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Anjing Bawa Koran
Pada suatu pagi di akhir pekan, seorang istri berkata kepada suaminya, "Anjing kita itu
pintar loh. Setiap hari ia membawa masuk koran ke dalam rumah."
Suaminya menjawab, "Yah, kan banyak anjing yang seperti itu."
Istrinya menjawab, "Tapi kita ngga pernah berlangganan koran loh!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+13:16 >
Sumber: Good Clean Fun

“

"Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan,
tetapi orang bebal membeberkan kebodohan."
—Amsal 13:16—
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Sepak Bola Gajah
Saat itu adalah hari Senin yang membosankan di hutan, jadi para gajah memutuskan
untuk menantang para semut untuk main sepak bola. Pertandingan berjalan baik
dengan skor sementara gajah 10 dan semut 0.
Saat pemain bintang semut menggiring bola menuju gawang gajah, pemain belakang
gajah mencegatnya. Sang gajah mencoba menghalaunya dan seketika itu membunuh si
semut.
Wasit menghentikan pertandingan. "Apa yang kamu lakukan? Apa itu yang namanya
sportif?
Si gajah menjawab, "Ya ..., tapi aku tidak bermaksud membunuhnya, aku cuma ingin
menjegalnya saja."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+5:21 >
Sumber: godblesstheanimals

“

"Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita:
Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum."
—Matius 5:21—
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Betet Pintar
Seorang pria berjalan-jalan di toko hewan peliharaan. Di sana, ia melihat seekor betet
dengan tali merah di kaki kirinya dan tali hijau di kaki kanannya. Pria itu bertanya pada
sang pemilik mengapa ada tali di kedua kakinya.
"Yah, betet ini sangat terlatih. Jika kami menarik tali merah, ia akan berbicara dengan
bahasa Perancis; jika kamu tarik tali warna hijau, dia akan berbicara bahasa Jerman,"
demikian jawab si pemilik toko.
"Lalu apa yang akan terjadi jika aku menarik kedua talinya?" tanya pria itu penasaran.
"Ya jatuh," kata betet itu sinis.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:8 >
Sumber: doghause

“

"Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah,
tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh."
—Amsal 10:8—
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Shalom Pembaca e-Humor yang terkasih,
Apakah Anda seorang pencinta binatang? Meskipun tidak semua binatang menjadi
kesukaan saya, tapi dijamin, saya seorang pecinta binatang, loh. Sementara ini saya
punya empat ekor anjing di rumah. Seperti pecinta binatang lainnya, saya menganggap
mereka seperti keluarga, bahkan anak-anak saya sendiri. Jika saat ini Anda belum bisa
mencintai binatang, tengok beberapa humor tentang hewan berikut ini yuk, siapa tau
Anda bisa seperti saya :) Tapi, jangan terhanyut sama humornya saja ya, simak juga
jawaban kuis edisi lalu dan ayo menjawab kuis edisi kali ini. God bless You.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Surat Izin Anjing
Seorang polisi sedang berpatroli mencari anjing yang tak memiliki izin. Kemudian ia
menghentikan sebuah mobil.
Saat si pengemudi bertanya mengapa ia dihentikan, si petugas polisi menunjuk seekor
anjing besar yang duduk di sebelahnya dan bertanya, "Apa anjingmu punya izin?"
"Ngga punya," kata pengemudi, "ia tak membutuhkannya."
"Dia harusnya punya," jawab petugas polisi.
"Tapi," kata si pengemudi, "kan saya yang selalu nyetir."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+12:13 >
Sumber: Good Clean Fun

“

"Akhir kata dari segala yang didengar ialah:
takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini
adalah kewajiban setiap orang."
—Pengkhotbah 12:13—
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Betet Kurang Ajar
Seorang pria membeli burung betet dari toko hewan. Ketertarikan pria itu pada si betet
langsung hilang karena betet itu mengucapkan kata-kata kotor. Ia mencoba mengajak
bicara betet itu dengan halus, namun kata-kata kotornya semakin menjadi-jadi.
Akhirnya, karena sudah sangat jengkel, pria itu memasukkan betet tadi ke lemari es.
Betet itu segera berhenti mengoceh.
Tidak berapa lama, pria itu segera membuka lemari es, dan betet itu pun berjalan
keluar, dan dengan sopan ia bertanya, "Jika aku boleh tanya, apa sih kesalahan kalkun
yang ada di lemari es ini?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:16 >
Sumber: javacasa

“

"Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan
yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani,
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu."
—Kolose 3:16—
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Kura-Kura Adopsi
Seekor kura-kura kecil mulai memanjat sebuah pohon dengan perlahan-lahan. Setelah
selama berjam-jam mencoba, ia akhirnya sampai ke puncak, kemudian melompat
sambil mengepakkan kaki-kakinya. Ia jatuh dengan keras ke tanah. Setelah sadar, ia
memanjat lagi, lompat lagi, dan jatuh lagi. Kura-kura itu terus mencoba, sementara
sepasang burung di atas pohon mengamati kura-kura itu dengan penuh rasa iba.
Kemudian burung betina berkata kepada suaminya, "Sayang, saya rasa inilah saatnya
untuk memberitahu kura-kura kecil kita kalau dia adalah anak adopsi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+9:6 >
Sumber: doghause
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 14_____________potong di sini
Apa yang kita miliki, namun tidak dimiliki oleh Adam?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
13_______________________
Hai Pembaca e-Humor. Tak terasa ya, kita sudah sampai di Kuis e-Humor 13. Kuis
yang ini sebenarnya jawabannya agak mudah, dan lagi tidak ada jawaban yang benarbenar pasti. Lihat saja jawaban-jawaban dari para penjawab kuis kali ini. Jawaban
mereka memang beda-beda, bahkan hanya beberapa saja yang sesuai dengan
jawaban yang kami maksud. Tapi kalau dipikir-pikir, jawaban mereka masuk akal juga,
loh. Nah, coba simak deh, semoga kreativitas mereka dalam menjawab dapat
menghibur Anda semua.
Sampai jumpa di jawaban kuis selanjutnya yang pastinya lebih menarik
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>
•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx> = Pikiran, khayalan,

angan-angan, harapan, masa lalu kita ... iya 'kan!
•

amalia gitayantri kurniawati <amalia_180187(at)xxxx> = Apa ya ... ya

rambut, tangan, kaki, semua badan kita deh, masa kita mau pergi tanpa badan kita, gak
mungkin kan ....
•

Rejeki Ari <jq_imoetz(at)xxxx> = Yang ngikutin kita selain bayangan

adalah ... jejak kaki ...'tul ndak ...????
•

Hendra agus <dtasayang(at)xxxx> = Pakaian dari dalam sampe luar,

kecuali orang yang agak-agak, mau pake apa ga, dia ga ngaruh.
•

antonius widiasto <widitangan(at)xxxx> = Kalo ga ada cahaya gimana?

'kan ga ada bayangan ... yang slalu mengikuti kemana kita pergi adalah titel kita
sebagai manusia ... meski kita dah mati ... truss dibawa pergi ke kuburan ... 'kan kita
tetep manusia (jenasah).
•

lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx> = HP ... hehehehe ....

•

"John Knight" <protoss_species(at)xxxx> = Waktu

•

Anang John <rasti_john(at)xxxx> = Yang ngikutin kita selain bayangan

ya NAMA kita, nah kalo kita mati baru nama kita tinggal ... he
•

"Esther, Tetty (Jakarta)" <Tetty.Esther(at)xxxx> = Pertama: bayangan

ga selalu mengikuti kita, gimana donk jika di ruangan gelap? Bayangan hilang toh ...?
Kedua: nama kayaknya selalu mengikuti ke mana kita pergi deh, even to the graveyard,
tul ta ...? Kalau napas (sampah CO2) kita, hanya ketika kita hidup aja.
•

"sty" <sty(at)xxxx> = WAKTU

•

"Etik" <etik_purwati(at)xxxx> = Bekas tapak kaki dunk ... ya nggak

... ya nggak ... kalo bekas tapak kakinya nggak ada ... ha..ha..ha..ntuuuuuu...kaliii...
•

"dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx> = Hehehehhehe kayanya seh gampang.
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Nama". Betul kaga yagh ... kan dari kita lahir, tuh nama uda nempel trus ma kite, sampe
kite meninggal pun masih nempel ... bener 'kan ... =)
•

"Michael Bastian" <michael_bastian(at)xxxx> = Yang selalu mengikuti kita itu ...
hm ... bau, he he ....

_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
13_______________________
Selain bayangan, apa yang selalu mengikuti ke mana kita pergi?
Jejak Kaki

“

"buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup,
dan ikutilah jalan pengertian."
—Amsal 9:6—
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Shalom semua,
Keputusan untuk memelihara hewan tentunya bukan suatu hal yang mudah bagi kita
yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Itulah yang menjadi
pertimbangan saya sewaktu memutuskan untuk memelihara "Mochi", anjing pertama
saya. Bagaimana dengan Anda? Jika saat ini Anda sedang bingung memutuskan akan
memelihara hewan di rumah atau tidak, silakan menyimak humor-humor berikut ini, bisa
jadi setelah itu Anda tidak bingung lagi :)
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Anjing Main Kartu
Seorang pria melewati sebuah meja di hotel dan melihat tiga orang pria dan seekor
anjing sedang bermain kartu. Anjing itu bermain layaknya manusia.
"Anjing ini pintar sekali," kata si pria.
"Ngga juga," kata salah satu pemain. "Setiap ia dapat kartu bagus, ia selalu
mengibaskan ekornya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+4:48 >
Sumber: Good Clean Fun

“

Maka kata Yesus kepadanya: "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu
tidak percaya."
—Yohanes 4:48—
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Komitmen Total Seekor Babi
Suatu hari, seekor ayam dan babi berjalan bersama melewati sebuah gereja dan
membicarakan masalah kelaparan dunia. Sang ayam mengatakan bahwa spesiesnya
dan spesies babi bisa saja menyediakan makanan bagi semua orang di dunia dengan
makan pagi yang enak; daging babi dan telur ayam.
Si babi berpikir agak lama dan kemudian menjawab, "Gampang untukmu bicara seperti
itu, karena kamu dapat menyumbang sebagian dari dirimu saja, cuma telurmu,
sedangkan aku, bagiku itu adalah komitmen total!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+10:1 >
Sumber: javacasa

“

"Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan
mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman."
—Yesaya 10:1—
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Pinguin Jalan-Jalan
Seorang polisi sedang mengatur lalu lintas pada sebuah perempatan yang sangat ramai
saat ia melihat seorang pengemudi membawa selusin pinguin di bagian belakang
mobilnya. Polisi itu kemudian menghentikan mobilnya. "Anda tidak boleh membawa
pinguin berkendara seperti ini," kata pak polisi.
"Aku ingin Anda membawa pinguin-pinguin itu ke kebun binatang sekarang juga." Si
pengemudi setuju dan menancap gasnya menuju kebun binatang. Keesokan harinya,
polisi yang sama sedang mengatur lalu lintas di tempat yang sama. Ia melihat
pengemudi yang kemarin masih juga membawa pinguin-pinguin, namun kali ini pinguinpinguin itu memakai kacamata hitam. Sekali lagi dia mencegat mobilnya dan
menegurnya, "Bukankah kemarin aku sudah menyuruh Anda untuk membawa pinguinpinguin itu ke kebun binatang!?"
"Aku memang membawa mereka ke kebun binatang, Pak," jawab si pengemudi, "dan
mereka sangat senang, hari ini aku akan mengajak mereka ke pantai."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+15:2 >
Sumber: godblesstheanimals

“

"Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi
kebaikannya untuk membangunnya."
—Roma 15:2—
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e Humor Break News: Situs Bio Kristi
Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai tokoh-tokoh Kristen yang mewarnai dunia
ini dengan karya-karyanya, situs Biografi Kristiani (Bio Kristi) menjadi rujukan bagi
Anda. Situs ini memuat riwayat dan karya tokoh-tokoh dari seluruh dunia yang
diharapkan dapat memberi inspirasi bagi masyarakat Kristen Indonesia dalam hidup
beriman dan berkarya pada zaman posmodern ini. Adapun setiap bahan yang ada
sudah dikelompokkan ke dalam kategori Teolog, Bapa Gereja, Uskup, Reformator,
Misionaris, Ilmuwan, dan Himne. Hal ini memudahkan Anda untuk mengaksesnya.
Selain itu, untuk lebih memudahkan apa yang Anda cari, disediakan fasilitas pencarian.
Anda juga dapat memeroleh artikel para tokoh ini secara langsung ke mailbox Anda
dengan berlangganan publikasi Bio-Kristi yang formulir berlangganannya juga tersedia
di situs ini. Jika Anda juga tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh para tokoh-tokoh
yang ada, segeralah bergabung menjadi anggota situs ini dan ikut terlibat dalam forum
diskusi yang tersedia. Selamat berkunjung.
==> http://biokristi.sabda.org/
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Shalom,
Akhirnya, sampailah kita pada akhir edisi e-Humor untuk Juli 2008. Babi, anjing, dan
ayam yang akan menemui Anda kali ini. Jangan lupa pesan saya, "Sayangilah binatang
seperti menyayangi dirimu sendiri."
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Mangkuk Si Babi
Seorang pria sedang berjalan-jalan di luar negeri untuk menikmati liburan. Dia sangat
haus, jadi dia memutuskan untuk berkunjung ke rumah seseorang dan meminta air.
Wanita pemilik rumah mengundangnya masuk dan memberinya semangkuk sup yang
masih panas.
Kemudian muncul seekor babi yang berlarian di dapur, lalu lari ke arah pengunjung dan
terlihat antusias sekali dengan pengunjung itu.
Si pengunjung mengatakan bahwa ia belum pernah melihat babi yang seramah itu.
Si pemilik rumah mejawab, "Uhm, sebenarnya ia tak terlalu ramah. Itu mungkin karena
kamu menggunakan mangkuk makannya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+7:6 >
Sumber: godblesstheanimals

“

"Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu
melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan
kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu."
—Matius 7:6—
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Mengajar Anjing Duduk
Si kecil Timmy sudah tidak sabar ingin segera pulang dari ganti baju dan terus
memikirkan anjing peliharaannya sambil makan siang. Saat dia selesai mencuci piring,
ia langsung main dengan anjingnya.
Tak lama, ibunya mendengar Timmy berteriak, "Amin! Amin! Amin!"
Ibunya segera melihat apa yang ia lakukan. Kemudian si ibu melihat Timmy sedang
mengacungkan tangan pada anjingnya sambil berteriak, "Amin!"
"Apa yang kamu lakukan?" tanya ibunya.
"Mengajarnya untuk duduk," jawab Timmy.
"Lalu mengapa kamu malah bilang 'amin', bukankah harusnya kamu bilang 'duduk'?"
"Ya," jawab Timmy, "tapi kata 'amin' selalu manjur saat digunakan pendeta, saat dia
berkata 'amin', semua jemaat langsung duduk."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+21:15 >
Sumber: javacasa

akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu
“ "Sebab Aku sendiri
tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu."
”
—Lukas 21:15—
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Ayam Tetangga
Seorang pria kesulitan menghimbau tetangganya agar mengurung ayam-ayam
peliharaannya. Tetangganya terus saja mengoceh kalau ayam itu adalah makhluk
ciptaan Allah juga. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk berkeliaran di manamana.
Sayangnya, si pria itu tidak bisa menjauhkan ayam-ayam tetangganya dari bungabunga yang ada di pekarangannya. Dua minggu kemudian, saat aku ke rumahnya, aku
lihat bunga-bunga miliknya dalam keadaan baik dan akan merekah.
Jadi aku tanya padanya bagaimana ia bisa mengusir ayam-ayam tetangganya.
"Suatu malam," katanya, "aku menyembunyikan selusin telur di bawah semak-semak
yang ada di pekaranganku, dan esok harinya, aku sengaja membuat tetanggaku melihat
aku sedang mengambil telur-telur itu. Setelah itu ayam-ayamnya ngga pernah
berkeliaran di pekaranganku lagi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:18 >
Sumber: Good Clean FunShalom,

“

"Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan
siasat."
—Amsal 20:18—
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e-humor 1468/Agustus/2008
Halo,
selamat jumpa di bulan Agustus! Seperti kita ketahui, bulan Agustus erat kaitannya
dengan kemerdekaan RI, dan kemerdekaan sendiri erat kaitannya dengan kebebasan -kebebasan untuk bersuara, didengar, dan segala macam. Dan tentu saja, kebebasan
untuk bercanda termasuk di dalamnya. Maka dari itu, kami khusus mengisi edisi-edisi
humor bulan ini dengan humor kiriman para pelanggan yang telah dengan bebas dapat
mengirimkan selera humor mereka kepada Redaksi e-Humor. Namun demikian, tidak
semua edisi berisi kiriman humor dari pelanggan. Edisi e-Humor 3 bulan ini akan kami
hadirkan khusus untuk mengapresiasi kemerdekaan RI dengan menyuguhkan humorhumor bertema kemiliteran. Simak dan nantikan ya ...! O, ya, jangan lupa juga untuk
mengikuti kuis edisi ini dan menyimak jawaban kuis edisi lalu.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Masak
Pada waktu pacaran ....
Wanita : "Bang, saya tak pandai masak."
Laki-laki : "Tak apa, biar abang yang masak."
Awal pernikahan ....
Istri : "Bang, saya belum bisa masak."
Suami : "Tak apa, yuk kita makan di luar. Di restoran itu masakannya enak-enak."
Beberapa tahun kemudian ....
Istri : "Bang, saya tetap belum bisa masak!"
Suami : "Bakar saja, tuh dapur!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+19:11 >
Kiriman dari: lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx>

“

"Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji
karenamemaafkan pelanggaran."
—Amsal 19:11—
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e-humor 1469/Agustus/2008
Tanya Jawab
Guru
sejarah
Budi

: Budi (murid laki-laki yang sedang mengantuk), coba terangkan apa saja
yang kamu ketahui tentang para ilmuwan abad ke-17.
: (Kaget dan bingung) Ya, Pak, saya tahu, mereka telah mati semua.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:19 >

Kiriman dari: "Ferry R" <ferry-r(at)xxxx>

“

"Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yangmenahan
bibirnya, berakal budi."
—Amsal 10:19—
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e-humor 1470/Agustus/2008
Dua Orang Sakit Jiwa
Suatu siang di RSJ terkenal, terjadi percakapan antara dokter dan dua pasiennya (Alex
& Joni).
Dokter : Alex,kamu harus minum obat kamu supaya cepat sembuh.
Alex : Nggak mau, saya 'kan dewa. Saya nggak bisa mati.
Dokter : Siapa bilang kamu dewa, kamu ngelindur lagi, ya.
Alex : Tuhan sendiri yg bilang pada saya tadi malam.
Joni : Bohong, Dok, dia ngimpi. Saya nggak pernah bilang seperti itu ke dia.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Keluaran+15:11 >
Kiriman dari: angela chitra <chau_sha(at)xxxx>
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 15_____________potong di sini
Namaku sama dengan rasaku, rasaku sama dengan warnaku, warnaku sama
dengan namaku. Apakah aku?
Kiriman dari: meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx>
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
14_______________________
Shalom Pembaca, redaksi menjadi terbuka matanya saat membaca jawaban- jawaban
para penjawab Kuis e-Humor 14. Ternyata banyak sekali ya yang kita miliki, namun
tidak dimiliki oleh Adam. Meski begitu, kami rasa ada satu hal paling krusial yang Adam
tidak miliki, namun kita miliki, yakni orang tua. Selamat menyimak jawaban kuis kali ini,
semoga menghibur ...:>
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•

"Etik" <etik_purwati(at)xxxx> = Kakek, Nenek, Kakak, Tante, Bude, Pakde,
Enyak, Babe ... pokoknya yang ada di mobil kijang he..he..he...

•

"Hendri Bun" <hendribun(at)xxxx> = Yang jelas sih mertua, secara spesifik ibu
mertua yang konon cerewet hehehe j/k ... kayaknya kali ini bener :)

•

"samuel handoko" <smulyanto(at)xxxx> = Pasti puser kan ?? itu aja yang tidak
dimiliki Adam, karena dia kan tidak dikandung, tapi diciptakan.

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)xxxx> = Tulang rusuk yg komplit bukan???

•

Ruben <akuruben(at)xxxx> = Adam ga punya bapak, ibu, abang, adek, kakak,
koko, cici, kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, sodara tiri, sodara angkat ...
dan yang paling beruntung ga punya MERTUA..... huahahaha... :)

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)xxxx> = Sebetulnya banyak: ada HP, pakaian/jas,
dasi dll. Tapi dari saya jawaban yang dimaksud adalah: Adam tidak memiliki:
PUSAR

•

Widi Putro <wputro(at)xxxx> = ORTU, SIMBAH, MBAH BUYUT

•

"Cornelius Rupang (DHL MY)" <cornelius.rupang(at)xxxx> = Orang Tua
(Bapa/Ibu)

•

"Bambang SP (Yongky)" <bambang.yongky(at)xxxx> = PUSAR ... Kan Adam
tidak pernah dikandung...

•

"Yuliana" <yuliana(at)xxxx> = Orang tua!!

•

"retno" <retno(at)xxxx> = Yang kita miliki namun tidak dimiliki oleh Adam adalah
Pakaian

•

Intan <d0m1nt4n(at)xxxx> = Dulu kan di taman Eden ga ada toilet, kamar mandi,
ya itu lah yang ga dimilikinya. Eh satu lagi, klo cow sekarang dah banyak tu yang
pake Farfum, dulu ga ada he...he...he...

•

suharyanto <suharyanto(at)xxxx> = Udel alias puser .... Kan gak ada yang
melahirkan Adam. Hehehehe, Hawa juga gak punya udel loh... :)

•

teh_maniez <pongky.hananta(at)xxxx> = Tentu saja bapak-ibu/papamama/ayah-bunda/pake-mboke.

•

Nelly Susan <hahihuhehow(at)xxxx> = hmm.. kayaknya sii.. Alkitab kali yaaa ...
hehe..
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•

"yphb" <yphb(at)xxxx> = Yang kita miliki, tapi tidak dimiliki Adam adalah: PUSAT
(atau puser?=lekuk di tengah-tengah perut). Soalnya Adam langsung diciptakan
oleh Tuhan, sementara kita keluar dari rahim ibu.

•

"Djokianto" <djokianto(at)xxxx> = Bapa & Ibu jasmani, kasihan ya... Adam, anak
yatim piatu sekarang aja punya orang tua yg melahirkannya.

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx> = Pakaian dong..........

•

"Michael Bastian" <michael_bastian(at)xxxx> = Mertua donk (orang tua juga) ...

•

"John Knight" <protoss_species(at)xxxx> = Orang tua alias parent.

•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx> = HP, dompet & isinya, humor, komputer,
mobil dll.. Tapi kalau rohani: Alkitab tentu, atau buku sejarah penciptaan, ahhh,
kacamata kali yeh, oh iya...saya tahu, mama dan papa dong...ini yang bener
kan.... apalagi adik dan kakak...hahaha bener kan.

•

"Esther, Tetty (Jakarta)" <Tetty.Esther(at)xxxx> = Ihh gampangnyaa&. Pasti ini
bener deh& (PD kalee..hehehe). Coba deh tanya Adam, dia punya ortu en nenek
moyang ga?... pasti dia langsung terisak-isak sedih.... Bayangkan, tanpa ortu n
nenekmoyang hidup di bumi ini..... ck ck ck ck..

•

"usac" <svcmtr.tuban(at)xxxx> = ORANGTUA (ayah dan ibu)hehehe... khan
adam tidak dilahirkan....

•

Andriyawan Lenda <andry_dipaorillo(at)xxxx> = menurut saya teknologi krn dulu
blm ada, jika sdh ada mungkin dapat melakukan pekerjaannya dgn cepat.
Misalnya Adam memasang kamera di sudut-sudut taman Eden, jadi dia dpt
mengetahui kalau yg merayu Hawa adalah si ular shg Adam dpt melarang Hawa
dg menelpon hawa bhw tidak boleh dilakukan. he... he....

•

"Dalton Efraim Pelawi" <dpelawi(at)xxxx> = Kalau orang tua.. ya.. Tuhan orang
tuanya. Jadi jawabannya: Wanita pilihan lain, lah wong dia dijodohin ama
Tuhan :)

_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
14_______________________
Apa yang kita miliki, namun tidak dimiliki oleh Adam?
Nenek Moyang

“

"Siapakah yang seperti Engkau, di antara para allah, ya TUHAN;siapakah seperti
Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang
masyhur, Engkau pembuat keajaiban?"
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—Keluaran 15:11—

e-humor 1471/Agustus/2008
Shalom,
Hai! Tidak terasa HUT kemerdekaan RI sudah semakin menjelang. Pastinya beberapa
dari Anda sudah merasakan semaraknya suasana menjelang hari besar ini, bukan?
Oke deh, sambil menunggu, mari kita ketawa-ketiwi dulu dengan membaca humorhumor berikut ini. Selamat menyimak!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Bodoh
Suatu hari, dua orang kaya duduk di kafe sambil ngobrol dan menggosipkan supirnya.
Orang kaya I: "Hey, elo tahu nggak, supir gue ini blo'onnya setengah mati! Elo nggak
percaya? Nih lihat!!!"
Dia lalu memanggil supirnya, si Abang.
"Abang, ini seratus ribu, pergi ke toko mobil, dan belikan gue Mercedez."
Abang menjawab dengan sopan, "Yes Sir! Right Away!" Abang pun langsung cabut ke
toko mobil.
Orang kaya I itu terus bilang ke temannya, "Nah, apa gue bilang ... dia bener-bener
blo'on."
Orang kaya II: "Ha ...ha ..., itu sih belum apa-apa, elo mau lihat yang namanya stupid?
Terus si orang kaya II memanggil supirnya, si Abu, "Abu, pergi ke rumah gue, lihatin
apa gue ada di rumah atau nggak!"
Abu, "Yes Sir!! Right Away!!" Dia langsung cabut ke rumah tuannya.
Orang kaya II terus bilang ke temannya yang tadi, "Nah, apa gue bilang? Dia nggak
punya otak buat mikir. Gue kan nggak mungkin bisa berada di dua tempat sekaligus.
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Nggak berapa lama, kedua supir itu ketemu di jalan.
"Eh, you know what, my boss is soooo stupid gitu looh. Dia kasih gue Rp 100.000 dan
menyuruh gue beli mersi di toko mobil. Mana mungkin? Kan sekarang hari Minggu gitu
looh. Toko kan tutup!!"
"Elo kira cuma bos elo yang stupid, ha? Boss gue lebih stupid lagi!! Masa dia nyuruh
gue balik ngelihatin apakah dia ada di rumah. Padahal kan dia bisa ngecek sendiri pake
HP-nya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+12:15 >
Kiriman dari: Wilson Bunjamin <wilson_0804(at)xxxx>

“

"Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapamendengarkan
nasihat, ia bijak."
—Amsal 12:15—
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e-humor 1472/Agustus/2008
Tanda Tangan
Guru : Apa kamu tidak berikan hasil tes kemarin kepada orang tuamu?
Murid : Sudah, Bu.
Guru : Tapi, mana tanda tangan orang tuamu? Di sini kok tidak ada?
(Sambil memerlihatkan lengannya yang penuh tanda biru) Ini, Bu, tanda
Murid :
tangannya ada di lengan saya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Samuel+7:14 >
Kiriman dari: "Ferry R" <ferry-r(at)xxxx>

“

"Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Apabila iamelakukan
kesalahan, maka Aku akan menghukum dia dengan rotan yangdipakai orang dan
dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia."
—2 Samuel 7:14—
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e-humor 1473/Agustus/2008
Pertukaran Pelajar
Acong : Don, katanya kamu ikut pertukaran pelajar.
Doni : Iya.
Acong : Wah, hebat dong.
Doni : Ah, nggak juga.
Acing : Lho, emangnya kenapa?
Doni : Soalnya Indonesia kirim saya ke India, India kirim sapi ke Indonesia.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Imamat+25:14 >
Kiriman dari: Yen labi <tersenyumlah_oke(at)xxxx>

“

"Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya,
janganlah kamu merugikan satu sama lain."
—Imamat 25:14—
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e-humor 1474/Agustus/2008
Shalom,
SELAMAT HUT KEMERDEKAAN RI!! Masih kerasa, ya, sepertinya gegap gempita
meriahnya hari raya kemerdekaan negara kita tahun ini?! Nah, untuk terus
mengobarkan semangat dan jiwa nasionalisme kita, simak deh humor-humor
bertemakan kemiliteran berikut ini. Harus kita akui, kemerdekaan tidak akan kita
dapatkan tanpa orang-orang yang terlibat dalam dunia militer, yang berjuang demi
kemerdekaan. Jangan lupa juga untuk menyimak jawaban Kuis e-Humor sebelumnya
dan menjawab Kuis e-Humor edisi ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang
menghormati jasa-jasa para pahlawannya. MERDEKA!!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Pesawat Barang Militer
Sebuah pesawat barang militer yang sedang terbang di atas pemukiman penduduk tibatiba kehilangan daya dan mulai menukik turun. Sang pilot mencoba mengangkat
kembali hidung pesawat, tapi pesawat terlalu berat karena banyaknya barang yang
diangkut. Ia pun berteriak kepada para prajurit untuk membuang barang-barang yang
ada agar pesawat lebih ringan. Lalu mereka membuang pistol. "Buang lainnya lagi!"
teriak sang pilot. Lalu mereka melempar senapan. "Lagi!" teriaknya lagi. Mereka
membuang misil, dan akhirnya sang pilot dapat mengendalikan pesawat lagi.
Singkatnya, akhirnya mereka dapat mendarat dengan selamat. Mereka naik ke jip dan
berkendara. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang anak di pinggir
jalan yang sedang menangis. Mereka bertanya mengapa ia menangis, dan jawabnya,
"Sebuah pistol jatuh mengenai kepalaku!"
Mereka berkendara lagi dan bertemu dengan anak lain yang menangis lebih keras dari
yang sebelumnya. Mereka bertanya mengapa anak itu menangis, dan si anak
menjawab, "Sebuah senapan jatuh mengenai kepalaku!"
Mereka minta maaf dan melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu dengan seorang anak
yang tertawa terbahak-bahak. Mereka bertanya kepadanya, "Nak, apa yang lucu?" Si
anak menjawab, "Aku bersin dan sebuah rumah meledak!"
Sumber: basicjokes

“

< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+12:16 >

"Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah
kamumemikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimukepada
perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimupandai!"
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—Roma 12:16—

e-humor 1475/Agustus/2008
Menanyai Seorang Angkatan Laut Muda
Seorang kapten kapal laut memberi beberapa pertanyaan kepada seorang angkatan
laut muda. "Apa yang kamu lakukan jika tiba-tiba ada badai?"
"Aku akan melemparkan jangkar, Pak."
"Apa yang kamu lakukan jika ada badai datang lagi?"
"Aku akan melempar jangkar lain, Pak."
"Nah, terus bagaimana jika ada badai ketiga yang menyerang?"
"Aku akan melemparkan jangkar lain, Kapten."
"Tunggu dulu, Nak. Dari mana kamu dapat jangkar sebanyak itu?"
"Dari tempat yang sama di mana Anda mendapatkan semua badai itu, Pak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+5:3 >
Sumber: basicjokes

“

"Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian
pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan."
—Pengkhotbah 5:3—
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e-humor 1476/Agustus/2008
Tes Lapangan
Ayahku, seorang mayor angkatan darat, sedang melakukan tes lapangan saat
komunikasi dengan pusat komando terputus. Segera, ia melompat ke jip dan
memerintahkan sersannya untuk ngebut ke pusat komando.
Saat ayahku dan si sersan berlari masuk ke pusat komando, orang-orang yang ada di
pusat komando menyoraki mereka. Perwira komando kemudian maju dan menepuk
pundak ayahku. "Jangan memberikan selamat kepadaku, Pak," kata ayahku rendah hati
sambil menunjuk ke si sersan. "Sersanlah yang melakukan ini semua."
Si perwira komando mengangguk dan berpaling ke sersan. "Selamat," katanya. "Istri
Mayor baru saja melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+2:3 >
Sumber: basicjokes
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 16_____________potong di sini
Apa nama gunung tertinggi sebelum Mount Everest ditemukan?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
15_______________________
Halo Pembaca e-Humor! Wah senangnya ketemu lagi! :> Dan yang menyenangkan
lagi, kali ini jawaban kuis humor yang masuk ke redaksi lebih banyak loh daripada
biasanya. Karena lebih gampang kali ya ...! Tapi betul, pertanyaan kuis kali ini
sepertinya banyak yang sudah tahu jawabannya. Dan meski jawabannya ada yang
ngga sesuai dengan jawaban yang kami harapkan, jawabannya juga nyambung dengan
pertanyaannya. Secara garis besar, ada dua jenis jawaban yang masuk, mau tahu?
Simak deh daftar jawaban kuis di bawah ini ...:
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•

monik <taxdept(at)xxxx> = bingung nih ... coklat bukan ya ....

•

angel kt <citcitcuit07(at)xxxx> = "COKLAT"

•

Intan <d0m1nt4n(at)xxxx> = Orange :)

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)xxxx> = Coklat ....

•

"Margono Susilomurti" <msusilomurti(at)xxxx> = COKLAT

•

"Lenny Halim" <lenny.halim(at)xxxx> = COKLAT ....

•

"R. Tjiptoputro - GM" <tjipto(at)xxxx> = ORANGE

•

Comos Abrianto <comos5(at)xxxx> = coklatkan ... karena warnanya

coklat dan rasanya pun coklat atau orange mungkin ... karena warnanya orange, dan
ada jus rasa orange.
•

"Sermawati Tanudjaja" <sermawati.tanudjaja(at)xxxx> = Orange

•

"Antonius Purba" <Antonius.Purba(at)xxxx> = mungkin: O R A N G E

•

Ka.Fung(at)xxxx = coklat!!!

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)xxxx> = COKELAT ....

•

"Elfredo Sipayung" <christ.edo(at)xxxx> = ORANGE donkz ....

•

Iwan Galih <igalih(at)xxxx> = coklat ... dong

•

vonny <charonion(at)xxxx> = COKLAT dong hehehe

•

yehuda freddy <yehuda_care(at)xxxx> = coklat krn rasa dan warnanya

sama
•

Okky Hidayat <andromeda_tyrish(at)xxxx> = HohohO ... gampang dunK

... coKLat!!! nyam nyam nyaM....^^
•

"ayung" <ayungimut(at)xxxx> = Coklat tentu la yauwww ....

•

"Cornelius Rupang (DHL MY)" <cornelius.rupang(at)xxxx> = Coklat

•

"Astin" <astin(at)xxxx> = Coklat ....
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•

"usac" <svcmtr.tuban(at)xxxx> = coklat kali yeee

•

rosaline <elizabeth_lyne(at)xxxx> = COKLAT ...!

•

eka usmany <usmanyeka(at)xxxx> = Coklat

•

"s.pugar" <sara-susi(at)xxxx> = ORANGE

•

susetyadi tri p <soes_loves(at)xxxx> = gampang ya pertanyaannya ... ga da yang
lebih susah ya??pasti coklat kan? ya kan ... ya kan ... ya dong ....

•

"Jessica Wilona" <jessica.chika(at)xxxx> = sudah pasti cokelat laaaah!!!!!!!! Wah
kakak bikin aku lapar aja sich??? ihhh

•

Andriyawan Lenda <andry_dipaorillo(at)xxxx> = ya "coklatttttttttttt ..." kawan

•

Enty dahlia Gultom <if07021(at)xxxx> = kalo tidak salah jawabannya COKLAT.

•

"Lita Yulianti" <joylita.11(at)xxxx> = Coklat

•

"dhyana" <dhyana(at)xxxx> = coklat

•

amalia gitayantri kurniawati <amalia_180187(at)xxxx> = pasti jawabannya
orange alias jeruk kan ... hehehe

•

"Yohana Susan" <yohana.susan(at)xxxx> = Kayanya cokelat dech :) Namanya
Cokelat, warnanya cokelat, rasanya cokelat juga :p Bener ngak??

•

adventius deddy <adv_czelenx01(at)xxxx> = Coklat

Terima kasih ya untuk yang sudah ikut menjawab kuis. Terima kasih juga untuk saudara
Meky yang sudah mengirim pertanyaan untuk dibagikan. Semoga kebersamaan kita ini
dapat terus menghibur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di
jawaban kuis e-Humor selanjutnya. Tuhan berkati!
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_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
15_______________________
Namaku sama dengan rasaku, rasaku sama dengan warnaku, warnaku sama dengan
namaku. Apakah aku?
Kiriman dari: meky tikoalu <meky_tikoalu(at)xxxx>
Coklat

“

"...dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yangsia-sia.
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorangmenganggap yang lain
lebih utama dari pada dirinya sendiri."
—Filipi 2:3—
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e-humor 1477/Agustus/2008
Shalom,
Akhirnya usai sudah edisi e-Humor untuk bulan Agustus yang juga diwarnai gegap
gempita kemerdekaan RI yang tercinta. Kami mengajak Anda untuk terus menyimak
humor-humor yang kami sajikan khusus untuk Anda dan kuis-kuis yang tidak kalah funnya. Oke? Sampai ketemu minggu depan :)
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Pipin Kuntami

Laporan
"Bu guru", kata seorang murid kepada gurunya, "mereka tidak mau mendengar perintah
yang Ibu sampaikan, mereka tetap saja memanggil saya dengan nama julukan itu."
"Mereka? Siapa saja mereka itu?" tanya ibu guru.
Sang murid menjawab dengan semangat, "Itu, Bu, si Gembul, si Penjol, Si Pitak, si
Pesing, dan si Gepeng."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:9 >
Kiriman dari: "Ferry R" <ferry-r(at)xxxx>

“

"Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kitamengutuk
manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,"
—Yakobus 3:9—
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e-humor 1478/Agustus/2008
Sepak Bola Gila
Ada 26 orang gila, mereka mau diuji kesehatan mentalnya di Amerika. Mereka diangkut
pake pesawat Hercules yang besar! Saat di udara, orang-orang gila itu berisik karena
bermain bola di dalam pesawat. Sang kapten marah dan menyuruh co-pilot untuk
menenangkan mereka.
"Hoi! Berisik banget sih! Jangan maen bola di dalem pesawat dong!", bentak co-pilot
kepada orang-orang gila.
Akhirnya situasi menjadi tenang. Tapi lama-lama si kapten curiga karena situasinya
terlalu tenang. Dia menyuruh lagi co-pilotnya untuk cek ke belakang.
Ketika co-pilot datang, dia kaget setengah hidup! (setengah mati juga, sama aja kan :p).
Orang gilanya tinggal empat orang! "Hei, kalian! Koq tinggal berempat? Yang lain ke
mana?" "Abisnya ga boleh maen bola di dalem kapal sih. Mereka jadi main bola di luar."
"Hah?! Terus, kalian kenapa bisa ada di dalam?"
"Kan kita pemain cadangan ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:8 >
Kiriman dari: angela chitra <chau_sha(at)xxxx>

“

"Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodohbicaranya,
akan jatuh."
—Amsal 10:8—
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e-humor 1479/Agustus/2008
Lima Ratus Bebek
Seorang guru pria berkata kepada dua orang muridnya yang sedang ngobrol, "Dua
orang wanita bicara, ributnya bisa menyamai seribu ekor bebek."
Waktu istirahat tiba, pacar guru tersebut datang ke sekolah mencarinya. Seorang murid
wanita segera datang ke kantor guru dan berkata, "Pak guru, di ruang tamu ada lima
ratus ekor bebek mencari bapak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+2:7 >
Kiriman dari: "Ferry R" <ferry-r(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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e Humor Break News: Situs Bio-Kristi
Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai tokoh-tokoh Kristen yang mewarnai dunia
ini dengan karya-karyanya, situs Biografi Kristiani (Bio-Kristi) dapat menjadi rujukan
bagi Anda. Situs ini memuat riwayat dan karya tokoh-tokoh dari seluruh dunia yang
diharapkan dapat memberi inspirasi bagi masyarakat Kristen Indonesia dalam hidup
beriman dan berkarya di zaman posmodern ini. Adapun setiap bahan yang ada sudah
dikelompokkan ke dalam kategori Teolog, Bapa Gereja, Uskup, Reformator, Misionaris,
Ilmuwan, dan Himne. Hal ini memudahkan Anda untuk mengaksesnya. Selain itu, untuk
lebih memudahkan apa yang Anda cari, disediakan fasilitas pencarian. Anda juga dapat
memeroleh artikel para tokoh ini secara langsung di kotak pesan Anda dengan
berlangganan publikasi Bio-Kristi yang formulir berlangganannya juga tersedia di situs
ini. Jika Anda juga tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh para tokoh-tokoh yang ada,
segeralah bergabung menjadi anggota situs ini dan ikut terlibat dalam forum diskusi
yang tersedia. Selamat berkunjung.
==> http://biokristi.sabda.org/
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Shalom,
"September ceria ... September ceria ..., milik kita bersama."
Yah, itulah penggalan lagu yang dulu pernah populer. September ini masih menjadi
milik kita -- redaksi dan tentu saja Anda :p. Oke, bulan ini kami akan mengubahkan
segala sesuatu menjadi ceria, sesuai lagu tadi.
Sensasi apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda mendengar kata "kematian"?
Pasti yang ada hanyalah kesedihan, air mata, dan semua rasa sedih. Nah, pada bulan
ini redaksi akan menyajikan hal-hal yang ada hubungannya dengan kematian dalam
kemasan humor. di mana lagi ada keceriaan dalam kematian selain di e-Humor?! :D
Jadi simak ya! O, ya, jangan lupa juga untuk menjawab kuis edisi ini dan menyimak
jawaban kuis minggu lalu.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Mati Mendadak
Sebuah kelompok belajar Alkitab sedang mendiskusikan kemungkinan untuk mati
mendadak.
"Kita semua pasti mati suatu hari nanti," kata pemimpin diskusi, "dan tak satu pun dari
kita tahu kapan itu terjadi, tapi jika seandainya tahu, kita pasti akan benar-benar
menyiapkan diri sebelum saat itu terjadi." Semua orang menganggukkan kepala tanda
setuju.
"Apa yang kamu lakukan jika kamu tahu kamu hanya punya empat minggu sebelum
mati, sebelum dihakimi?" tanya pemimpin diskusi.
"Selama empat minggu itu, aku akan menginjili orang-orang belum percaya yang ada di
komunitasku," kata seorang pria.
"Mulia sekali," kata si pemimpin. Semua orang pun setuju.
"Selama empat minggu, aku akan mengabdikan sisa hidupku untuk melayani keluarga,
gereja, dan teman-temanku dengan lebih sungguh-sungguh," kata seorang wanita
dengan antusias.
"Bagus sekali!" kata si pemimpin. Semua orang pun setuju.
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Seorang pria di bagian belakang akhirnya berkata dengan keras. "Selama empat
minggu itu, aku akan berkeliling Amerika dengan ibu mertuaku."
Semua orang bingung. "Mengapa kamu ingin melakukan hal itu?" tanya si pemimpin.
"Karena," kata pria itu tersenyum menyindir, "saat itu akan menjadi empat minggu
terlama dalam hidupku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+24:36 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/dtitles.php?cid=157

“

"Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu,malaikat-malaikat di
sorga tidak, dan Anakpun tidak,hanya Bapa sendiri."
—Matius 24:36—
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Berita Baik dan Buruk
Seorang pria tua mengunjungi dokternya dan setelah melakukan pemeriksaan
menyeluruh, sang dokter berkata, "Aku punya berita baik dan buruk untukmu, yang
mana yang ingin kamu dengar dulu?"
Pasien : "Hmmm ..., berita buruk saja dulu."
Dokter : "Kamu mengidap kanker, dan waktumu kira-kira hanya dua tahun."
"Oh, tidak! Dalam dua tahun aku akan mati! Berita baik apa yang dapat kamu
Pasien :
sampaikan jika sudah begini?"
"Kamu juga mengidap Alzheimer (penyakit lupa akut). Dalam tiga bulan ke
Dokter :
depan, kamu akan lupa dengan apa yang pernah kukatakan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+15:4 >
Sumber: http://www.ahajokes.com/

“

"Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu,
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada
pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci."
—Roma 15:4—
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Tiga Neraka
Seorang pria jahat mati dan disambut oleh Santo Petrus. Petrus memberitahunya
bahwa ia harus memilih salah satu dari tiga jenis neraka.
Neraka pertama sangat panas dan ia melihat banyak orang terbakar dalam api. Neraka
berikutnya sangat dingin dan ia melihat orang menggigil dan meratap. di neraka ketiga,
ia melihat orang-orang berdiri di kubangan kotoran setinggi pinggang tapi mereka
nampak bahagia. Mereka minum segelas kopi dan saling ngobrol. Karena itu, pria jahat
tadi berkata kepada Petrus, "Aku pilih neraka ketiga."
Petrus memasukkan pria itu ke neraka ketiga. Ia mendapat segelas kopi dan cukup
menikmatinya. Tiba-tiba ia mendengar suara dari pengeras suara yang berkata,
"Perhatian. Perhatian. Waktu minum kopi sudah usai. Sekarang waktunya kalian berdiri
dengan kepala kalian."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+12:5 >
Sumber: http://www.near-death.com/jokes.html
potong di sini______________KUIS e-HUMOR 17_____________potong di sini
Ada delapan apel di meja, Anda ambil tiga. Berapa yang Anda punya?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
16_______________________
Wah ... kuis yang kali ini peminatnya sedikit, cuma sepuluh orang saja yang menjawab
Kuis e-Humor 16 :<. Mungkin pertanyaannya terlalu susah, ya? Mungkin banyak yang
mengira harus membuka buku ensklopedia dulu, ya sebelum menjawab kuis yang satu
ini. Sebenarnya tidak loh ...! Anyway, ini dia jawaban-jawaban yang sudah masuk ke
redaksi. Simak ya, semoga bisa menghibur dan menjadi berkat. :>
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•

"dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx> = ya gunung mount everest

jg lah ... lah wong mau ditemukan atau tidak tetap yg paling tertinggi ... hehehehhe
bener ga yah ... Pe-De aje niyh .... =p
•

tirza vina <hapi_t(at)xxxx> = Gunung BME alias gunung before Mount

Everest, atau gunung sahari. Hehehee ... maap kalo ngaco .... :))
•

Eka Suprayitna <esuprayitna(at)xxxx> = Pegunungan Himalaya.

•

"samuel handoko" <smulyanto(at)xxxx> = Gunung ararat

•

"Eko K Sitepu" <eko(at)xxxx> = Pegunungan Ararat

•

Martin ~ <m61r1(at)xxxx> = Mount Everest juga donk :)

•

teddy teddy <tteddy78(at)xxxx> = Everer ... ato yang pendekan lagi mount Ever.
Mestinya bener, ya gak?

•

"Dedy Sukandar" <dedy(at)xxxx> = Tetap aja Mount Everest.

•

Andreas Andreigo <aandreigo(at)xxxx> = Sebelum Mount Everest ditemukan,
gunung tertinggi adalah tetap saja Mount Everest, cuma belum ditemukan (kalau
orang Indonesia yang menemukannya lebih dulu, bisa jadi disebut Gunung
Maha(meru) Jaya(wijaya).

•

Hanna Djayaputra <nadjayap(at)xxxx> = gunung Ararat..... =) bener kan ??? =D

Wuakakka, kreatif-kreatif ya jawaban-jawaban yang masuk. Memang sebagian benar
dan sebagian lagi tidak. Tapi tidak apa-apa, benar salah itu biasa. Oke deh, terima
kasih ya untuk yang sudah ikutan menjawab. Buat yang lain, ditunggu ya partisipasi dan
jawabannya untuk kuis e-humor yang ada di atas .... Tuhan berkati! Sampai ketemu ....
_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
16_______________________
Apa nama gunung tertinggi sebelum Mount Everest ditemukan?
Mount Everest juga, cuma memang belum ditemukan saja.

akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti.Takutilah
“ "Aku
Dia, yang setelah membunuh,mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke
”
dalam neraka.Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia!"
—Lukas 12:5—
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Shalom,
Kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh orang-orang yang sudah mati? Apa juga, ya,
kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang yang tahu bahwa ia memiliki kesempatan
untuk bunuh diri atau mati? Apa, ya, kira-kira permintaan mereka. Nah, kalau Anda ingin
tahu, langsung aja deh simak humor-humor berikut ini. Have fun!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Ingin Dengar Apa?
Tiga orang sahabat mati dalam sebuah kecelakaan mobil dan pergi ke surga untuk
orientasi. Mereka semua bertanya, "Saat kamu sudah mati, dan teman serta
keluargamu berduka di sebelah mayatmu, kamu ingin mendengar mereka bilang apa?"
Orang pertama berkata, "Aku ingin mendengar mereka berkata bahwa aku adalah
seorang dokter yang hebat dan juga seorang kepala keluarga yang baik."
Orang kedua berkata, "Aku ingin mendengar mereka berkata bahwa aku adalah suami
dan guru yang baik yang memberikan dampak positif yang besar bagi anak-anak di
masa depan."
Pria terakhir menjawab, "Aku ingin mendengar mereka berkata, 'Lihat, ia bergerak!!!!'"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+11:27 >
Sumber: http://www.near-death.com/jokes.html

“

"Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang,tetapi siapa mengejar
kejahatan akan ditimpa kejahatan."
—Amsal 11:27—
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Pergi Ke Mars
NASA sedang mewawancarai tiga orang profesional untuk dikirim ke Mars. Hanya satu
orang yang akan pergi ke sana dan tidak bisa kembali ke bumi lagi.
Pewawancara bertanya pada pelamar pertama, seorang insinyur, berapa banyak ia
mau dibayar. "Satu juta dolar," jawab sang insinyur. "Aku mau menyumbangkan
semuanya itu untuk almamaterku."
Pelamar berikutnya adalah seorang dokter. Setelah ditanya, ia menjawab, "Dua juta
dolar, aku ingin memberikan yang satu juta dolar kepada keluargaku dan satu juta dolar
lagi untuk pengembangan penelitian medis."
Pelamar terakhir adalah seorang pengacara. Saat ditanya berapa banyak ia mau
dibayar, ia berbisik pada si pewawancara, "Tiga juta dolar."
"Mengapa jauh lebih banyak daripada yang lainnya?" tanya si pewawancara.
Pengacara menjawab, "Kamu beri saya tiga juta, aku akan memberimu satu juta, aku
sendiri akan ambil satu juta, dan kita kirim si insinyur ke Mars."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Hosea+10:2 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/dtitles.php?cid=157

“

"Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggungakibat kesalahannya: Dia
akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka,akan meruntuhkan tugu-tugu
berhala mereka."
—Hosea 10:2—
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Permintaan Terakhir
Seorang pembunuh duduk di kursi listrik dan akan dieksekusi.
"Apa kamu punya permintaan terakhir? tanya seorang pendeta.
"Ya," jawab si pembunuh. "Maukah kamu memegang tanganku?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+23:41-42 >
Sumber: http://www.jokesnjokes.net/Shalom,

“

"Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasanyang setimpal
dengan perbuatan kita,tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.Lalu ia
berkata: "Yesus, ingatlah akan aku,apabila Engkau datang sebagai Raja."
—Lukas 23:41-42—
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Ha ... ha ..., sungguh konyol yang dilakukan pemburu yang satu ini. Untung saya bukan
teman atau istri (seandainya saja, saya 'kan laki-laki ...) pria yang ada dalam salah satu
kisah humor di bawah ini. dan ... untung juga saya bukanlah sepupu pewaris yang ada
di edisi ini. Mau tahu mengapa? Coba deh simak, Anda pasti merasakan hal yang sama
dengan yang saya rasakan. Ingat, Anda beruntung, jadi teruslah bersukacita dan
menjadi berkat bagi orang lain! Ooppss, hampir lupa ..., simak ya jawaban kuis edisi lalu
dan jawab juga kuis edisi ini. Terima kasih, selamat tersenyum ya ...!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Dua Pemburu
Dua orang pemburu sedang ada di hutan saat salah satunya jatuh ke jurang. Ia
sepertinya tidak bernapas, matanya melotot.
Temannya mengambil telepon selulernya dan menelepon layanan darurat. Dengan
histeris, ia berkata kepada operatornya, "Temanku mati! Apa yang harus aku lakukan?"
Si operator, dengan suara yang halus, berkata, "Tenang. Saya bisa bantu. Pertama,
pastikan bahwa dia sudah mati."
Suasananya hening, dan kemudian terdengar suara tembakan, "Dor ... dor ...." Lalu pria
tadi berkata lagi, "Oke, terus apa yang lagi yang harus kulakukan?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+124:8 >
Sumber: http://jokes4all.net/jokes/death/jokes

“ "Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,yang menjadikan langit dan bumi." ”
—Mazmur 124:8—
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Kata Kunci Surga
Seorang pria meninggal dan pergi ke gerbang surga di mana ia bertemu dengan Tuhan,
"Aku sudah melihat buku kehidupanmu dan kamu akan masuk surga dengan satu
syarat."
Pria itu berkata, "Ya, Tuhan, apa syaratnya?"
Allah berkata, "Kamu harus menyebut kata 'cinta'."
Pria itu mengucapkannya dan Tuhan mengizinkannya masuk surga.
Saat pria itu akan masuk surga, Allah menyuruhnya untuk menjaga gerbang sampai Ia
kembali, dan mengingatkannya untuk meminta semua yang masuk mengucapkan kata
tadi.
Setelah beberapa waktu, istri pria tadi muncul di gerbang.
"Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya sang suami.
"Saat perjalanan pulang dari pemakamanmu, aku mendapat kecelakaan dan nyawaku
tak tertolong."
"Baiklah, tapi sebelum kamu masuk surga, kamu harus mengucapkan satu kata," kata
sang suami.
"Kata apa itu?" tanya sang istri.
"Benci," katanya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+14:16 >
Sumber: http://www.near-death.com/jokes.html

“

"Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa,kalau tidak melalui Aku."
—Yohanes 14:16—
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Surat Warisan
Seorang pengacara membacakan surat warisan pria kaya kepada keluarganya.
"Untuk istriku tercinta, Rose, yang mendampingiku saat susah dan senang, aku
mewariskan rumah dan dua juta dolar."
Si pengacara melanjutkan, "Untuk anakku, Jessica, yang menjagaku saat sakit dan
mengurus perusahaan, aku mewariskan sebuah kapal, perusahaan, dan satu juta
dolar."
"Dan untuk sepupuku, Dani, yang membenciku, bertengkar denganku, dan berpikir
bahwa aku tidak akan menyebutkan namanya di surat warisanku, "Ya ..., pikiranmu
salah, 'Hai Dani!'"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+6:37 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/dtitles.php?cid=157
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 18______________potong di sini
Apa yang punya gigi, tapi tidak bisa menggigit?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
17_______________________
Halo Saudara semua ...! Wah senangnya bisa berjumpa Saudara semua lagi di bagian
Penjawab Kuis e-Humor. Terus terang Saudara, saya paling senang kalau sedang
menyusun bagian ini. Karena sambil menyusun, saya mendapat hiburan. Kocak-kocak
sekali jawaban yang Anda-Anda kirim, ada yang menjawab sesuai dengan jawaban
yang kami mau, tapi ada juga yang menjawab dengan jawaban sekenanya yang
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kesannya konyol. Ngga percaya? Coba deh lihat saja jawaban-jawaban Kuis e-Humor
17 di bawah ini ....
>
•

"samuel handoko" <smulyanto(at)xxxx> = Apel yang saya punya, ya, delapan itu.
Kan delapan apel itu sudah di meja saya semua, ha ha.

•

antonius widiasto <widitangan(at)xxxx> = Jawabannya tiga khan? soalnya yang
lain ... jatahnya suami/istri dan anakku.

•

Joan Santia <Joan.Santia(at)xxxx> = 8 apel dong. Kan mejanya juga punya
saya, jadi semua yang ada di atas meja juga punya saya, hehehe ;p

•

"friska.m" <friska.m(at)xxxx> = yang jelas 3 apel dong .... Kan yang diambil cuma
tiga...

•

ungkap pardede <ungkappardede(at)xxxx> = Delapan dong, kan punya gua
semua.

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)xxxx> = Ya tetep tiga dong ... yang lain entah
milik siapa ... he he he.

•

"Anggiat Hotman" <anggiat.hotman(at)xxxx> = Saya tidak mempunyai apa-apa
karena delapan apel milik redaksi dan disuruh ngambil tiga apel untuk dibagiin
tetangga.

•

Eka Suprayitna <esuprayitna(at)xxxx> = Tergantung! Anda itu ambil apel dari
mana? Kalo Anda ambil apel dari meja, jawabannya sisa yang Anda punya lima
dong?! Tapi kalo Anda ambil apel dari kulkas, itu berarti delapan+tiga jadinya
sebelas dong. Hehehe ... sorry mas, aku lagi ngantuk nih jadi, jawabnya
seenaknya saja ... :) hehehe ....

•

adventius deddy <adv_czelenx01(at)xxxx> = Tetap delapan ... kan semuanya
masih tetap menjadi apel-ku kan ...??

•

"Esther, Tetty (Jakarta)" <Tetty.Esther(at)xxxx> = Semuanya (delapandelapannya), karena mejanya punya saya ... berarti apa yang ada diatasnya milik
saya.

•

"Tina" <tina(at)xxxx> = yang pasti lebih dari 3 buah, karena sebelumnya di
tangan saya ada sekilo apel.

•

"David ~ pandj(at)" <pandj(at)xxxx> = Yah ... tiga ... lah, masa lima.

•

Wilson Bunjamin <wilson_0804(at)xxxx> = Ya pasti 3 dong .... Ha3x
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•

andrew immanuel <nuel_qrenz(at)xxxx> = Jawaban apelnya ya ada 8. Soalnya di
meja 8, lalu diambil 3, di situ gak dibilang AMBIL APAAN ADA 8 apel di meja,
(pasti otomatis mejanya kita kan), lalu diambil 3 (Apel yg dari meja), jadi kalau
diringkasin intinya ada 8 karena BELOM dimakan jadi TETAP delapan (8). Ok
kan!

•

"Sermawati Tanudjaja" <sermawati.tanudjaja(at)xxxx> = yang saya punya, ya 8
apel. Kan apel yang di atas meja punya saya semua.

•

"Denny" <Denny(at)xxxx> = Nol, karena saya belum sempat beli. jadi saya ambil
yang ada aja di meja ^__^

•

rosaline <elizabeth_lyne(at)xxxx> = Tergantung mejanya punya siapa:

•

Kalo mejanya punya kita, maka kita punya 8 apel, cuma lagi mau ambil 3 aja.

•

Kalo mejanya bukan punya kita, ngga ada apal yg kita punya, karena ngga
punya, maka kita ambil apel di meja. :D

•

Henik Windaningrum <henik_winda(at)xxxx> = 8 (delapan), soalnya apel yang di
atas meja kan apel saya juga, he ... he ... he, betul nggak?

•

"maria theresia" <tia(at)xxxx> = 3 apel, karena 8 apel yang di meja belum tentu
punya saya, kecuali kalau saya mau punya 8 apel, ya saya ambil semuanya,
hehehehe .... :>

•

"Majiah, Aldo Elam (PT MII - PTI)" <Majiaae(at)xxxx> = yang saya punya = 0,
soalnya itu semua apel orang lain. Saya cuma disuruh mengambilkan saja,
hehehe.

•

"Sri Rahayu" <sri_rahayu(at)xxxx> = yang saya punya yah 3 apel dong.

•

SE SIAUW <se_siauw(at)xxxx> = Ya delapan lah, kan yang ambil tetap yang
punya.

•

"Jonny" <jonn1_82(at)xxxx> = 3 donk.

•

wahyu ananda <kezia_105(at)xxxx> = 3 (tiga) apel.

•

"Tonny Sutedja" <ton_sut(at)xxxx> = Ya, tiga dong. yang lima masih belum
diambil khan ....

•

Nelly Susan <hahihuhehow(at)xxxx> = Yahh 3 donkk ... bener tak? Semoga ku
ngga ketipu dengan pertanyaannya ... hehe.
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•

"iwan budi santoso" <jevon.jc(at)xxxx> = Ya 3 lah, kan yang di meja bukan punya
kita ....

Nah, itulah jawaban-jawaban yang sudah masuk ke meja redaksi untuk Kuis e-Humor
17. Semoga menghibur, ya ...! Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ayo ramerame jawab Kuis e-Humor dan menjadi berkat bagi orang lain! Sampai ketemu di kuis
berikutnya! :>
_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
17_______________________
Ada delapan apel di meja, Anda ambil tiga. Berapa yang Anda punya?
Tiga

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

—Lukas 6:37—
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e-humor 1489/September/2008
Shalom,
Ada beberapa orang, bahkan orang yang mengaku Kristen, ketakutan menghadapi
kematian. Tapi sebenarnya, jika kita memang telah mengaku Yesus sebagai Juru
Selamat kita dan menyerahkan hidup kita kepada-Nya, kita tak perlu takut.
[http://alkitab.mobi/?Filipi Filipi ] mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan
mati adalah keuntungan." Anyway, semoga humor-humor ini dapat menghibur dan
membantu menghapus ketakutan Anda. Selamat menyimak.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Pemakaman Terbaik
Dua saudara tumbuh bersama di gunung. Pada suatu saat, salah satunya merantau
untuk cari peruntungan. dan benar, setelah bekerja keras, ia akhirnya menjadi presiden
sebuah perusahaan.
Suatu hari, ia mendapat telepon dari saudaranya yang berkata, "Ayah meninggal, dan
pemakamannya hari Jumat."
Dia berkata, "Astaga, aku harus menghadiri sebuah pertemuan besar hari Kamis di
Jepang. Aku tidak bisa datang, tapi aku ingin memberi Ayah pemakaman terbaik,
uruslah dan kirim tagihannya kepadaku. Setidaknya itulah yang bisa kulakukan."
Akhirnya saudaranya melakukan seperti apa yang diminta, dan dalam beberapa
minggu, saudara yang sukses menerima tagihan enam ribu dolar, dan ia membayarnya.
Bulan berikutnya, tagihan sejumlah seratus dolar datang lagi. Berpikir bahwa mungkin
ada yang kelewatan, ia membayarnya. Bulan berikutnya, tagihan sejumlah seratus dolar
datang lagi, dan ia pun membayarnya. Saat tagihan seratus dolar datang lagi untuk
ketiga kalinya, ia menelepon saudaranya untuk bertanya mengapa ia terus
mendapatkan tagihan itu.
"Oh, ya," kata sang saudara, "begini, saat jasad ayah dibalut dengan pakaian
kesukaannya yang dari sutra, ia tidak kelihatan bagus, dan karena kamu ingin
memberikan yang terbaik, kami akhirnya menyewakannya sebuah tuksedo."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Bilangan+18:29 >
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Sumber: http://www.basicjokes.com/dtitles.php?cid=157

“

"Dari segala yang diserahkan kepadamu,yakni dari segala yang terbaik di
antaranya,haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus
kepada TUHAN,sebagai bagian kudus dari padanya."
—Bilangan 18:29—
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e-humor 1490/September/2008
Lewat Kuburan
Dua orang pria pulang setelah menghadiri sebuah pesta dan memutuskan untuk ambil
jalan pintas melewati kuburan. Sampai di tengah kuburan, mereka merinding
mendengar suara ketukan dari kegelapan. Dengan ketakutan, mereka menemui
seorang pria tua dengan palu dan pahat sedang memahat salah satu batu nisan.
"Astaga, Pak," kata salah satu dari mereka dengan lega, "Anda membuat takut kami
berdua ... kami pikir Anda itu hantu! Apa yang Anda lakukan pada tengah malam
begini?"
"Dasar bodoh!" gerutu orang tua itu. "Mereka salah menulis namaku!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+10:28 >
Sumber: http://jokes4all.net/jokes/death/jokes

"Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,tetapi
“ yang
tidak berkuasa membunuh jiwa;takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa
”
membinasakanbaik jiwa maupun tubuh di dalam neraka."

—Mazmur 10:28—
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e-humor 1491/September/2008
Surga dan Neraka
Seorang pria berbicara dengan Tuhan tentang surga dan neraka. Tuhan berkata
kepada pria tadi, "Kemarilah, Aku akan memerlihatkan neraka padamu." Mereka masuk
ke sebuah ruangan di mana sekelompok orang duduk mengitari wajan besar berisi
makanan. Semua orang sangat kelaparan dan putus asa. Setiap orang memegang
sendok untuk mengambil makanan di wajan, namun setiap sendok memiliki gagang
yang jauh lebih panjang daripada lengan mereka sehingga sendok itu tidak dapat
digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Penderitaannya
benar-benar luar biasa.
"Kemarilah, sekarang Aku akan memerlihatkan surga padamu," kata Tuhan sesaat
kemudian. Mereka masuk ke ruangan lain, sama persis dengan ruangan yang pertama - wajan besar, sekelompok orang, sendok dengan gagang panjang. Tapi semua orang
bahagia dan cukup gizi.
"Aku tidak mengerti," kata pria tadi. "Mengapa mereka bahagia dan yang satu lagi
menderita, padahal mereka ada di tempat yang sama?"
Tuhan tersenyum, "Ah, sederhana saja," kata-Nya. "Di sini, mereka telah belajar untuk
saling menyuapi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+12:26 >
Sumber: http://www.near-death.com/jokes.html

“

"Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Akudan di mana Aku berada, di
situpun pelayan-Ku akan berada.Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati
Bapa."
—Yohanes 12:26—
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e-humor 1492/September/2008
Pendeta dan Supir Taksi
Setelah seorang pendeta meninggal dan masuk ke surga, ia melihat bahwa seorang
supir taksi mendapat tempat yang lebih mulia darinya.
"Aku tidak mengerti," keluhnya pada Petrus. "Aku mengabdikan seluruh hidupku untuk
jemaatku."
"Kebijakan kami di sini adalah tergantung dari hasilnya," jelas Petrus. "Apakah
jemaatmu memerhatikanmu saat kamu memberikan khotbah?"
"Ya ...," pendeta itu mengakui, "beberapa jemaat selalu tertidur saat aku berkhotbah."
"Itu dia masalahnya," kata Petrus, "kamu tahu, saat orang naik taksi yang dikendarai
supir taksi itu, mereka tidak hanya terus terjaga, mereka bahkan berdoa."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+10:22 >
Sumber: http://www.near-death.com/jokes.html

“ "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya,susah payah tidak akan menambahinya." ”
—Amsal 10:22—
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e-humor 1493/September/2008
Mati Saat Liburan
Saat berlibur di Yerusalem, ibu mertua George meninggal.
Dengan membawa sertifikat kematian, George pergi ke kantor konsulat Amerika untuk
mengatur pengiriman mayat ke Amerika agar dapat dimakamkan dengan layak.
Sang konsulat mengatakan bahwa mengirim jasad ke Amerika itu sangat mahal, sekitar
lima ribu dolar. Kebanyakan orang memilih untuk menguburkan orang yang mereka
kenal di sini karena hanya membutuhkan biaya 150 dolar.
George berpikir sesaat dan menjawab, "Aku tidak penduli berapa yang harus aku bayar
untuk mengirim jasadnya kembali ke Amerika, aku ingin melakukannya."
Setelah mendengarnya, si konsulat berkata, "Anda pasti sangat mencintai ibu mertua
Anda karena mau melakukan hal ini."
"Bukan, bukan karena itu," kata George. "Begini, aku tahu bertahun-tahun yang lalu ada
Seseorang yang dikubur di Yerusalem. Pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian!"
"Aku tidak mau mengambil risiko untuk itu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+2:10 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/dtitles.php?cid=157

“

"Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia,supaya dengan demikian
mereka dalam segala halmemuliakan ajaran Allah, Juruselamat kita."
—Titus 2:10—
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Menjaga Rumah
Lenny pergi berlibur dan meminta Bobby menjaga rumahnya. Sekitar seminggu
kemudian, Lenny menelepon rumah dan bertanya, "Bagaimana kucingku?"
Bobby ragu dan dengan sedih memberitahu Lenny bahwa kucingnya mati.
"Apa?! Kamu seharusnya jangan memberitahuku dengan cara seperti itu! Kamu harus
memberitahuku dengan lebih halus dan pelan-pelan. Saat aku telepon, harusnya kamu
bilang bahwa kucingku ada di atap. Lalu saat aku menelepon lagi, harusnya kamu
bilang bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menurunkannya. Ketiga kalinya aku
telepon, harusnya kamu bilang bahwa kamu sudah mencoba menurunkannya, tapi ia
jatuh dan mati," jelas Lenny.
Bobby meminta maaf dan melanjutkan hari-harinya.
Sekitar seminggu kemudian, Lenny menelepon lagi dan bertanya, "Bagaimana keadaan
nenekku?"
Setelah terdiam agak lama, Bobby kemudian menjawab, "Hmm ..., dia ada di atap ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:29 >
Sumber: http://jokes4all.net/jokes/death/jokes

“

"Orang yang sabar besar pengertiannya,tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan."
—Amsal 14:29—

187

”

HUMOR 2008

e-humor 1495/September/2008
Ada Suara, Tapi Siapa?
Seorang psikiater sedang memeriksa keadaan mental pasiennya. Apakah Anda pernah
mendengar suara tapi Anda tidak bisa memberitahu siapa yang berbicara dan dari
mana suara itu berasal? tanya sang psikiater. Tentu saja, saya bisa, kata si pasien.
Kapan kejadian itu terjadi? tanya sang psikiater. Oh, jawab si pasien, waktu saya
menjawab telepon. < http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+28:28 >
Sumber: http://telephone-jokes.allthejokes.com/

“

TUHAN akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan
akal.
—Ulangan 28:28—

188

”

HUMOR 2008
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Nomor Baru
Setelah seorang operator telepon memberiku nomor telepon pacarku yang baru, aku
meneleponnya tapi yang mengangkat seorang wanita. Apa Robert ada? tanyaku.
Dia baru mandi, jawabnya.
Tolong sampaikan kepadanya kalau pacarnya menelepon, pintaku lalu kututup.
Karena dia tidak segera meneleponku balik, aku meneleponnya lagi. Kali ini yang
mengangkat adalah seorang laki-laki. Saya Robert, katanya.
Loh, kamu bukan pacarku! Suaranya lain! seruku.
Aku tahu! jawabnya. Itulah yang sedang aku coba jelaskan kepada istriku sejak
setengah jam yang lalu!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Timotius+1:6 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/

“

Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesatdalam
omongan yang sia-sia.
—1 Timotius 1:6—
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Sedang Sibuk
Suatu hari, telepon berdering dan seorang anak kecil menjawab.
"Apakah saya bisa bicara dengan orang tuamu?" "Mereka sedang sibuk."
"Oh. Apakah ada orang lain di sana?" "Polisi."
"Apakah saya bisa bicara dengannya?" "Mereka sedang sibuk."
"oh. Apakah ada orang lain di sana?" "Petugas pemadam kebakaran."
"Apakah saya bisa bicara dengannya?" "Mereka sedang sibuk."
"Coba saya luruskan -- orang tuamu, polisi, dan petugas pemadam kebakaran ada di
sana, tapi mereka semua sedang sibuk? Apa yang sedang mereka lakukan?"
"Menjagaku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+145:20 >
Sumber: http://jokes4all.net/
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 19______________potong di sini
Apa yang saat tertutup dapat masuk lubang cerobong asap, namun saat
terbuka tidak dapat masuk cerobong asap?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
18_______________________
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Halo semuanya! Bagian ini adalah bagian yang paling seru, di mana kita bisa melihat
kreativitas pikiran para pelanggan melalui jawaban kuis yang mereka kirim. Nah, kali ini,
kreativitas pikiran mereka diuji dengan pertanyaan yang ada hubungannya dengan
"gigi", hahaha, gigi apa ya yang ngga bisa menggigit? Coba deh simak jawaban 14
pelanggan berikut ini :>
•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)xxxx> = Mobil

•

Michael Bastian <michael_bastian(at)xxxx> = Gigi mobil donk :)

•

Bambang SP (Yongky) <bambang.yongky(at)xxxx> = Motor dan mobil

•

Herna Paniki <hpaniki(at)xxxx> = Tentunya gigi band dong

•

suharyanto <suharyanto(at)xxxx> = Mobil dan motor

•

Komang Berata <100pkbld(at)xxxx> = Motor atau mobil kali yeee, dia punya gigi
maju dan gigi mundur tapi gak bisa menggingit hihihihih. * rosaline
<elizabeth_lyne(at)xxxx> = Mobil atau motor (kendaraan)

•

dhika Ahsadi <dh1k4_6988(at)xxxx> = Bisa gigi (persneling) mobil atau gigi
motor. Ga bisa gigit kan? Bisanya, abis dimasukkin gigi langsung jalan degh ...
hehehe .... Betul kan? (jadi ga yakin, abis suka menipu sih pertanyaannya .... =p)

•

Jonny <jonn1_82(at)xxxx> = Ada 2 jawaban yg terlintas di pikiranku sekarang.

1. gigi motor/mobil
2. si Udin lagi sakit gigi
•

Susan Atika (ACCT, FEED, Medan) <susana(at)xxxx> =

1. Kendaraan ... punya gigi 1, gigi 2 sampe gigi 4 ... kan nggak gigit saya
kannnnnnnnnnnn.
2. Yah ... nenek-nenek yang punya gigi palsu, tapi kehilangan gigi palsunya itu ...
hue ... hue ... hue.
•

Edy (ACCT, FEED, Medan) <edy(at)xxxx> = Gigi mobil donk .... Emang gigi
mobil mau gigit apa? (^-^);hehehehe ....

•

Esther, Tetty (Jakarta) <Tetty.Esther(at)xxxx> = Mobil sayaaa .... Dia punya gigi
sampai 5 tapi tetep aja dia ga bisa gigit saya.

•

antonius widiasto <widitangan(at)xxxx> = yang punya gigi tapi tak bisa menggigit
adalah mobil & motor, sebab mereka tidak butuh makan, jadi tidak perlu
menggigit .... Cuma butuh minum bensin ....

191

HUMOR 2008
•

Anggiat Hotman <anggiat.hotman(at)xxxx> = Motor Suzuki

Yach, itulah jawaban-jawaban yang masuk ke redaksi. Memang, tidak ada jawaban
yang sesuai dengan kunci jawaban kami, tapi jawaban yang sudah redaksi terima
masuk akal juga, kan? Oke deh kalau begitu, sampai jumpa di kuis e-Humor selanjutnya
ya! Kami tunggu jawaban-jawaban kocak dari Teman-Teman semua!
_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
18_______________________
Apa yang punya gigi, tapi tidak bisa menggigit?
Sisir

“

"TUHAN menjaga semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi semua orangfasik
akan dibinasakan-Nya."
—Mazmur 145:20—
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Jam Berapa Ini?
Selama bertahun-tahun setiap Senin pagi kira-kira pukul 11:30, seorang operator
telepon di sebuah kota kecil di Sierra-Nevada mendapat telepon dari seorang laki-laki
yang menanyakan waktu yang tepat.
Suatu hari si operator memberanikan diri untuk bertanya kepada pria tersebut, "Saya ini
seorang mandor perusahaan penggergajian daerah," jelasnya. "Setiap hari saya harus
meniup peluit di siang hari oleh karena itu saya menelepon Anda untuk mendapatkan
keterangan waktu yang tepat."
Si operator terkekeh-kekeh, "Benar-benar lucu," katanya. "Selama ini, kami
mencocokkan jam kami sesuai bunyi peluit Anda."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Samuel+23:22 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/

“

"Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada
dan siapa yang telah melihat dia di sana; sebab telah dikatakan orang kepadaku,
bahwa ia sangat cerdik."
—1 Samuel 23:22—

193

”

HUMOR 2008

e-humor 1499/Oktober/2008
Ternyata
Seorang laki-laki dan teman-temannya baru saja selesai bermain golf di sebuah klub,
dan ketika mereka sedang mengganti sepatu, sebuah telepon genggam di bangku
berdering. Salah seorang dari mereka mengangkat telepon itu. "Hai sayang," kata
seorang wanita yang menelepon.
"Hai sayang," jawab pria tersebut.
"Aku menelepon hanya untuk memberitahumu tentang jas bulu yang kulihat hari ini. Ini
terbuat dari bulu serigala yang cantik dan kelihatan cocok sekali untuk kupakai. Jas ini
juga diobral, benar-benar harga yang sangat murah. Harganya turun dari 4.000 dolar
menjadi 2.000 dolar. Boleh aku membelinya?"
Pria tadi berpikir sebentar lalu berkata, "Kamu yakin barang itu bagus?"
"Oh iya," jawab si wanita.
"Baiklah kalau begitu, kamu boleh membelinya," jawab pria itu.
Wanita itu melanjutkan, "Oh, kamu tahu kan kita sedang memikirkan cara untuk
memensiunkan Lexus dan membeli Jaguar baru? Ngomong-ngomong tadi aku sudah
ke dealer dan salah seorang petugasnya memberiku harga yang sangat murah. Dia
mengatakan bahwa dia akan menurunkan harganya dari 50.000 dolar menjadi 35.000
dolar khusus untukku. Bolehkah aku membelinya?"
Si pria mempertimbangkannya sedikit lebih lama lalu menjawab, "Jika kamu yakin itu
tawaran yang bagus, baiklah kalau begitu, ambil saja tawaran itu dan bawalah pulang
Jaguar itu."
Si wanita kembali melanjutkan pembicaraannya. "Oh, satu lagi sayang. Apakah kamu
ingat tentang rumah yang kita lihat bulan lalu, yang sangat kita suka tapi kita putuskan
untuk mempertimbangkannya dulu? Rumah itu ditawarkan kembali, jadi aku coba
melihat harganya. Harganya sudah turun hingga 450.000 dolar dan aku cek ke bank
dan ternyata kita punya cukup uang di rekening oleh karena itu aku tulis selembar cek.
Boleh aku membelinya?"
Si pria mengernyitkan dahinya dan berkata, "Bolehlah kalau kamu berhasil
mendapatkannya dengan harga 420.000 dolar. Jika mereka melepasnya dengan harga
serendah itu, silahkan saja bayar rumah itu."
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Si wanita sangat gembira. "Baiklah sayang, terima kasih banyak! Aku akan segera
menemuimu setibanya aku di rumah! Daaaa ...."
"Daaa...," jawab si pria. Dia pun menutup teleponnya dan melihat laki- laki lain yang ada
di ruang ganti dan berkata, "Apakah ada yang tahu milik siapa telepon ini?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+22:3 >
Sumber: http://telephone-jokes.allthejokes.com/

“

"Demikianlah harus kauperbuat dengan keledainya, demikianlah kauperbuat
dengan pakaiannya, demikianlah kauperbuat dengan setiap barang yang hilang
dari saudaramu dan yang kautemui; tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu."
—Ulangan 22:3—
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e-humor 1500/Oktober/2008
PENGACARA SUPER SIBUK
Joe dibesarkan di sebuah kota kecil, kemudian dia hijrah untuk melanjutkan sekolah di
perguruan tinggi dan masuk fakultas hukum. Suatu saat dia memutuskan untuk kembali
ke kota kecilnya karena dia bisa menjadi orang besar di kotanya. Dia ingin sekali
membuat orang terkesan padanya. Dia pun membuka sebuah kantor pengacara baru
tapi pada awalnya kurang berjalan mulus.
Suatu hari, dia melihat seseorang berjalan di trotoar. Dia berusaha menarik perhatian
klien barunya ketika dia tiba. Saat laki-laki itu sampai di depan pintu, Joe pura-pura
mengangkat telepon. Dia memberi isyarat kepada si pria itu untuk masuk sementara dia
masih tetap menelepon. "Tidak. Tentu tidak. Anda memberitahu para pelawak New York
itu kalau saya tidak akan menyelesaikan kasus ini kalau uang jasanya kurang dari satu
juta. Ya. Pengadilan setuju naik banding untuk mendengar kasus itu minggu depan.
Saya akan menangani penjelasan utama dan anggota tim saya yang lain akan
membantu. Baiklah. Sampaikan ke dia saya akan menemuinya minggu depan untuk
membicarakan kasus ini lebih lanjut."
Kejadian itu berlangsung selama hampir lima menit. Sementara laki-laki itu menunggu
dengan sabar ketika Joe menjelaskan petunjuk yang berbelit-belit. Akhirnya, Joe
meletakkan gagang telepon dan menemui laki-laki itu. "Maaf sudah membuat Anda
menunggu tapi seperti yang Anda lihat saya sangat sibuk. Ada yang bisa saya bantu?"
Laki-laki itu menjawab, "Saya dari perusahaan telepon. Saya datang kemari untuk
memasang telepon."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:17 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/

“

"Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak
dan tidak munafik."
—Yakobus 3:17—
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e-humor 1501/Oktober/2008
Marah dan Jengkel
Seorang gadis yang sedang mengerjakan PR dari sekolah datang menghampiri
ayahnya dan bertanya, "Yah, apa bedanya marah dengan jengkel?"
Sang ayah menjawab, "Itu hanya masalah perbandingan. Coba aku jelaskan
maksudnya."
Untuk menjelaskannya sang ayah mendekati telepon dan memutar nomor telepon
secara acak. Dia berkata kepada setiap orang yang mengangkat teleponnya, "Halo, apa
Melvin ada?"
Seorang pria menjawab, "Di sini tidak ada yang namanya Melvin. Kenapa Anda tidak
mengecek nomornya dulu sebelum Anda menelepon?"
"Lihat," kata sang ayah kepada putrinya. "Laki-laki tadi kelihatan tidak senang dengan
telepon kita. Dia mungkin sedang sibuk dan kita membuatnya jengkel. Sekarang lihat..."
Sang ayah menelepon kembali nomor yang sama. "Halo, apakah Melvin ada?" tanya
ayah.
"Dengar ya!" jawaban ketus terdengar. "Anda baru saja menelepon ke nomor ini dan
saya sudah bilang kalau tidak ada yang namanya Melvin disini! Telepon Anda benarbenar mengganggu!" Gagang telepon pun ditutup dengan keras.
Sang ayah berbalik kepada putrinya dan berkata, "Kamu lihat, itu yang namanya marah.
Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya jengkel."
Sang ayah menelepon lagi nomor yang sama dan ketika terdengar suara kesal yang
menjawab, "Halo!". Kemudian dengan lembut sang ayah berkata, "Halo, ini Melvin.
Apakah ada telepon untukku?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+4:1 >
Sumber: http://www.basicjokes.com/

“

"Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya
engkau beroleh pengertian."
—Amsal 4:1—
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e-humor 1502/Oktober/2008
Salah Sambung
Seorang gadis remaja sudah bicara di telepon selama sekitar setengah jam, lalu
menutup teleponnya.
"Wow!" kata ayahnya, "Itu tadi singkat sekali. Biasanya kamu bicara sampai dua jam.
Ada apa?"
"Salah sambung...." jawab gadis itu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+15:33 >
Sumber: Good Clean Fun

“

"Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik."
—1 Korintus 15:33—
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e-humor 1503/Oktober/2008
Membunuh Melalui Telepon
Telepon berdering di rumah besar Tuan Glenarvan. Kepala pelayannya mengangkat
telponnya.
"Ini aku. Tolong pergi ke kamar istriku dan bilang padanya kalau aku akan telat pulang
dari klub."
"Maaf, Tuanku, Tuan putri sudah tidur."
"Kalau begitu bangunkan dia dan beritahu dia, sementara aku tunggu di sini." kata
penelpon itu.
"Ya, Pak," jawab kepala pelayan itu.
Kepala pelayan itu kembali dan berkata, "Tuan, pintu tuan putri terkunci, dan ketikasaya
ketuk, suara seorang pria menyuruhku pergi ke neraka."
Penelpon itu lalu berkata, "Jangan pedulikan mereka! Ambillah senapan dari koleksiku,
dobrak pintunya, dan bunuh mereka berdua."
"Ya, Pak," jawab kepala pelayan itu.
Setelah beberapa menit, kepala pelayan itu kembali ke telepon dan melaporkan,
"Tuanku, saya sudah berusaha semampuku. Aku sudah membunuh istri Anda, tetapi
ketika aku mau membunuh prianya, dia melompat ke kebun melalui jendela, dan
melarikan diri."
Penelepon itu menjadi bingung dan berkata, "Kebun apa? Tidak ada kebun di sebelah
jendela kamar tidur."
"Kalau begitu, Tuan, saya rasa Tuan salah sambung. Semoga hari Anda
menyenangkan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:26 >
Sumber: http://www.cordsforphones.com/telephonejokes.html
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 20______________potong di sini
Di kelas aku duduk di depan, di becak aku duduk di belakang, bahkan di
pabrik pun aku duduk di belakang. Apakah aku?
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Kiriman dari: "dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx>
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
19_______________________
Hai semuanya ..., masih pada setia kan nongkrongin bagian yang satu ini? Tapi koq
akhir-akhir ini yang kirim jawaban sedikit ya ...? Pertanyaannya yang susah atau sudah
pada kabur? Hehe .... Anyway ..., yang ada tetap harus disyukuri .... Seperti jawabanjawaban berikut ini ... kocak-kocak loh ... silakan simak ya ...!
•

"Sonya Rapinta Manalu" <sa(at)xxxx> = ASAP

•

stephanus.arifin(at)xxxx = PAYUNG sepertinya ....

•

"Nina Rulina" <ia7(at)xxxx> = Jawabannya pasti Payung ..., kalo dibuka kan jadi
ga muat.

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)xxxx> = PAYUNG

•

"Daulat Budiman Siahaan" <dbsiahaan(at)xxxx> = ROKOK ....:-)

•

Hendra agus <dtasayang(at)xxxx> = Sinterclasssssssssssss ... hehe imajinasi
anak2

•

Iwan Galih <igalih(at)xxxx> = Jika tertutup dapat masuk dan jika terbuka tidak
dapat masuk cerobong asap ... ya asap lah ....

•

"Geoffrey" <geoffrey.pello(at)xxxx> = Santa claus

•

"Tina" <tina(at)xxxx> = PAYUNG

•

dhika Ahsadi <dh1k4_6988(at)xxxx> = wuih, moga2 bener niyh, jawabannya ...
"payung" kan ... klo dia dibuka mana bisa masuk kan lebar, tapi pas tertutup bisa
soalnya kan menjadi bentuk lurus ... hehehehhehehe ... bener degh bener .... ^^
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•

lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx> = angin ....

•

yeni tambunan Yeni <greentambunan9364(at)xxxx> = jawabannya kereta api kali
....

•

"Edy (ACCT, FEED, Medan)" <edy(at)xxxx> = jawabannya orang lagi merokok ...
soalnya waktu tutup mulut n hisap asapnya kan masuk, kalau waktu buka mulut
asapnya keluar ... coba bayangkan, gimana caranya waktu buka mulut asapnya
malah masuk ... hehehehe (^-^) :-D

Nah, itu dia mereka-mereka yang udah mengirim jawaban .... Gimana, cukup menghibur
kan .... Ok deh kalau begitu ..., sampai jumpa di jawaban kuis selanjutnya ya ... ditunggu
loh ...! God bless!
_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
19_______________________
Apa yang saat tertutup dapat masuk lubang cerobong asap, namun saat terbuka tidak
dapat masuk cerobong asap?
Payung

“

"Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi perkataan yang
ramah itu suci."
—Amsal 15:26—
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e-humor 1504/Oktober/2008
Buang-Buang Waktu
Suatu saat seorang pria menelepon seorang temannya, namun ia disambut oleh pesan
mesin penjawab:
"Kamu tahu apa yang paling kubenci dari mesin penjawab telepon? Mesin itu buangbuang waktu. Maksudku, semua mesin penjawab itu kan intinya cuma bilang, 'Aku atau
kami sedang tidak di rumah, tolong tinggalkan pesan.' Itulah mengapa aku memutuskan
untuk merekam pesan penjawab yang sederhana dan pendek. Aku berjanji padamu,
siapa pun kamu yang menelepon, bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu
menderita terlalu lama hanya untuk mendengarkan pesan penjawab otomatis sebelum
meninggalkan pesan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+12:36 >
Sumber: http://digitaldreamdoor.nutsie.com/pages/quotes/answermach.html

“

"Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman."
—Matius 12:36—
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e-humor 1505/Oktober/2008
Menghindari Orang
Jika Anda sedang menghindari orang, pesan ini lucu juga untuk dipakai dalam mesin
penjawab:
"Hai, aku mungkin sedang ada di rumah, hanya saja aku sedang menghindari
seseorang yang tidak aku suka. Tinggalkan pesan saja, dan jika aku tidak menelepon
balik, berarti orang yang aku maksud itu kamu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+13:19 >
Sumber: http://3gold.com/jokes/

“

"Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah
kekejian bagi orang bebal."
—Amsal 13:19—

203

”

HUMOR 2008

e-humor 1506/Oktober/2008
Sibuk Semua
Tom sedang bekerja di luar kota ketika menelepon keluarganya, namun disambut
dengan pesan mesin penjawab:
Suara
John : Brad (kakak laki-laki Tom), angkat teleponnya, dong?
(ayah Tom)
Suara Brad
: (Terdengar suara gemuruh permainan) Tidak bisa! Aku sedang main
games!
Suara John
: Ambar (kakak perempuan Tom), angkat teleponnya, dong?
Suara Ambar
: Ngga bisa! Aku sudah terlambat kerja, nih! (Terdengar suara pintu
dibanting)
Suara John
: Aimee (ibu Tom), angkat telepon, sudah lama berdering, tuh!
Suara Aimee
: (Terdengar suara gemericik air) Ngga bisa! Aku sedang mandi!
Suara John
: Glenn (Paman Tom), tolong angkat -- (tersadar) Ah, Glenn kan ada di
luar kota. Sudah, tinggalkan pesan aja, deh!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:14 >
Sumber: http://www.ahajokes.com/

“

"Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk
dengan kebodohan."
—Amsal 15:14—
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e-humor 1507/November/2008
Menjadi Tentara
Saat sebuah keluarga makan malam bersama, si anak bungsu mengumumkan bahwa
ia baru saja mendaftar menjadi tentara.
Sesaat suasananya hening, namun kemudian ada suara tawa saat kakak laki-lakinya
meragukan kemampuannya beradaptasi di lingkungan militer. "Hei ... yang benar saja ...
ngga usah bercandalah," kata saudara yang lain. "Kamu ngga benar-benar akan
menjadi tentara, kan?"
"Kamu tidak akan lulus ujian pelatihan dasarnya," kata saudara yang lain lagi.
Anak bungsu itu menatap ibunya untuk minta dukungan, namun ibunya hanya
meliriknya. Saat akhirnya sang ibu berujar, ia hanya bertanya, "Apa kamu benar-benar
berniat merapikan tempat tidurmu sendiri setiap pagi?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+23:9 >
Sumber: http://basicjokes.com/

“

"Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan
kata-katamu yang bijak."
—Amsal 23:9—
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e-humor 1508/November/2008
Prajuri Pemberani
Seorang jenderal angkatan laut mengunjungi temannya, seorang jenderal angkatan
darat. Setelah sampai di kamp militer, jenderal angkatan laut itu disambut oleh jenderal
angkatan darat. Mereka berdua berkeliling dan berbincang.
Jenderal AL : Bagaimana pasukanmu?
Jenderal AD : Sangat terlatih, Jenderal.
Aku harap demikian. Pasukanku di angkatan laut juga sangat terlatih,
Jenderal AL :
mereka adalah pasukan paling pemberani di seluruh pelosok negeri.
Jenderal AD : Yah, pasukanku juga pemberani.
Jenderal AL : Aku ingin melihatnya.
Maka sang jenderal angkatan darat memanggil seorang prajurit.
Jenderal
AD
Prajurit

: Prajurit, aku mau kamu menahan tank yang sedang berjalan kemari itu
dengan tubuhmu!
: Apa kamu gila? Aku bisa terbunuh! Aku tidak mau!

Prajurit itu lalu berlari dari hadapan jenderal angkatan darat. Kemudian jenderal
angkatan darat menoleh ke jenderal angkatan laut yang sedang bingung berat melihat
kejadian itu.
Jenderal
AD

: Lihat kan? Kamu harus cukup berani untuk bisa berbicara seperti itu
kepada seorang jenderal!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+50:31 >

Sumber: http://www.ahajokes.com/

“

"Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar,
demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu sudah tiba, saat
Aku menghukum engkau."
—Yeremia 50:31—
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e-humor 1509/November/2008
MINTA CUTI TIGA HARI
Seorang prajurit meminta cuti selama tiga hari kepada komandannya.
Sang komandan berkata, "Apa kamu gila? Kamu baru saja bergabung dan sekarang
kamu sudah mau minta tiga hari cuti? Kamu harus melakukan sesuatu yang luar biasa
dulu kalau mau dapat jatah cuti!"
Maka, prajurit tadi kembali ke pangkalan keesokan harinya dengan sebuah tank milik
musuh!
Si komandan kagum, ia bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?"
"Yah, aku masuk ke dalam tank, lalu menuju perbatasan musuh. di sana, aku melihat
tank musuh. Aku mengangkat bendera putih, si musuh pun mengangkat bendera putih.
Aku bilang padanya, 'Apa kamu mau dapat jatah cuti selama tiga hari?' Lalu kami
tukeran tank!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+14:19 >
Sumber: http://www.ahajokes.com/
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 21______________potong di sini
Apa yang kalau tidak bertugas berdiri, tapi kalau lagi bertugas malah
tidur?
Kiriman dari: Musalam Nda < musalam_nda(at)xxxx >
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
20_______________________
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Hai, semuanya. Wah, untuk kuis yang satu ini no comment deh. Dari 23 jawaban yang
masuk, cuma 2 yang jawabannya ngga sesuai dengan yang kami harapkan. Kira-kira
masuk akal ngga ya kedua jawaban itu? Cari dan tentukan sendiri deh, hehe. Dua
jawaban itu ada di antara jawaban-jawaban berikut ini.
•

suharyanto <suharyanto(at)xxxx> = huruf "K"

•

yeyen <yeyenkz(at)xxxx> = Pastilah huruf 'K'

•

Hendri Bun <hendribun(at)xxxx> = HURUF "K"

•

Deni Lie <denilie(at)xxxx> = Huruf K ...

•

"maria theresia" <tia(at)xxxx> = huruf K

•

Ifan Jermianto <ifan(at)xxxx> = ya gampanglah ... pastinya huruf K.

Ya gak ....
•

vonny <charonion(at)xxxx> = huruf K ;))

•

H3RM4NT0 <hermanto(at)xxxx> = JAWABAN NYA adalah huruf K. kalo di K elas
ada di depan, di becaK ada di belakang, di pabri K ada di belakang

•

Michael Bastian <michael_bastian(at)xxxx> = Huruf "K"

•

Iwan Galih <igalih(at)xxxx> = Aku adalah huruf K

•

Stenly Woran <stenly08(at)xxxx> = Manager Pabrik yang agak tuli dan punya
pekerjaan sampingan tukang becak

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)xxxx> = HurufK

•

Erty MULIANY <Erty.MULIANY(at)xxxx> = Hurup K

•

Lenny Halim <lenny.halim(at)xxxx> = hurufK

•

Henik Windaningrum <henik_winda(at)xxxx> = Huruf K, betul nggak???

•

Rocky Salomo <rmsalomo(at)xxxx> = Jawabannya adalah.... Bendera.

•

Widi Putro <wputro(at)xxxx> = JAWAB: K

•

Gunawan Samuel <gunawan(at)xxxx> = kursi atau bangku

•

Ferry R <ferry-r(at)xxxx> = huruf "K".
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•

Eni <enny(at)xxxx> = Jawabannya K

•

adventius deddy <adv_czelenx01(at)xxxx> = Jawaban huruf "k"

Nah, itu dia jawaban-jawaban yang sudah masuk. Kalau dilihat dari jawaban-jawabann
yang ada, pertanyaan kuis ini sepertinya sudah umum, ya .... Anyway, sampai ketemu
di jawaban kuis selanjutnya! :>
_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
20_______________________
Di kelas aku duduk di depan, di becak aku duduk di belakang, bahkan di pabrik pun aku
duduk di belakang. Apakah aku?
Kiriman dari: "dhika" <staffwaralaba3(at)xxxx>
Jawaban: Huruf "k"

“

"Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk saling membangun."
—Roma 14:19—
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Bertengkar Dengan Pacar
Seorang prajurit yang sedang bertugas di Hong Kong sangat marah dan kecewa saat
sang pacar memutuskannya dan meminta fotonya kembali.
Prajurit itu pun berniat membalas rasa sakit hatinya. Ia meminta foto pacar semua
temannya lalu menumpuknya jadi satu. Foto-foto itu kemudian ia kirimkan kepada
bekas pacarnya itu, dengan catatan: "Aku menyesal aku tidak bisa mengingat wajahmu
di antara foto-foto wanita ini. Jadi, tolong ambil fotomu saja dan kembalikan foto yang
lain."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+2:10 >
Sumber: http://www.ahajokes.com/

"Sebab barangsiapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninyajuga.
“ Sebab
jika aku mengampuni, -- seandainya ada yang harus kuampuni--, maka hal
”
itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus,"

—2 Korintus 2:10—
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Pilihan Makan
Seorang tentara yang baru saja bergabung dengan militer mengamati makanan yang
tersaji di hadapannya.
"Apa saya punya pilihan?" tanyanya kepada seorang sersan.
"Ya, kamu punya pilihan. Makan atau tidak makan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+1:9-10 >
Sumber: http://basicjokes.com/

“

"Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan
yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih
apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus,"
—Filipi 1:9-10—
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Mencuci Rudal
Suatu saat diselenggarakan sebuah latihan militer di pesawat barang. Seorang perwira
bertanya kepada salah satu prajurit.
Perwira: Apa yang akan kamu lakukan jika tahu ada jamur di rudal?
Prajurit: Pak! Siap, Pak! Aku akan mencucinya, Pak!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+5:23 >
Sumber: http://www.coldwarjokes.com/military-jokes.htmShalom,

“

"Ia mati, karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yangbesar ia
tersesat."
—Amsal 5:23—
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Wah, sudah tanggal 18 November, nih ...! Sudah lewat delapan hari sejak hari
Pahlawan. Meski demikian, e-Humor masih punya semangat membara nih untuk
memperingati hari patriotik itu. Buktinya, kami masih menyajikan humor-humor dengan
topik kemiliteran dan ketentaraan. So, kita simak bersama yuk, humor-humor di bawah
ini. Oh ya, kuis kali ini akan menantang kita untuk berhitung. Jadi, ikutan jawab ya ...!
Jangan lupa juga untuk menyimak jawaban-jawaban kuis edisi lalu.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Berita Dukacita
Sang kapten memanggil masuk seorang sersan ke dalam ruangannya. "Sersan, aku
baru saja dapat kabar kalau ibu prajurit Jones meninggal kemarin. Beritahu dia dan
suruh dia menghadap aku."
Maka sersan tadi memanggil pasukannya dan mereka pun berbaris. "Dengar, Prajurit,"
kata sersan. "Johnson, melaporlah ke ruangan administrasi untuk menandatangani
beberapa surat. yang lainnya, melaporlah ke bagian pemeliharaan. Oh, ngomongngomong, Jones, ibumu meninggal, melaporlah ke Komandan."
Beberapa saat kemudian, sang kapten memanggil sersan tadi ke kantornya. "Hei,
Sersan, caramu memberitahu Jones bahwa ibunya meninggal ngga tepat. Lain kali
pakai strategi, dong!"
"Ya, Pak," jawab sersan
Beberapa bulan kemudian, sang kapten memanggil sersan itu lagi. "Sersan, aku baru
saja mendapat kabar kalau ibu McGrath meninggal. Beritahu dia dan suruh melapor
kepadaku. Kali ini pakai strategi, jangan lupa!"
Maka sang sersan memanggil pasukannya. "Oke, dengar! Semua yang punya ibu, maju
ke depan dua langkah! Kecuali kamu, McGrath!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+19:20 >
Sumber: http://www.yuksrus.com/soldier.html

“

"Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di
masa depan."
—Amsal 19:20—
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Pertengkaran Keluarga
Seorang komandan menatap marah seorang prajurit. "Apa benar, kamu sudah menikah
seperti yang apa yang tertulis dalam data dirimu ini?"
"Tentu saja, Pak," jawab sang prajurit.
"Lalu mengapa pengawas surat mengatakan bahwa kamu dan istrimu hanya saling
mengirim surat kosong?"
"Kami bertengkar baru-baru ini, dan kami sedang tidak ingin bicara satu sama lain,
Pak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+3:2 >
Sumber: http://miljokes.com/index.php

“

"Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka
selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang."
—Titus 3:2—
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Bukan Itu
Seorang jenderal memerhatikan salah satu prajuritnya bersikap aneh. Prajurit itu selalu
mengambil setiap kertas yang ia temui, mengerutkan dahi, dan berkata, "Bukan ini,"
kemudian meletakkan kertas itu kembali.
Hal itu berlangsung cukup lama, sampai sang jenderal memerintahkan seorang
psikolog untuk memeriksa keadaan jiwanya. Sang psikolog menyimpulkan bahwa
prajurit itu gila, dan memberikan surat rekomendasi pengeluarannya dari militer.
Prajurit itu mengambil kertas itu dan berkata, "Ini dia ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+2:7 >
Sumber: http://basicjokes.com/
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 22______________potong di sini
Ambil 1000 dan tambahkan 40 padanya. Sekarang tambahkan 1000 lagi.
Sekarang tambahkan 30 ... ! Tambahkan 1000 lagi. Sekarang tambahkan
20. Sekarang tambahkan
1000. Sekarang tambahkan 10. Berapa totalnya?
Kiriman dari: Angela Chitra < chau_sha(at)xxxx >
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
21_______________________
Halo Rekan-Rekan semua, ketemu lagi di bagian jawaban-jawaban Kuis e- Humor.
Untuk pertanyaan kuis nomor 21 ini, ada cukup banyak yang menjawabnya -- 27 orang.
Banyak kan?! Nah, dari jumlah itu, kebanyakan menjawab dengan jawaban yang kami
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inginkan. Ingin tahu jawabannya, dan mungkin juga jawaban lain yang bisa jadi masuk
akal? Silakan simak deh jawaban-jawaban berikut ini.
•

Tina <tina(at)xxxx> = Palang Kereta Api

•

Rocky Salomo <rmsalomo(at)xxxx> = Portal atau Palang pintu

•

Widi Putro <wputro(at)xxxx> = Palang KA/Penutup Pintu Perlintasan

Kereta Api
•

R. Tjiptoputro - GM <tjipto(at)xxxx> = PORTAL

•

Daulat Budiman Siahaan <dbsiahaan(at)xxxx> = P A L A N GP I N T U

(eg: REL KA, PORTAL) :-)
•

rosaline <elizabeth_lyne(at)xxxx> = Portal. Kalo lagi bertugas kan

tidur (horizontal), kalau lagi nganggur jadi berdiri (vertikal).
•

Erawaty <erawaty(at)xxxx> = Palang Kereta Api/pembatas kereta api

•

Rencana Tarigan <if-05045(at)xxxx> = Polisi Tidur :)

•

monik <taxdept(at)xxxx> = Portal lah

•

Susan Atika (ACCT, FEED, Medan) <susana(at)xxxx> = palang kereta

api. Bukan polisi tidur lho yah .... yang kalo tugas maupun tidak kerjanya tidur mulu
he...he...he...
•

GYS <tjcbdg(at)xxxx> = palang pos penjagaan/portal. hoho

•

uwpwk <uwpwk(at)xxxx> = Bantal guling, meja strika, papan gilasan

(cuci)....
•

arianto Kurniawan <arianto.kurniawan(at)xxxx> = jari2 kaki... ^_^V

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)xxxx> = pembatas pada rel kereta

api. Khan kalo ada kereta lewat diturunkan ( alias lagi bertugas ), trus kalo keretanya
sudah lewat, dinaikkan lagi tuh pembatasnya (alias gak bertugas) he..he..he..he..he
•

Okky Hidayat <andromeda_tyrish(at)xxxx> = yang kaLo lagi ga tugas
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berdiri kaLo Lagi tugas maLah tiduR ituuu... palang pintu kereta kidang kencana ... eh,
kereta api maksudnya....
•

lucky morthen <morthenlucky(at)xxxx> = palang pintu kereta api,

palang parkir....
•

Andriyawan Lenda <andry_dipaorillo(at)xxxx> = ka...............ki

•

Angella Marryza <angel_marryza(at)xxxx> = Hmm..., portal kali....

•

Ferry R <ferry-r(at)xxxx> = Pintu perlintasan KA

•

Billy Sembiring <billysembiring(at)xxxx> = Portal/pintu palang

mobil/motor
•

andike agustyanto <andykhe(at)xxxx> = ya palang kereta api, karena

kalau palangnya gak tiduk berarti dia gak bekerja dengan baik he7x.
•

Michael Bastian <michael_bastian(at)xxxx> = Palang kereta api

•

Lenny Halim <lenny.halim(at)xxxx> = palang pintu kereta api

•

irawati kusuma <inekusuma(at)xxxx> = ya SENAPAN donk... tul kan?

Pasti betul... he he he.
•

antonius widiasto <widitangan(at)xxxx> = telapak kaki, kalau

bertugas kan jalan tuh, dia kan posisinya tidur. Kalau tidak bertugas, pas kita tidur
otomatis posisinya berdiri.....
•

Ramot Sibuea <hoppeman2000(at)xxxx> = Polisi Tidur

•

ady meiv <adymeiv(at)xxxx> = yang pasti palang kereta api

Oke, itu dia jawaban-jawabannya. Gimana? Cukup menghibur, bukan? Oke deh kalau
begitu, sampai ketemu di bagian jawaban Kuis e-Humor selanjutnya. Ikutan menjawab,
ya!
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_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
21_______________________
Apa yang kalau tidak bertugas berdiri, tapi kalau lagi bertugas malah tidur?
Kiriman dari: Musalam Nda < musalam_nda(at)xxxx >
Jawaban: Palang perlintasan kereta api

“

"Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang
yang tidak bercela lakunya,"
—Amsal 2:7—
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Shalom,
Wah, sudah edisi terakhir e-Humor nih ...! Eitszz, untuk bulan ini saja kok, ho ho ....
Jangan khawatir, Rekan-Rekan, e-Humor akan terus masuk ke mailbox e-mail RekanRekan semua karena kami sangat bersukacita bisa menyapa Anda dan
menyunggingkan senyuman dari bibir Anda setiap minggunya. So, sampai jumpa di
edisi-edisi Humor Desember dengan tema Natal, ya! Woitszz, sampai lupa, belum
ucapin selamat menyimak, nich .... :)
"Selamat menyimak, Rekan-Rekan!"
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Membersihkan Senapan
Seorang sersan angkatan darat, yang sedang menguji seberapa banyak anak buah
barunya telah belajar, menanyai seorang prajurit baru, "Prajurit, katakan hal pertama
yang kamu lakukan saat kamu membersihkan senapanmu!"
"Saya memeriksa nomor serialnya, Pak," jawab prajurit itu.
"Nomor seri?!" kata sersan itu kaget. "Mengapa kamu harus melihat nomor serinya?"
"Karena," jawab prajurit itu, "Saya tidak mau kalau ternyata saya membersihkan
senapan prajurit lain." http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:16
Sumber: http://www.yuksrus.com/soldier.html

“

"Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat."
—Yakobus 3:16—
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Jadi Tentara Untuk Pensiun
Seorang kolonel mewawancarai seorang prajurit yang melamar menjadi perwira. Ia
menanyainya dengan pertanyaan favoritnya: "Prajurit, untuk apa kita bergabung dengan
angkatan darat? Apa tujuan kita?"
"Oh, untuk pensiun, Pak," jawab prajurit itu cepat.
http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+13:5
Sumber: http://miljokes.com/index.php

"Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang
“ ada
padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan
”
engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."

—Ibrani 13:5—
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Tentara Berpakaian Preman
Suatu ketika pada masa perang, seorang pemuda di sebuah desa mengendarai
kudanya menuju ke desa tetangga untuk menjenguk sang pacar yang sedang sekarat.
Tidak disangka, dari kejauhan ia melihat sebuah razia wajib militer. Karena takut
dipaksa ikut wajib militer, ia pun berencana pulang ke rumah.
Tiba-tiba, seorang pria muncul dari semak-semak.
Pria
: Mengapa kamu balik?
Pemuda : Aku ngga mau ikut wajib militer ...!
Pria
: Sudah, santai saja, aku kenal dengan orang-orang yang ada di razia itu, aku
akan naik kuda bersamamu, aku akan membantumu.
Didorong tekad menjenguk sang pacar, pemuda itu pun setuju.
Maka, pria tadi pun akhirnya memboncengkan pemuda tadi dengan kudanya. Setelah
sampai di tempat razia, sang pria turun dari kuda dan berkata, "Tangkap pemuda ini,
ikutkan dengan wajib militer!"
Pemuda tadi bingung dan berteriak, "Loh, katanya kamu kenal dengan mereka, gimana
sih?!"
Sang pria kemudian menjawab santai, "Ya kenallah, orang aku itu salah satu dari
mereka, cuma berpakaian preman saja."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+3:22>
Kiriman: lanskip2004(at)

TUHAN, Allahmu, Dialah yang berperang
“ "Janganlah takut kepada mereka, sebab
untukmu."
”
—Ulangan 3:22—
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Shalom,
Hai ...! Bulan Desember sudah tiba nich ...! Kalau bulan Desember seperti ini, suasana
Natal pasti sudah terasa di banyak tempat. Nah, apakah Anda juga sudah
merasakannya? Kalau belum, kami akan memberi suasana Natal itu kepada Anda
melalui e-Humor dengan menyajikan humor-humor yang kental dengan suasana Natal.
Jadi, simak ya ...! Semoga bisa menjadi berkat.
O ya, seperti biasa, ada juga kuis e-Humor yang menanti untuk Anda jawab dan
jawaban kuis e-Humor lalu yang menanti untuk Anda simak. Oke deh, selamat
menjawab dan menyimak ...! Kami tunggu partisipasi Anda!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Tuhan Memang Tidak Tuli
Jimmi dan Bill, usia 6 dan 10 tahun, tinggal bersama nenek mereka selama seminggu
saat orang tuanya ke luar kota.
Saat itu beberapa hari menjelang Natal, dan anak-anak bersiap-siap tidur. Nenek
mereka ada di ruang sebelah dan menunggu mereka sampai tidur sehingga ia bisa
mematikan lampu kamar mereka.
Jimmi berdoa dan kemudian menyelimuti dirinya sendiri. Bill, masih bersujud, terus
berdoa memohon banyak hadiah Natal. Saat dia berdoa, suaranya semakin lantang,
dan ia mengulang-ulang doanya.
Merasa terganggu, Jimmi bangun dan mengeluh, "Hei, kamu ngga perlu berdoa keraskeras seperti itu; Tuhan itu ngga tuli!"
"Aku tahu Tuhan
pendengarannya."

ngga

tuli,"

kata

Bill,

"tapi

Nenek

kan

agak

terganggu

< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+15:7 >
Sumber: The Good Humor Book

tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah
“ "Jikalau kamu
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya."
”
—Yohanes 15:7—
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Merry Christmas
Pada tanggal 25 Desember yang berkabut, sebuah kapal besar menubruk kapal lain
yang lebih kecil. Kapal kecil lain mengalami kerusakan berat dan terpaksa diseret
kembali ke Inggris. Pemilik kapal kecil lalu mengadukan perkara tubrukan tersebut ke
pengadilan.
Para saksi mata melihat bahwa kapal besar menubruk kapal kecil. Tapi kapten kapal
besar mengatakan bahwa beberapa saat sebelum terjadi tubrukan, kapalnya telah
mengirim sinyal kepada kapal kecil.
Hakim bertanya, "Siapa yang bertugas mengirim sinyal?"
Seorang kelasi muda maju dan berkata, "Saya, Pak Hakim."
Hakim bertanya pada kelasi tersebut, "Coba beritahu saya isi sinyal yang Saudara
kirimkan!"
Kelasi muda itu menjawab dengan muka merah, "Merry Christmas."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Zakharia+3:7 >
Sumber: Seandainya Mereka Bisa Tertawa

firman TUHAN semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang
“ "Beginilah
Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan
memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan
engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini."

—Zakharia 3:7—
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Sinterklas = Ayah
Mary selalu yakin bahwa ia akan mendapatkan banyak hadiah saat Natal tiba. "Ibuku
kenal Sinterklas secara pribadi," katanya. "Dia bahkan tahu nomor teleponnya, meski
jaraknya jauh."
"Wah, bagus dong," kataku. "Pasti Natalmu akan sangat menyenangkan nanti."
"Yeah," katanya. "Sinterklas selalu meninggalkan lebih banyak hadiah di rumahku
daripada di rumah-rumah lain."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+1:3 >
Sumber: Kids Are Still Saying the Darndest Things
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 23______________potong di sini
Suka teriak teriak tapi bukan mandor, suka minta minta tapi bukan
pengemis, suka bergantungan tapi bukan monyet. Siapakah dia?
Kiriman dari: Martin Simatupang < martinsimatupang(at) >
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
22_______________________
Haha ... jawaban kuis untuk yang satu ini lucu-lucu, ngga tau deh pada dapat jawaban
itu dari mana .... Ada yang kejebak, ada yang mikirnya sampai mana-mana, dan ada
juga yang merasa kalau ada jebakan dalam pertanyaannya. Bahkan ada juga yang
jawabannya dua. So, coba deh simak jawaban-jawaban berikut ... menghibur loh ...!:>
•

Sonya Rapinta Manalu <sa(at)> = 4100
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•

Michael Bastian <michael_bastian(at)> = 2100

•

Intan <d0m1nt4n(at)> = 4100

•

Mariana <mariana(at)> = 4100 kan?

•

Widi Putro <wputro(at)> = 4100, bukan 5000. Tidak kejebak!

•

Esther, Tetty (Jakarta) <Tetty.Esther(at)> = 4100, ada jebakan ga ya
dipertanyaan ini? Kok saya ga nemu? Hahaha mulai curiga nih, ga mungkin
pertanyaannya sepolos ini.

•

Posma R. Panggabean <posma(at)> = 1100 (seribu seratus)

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Saya hitung dengan kalkulator hasilnya:
4.100

•

Gunawan Samuel <gunawan(at)> = 4100

•

pardede, tanaka <tnk_prd(at)> = 1000+40+1000+30+1000+20+1000+10=4100

•

Yusuf E <StarYs(at)> = jawaban 2100, kan awalnya dah diambil 1000

•

Eva Panjaitan <eva.panjaitan(at)> = jawabannya 4100

•

dhika Ahsadi <dh1k4_6988(at)> = jawabannya 3100. Hahaha mau menipu yah ...
pasti klo yang kalap ngitungnya langsung ke 4000 degh .... Bener kan ...?

•

lucky morthen <morthenlucky(at)> = 3100

•

Billy Sembiring <billysembiring(at)> = 3100 atau 4100

•

Balduin.M <balduin(at)> = Hi! Of course 4100 ... btw ada yang ngejawab 5000
nggak ya?? he..he..he...

•

Okky Kharisma Hidayat <andromeda_tyrish(at)> = Empat ribu seratus pas, tidak
kurang tidak lebih ....

•

Mervhin Simorangkir <m.simorangkir(at)> = 3000

•

jonathan widjaja <angeli7on(at)> = cieh gampang bangettt euy ... 4100 .... :p

•

Alice Leonardi <alice(at)> = 2100

•

cahyo adi <c4hy04d1(at)> = jawaban matematis: 5000, jawaban ekonomis:
sepiring nasi rames
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•

Edy (ACCT, FEED, Medan)" <edy(at)> = 2.100 (KEEP SMILE)

•

irawati kusuma <inekusuma(at)> = Syalom ..., aku coba hitung dengan kalkulator
ya, normal jawabannya: 4100. Apa ada cara lain/maksud lain ya?? Ah..., pusing
loh. Normal aja jawabanku total, 4100 ... bye!!

Nah itu dia jawaban-jawabannya. Lucu-lucu kan ...? Oke deh kalau begitu, sampai
jumpa lagi ya di jawaban-jawaban kuis e-Humor 23. Jangan lupa jawab, jangan lupa
simak. :p
_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
22_______________________
Ambil 1000 dan tambahkan 40 padanya. Sekarang tambahkan 1000 lagi. Sekarang
tambahkan 30 ... ! Tambahkan 1000 lagi. Sekarang tambahkan 20. Sekarang
tambahkan 1000. Sekarang tambahkan 10. Berapa totalnya?
Kiriman dari: Angela Chitra < chau_sha(at)xxxx >
Jawaban: 4100
______________________________________________________________________

“

"Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah
jadi dari segala yang telah dijadikan."
—Yohanes 1:3—
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e-humor 1522/Desember/2008
Shalom,
Minggu kedua bulan Desember! Ha ha ... Natal sudah semakin dekat! Bagaimana?
Bagaimana? Sudah melakukan apa saja nich untuk merayakan Natal yang segera
menjelang ...? Apa pun yang sudah Anda siapkan, akan sangat baik jika semuanya itu
tidak mengaburkan makna Natal, yakni kasih dan kesederhanaan, betul? Oke deh kalau
begitu, untuk menemani Anda menyiapkan Natal tahun ini, kami masih menghadirkan
humor-humor yang bernapaskan Natal. Yuk, simak! :>
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Ke Mana Yesus Saat Natal
Para penghuni surga sedang berkumpul dan bertukar pendapat. Pada kesempatan itu,
Petrus mengajukan pertanyaan, "Natal tahun ini, kira-kira Yesus akan berkunjung ke
mana?"
Setelah mereka merenungkan pertanyaan itu, ada yang menjawab, "Ke daerah
pegunungan yang baru saja kena musibah awan panas."
"Tidak, karena di sana telah ada banyak orang yang membantu saudaranya yang
sedang mengalami penderitaan."
"Ke tempat ziarah?"
"Tidak juga, karena tempat ziarah sekarang sudah ramai dikunjungi umat."
"Pasti ke tempat orang miskin!"
"Saya kira juga tidak, karena sekarang membantu orang-orang miskin sudah semakin
nge-trend!"
"Lalu, menurutmu ke mana?"
"Yesus akan berkunjung ke hati manusia karena sekarang ini banyak manusia yang
meninggalkan hatinya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+24:7 >
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Sumber: Merenung sambil Tersenyum Tersenyum sambil Merenung 1

“

"Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa
Akulah TUHAN. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah
mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan segenap hatinya."
—Yeremia 24:7—
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e-humor 1523/Desember/2008
Tuhan Punya Tangan?
Jenny yang berusia 7 tahun memiliki suatu masalah dengan hal seputar Natal.
"Yang kuingin tahu adalah Tuhan itu punya tangan atau ngga, sih?"
Mendengar pertanyaan itu, aku mendekat dan menjawab pertanyaannya dengan
pertanyaan, "Mengapa kamu ingin tahu?"
"Karena, hari ini kan ulang tahunnya, dan aku ingin memberi-Nya sebuah hadiah, tapi
aku ngga tau apa nanti Dia bisa membukanya atau tidak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+1:14 >
Sumber: Kids Are Still Saying the Darndest Things

“

"Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak
Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran."
—Yohanes 1:14—
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e-humor 1524/Desember/2008
Cape' Deh!
Seorang anak kelas satu SD tidak mau bergabung dengan teman-teman sebayanya
yang dengan ceria ngobrol tentang liburan Natal.
"Apa kamu ngga suka liburan Natal?" tanyaku.
"Ngga terlalu," akunya. "Capek, karena orang tuaku selalu menghadiri banyak sekali
kebaktian Natal, dan aku harus selalu ikut."
"Loh, orang tuamu pendeta, ya?" tanyaku penasaran.
"Bukan, hanya anggota gereja biasa," jawabnya, "kami harus selalu ikut agar mama
tidak perlu masak lagi di rumah, cape' deh."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tawarikh+28:9 >
Kiriman dari: Mama Abe <abemoms(at)>

“

"Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan
beribadahlahkepada-Nya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab
TUHANmenyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jikaengkau
mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jikaengkau meninggalkan
Dia maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya."
—1 Tawarikh 28:9—
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e-humor 1525/Desember/2008
Shalom,
Wuih ..., sudah minggu ketiga bulan Desember nih .... Tidak terasa, 1 minggu lagi sudah
Natal, loh! Hayo-hayo, jangan cuma siapin pernak-pernik Natal saja loh ya, karena yang
penting kan persiapan hati, betul? Persiapan hati untuk memaknai Natal dengan
sungguh dan merealisasikannya dengan berbagi kasih dengan sesama dan lingkungan
kita. Oke deh, selamat menyimak humor-humor Natal berikut ini ya, Teman-Teman eHumor semua. Semoga menghibur!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Boleh Judi, Tapi Jangan Curang
Empat orang telah bersepakat untuk menunggu Natal menjelang dengan bermain judi.
Sebelum permainan dimulai, sambil mengocok kartu, si bandar judi berkata, "Dalam
permainan nanti tidak boleh ada yang bermain curang. Ingat, curang itu dosa, apa lagi
ini malam Natal!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+5:1 >
Sumber: Guyonan Alim

“

"Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah! Menghampiri untuk
mendengar adalah lebih baik dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan
oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu, bahwa mereka berbuat jahat."
—Pengkhotbah 5:1—
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e-humor 1526/Desember/2008
Ingin Bayi Natal
"Apa yang terjadi di rumahmu Natal tahun ini?" tanyaku kepada Regina yang berusia 5
tahun.
"Semuanya berantakan. Sinterklas menaruh semua kaos kaki di tempat yang salah. dan
ia juga lupa akan hadiah yang aku minta. Ayah bilang mungkin sinterklas terantuk
kepalanya saat menuruni cerobong asap."
"Lalu, apa sih yang kamu minta pada sinterklas, tapi ngga kamu dapatkan?"
"Aku ingin seorang bayi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+7:11 >
Sumber: Kids Are Still Saying the Darndest Things

“

"Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakanakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada
mereka yang meminta kepada-Nya."
—Matius 7:11—
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e-humor 1527/Desember/2008
Selalu Baju Untuk Natal
Ben yang berusia 8 tahun nampaknya memiliki kenangan yang indah dengan NatalNatal yang dahulu dilaluinya.
"Saat aku bayi, semua orang selalu memberiku baju saat Natal. Bagi mereka, tidak ada
yang lebih baik untukku selain baju, dan aku tidak bisa protes waktu itu karena aku
belum bisa bicara!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+11:6 >
Sumber: Kids Are Still Saying the Darndest Things
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 24______________potong di sini
Pada tahun berapa Natal dan Tahun Baru jatuh pada tahun yang sama?
______________Kirim jawaban Anda ke: humor(at)sabda.org_______________
Jawaban yang benar beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
_______________________PENJAWAB KUIS e-HUMOR
23_______________________
Hai, ketemu lagi nih ... di jawaban kuis e-Humor. Ngga seperti yang dulu-dulu, kuis eHumor kali ini mendapat respons tak lebih dari dua puluh jawaban. Meski begitu,
jawaban-jawaban kali ini tetap menarik untuk disimak loh .... ada yang pendek bener,
tapi ada juga yang panjang, tapi jawabannya ngga sesuai dengan yang kami harapkan,
hehe. Bahkan, ada juga yang jawab sambil membawa nama Redaksi e-Humor, hahaha
.... Coba deh simak ...!
•

Harianto <harianto(at)> = Kondektur Bus Kota

•

uwpwk <uwpwk(at)> = Kernet bus

•

Hendri Bun <hendribun(at)> = Kernet bis kota ...
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•

David G <david(at)> = kernet mikrolet

•

inneke tanudjaya <ien_beefly(at)> = kondektur bus

•

Widi Putro <wputro(at)> = Pengasuh e-Humor ... jadi kernet/kondektur

BIS!!!
•

peniel siregar <peniel.siregar(at)> = KONDEKTUR/KERNET

•

Yusuf E <StarYs(at)> = Corong penjual ember, khan suka di pake buat

teriak-teriak tuh, dan selalu minta perhatian ibu-ibu pembeli panci, terus digantungin di
atas mobil. Atau sangkar burung, burungnya suka teriak-teriak cuap-cuap minta makan
terus digantung di atas rumah karena burungnya cari sensasi :P Tapi mainan helikopter
anak-anak juga bisa tuh ... kalo dimasukin uang baru bisa terbang bunyi uing uing
uing :D he2
•

antonius widiasto <widitangan(at)> = kondektur

•

Fitry <fitry.sitorus(at)> = Pasti jawabannya kondektur!

•

Esther Sidik <esther(at)> = jawabannya udah pasti kernet metro mini

... udah pasti ...
•

Angella Marryza <angel_marryza(at)> = Kenek bus ya ...

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Kernet Angkot/Metro Mini

•

protoss_species <protoss_species(at)> = gampang ... kondektur, kan!

Nah itu dia jawaban-jawabannya. Sampai jumpa lagi ya di jawaban-jawaban kuis eHumor 24. Jangan lupa simak, jangan lupa jawab
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_______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
23_______________________
Suka teriak teriak tapi bukan mandor, suka minta minta tapi bukan pengemis, suka
bergantungan tapi bukan monyet. Siapakah dia?
Kiriman dari: Martin Simatupang <martinsimatupang(at)>
Jawaban: Kondektur/Kernet

“ "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." ”
—Matius 11:6—

235

HUMOR 2008

e-humor 1528/Desember/2008
Shalom,
Wuih ..... damainya suasana Natal itu! Rasanya syahdu ... kerasa ngga, Pembaca?
Redaksi ngerasa bangetz tuh di sini. Natal akan tiba 2 hari lagi ... wow .... Udah ah,
cukup deh ungkapan kegembiraan Natalnya. Redaksi harap, Anda juga bisa merasakan
damainya dan syahdunya suasana Natal di mana pun Anda berada sekarang ini. Untuk
itu, redaksi udah siapin beberapa humor Natal nich, semoga bisa menjadi pengantar
bagi Anda menyambut Natal, yach!
SELAMAT NATAL 2008
&
TAHUN BARU 2009
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Penyakit Aneh
Seorang dokter menerima pasiennya yang terakhir pada malam Natal. Seorang ibu
masuk ke ruang periksa dengan anak perempuannya, dan meminta sang dokter untuk
memeriksanya karena ia menunjukkan gejala aneh, termasuk peningkatan berat badan
yang drastis, mual pada pagi hari, dan sejumlah idaman aneh.
Dokter itu memeriksanya dengan saksama dan akhirnya memberitahu sang ibu bahwa
putrinya hamil. Setelah mendengarnya, ibu itu protes, "Jangan konyol, Dok, pacaran
pun anakku tidak pernah."
Gadis itu memastikan pernyataan ibunya dan ia mengaku bahwa mencium pria pun ia
tidak pernah.
Dokter itu memeriksa gadis itu lagi dan dalam hati terkejut, kemudian berjalan menuju
jendela dan melihat keluar.
Mengira sesuatu yang buruk terjadi, sang ibu bertanya pada dokter apakah ada
masalah.
"Tidak, tidak ada masalah," jawab dokter. "Mungkin hanya kebetulan, namun terakhir
kali hal ini terjadi, sebuah bintang yang terang muncul di Timur."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+17:3 >

236

HUMOR 2008
Sumber: http://www.christmas-time.com/ct-jokes.htm

“

"Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,satu-satunya
Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telahEngkau utus."
—Yohanes 17:3—
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e-humor 1529/Desember/2008
Pemerasan Natal
Natal akan segera tiba, dan Sam bertanya pada ibunya apakah ia bisa memiliki sepeda
baru. Jadi, sang ibu memberitahunya untuk memintanya dengan menulis surat kepada
Sinterklas. Tapi, Sam malah ingin menulis surat pada bayi Yesus. Ibunya
membolehkannya.
Sam pergi ke kamarnya dan menulis, "Yesus, aku sudah menjadi anak yang baik dan
ingin mendapat hadiah Natal berupa sepeda."
Namun, ia tidak terlalu puas dengan tulisannya itu ketika ia membacanya ulang. Maka
ia mencoba untuk menulis lagi, dan kali ini ia menulis, "Yesus, selama ini aku sering
menjadi anak yang baik, dan sekarang ingin sepeda untuk hadiah Natal."
Ia membacanya lagi dan tidak puas juga dengan tulisan itu. Ia mencoba menulis lagi
untuk ketiga kalinya, "Yesus, aku bisa menjadi anak yang baik dan aku akan sangat
berusaha untuk menjadi anak yang baik jika aku mendapatkan sepeda baru."
Ia membacanya lagi, namun ia belum puas juga. Maka, ia memutuskan untuk jalanjalan sebentar sambil memikirkan bagaimana baiknya suratnya. Setelah beberapa
waktu, saat jalan-jalan, ia melewati sebuah rumah-rumahan di mana terdapat patung
Bunda Maria di dalamnya. Ia pun merangkak mendekati patung itu, mengambil patung
dan menyembunyikan patung itu di balik jaketnya, buru-buru pulang ke rumah, dan
kemudian menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Lalu ia menulis surat, "Yesus,
jika Kamu ingin bertemu dengan ibu-Mu lagi, sebaiknya Kamu memberikanku sepeda."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:16 >
Sumber: http://www.christmas-time.com/ct-jokes.htm

“

"Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada
kekacauan dan segala macam perbuatan jahat."
—Yakobus 3:16—
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e-humor 1530/Desember/2008
Ancaman Natal
Seorang bocah sangat menginginkan sebuah sepeda baru untuk hadiah Natalnya.
Karena itu, ia menyiapkan sebotol susu untuk Sinterklas yang ia harap akan datang ke
rumahnya dan kemudian memberikannya sebuah sepeda baru.
Dan benar, pada tengah malam, datanglah Sinterklas ke rumahnya. Saat ia melihat
segelas susu dengan label "Untuk Sinteklas" tersebut, ia sangat senang. di malam yang
dingin, ia pun meneguk habis susu hangat yang disiapkan oleh bocah tadi.
Setelah menghabiskan susu segelas itu, ia menemukan sepucuk surat di samping gelas
susu tadi, tertulis: "Sinterklas, jika kamu menaruh sebuah sepeda baru di bawah pohon
Natal, aku akan berikan penawar racun yang aku campur dalam susu yang kau minum.
Timmy."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+13:5 >
Sumber: http://www.jokesandhumor.com/jokes/462.html

“

"Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa
yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."
—Ibrani 13:5—
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