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e-humor 1531/Januari/2009
Shalom,
Hai ...! Wah, senangnya bisa menjumpai Anda semua di tahun yang baru ini.
Bagaimana kemarin perayaan tahun barunya? Meriahkah? Semoga tahun barunya
ngga seperti salah satu humor yang kami sajikan di bawah ini ya .... Anyway, yang
paling penting, sudah adakah resolusi yang dibuat untuk tahun ini? Harusnya ada, ya,
hehe. Resolusi itu penting loh, betul ngga? Dengan adanya resolusi, maka kita memiliki
target untuk kita capai dalam tahun ini. Jangan sampai kita melewatkan tahun ini tanpa
pencapaian apa pun. Nah, ngomong-ngomong soal resolusi, dua dari tiga humor kali ini
berhubungan dengan resolusi. Simak, ya. Semoga menghibur.
O, ya, jangan lupa juga untuk ikut menjawab kuis dan menyimak jawaban-jawaban kuis
edisi lalu. Terima kasih.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Berhenti Merokok
Seorang pria meminta sebatang rokok kepada sahabatnya. Sahabatnya lalu
mengingatkan pria tersebut tentang resolusi tahun barunya, "Aku kira kemarin kamu
buat resolusi tahun baru untuk berhenti merokok?!"
Pria itu menjawab, "Aku dalam proses berhenti merokok, nich! Sekarang, aku sedang
melaksanakan tahap yang pertama?"
"Apa itu tahap pertamanya?" tanya sahabat pria tersebut.
"Berhenti beli rokok!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Galatia+5:1 >

Sumber:http://www.newyearfestival.com/new-year-jokes.html

“

"Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu
berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan."
—Galatia 5:1—
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e-humor 1532/Januari/2009
Sejarah Singkat Resolusi Tahun Baru
Tahun 2004 : Aku akan membaca setidaknya dua puluh buku setahun.
2005 : Aku akan membaca setidaknya sepuluh buku setahun.
2006 : Aku akan membaca lima buku setahun.
2007 : Aku akan membaca beberapa artikel di koran tahun ini.
2008 : Aku akan membaca setidaknya satu artikel di koran tahun ini.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+5:4 >

Sumber:http://www.laughoutloud.net/new-years-evejokes/new_years_eve_joke_five.html

“

"Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia
tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu."
—Pengkhotbah 5:4—
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e-humor 1533/Januari/2009
Malam Tahun Baru yang Pahit
Pada saat malam tahun baru, seorang pria di sebuah bar duduk memandangi gelas
minumannya. Dia terus seperti itu selama setengah jam. Lalu, seorang supir truk
mendekatinya, mengambil gelas minuman pria tadi, dan menenggaknya habis.
Pria malang itu mulai menangis. Supir truk itu berkata, "Ayolah, Kawan, aku hanya
bercanda. Ini, aku belikan kamu minuman lagi. Aku tidak tahan melihat seorang pria
menangis."
"Bukan, aku menangis bukan karena itu. Hari ini adalah hari yang paling buruk dalam
hidupku. Pertama, aku tertidur dan terlambat ke kantor. Lalu bosku, yang marah besar,
memecatku. Saat aku meninggalkan gedung kantor menuju ke mobil, teryata mobil itu
sudah dicuri. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku naik
taksi untuk menghadiri sebuah pesta malam tahun baru, dan saat aku turun dari taksi,
aku baru menyadari kalau dompet dan kartu kreditku ketinggalan di taksi. Taksi itu
sudah pergi. Lalu aku masuk ke tempat di mana pesta malam tahun baru itu diadakan,
dan ternyata aku melihat istriku selingkuh dengan sahabatku. Aku meninggalkan pesta
itu dan pergi ke bar ini. Dan saat aku berpikir untuk mengakhiri hidupku, kamu datang
dan meminum racunku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+1:12 >

Kiriman dari:lanskip2004(at)
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 25______________potong di sini
Jika Anda memiliki tiga wadah berkapasitas 3 galon dan 5 galon, bagaimana Anda
dapat mengisi wadah berkapasitas 5 galon dengan air sebanyak 4 galon?
______________Kiriman 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 5 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
24_______________________
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Halo semua ...! Selamat Tahun Baru, ya ...! Jawaban humor untuk kuis kali ini tidak
terlalu banyak, cuma sepuluh. Meskipun demikian, jawabannya seru-seru loh ..., banyak
kok yang tidak terjebak dengan pertanyaan kuisnya, tapi tetep ... ada juga ternyata yang
terjebak, he he. Selamat menyimak, ya ....
•

Apriyanto <apriyanto(at)> = hmmm ... pastinya TIAP TAHUN. He he he

•

HGPI/Eurogate Indonesia - Merlin <merlin(at)> = Tiap tahun dong (hehe.. bener kan?)

•

Lindawaty <purchasingkms(at)> = ^_^ setiap tahun sama kok. Natal 2008, Tahun baru
juga 2008 kan?

•

Tonny Sutedja <ton_sut(at)> = Setiap Tahun dong. 1 Januari 2008 dan 25 Desember
2008 khan tahunnya sama :)

•

Comos Abrianto <comos5(at)> = Pada saat pengucapannya terbalik: SELAMAT TAHUN
BARU 2009 & MERRY CRISTMAS 2009

•

dhika Ahsadi <dh1k4_6988(at)> = Hahhahahahha gampang bangeeeetttzzzz niyh ....
Dari tahun sesudah kedatangan Tuhan Yesus juga sampe sekarang, kita merayakan
natal dan tahun baru slalu sama. Orang Tahun Baru tgl 1 Januari, Natal 25 Desember ...
Januari dan Desember kan masih dalam 1 tahun ... wahahhahahahahhahah ... jadi inti
jawabannya tiap tahun. Betullll??? ^o^

•

meila kristiani <meilacity(at)> = Jawabannya yang pasti sepanjang tahun, selama natal
dan tahun baru masih berdampingan. Jika awal tahun baru maka akhirnya natal deh!!!!

•

Gunawan Samuel <gunawan(at)> = Tiap tahun kan natal dan tahun baru pasti
berbarengan. Misal 1 jan 2008 berbarengan dengan 25 des 2008 (di tahun yang sama).
Jadi tiap tahun.

•

Stenly Woran <stenly08(at)> = Setiap tahun! Sory kali ini jebakannya ga mempan
hehehehhe

•

sunari <sunari(at)> = SETIAP TAHUN

Nah, itu dia semua jawaban yang udah masuk ke meja redaksi, seru-seru kan ...!
Sampai jumpa di jawaban-jawaban kuis berikutnya ya ... Semoga ada banyak
pelanggan yang ikut menjawab kuis yang ada di edisi ini ... hehehe. Tuhan memberkati.
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________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
24_______________________
Pada tahun berapa Natal dan Tahun Baru jatuh pada tahun yang sama?
Jawaban:Setiap tahun

“

"Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang
mengasihi Dia."
—Yakobus 1:12—

17

”

HUMOR 2009

e-humor 1534/Januari/2009
Shalom,
Halo ...! Masih menikmati suasana tahun barukah? Anyway, e-Humor kali ini hadir tidak
lagi dengan humor-humor yang bertemakan tahun baru, namun dengan humor-humor
yang bertemakan pekerjaan. Selain itu, ada kolom baru juga, loh, di edisi e-Humor mulai
Januari tahun 2009 ini, yakni kolom Trivia Humor -- kolom yang menyajikan informasi
singkat mengenai dunia humor. Kolom ini akan kami sematkan pada e-Humor minggu
kedua dan keempat. Semoga menghibur ya ....!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Belajar Mengetik
"Nona Hathfield, aku baru saja membaca surat yang Anda ketik. Kemampuan
mengetikmu meningkat tajam. Aku hanya melihat tujuh kesalahan yang Anda buat."
"Terima kasih, Pak."
"Oke, sekarang coba kita lihat baris kedua."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+4:1 >

Sumber:More Good Clean Jokes

“

"Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu; ingatlah, kamu juga
mempunyai tuan di sorga."
—Kolose 4:1—
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e-humor 1535/Januari/2009
Hasil Kerja Keras
Setelah 40 tahun bekerja keras, Smith pensiun dengan tabungan sejumlah $90.000.
Uang itu ia peroleh dari keberanian, kerajinan, inisiatif, keterampilan, pengabdian pada
tugas, penghematan, efisiensi, investasi yang cerdas, dan kematian pamannya yang
meninggalkan uang sebesar $89.000 untuknya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+13:5 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"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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e-humor 1536/Januari/2009
Berhenti Terlambat Kerja
Tom sangat kesulitan untuk bangun pagi dan selalu terlambat sampai kantor. Bosnya
memarahinya dan mengancam akan memecatnya jika ia tidak berusaha memerbaiki
masalahnya itu. Maka Tom pergi ke dokter langganannya, yang kemudian memberinya
sebuah pil dan menyuruhnya untuk meminumnya sebelum ia tidur. Tom tidur sangat
nyenyak, bahkan ia bangun 2 jam lebih awal dari waktu yang diaturnya pada jam alarm.
Ia menikmati makan pagi yang enak dan berangkat kerja dengan ceria.
"Bos," katanya, "Pilnya benar-benar bekerja!"
"Bagus dong kalau begitu," kata si bos, "tapi kemarin kamu ke mana?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:10 >

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

“

"Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang
mati, ke mana engkau akan pergi."
—Pengkhotbah 9:10—
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Trivia Humor
Kata humor diambil dari akar sebuah kata yang berarti "embun atau uap lembap". Uap
lembap ini merupakan salah satu unsur yang memungkinkan sesuatu bertumbuh. Ini
menyiratkan pentingnya humor dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan
keluarga. Humor menumbuhkan relasi dalam keluarga.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/pentingnya_humor
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e-humor 1537/Januari/2009
Shalom,
Apa kabar ...? Baik ya pastinya. Anyway, apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar
kata "pernikahan"? Romantis, serius, penuh cinta, dan sebagainya ya pastinya. Nah,
yang ini beda, melalui edisi kali ini, e-Humor akan menghadirkan tiga pernikahan yang
akan mengundang gelak tawa. Jadi, simak baik-baik ya. O ya, simak juga ya jawaban
kuis edisi lalu dan jangan lupa untuk ikutan menjawab pertanyaan kuis pada edisi ini.
Sampai jumpa di edisi berikutnya ...!:>
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Supaya Bisa Main Golf
Smith : Apa yang membuatmu memajukan hari pernikahanmu 2 hari lebih awal dari yang sudah
ditentukan?
Jones : Oh, itu karena ternyata, setelah ku cek, jika aku menikah pada hari yang sudah
ditentukan, nanti pernikahan perakku akan jatuh pada hari Sabtu. Nah, aku kan selalu
bermain golf setiap hari Sabtu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+2:3 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada
dirinya sendiri;"
—Filipi 2:3—
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e-humor 1538/Januari/2009
Mempelai Wanita Dan Pria
Saat gladi bersih upacara pernikahan, mempelai pria mendekati pendeta dengan
tawaran yang tak biasa.
"Dengar, aku akan memberi Anda $100 jika Anda mau mengubah sumpah nikahnya.
Tolong, lewatkan bagian saat aku harus bersumpah untuk 'mencintai, menghormati,
menaati, dan setia kepadanya selamanya'. Aku akan sangat menghargainya jika Anda
mau melakukannya."
Ia memberikan uang itu kepada pendeta dan pulang dengan muka puas. Pada hari
pernikahan, saat tiba waktunya sumpah mempelai pria diucapkan, sang pendeta
melihat mata mempelai pria dan berkata:
"Akankah kamu berjanji berkorban untuknya, menuruti setiap perintah dan
permintaannya, menyajikan makan pagi untuknya di tempat tidur setiap pagi selama
hidupmu, dan bersumpah selamanya di depan Tuhan dan istrimu tercinta bahwa kamu
akan setia, selama kalian berdua masih hidup?"
Si mempelai pria menelan ludah dan celingak-celinguk, lalu dengan pelan berkata, "Ya,"
kemudian berbisik pada sang pendeta, "aku pikir kita kemarin sudah setuju."
Pendeta menaruh uang $100 ke tangan mempelai pria dan berbisik balik, "Istrimu
memberiku tawaran yang lebih baik."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Tawarikh+19:7 >

Sumber:http://www.basicjokes.com/

“

"Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan
seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada
TUHAN, Allah kita."
—2 Tawarikh 19:7—
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e-humor 1539/Januari/2009
Pendeta Lupa Nama
Seorang pendeta menyiapkan diri untuk memberkati suatu pernikahan sesaat sebelum
ibadah minggu dimulai.
Setelah doa ucapan syukur, ia berencana memanggil pasangan yang akan menikah ke
altar untuk diberkati secara singkat di depan jemaat.
Namun, ia sama sekali tidak ingat nama pasangan yang akan diberkatinya. Akhirnya ....
"Yang akan menikah, saya persilakan maju ke altar?" pintanya.
Segera, 9 wanita single, 3 janda, 4 duda, dan 6 pria single maju ke depan.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+4:9 >

Sumber:http://kcbx.net/~tellswor/
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 26______________potong di sini
Bagaimana cara melempar bola agar bola tersebut bisa kembali lagi kepada kita tanpa
memantul suatu benda apa pun sebelumnya?
______________Kiriman 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 5 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
25_______________________
Aduh ..., sebelumnya kami minta maaf. Ada kesalahan pada pertanyaan Kuis e-Humor
25 lalu. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat seharusnya: "Jika Anda memiliki dua
wadah berkapasitas 3 liter dan 5 liter, bagaimana Anda dapat mengisi wadah
berkapasitas 5 liter dengan air sebanyak 4 liter tepat?" Bukan: Jika Anda memiliki tiga
wadah berkapasitas 3 galon dan 5 galon, bagaimana Anda dapat mengisi wadah
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berkapasitas 5 galon dengan air sebanyak 4 galon?" (Perhatikan kata "dua" dan "tiga"
pada awal-awal kalimat.)
Akibatnya, ada beberapa pelanggan yang kebingungan dan menjawab tidak tepat
(entah karena bingung atau memang tidak tahu jawabannya yang tepat, atau malahan
pertanyaannya yang membingungkan :P). Anyway, ada juga ternyata yang menjawab
dengan benar. Mau tau? Simak deh jawaban-jawaban berikut ini.
Merlin <merliyana(at)> = Tuangin aja airnya, kan cukup kapasitasnya. Kalimat
pertamanya menipu dan bikin pusing .... :)
• Sermawati Tanudjaja <sermawati.tanudjaja(at)> = Tuang saja airnya, kan
wadahnya berkapasitas 5 galon, sedangkan air yang mau dituang 4 galon, cukup
donk ?
• monica silviani <monica_aoc(at)> = caranya mudah:
1. Isi penuh wadah berkapasitas 5 galon, tuang dengan hati-hati ke wadah
yang berkapasitas 3 galon, lalu buang sisanya.
2. Pindahkan isi wadah berkapasitas 3 galon tadi ke wadah berkapasitas 5
galon.
3. Isi penuh kembali wadah kapasitas 3 galon lalu tuang dengan hati- hati ke
wadah kapasitas 5 galon yang sudah berisi 3 galon di dalamnya.
4. Kita dapatkan sisa 1 galon pada wadah berkapasitas 3 galon.
5. Buang seluruh isi wadah kapasitas 5 galon, lalu pindahkan 1 galon tadi ke
wadah ini.
6. Isi penuh wadah berkapasitas 3 galon lalu tuang ke wadah berkapasitas 5
galon.
• Falentino Sukatendel <falentino(at)> = Ya, tinggal isi wadah yang isinya 4 galon
aja. Kan punya 3 galon, baru 3 dan 5. Jadi isi wadah yang isinya 4 galon aja
deh... peace... :-)
• Agoes Setiawan <agoesedo(at)indo.net.id> =
1. Isi wadah 5 galon penuh dengan air.
2. Tuangkan air dalam wadah 5 galon tersebut ke dalam wadah 3 galon.
3. Buang air dalam wadah 3 galon.
4. Sisa 2 liter dalam wadah 5 galon dipindahkan ke dalam wadah 3 galon.
5. Isi kembali wadah 5 galon penuh dengan air.
6. Tuangkan hingga penuh air dari wadah 5 galon kedalam wadah 3 galon
yang telah berisi air 2 galon.
7. Sisa air yang ada dalam wadah 5 galon tentunya tinggal 4 galon ( 5 galon
- 1 galon).
• Erty Muliany <Erty.MULIANY(at)> = Isi galon 3 liter ke galon 5 liter.
o Isi gallon 3 liter ke gallon 5 liter.
o Buang isi galon 5 liter.
o Pindahkan isi galon 3 liter yang masih berisi 1 liter air dimasukkan ke
galon 5 liter.
o Isi galon 3 liter dan dimasukkan ke galon 5 liter sehingga galon 5 liter tepat
berisikan 4 liter air.
Cornelius Rupang (DHL MY) <cornelius.rupang(at)> = Pertama, isi penuh wadah
5 galon, kemudian dari wadah 5 galon ini tuangkan air ke dalam 3 galon sampai penuh,
•
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maka sisanya tinggal 2 galon. Sisa 2 galon ini kemudian dituangkan ke wadah yang ke
3. Kedua, lakukan hal yang sama sekali lagi maka kita akan mendapatkan 4 galon di
wadah yang ketiga. Ingat sebelum memulai harus mengosongkan wadah 3 galon.
Theo Gunawan <theo_gunawan(at)> = Isi wadah yang 5 galon sampai penuh,
terus pindahkan isinya ke wadah yang 3 galon. Nah, sisanya yang 2 galon dituang ke
wadah kosong lalu ulangi deh caranya dari awal, akhirnya kita akan dapat 1 wadah yg
isinya 4 galon. Gbu... * Lisna Lina <lily_18spt(at)> = ya isi aja gitu kapasitasnya kan 5
galon sementara yg mau diisi cuma 4 galon so, muat dong. tul gak... hehehe
Andreas Thama <ak_thama(at)> = ya tinggal dituangin aja tuh airnya.
"titus subagyo" <omtie_tus(at)> = mudah aja, isi wadah berkapasitas lima galon
dengan air penuh, lalu tuangin ke wadah yang berkapasitas tiga galon sampai penuh
sisanya dua galon. Lalu buang air dari wadah yang berisi tiga galon, dan wadah yang
yang berisi lima galon yang kedua isi dengan air penuh dan tuangin ke wadah yang
berkapasitas tiga galon sampai penuh, sisanya tuangin ke wadah yang bekapasitas lima
galon tadi. Beres khan.
Aprianto <apri.banget(at)> = Ini tiga wadah atau dua wadah ya? kalo dua wadah:
o wadah 5 galon -> diisi penuh.
o wadah 3 galon -> diisi penuh dengan air dari wadah 5 galon, sisa 2 galon
di wadah 5 galon.
o wadah 3 galon -> dikosongkan.
o wadah 5 galon -> sisa 2 galon dimasukkan ke wadah 3 galon -> wadah 3
galon berisi 2 galon.
o wadah 5 galon -> diisi penuh
o wadah 3 galon -> diisi kembali dengan air dari wadah 5 galon, karena
wadah 3 galon sudah terisi 2 galon maka tinggal diisi 1 galon, berarti di
wadah 5 galon sisa 4 galon
Nah, itu dia semua jawaban-jawaban yang masuk. Pertanyaannya memang agak susah
dan butuh hitung-hitungan :<, tapi ternyata ada juga yang benar ... hebat ... salut deh :>!
Dan untuk sekadar tahu saja, pertanyaan ini sebenarnya masuk dalam skenario film Die
Hard yang dibintangi oleh Bruce Willis ... hehehe. Anyway, terima kasih ya sudah
menjawab dan menyimak. Sekali lagi kami minta maaf karena pertanyaannya tidak
tepat dan membingungkan. Sampai ketemu lain kali. Bye ...!
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
25_______________________
"Jika Anda memiliki dua wadah berkapasitas 3 liter dan 5 liter, bagaimana Anda dapat
mengisi wadah berkapasitas 5 liter dengan air sebanyak 4 liter tepat?"
Jawaban:
1. Isi penuh wadah kapasitas 3 liter dengan air.
2. Tuangkan ke wadah kapasitas 5 liter.
3. Isi penuh lagi wadah kapasitas 3 liter dan tuangkan lagi ke wadah kapasitas 5 liter
(menyisakan 1 liter air di wadah kapasitas 3 liter.)
4. Kosongkan wadah kapasitas 5 liter.
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5. Tuangkan sisa 1 liter di wadah kapasitas 3 liter ke wadah kapasitas 5 liter.
6. Isi penuh wadah kapasitas 3 liter.
7. Tuangkan ke wadah kapasitas 5 liter yang sudah berisi 1 liter air.

“

"Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang
dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu
seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu
semuanya itu."
—Ulangan 4:9—
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e-humor 1540/Januari/2009
Shalom,
Wah, sudah minggu terakhir bulan Januari nih ...! Sebentar lagi Februari. Bagaimana
dengan status resolusi yang sudah dibuat tahun ini? Semoga masih terus diupayakan
ya .... Oke deh, kali ini e-Humor akan mengajak Anda semua tertawa melalui humorhumor yang dekat kaitannya dengan pengajar dan murid.
Humor-humor itu, bersama dengan kolom Trivia Humor yang juga sudah kami
sematkan untuk Anda, semoga bisa menghibur. Selamat menyimak, sampai jumpa
bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Pelajaran Statistik
Guru

: Ingat ya, statistik itu tidak bohong. Contohnya, jika dua belas orang dapat
membangun sebuah rumah dalam 1 hari, satu orang dapat membangun rumah yang
sama dalam 12 hari. Kalian paham yang kumaksud?

Muridmurid

: Maksud guru berarti jika satu perahu dapat mengarungi satu samudera dalam 6 hari,
enam perahu dapat mengarungi samudera dalam sehari?
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+3:5 >

Sumber:The All American Joke Book

“

"Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri.
—Amsal 3:5—
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e-humor 1541/Januari/2009
Keluar Dari Kampus!
"Jika Dekan tidak menarik ucapannya kepadaku, aku akan keluar dari kampus," kata
Evie kepada Pak Broto.
"Apa yang dia katakan?" tanya Pak Broto.
"Ia menyuruhku keluar dari kampus."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+3:30 >

Sumber:More Good Clean Jokes

“

"Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat
jahat kepadamu.
—Amsal 3:30—
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e-humor 1542/Januari/2009
Guru Pengganti
Saat berjalan melalui sebuah lorong di sekolah tempat aku bekerja, aku melihat seorang
guru pengganti berdiri di luar kelas dengan keningnya tertempel di lemari.
Aku mendengarnya komat-kamit, "Bagaimana kamu bisa ada di sini?"
Mengetahui bahwa ia ditugaskan untuk mengasuh kelas yang sulit, aku mencoba
memberinya dukungan moral.
"Apa Anda baik-baik saja?" tanyaku. "Ada yang bisa kubantu?"
Ia mengangkat kepalanya dan menjawab, "Aku akan baik-baik saja setelah aku bisa
mengeluarkan anak ini dari lemari."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+4:2 >

Sumber:http://kcbx.net/~tellswor/

“

"Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu
dalam hal saling membantu."
—Efesus 4:2—
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Trivia Humor
Humor mengubah cara kita berpikir, dan kesedihan sangat berkaitan dengan cara kita
berpikir. Situasi tidak membuat kita stres, tetapi cara kita mengartikan situasi
tersebutlah yang membuat kita stres.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/apakah_humor_itu_0
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e-humor 1543/Februari/2009
Shalom,
Halo ...! Ngga terasa bulan pertama tahun ini sudah lewat ya .... Kalau masuk bulan
Februari, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah hari Valentine, betul tidak?
Tapi sekarang sepertinya masih terlalu dini membicarakan Valentine, he he .... Karena
itu, kami simpan dulu humor-humor yang sekiranya bisa mengantar kita menyambut
Valentine untuk edisi depan. Sekarang, simak dulu humor-humor yang ada kaitannya
dengan olahraga ..., semoga menghibur ya ...!
Selain itu, jangan lupa juga untuk ikut menjawab kuis e-Humor yang sudah kami
siapkan, serta menyimak jawaban-jawaban kuis edisi lalu. O ya, ada yang baru dari
YLSA loh -- sebuah blog yayasan, di mana Anda dapat ikut aktif melayani bersama
YLSA. Untuk itu, silakan simak infonya di Stop Press yang ada di bagian paling bawah.
Selamat menyimak dan menjawab kuis! Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Ngga Sadar Diri
Istri

: Mengapa sekarang kamu ngga pernah main golf dengan George lagi?

Suami : Apa kamu mau bermain golf dengan orang yang suka curang?
Istri

: Yach, tentu saja ngga mau!

Suami : Yach, begitu juga dengan George.
Istri

: ???????
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:28 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan
sahabat yang karib."
—Amsal 16:28—
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e-humor 1544/Februari/2009
Taruhan Dua Petinju
Dua orang petinju bertaruh. Masing-masing memasang taruhan bahwa dirinya sendiri
yang akan kalah. Selama pertarungan, salah satu petinju secara ngga sengaja
menyentuh pelan wajah lawannya dengan tinjunya. Lawannya itu segera jatuh dan
wasit memulai hitungan. Petinju itu kebingungan. Saat wasit menghitung sampai
sembilan, ia tiba-tiba memiliki ide. Ia menghampiri petinju yang tergeletak tadi dan
menendang perutnya, dan ia pun langsung didiskualifikasi.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+4:2 >

Sumber:More Good Clean Jokes

“

"Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku
licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan
dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di
hadapan Allah."
—2 Korintus 4:2—
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e-humor 1545/Februari/2009
Main, Ngga Main, Main Lagi
"Aku benar-benar tidak mengerti," keluh seorang pesepak bola Irlandia. "Pada satu
pertandingan, aku dapat bermain bagus, tapi di pertandingan berikutnya, aku bermain
buruk sekali."
"Kalau begitu," kata istrinya, "kenapa ngga main setiap dua pertandingan sekali aja, kali
ini main, pertandingan berikutnya ngga main, nah, setelah itu kamu baru main lagi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+12:4 >

Kiriman dari:The World's Best Jokes Football
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 27______________potong di sini
Apa yang terus bertambah dan tidak akan mungkin bisa berkurang?
______________Kiriman 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 5 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
26_______________________
Halo ..., apa kabar semua? Pastinya baik ya .... Nah, kuis yang satu ini, cukup banyak
yang ikut menjawab. Lumayan, ada sekitar dua puluh e-mail yang masuk. Kebanyakan
jawaban yang masuk benar. Tapi namanya juga "kebanyakan", jadi ya pasti ada yang
salah juga. Silakang langsung saja simak jawaban-jawaban berikut ini. Semoga bisa
menghibur.
•

Merlin <merliyana(at)> = Kayaknya bola harus dilempar ke arah atas deh ... (bener gak
ya?) hehe.

•

Fabiola.Melissa(at) = Dengan cara melempar bola ke atas.

•

esterla(at) = Bolanya dibungkus dengan jaring, dan ujung jaringnya ada tali yang tetap
kita pegang, jadi pada waktu bola dilemparkan, kita tinggal menariknya lagi.
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•

Djumirin(at) = Kasih aja bolanya dengan tali kayak main yoyo pasti bisa dech .... Atau,
lempar saja bola ke atas pasti jatuh lagi ke kita, kan ada gaya gravitasi bumi gitu dech.

•

Mia Prayer <miaprayer(at)> = Lempar aja ke atas kan pasti kembali lagi ke bawah (ke
kita), kan ada hukum gravitasi.

•

timothy <timothy(at)> = Lempar aja bolanya ke atas, kan ada gaya gravitasi tuh .... Nah,
pasti bolanya balik lagi deh .... (please don't try this at moon ... :-D )

•

Indrato Tri Jayadi <indrato(at)> = Bolanya lempar aja ke atas pasti balik ke kita lagi
tanpa dipantulkan oleh apapun juga, hehe.

•

jonathan widjaja <angeli7on(at)> = Lempar ke atas.

•

Hendro K <hkistanto(at)> = Lempar aja ke eumah orang atau kepala orang, dijamin pasti
akan kembali lagi ... dan kembalinya pasti lebih keras ....

•

Falentino Sukatendel <falentino(at)> = Lempar aja ke atas.

•

Tonny Sutedja <ton_sut(at)> = Tentu saja dilempar ke atas. Pasti akan ke bawah lagi
tanpa memantul ....

•

Rosaline <elizabeth_lyne(at)> = Lempar ke atas, di tempat terbuka atau ruangan yang
langit-langitnya tinggi (pokoknya ga mengenai sesuatu sehingga memantul balik ....

•

samuel handoko <smulyanto(at)> = Dilempar lurus ke atas, pasti kembali kepada kita

•

Aprianto <apri.banget(at)> = Lempar aja ke atas .... :D

•

Pebrianto Sarita <pebriantosarita(at)> = Caranya gampang banget, lempar aja ke arah
atas pasti balik ke kita, ya kan !!!

•

IFJ <ifj.7971(at)> = Lempar saja bolanya ke atas !!!!

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)> = Jawabannya ya bolanya dilempar ke atas dong.
Kan pasti balik ke kita nanti, hehe. Tuhan memberkati.

•

esterla(at) = Bolanya dilempar vertikal tepat di atas kepala kita. Sebentar lagi, si bola
pasti akan kembali turun kepada si pelempar. Jadi setelah melempar bola ke atas, siapsiap kepala kita akan "menerima" kembali bola itu, supaya kepala nggak benjut, boleh
deh, siap-siap pakai topi baja, hehehe ....

•

"titus subagyo" <omtie_tus(at)> = Mudah aja, lempar aja bola itu tegak lurus ke atas,
pasti kembali kepada kita, kecuali kalau waktu dilempar ke atas terus ditangkap oleh
malaikat ....

•

meky tikoalu <meky_tikoalu(at)> = Lempar aja ke atas (ke udara terbuka), gitu aja koq
repot, toh gaya gravitasi akan nolong kita untuk mendapatkan bola tersebut kembali
tanpa memantul kepada suatu benda apa pun sebelumnya.
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Yah, itu dia jawaban-jawabannya. Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah
meluangkan waktu menjawab. Sampai jumpa di jawaban kuis humor selanjutnya.
Tuhan memberkati.
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
26_______________________
Bagaimana cara melempar bola agar bola tersebut bisa kembali lagi kepada kita tanpa
memantul suatu benda apa pun sebelumnya?
Jawaban:Melempar bola lurus ke atas.

“

"Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti
penyakit yang membusukkan tulang suaminya."
—Amsal 12:4—
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Stop Press: Blog SABDA Melayani Dengan Berbagi
Kejutan baru!! Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) meluncurkan satu lagi situs baru,
yang diberi nama "Blog SABDA". Situs ini sangat unik karena situs ini merupakan blog
yayasan yang dibangun dengan tujuan agar para Pembaca, Pengunjung, Pendukung,
dan Sahabat YLSA mengenal yayasan tercinta ini dengan lebih transparan lagi.
Jika selama ini orang hanya bisa mengenal YLSA melalui produk-produk pelayanannya
(CD SABDA, situs-situs dan publikasi-publikasi YLSA, kelas teologia online, dan CD-CD
Alkitab Audio), maka kini Anda juga dapat mengikuti kegiatan dan pergumulan para staf
yang bekerja di balik layar, dan bahkan bisa terlibat memberikan
masukan/nasihat/dorongan secara langsung tanpa harus menjadi staf penuh waktu
YLSA.
Untuk memudahkan, isi Blog SABDA dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: Alkitab,
Publikasi, Pelayanan, Teknologi, dan Umum. Secara berkala, staf YLSA akan
membagikan informasi dan pergumulan seputar pelayanan YLSA. Besar harapan kami
para pengunjung situs ini bisa ikut berperan serta dengan memberikan komentar dan
masukan yang membangun. Untuk memberi komentar, Anda tidak perlu login terlebih
dahulu, langsung isi saja form komentar di bawah blog yang ingin Anda komentari. Nah,
bagi Anda yang ingin bergabung dalam pelayanan YLSA tanpa harus menjadi staf
penuh waktu, silakan bergabung di Blog SABDA untuk ikut bersama-sama berbagi
mengembangkan pelayanan YLSA. Selamat berkunjung.
==> http://blog.sabda.org/

37

HUMOR 2009

e-humor 1546/Februari/2009
Shalom,
Nah, sekarang saat yang tepat untuk ngomongin Valentine :>. Hari Valentine tinggal 4
hari lagi. Lalu, apakah Anda sudah menyiapkan sesuatu untuk orang yang Anda kasihi
... bukan cuma kekasih loh ya ..., keluarga dan sahabat atau teman juga harus
dipikirkan. Tapi memang benar kok, Valentine adalah saat yang tepat untuk kita
mewujudkan cinta kita kepada kekasih, keluarga, dan sahabat. Dan meski terkadang
dalam cinta itu ada pahitnya, tetap cinta itu harus kita hargai dan pertahankan .... Ya
ampun, serius amat jadinya, ya ...? :p
Oke deh, simak humor-humor di bawah ini, juga informasi singkat tentang manfaat
senyuman yang sudah kami siapkan di kolom Trivia Humor. Semoga bisa menghibur.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana

Sakit Atau Cinta Mati?
Jon : Aku pikir aku tidak akan bisa menemanimu saat Valentine nanti karena alasan kesehatan.
Liz : Loh? Kamu kenapa?
Jon :

Yeah ..., setiap kali melihatmu, jantungku selalu berdebar kencang sekali .... Rasanya aku
punya sakit jantung.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Zakharia+7:9 >

Sumber:lanskip2004(at)

“

"Beginilah firman TUHAN semesta alam : Laksanakanlah hukum yang benar dan
tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing!"
—Zakharia 7:9—
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e-humor 1547/Februari/2009
Dapat Lotre, Usir Suami
Seorang wanita buru-buru pulang ke rumah dan berteriak pada suaminya, "Kemasi
barang-barangmu, Aku menang lotre!"
Sang suami yang gembira bertanya, "Aku harus bawa baju untuk musim panas atau
musim dingin?"
Kata sang istri, "Bawa semuanya, kamu keluar dari rumah ini!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+5:24 >

Sumber:http://www.theholidayspot.com/

“

"Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada
suami dalam segala sesuatu."
—Efesus 5:24—
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e-humor 1548/Februari/2009
Aksi Diam
Seorang pria dan istrinya sedang bertengkar dan saling diam seribu bahasa. Tiba-tiba,
sang pria sadar bahwa esok harinya ia butuh istrinya untuk membangunkannya pada
pukul 5 pagi agar ia bisa pergi ke bandara tepat waktu.
Tidak ingin menjadi yang pertama bebicara (dan kalah), ia menulis pada secarik kertas,
"Tolong bangunkan aku pukul 5 pagi." Ia kemudian meletakkan kertas itu di mana ia
tahu istrinya akan menemukannya.
Esok harinya, sang pria bangun, dan menemui bahwa saat itu sudah pukul 9 pagi dan ia
ketinggalan pesawat. Sambil marah, saat ia akan pergi dan meminta penjelasan
mengapa istrinya tidak membangunkannya, ia melihat secarik kertas di tempat tidur.
Di kertas itu tertulis, "Sudah pukul 5 pagi. Bangun."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:9 >

Sumber:http://www.love-clinic.com/

“

"Nikmatilah hidup dengan isteri yang kaukasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang
dikaruniakan TUHAN kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam
hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari."
—Pengkhotbah 9:9—
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Trivia Humor
Senyum ibarat obat alami. Senyum bisa menghasilkan endorphin, pemati rasa alamiah,
dan serotonin. Ketiganya adalah hormon yang bisa mengendalikan rasa sakit.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/manfaat_senyuman
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e-humor 1549/Februari/2009
Shalom,
Bagaimana kabar, Saudara? Masih bersemangatkah di bulan kedua tahun 2009 ini?
Pasti masih dong ...!
Oh ya, ibadah tanpa ada renungan firman Tuhan bagai sayur tanpa garam ..., betul
tidak? Nah, jika ada saat untuk mendengarkan firman Tuhan, pasti ada pengkhotbah.
Nah, humor-humor yang tersaji kali ini adalah tentang khotbah dan pengkhotbahnya.
Pernah tidak, Anda melihat orang yang protes dengan khotbah yang disampaikan oleh
pendeta, seperti salah satu humor di bawah ini ...? Kalau belum, coba deh simak dan
nikmati humor-humor berikut ini .... Oh ya, jangan lupa mengikuti kuis di edisi ini, ya,
Tuhan memberkati!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://humor.sabda.org/
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/

Kritik Khotbah
Pada akhir ibadah, seorang jemaat menemui pendeta tamu yang baru saja selesai
berkhotbah dan mengkritiknya, "Tadi itu adalah khotbah terburuk yang pernah
kudengar!"
Pendeta tamu itu, yang agak tersinggung, memberitahu gembala sidang bahwa
seseorang telah mengkritiknya.
Gembala sidang itu berkata, "Orang itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab dengan
apa yang dikatakannya. Aku yakin kata-kata itu bukan berasal dari pemikirannya
sendiri. Ia hanya mengikuti apa yang orang lain katakan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:10 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa
benci kepada teguran akan mati."
—Amsal 15:10—
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e-humor 1550/Februari/2009
Khotbah Pertama Kali
Seorang pemuda berdiri di atas mimbar untuk membawakan khotbah pertamanya. Ia
sangat gugup sampai-sampai ia hampir tidak dapat berbicara. Namun, ia telah menulis
khotbah bagus yang panjang, jadi ia terus membacanya.
"Yang keras!" teriak seorang pria yang duduk di bagian belakang. "Kami tidak bisa
mendengarmu di sini!"
Pemuda itu mencoba untuk berbicara lebih keras, namun sesaat kemudian pria itu
berteriak lagi, "Kami tidak bisa mendengarmu!"
Pemuda itu mencoba berbicara lebih keras lagi, namun ia menjadi semakin ketakutan.
Akhirnya, pria yang ada duduk di bagian belakang itu berdiri dan berteriak lagi, "Kami
tidak bisa mendengar apa yang kau katakan!"
Jemaat lain yang ada di duduk di bagian depan berdiri dan menghadap ke belakang,
lalu berkata, "Apa sih yang kamu keluhkan? Duduk saja dan bersyukurlah, sudah
untung bisa duduk di belakang dan nggak dengar khotbahnya. Atau kita tukar tempat
duduk saja?!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Timotius+4:12 >

Sumber:The Treasury of Clean Church Jokes

“

"Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda.

Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah
lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu."
—1 Timotius 4:12—
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e-humor 1551/Februari/2009
Gereja Dan Jerami
Pada suatu hari minggu, seorang petani sedang mengumpulkan jerami saat seorang
pendeta datang berkunjung. Pendeta itu bertanya kepada petani tersebut apakah ia
sudah ke gereja atau belum.
"Jujur, aku akan lebih memilih duduk di atas tumpukan jerami dan memikirkan gereja
daripada aku duduk di gereja namun pikiranku tertuju pada jerami."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Keluaran+20:8-10 >

Sumber:The Last of The Good Clean Joke Books
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 28______________potong di sini
Apa yang adalah milikmu, namun orang yang mengenalmulah yang lebih banyak
memakainya?
______________Kiriman 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 5 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
27_______________________
Wah, yang menjawab kuis yang satu ini banyak banget. Ada 36 orang! Haha, karena
mudah mungkin ya ...! Anyway, simak deh jawaban-jawaban berikut ini. Semoga bisa
membuka wawasan bahwa kalau dipikir-pikir, banyak juga sebenarnya sesuatu yang
bertambah terus tanpa bisa berkurang .... :>
•
•
•
•
•

Ulah Tri Wibowo <ulah(at)> = Menurut aku sih ya umur.
Tina" <tina(at)> = Yang pasti: usia/umur.
Rosaline <elizabeth_lyne(at)> = usia.
Fabiola.Melissa(at) = Umur. Soalnya bertambah terus, nggak akan kurang.
Nina Rulina" <ia7(at)> = Jawabannya so pasti UMUR dunk. Kalau bisa
berkurang, nanti orang jadi muda teruusss ....
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Martin Simatupang <martinsimatupang(at)> = Umur :-)
Yohana Susan <yohana.susan(at)> = Umur kita :) Yang pasti nggak ada yang
umurnya turun dari 50 jadi 40 lagi :) Mau operasi plastik biar tampak muda, umur
tetap nambah terus tiap taon :p
AFG Sinaulan <afgsinaulan(at)> = oemoer (UMUR).
IFJ <ifj.7971(at)> = Yang pasti UMUR lah ....
Sonya Rapinta Manalu" <sa(at)> = Usia kali yah! Selalu bertambah; ngga pernah
berkurang. Paling juga stop sendiri, hehe.
Gunawan Samuel" <gunawan(at)> = tinggi badan.
Lina Jelita Butar Butar (Loan Ops)" <ljelita(at)> = Umur dooounnkkk.
Sermawati Tanudjaja" <sermawati.tanudjaja(at)> = umur.
Indrato Tri Jayadi <indrato(at)> = Umur dong, pasti bertambah tapi ngak bisa
berkurang!!!! Betul ngak???
amalia gitayantri kurniawati <amalia_180187(at)> = umur donk ....
<telaga(at)> = U M U R (yang terus bertambah dan tidak akan pernah
berkurang).
Hanna Djayaputra <nadjayap(at)> = UMUR.
esterla(at) = Umur...khan kita tambah tua, nggak tambah muda :)
titus subagyo" <omtie_tus(at)> = usia.
Angella Marryza <angel_marryza(at)> = umur donk.
Tonny Sutedja" <ton_sut(at)> = USIA deh pastinya.
Henik Windaningrum <henik_winda(at)> = udah pasti umur, betul gak!!!
Amarta Juga" <amarta.juga(at)> = Yang terus bertambah dan tidak berkurang:
1. Usia (nggak mungkin berkurang.
2. Hari ulang tahun.
3. Pengalaman di satu bidang pekerjaan.
4. Plastik, kan dibuat terus tapi sulit untuk diuraikan.
5. Dan banyak-banyak lagi deh ....
Lenny Halim" <lenny.halim(at)> = UMUR.
Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Umur/usia.
Mia Prayer <miaprayer(at)> = waktu. waktu kan terus bertambah, tidak akan
mungkin berkurang. Kalo umur, belum tentu bertambah akan berhenti pas kita
mati. Kalo waktu pasti terus bertambah.
Wiji Lestari <wiji_lt(at)> = Sepertinya sih jawabannya umur/usia betul, ga?
Billy Robot Email" <billy.robot(at)> = Umur kali yeee ....! Kalo ngga salah, berarti
bener dong .... kan ngga salah, he.. he.. he...
Aprianto <apri.banget(at)> = umur deh kayanya ....
Panjaitan, Pahala (KPC)" <Pahala.Panjaitan(at)> = Jawabnya pasti "umur" bener
kan????
tirza vina <hapi_t(at)> = Jawaban :
1. Penemuan-penemuan baru
2. Berat badan kali ya ....
Semoga bener yah jawabannya.... GB!
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•
•
•

•
•

Lindawaty" <purchasingkms(at)> = Umur gak akan pernah bisa berkurang ^_^
rut dima <rutdima(at)> = USIA/UMUR
Finna cute <bapaw.cutezz(at)> = Jawabannya ... umur kan ...??S Soalnya makin
lama umur kita pasti nambah.. kecuali kata-kata karya Benjamin Button yg
umurnya mundur, hehehe .... GBU
margaretha sicilia <jagur07(at)> = Klo engga umur, mmmhh tinggi badan, bener
ga?
meky tikoalu <meky_tikoalu(at)> = Umur dong ... ^^

Oke deh, itu dia jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah
meluangkan waktu menjawab, dan bahkan mungkin berpikir dulu sebelum menjawab.
Sampai jumpa di jawaban kuis e-Humor selanjutnya. Tuhan memberkati.
________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
27_______________________
Apa yang terus bertambah dan tidak akan mungkin bisa berkurang?
Jawaban:Usia

“

"Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat : enam hari lamanya engkau akan bekerja dan
melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu;
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu
perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau
orang asing yang di tempat kediamanmu."
—Keluaran 20:8-10—
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e-humor 1552/Februari/2009
Shalom,
Hai, ketemu lagi di bulan yang dikenal sebagai "bulan penuh kasih"! Makanan, seperti
halnya kasih, sangat dibutuhkan oleh siapa pun yang ada di dunia ini. Tak ada kasih,
pasti kita tidak akan hidup di dunia ini. Hampir sama dengan kasih, meskti tidak mutlak,
manusia juga butuh makanan. Ironisnya, banyak orang yang masih kekurangan
makanan, alias kelaparan. Dan tragisnya lagi, dalam situasi seperti itu, masih ada saja
orang-orang yang tidak bisa mensyukuri makanan yang sudah tersedia di hadapan
mereka. Oke deh, simak humor-humor yang berkaitan dengan makanan di bawah ini!
Dan jangan lupa juga untuk menyimak sepenggal fakta tentang tertawa yang ada di
kolom Trivia Humor. Sampai ketemu di bulan Maret, ya!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Kurus VS Gendut
Seorang pria kurus bertemu dengan seorang pria yang sangat gendut di lobi hotel.
"Dari tampangmu," kata pria gendut, "nampaknya kamu berasal dari daerah yang
mengalami bencana kelaparan."
"Ya, benar," jawabnya, "dan dari tampangmu, mungkin kamulah penyebab terjadinya
bencana kelaparan itu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+11:12 >

Sumber:The Last of The Good Clean Joke Books

“

"Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri."
—Amsal 11:12—
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e-humor 1553/Februari/2009
Makanan Nggak Enak
"Aku nggak bisa makan makanan ini," teriak seorang pelanggan restoran yang marah.
"Panggil manajernya!"
"Tidak ada gunanya," kata seorang pelayan, "ia juga tidak akan mau makan makanan
itu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:130 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orangorang bodoh."
—Mazmur 119:130—
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e-humor 1554/Februari/2009
Lobster Pemenang
"Salah satu cakar lobster ini hilang," kata seorang pelanggan sambil bersungut-sungut.
"Lobster-lobster itu bertengkar di dapur dan kadang-kadang saling menggigit cakar
masing-masing sampai lepas," jawab si pelayan.
"Kalau begitu, bawa yang ini kembali ke dapur dan berikan aku lobster yang menang!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+10:10 >

Sumber:More Good Clean Jokes

“

"Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa

orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut."
—1 Korintus 10:10—
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Trivia Humor
Penelitian membuktikan bahwa tertawa karena mengejek ternyata lebih menonjol
daripada tertawa karena dagelan yang bijak. Manusia lebih banyak menertawakan
daripada tertawa. Karena itu, jelas sekali terkandung adanya unsur agresi (menyerang)
dalam tertawa itu sendiri.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/tertawa_itu_agresif
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Stop Press: Baru! Kumpulan Bahan Paskah di Situs
"paskah.sabda.org"
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) kembali meluncurkan sebuah situs baru yang kami
yakin akan menjadi berkat, khususnya menjelang perayaan Paskah di bulan April 2009
yang akan datang. Sesuai dengan isinya, yakni berbagai jenis bahan seputar Paskah
yang pasti akan berguna bagi Anda dalam menyiapkan perayaan Paskah, maka situs ini
kami sebut "paskah.sabda.org".
Situs "paskah.sabda.org" adalah satu-satunya situs berbahasa Indonesia yang
menyediakan bahan Paskah yang sangat lengkap, di antaranya: artikel Paskah, drama
Paskah, renungan Paskah, bahan mengajar Paskah, kesaksian Paskah, khotbah audio
Paskah, puisi Paskah, resensi buku Paskah, ulasan situs Paskah, tips Paskah, humor
Paskah, lagu Paskah, gambar Paskah, dan kartu Paskah.
Situs "paskah.sabda.org" juga dirancang sedemikian rupa agar setiap pengunjung bisa
ikut berpartisipasi dengan mengirimkan renungan, artikel, atau juga blog Paskah untuk
bisa saling berbagi berkat dengan pengunjung yang lain. Fasilitas forum juga tersedia di
situs ini sehingga pengunjung bisa ikut berdiskusi seputar topik Paskah. Keistimewaan
lain dari situs ini adalah disediakannya fasilitas mengirimkan ucapan selamat Paskah
untuk teman seiman dan pengunjung yang lain.
Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs "paskah.sabda.org"! Mari berbagi berkat
pada hari peringatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemenangan-Nya atas maut,
patut kita rayakan dan peringati karena Dialah Allah yang patut kita sembah.
==> http://paskah.sabda.org/
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e-humor 1555/Maret/2009
Shalom,
Wah, sudah bulan Maret ...! Apa kabar? Baik ya pastinya! Seperti biasanya, tiga humor
yang kami sajikan kali ini pun memiliki tema yang sama. Nah, tema humor kali ini
adalah tentang dokter. Menjadi dokter terkadang sulit juga, ada yang melakukan
tugasnya dengan baik, namun pasiennya yang bermasalah. Meski demikian, ada juga
dokter yang tidak mengemban tanggung jawabnya dengan baik, bahkan
menyalahgunakan keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Humor-humor di
bawah ini setidaknya mencerminkan keadaan itu. Selamat menyimak, dan selamat
menjawab kuis yang juga telah kami sematkan.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sadba.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Terbaik Kedua
Sang dokter berkata, "Yang terbaik untuk kamu lakukan adalah berhenti minum
minuman keras dan merokok, bangun pagi-pagi setiap hari, dan tidur lebih cepat tiap
malam."
Sang pasien menjawab, "Dok, aku nggak pantas mendapatkan yang terbaik. Yang
terbaik kedua apa, Dok?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1 Tesalonika+2:3 >

Sumber:The Good Humor Book

“

"Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga
tidak disertai tipu daya."
—1 Tesalonika 2:3—
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e-humor 1556/Maret/2009
Sumber Uang
Seorang dokter tua di kota kecil akhirnya berlibur. Ia menugasi anak laki-lakinya, yang
baru saja lulus sekolah kedokteran, untuk menjaga pasiennya. Saat sang ayah pulang,
ia bertanya pada anaknya apakah terjadi sesuatu yang tidak biasa.
"Aku menyembuhkan penyakit Nyonya Ida yang sudah dideritanya selama 30 tahun,"
jawab sang anak dengan bangga.
Ayahnya marah, "Penyakit Nyonya itu yang membuatmu bisa sekolah selama ini
sampai lulus sekolah kedokteran! Kok malah kamu sembuhkan itu bagaimana?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Titus+2:10 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"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 1557/Maret/2009
Dua Dokter Bedah
Dua orang dokter bedah meninggalkan ruang operasi setelah pasiennya dinyatakan
meninggal.
"Maaf, kami sudah berusaha semampunya," keluh dokter bedah pertama.
"Tidak, Aku yang berusaha," kata dokter bedah kedua. "Kamu mengacau. Aku dari tadi
kan sudah bilang kalau jalan masuk ke jantungnya itu bukan melalui pembedahan di
perut!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Imamat+5:5 >

Sumber:The Official Doctors & Dentist Joke Book
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 29______________potong di sini
Mengapa orang yang hidup di Papua tidak boleh dikuburkan di Aceh?
______________Kiriman 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
28_______________________
Halo semuanya :>. Dari beberapa jawaban yang sudah kami paparkan di bawah ini, ada
beberapa jawaban yang tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tapi setelah dilihat,
dibaca, dipikir-pikir, haha, jawabannya nyambung juga dengan pertanyaannya. Masuk
akal! Selain itu, ada juga yang jawabannya lucu, ada yang bilang itu jawaban istrinya
>, ada juga yang melawak .... So, simak deh jawaban-jawaban berikut

ini. Sampai ketemu ya di jawaban kuis selanjutnya.
•

Julia Tandy <juliacjy(at)> = NAMA :)
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•
•

Apriliani, Fransiska <Fransiska.Apriliani(at)> = Jawabannya adalah "Nama".
BALI Office <balioffice01(at)> = Nama.
Ulah Tri Wibowo <ulah(at)> = Kalo menurut aku sih ... ya nama.
Fitry <fitry.sitorus(at)> = No Handphone kita. Benarkah?
feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = Hak Cipta/Karya Cipta.
Lina Jelita Butar Butar (Loan Ops) <ljelita(at)> = Menurut saya "waktu". Waktu
saya lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang saya kenal .... Bener gak ya
jawabannya ...? :) GBU.
Mia Prayer <miaprayer(at)> = Nama panggilan. Kita kan jarang pakai nama
panggilan kita sendiri, kecuali orang yang memanggil kita dengan nama
panggilan kita. Ga lucu kalo kita sendiri teriak-teriak nama kita sendiri, hehehehe.
stefanus mt <stefanus_mt(at)> = Menurut istriku, jawabannya NAMA.
Amarta Juga <amarta.juga(at)> =
o No HP, Sangat jarang orang telp ke HPnya sendiri.
o Nama sendiri, khan nggak mungkin kita manggil nama sendiri.
Lindawaty <purchasingkms(at)> = Nama, kan kalau orang yang kenal sama kita
selalu memakai nama kita untuk memanggil kita. ^_^
Apriyanto <apriyanto(at)> = Jawabnya ... NO HandPhone ya?? PASTINYA ... he
he he.
esterla(at) = Namaku .... Orang khan suka panggil namaku, masa aku memanggil
namaku sendiri :)
Wiji Lestari <wiji_lt(at)> = Jawabannya so pasti NAMA.
Lenny Halim <lenny.halim(at)> = NAMA (coz orang lain kalo manggil kita kan
pake NAMA kita).
yosua wijaya <yosuamin(at)> = Jawabnya pasti NAMA, Tuhan yang lebih
mengenal kita telah tuliskan nama kita dalam buku kehidupan-Nya.
Hanzen H <gpdi.vtb(at)> = Mungkin nomor HP kali ya .... Sebab ga mungkin kan
kita sering menelepon ke nomor kita sendiri .... :)
Edy (F & A, Comm Farm, Medan) <edy(at)> = Nasehat ... hehehe. Bener gak ...
hehehehe ....^^
Billy Robot Email <billy.robot(at)> = Mur kali yeee .... Kalo ngga salah, berarti
bener dong... kan ngga salah ... he ... he ... he.
"yphb" <yphb(at)> = Namaku.

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
28_______________________
Apa yang adalah milikmu, namun orang yang mengenalmulah yang lebih banyak
memakainya?
Jawaban:Nama.

“

"Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang
telah diperbuatnya itu."
—Imamat 5:5—
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Shalom,
Akan ada 5 hari Selasa pada bulan Maret ini. Karena itu, e-Humor pun juga akan hadir
dalam kotak pesan Anda sebanyak lima kali di bulan Maret ini. Semoga lebih
menghibur, ya :)
Anyway, pada edisi ke-2 bulan Maret ini, kami telah menyiapkan humor-humor yang
ada kaitannya dengan gereja dan sekolah minggu. Ingin tahu lucunya seperti apa?
Simak deh, humor-humor berikut ini. Semoga semua itu -- serta sebuah informasi
singkat mengenai sebuah senyuman, dapat menjadi berkat untuk Anda.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Tidak Siap Persembahan
Saat kantong persembahan diedarkan, seorang wanita tua yang tubuhnya kecil mulai
mencari-cari uang dalam dompetnya. Semakin dekat sang pembawa persembahan,
semakin ia gugup mencari-cari uang dalam dompetnya. Akhirnya, melihat hal itu,
seorang anak yang duduk di sebelahnya meluncur turun dari kursinya dan kemudian
menyentuh wanita tua itu.
"Ini, Bu," katanya, "ambil saja koinku, aku bisa bersembunyi di bawah kursi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+96:8 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke
pelataran-Nya!"
—Mazmur 96:8—
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e-humor 1559/Maret/2009
Benar-Benar Tidak Masuk Akal
Ayah : Apa yang kamu pelajari hari ini di sekolah minggu?
Anak : Kami belajar tentang Musa dan rombongan orang Yahudi yang sedang dikejar oleh
orang Mesir. Musa memerintahkan para insinyur untuk membangun sebuah jembatan
ponton. Setelah orang-orang Yahudi menyeberang, ia mengirim para ahli bom untuk
mengebomnya saat tank-tank Mesir melewati jembatan itu. Lalu ....
Ayah : Apakah gurumu benar-benar bercerita seperti itu?
Anak : Tidak, tapi jika aku mengatakan kepada Ayah apa yang dikatakannya, Ayah tidak akan
pernah bisa memercayainya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Tawarikh+16:9 >

Sumber:The Last of The Good Clean Joke

“

"Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya
yang ajaib!"
—1 Tawarikh 16:9—
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e-humor 1560/Maret/2009
Tuhan, Jaga Diri Ya!
Suatu kali seorang anak merasa khawatir tentang sesuatu. Maka ia pergi ke gereja dan
berdoa, "Tuhan, saya harap Kamu dapat menjaga diri dengan baik. Karena jika sesuatu
terjadi pada-Mu, kami semua pasti akan celaka."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+6:9 >

Sumber:The Treasury of Clean Church Jokes

“

"Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari
antara orang mati, tidak mati lagi
—Roma 6:9—
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Trivia Humor
Senyum: Tidak memerlukan biaya tetapi memberi banyak; menguntungkan yang diberi
tanpa membuat miskin yang memberi.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/senyum
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Shalom,
Jika Anda seorang guru, entah itu guru sekolah minggu atau guru sebuah lembaga
akademik, Anda pasti pernah mengalami hal-hal kocak saat mengajar. Tapi saya nggak
yakin kalau ada pengalaman yang kocaknya mengalahkan kocaknya humor-humor
yang ada di bawah ini. Jadi, simak ya ...! Kami tunggu jawaban Anda untuk kuis eHumor yang telah kami siapkan.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Tulisan Di Papan Tulis
Suatu hari, seorang guru masuk ke kelas dan menemui kata-kata kasar yang tertulis di
papan tulis.
"Saya tidak akan marah-marah," katanya. "Kita akan mengatasi masalah ini dengan
baik-baik. Kita semua akan menutup mata dan aku akan menghitung sampai 100. Saat
kita menutup mata kita, siapa pun yang telah menulis kata-kata itu akan berjalan
perlahan menuju papan tulis dan menghapusnya.
Semua menutup mata. "Satu ..., dua ..., tiga ..., 48 ..., 49..., 50 ..., 90 ..., 100."
Semua membuka mata. Di sana, di papan tulis, bertambah lagi satu tulisan di atasnya
yang berbunyi, "Penulis bayangan beraksi lagi."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+2:17 >

Sumber:Extremely Good Clean Jokes for Kids

“

"Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan

Allah, hormatilah raja!"
—1 Petrus 2:17—
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H To O
Guru : "Apakah unsur pembentuk air?"
Bani : "H, I, J, K, L, M, N, O."
Guru : "Itu bukan yang aku ajarkan selama ini."
Dani : "Aku kira jawabannya itu. Kan Pak Guru sendiri yang bilang H20

(baca:H to O [H sampai O])
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+6:4 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi
didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan."
—Efesus 6:4—
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Pelajaran Sejarah
Guru : "Apa yang terjadi pada 1809?"
Siswa : "Lincoln lahir."
Guru : "Lalu, apa yang terjadi pada tahun 1812?"
Siswa : "Ia berumur 3 tahun."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+29:17 >

Sumber:More Good Clean Jokes
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 30______________potong di sini
Apakah alat kemudi yang paling panjang?
______________Kiriman 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
29_______________________
Hai ketemu lagi ...! Jawaban-jawaban kuis kali ini, kalau mau disimpulkan, ada dua
jenis, yakni yang terjebak dan yang nggak. Kunci dari kuis e-Humor yang ke-29 ini
sebenarnya ada di pertanyaan itu sendiri. Jika Anda saksama dalam membaca
pertanyaannya, pasti Anda nggak akan terjebak. Anyway ..., ini dia jawaban-jawaban
dari Anda semua ... lucu dan menarik loh .... Sampai jumpa di jawaban kuis e-Humor
selanjutnya, ya ...!
•
•

Lenny Halim <lenny.halim(at)> = Karena kejauhan, ngabisin ongkos aja ....
Sonya Rapinta Manalu <sa(at)> = Lho bukannya masih hidup??? Ngapaen
dikuburkan?? Hehehe.
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•

yumin kwan <m1n_181(at)> = Kejauhan kale ..., masa dari Papua diangkut dulu
pake pesawat ke Aceh, baru dikubur di Aceh? Lagian mahal banget
ongkosnya ;p
Amarta Juga <amarta.juga(at)> = Ya pastilah, masa orang hidup dikuburkan.
Sadis amat. Di mana pun orang hidup nggak boleh dikuburkan.
pardede, tanaka <tnk_prd(at)> = Karena orang yang hidup tidak boleh
dikuburkan, mau dikuburkan di mana pun tidak boleh!
Melia Florentina <melia(at)> = Lha, kan orangnya masih hidup, ya ga boleh di
kuburkan dong ....
retno <retno(at)> = Kan masih HIDUP (belum meninggal), kenapa harus
diKUBUR.
Deni Lie <denilie(at)> = Karena orangnya masih HIDUP !! Orang yang masih
hidup tidak boleh dikuburkan di mana pun (termasuk di Aceh).
Peniel Siregar <peniel.siregar(at)> = Karena orang hidup tidak boleh dikubur.
sinfa.hutabarat(at) = Jawabannya ya karena orangnya masih hidup, jadi mau
dikubur di mana pun juga tidak boleh.
Andy (Finance-Jkt) <andy(at)> = Karena orang hidup tidak boleh dikubur (di
mana pun, mau di Aceh atau Papua).
Kathy Mamahit <kathymamahit(at)> = Lha wong masih hidup koq dikubur?
Berghina Lompoh <nangin_nde(at)> = Karena masih hidup :) Masakan org yang
masih hidup dikubur? hehe ....
Tjsen <tjsen(at)> = Ya pastilah karena masih hidup orangnya, lain kalo yang mau
dikuburkan orang mati. Pasti ini jawabnya ... he3x
kaleb su <kaleb.su(at)> = Ongkos mahal bokk ... kalo mo ziarah.
Andi Rafael <andirafael_74(at)> = Ya jelas ... lah ... wong orang Papua masih
hidup, di Papua lagi. JBU.
Jalo Sitompul Sitompul <sitompul_jalo(at)> = Karena orangnya masih hidup.
Rejeki Ari <jq_imoetz(at)> = Ya iya lah ..., orang hidup ga boleh dikubur donk ...
mo di Aceh ato pun di mana aja!!! he...he...
Sales Admin - IAP SMG <salesadm-iapsmg(at)> = Ya bener donk, orang hidup
ga boleh dikubur'in ... mo di Aceh atopun di mana aja!!!
Rosaline <elizabeth_lyne(at)> = Jelas ngga boleh, karena orang tsb masih hidup.
Hanna Djayaputra <nadjayap(at)> = Karena JAUH ... hehehe ....
Meiliana Hermanto <meimei(at)> = Soalnya masih hidup, kalo udah mati baru
boleh dikubur donk ... :P
Idwan Pdgp <idwanpdgp_0509(at)> = Karena dia masih HIDUP. Menurut saya,
ngga mungkin orang yang masih HIDUP diKUBUR.
Rocky Salomo <rmsalomo(at)> = Jauh. Mahal ongkos.
Mia Prayer <miaprayer(at)> = Karena kalo di Aceh orang mati harus
menggunakan kain kafan. Sementara orang Papua tidak menggunakan kain
kafan, melainkan menggunakan koteka :p
Wiji Lestari <wiji_lt(at)> = Ya ampun Mas, Mba, masa orang hidup mau dikubur,
jangan dong nanti kalo ketauan sama yang berwajib urusannya panjang, jadi
biarkan sajalah mereka tetap hidup di Papua, hehehee ... pis :)
feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = Karena orang tsb masih
hidup..dup..duu...p
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•

•
•

Lina Jelita Butar Butar (Loan Ops) <ljelita(at)> = Jawaban:
Banyak alasan ...
1. Jauh
2. Mahal
Ferry R <ferry-r(at)> = Tak mungkin orang hidup dikuburkan, jangankan di
Papua, di Aceh sendiri orang hidup tak mungkin dikuburkan di Aceh.
antonius widiasto <widitangan(at)> = Secara, mereka khan masih hidup, klo
sudah mati baruuuu ... boleh dikubur di Aceh.

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
29_______________________
Mengapa orang yang hidup di Papua tidak boleh dikuburkan di Aceh?
Jawaban:Ya, tidak boleh. Kan orangnya masih hidup.

“

"Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu."
—Amsal 29:17—
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e-humor 1564/Maret/2009
Shalom,
Anda sudah punya istri? Atau Anda seorang istri? Ha ha, jika Anda menjawab ya untuk
salah satu pertanyaan itu, simak deh humor-humor yang ada sangkut pautnya dengan
istri di bawah ini. Semoga bisa menghibur, ya ...!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Istri Minta Uang Terus
"Istriku minta uang terus," keluh seorang pria kepada temannya. "Minggu lalu, dia minta
Rp 200.000,00. Hari sebelumnya, dia minta Rp 125.000,00. Pagi ini, dia minta Rp
150.000,00."
"Gila ...," kata sang teman. "Untuk apa semua uang itu?"
"Nggak tahu," kata si pria, "orang aku juga nggak pernah memberinya!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+5:25 >

Sumber:More Good Clean Jokes

“

"Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah
menyerahkan diri-Nya baginya"
—Efesus 5:25—
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e-humor 1565/Maret/2009
Akan Punya Istri
Setelah mendengar kisah tentang bagaimana Allah mengambil tulang rusuk Adam
untuk menciptakan Hawa, seorang bocah yang sedang merasa nyeri pada bagian
rusuknya karena habis berlari, berkata pada ibunya, "Rasanya aku akan segera
memiliki seorang istri deh ...!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kejadian+1:27 >

Sumber:Extremely Good Clean Jokes for Kids

“

"Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar

Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."
—Kejadian 1:27—
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e-humor 1566/Maret/2009
Miliuner Jadi Jutawan
Seorang wanita bercerita kepada temannya, "Aku membuat suamiku menjadi seorang
jutawan."
"Memangnya, sebelum menikah dulu, ia orang miskin?" tanya temannya.
"Nggak sih, ia dulu seorang miliuner malahan," jawabnya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+31:30 >

Sumber:http://www.jokefile.co.uk/bloke_jokes/wifejokes.html

“

"Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan
TUHAN dipuji-puji."
—Amsal 31:30—
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Trivia Humor
Cara tertawa orang dewasa dan anak-anak berbeda. Anak-anak dapat tertawa secara
spontan, sebaliknya orang dewasa butuh situasi yang tepat untuk bisa tertawa.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/ha_ha_ha_sembuhlah_sakit_kepala
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e-humor 1567/Maret/2009
Shalom,
Anak-anak memang menggemaskan. Perkataan dan tingkah mereka yang lugu dan
tidak dibuat-buat kerap mengundang gelak tawa kita. Tidak percaya? Silakan deh,
simak sebagian tingkah dan perkataan lugu mereka yang tersirat melalui humor-humor
yang telah kami siapkan di bawah ini. Semoga menghibur ya!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Balet
Seorang bocah, saat diajak untuk pertama kalinya ke sebuah pertunjukan balet, melihat
dengan penuh rasa penasaran saat si penari balet melompat-lompat dengan ujung
jarinya.
"Bu," bisiknya perlahan, "mengapa mereka tidak mencari penari yang lebih tinggi saja?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+14:20 >

Sumber:The Treasury of Clean Jokes

“

"Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu.

Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu!"
—1 Korintus 14:20—
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e-humor 1568/Maret/2009
Siapa Penciptamu?
Doni : Ibu, besok akan ada tes lisan. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan
guruku adalah "siapa yang menciptakanmu?" Aku harus bilang apa?
Ibu

: Bilang kalau Tuhan yang menciptakanmu. Keesokan harinya, saat ditanya
dengan pertanyaan tadi, Doni lupa apa yang ibunya katakan, jadi dia berkata,
"Pak Guru, sampai kemarin, aku yakin kalau ayahkulah yang menciptakanku.
Tapi kemudian ibuku mengatakan bahwa orang lainlah yang menciptakanku -dan sekarang aku lupa namanya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Wahyu+4:11 >

Sumber:Book of Humour

“

"Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa;
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu
semuanya itu ada dan diciptakan."
—Wahyu 4:11—
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e-humor 1569/Maret/2009
Nakal:Rambut Putih
Ibu

: Nak, setiap kali kamu nakal, rambut putih ibu bertambah satu.

Anak : Astaga, Ibu dulu waktu kecil pasti nakal sekali ... lihat saja rambutnya Nenek!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:20 >

Sumber:More Good Clean Jokes

“

"Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah

yang indah di dalam Tuhan."
—Kolose 3:20—
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e-humor 1570/April/2009
Shalom,
Halo semua pelanggan e-Humor. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua
pada bulan April ini. Menjelang Paskah, redaksi telah menyiapkan sejumlah humor yang
berkaitan dengan Paskah. Semoga dapat menghibur. Selain itu, simak juga jawabanjawaban kuis edisi lalu serta menjawab kuis yang telah kami siapkan.
Selamat menjelang Paskah dan selamat merenungkan arti pengorbanan Yesus di kayu
salib bagi kita semua. Semoga kita tidak menyia-nyiakan hidup yang telah dibayar
mahal oleh darah Yesus ini.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Apakah Paskah Itu?
Tiga orang bodoh baru saja mati dan sedang berada di ambang gerbang surga yang
dihiasi permata. Petrus memberitahu mereka bahwa mereka dapat masuk surga jika
mereka dapat menjawab satu pertanyaan sederhana.
Petrus bertanya kepada orang pertama, "Apakah Paskah itu?" Orang itu menjawab,
"Oh, itu gampang, Paskah adalah hari libur pada bulan November saat semua orang
berkumpul bersama, makan kalkun, dan mengucap syukur ...."
"SALAH," jawab Petrus, yang kemudian bertanya kepada orang selanjutnya, "Apakah
Paskah itu?"
Orang kedua menjawab, "Bukan, Paskah itu adalah hari raya pada bulan Desember
saat kita memasang pohon yang indah, tukar-menukar hadiah, dan merayakan
kelahiran Yesus."
Petrus menatap orang kedua sambil menggelengkan kepalanya dan berpaling kepada
orang ketiga, "Apakah Paskah itu?"
Orang ketiga tersenyum dan menatap Petrus.
"Aku tahu apa Paskah itu. Paskah adalah hari raya Kristen yang bertepatan dengan
perayaan Paskah kaum Yahudi. Yesus dan para murid-Nya makan jamuan malam
terakhir dan kemudian Ia ditipu dan diserahkan oleh salah seorang murid-Nya kepada
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pemerintah Romawi. Orang Romawi menyalibkan-Nya dan menusuk lambung-Nya
serta memakaikan-Nya mahkota duri. Ia dikubur di gua setempat yang disegel dengan
batu besar. Setiap tahun, batu segel itu dibuka sehingga Yesus dapat keluar dari gua
dan kita dapat merayakan-Nya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+3:18 >

Sumber:http://www.easterhumor.com/

“

"Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orangorang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah dibunuh
dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh,"
—1 Petrus 3:18—
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e-humor 1571/April/2009
Kebaktian Paskah Sekolah Minggu
Agar lebih menghayati kebangkitan Yesus, sebuah sekolah minggu mengadakan
kebaktian Paskah pada waktu subuh. Seperti biasa, anak-anak diberitahu bahwa selain
ibadah Paskah, akan ada juga acara mencari telur. Anak-anak pun senang dan datang
dengan penuh sukacita pada hari Paskah. Mereka bergembira memuji Tuhan dan
mendengarkan kisah Paskah dari guru sekolah minggunya.
Adik-adik, pagi-pagi benar, ada serombongan wanita datang ke kuburan Yesus.
Mereka datang untuk apa, ada yang tahu?

Guru

:

Anakanak

: (Dengan serentak) Mencari telur, Bu ...!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+16:6 >

Sumber:evieda <evieda(at)>

“

"Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit.
Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan Dia."
—Markus 16:6—
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e-humor 1572/April/2009
Doa Seorang Anak Saat Paskah
Setelah sebuah keluarga selesai menikmati makan malam Paskah, sang ibu menyuruh
anak laki-lakinya yang masih berusia 6 tahun untuk berdoa.
Ibu : Nak, setelah ini segera tidur, dan ingat berdoa dulu. Jadi anak yang baik ya ... Ingat, Yesus
sudah berkorban di kayu salib dan kemudian bangkit itu untuk kamu. Jadi, kamu harus jadi
anak yang baik. Berdoa dulu nanti sebelum tidur, minta Yesus membantumu jadi anak
yang baik.

Sang ayah mendengarkan doa anaknya tadi dari luar kamar.
Anak : Tuhan, buat aku menjadi anak yang baik ya jika Kamu bisa; tetapi jika Kamu
nggak bisa, Kamu nggak usah kuatir, aku sudah cukup senang kok dengan
keadaanku yang sekarang.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+1:37 >

Sumber:More Holy Humor
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 31______________potong di sini
Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor dua. Sekarang posisi Anda
nomor berapa?
Kiriman dari:angela chitra <chau_sha(at)>
______________Kiriman 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
30_______________________
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Wah, jawaban kuis e-Humor kali ini bener-bener rekor, pantas masuk MURI nih ... tapi
MURI-nya e-Humor, hahaha. Jawaban yang masuk ke redaksi dikit banget ...! Pada ke
mana ya? Kok pada nggak menjawab kenapa ya? Susah atau bagaimana? Ya sudah
deh, semoga kuis selanjutnya bisa lebih ramai ....
Untuk Pak Titus Subagyo <omtie_tus(at)>, terima kasih atas pertanyaan yang dikirim
ini. :>
Anyway, ini dia jawaban-jawaban yang sudah masuk; Terima kasih ya, untuk yang
sudah ikut menjawab. Kami tunggu jawaban Anda untuk kuis e-Humor yang ada di atas.
•

arjuna <arjuna_dtb(at)> = panjang y...? mh..traktor kali ya..

•

feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = alat kemudi yang paling panjang itu layar
perahunya perahu layar :)

•

Sarmulia Sinaga <sarmulia_sinaga(at)> = Kemudian

•

"Agus D." <agus_d(at)> = Setir (kemudi) kuda delman ....

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
30_______________________
Apakah alat kemudi yang paling panjang?
Kiriman dari:Titus Subagyo <omtie_tus(at)>
Jawaban:Tali kendali kuda andong/pedati

“

"Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
—Lukas 1:37—
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e-humor 1573/April/2009
Shalom,
Saya termasuk orang yang suka terhadap binatang, tapi tentu saja bukan semua
binatang. Ada juga binatang yang tidak saya sukai, salah satunya adalah binatang yang
sering ada di kamar mandi, kecoa ... :> Kalau kucing dan anjing saya suka, bahkan
saya punya tiga anjing di rumah.
Nah, bagaimana dengan Anda? Suka tidak suka terhadap binatang, humor-humor yang
mengikutsertakan kucing dan anjing ini pasti dapat menghibur Anda. Selamat
menyimak.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sadba.org/publikasi/e-Humor/
http://humor.sabda.org/

Kucing Dan Keluarganya
Guru : Sebutkan empat binatang yang termasuk dalam keluarga kucing.
Murid : Mama kucing, papa kucing, dan dua anak kucing.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+22:6 >

Sumber:Extremely Good Clean Jokes for Kids

“

"Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia
tidak akan menyimpang dari pada jalan itu."
—Amsal 22:6—
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e-humor 1574/April/2009
Cangkirnya Ternyata ...!
Dua bocah ngobrol bersama sambil minum secangkir kopi.
A : Kenapa sih, anjingmu sepertinya tidak suka sama aku?
B : Dia anjing yang baik, kok ...!
A : Tapi kenapa dia menggeram terus?
B : Mungkin karena cangkir yang kamu pakai itu tempat minumnya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+51:22 >

Sumber:Majalah Humor April 1997

“

"Beginilah firman Tuhanmu, TUHAN, Allahmu yang memperjuangkan perkara umat-Nya :
"Sesungguhnya, Aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan,
dan isi cangkir kehangatan murka-Ku tidak akan kauminum lagi,"
—Yesaya 51:22—
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e-humor 1575/April/2009
Kucing Pintar Pulang Rumah
Budi pada dasarnya tidak menyukai kucing. Ia semakin benci kepada kucing ketika
istrinya memelihara seekor kucing. Budi merasa istrinya jadi lebih perhatian kepada
kucingnya daripada dirinya.
Suatu hari, Budi memutuskan untuk membuang kucing tersebut secara diam-diam.
Ketika istrinya sedang mandi, ia pamit pergi keluar sebentar dan dibawanya si kucing.
Setelah Budi mengendarai mobil sekitar 10 km dari rumah, ia pun membuang kucing
tersebut. Anehnya, ketika ia sampai di rumah, si kucing sudah ada di sana. Budi heran
campur berang.
Sore harinya ia pergi lagi. Kali ini si kucing dibuangnya lebih jauh lagi. Namun tetap
saja, sesampainya di rumah, kucing istrinya tersebut telah berada di sana. Budi
berusaha membuangnya lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, tapi tetap saja si kucing kembali
ke rumah mendahului dirinya.
Suatu hari, ia tidak saja membawa si kucing pergi jauh, tapi juga berputar-putar dulu.
Budi belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kanan lagi, berputar-putar sebelum
akhirnya membuang kucing yang dibawanya. Beberapa jam kemudian, ia menelepon
istrinya. "Tik, kucingmu ada di rumah?" tanya Budi. "Ada, kenapa? Tumben nanya si
Manis segala," jawab istrinya agak heran. "Panggil dia Tik, aku mau tanya jalan pulang.
Aku tersesat ...!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+12:7 >

Sumber:Sumber:angela chitra <chau_sha(at)>

“

"Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada
burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan."
—Ayub 12:7—
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Trivia Humor
Dalam fisiologi, senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau
timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya, atau pula di sekitar mata.
Kebanyakan orang tersenyum untuk menampilkan kebahagian dan rasa senang.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/definisi_tawa_dan_senyum
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e-humor 1576/April/2009
Shalom,
Aku belum pernah jadi polisi, dan sepertinya tidak bakal jadi polisi. Oleh karena itu, aku
tidak tahu suka dan duka menjadi polisi. Tapi, aku yakin, di balik raut wajah yang serius
itu, polisi juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman lucu saat menjalankan
tugasnya. Tapi (lagi), aku tidak yakin kalau ada polisi yang mengalami pengalaman
yang lebih konyol dari kisah-kisah yang ada di humor-humor berikut ini. Selamat
tersenyum dan jangan lupa menjawab kuis yang juga sudah disiapkan untuk Anda
semua.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Asal Bapak Masih Menang
"Pak Polisi, cepat ke rumah. Sudah 1/2 jam ayahku berkelahi dengan seorang pria
asing."
"Kenapa kamu tidak buru-buru melapor?"
"Awalnya Ayah yang menang, tapi sekarang keadaannya berbalik."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+4:2 >

Sumber:Majalah Humor April 1997

“

"Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh;
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa."
—Yakobus 4:2—
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e-humor 1577/April/2009
Menerjang Lampu Merah
Seorang pemuda pengendara sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 80
km/jam melintasi jalan raya di tengah kota.
Ketika ia melihat di depannya ada sebuah perempatan yang lampu pengatur lalu
lintasnya menunjukkan warna kuning, ia pun menambah kecepatannya, hingga pada
waktu lampu merah menyala, ia terus melaju tanpa berhenti. Akibatnya, petugas polisi
mengejar sang pemuda itu karena telah menerjang lampu merah.
Tak beberapa lama kemudian, tertangkaplah sang pemuda itu oleh polisi yang
mengejarnya.
"Selamat siang, Mas!" sapa polisi tersebut.
"Selamat siang, Pak!" jawab si pemuda.
"Mengapa Anda tidak berhenti ketika lampu merah tadi menyala? Anda tidak tahu apa
artinya lampu merah?" tanya sang polisi.
"Berani, Pak!!!" jawab si pemuda.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yesaya+56:1 >

Sumber:angela chitra <chau_sha(at)>

“

"Beginilah firman TUHAN :Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan,
sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan
keadilan-Ku akan dinyatakan."
—Yesaya 56:1—
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e-humor 1578/April/2009
Orang Kaya Baru
Amir lagi ketiban durian runtuh, kaya mendadak tuh doi. Nah, pada hari Minggu Amir
putar-putar kota pakai mobil mewahnya yang mengkilap ... "cling" deh ....
Ketika di lampu merah, Amir tahu harus berhenti. Karena itu, dia kemudian membuka
pintu mobilnya, menjulurkan kakinya ke luar sampai menyentuh aspal.
"Prittt, priittt!!!" Pak polisi datang sambil bingung dan keki. "Maaf Pak, ini bahaya kalo
kakinya dikeluarkan."
Karena baru pertama kali ketemu polisi, Amir kaget dan diam seratus ribu bahasa.
Polisi tanya lagi, "Ada apa, Pak?"
Dengan terbata-bata, Amir menjawab, "Ma ... ma ... af, Pa ... Pak, saya di kampung
biasa pakai sepeda, kalau berhenti kakinya harus diturunkan sebelah."
Sambil senyum-senyum, Pak Polisi berkata, "Wakz, dasar OKB!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+3:9 >

Sumber:angela chitra <chau_sha(at)>
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 32______________potong di sini
Apa yang semakin besar, semakin banyak Anda mengambil sesuatu darinya?
______________Kiriman 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
31_______________________
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Wah ... kuis kali ini peminatnya banyak .... Ada sekitar empat puluh pelanggan loh yang
menjawab. Mungkin karena pertanyaannya gampang kali ya? Atau, karena kasihan
sama e-Humor karena kemarin yang ikut menjawab, sedikit? Hehe. Oke deh, langsung
saja simak jawaban-jawaban berikut ini, meski mungkin gampang, ternyata ada juga
yang terjebak
p. Sampai ketemu di jawaban-jawaban untuk kuis yang telah kami

sediakan di atas. Ikutan menjawab ya ...! Terima kasih ...!
•

Apriyanto <apriyanto(at)> = No. 2 dwonk. Kalau menyalip no.1 baru bisa di posisi
pertama.

•

Yohana Susan <yohana.susan(at)> = Jawabannya posisi ke dua donk :) Karena yang
kedua sekarang jadi ketiga .... Bener ngakk?? ;)

•

Blossom Flower <blossom_flower10(at)> = Karena menyalip nomer 2, ya sekarang aku
ada di posisi nomer 2.

•

Berghina Lompoh <nangin_nde(at)> = Posisi nomor dua lah, hehehe...:) Thks.

•

Lina Jelita Butar Butar (Loan Ops)" <ljelita(at)> = Tetep di posisi nomor 2 dounk.. ^_^

•

djulkampelty.pangadongan(at) = Sepertinya tetap pada posisi nomor dua.

•

Peniel Siregar <peniel.siregar(at)> = Posisinya nomor 2 karena posisi nomor 1 masih
ada.

•

suharyanto <suharyanto(at)> = Sekarang saya posisi 2, karena sebelumnya saya posisi
3 lalu menyusul posisi 2 sehingga yang tadinya posisi 2 menjadi posisi 3 dan saya
menjadi posisi 2, bukan posisi 1 ... hehehehe bingung ya? :D

•

Panjaitan, Pahala (KPC) <Pahala.Panjaitan(at)> = Posisi kedua dong!?

•

Djumirin(at) = Ya jelas nomor satu lah, kan yang disalip no. 2. Gitu aja kok repot.

•

Aprianto <apri.banget(at)> = Nomor 2 lah.

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Ya nomor DUA lah, mosok nomor satu, kecuali kalau
saya menyalib lagi yang nomor satu. He...he...

•

Michael Bastian <michael_bastian(at)> = Posisi saya ya no. 2 donk.

•

GPdI VTB <gpdi.vtb(at)> = Aneh, jawabannya ya nomor satu donk...! =>

•

Markus Dihanto <markus.project(at)> = Ya ada di nomor 2 dong sekarang ...

•

Widi Putro <wputro(at)> = posisi dua lah, gak ada yg lebih gampang neeh?! :p
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•

Fabiola.Melissa(at) = Jelas di posisi nomor dua, 'kan saya yang sekarang menggantikan
posisi orang kedua tadi.

•

Tjsen <tjsen(at)> = Ya pastinya ada di posisi yang telah disalip, yaitu posisi nomor dua.
Begitu juga kalo kita menyalip orang di posisi nomor satu, ya jadi posisi nomor satu.
Pasti ini jawabnya ... he3x.

•

yanto kho <yanto_kho(at)> = Nomor 2 (dua).

•

Amee <marzet(at)> = Kalo menyalip orang di posisi nomor 2, ya saya ada di posisi dua
dong :-)

•

An6eLine Xie <angel_n1c3fa1ry(at)> = DUA

•

Martin Simatupang <martinsimatupang(at)> = Posisi no 2...iya kan :-)

•

Melia Florentina <melia(at)> = Sekarang saya ada di posisi no. 2 dong.

•

Comos Abrianto <comos5(at)> = Jika anda menjawab Nomor Satu, anda SALAH
BESAR! Jika anda menyalip orang nomor dua, sekarang Andalah yang ada di posisi
nomor dua!

•

Angella Marryza <angel_marryza(at)> = sekarang di posisi no. 2 ....

•

adventius deddy <adv_czelenx01(at)> = Nomor 2 donk.

•

Rikawati Ginting[Meratus BLW] <rikawati.ginting(at)> = Sekarang saya berada di posisi
2. Karena saya menyalib orang di posisi 2, berarti sebelumnya saya berada di posisi 3.

•

Sarmulia Sinaga <sarmulia_sinaga(at)> = Nomor dua, sebab kita menyalib no. 2
sementara yang nomor 1 tetap di depan, kita posisi yang ke 2.

•

yphb <yphb(at)> = Ya posisi nomor 2, betul kan?

•

esterla(at) = Tetep nomor 2, soalnya khan yang no 1 belum disalip.

•

Hanna Djayaputra <nadjayap(at)> = Tetap Nomor 2.

•

olei <ronlei.panggabean(at)> = Posisi nomor dua.

•

lucky morthen <morthenlucky(at)> = Nomor 2 ....

•

Soekowardojo <soekowardojo(at)> = SEKARANG SAYA DI POSISI NOMOR 2.

•

feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = Ketika saya menyalip orang di posisi kedua ya
posisi saya selanjutnya adalah posisi kedua. Secara gitu loh gantiin posisi nomor dua.
GBU.

•

Hendra agus <dtasayang(at)> = Posisi 2, kalo 1 yang kita salip posisi 1 dong....
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•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Nomor DUA dong.

•

Ruth Munthe <muntheruth(at)> = Posisi ke-2....

•

Wiji Lestari <wiji_lt(at)> = potong bebek angsa masak di kuali, pasti no.2 hehe.

•

sunari" <sunari(at)> = (1) Posisi no dua. (2) Posisi didepan nomor 3, di belakang nomor
1.

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
31_______________________
Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor dua. Sekarang posisi Anda
nomor berapa?
Kiriman dari:angela chitra <chau_sha(at)>
Jawaban:Nomor Dua

“

"Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala
penghasilanmu,"
—Amsal 3:9—

86

”

HUMOR 2009

e-humor 1579/April/2009
Shalom,
Rasanya, kebanyakan humor yang saya temukan adalah humor yang melibatkan anak.
Mengapa? Saya kurang tahu. Mungkin karena keberadaan anak membuat humor itu
sendiri terasa lebih natural. Yah, tapi itu hanya pendapat saya saja. Anyway, humorhumor yang kami sajikan pada edisi ini, lagi-lagi :p, bertemakan anak. Semoga
humornya natural dan menghibur yach! :>
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Orang Paling Bijak Sedunia
Guru : Mengapa Salomo menjadi orang yang paling bijak di dunia?
Murid : Karena ia memunyai banyak istri yang menasihatinya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Raja-Raja+4:29 >

Sumber:All American Joke Book

“

"Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta
akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut,"
—1 Raja-Raja 4:29—
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e-humor 1580/April/2009
Ulang Tahun Kelima
Minggu depan, Boni akan berulang tahun yang kelima.
Mama : Boni, kamu suka bukan, kalau di pesta ulang tahunmu nanti, mama buatkan kue tart
dengan lima lilin di atasnya?
Boni

: Ah, Boni lebih suka dibuatkan lima tart dengan satu lilin saja, Ma!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+13:5 >

Sumber:Majalah Humor April 1997

“

"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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e-humor 1581/April/2009
Mancing Atau Sekolah Minggu
Guru sekolah minggu mengerutkan dahi saat si Rudi kecil terlambat datang ke sekolah
minggu. "Mengapa kamu terlambat?" tanyanya.
"Aku ingin pergi memancing hari ini," kata Rudi, "tapi ayahku tidak mengizinkan."
"Kamu beruntung punya ayah seperti itu," kata guru sekolah minggu. "Dan apakah
ayahmu menjelaskan kepadamu mengapa kamu tidak boleh memancing hari ini?"
"Tentu saja," kata Rudi. "Katanya kami tidak punya cukup umpan untuk dibawa
memancing."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+6:33 >

Sumber:Treasury of Laughter

“

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu."

”

—Matius 6:33—

Trivia Humor
Apabila Anda termasuk orang yang riang, yang suka tertawa (tidak terus-terusan lho!),
maka beruntunglah Anda. Karena menurut penelitian
•

- meskipun sebenarnya hal ini sudah diketahui secara umum -- tertawa

itu obat yang paling mujarab untuk penyakit jantung.
Baca selengkapnya
di:http://humor.sabda.org/tertawalah_sebelum_penyakit_menyerang_jantung
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e-humor 1582/Mei/2009
Shalom,
Ada guru, pasti ada murid -- keduanya tidak dapat dipisahkan. dan itu terjadi juga di
dalam humor. Ada humor soal guru, pasti (atau kebanyakan) muridnya juga ada. Ada
humor soal murid, pasti gurunya juga ada. Humor-humor yang kami sajikan pada edisi
pertama bulan Mei bertema guru dan murid. Semoga kisah mereka dapat menghibur
Anda hari ini. Selamat menyimak, dan kami tunggu jawaban Anda atas pertanyaan
menarik yang telah kami siapkan di bawah.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Memuai dan Mengerut
Guru :

Bisakah kamu memberi contoh yang bagus tentang bagaimana panas membuat sesuatu
menjadi lebih lebar/panjang dan dingin membuat sesuatu itu mengerut?

Murid : Ehmm ..., belajar pada waktu musim kemarau itu biasanya terasa sangat lama sekali ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+3:11 >

Sumber:The All American Joke Book

“

"Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah engkau bosan
akan peringatan-Nya."
—Amsal 3:11—
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Kutu Rambut
Seorang guru bertanya kepada muridnya yang sedang menggaruk-garuk kepala.
Guru : Mengapa kamu menggaruk kepalamu seperti itu?
Murid : Ada serangga aritmatika di kepalaku?
Guru : Serangga aritmatika ...? Apa itu?
Murid : Beberapa orang menyebutnya kutu rambut.
Guru : Lalu mengapa kamu menyebutnya serangga aritmatika?
Murid : Karena mereka menambah penderitaanku, mengurangi kebahagiaanku, membagi
perhatianku, dan jumlah mereka berlipat kali ganda cepat sekali.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+6:13 >

Sumber:Extremely Good Clean Jokes for Kids

“

"Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai
sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang,
yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran."
—Roma 6:13—
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e-humor 1584/Mei/2009
Malah Main Kartu
Guru kelas 1A tidak masuk. Bu guru Monty bertugas untuk menggantikannya.
"Anak-anak, Ibu akan mengajar matematika. Nah, siapa yang sudah pandai berhitung?"
tanya Ibu Monty.
"Saya, Bu! Saya, Bu!"
"Ya, kamu, yang duduk di pojok!"
"Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, jack, queen,
king."
Bu Guru: "Haa ...! #!%$!(at)?!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+3:1 >

Sumber:Majalah Humor April 1997
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 33______________potong di sini
Apa yang besarnya sama dengan gajah, namun sama sekali tidak berbobot?
______________Kiriman 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 5 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
32_______________________
Mungkin pertanyaan kuis e-Humor 32 tidak terlalu jelas ya, sehingga ada beberapa
penjawab yang menanggapinya salah. Maksud pertanyaan itu begini||:||"Apa yang
menjadi semakin besar semakin banyak kita mengambil sesuatu darinya?" Jadi, jika kita
semakin banyak mengambil "sesuatu" dari "barang itu", "barang itu" menjadi semakin
besar. dan jawabannya juga cuma satu kata.
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Anyway, berikut adalah jawaban-jawaban untuk kuis kali ini. Semoga dapat sedikit
menghibur. Jangan lupa untuk menjawab kuis yang telah kami sediakan di atas. Terima
kasih. Tuhan memberkati.
•

•
•
•
•
•
•
•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Kuis kali ini kurang spesifik, sehingga
jawabannya bisa banyak:
Contoh :
o semakin besar sumur, semakin banyak air yang bisa diambil
o semakin besar waduk, semakin banyak air yang bisa dipakai untuk
mengairi sawah
o semakin besar dompet, semakin banyak uang yang bisa dibelanjakan
o semakin besar hewan, semakin banyak daging yang bisa kita manfaatkan
o dst.
Amarta Juga <amarta.juga(at)id.panasonic.com> = Semakin besar tangan kita,
semakin banyak kita bisa ambil.
lonna lengkong <yohanes_lonna(at)> = Kartu Kredit!! Semakin besar kita ambil
barang menggunakan kartu kredit maka semakin besar tagihannya.
yanto kho <yanto_kho(at)> = Menggali Sumur, kita ambil tanah makin banyak
maka lubang sumur tersebut akan makin besar/dalam.
esterla(at) = POHON
Hendra agus <dtasayang(at)> = pohon buah2-an
feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = UBAN !. coba aja kalo kita cabut uban di
rambut maka uban tersebut bertambah banyak... hehe.... tul gak seh.!?
diptosn <diptosn(at)> = Bunga deposito :)

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
32_______________________
Apa yang semakin besar, semakin banyak Anda mengambil sesuatu darinya?
Jawaban:Lubang

“

"Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru; sebab
kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat."
—Yakobus 3:1—
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Shalom,
Dalam kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, masalah selalu
ada. di antara berbagai masalah dalam rumah tangga, beberapa di antaranya mungkin
tersirat dalam humor-humor di bawah ini. Namun, satu hal yang pasti, hidup rumah
tangga akan penuh damai sejahtera -- meski ada masalah -- jika Yesus dilibatkan di
dalamnya. Selamat menyimak humor kali ini, kiranya dapat menjadi berkat.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Dua Atau Tiga Anak?
Kedua teman yang baru saja menikah mengunjungi kami ketika kemudian topik
pembicaraan soal anak mencuat. Sang wanita mengatakan bahwa ia ingin memiliki tiga
anak, sementara sang suami mengatakan bahwa dua anak saja cukup.
Mereka mendiskusikan perbedaan tersebut selama beberapa menit sampai sang suami
-- sambil berharap kata-katanya akan mengakhiri pembicaraan
•

- mengatakan, "Setelah anak kedua, aku akan melakukan vasektomi."

Tanpa ragu, sang istri menjawab, "Kalau begitu, aku harap kamu akan menyayangi
anak ketiga seperti anakmu sendiri."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+12:16 >

Sumber:Faltu Fun

“

"Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah kamu memikirkan
perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang
sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai!"
—Roma 12:16—
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Makanan Nggak Enak
Dua orang sahabat yang sudah sangat dekat bertemu untuk membicarakan suatu
masalah yang sangat serius.
Orang 1 :

Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku bicarakan
denganmu.

Orang 2 : Apa?
Orang 1 : Masalah yang sangat penting.
Orang 2 : Iya, masalah apa?

(Orang 1 terdiam sejenak.)
Orang 2 : Nggak apa-apa, ngomong aja. Jangan dipendam. Kita kan sudah lama bersahabat.
Orang 1 : Aku takut kamu marah.
Orang 2 : Memang aku pernah marah padamu?
Orang 1 : Tapi aku takut kamu marah karena ini.
Orang 2 : Sudah, omongkan saja. Aku malah marah kalau kamu nggak ngomong.
Orang 1 : (dengan ragu-ragu dan takut) A... Aku ... Aku selingkuh dengan istrimu!
Orang 2 : (diam sejenak, tak menunjukkan keterkejutan berarti) Oooo ... itu.
Orang 1 : (penasaran) Jadi kamu sudah tahu?
Orang 2 :

Nggak, cuman aku bisa mengerti. Perasaan cinta itu kan normal. Kita bisa mencintai
siapa saja dan kapan saja.

Orang 1 : (sedikit bingung) Jadi kamu nggak marah?
Orang 2 : Buat apa marah.
Orang 1 : Maksudmu??
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Orang 2 : Aku juga sedang mengalaminya, kok.
Orang 1 : Maksudmu??
Orang 2 : Aku juga selingkuh sama istrimu!
Orang 1 : !!!!!???!!!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Wahyu+2:22 >

Sumber:angela chitra <chau_sha(at)>

“

"Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang
berbuat zinah dengan dia akan Kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak
bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu."
—Wahyu 2:22—
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Mumpung Bisa
Seorang istri berkata kepada suaminya||:||"Ron, kamu sebaiknya membantu anakmu
mengerjakan pekerjaan rumahnya sekarang, mumpung kamu masih mampu
mengajarinya. Tahun depan sudah susah loh, dia sudah akan ada di kelas 4 SD, aku
yakin kamu tidak akan mampu mengajarinya lagi nanti."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+104:33 >

Sumber:The All American Joke Book

“

"Aku hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku hidup, aku hendak bermazmur

bagi Allahku selagi aku ada."
—Mazmur 104:33—
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Trivia Humor
Tahukah Anda cara mujarab dan ampuh untuk mengatasi stres di kantor? Jawabannya
adalah humor. Dengan humor semua orang bisa tertawa atau minimal tersenyum.
Tetapi, memang masih banyak yang menganggap bahwa humor di tempat kerja adalah
sesuatu yang tidak etis, tidak pantas, dan tidak pada tempatnya. Padahal anggapan itu
tidak seluruhnya benar.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/hidupkan_humor_di_kantor
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Stop Press: Situs Wanita Kristen: Wanita Dalam Kristus
< http://wanita.sabda.org/ >

Berbahagialah Anda, para wanita Kristen Indonesia, karena sebuah situs baru yang
secara khusus ditujukan bagi Anda telah hadir, yakni situs Wanita Kristen. Situs yang
diluncurkan oleh Yayasan Lembaga
SABDA
< http://www.ylsa.org/ > ini diharapkan dapat menjadi wadah

untuk para wanita Kristen bertemu dan berbagi berkat, baik dengan saling bertukar
bahan maupun bertukar pikiran. Mari, segeralah berkunjung ke alamat situs di atas
karena kami jamin wawasan dan pengetahuan Anda pasti akan bertambah luas.
Apakah ada banyak bahan yang bisa dibagikan? Ya, tentu saja! Situs Wanita Kristen
menyediakan artikel, renungan, kesaksian, biografi, dan tips yang mengupas berbagai
topik, yang semuanya sangat berguna untuk para wanita Kristen, di antaranya topik
tentang keluarga, kesehatan, konseling, pernikahan, "single life", karier, kehidupan
rohani, relasi, dan pengembangan diri. Selain itu, Anda juga diajak untuk saling berbagi,
yakni dengan mengirimkan tulisan dan komentar, sehingga Anda pun dapat menjadi
berkat bagi wanita lain.
Guna menambah kreativitas Anda, silakan nikmati fasilitas sajian ayat hari ini, kata
bijak, pencarian ayat, dan RSS, yang akan sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, jangan
tunda lagi! Kunjungilah dan berpartisipasilah di situs Wanita Kristen -- tempat yang tepat
untuk para wanita Kristen saling menajamkan pikiran dan memperkuat iman.
==> http://wanita.sabda.org/
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Shalom,
Tanggung jawab profesi seorang dokter itu besar, baik dalam memeriksa pasien
maupun dalam melakukan penelitian medis. Nyawa dan kesehatan orang banyaklah
yang menjadi taruhannya. Meski begitu, menjadi dokter bukannya tidak menyenangkan
juga. Sering kali, dalam pekerjaannya, mereka juga dapat melucu dan membuat orang
lain tertawa. Coba deh simak humor-humor berikut ini. Jangan lupa menyimak dan
menjawab kuis humor yang telah kami siapkan, ya?!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Koleksi Sosis
"Dokter, saya dicap gila oleh keluarga saya."
"Kenapa begitu?"
"Saya suka sosis."
"Lho, kenapa rupanya kalau kamu suka sosis? Aku juga suka sosis."
"Betul? Kalau begitu Dokter mesti datang melihat koleksi saya, saya punya ribuan, loh!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+6:20 >

Sumber:Majalah Humor November 1991

“

"Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak
merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya."
—Matius 6:20—
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e-humor 1589/Mei/2009
Tidur Telentang
Setelah meneliti selama hampir 20 tahun, para profesor ahli dari Jepang akhirnya
mengumumkan sebuah keputusan yang sangat mengejutkan kita semua tentang cara
kita tidur selama ini.
Ternyata tidur telentang sangat tidak dianjurkan sama sekali oleh para peneliti dari
Jepang.
Berikut kutipan dari profesor itu:
"Kalo tidur jangan sekali-kali dalam posisi TELENTANG ...!! Karena tidur TELENTANG
itu bisa mengganggu kesehatan anda.
Beberapa survei telah dilakukan dan menghasilkan bukti yang akurat.
Orang-orang yang tidur TELENTANG akan mengalami gejala-gejala sbb.:
1.
2.
3.
4.

susah bernafas,
tersedak,
pencernaan terganggu, dan
yang paling fatal, dapat menyebabkan KEMATIAN!!

Oleh karena itu, disarankan agar anda menghindari tidur TELENTANG, Sebab,
jangankan tidur TELEN TANG, TELEN BAUT saja susahnya setengah mati ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+1:4-6 >

Sumber:Evieda <evie(at)>

“

"untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan
serta kebijaksanaan kepada orang muda--baiklah orang bijak mendengar dan menambah
ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan--untuk
mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak."
—Amsal 1:4-6—
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e-humor 1590/Mei/2009
Masalah Tas Koper
Seorang pria tiba-tiba memiliki sakit keras, karena itu istrinya segera menelepon
seorang dokter. Sang dokter tiba dengan membawa tas koper dan menyuruh sang istri
menunggu di luar sementara ia masuk ke kamar dan memeriksa suaminya. Setelah
setengah jam, si dokter itu buru-buru keluar dan berteriak, "Ambilkan aku sebuah pahat,
cepat!"
Sang istri ketakutan dan terpaku, dan kemudian sang dokter berteriak lagi, "Jika pahat
tidak ada, ambilkan aku palu dan obeng, cepat!"
Sang istri tidak dapat menemukannya, maka ia lari ke rumah tetangga dan kemudian
kembali ke rumah membawa palu, pahat, dan obeng.
"Ini, Dok. Aku harap tidak ada masalah serius. Apakah aku terlambat memanggil dokter
untuk suamiku? Ada apa dengan suamiku?"
"Aku belum tahu," jawab sang dokter. "Aku belum bisa membuka tas koperku."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kejadian+50:21 >

Sumber:The Good Humor Book
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 34______________potong di sini
Apa yang memiliki empat roda dan banyak lalat?
______________Kiriman 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 5 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
33_______________________
Halo, ketemu lagi di jawaban kuis e-Humor. Kuis kali ini cukup banyak yang ikut
menjawab. Dan, jawabannya juga seru-seru ... Meski beberapa tidak sesuai dengan
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jawaban yang kami harapkan, tapi jawabannya ada juga yang masuk akal. Silakan
simak deh! Sampai ketemu di jawaban kuis e-Humor selanjutnya. Terima kasih karena
sudah bersedia berpartisipasi.
•

Martin Simatupang <martinsimatupang(at)> = Balon yang berbentuk gajah...iya kan
hehehehe.

•

Agnes Lina <agneslina(at)> = Jawabannya pastilah BAYANGAN GAJAH.

•

suharyanto <suharyanto(at)> = Bayangan Gajah :D

•

Meiliana Hermanto <meimei(at)> = Bayangan gajah

•

Harianto <harianto(at)> = Ini sih bayangannya lah yau ... tul gak. Gedenya sama, gak
berbobot dan gak bau lagi, he3.

•

Agnes Nathacia Elias <Agnes.Elias(at)> = Bayangan gajah.

•

Mia Prayer <miaprayer(at)> = Kandang gajah??? Kadang malah lebih gede, tapi ga
berbobot.

•

Tonny Sutedja <ton_sut(at)> = Gajah di angkasa luar atau di ruang hampa udara.

•

pardede, tanaka <tnk_prd(at)> = BAYANGAN GAJAH.

•

olei <ronlei.panggabean(at)> = Bayangan gajah.

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Bayangan gajah.

•

Rejeki, Titi <Titi.Rejeki(at)> = Bayangannya gajah.

•

rahmat hasudungan <rahmat_hasudungan(at)> = yang pasti bayangan gajah.

•

timothy <timothy(at)> = Bayangannya gajah.

•

sam_lugo3(at) = Bayangan gajah.

•

Okky Kharisma Hidayat <andromeda_tyrish(at)> = GambaR gajah!^^

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Bayangan gajah.

•

sunari <sunari(at)> = (a) BAYANGAN [nya si Gajah] dan (b) Lobang pintu masuk
kandang dari si Gajah :-)

•

GPdI Immanuel - Villa Taman Bandara <gpdi.vtb(at)> = Kapas 1 truk ... :) ( tapi tanpa
truknya ya ... ).

•

Wiji Lestari <wiji_lt(at)> = Mungkin bayangan gajah kali ya? ;)
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•

jeremy r <dragonfly_tango(at)> = hmm apa ya??? Bayanganya lah. * arjuna
<arjuna_dtb(at)> = Gajah lagi naek pesawat ulang alik di angkasa...

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
33_______________________
Apa yang besarnya sama dengan gajah, namun sama sekali tidak berbobot?
Jawaban:Bayangan gajah.

“

"Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga."
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan
perkataannya."
—Kejadian 50:21—
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e-humor 1591/Mei/2009
Shalom,
Ketemu lagi nih ...! Masih penasaran dengan humor-humor selanjutnya? Pasti masih
dong ...! Humor kali ini tentang kakek-kakek! Apa yang ada di benak kita jika
mendengar kata "kakek"? Pasti tua, lemah, berkeriput, rambutnya putih semua, dan
giginya ompong. Betul, tidak? Nah, humor-humor kali ini sedikit beda, kakek-kakek yang
ada di humor-humor kali ini nampaknya kuat-kuat, tidak lemah seperti yang dipikirkan
banyak orang :). Selamat menyimak.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Jatuh
Suatu hari, di sebuah rumah di tepian kota, terjadi pembicaraan antara kakek dengan
cucunya.
Cucu : Kek, kemarin ada orang jatuh dari lantai tiga!
Kakek : Emangnya kenapa?
Cucu : Anehnya orang itu tidak meninggal!
Kakek : Ah, itu sih biasa!
Cucu : Lho kok? (Dengan penuh heran, si cucu menatap wajah kakeknya)
Kakek : Waktu Kakek masih muda dulu, Kakek pernah jatuh dari lantai enam!
Cucu : Waooooo!
Kakek : Hanya jari manis kakek yang keseleo! yang lain patah semua.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+16:5 >

Sumber:angela chitra <chau_sha(at)>
"Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput
dari hukuman."

“

—Amsal 16:5—
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e-humor 1592/Mei/2009
Kamar Pak Yakub
Seorang kakek memasuki sebuah apartemen. di pintu masuk, ia bertemu seorang anak.
"Nak, apakah engkau tahu kamar di mana Pak Yakub tinggal?" tanya sang kakek
kepada anak tersebut. Dengan ramah, anak itu menjawab, "O, tahu Kek! Mari saya
antarkan."
Anak itu pun mengajak kakek itu naik tangga menuju lantai sepuluh dan membawanya
ke depan kamar Pak Yakub. "Ini Kek, kamar apartemen Pak Yakub." Dengan napas
yang masih tersengal-sengal, sang kakek mengetuk pintu berkali-kali, tetapi tidak ada
jawaban. "Nak, sepertinya Pak Yakub tidak di rumah."
"Betul Kek, Pak Yakub sedang berada di lantai satu menunggu tamunya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+27:11 >

Sumber:angela chitra <chau_sha(at)>

“

"Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh
sebab seteruku."
—Mazmur 27:11—
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e-humor 1593/Mei/2009
Olahraga Karena Salah
Kakek sedang merayakan ultahnya yang ke-100 dan semua orang memuji betapa ia
masih sangat atletis dan sehat pada usia itu.
"Saudara-saudara, saya akan memberitahumu rahasia kesuksesanku," katanya. "Saya
selalu berjalan-jalan setiap hari selama 75 tahun hingga saat ini."
Semua orang yang ada terkesan dan menanyakan bagaimana ia bisa bersemangat dan
disiplin berolahraga seperti itu. "Yach, istriku dan aku menikah 75 tahun yang lalu. Pada
malam pernikahan kami, kami membuat janji suci. Kapan pun kami bertengkar, yang
terbukti bersalah akan pergi keluar rumah dan berjalan-jalan."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+133:1 >

Sumber:Good Clean Fun

“

"Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudarasaudara diam bersama dengan rukun!"
—Mazmur 133:1—
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Trivia Humor
Tidak ada hal lain yang dapat menghilangkan ketegangan dan menetralkan keadaan di
tengah konflik selain daripada suatu babak yang diisi dengan gelak tertawa. Konfrontasi
dapat diredakan dan kemarahan dapat disejukkan oleh sedikit suasana berkelakar.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/tertawa_itu_sehat
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e-humor 1594/Juni/2009
Shalom,
Menjelang PEMILU Presiden 8 Juli mendatang, selama bulan Juni ini e-Humor akan
mengetengahkan humor-humor yang bertemakan politik dan kenegaraan. Kami harap
humor-humor itu dapat menghibur dan sekaligus mendorong Anda untuk mulai peduli
dan berdoa bagi keadaan dan kemajuan Indonesia. Selamat menyimak dan jangan lupa
untuk ikut menjawab kuis yang telah kami sediakan.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Jam Korupsi
Ada serombongan manusia yang sedang menunggu pintu masuk neraka. Mereka
dipanggil masuk satu persatu oleh pejabat malaikat yang bertugas di sana. di dinding
belakang, tergantung puluhan jam dinding sebagaimana biasa terlihat di bandara. Meski
begitu, jam-jam itu berbeda dengan jam-jam yang ada di dunia. Kalau jam di dunia
menunjukkan posisi waktu yang berbeda-beda untuk berbagai kota tujuan, jam dinding
di neraka berputar lebih cepat dan tidak berfungsi sebagai penunjuk waktu kota tujuan.
Salah seorang yang agak bingung bertanya kepada malaikat di sana tentang jam itu.
"Oh itu, jam yang tergantung di sana menunjukkan tingkat kejujuran pejabat pemerintah
yang ada di dunia sewaktu Anda hidup," jawab sang malaikat.
Sang malaikat menjelaskan, "Semakin jujur pemerintah negara Anda, jam negara Anda
di sini semakin lambat. Sebaliknya, semakin korup pejabat pemerintah negara Anda,
semakin cepat pula jalannya."
"Coba lihat," kata seorang yang sedang antri kepada yang lainnya. "Jam negara A
berputar kencang. Berarti memang pejabat di negara A itu banyak yang korupsi."
"Itu lagi, itu lagi," seru yang lainnya, "Jam negara B, putaran jamnya tidak kalah cepat
dari jam negara A."
Mereka semua terlihat menikmati pengetahuan baru itu. Tetapi mereka mencari-cari, di
mana gerangan jam negara C, yang memang terkenal dengan tingkat korupsinya yang
tinggi. Salah seorang dari mereka memberanikan diri bertanya kepada malaikat tadi.
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"Oh, jam negara C ..., kami taruh di belakang dapur. Sangat cocok dijadikan kipas
angin!" jawab sang malaikat.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Imamat+19:11 >

Sumber:Humor Politik

“

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

110

”

HUMOR 2009

e-humor 1595/Juni/2009
Kompensasi Subsidi Bbm
Daniel : Pak, saya kok gak dapat dana kompensasi BBM?
Pak
RT

: Loh, waktu pendataan kan Pak Daniel tidak masuk keluarga miskin.

Daniel :

Wah ..., pendataan itu kan dilakukan sebelum BBM naik. Sekarang BBM sudah naik ...
berarti saya jadi miskin donk, Pak!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+69:33 >

Sumber:Humor Politik

“

"Sebab TUHAN mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orangorang-Nya dalam tahanan."
—Mazmur 69:33—
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e-humor 1596/Juni/2009
Pejabat Diberi Hadiah Mobil
Seorang pejabat tinggi dari sebuah negara mendapat undangan untuk berkunjung ke
pabrik perakitan mobil mewah di Jerman. Setelah sampai di sana dan memerhatikan
semua cara kerja perakitan mobil, sang pemilik pabrik berkata, "Mobil jenis terbaru ini
kami berikan sebagai hadiah kepada Bapak."
Lalu sang pejabat berkata, "Oh, saya tidak bisa menerimanya. Nanti saya dikira
menerima suap."
"Kalau begitu saya jual seharga lima juta rupiah."
Lalu sang pejabat berkata, "Kalau begitu saya beli lima."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Keluaran+23:8 >

Sumber:Humor Politik
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 35______________potong di sini
Apa yang warnanya hijau, bundar, kepalanya merah, dan kalau berjalan mundur?
Kiriman dari:Agnes Lina <agneslina(at)>
______________Kiriman 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 5 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 34_______________________
Wkwkwkwkwkwk, yang jawab kreatif-kreatif! Beberapa memang tidak sesuai dengan
kunci jawaban, tetapi masuk akal dan kalau dipikir-pikir betul juga .... :> Terima kasih
atas semua jawaban Anda karena dengan ikut menjawab, Anda semua sudah
menghibur banyak orang. Sampai ketemu di kuis e-Humor selanjutnya.
•

Fabiola.Melissa(at) = Ya ..., pastinya gerobak abang jual sayur, ikan, dll..
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•

Peniel Siregar <peniel.siregar(at)> = Rombongan lalat yang sedang naik taxi.

•

suharyanto <suharyanto(at)> = TRUK SAMPAH.

•

Comos Abrianto <comos5(at)> = Mobil bawa bangkai apa saja.

•

Meiliana Hermanto <meimei(at)> = TRUK SAMPAH.

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Truk sampah 4 roda.

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Mobil pengangkut sampah.

•

pardede, tanaka <tnk_prd(at)> = TRUK SAMPAH (harusnya enam roda, masing-masing
dua roda di belakang).

•

Blossom Flower <blossom_flower10(at)> = Rodanya 4 banyak lalat, kayaknya mobil pick
up bawa tape ya?

•

Agnes Lina <agneslina(at)> = TRUK SAMPAH.

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)> = yang punya empat roda dan banyak lalat ya ...,
gerobak lagi mengangkut pupuk kandang ... hehe.

•

Sie Yenze <yenzze(at)> = ya MOBIL/TRUK SAMPAH-lah, rodanya 4, dan so pasti lalatlalat emang seneng di situ.

•

Ramaulina Sinaga <ramaulinasinaga(at)> = Gerobak sampah kali ya ...!

•

antonius widiasto <widitangan(at)> = Truk sampah.

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
34_______________________
Apa yang memiliki empat roda dan banyak lalat?
Jawaban:Truk sampah.

“

"Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat
dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar."
—Keluaran 23:8—
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Stop Press: Baru! Situs Doa: Komunitas Pendoa Syafaat
Indonesia< http://doa.sabda.org >
Anda rindu melihat pemulihan terjadi atas keluarga, gereja, kota, dan bangsa Anda?
Anda ingin belajar lebih banyak tentang doa?
Anda ingin memiliki partner untuk berdoa dan berbagi?
Situs Doa, yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA <http://www.ylsa.org>,
adalah tempat yang tepat untuk menjawab kerinduan dan keinginan Anda.
Kami percaya situs Doa, yang dilengkapi dengan Artikel, Renungan, Ilustrasi,
Kesaksian, serta Riwayat Tokoh-Tokoh Doa, akan memperluas wawasan dan
pengetahuan Anda tentang doa.
Istimewanya, situs ini menyediakan beberapa kalender doa yang bisa Anda pakai
sebagai panduan Anda berdoa, baik secara pribadi maupun kelompok. Bagi Anda yang
ingin berbagi beban doa, situs Doa juga menyediakan fasilitas untuk mengirimkan
permohonan doa agar Anda mendapatkan dukungan doa dari saudara-saudara seiman
yang lain.
Khusus bagi Anda yang dilengkapi Tuhan dengan karunia berdoa, situs ini
menyediakan fasilitas forum yang mengundang Anda bergabung dalam "Komunitas
Pendoa Syafaat Indonesia" untuk berdoa bersama bagi Indonesia. Forum ini disediakan
bukan untuk berdiskusi atau berdebat tentang doa, namun untuk menyatukan hati kita
dalam berdoa bagi bangsa kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Untuk mendaftarkan diri,
silakan menghubungi < doa(at)sabda.org >.
Segera kunjungi situs DOA <http://doa.sabda.org>! Ingatlah selalu untuk
memberitahukan informasi ini kepada rekan-rekan pendoa yang lain, sehingga kita
semua mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.
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e-humor 1597/Juni/2009
Shalom,
Masih dengan humor-humor bertema politik, kali ini e-Humor hadir dengan
perbincangan-perbicangan politik yang penuh nuansa humor. Bagaimana jadinya jika
ada kesalahan dalam pemahaman kata atau makna dalam perbincangan antarpolitikus
atau pejabat dengan masyarakat awam? Ingin tahu? Ayo simak humor-humor edisi kali
ini! Jangan lupa juga untuk menyimak Trivia Humor, ya!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Pengamat Lingkungan, Politikus, dan Bbm
Pengamat
lingkungan

Saat ini kondisi permukaan bumi sangat memprihatinkan. Tidak ada tempat
: yang bisa dikatakan bebas dari pencemaran. Apakah Anda bisa memberi
solusi agar tingkat pencemaran bisa berkurang?

Politikus

: Tentu, dengan menaikkan harga BBM.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+29:2 >

Sumber:Humor Politik

“

"Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah,
berkeluhkesahlah rakyat."
—Amsal 29:2—
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e-humor 1598/Juni/2009
Perampokan Pejabat
Perampok : Berikan semua uangmu!
Pejabat

: Tidak! Kamu tahu aku ini seorang anggota DPR!

Perampok : Kalau begitu, berikan semua uang-KU sekarang!!!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+3:14 >

Sumber:Humor Politik

“

"Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya "Dan kami, apakah yang
harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka "Jangan merampas
dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
—Lukas 3:14—
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e-humor 1599/Juni/2009
Prosedur Pelaporan dan Pembayaran Pajak
Direktur Jendral Pajak sedang berbicara di hadapan sekelompok usahawan tentang
kewajiban dan tanggung jawab membayar pajak.
"Adalah suatu kehormatan bagi kita sebagai warga negara untuk membayar pajak
dengan tersenyum," kata Direktur Pajak.
Tiba-tiba dari barisan belakang terdengar suara berteriak kegirangan, "Aduh, syukur!!
Tadinya kusangka bahwa pajak harus dibayar dengan uang."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+13:7 >

Sumber:Humor Politik

“

"Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak kepada orang yang
berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut
kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak
menerima hormat."
—Roma 13:7—
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Trivia Humor
Bagaimana jika humor "rasis" bukan saja membuat telinga Anda panas, tetapi juga
membakar emosi Anda? Misalnya Anda dijadikan objek dari lawakan yang bersifat rasis
itu. Pasti Anda merasa gemas. Mau diam saja, telinga Anda semakin panas. Mau
diladeni, pasti akan menjadi. Sedangkan kalau marah, Anda khawatir terjadi konflik
yang serius dengan rekan-rekan Anda. So, bagaimana menghadapinya ...?
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/menghadapi_humor_rasis_di_kantor
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Shalom,
Dalam kehidupan berbangsa, tidak hanya dalam bidang politik, sebaiknya kita
menjalankan peran kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak
ada yang dirugikan. Nah, seperti apa bentuk tanggung jawab dalam peranan masingmasing itu? Salah tiganya :p ... adalah dengan tidak korupsi, saling percaya, dan
menghormati pimpinan -- seperti yang tersirat dalam humor-humor edisi ini. Selamat
menyimak. Jangan lupa untuk ikut menjawab kuis yang sudah kami sediakan :>
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Ajaran Ayah
Amir adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan.
Kebetulan, Amir pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari, ia ketahuan
menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru.
Guru : Mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik
temanmu! Apakah kau sedang terdesak?
Amir : Tidak, Bu ....
Guru : Lalu mengapa? (Amir hanya terdiam.) Cepat katakan! Jika tidak, akan saya laporkan
kepada ayahmu!!
Amir : Laporin aja, Bu ..., toh ayah saya yang mengajarkan saya.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+6:4 >

Sumber:Humor Politik, hal. 15

“

"Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi
didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan."
—Efesus 6:4—
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Aksi Mogok Pekerja
Terjadi sebuah aksi mogok kerja di sebuah pabrik sepatu. Para pekerja menuntut
kenaikan gaji. Setelah musyawarah dengan pimpinan perusahaan, para wakil pekerja
setuju mengakhiri permogokan.
Lalu mereka memasang pengumuman:
"Permintaan sudah dipenuhi. Kita akan bekerja lagi seperti biasa. Tapi dengan catatan,
hanya membuat sepatu yang sebelah kanan. Sisanya kita buat setelah kenaikan gaji
direalisasikan. Terima kasih."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+11:24 >

Sumber:Humor Politik, hal. 16

“

"Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan,

percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan
kepadamu."
—Markus 11:24—
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Zaman Presiden
Seorang bapak berumur setengah baya berkata, "Hidup paling senang waktu zamannya
Soekarno dan Soeharto. Zamannya Habibie, Gus Dur, dan Megawati, hidup adalah
yang paling menyedihkan."
Seorang pemuda datang bertanya, "Mengapa Bapak berkata begitu?"
"Nah, kalau kamu ingin tahu, dengarkan: Zamannya Soekarno aku masih anak-anak,
hidupku senang karena aku masih diasuh sama orang tua. Zamannya Soeharto,
hidupku juga senang karena pada zaman ini aku dikawinkan oleh Bapakku. Tapi kalau
zamannya Habibie, Gus Dur, dan Megawati, kesusahan selalu menempa hidup.
Bayangin, aku harus bekerja untuk menghidupi keluargaku, istri, dan kelima anakku.
Apalagi zaman sekarang, cari yang haram aja susah!!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+6:27 >

Sumber:Humor Politik, p.46
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 36______________potong di sini
Jika digunakan, apa yang semakin basah pada saat yang sama sesuatu yang lain
menjadi semakin kering?
______________Kiriman 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 5 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 35_______________________
Halo para Pelanggan e-Humor .... Kali ini yang ikut menjawab e-Humor tidak terlalu
banyak ... cuma lima orang. Tapi ngga apa-apa ya ... semoga tetap menghibur. Terima
kasih untuk yang sudah ikut menjawab, jawabannya betul semua, hehehe. Sampai
ketemu di jawaban kuis e-Humor selanjutnya, ya ...:>
•

suharyanto <suharyanto(at)> = obat nyamuk spiral :D
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•

Widi Putro <wputro(at)> = OBAT NYAMUK BAKAR

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)> = Jawabannya obat nyamuk bakar

kali ... ( kecuali obat nyamuk tiga roda. khan warnanya ada kuning, dan biru juga kalo
gak salah ) heheheheheh
•

Wiji Lestari <wiji_lt(at)> = so pasti obat nyamuk bakar

•

timothy <timothy(at)> = Pasti jawabannya "OBAT NYAMUK BAKAR" ....

________________________JAWABAN KUIS e-HUMOR
35_______________________
Apa yang warnanya hijau, bundar, kepalanya merah, dan kalau berjalan mundur?
Kiriman dari:Agnes Lina <agneslina(at)>
Jawaban:Obat nyamuk bakar.

“

"Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan
yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia
kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya."
—Yohanes 6:27—
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Shalom,
Halo para Pelanggan e-Humor ... senang sekali karena Anda selalu setia menyimak
sajian-sajian e-Humor :> Berkenaan dengan tema bulan ini, yakni politik dan
kenegaraan, kami sudah menyajikan tiga humor yang tidak hanya membuat kita
setidaknya tersenyum, namun juga menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan
bernegara, sudah sepantasnya kita saling menghargai dan menghormati. yang di atas
menghormati yang di bawah; yang di bawah menghormati yang di atas. Oke deh kalau
begitu, selamat menyimak humor-humor serta trivia humor yang telah kami siapkan
pada edisi ini. Semoga dapat menghadirkan tawa di sela-sela aktivitas Anda.
In Christ,
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Anak Terlantar Dipelihara Negara
Utusan dari PBB datang untuk meninjau keadaan anak-anak miskin di sebuah negeri.
Setelah melihat kondisi yang memprihatinkan dan jumlahnya yang banyak, utusan itu
mengusap dada dan bertanya kepada utusan pemerintah yang menemuinya,
"Bagaimana tanggung jawab pemerintah saat ini? Bagaimana mungkin begitu banyak
anak-anak miskin dan terlantar di negeri yang besar ini? Bagaimana pemerintah
merealisasikan undang-undang tentang pemeliharaan anak terlantar?"
Dengan tenang, utusan pemerintah menjawab, "Undang-undang itu mengatakan bahwa
anak-anak miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tidak ada kalimat
tanggung jawabnya. Jadi mereka semua ya, dipelihara saja. Makanya tambah banyak
karena memang kita pelihara."
Utusan PBB: ???##(at)$(at)$, dasar nggak tau bahasa (dalam hati).
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+14:31 >

Sumber:Humor Politik, hal. 19 -- 20

“

"Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas
kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia."
—Amsal 14:31—
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Bahan Bakar Alternatif
Seorang ilmuwan berhasil menemukan alternatif bahan bakar. Pada suatu konferensi
pers, ilmuwan tersebut ditanyai oleh wartawan.
"Seandainya produk yang diciptakan oleh Bapak sudah banyak dipakai oleh para
pengguna kendaraan, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya?"
"Menaikkan harga bahan bakar ini."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1 Korintus+10:24 >

Sumber:Humor Politik, hal. 23

“

"Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap
orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Dihukum Karena Dua Kesalahan
Suatu masa pada zaman pemerintahan Presiden X, para mahasiswa berdemonstrasi
untuk menurunkan sang penguasa. Salah seorang mahasiswa melemparkan batu ke
arah gedung parlemen sambil berteriak, "X babi!"
Si mahasiswa tersebut ditahan polisi dan akhirnya dihukum pengadilan 10 tahun
penjara, dengan tuduhan:
1. menghina kepala negara, dan
2. membocorkan rahasia negara.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+13:1 >

Sumber:Humor Politik, hal. 33

“

"Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada
pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada,
ditetapkan oleh Allah."
—Roma 13:1—
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Trivia Humor
Manfaat yang diperoleh dari senyum, menurut para ahli, ternyata akan semakin berlipat
ganda bila ditambah dengan tawa. Sebagaimana diungkap Joan Coggin, M.D., seorang
kardiolog di University School of Medicine, Loma Linda, Amerika Serikat, kanak-kanak
rata-rata tertawa 400 kali dalam sehari. Sedang orang dewasa rata-rata hanya tertawa
15 kali saja sehari.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/resep_awet_muda
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Shalom,
Wah, ngga terasa kita akan segera memilih pemimpin lagi untuk memimpin Indonesia
selama 5 tahun ke depan. Apapun pilihan Anda, pastikah Anda menggunakan hak pilih
Anda. Btw, mendekati PEMILU seperti ini, masing-masing capres dan cawapres pasti
semakin sibuk berkampanye di berbagai daerah. Nah, untuk itu "kampanyewan" dan
"kampanyewati" :p pasti membutuhkan bahan bakar untuk alat transportasi mereka.
Kebetulan, salah satu humor di edisi kali ini akan memberikan bahan bakar alternatif
hemat pengganti BBM :> Pengin tau? Yuk, simak humornya! GBU!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Jumlah Politikus yang Sering Berbohong
Sebuah bis yang penuh dengan para politikus keluar dari jalan dan menabrak sebuah
pohon besar di ladang petani tua.
Setelah menyelidiki apa yang terjadi, petani tua itu menggali sebuah lubang dan
mengubur mayat politikus-politikus itu. Beberapa hari kemudian, seorang sherif lokal
lewat dan bertanya kepada petani tua itu, "Apakah mereka semua mati?"
Petani tua itu menjawab, "Begini: beberapa dari mereka berkata, bahwa mereka belum
mati. Tapi Anda kan tahu betapa seringnya politikus itu berbohong."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+16:11 >

Sumber:Humor Politik, hal. 47

“ melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku ”
"Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah! Tetapi tolonglah dia, supaya ia
di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain."

—1 Korintus 16:11—
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Mencari Pekerjaan Karena Teman Ketua Dewan
Pada suatu hari di sebuah negara, seorang lelaki mengunjungi temannya yang telah
terpilih menjadi seorang ketua dewan dan dia memohon.
"Aku membutuhkan pertolonganmu untuk dapat pekerjaan, tetapi aku tidak lulus SMA,"
kata lelaki itu.
"Apakah engkau anggota partai?" kata ketua dewan itu.
"Ya tentu saja."
"Oke, engkau bisa jadi anggota dewan, gajimu 30 juta sebulan."
"Jangan, berikan aku jabatan yang tidak sepenting itu," kata lelaki itu.
"Baiklah kalau begitu, kau akan aku tunjuk menjadi direktur perusahaan negara, gajimu
20 juta sebulan," kata ketua dewan itu lagi.
"Itu masih terlalu penting untukku, jangan sepenting itu," kata lelaki itu lagi.
"Baiklah, kau akan aku angkat sebagai kepala bagian dan statusmu pegawai negeri
dengan gaji 15 juta sebulan," kata ketua dewan itu sambil menghisap cerutunya.
"Wah, itu masih terlalu tinggi, mungkin engkau bisa mengangkatku menjadi seorang
tukang ketik saja di kelurahan dengan gaji 500 ribu per bulan," kata lelaki itu penuh
harap.
"Wah ... tidak bisa itu ...!!!" kata ketua dewan itu dengan muka serius.
"Untuk menjadi seorang tukang ketik di kelurahan, minimal engkau harus punya ijazah
S1."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+7:7 >

Sumber:Humor Politik, hal. 67

“

"Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku; tetapi setiap orang
menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia
itu."
—1 Korintus 7:7—
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Penelitian di Amerika, Alternatif Pengganti Bbm
Khusus bagi pengendara motor, ngga usah khawatir akan efek kenaikan BBM, soalnya
ada solusi yang sangat jitu dan telah terbukti oleh para ilmuwan di Amerika. Dari hasil
uji lab yang dilakukan oleh para ilmuwan, membuktikan bahwa air teh dapat dijadikan
alternatif baru pengganti BBM.
Caranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gunakan wadah berupa gelas, cangkir, dan lain-lain.
Siapkan teh (teh celup, teh hijau, atau yang penting teh) secukupnya.
Siapkan gula pasir 1 sendok makan.
Didihkan air panas hingga 90 derajat celcius.
Masukkan teh ke dalam air mendidih, lalu masukkan gula.
Campur dengan es, lalu masukkan ke dalam botol. Selesai.

Mudah bukan, setelah itu tinggal dorong deh motor Anda, kalau haus minum teh.
Terbukti motor tetap jalan tanpa menggunakan BBM.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+4:6 >

Sumber:Humor Politik, hal. 85

“

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."
—Filipi 4:6—
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Shalom,
Halo semua :)
Esok hari, kita akan ambil bagian dalam pemilihan umum, yang akan menentukan nasib
kepemimpinan di negara kita selama 5 tahun ke depan. Siapapun yang terpilih jadi
presiden nantinya, kita doakan bersama ya supaya memang ia benar-benar bekerja
mengabdi untuk bangsa Indonesia dan tidak mengutamakan kepentingan diri atau
golongannya sendiri. Btw, jangan salah, humor edisi pertama bulan Juli ini ngga
membahas tentang politik dan kenegaraan lagi loh ... tapi tentang anak-anak yang nakal
namun cerdas. Gimana jadinya ya? Ah, namanya juga anak-anak :) Pasti seru! Yuk,
simak humornya! O ya, jangan lupa ikut menjawab kuisnya juga ya!
GBU :)
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Yesus Orang Jawa Tengah
Pada waktu perayaan Natal, semua menyanyikan lagu Malam Kudus, tiba-tiba Yohanes
menyeletuk kepada bapaknya, "Yesus itu orang Jawa Tengah ya, Pak?"
"Hus, diam, ini baru ibadah!"
Yohanes terus merengek, "Jawab dong, Pak!"
"Kok bisa Dia orang Jawa Tengah?" Bapaknya melototin Yohanes.
"Pada bait yang ketiga dalam syair lagu tadi, dikatakan Anak Kudus, bukannya Kudus
itu ada di Jawa Tengah?" jawab Yohanes
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+6:6-7 >

Sumber:Kumpulan Humor Segar di Sekitar Hidup Para Rohaniawan, hal. 26
"Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah
engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila
engkau berbaring dan apabila engkau bangun.

“
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e-humor 1610/Juli/2009
Tempat Zakheus
Suatu waktu, seorang guru sekolah minggu bercerita mengenai si Zakheus kepala
pemungut cukai yang kaya raya di kota Yerikho.
Guru sekolah minggu: "Anak-anak, ketika Yesus memasuki kota Yerikho, ada seorang
pemungut cukai yang bernama Pilatus ingin melihat Yesus. Tetapi karena badannya
pendek dan orangnya banyak, ia tidak dapat melihat Yesus. Karena itu, berlarilah ia
mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus."
Mendengar cerita ini, seorang anak langsung protes karena apa yang diceritakan
gurunya itu salah.
Salah satu anak: "Ibu Guru, bukan Pilatus tapi Zakheus."
Mendengar ucapan anak itu, anak-anak yang lain mulai ribut. Melihat keadaan seperti
itu, maka untuk menutupi rasa malu, ibu guru tersebut dengan cepat mencari akal.
Guru sekolah minggu: "Tenang anak-anak, justru di situ masalahnya." Anak-anak
terdiam sambil penasaran mendengar kelanjutan cerita ibu guru.
"Melihat itu, Yesus berkata: 'Hai Pilatus, jangan engkau memanjat di situ, itu bukan
tempatmu. Tapi itu adalah tempat Zakheus.'"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+14:2 >

Sumber:Humor Rohani, hal. 25

“

"Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku
berkata: 'Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,' dan
Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela"
—Yohanes 14:2—
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Ngga Seru, Dong!
Di depan loket sebuah bioskop, muncul seorang anak laki-laki seusia 15 tahun yang
akan membeli karcis. Sebelum dia menyodorkan uangnya, dia bertanya||:||"Pak, filmnya
untuk 17 tahun ke atas?"
Si penjual karcis, karena ingin filmnya laku, cepat saja menjawab, "Oh, tidak Dik, ini film
13 tahun. Jadi, Adik boleh menontonnya ...."
Namun, anak itu ternyata menggerutu. "Oh, aku kira buat 17 tahun ke atas. Ngga seru,
dong!" Katanya sambil pergi begitu saja.
"Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk
Tuhan dan bukan untuk manusia."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:23 >

Sumber:Buku Pintar Ketawa, hal. 81
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 37______________potong di sini
Apa yang selalu berada di ujung, tapi ia berkeliling dunia?
______________Kiriman 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 5 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 36_______________________
Shalom,
Pelanggan e-humor,
Wah, kuis kali ini yang menjawab ada 14 orang. Lumayan .... :) Jawabannya banyak
yang hampir benar, tapi salah juga ngga, hehehe .... Ada yang menjawab lalu balik
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tanya, ada juga yang menjawab dengan panjang lebar, tapi tidak tepat, hehehehe .... :p
Mau tau gimana serunya jawaban-jawabannya? Ini nih jawabannya ....
•

sunari <sunari(at)> = HANDUK

•

jonathan widjaja <angeli7on(at)> = Handuk bukan ya?

•

Sales Admin - IAP SMG <salesadm-iapsmg(at)> = pasti kain pel ... bener ga???

•

Ramaulina Sinaga <ramaulinasinaga(at)> = Kain lap kali ya ... (pokoknya kain yang
digunakan untuk melap yang basah deh.)

•

jeremy r <dragonfly_tango(at)> = kalo bukan lap biasa ya kanebo. hehehehehe

•

Peniel Siregar <peniel.siregar(at)> = "Handuk"

•

Panjaitan, Pahala (KPC) <Pahala.Panjaitan(at)> = Itu ma gampang, pasti jawabannya
HANDUK.

•

Dalton Efraim Pelawi <dpelawi(at)> = bisa Payung, bisa handuk, tapi paling tepat
kayanya handuk deh ....

•

Apriyanto <apriyanto(at)> = Kain Lap/Handuk/Saputangan ya??

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Lap pel/lap mobil.

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)> = yang semakin basah pada saat yang sama
sesuatu yang lain menjadi semakin kering adalah mesin cuci yang sedang digunakan
untuk mengeringkan cucian. Bagian dalam mesin semakin kering, dan di saat yang
bersamaan ada tanah yang semakin basah karena air cucian, hehehehehe. Tuhan
memberkati ....

•

suharyanto <suharyanto(at)> = lap chamois/kanebo.

•

<wahyu.joko(at)> = Spon/Lap piring, dll.

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Kain lap atau handuk.

•

Erawaty <erawaty(at)> = Kain lap.

Nah, demikian jawaban-jawaban yang udah masuk ke meja redaksi, seru kan ...!
Sampai jumpa di jawaban-jawaban kuis berikutnya ya .... Ayo, tunjukkan kehebatan
teman-teman dalam kuis-kuis selanjutnya! hehehe... Tuhan memberkati.
______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 36_______________________
Jika digunakan, apa yang semakin basah pada saat yang sama sesuatu yang lain
menjadi semakin kering?
133

HUMOR 2009
Jawaban:Handuk

e-humor 1612/Juli/2009
Shalom,
Bagaimana, nih dengan acara "pilih-memilih" di bilik pemilu minggu lalu? Bingung, ya?
Menentukan sebuah pilihan memang tidak semudah membalikkan tangan. Nah, humor
edisi minggu ini pun berisi hal-hal seputar "pilih-memilih". Tokoh-tokoh humor kali ini
disuguhi pilihan-pilihan, seperti ketika kita mencontreng, minggu lalu :) Penasaran
dengan ceritanya? Yuk, simak humornya! Eits ... jangan lupa baca trivianya juga ya!
GBU :)
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Takut Gagal
Ada seorang murid yang terkenal karena selalu merasa cemas. Menjelang ujian, murid
tersebut tampak semakin cemas dan gelisah. Ia takut tidak lulus, takut mengecewakan
orang tuanya, takut dipermalukan, takut tidak berhasil hidupnya. Ia berkeluh kepada
seorang kawannya.
"Kawan, saya mungkin tidak akan ikut ujian akhir."
"Ada masalah apa denganmu?"
"Saya takut tidak lulus."
"Kawanku yang baik, lulus atau tidak lulus adalah sesuatu yang biasa. Tetapi, kalau
kamu tidak menempuh ujian tetapi lulus, itu luar biasa!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:10 >

Sumber:Merenung Sambil Tersenyum Tersenyum Sambil Merenung 2, Hal. 19

“

"Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang
mati, ke mana engkau akan pergi."
—Pengkhotbah 9:10—
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e-humor 1613/Juli/2009
Saya Mau Mengedarkan Kantong Persembahan
Serombongan orang Kristen berekreasi ke sebuah pulau indah. Pada perjalanan
pulang, kapal itu mengalami musibah. Kapal hampir tenggelam. Semua penumpang
dikumpulkan oleh awak kapal. Kapten kapal itu mengatakan, "Semua yang hadir di sini
adalah orang Kristen, saya harap ada seseorang yang mau memimpin doa untuk
keselamatan kita."
Semua terdiam, tidak satu pun mau memimpin doa, mereka saling lempar pandang dan
berbisik agar yang lain saja yang melakukan.
Lalu kapten kapal itu bertanya sekali lagi, "Apakah ada yang mau memimpin doa?"
semua tetap diam.
"Kalau tidak ada yang mau berdoa, apakah ada yang mau memimpin pujian untuk
Tuhan?" kapten kapal itu melanjutkan permintaannya.
Lalu, datanglah seorang pemuda gagah.
"Terima kasih, apakah Anda mau berdoa atau memimpin pujian?" tanya kapten kapal
itu.
"Tidak, saya mengedarkan kantong kolekte saja," jawab pemuda terebut.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+65:2 >

Sumber:Kumpulan Humor Segar di Sekitar Hidup Para Rohaniawan, Hal. 64

“

"Engkau yang mendengarkan doa. Kepada-Mulah datang semua yang hidup."
—Mazmur 65:2—
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e-humor 1614/Juli/2009
Percaya Siapa
Seorang tetangga datang untuk meminjam kuda milik Sudrun.
"Tak ada. Sedang dipinjam!" kata Sudrun.
Saat itu terdengar ringkikan kuda dari kandangnya.
"Nah, itu suara apa? Kudamu, kan?"
"Kamu ini percaya siapa, sih? Kuda atau saya?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+118:8 >

Sumber:Buku Pintar Ketawa, Hal. 94

“

"Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia."
—Mazmur 118:8—
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Trivia Humor
Joan Coggin, M. D., seorang kardiolog di University School of Medicine, Loma Linda,
Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa kanak-kanak rata-rata tertawa empat ratus
kali dalam sehari. Sedang orang dewasa rata-rata hanya tertawa lima belas kali saja
sehari. Itu berarti manusia dewasa kehilangan 385 tawa seiring dengan bertambahnya
umur. "Padahal terbukti, tertawa bermanfaat bagi kesehatan."
Baca selengkapnya di:
http://humor.sabda.org/tersenyumlah_betapapun_tidak_bahagianya
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e-humor 1615/Juli/2009
Shalom,
Kita semua pasti pernah mengalami masa kanak-kanak, bukan? Pastinya merupakan
masa-masa yang seru dan penuh keunikan. Nah, humor kali ini mengingatkan kita akan
betapa "uniknya" kita saat itu he he he.... Yuk, simak humor-humor edisi minggu ini dan
jawaban kuis humor edisi lalu :> Jangan lupa juga untuk menjawab kuis humor edisi kali
ini ya... :)
GBU!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Kingkong
Seorang guru sekolah minggu yang masih baru, saat mengajak murid-muridnya
menyanyi, tampak grogi.
Adik-Adik, kita akan menyanyikan "Kingkong Badannya Besar". Siapa yang pernah
lihat kingkong?

Guru

:

Muridmurid

: (berebut) Saya! (sambil mengangkat tangan)

Guru

: Di mana?

Alex yang terkenal paling bandel menjawab dengan santai sambil menunjuk pada sang
guru, "Di sini".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+27:6 >

Sumber:Guyonan Alim, hal. 14

“

"Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan; hatiku tidak mencela seharipun dari
pada umurku."
—Ayub 27:6—
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e-humor 1616/Juli/2009
Ibu yang Melahirkan
"Mengapa kamu belum mengisi data tempat dan tanggal lahirmu, Mulia?" tanya Guru
kepada murid barunya.
"Saya tidak tahu kapan saya lahir, Bu."
"Mengapa tidak kamu tanyakan kepada ibumu?"
"Ibu saya sedang berada di luar kota, Bu."
"Kalau begitu, mengapa kemarin tidak kamu tanyakan kepada Ayahmu?"
"Ah, Bu Guru ada-ada saja. Ayah kan tidak tahu. Sebab, mana mungkin Ayah
melahirkan saya."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+9:23 >

Sumber:Buku Pintar Ketawa, hal. 177

“

"Beginilah firman TUHAN: "Janganlah orang bijaksana bermegah karena
kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang
kaya bermegah karena kekayaannya,"
—Yeremia 9:23—

139

”

HUMOR 2009

e-humor 1617/Juli/2009
Minta Roti
Metode orang ateis untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada adalah dengan doa
minta roti.
Suatu hari, seorang guru di sebuah negara menerapkan metode tersebut kepada muridmuridnya.
"Anak-anak, Tuhan itu tidak ada. Mau tahu buktinya? Coba, Novich maju ke depan dan
berdoa kepada Tuhan minta roti!"
Anak yang pintar ini maju lalu berdoa minta roti pada Tuhan. Ternyata tidak muncul roti
sepotong pun.
"Nah, Novich, mana rotimu?" tanya sang guru.
Jawab Novich, "Tuhan memang tidak mau memberi roti, percuma saja, karena Dia tahu
saya sudah sarapan pagi sampai kenyang sekali!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+6:13-16 >

Sumber:Seandainya Mereka Bisa Ketawa, hal. 5
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 38______________potong di sini
Anda harus memegangnya setelah memberikannya?
______________Kiriman 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 5 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 37_______________________
Shalom,
Pelanggan e-humor,
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Kuis kali ini yang menjawab koq sedikit sekali ya ...:< Cuma tiga orang. Anyway,
selamat menyimak ya ... semoga tetap menghibur. Terima kasih sekali untuk tiga orang
yang sudah menjawab. Sampai ketemu di jawaban kuis selanjutnya, yang semoga lebih
banyak :>
•

Lina Jelita Butar Butar <ljelita(at)> = matahari kali ya ...? :-)

•

jonathan widjaja <angeli7on(at)> = - ujung antena pesawat terbang

international

- perangko? :p
•

Yoseph Kristanto <kristanto_yoseph(at)> = Prangko ???

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 37_______________________
Apa yang selalu berada di ujung, tapi ia berkeliling dunia?
Jawaban:Perangko

“

"Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu; kepada Dia haruslah engkau beribadah dan
demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari
antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang
cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka TUHAN, Allahmu, terhadap
engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai
TUHAN, Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di Masa."
—Ulangan 6:13-16—
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e-humor 1618/Juli/2009
Shalom,
Halo para pelanggan setia e-Humor, sampai juga kita akhirnya di edisi terakhir e-Humor
bulan Juli ini. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan tiga humor yang kami harap dapat
menghibur Anda semua. Kali ini, kami sudah menyiapkan humor-humor dengan tema
remaja, khususnya yang berhubungan dengan cinta, hehehe. Asik ya sepertinya
temanya? Jadi, yuk buruan simak!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Plester Aku Cinta Kamu
Cewek-cewek Jepang sedang dilanda demam Plester Anti Patah Hati.
Konon, plester itu memang manjur untuk mengundang hadirnya seorang cowok idaman.
Caranya mudah sekali.
Tulislah nama cowok yang ditaksir itu di lengan kiri dekat ketiak. Lalu tutuplah dengan
plester itu selama 3 hari. Seminggu kemudian, sang cowok pasti hadir dan menjalin
persahabatan yang amat intim.
Kokhu Bhisiki, seorang gadis Jepang, rupanya percaya pada plester berjampi-jampi itu.
Ia ingin sekali menjadi kekasih cowok ganteng yang sering dijumpainya di perpustakaan
kampusnya. Tetapi sayangnya, ia tidak tahu nama lengkap cowok itu. Ia hanya tahu
bahwa nama cowok itu ada moto-motonya.
Apa boleh buat! Dengan data seadanya, Kokhu Bhisiki segera menuruti anjuran plester
manjur itu.
Benar! Seminggu kemudian, pada suatu malam yang sepi, pintu apartemennya diketuk
seseorang. Dari balik kaca, Kokhu Bhisiki melihat bayangan orang yang mengetuk pintu
itu persis seperti tampang cowok idamannya. Dengan hati yang berbunga-bunga
dibukanya pintu itu, dan ... Kokhu gemetar lemas.
Tentu saja! Cowok yang berdiri di depan pintu adalah Akimoto, si tukang potret jalanan
yang sudah renta.
"Aku cinta kamu, Kokhu ...."
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< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+4:6 >

Sumber:Senyum Sana Sini, hal. 108

“

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."
—Filipi 4:6—
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e-humor 1619/Juli/2009
yang Keluar Dari Mulut
Mambo mengajak Lya, pacarnya, mencari angin di sepanjang jalan kampung.
"Lya, ayo kita jalan-jalan sambil ngobrol."
"Boleh, tapi Mas Mambo sebaiknya pulang dulu ke rumah."
"Memang kenapa? Apakah kamu malu berjalan dengan pacar seperti aku?"
"Jangan salah tangkap, Mas. Aku sangat bangga punya pacar setampan Mas Mambo.
Nah maksudku, Mas Mambo sebaiknya pulang dulu untuk gosok gigi." Jawab Lya yang
tahu persis bahwa Mambo baru saja makan sepiring petai.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+13:5 >

Sumber:Merenung Sambil Tersenyum Tersenyum Sambil Merenung, hal. 42

“

"Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan dari padamu."
—Ayub 13:5—
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e-humor 1620/Juli/2009
Enggak Mau, Enggak Pernah Malam Mingguan
"Maria, mengapa kamu menolak didekati Teo, bukankah ia ganteng dan smart?" tanya
Marta kepada Maria, temannya.
"Ya, benar. Namun apa enaknya punya pacar ganteng dan 'smart', tetapi tidak pernah
malam mingguan?"
"Maksudmu, apakah si Teo tidak suka wakuncar?" Marta sangat heran dengan jawaban
Maria.
"Sebagai cowok, Teo pasti suka wakuncar, tetapi bagaimana bisa malam mingguan,
setiap Sabtu sore pasti memimpin kebaktian, persekutuan, belum lagi kalau ada yang
meninggal. Si Teo itu kan pendeta, tahu enggak?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+6:33 >

Sumber:Kumpulan Humor Segar di Sekitar Hidup Para Rohaniawan, hal. 81

“

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu."
—Matius 6:33—
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Trivia Humor
Dengan tertawa, hormon kortisol dan hormon epineprin yang mengakibatkan jantung
berdebar dan tekanan darah naik akan berkurang. Kegiatan menyenangkan bebas
biaya itu juga mampu memicu pelepasan endorphin (asam amino di dalam tubuh yang
bekerja mengurangi rasa sakit).
http://humor.sabda.org/tertawa_ngakak_ibarat_joging
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e-humor 1621/Agustus/2009
Syalom,
Ketemu lagi pada bulan Agustus ... :) Tak terasa kita akan segera memperingati hari
kemerdekaan negara kita -- kemerdekaan yang adalah hasil perjuangan para pahlawan
yang berjuang sampai titik darah penghabisan; merdeka atau mati!
Nah, mendapatkan kemerdekaan atau hal-hal yang kita inginkan memang tidak mudah,
dan pastinya butuh perjuangan, meski sedikit. Humor-humor berikut ini akan membawa
kita melihat bahwa orang akan melakukan apa saja untuk meraih keinginan atau
memuaskan rasa ingin tahunya. Semoga Anda terhibur, ya .... :) Oh iya, jangan sampai
lupa untuk menjawab kuis humor edisi ini, dan simak pula nama-nama pelanggan yang
sudah mengirimkan jawaban dari kuis humor edisi lalu. Tuhan memberkati :)
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Menyogok
Si Abu mati dan berjalan menuju gerbang surga. di ambang gerbang surga, ia
bercakap-cakap dengan Rasul Petrus.
Petrus : Apa yang membuatmu berpikir engkau layak masuk surga?
Abu

: Sekitar 3 minggu lalu saya memberi uang 100.000 rupiah kepada orang cacat.

Petrus : Apa lagi?
Abu

: Dua minggu lalu saya memberi 100.000 rupiah kepada seorang tunawisma.

Petrus : Apa lagi?
Abu

: Seminggu yang lalu saya menyumbang 100.000 rupiah kepada panti asuhan.

Petrus : Tunggu sebentar. (Petrus masuk ke dalam).

Saya telah membahas kasusmu dengan Bos saya, dan pendapat-Nya sama seperti
pendapatku. Ini uangmu, 300.000 rupiah. Pergilah, kamu tidak layak masuk surga!
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< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+12:1 >

Sumber:110 Humor Penyegar Jiwa 3, 2

“

"Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah
ibadahmu yang sejati."
—Roma 12:1—
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e-humor 1622/Agustus/2009
Penyelundupan
Seorang yang bernama Kobul melintasi pos perbatasan suatu negara yang sangat ketat
terhadap setiap orang asing yang melintas. Mereka tidak mau para penyelundup masuk
dengan mudah ke negara mereka. Kobul bersepeda dan membawa dua tas besar di
pundaknya.
Tentara perbatasan segera memerintahkan dia untuk berhenti.
"Pinggirkan sepedamu itu. Saya ingin bertanya, apa isi kedua tas itu?"
"Pasir," jawab Kobul.
Tentara itu tidak percaya begitu saja. Mereka membongkar kedua tas itu, dan benar,
mereka menemukan pasir di dalamnya. Akhirnya mereka melepaskan Kobul dan
membiarkan dia melintasi perbatasan menuju wilayah negara tersebut.
Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang kembali. Tentara perbatasan
menghentikan sepeda Kobul dan bertanya, "Apa yang kamu bawa?"
Kobul menjawab, "Pasir."
Tentara-tentara itu memeriksa dengan teliti kedua tas itu dan tetap menemukan benda
yang sama -- pasir.
Kejadian yang sama berulang kali terjadi hingga 3 tahun lamanya. Akhirnya, Kobul tidak
muncul lagi dan tentara Israel itu menjumpainya sedang bersantai ria di luar kota
negara tersebut.
"Hei, kamu yang suka bawa pasir," tegur tentara perbatasan itu. "Saya menduga kamu
selama ini membohongi saya saat melintas perbatasan. Tapi saya selalu menemukan
pasir di dalam tasmu. Selama 3 tahun, saya sepertinya menjadi gila, tidak bisa makan
atau tidur memikirkan barang selundupan kamu itu. Baiklah, ini di antara kita berdua
saja! Saya mau tanya, apa sih yang kamu selundupkan tiap hari selama 3 tahun?"
Kobul menjawab dengan kalem, "Sepeda!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+8:6 >
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Sumber:http://warnadunia.com/menyelundupkan-sepeda/

“

"kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan
memulihkan rumah yang adalah hakmu."
—Ayub 8:6—
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e-humor 1623/Agustus/2009
Ingin Tahu
Turis Amerika yang sedang belajar bahasa Indonesia sedang bingung. Mengapa orang
Indonesia, jika menjawab pertanyaan itu beda-beda, seperti "yoi", "ya", dan "ya
begitulah".
Lalu, ia bertanya kepada seorang pejabat, "Bagaimana cara membedakan 'yoi', 'ya', dan
'ya begitulah'?"
Kemudian, pejabat itu menjawab, "Kalau 'yoi', orang tersebut tidak punya pendidikan,
kalo 'iya', orang itu tamatan SMA, dan kalau 'ya begitulah', berarti ia sarjana."
"Oh, gitu, ya?" kata turis.
"Yoi!!" kata pejabat.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+5:16 >

Sumber:http://warnadunia.com/tingkat-pendidikan-politisi/
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 38______________potong di sini
Kamu memberi saya makan, saya hidup. Kamu memberi saya minum, saya mati.
Siapakah saya?
______________Kiriman 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 5 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 37_______________________
Shalom,
Pelanggan e-humor,
Wah, kuis humor kali ini yang menjawab lumayan banyak ... :> dan ada banyak jawaban
yang benar! Yee ..., selamat ya untuk yang jawabannya benar :) Anyway, selamat
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menyimak ... semoga tetap menghibur. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah
menjawab. Sampai ketemu di jawaban kuis selanjutnya :>
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Afu <1234afu1234(at)> = Uang kembalian
Fitry <fitry.sitorus(at)> = Janji
Bambang SP(Yongky) <bambang.yongky(at)> = JANJI
King Manado <king_hendridunan(at)> = jabat tangan
Luki F. Hardian <luki-f(at)> = JANJI
titih prawira <titihprawira(at)> = Janji
jannus rizal freddy <jannussiringo(at)> = Janji
Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Janji
Enti Dahlia Gultom <if07021(at)> = sebuah JANJI
Elyzabeth A.Sanethe <Elyz(at)> = Janji
Indrato Tri Jayadi <indrato(at)> = Jabat tangan kali yeeeee
Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)> = Janji
Cornelius Rupang (DHL MY) <cornelius.rupang(at)> = Janji
King Manado <king_hendridunan(at)> = jabat tangan
Erica Andri Kasih <rainbowz_girl8878(at)> = tangan kali ya, hehehe
Yoseph Kristanto <kristanto_yoseph(at)> =
1. Janji
2. Uluran tangan
3. Cincin kawin,:p
yulli soemilat <yulli_soemilat(at)> = tiket kereta ... kali yach ... habis kasih duit
kan terus dapat tiket...he...5x
Askop gideon <dion.gideon(at)> = "JANJI" Karena setiap kita memberikan janji
kepada orang lain, kita harus komitmen memegang teguh janji itu sendiri.
Paulus Cahyandaru

=
1. <p style="display:none;"></p> Korek Api, (memberikan api untuk menyalakan
rokok, setelah rokok nyala korek api tetap Anda pegang kan)
2. <p style="display:none;"></p>

Umpan Pancing (setelah memberikan umpan, tetap pegang
pancingannya)
3. <p style="display:none;"></p>

Tali untuk menolong orang hanyut.
</li></ul>

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 37_______________________
Anda harus memegangnya setelah memberikannya?
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Jawaban:Janji

“

"Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jugapun menurut ukuran manusia. dan jika kami
pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai-Nya
demikian."
—2 Korintus 5:16—
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e-humor 1624/Agustus/2009
Shalom,
Bagaimana kabar e-Humor netter's selama 1 minggu ini? Puji Tuhan, semuanya pasti
baik-baik saja, ya. Beberapa orang mengatakan bahwa "hidup akan dalam keadaan
baik jika kita memiliki harta yang lebih" karena kita bisa memenuhi apa pun keinginan
kita. Apakah betul? Jika kita sependapat dengan pernyataan di atas, berarti kita sedang
terperangkap dalam keinginan untuk memiliki harta yang berlebih terus-menerus dan
akhirnya menjadi orang yang "cinta harta"? Harus selalu kita ingat bahwa firman Tuhan
pun mengatakan kalau harta bukanlah sesuatu yang abadi. Nah, edisi e-Humor untuk
minggu ini berisi hal-hal seputar harta. Yuk, simak humornya, dan jangan lupa baca
trivianya dan informasi penting bagi para pendoa Indonesia. GBU :)
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Perpuluhan Tergantung Profesi
Tiga orang yang berbeda profesi sedang berdiskusi soal perpuluhan. Mereka masingmasing mengemukakan alasan mengapa mereka belum membayar perpuluhan.
Akuntan

: Saya belum membayar perpuluhan karena belum menerima surat tagihan dari
Tuhan.

Pengacara : Kalau saya belum membayar perpuluhan karena belum ada undang-undang yang
mengaturnya.
Bankir

: Saya sih sudah lama mau membayar perpuluhan, tapi sampai sekarang saya
belum tahu nomor rekening Tuhan.

Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan
jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah
yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Timotius+6:17 >

Sumber:110 Humor Penyegar Jiwa, Hal. 2 -- 3
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e-humor 1625/Agustus/2009
Kekayaan di Darat Berbeda Dengan Kekayaan di Laut
Seorang miliuner bertamasya naik kapal pesiar yang mewah. Namun, nasib sial
menimpanya. Kapal pesiar yang ia tumpangi pecah. Ia terkatung-katung pada serpihan
kapal tersebut. Dalam keadaan tidak berdaya, ia bernazar kepada Tuhan:
"Jika aku selamat sampai di darat, akan kupersembahkan separuh dari kekayaanku."
Tak lama kemudian datanglah tim SAR dan ia tertolong, selamatlah ia sampai di rumah.
Lalu ia teringat akan nazarnya, ia menghitung kekayaannya dan ternyata sangat besar,
lalu timbullah rasa sayang pada kekayaannya. Ia bingung. Ia sudah bernazar dan
sekarang selamat.
Kemudian, timbul ide dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ketika aku bernazar di laut,
kekayaanku hanya yang ada di dompet," ia membuka dompet dan menghitungnya, lalu
membagi uangnya menjadi dua.
"Kekayaan di laut beda dengan yang di darat, Tuhan," ia berdoa kepada Tuhan.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+5:10 >

Sumber:Kumpulan Humor Segar di Sekitar Hidup Para Rohaniwan, Hal. 46 -- 47

“

Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai

kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Inipun sia-sia.
—Pengkhotbah 5:10—
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e-humor 1626/Agustus/2009
Upah di Surga
Ibu Meity Trilili begitu bahagia ketika anak gadisnya, Ida Tralala, mengaku percaya dan
menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya.
"Ibu bahagia karena kau akan masuk surga, Nak."
"Tapi yang mendapat upah besar di surga, kan, Ibu! Soalnya, Ibulah yang mengenalkan
saya kepada Tuhan Yesus."
Ibunya tersenyum, dan mencoba berkilah demi merendahkan hatinya di depan
anaknya.
"Upahnya memang besar. Ibu bahagia mendapatkannya. Namun Ibu lebih bahagia lagi
karena kamu mau menerima Tuhan Yesus, Sayang."
"Tapi upah Ibu di surga tetap besar, kan, Bu?"
"Iya," jawab ibunya dengan pasti. "Meski di dunia ini kita menderita, tetapi kelak kita
akan bahagia."
"Kalau begitu Ibu ambil upahnya sekarang saja, deh!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+13:5 >

Sumber:Senyum Sana-Sini, Hal. 135 -- 136MERDEKA!

“

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—

156

”

HUMOR 2009

e-humor 1627/Agustus/2009
Kemerdekaan RI yang baru saja kita peringati tentu saja tidak diraih semudah kita
membalik telapak tangan. Kucuran darah, perjuangan, dan pengorbanan putra-putri
pertiwi diperlukan untuk mencapainya. Jadi, mari kita hargai semuanya itu dengan
mempertahankan kemerdekaan yang sudah digenggam dan mengembangkan bangsa
ini menjadi lebih baik ke depannya.
Berkenaan dengan HUT RI ke-64 ini, redaksi telah menyiapkan beberapa humor yang
berkaitan dengan aparat keamanan. dan karena minggu ini adalah minggu ketiga pada
bulan ini, maka seperti biasa kami juga sudah menyiapkan sebuah kuis dan jawaban
kuis edisi lalu yang bisa Anda ikuti dan simak. Semoga menghibur!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Bintang Jasa Bagi Prajurit
Seorang jenderal di TNI AD memanggil 3 orang prajurit yang dianggap pahlawan
setelah bertugas di Aceh.

Jenderal

"Karena ini bukan benar-benar perang, saya tidak bisa memberi kalian medali.
Tapi saya akan tetap memberi hadiah. yang harus kalian lakukan adalah
:
menentukan dua titik di tubuh kalian, dan saya akan memberikan seratus ribu
untuk tiap sentinya. Kita mulai dari kamu."

Aztech

: "Dari ujung kepala ke ujung kaki, Pak."

Jenderal

: "Bagus, 180 senti, kamu mendapat 18 juta, lumayan untuk beli krupuk."

Lembayung : "Dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan, Pak."
Jenderal

: "Bagus sekali, 185 senti, total 18,5 juta. Cukup buat beli cemilan."

Gerber

: "Dari pundak ke kelingking, Pak."

Jenderal

: "Aneh, tapi baiklah."

Pada saat sang Jenderal mulai mengukur, "Mana kelingkingmu, Nak?"
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Gerber : "Di Aceh, Pak."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+20:5 >

Sumber:http://warnadunia.com/bintang-jasa-bagi-prajurit/

“

"Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai
tahu menimbanya."
—Amsal 20:5—
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e-humor 1628/Agustus/2009
Polisi, ABRI, dan BIA
Kepolisian, ABRI, dan badan intelijen BIA saling menyombongkan bahwa merekalah
yang terbaik dalam menangkap penjarah yang sedang marak saat sekarang.
Pemerintah merasa perlu untuk melakukan tes terhadap hal ini.
Dilepaskan seekor kelinci ke dalam hutan dan ketiga kelompok pengikut tes di atas
harus berusaha menangkapnya. BIA masuk ke hutan. Mereka menempatkan informaninforman di setiap pelosok hutan itu. Mereka menanyai setiap pohon, rumput, semak,
dan binatang di hutan itu. Tidak ada satu hal pun di pelosok hutan yang tidak
diinterogasi. Setelah satu bulan penyelidikan hutan secara menyeluruh, akhirnya BIA
mengambil kesimpulan bahwa kelinci tersebut tidak pernah ada, alias hanya isu.
ABRI masuk ke hutan. Setelah satu bulan kerja tanpa hasil, mereka akhirnya
kehilangan kesabaran dan membakar hutan sehingga setiap makhluk hidup di
dalamnya terpanggang tanpa terkecuali. Akhirnya kelinci tersebut ditemukan dalam
kondisi hitam legam, mati ... tentu saja.
Polisi masuk hutan. Dua jam kemudian, mereka keluar dari hutan sambil membawa
seekor tikus putih yang telah hancur-hancuran badannya dipukuli.
Tikus putih itu berteriak teriak: "YA.... YA.... SAYA MENGAKU! SAYA KELINCI! SAYA
KELINCI!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+22:16 >

Sumber:Humor Politik, hal. 93 -- 94

“

"Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah
kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja."
—Amsal 22:16—

159

”

HUMOR 2009

e-humor 1629/Agustus/2009
Polisi dan Pemabuk
Di malam larut, polisi menegur seorang pemabuk.
"Hei, mau kemana, Bung?!"
"Mau mendengarkan khotbah."
"Mana ada orang berkotbah pukul tiga dini hari seperti ini?"
"Ada! Istriku!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Galatia+6:1 >

Sumber:Guyonan Alim, hal. 30
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 39______________potong di sini
Aku adalah benda. Bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa menimbulkan gambar dan
suara. Ketika aku menimbulkan gambar dan suara, orang-orang memperhatikanku. Tapi
sebaliknya, jika orang mengatakan sesuatu aku tidak dapat mendengarnya. Siapakah
aku?
______________Kiriman 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 5 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 38_______________________
Syalom pelanggan e-Humor,
Masih bersemangat untuk mengikuti kuis-kuis yang unik dari e-Humor kan ...! Pasti
dong, kemarin kan kita juga bersemangat waktu merayakan hari kemerdekaan kita yang
telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita! Oya, jawaban dari kuis yang lalu pun juga
dapat membakar semangat kita! Mau tau jawabannya? Yuk simak jawaban dan para
pejawabnya :>
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•

Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)> = api

•

Ronlei P. Panggabean <ronlei.panggabean(at)> = api

•

Hendry Chandra <hendry(at)> = API

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Api unggun

•

Agnes Lina <agneslina(at)> = HP. Diisi pulsa bisa hidup/nyala, kalo dikasi air pasti
mati/rusak.

•

Yoseph Kristanto <kristanto_yoseph(at)> = Api lah ...

•

Askop gideon <dion.gideon(at)> = Saya adalah lentera, akan hidup jika kau kasih makan
minyak & api, jika kau kasih minum air, aku akan mati.

•

widya kristiani <widya_pooh(at)> = semut

•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)> = Jawabannya api. Kalau diberikan makan
(kayu/bahan bakar lainnya) dia hidup, tapi kalau diberi air dia mati.

•

WATI BASKORO <wtbaskoro(at)> = moga moga benar jawabannya ... dikasih makan
hdup dikasih minum mati ... API .....

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 38_______________________
Kamu memberi saya makan, saya hidup. Kamu memberi saya minum, saya mati.
Siapakah saya?
Jawaban:Api

“

"Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka
kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah
lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan."
—Galatia 6:1—
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e-humor 1630/Agustus/2009
Shalom,
Menjadi warga negara Indonesia sebenarnya suatu hal yang membanggakan.
Bagaimana tidak? Negara kita memiliki lautan yang membentang luas, tanah yang
subur, sawah bertingkat, hutan rimba yang lebat, dan banyak hewan unik yang tidak
ditemukan di negara-negara lain. Karena itu, semangat nasionalisme harus terus kita
junjung, termasuk di bidang seni. Tari-tarian dan keragaman budaya yang kita miliki
terancam hilang karena diklaim sebagai milik negara lain. Ayo, saudara sebangsa dan
setanah air Indonesia, kita pertahankan keutuhan negara kita!
Oke, kami ucapkan selamat menyimak humor-humor yang telah kami sajikan berikut ini
dan jangan lewatkan juga artikel yang kutipan singkatnya sudah kami kemas dalam
trivia humor .... Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Nasionalisme Indonesia
Sekjen Dewan Papua, Thoha Al Hamid, menceritakan kepada saya semalam. Tentu
berkibarnya bendera Belanda di sebuah rumah membuat aparat polisi meradang.
Karena itu, 1 peleton polisi pun dikirim ke sana. Mereka merayap, siaga penuh. Sambil
mengendap-endap, senjata laras panjang pun mulai terkokang. Sang komandan
sesekali berkomunikasi melalui HT. Dalam jarak 100 meter, mereka mengepung rumah
itu. Semuanya siaga penuh.
Lima polisi kemudian menggebrak rumah itu. Para penghuni histeris. Jhon Mambo,
pemilik rumah, meski dikepung 2 peleton polisi tetap tenang saja. Ia yang berprofesi
pengacara tentu tahu prosedur. Katanya, "Ada apa ini?" Polisi pun menyahut, "Anda
mengibarkan bendera Belanda, Anda kami tangkap, ayo ke markas," satu polisi menarik
keras Jhon.
Tapi tangan kekar Jhon menampiknya. Ia tidak kalah galaknya. Katanya, "Bapak ini
kurang kerjaan apa? Saya memang mengibarkan bendera Belanda. Karena saya
pendukung kesebelasan Belanda. Lihat tuh ...!!!"
Jhon menunjuk kepala suku yang rumahnya berjarak 200 meter ke arah bawah. "Itu
bendera Brazil berkibar ...."
"Oh ..., demam Piala Dunia udah dimulai ya ...," kata polisi tersebut dengan kalem.
162

HUMOR 2009
Serius amat seh ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+19:2 >

Sumber:http://warnadunia.com/nasionalisme-indonesia/

“

"Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah
langkah."
—Amsal 19:2—
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e-humor 1631/Agustus/2009
Indonesia yang Paling Cepat
Suatu hari, berkumpullah para duta wisata dari berbagai negara untuk
mempresentasikan tujuh bangunan keajaiban dunia dalam kategori bangunan tercepat.
Mesir

: Dahulu bangsa kami membangun sebuah piramida yang megah selama 50 tahun.

Cina

: Wah, kalah donk .... Kalau bangsa Cina membangun Tembok Cina dalam waktu 10
tahun.

India

: Nehi ... nehi ... nehi ..., kalian semua masih kalah. Kami bangun Tajmahal dalam
waktu 5 tahun.

Belanda : Nei, kalian kalah semua, kami bangun damp cukup sebulan.
Indonesia : Bah ..., semua kelamaan! Bangsa kami bangun seribu candi Prambanan hanya
dalam waktu semalam.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Samuel+2:3 >

Sumber:http://humor.st40.cn/2009/08/indonesia-yang-paling-cepat/

“

"Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu.
Karena TUHAN itu Allah yang mahatahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji."
—1 Samuel 2:3—
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e-humor 1632/Agustus/2009
Kucing Kami Demokrat Sejati
Kisah ini terjadi pada tahun 1960, ketika Partai Komunis berkuasa di Rusia.
Di sebuah sekolah dasar di Moskow, Boris yang berusia 6 tahun diminta gurunya
memberikan contoh sebuah anak kalimat yang menerangkan sifat.
"Kucing kami baru saja beranak 5 ekor," kata Boris, "yang semuanya komunis sejati."
Bukan main senangnya hati pak guru melihat penguasaan Boris akan tata bahasa
sekaligus slogan partai. Kalau nanti pengawas pendidikan datang ke sekolah itu, maka
gurunya meminta Boris yang menjawab.
Minggu berikutnya, ketika pengawas pendidikan mengunjungi kelasnya, pak guru
memberi isyarat pada Boris, agar bocah itulah yang menjawab pertanyaan yang akan
dilontarkannya di depan pengawas. Pak guru pun mulai mengajukan pertanyaan.
"Kucing kami baru saja beranak 5 ekor," jawab Boris, "mereka semua demokrat sejati
...!"
Pak guru kaget dan tergagap. "Ta ... tapi Boris, minggu lalu jawabanmu bu ... bukan itu."
"Pak Guru, setelah 1 minggu, mata anak-anak kucing itu sudah terbuka lebar ...!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+31:9 >

Sumber:http://ketawa.com/humor-lucu/det/4993/kucing_kami_demokrat_sejati.html

“

"Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada

yang tertindas dan yang miskin hak mereka."
—Amsal 31:9—
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Trivia Humor
Penelitian yang dibuat oleh sekumpulan ilmuwan dari Universitas Pusat Pengobatan di
California, AS, menjelaskan dua jenis stres, yaitu stres baik dan stres jahat. Senyum
dan tawa dikategorikan sebagai stres yang baik. Sedangkan stres yang tidak baik
adalah emosi, marah, menangis, dan bersedih. Tipe stres seperti ini akan memberi
tekanan kepada sistem ketahanan tubuh. Akibatnya tubuh mudah terkena penyakit.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/senyum_dong
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e-humor 1633/September/2009
Syalom,
Tidak terasa kita sudah berada pada bulan kesembilan tahun 2009. "September ceria ...
September ceria ..." adalah sepenggal lirik lagu yang pernah populer melantun pada
masanya dulu. Mungkinkah September tahun ini juga akan membawa keceriaan bagi
kita? :) Hhmm ..., puji Tuhan iya. Ayo, Saudara, kita mengawali bulan ini dengan
senyuman dan tawa melalui humor-humor yang telah tersedia pada edisi minggu ini.
Edisi humor minggu pertama bulan ini tentang orang tua yang sering lupa atau bahkan
tidak menyadari apa saja yang telah mereka kerjakan. Pasti seru! Yuk simak humornya!
Jangan lupa menjawab kuisnya juga, ya ... Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Mabuk
Pada suatu hari, kakek yang sedang santai mendapati cucunya yang sedang mabuk.
Kakek : Kamu mabuk ya?
Cucu : Iya Kek ..., tadi habis minum sama temen-temen ....
Kakek : Minum berapa botol kamu sampai mabuk begini ...?
Cucu : Cuman dua botol, Kek ....
Kakek : Ahhh kamu ini maluin aja, kakek dulu waktu muda minum empat botol gak mabukmabuk ... minuman dari Barat lagi.
Cucu : Wah, Kakek jago dong ..., emang muda dulu minum apa, Kek?
Kakek : Hmmmm, tunggu kakek pikir-pikir dulu ... kalau gak salah namannya ... "mineral water".
Cucu : Yahhhh ....
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+5:15-18 >
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Sumber:http://forum.vivanews.com/showthread.php?p=94503

“ orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari
"Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti
ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu
mengerti kehendak Tuhan. dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh."

—Efesus 5:15-18—
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e-humor 1634/September/2009
Orang Tua Pelupa
Entah basa-basi atau pengakuan yang jujur, setiap kali orang muda minta maaf kepada
orang tua, para generasi pendahulu itu selalu bilang, "Yaaah, sama-sama, Nak. Aku
begitu juga, sebagai orang tua pun punya salah, sering lupa." Kata-kata yang manis
kedengarannya ini mungkin merupakan pernyataan tulus atas kebiasaan lupanya.
Contohnya, suatu sore sehabis kerja, Bapak Trimo Saputra sedang menimang-nimang
anaknya yang masih kecil.
"Tak-kintang-kintang-kintung. Anak cakep anak ganteng, anak pinter, anak siapa!".
Padahal anaknya sendiri, kan!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+4:5 >

Sumber:Senyum Sana Sini, 67

“

"Perolehlah hikmat perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari
perkataan mulutku."
—Amsal 4:5—
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e-humor 1635/September/2009
Tidak Mendengar
Dua orang pendeta, yang satu tua dan yang satu muda, setiap pagi selalu muncul
dalam keadaan sangat rapi serta siap untuk pergi pelayanan besuk ke rumah anggota
jemaatnya.
Pada akhir dari pelayanan besuk mereka, pendeta muda itu selalu kelihatan letih dan
kusut; dan si pendeta tua selalu kelihatan segar.
"Bagaimana sih kau melakukannya?" tanya si pendeta muda kepada pendeta tua. "Kok
selalu bisa tetap segar setelah sepanjang hari besuk ke rumah jemaat mendengar
keluhan-keluhan rumit dari jemaat"
Jawab si pendeta tua, "Mendengar? Siapa yang mendengar?!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:10 >

Sumber:Guyonan Alim, 30--32
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 40______________potong di sini
Binatang apa yang tidur bersepatu?
______________Kiriman 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 5 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 39_______________________
Syalom pelanggan e-Humor,
Ngga terasa kita sudah memasuki bulan yang kesembilan pada tahun ini ya! Wah, pasti
tambah semangat lagi untuk menjawab kuis selanjutnya. Oya, kuis humor 2 minggu lalu
yang menjawab banyak lho ... jawaban mereka juga banyak yang betul :) Yuk, simak
jawaban dari para pejawabnya :> Jangan lupa menjawab kuis edisi minggu ini ya! GBU.
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•

eva_fadli(at) = Televisi

•

Vincents <tjsen(at)> = TV

•

TJIE Jennifer <J.Tjie(at)> = TV

•

Eunike Lusi <elaw78(at)> = Cermin

•

CaLvin_n' <sukanda(at)> = TELEVISI

•

Melia Florentina <melia(at)> = TELEVISI

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = TELEVISI

•

Apriyanto <apriyanto(at)> = TELEVISI

•

Colombo2 Pt. <ssutawan(at)> = TV (Televisi)

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Televisi

•

Yoseph Kristanto <kristanto_yoseph(at)> = TV

•

Rejeki, Titi <Titi.Rejeki(at)> = TV / Televisi

•

Angella Marryza <angel_marryza(at)> = hmm ..., tv ....

•

Harley Saragih <Harley.Saragih(at)> = TV lah ....

•

yulli soemilat <yulli_soemilat(at)> = pasti TV ....

•

Cornelius Rupang (DHL MY) <cornelius.rupang(at)> = TV

•

Johan Setiawan <johanstw(at)> = Jawabannya adalah TV

•

Tonny Sutedja <ton_sut(at)> = Film atau siaran Televisi ....

•

Siampa, Methy (Bagus Karya - PTI) <Methy.Siampa(at)> = Televisi

•

Ramaulina Sinaga <ramaulinasinaga(at)> = sepertinya TV deh ...!!!

•

Riska Anatasya <riska.anatasya(at)> = Pasti televisi deh, ya gak? ya kan?

•

yenzze(at) = TV alias televisi, hanya bisa ngeluarin suara+gambar, kalo denger kita
bicara gak bisa. Bener kan ....

•

Napitupulu, Rosmalela (Iyos) <rosmalela.n(at)> = Televisi - TV (kan bisa menimbulkan
suara dan gambar tapi nggak bisa dengar apapun)
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•

deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)> = televisi ya gak?

•

Yulianti <juliehoop(at)> = televisi

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 39_______________________
Aku adalah benda. Bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa menimbulkan gambar dan
suara. Ketika aku menimbulkan gambar dan suara, orang-orang memerhatikanku. Tapi
sebaliknya, jika orang mengatakan sesuatu, aku tidak dapat mendengarnya. Siapakah
aku?
Jawaban:Televisi

“

"Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang
mati, ke mana engkau akan pergi."
—Pengkhotbah 9:10—
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Syalom,
Anak-anak ... hmmmm ... Nakal? Bisa jadi .... Konyol? Bisa juga .... Lucu? Apalagi ...:p.
Yah, itulah anak-anak, kadang nakal, kadang konyol, kadang lucu. Kira-kira hal-hal
seperti itulah yang dapat Anda lihat dari humor-humor yang sudah kami siapkan berikut
ini. Semoga menghibur dan bisa membuat Anda tertawa. Karena tertawa, seperti yang
dapat Anda baca di Trivia yang sudah kami siapkan, dapat menghilangkan emosi dan
ketegangan.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Supaya Tidak ....
Seorang guru sekolah minggu ingin menguji kecerdasan para muridnya tentang
pelajaran yang telah diterangkannya minggu kemarin.
"Anak-anak, coba carilah kelemahan-kelemahan binatang yang menguntungkan
binatang-binatang yang lain maupun ciptaan Tuhan yang lain. Misalnya, kucing
diciptakan Tuhan takut pada air, supaya tidak menghabiskan ikan di dalam kolam. Nah,
apa lagi contohnya?"
"Saya," seru Didu. "Macan tidak diberi tanduk, supaya tidak menghabiskan kerbau dan
sapi yang larinya lebih lambat."
"Saya juga bisa," seru Tina. "Kangguru diciptakan Tuhan tidak bisa membungkuk,
supaya anak di dalam kantungnya itu tetap aman."
"Saya yang paling tepat," seru Aji. "Gajah tidak diberi sayap oleh Tuhan, supaya tidak
merugikan kita!" serunya makin lantang.
"Lho! Memangnya kenapa?" tanya sang guru.
"Kalau gajah itu terbang dan menclok di gereja kita, trus kita sekolah minggu di mana,
Bu?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+12:9 >

Sumber:Senyum Sana Sini, hal. 76
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“

"Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi
sempurna."
—2 Korintus 12:9—

174

”

HUMOR 2009

e-humor 1637/September/2009
Sekali Ular Tetap Ular
Seorang guru sekolah minggu baru saja mengajarkan bahwa sekali dosa tetap dosa.
Tiba-tiba ia terkejut melihat seorang muridnya langsung pucat pasi.
Guru : Desi, mengapa mukamu pucat?
Desi : Saya takut, Kak.
Guru : Takut apa?
Desi : Takut ular di dinding.
Guru : Loh, itu 'kan cuma gambar dan nggak mungkin menggigit.
Desi : Walau gambar, ular tetap ular. Tadi Kakak berkata bahwa sekali dosa tetap dosa. Nah,
bagi saya sekali ular tetap ular!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+2:5 >

Sumber:110 Humor Penyegar Jiwa, hal. 53

“

"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat
juga dalam Kristus Yesus,"
—Filipi 2:5—
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Bukan Pendeta Kecil
Johan sering diminta teman dan ibu temannya memimpin doa. Suatu hari, Johan protes.
"Jangan saya terus yang memimpin doa, sekali-kali teman yang lain."
"Lho, Joh, bapak kamu kan pendeta, mengapa kamu tidak mau?" sanggah Petrus.
"Kalau bapak saya pendeta, bukan berarti saya pendeta kecil, tahu!" jawab Johan
meninggi.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yakobus+1:19 >

Sumber:Kumpulan Humor Segar di Sekitar Hidup Para Rohaniawan, hal. 19

“

"Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat
untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah;"
—Yakobus 1:19—
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Trivia Humor
Tertawa membantu melepaskan emosi dan ketegangan. Orang sering menyimpan
emosi daripada mengeluarkannya saat marah, takut, sedih, stres, atau bosan. Tertawa
merupakan cara lain untuk menemukan jalan keluar dari ketegangan. Itulah mengapa
orang stres pergi menonton film lucu atau pertunjukan komedi.
==> http://humor.sabda.org/manfaat_tertawa_bagi_tubuh_kita
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Syalom,
Hati yang gembira adalah obat. Satu kalimat yang cukup sederhana namun penuh
makna. Kegembiraan seseorang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang bergembira
jika mereka memperoleh banyak keuntungan berupa materi. Ada juga orang-orang yang
bergembira karena bisa melalui kebersamaan bersama keluarga. dan ada banyak lagi
kegembiraan-kegembiraan lain.
Humor-humor yang kami sajikan bertujuan untuk memberikan kegembiraan bagi Anda
di sela-sela kesibukan yang mungkin sering membuat Anda penat. Kami juga
menyajikan kuis unik yang bisa menambah serunya artikel-artikel yang kami sajikan
pada minggu ini. Untuk saat ini, jangan memikirkan hal-hal yang membuat Anda penat!
Duduk dan nikmatilah sajian kami. Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Butuh Telur
"Dokter, tolonglah kami. Suami saya selalu merasa bahwa dirinya adalah ayam."
"Ayam? Mengapa Anda tidak membawanya kemari agar ilusinya yang salah itu bisa
saya sembuhkan."
"Saya sih ingin membawanya kemari, tapi kami juga membutuhkan telur."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Yohanes+4:20 >

Sumber:Guyonan Alim, hal. 32

“

"Jikalau seorang berkata 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia
adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak
mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya."
—1 Yohanes 4:20—
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Dasar Pejabat
Setelah bertanya jawab mengenai kemajuan teknologi zaman ini, wartawan bertanya
kepada sang pejabat.
Wartawan : Apa Bapak juga punya Facebook seperti yang kebanyakan orang di negara kita ini?
Pejabat

: Oh, tentu punya Mas ....

Wartawan : Wow, hebat. Boleh saya minta e-mail Bapak?
Pejabat

: Waduh, kalau yang itu saya ngga punya Mas, sudah saya jual.

Wartawan : ???
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yeremia+9:23-24 >

Kiriman dari:Thatik thux < bona_itik(at) >

“

"Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah

orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah
karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena
yang berikut||:||bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN
yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh,
semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN."
—Yeremia 9:23-24—
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Ngga Mungkin!!
Sepasang binatang, seekor semut dan seekor gajah, sedang memadu kasih. Meskipun
perbedaan tubuh mereka luar biasa mencolok, mereka selalu mesra. Suatu kali, semut
betina itu berkata kepada kekasihnya: "Mas, engkau jangan kaget ya, aku hamil."
Si gajah langsung pingsan!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Matius+19:26 >

Sumber:110 Humor Penyegar Jiwa 3, hal. 83
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 41______________potong di sini
Siapa yang bebas keluar masuk sarang singa tapi tidak diterkam?
______________Kiriman 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 5 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 40_______________________
Syalom pelanggan e-Humor,
Kuis yang lalu pasti mudah sekali, betul kan? Soalnya, hampir semua jawaban yang
masuk, benar. Selamat ya ... :) Jangan ketinggalan untuk menjawab kuis berikutnya!
Selamat menikmati, Tuhan memberkati.
•

<chemut(at)> = Pasti KUDA ...

•

Vincents" <tjsen(at)> = KUDA

•

Eunike Lusi <elaw78(at)> = kuda

•

rmorena(at)trakindo.co.id = Kuda
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•

Fitry <fitry.sitorus(at)> = kuda

•

TJIE Jennifer" <J.Tjie(at)> = Kuda

•

WATI BASKORO <wtbaskoro(at)> = kuda

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Kuda

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Kuda

•

feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = K U D A

•

Rejeki, Titi <Titi.Rejeki(at)> = Kuda kali ye ...

•

Harley Saragih <Harley.Saragih(at)> = Jawabannya adalah kuda.

•

Ahardy <ahardy(at)> = K U D A piaraan. Kuda liar nggak pakai sepatu.

•

Putu Arya <doulos_putu(at)> = Binatang yang tidur dengan bersepatu adalah kuda,
karena pemiliknya malas untuk bongkar pasang tu sepatu ... nggak dicuci juga nggak
apa-apa kan ...???

•

IFJ <ifan.tan(at)> = Kelabang alias si kaki seribu, sebab dia males buka sepatu dan tibatiba saat dia mau ke toilet lama pakai sepatunya;-)

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 40_______________________
Binatang apa yang tidur bersepatu?
Jawaban:Kuda

“

Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal ini tidak

mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin."
—Matius 19:26—
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Shalom,
Bagaimana keadaan Anda hari ini? Pasti baik ya ...:> Humor edisi minggu ini tidak kalah
serunya dengan humor-humor minggu lalu. Kali ini kita akan melihat bahwa kita pun
dapat dibuat terpingkal-pingkal dengan cerita-cerita seputar binatang. Ingin tahu
ceritanya? Yuk, simak edisi humor minggu keempat ini. O ya, kalau sudah keasyikan
baca humor-humornya, jangan lupa baca trivia humornya juga ya! Supaya tambah seru.
Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Bahasa Asing
Seorang bapak tikus mengajak keempat anaknya berjalan-jalan sore. Di tengah jalan,
terlihat musuh besarnya, yaitu seekor kucing. Segera si bapak menyeret keempat
anaknya untuk bersembunyi agar tidak ketahuan oleh si kucing. Lalu si bapak tikus
menggonggong seperti anjing "guk ... guk ... guk ..." dan si kucing pun lari ketakutan.
Setelah kucing tidak kelihatan lagi, si bapak tikus berkata kepada keempat anaknya.
Bapak: "Anakku, itulah manfaat belajar bahasa asing buat kita."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+10:24 >

Sumber:http://humorbinatang.blogspot.com/

“

"Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap
orang mencari keuntungan orang lain."
—1 Korintus 10:24—
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Jurusan Penerbangan
Malam itu di sebuah got ada seekor ibu tikus dan seekor anak tikus, Mereka sedang
mengobrol di pinggir got.
Anak tikus melihat seekor kelelawar terbang di atasnya dan kemudian bertanya pada
ibu tikus.
"Ibu, apa itu yang di atas?"
Sang ibu tikus pun menjawab, "OOooo ..., itu kelelawar namanya ...."
Si anak tikus pun bertanya lagi, "Kok wajahnya mirip kita?"
Sang ibu menjawab, "Sebenarnya kelelawar itu masih sebangsa dengan kita ..., tapi dia
ambil jurusan penerbangan ...!!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+4:25 >

Sumber:http://humorbinatang.blogspot.com/

“

"Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita
adalah sesama anggota."
—Efesus 4:25—
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Gajah
Terjadi percakapan antara bapak gajah dan anak gajah.
Bapak :

Nak, ibumu sangat cantik. Bapak dulu berusaha dengan susah payah merebut hatinya,
karena dia selalu jual mahal ....

Anak : Aku juga cantik kan, Yah?
Bapak : Ya, iya dong, kamu mirip ibumu. Lalu, apa akan yang kamu lakukan gadis kecilku bila
kamu sebesar ibumu?
Anak : Diet, Yah.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+8:14 >

Kiriman dari:Thatik Thux < bona_itik(at) >

“

"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar
kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada
keseimbangan."
—2 Korintus 8:14—
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Trivia Humor
Tertawa dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Suatu penelitian menyebutkan bahwa
suara tawa dapat membuat tubuh lebih kebal dari penyakit hingga 40 persen. Tertawa
menjadikan tubuh kita lebih aktif menghadang infeksi dan kuman penyakit. Tertawa juga
mempermudah pernapasan. Dengan tertawa, udara jenuh dalam tubuh lebih mudah
keluar. Udara tersebut akan digantikan oleh udara segar yang diperlukan tubuh.
Pergantian udara memperkaya kandungan oksigen dalam darah serta membersihkan
alat-alat pernapasan.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/tertawa_itu_sehat_0
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Shalom,
Pelanggan e-humor yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan September
ceria ini akan segera berlalu, dan masuk ke dalam bulan Oktober yang ceria pula :) Ya,
keceriaan akan selalu ada jika kita mau membuka hati dan berpikir positif atas segala
sesuatu yang ada di hadapan kita, entah itu baik atau buruk.
Edisi humor minggu terakhir pada bulan ini akan kami sajikan dengan mengikutsertakan
makhluk-makhluk dunia lain he he he .... Maksudnya apa nih? Simak aja, yuk!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Tiga Drakula
Suatu malam, tiga drakula yang sedang lapar mengadakan lomba minum darah.
Drakula 1

: Aku berangkat dulu, ya ....

Drakula 2 dan 3 : Oke, silakan.

(5 menit berselang)
Drakula 1

: Kalian lihat desa di sebelah pasar itu?

Drakula 2 dan
3

: Lihat, memangnya kenapa?

Drakula 1

: Sudah aku hisap semua darahnya (sambil menunjukkan gigi yang penuh
darah).

Drakula 2

: Sekarang giliranku, aku berangkat ....

Drakula 1 & 3

: Dipersilakan ....

(3 menit berselang, Drakula 2 kembali)
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Drakula 2

: Kalian lihat kampung sebelah gereja itu ....

Drakula 1 &
3

: Lihat, memangnya kenapa?

Drakula 2

: Udah aku hisap semua darahnya (sambil menunjukkan taring berlumuran
darah).

Drakula 3

: Wah, sekarang giliranku nih yang terakhir ... aku berangkat dulu ...!!

Drakula 1 & 2 : Oke silakan ....

(1 menit berselang, Drakula 3 kembali)
Drakula 3

: Kalian lihat tiang listrik di depan gereja itu?

Drakula 1 & 2 : Lihat ..., memangnya kenapa?
Drakula 3

: Aku gak lihat (sambil menunjukkan giginya yang penuh darah).
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+1:14 >

Sumber:http://forum.vivanews.com/showthread.php?p=94503

“

"Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai
kamu pada waktu kebodohanmu,"
—1 Petrus 1:14—
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Melamar Hantu
Budi bertandang ke rumah gadis yang dikenalnya semalam sesuai petunjuk alamat
yang diberikan kepadanya. Ketika bertemu dengan orang tua si gadis, dengan penuh
harap, Budi berbicara dengan bapak si gadis.
Budi

Maaf, Pak, semalam saya berkenalan dengan Rini, anak Bapak. Entahlah, saat itu juga
: saya jatuh hati kepadanya dan Rini sendiri sudah bersedia menjadi pendamping saya.
Untuk itulah saya datang kemari, untuk melamar Rini.

Bapak : Lho, adik ini bagaimana? Rini anak saya itu sudah meninggal 7 hari yang lalu karena
kecelakaan!
Budi

: Tidak apa-apa kok, Pak, saya sendiri juga sudah meninggal 100 hari yang lalu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+12:3 >

Sumber:http://cerita-humor.info/setan-nglamar/

“

"Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu pikirkan,
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut
ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing."
—Roma 12:3b—
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e-humor 1647/September/2009
Hantu Gaul ke Bioskop
Malam minggu kliwon, muncullah "hantu ambulans" di sebuah gedung bioskop. Dia ikut
mengantri karcis untuk menonton film. Sesampainya di depan loket, dia ditanya oleh
petugas.
Petugas : Mau di urutan dan nomor yang mana ...?
Hantu

: Barisan huruf A nomor 9.

Petugas : Karcisnya Rp 20.000,00.
Hantu

: Maaf saya tidak punya uang, saya adalah hantu ambulans ... hi ... hi ... hi ... hi ....

Petugas : Apaan ...!!!!! Emangnya bioskop ini milik nenek moyangmu. Ayo, bayar atau saya
laporin ke satpam.
Hantu

: !!!!?????
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+28:13 >

Sumber:http://ketawa.com/humor-lucu/det/5924/hantu_gaul_datang_ke_
bioskop.html

“

"Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi

siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi."
—Amsal 28:13—
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e-humor 1648/Oktober/2009
Shalom,
Bulan Oktober adalah bulan yang bersejarah bagi SABDA. Telah 15 tahun SABDA
menjadi alat Tuhan dalam pelayanan studi Alkitab. Seperti yang kita tahu, Alkitab
adalah dasar yang kuat untuk hidup orang-orang percaya. Alkitab pula yang menjadi
salah satu fondasi publikasi e-Humor. Nah, sehubungan dengan Alkitab, e-Humor
membuka bulan Oktober dengan meyuguhkan kisah-kisah menarik yang ada berkaitan
dengan Alkitab. Ingin tahu apa saja yang unik-unik tersebut? Yuk, kita simak bersama.
Jangan lupa ikut menjawab kuisnya, ya! Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Isi Alkitab
Hari ini Tito pergi ke sekolah minggu sendirian, ia berumur 9 tahun. Sesampainya di
sana Tito ditanya oleh gurunya:
Guru : "Tito, Apa saja isi Alkitabmu?"
Tito : "Ada kuitansi pembayaran telepon, kupon berhadiah, foto keluarga, uang kertas lima
puluh ribuan, bon-bon pembayaran di supermarket, ..."
Guru : "???"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+119:105 >

Sumber:http://ketawa.com/humor-lucu/det/6312/isi_alkitab.html

“

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
—Mazmur 119:105—
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e-humor 1649/Oktober/2009
Bunuh Diri
Seorang pengusaha kelihatan resah gara-gara bisnis yang digelutinya terancam
bangkrut. Diambang kehancurannya, dia mulai berpikir untuk mengambil jalan pintas
saja BUNUH DIRI.
Rekan-rekan mencegah niatnya itu dan menyuruhnya untuk berkonsultasi dengan
seorang pendeta. Dia mendatangi rumah seorang pendeta dan mengeluh soal sulitnya
bisnis yang digelutinya.
Pendeta itu berpikir sejenak lalu berkata, "Pemecahannya mudah saja. Bawa sebuah
kursi pantai dan Alkitab. Anda pergi ke pantai. Cobalah duduk dengan santai.
Nikmatilah angin laut. Setelah itu, bukalah Alkitab secara serampangan. Bacalah
dengan keras, ayat yang Anda lihat saat itu juga. Lalu, praktekkanlah apa yang tertulis
di dalamnya."
Pengusaha itu menuruti nasehat pendeta itu. Dia memasukkan kursi pantai dan Alkitab
ke dalam mobilnya. Lalu berangkat ke pantai. Disana dia menikmati angin laut. Setelah
itu, dia membuka Alkitab secara serampangan. Jarinya menunjuk pada sebuah ayat.
Kemudian dia membaca keras-keras ayat itu: "LALU YUDAS PERGI MENGGANTUNG
DIRINYA."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+5:7 >

Sumber:http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,10341.0.html

“

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara

kamu.
—1 Petrus 5:7—
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e-humor 1650/Oktober/2009
Ketinggalan
Seorang anak duduk bersama dengan ibunya mendengarkan firman tentang penciptaan
manusia yang segambar dan serupa dengan Allah.
Tiba-tiba saat anak itu membuka Alkitabnya di Kitab Kejadian 1, ia menemukan satu
helai daun. Berkatalah ia kepada ibunya, "Bu, ini celana Pak Adam ketinggalan ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+18:15 >

Sumber:http://mulaharahap.wordpress.com/2007/04/16/salesman-alkitab/
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 42______________potong di sini
Ada bebek 10 di kali 2 jadi berapa?
______________Kiriman 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 5 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 40_______________________
Syalom pelanggan e-Humor,
Jumpa lagi di kuis edisi kali ini. Bagaimana, kuis-kuisnya makin seru, kan? Makin lama,
makin bingung, makin susah dijawab. Tapi jangan karena makin bingung, lantas
berhenti menjawab, loh ya ... :) Tetap Semangat!!! Yuk, simak para penjawab kuis edisi
yang lalu. Jangan ketinggalan untuk menjawab kuis berikutnya, oke! Selamat
menikmati, Tuhan memberkati.
•

Vincents <tjsen(at)> = Singa

•

Aprianto <apri.banget(at)> = singa

•

Jokosup <jokosup(at)> = pawang singa

•

Venni <matahari.venni(at)> = Pawang singa
192

HUMOR 2009
•

Eventi Christin <eventi(at)> = Anak singa

•

WATI BASKORO <wtbaskoro(at)> = anaknya singa

•

adi wibawa <adheetan(at)> = ya Singa itu sendiri

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Pawang Singa

•

Bambang SP (Yongky) <bambang.yongky(at)> = Singa

•

Paulus Cahyandaru

= ANAK SINGA
•

feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = sesama singa

•

Agoes Setiawan <agoesedo(at)> = Ya Singa itu sendiri

•

Meiliana Hermanto <meimei(at)> = SI SINGA ITU SENDIRI...

•

Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)> = anak singa

•

Apriliani, Fransiska <Fransiska.Apriliani(at)> = Anak Singa...

•

Yeremia, Yongki (KPC) <Yongki.Yeremia(at)> = Jawaban saya||:||Daniel

•

Tonny Sutedja <ton_sut(at)> = Ya, SINGA dong. Kan sarangnya sendiri

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 41_______________________
Siapa yang bebas keluar masuk sarang singa tapi tidak diterkam?
Jawaban:Singa

“

"Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang

bijak menuntut pengetahuan."
—Amsal 18:15—
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Stop Press: Perayaan 15 Tahun SABDA 1 -- 9 Oktober
2009
Puji Tuhan, tepat tanggal 1 Oktober 2009 yang lalu, SABDA genap berusia 15 tahun.
Sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan dan kesetiaan Anda mendukung
pelayanan kami, maka selama bulan Oktober 2009, YLSA telah mempersiapkan
rangkaian kegiatan untuk memeriahkan 15th SABDA. Adapun kegiatan yang telah kami
laksanakan, yaitu:
1 Oktober 2009 = Peluncuran Facebook SABDA (http://fb.sabda.org/)
1 Oktober 2009 = Informasi Lomba "15 Tahun SABDA" (http://fb.sabda.org/lomba)
1 Oktober 2009 =

Posting Blog "Perayaan 15 Tahun SABDA" di Blog SABDA
(http://blog.sabda.org/2009/10/01/perayaan-15-tahun-sabda/)

2 Oktober 2009 = Peluncuran SABDA Labs (http://labs.sabda.org/)
Peluncuran Gadget "Search SABDA Alkitab"
2 Oktober 2009 = (http://labs.sabda.org/index.php/Search_Alkitab)
(http://alkitab.sabda.org/download.php)

Untuk minggu berikutnya, kami meminta dukungan doa dari Anda semua, agar kegiatan
yang telah kami persiapkan dapat berjalan dengan baik. Adapun kegiatan yang akan
kami lakukan selama seminggu ke depan adalah:
5 -- 9 Oktober 2009 = Situs SABDA Alkitab Pindah ke Server Baru
7 Oktober 2009 = Peluncuran SABDA exe
9 Oktober 2009 = Peluncuran Fitur Baru di Situs SABDA Alkitab (expository)
9 Oktober 2009 = Peluncuran Tutorial "SABDA Alkitab"
9 Oktober 2009 = Info SABDA.net

Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perayaan "15 Tahun
SABDA" dan bagaimana Anda bisa berpartisipasi, silakan berkunjung ke:
==> http://fb.sabda.org/info.php
atau menulis email ke:
==> < fb(at)sabda.org >
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e-humor 1651/Oktober/2009
Shalom,
Hidup orang Kristen harus merupakan hidup yang melayani. Tuhan Yesus datang ke
dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, kalau berbicara tentang pelayanan,
pasti banyak di antara kita yang sudah melakukannya, baik di gereja, sekolah, keluarga,
masyarakat, dan juga tempat kerja kita. Edisi humor minggu ini akan membawa kita
melihat dunia pelayanan dalam bidang-bidang tertentu. Yuk, simak humornya. Jangan
ketinggalan untuk membaca trivianya, ya! Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Kenangan Pengeras Suara
Seorang pria ingin membantu pelayanan gereja dengan menyumbang sebuah pengeras
suara. Pendeta gereja tersebut sangat senang dan mengumumkan hal ini kepada
jemaat.
Dia menjelaskan bahwa perangkat pengeras suara tersebut disumbangkan oleh
seorang jemaat. Sang pendeta berkata, "Pengeras suara ini diberikan sebagai bentuk
pelayanan dari seorang jemaat dan juga untuk mengenang sang istri yang telah
meninggal."
Ternyata, semasa hidupnya, istri pria tersebut selalu berbicara dengan volume suara
yang keras.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+4:5 >

Sumber:http://www.christian-jokes.net/Jokes/Church-Jokes/5-Who- donated-theloudspeaker.aspx

“

"Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!"
—Filipi 4:5—
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e-humor 1652/Oktober/2009
Melayani Saja
Karena jengkel dengan kebandelan anak-anaknya, sebelum berangkat ke luar negeri,
Pak Mario meninggalkan pesan yang ia kutip dari Matius 20:26. dan begitu anak
sulungnya membaca pesan itu, ia cepat-cepat mendekati adiknya.
"Hei, Bolly, kemarin kau bilang kau ingin jadi pembesar."
"Iya! Memang kenapa?" jawab adiknya. "Jadi pembesar kan enak. Tinggal perintah ini
dan itu dengan jari telunjuk, lalu marah-marah dengan kepalan di tangan."
"Bagus! Kalau begitu, tolong semirkan dulu sepatuku ini!"
"Ha! Apa hubungannya?"
"Nih, baca pesan Papa||:||Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah
ia menjadi pelayanmu."
"Huuuh...!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Efesus+4:2-3 >

Sumber:Senyum Sana Sini, hal. 142

“

"Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.

Tunjukanlah kasihmu dalam hal saling membantu. dan berusahalah memelihara
kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera."
—Efesus 4:2-3—
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e-humor 1653/Oktober/2009
Sama Saja
Melayani sebagai seorang guru memang banyak suka dan dukanya. Banyak pula kisahkisah lucu yang dapat mewarnai aktivitas pelayanan seorang guru.
Guru

: Bu, saya memunyai berita bagus dan berita buruk mengenai anak Anda, si Jhoni.

Orang tua
: Berita buruknya apa, Pak?
murid
Guru

:

Jhoni sering tidak mengerjakan PR. Dia juga senang membuat siswa lain
terganggu. Ribut dengan teman sebelahnya. Kadang suka menjahili guru lain.

Orang tua
: Lalu kabar baiknya apa, Pak?
murid
Guru

: Tidak setiap hari kami merasakan keusilannya.

Orang tua
: Ya, baguslah, berarti masih bisa diarahkan.
murid
Guru

: Maksud saya, dia juga murid yang paling sering absen!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Roma+12:7-8 >

Sumber:Redaksi <humor(at)sabda.org>

“

"Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah
kita mengajar; jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang
membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas; siapa
yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang
menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita."
—Roma 12:7-8—
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Trivia Humor
"Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang" (Ams. 17:22). Ada satu lagi yang juga mencuatkan kebenaran
sorgawi yang kekal. "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan
hati mematahkan semangat" (Ams. 15:13). Semua ini menunjukkan kaitan yang erat
antara hati yang gembira dengan kesejahteraan jasmani kita.
Baca selengkapnya
di:http://humor.sabda.org/pengaruh_hati_gembira_terhadap_kesehatan
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Stop Press: Perayaan 15 Tahun Sabda 12 -- 16 Oktober
2009
Kami mengucap syukur untuk kesetiaan dan dukungan yang Anda berikan bagi
pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), khususnya dalam rangka memeriahkan
15 Tahun SABDA. Beberapa kegiatan yang direncanakan telah berjalan dengan baik
minggu lalu. di antaranya:
•

Peluncuran SABDA Labs <http://labs.sabda.org/>
di situs ini, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi seputar SABDA, seperti
daftar bahan yang bisa didownload, tutorial instalasi, tutorial SABDA Alkitab,
informasi situs, pengembangan-pengembangan program/software SABDA, dan
berbagai berita SABDA lainnya.

•

Peluncuran Gadget "Search SABDA Alkitab" Gadget ini memungkinkan
pengunjung situs mencari kata, frasa, ayat Alkitab, nomor Strong, maupun
bahan-bahan terkait dengan kata atau frasa tertentu yang tersedia pada SABDA
Alkitab. Silakan ambil script gadget ini dan kemudian memasangnya di situs
Anda sendiri dari:
o http://alkitab.sabda.org/download.php
o http://labs.sabda.org/index.php/Pencarian_Alkitab

Doakan agar rencana-rencana yang lain juga dapat segera terealisasi.
Memasuki minggu kedua bulan Oktober ini, perayaan 15 Tahun SABDA juga masih
akan dilanjutkan dengan pengadaan beberapa acara, yakni:
12 Oktober 2009 = Mini Show SABDA Alkitab di Solo (1) Kegiatan ini sudah terlaksana dengan
baik. Tim SABDA telah memberi pelatihan pada 20 orang pendeta di Solo
pinggiran tentang bagaimana menggunakan situs SABDA Alkitab
<http://alkitab.sabda.org>. Doakan agar SABDA menjadi berkat.
13 Oktober 2009 = Peluncuran Facebook Application "Ayat Alkitab"
15 Oktober 2009 = Peluncuran CD Alkitab Audio (TB, BIS)
16 Oktober 2009 = Peluncuran Fitur Download SABDA.net

Besar harapan kami Anda mendukung kegiatan di atas dalam doa. Kiranya pelayanan
kita bersama ini diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan kemajuan yang lebih
mantap, kami ingin mengajak Anda memberikan masukan berupa kritik maupun saran.
Kirimkan masukan Anda lewat email < fb(at)sabda.org >. Kami percaya masukan Anda
akan membantu kelancaran pelayanan YLSA pada masa yang akan datang.
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Tuhan Yesus memberkati.

e-humor 1654/Oktober/2009
Shalom,
Mungkin masih banyak orang yang beranggapan bahwa pendeta itu lepas dari masalah
karena mampu mengatasi masalahnya dengan cepat. Bagaimana tidak? Pendeta
sendiri sering menolong orang lain mencari jalan keluar dari masalah mereka, tentunya
pendeta pun dapat dengan mudah keluar dari masalah. Namun, tidak seperti itu
kenyataannya. Pendeta juga manusia biasa, sama seperti manusia yang lain. Tidak
lepas dari masalah dan tidak lepas pula dari kelemahan. Oleh karena itu, kita pun harus
mendoakan semua pendeta yang ada agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik,
meskipun mereka sendiri tidak lepas dari berbagai permasalah hidup maupun
pelayanan. Sehubungan dengan pendeta, edisi kali ini akan menyajikan topik-topik
seputar pendeta. Selamat membaca!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Dilarang Parkir di Sini
Seorang pendeta mendapat kesukaran sehubungan dengan tempat parkir yang telah
disediakan untuk dirinya di halaman gereja. Agaknya, para pengunjung gereja memarkir
mobil mereka semaunya, walaupun jelas-jelas sudah ada tanda bahwa tempat itu
diperuntukkan bagi orang tertentu.
Pendeta itu mengira bahwa tandanya kurang jelas sehingga ia minta ditambahkan,
"Disediakan untuk pendeta". Namun kenyataannya, pengunjung gereja masih memarkir
kendaraan mereka di tempat itu juga. Mungkin diperlukan tanda yang lebih tegas lagi,
pikir sang pendeta. Kemudian ia mengubahnya menjadi: "Tuhan menyediakan tempat
ini untuk hamba-Nya". Namun, hal ini pun tidak membuahkan sesuatu yang diharapkan.
Akhirnya setelah merasa kesal, ia memunyai suatu ide yang bagus. Hasilnya adalah
bahwa sejak dipasang tanda yang terakhir itu, tidak ada seorang pun yang memarkir
mobilnya di tempat pendeta itu. Tandanya berbunyi: "Siapa yang memarkir mobilnya di
tempat ini diharuskan berkhotbah pada hari Minggu berikutnya".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+19:8 >
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Sumber:http://humorceria.blogsome.com/

“

"Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian,
mendapat kebahagiaan."
—Amsal 19:8—
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e-humor 1655/Oktober/2009
Buka Cabang di Surga
Pengusaha : Pak Pendeta, surga itu ramai atau sepi?
Pendeta

: Mengapa Bapak bertanya begitu?

Pengusaha : Kalau surga ramai dan prospeknya bagus. Saya sedang berpikir untuk buka
cabang perusahaan di sana!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+4:2 >

Sumber:Guyonan Alim, hal. 18

“

"Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi
menurut kehendak Allah."
—1 Petrus 4:2—
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e-humor 1656/Oktober/2009
Berdoa Menurut Daftar
Pendeta Andreas baru 3 bulan melayani di sebuah gereja. Pada suatu kebaktian
Minggu, ia disodori daftar yang cukup panjang dari orang-orang yang sakit. Ia merasa
kesulitan menghafal. Selain karena panjangnya daftar, ia juga belum mengenal semua
anggota jemaat. Ia sudah berusaha mengingat sedemikian rupa daftar orang yang sakit,
tetapi di tengah doa syafaatnya ia hanya ingat separuh dari daftar tersebut. Maka ia
mengatakan, "Tuhan kami juga mendoakan Saudara-Saudara lainnya yang sakit sesuai
dengan daftar anggota jemaat yang sakit, yang disodorkan pada saya hari ini."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+9:18 >

Sumber:Pak Pendeta, Buatlah Jemaat Stres!, hal. 90
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 43______________potong di sini
Siapakah aku? Ayahku adalah seorang polisi, pamanku adik laki-laki polisi, ibuku
seorang istri polisi, dan kakekku memiliki anak seorang polisi?
______________Kiriman 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 5 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 42_______________________
Shalom,
Wah, makin lama, makin seru nih kuisnya :) Coba saja lihat jawaban-jawaban di bawah
ini, ada bermacam-macam. Yuk, simak jawaban dari para penjawab kuis edisi yang lalu.
Tetap semangat untuk menjawab kuis berikutnya, ya! Selamat menikmati, Tuhan
memberkati.
•

Joko <jokosup(at)> = Jadi 8

•

y3nz3 <y3nz3(at)> = 10 + 2 = 12

•

TJIE Jennifer <J.Tjie(at)> = 12
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•

friska.m <friska.m(at)> = 12 BEBEK....

•

Angella Marryza <angel_marryza(at)> = 12

•

Paulus Cahyandaru

= 12
•

Rosaline <elizabeth_lyne(at)> = 10 + 2 = 12

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Delapan

•

Renni M. <rmorena(at)> = Jadi 12 bebek dooong,

•

Vera Yip <binamandiri(at)> = tetap 10 BEBEK...

•

David ~ pandj <pandj(at)> = ya jadi 12 dong...

•

feriawan ardiawanto <feriawan_a(at)> = D3L4P4N..

•

jeremy r <dragonfly_tango(at)> = jadi ada 12 bebek

•

Peniel Siregar <peniel.siregar(at)> = Total ada 12 bebek

•

mucoro <muroco(at)> = ada bebek 10 di kali(sungai) 2 = 12

•

Rudy Dwiantoro <balioffice01(at)> = tetep ada 10 bebeknya...

•

Siampa, Methy (Bagus Karya - PTI) <Methy.Siampa(at)> = Jadi 20

•

Tetacom Jakarta <teta_servis(at)> = 8 soalnya yg 2 ada di kali

•

Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)> = ada dua belas bebek

•

David Gunawan <david(at)> = jadi sekarang bebeknya ada 8 ekor. :D.

•

angela chitra <chau_sha(at)> = ya 10, khan semua masuk ke kali 2 :p

•

Santapan Pagi <sp(at)> = Ya tinggal 8, kan yang 2 di kali (sungai):)

•

sebastianus hendro <h_3ndr_0(at)> = ya...tetep aja jumlah bebeknya ada 10, yang dikali
sedang mandi yang 8 sedang berjemur.

•

Sorta Elfrida Hutagalung <sorta_hutagalung(at)> = Bebeknya tetep 10, di kali 2, yang 8
lagi ga tau dmna..di pinggiran kalinya mungkin.. Hehehhe...

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 42_______________________
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Ada bebek 10 di kali 2 jadi berapa?
Jawaban:12

“

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

206

”

HUMOR 2009
Stop Press: Perayaan 15 Tahun SABDA 19 -- 23 Oktober
2009
Banyak sukacita mewarnai minggu ketiga perayaan 15 Tahun SABDA. Selain jumlah
fan SABDA yang sudah melewati angka 1.000, peluncuran Aplikasi Facebook SABDA
Ayat juga telah mendapat sambutan yang hangat dari para penggunanya. Bagi Anda
yang ingin facebook-nya dihiasi dengan tampilan ayat setiap hari secara otomatis,
silakan menambahkan aplikasi SABDA Ayat melalui URL berikut ini.
==> http://apps.facebook.com/sabda_ayat/
Sementara itu, masih ada beberapa kendala untuk peluncuran Tutorial SABDA Alkitab
dan upgrade situs SABDA.net. Kami mohon dukungan doa dari Anda semua agar
kedua proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Memasuki perayaan minggu ke-3 ini, ada beberapa acara yang akan YLSA laksanakan,
yaitu:
•
•
•
•

Peluncuran CD Image SABDA (ISO)
Dimulainya Pemilihan (Polling) Karya Slogan, Desain Stiker SABDA, dan Desain T-Shirt
SABDA
Peluncuran Gadget "AYATIZER"
Peluncuran upgrade CD Alkitab Audio (TB dan BIS)

Doakan agar semua rencana tersebut berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi
banyak orang.
Terima kasih, Tuhan memberkati.
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e-humor 1657/Oktober/2009
Shalom,
Pelanggan e-Humor yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kita sudah tiba pada
penghujung bulan Oktober ini. Meski sekarang "tanggal tua", kita tetap bersukacita
tentunya :) Dan, selama tertawa tidak dilarang, tertawalah sesering mungkin ... apalagi
tertawa itu merupakan salah satu obat paling mujarab yang dianugerahkan Tuhan
kepada manusia, yang manfaat selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui trivia humor
di edisi ini. Humor-humor yang kami sajikan dalam edisi ini tentang kakek-kakek.
Walaupun mereka sudah tua, tapi mereka tetap bersemangat dalam segala hal loh. Ikuti
kisah mereka, yuk ....
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Pasti Keluar
Terjadi kecelakaan hebat dalam terowongan kereta api. Semua penumpang yang
selamat terjebak di tengah terowongan. Saat itu semuanya panik, banyak penumpang
yang berteriak, "Kita tidak bisa keluar, kita terjebak, kita akan mati."
Tiba-tiba seorang pak tua berteriak, "Tenang-tenang, kita semua pasti akan keluar,
saya
jamin!!"
Kemudian
suasana
menjadi
tenang.
Lalu, seorang penumpang bertanya: "Bagaimana caranya keluar? Semua jalan keluar
tertutup?"
Dengan tenang, pak tua menjawab: "Kita pasti keluar di koran besok ...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+124:8 >

Sumber:Renungan Manna Sorgawi, edisi September 2009, hal. 45

“

"Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi."
—Mazmur 124:8—
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e-humor 1658/Oktober/2009
Demam Facebook
Seorang kakek menghampiri cucunya yang sedang sibuk mengutak-atik handphone.
Kakek : Cu, dari tadi kakek melihatmu ketawa-ketiwi. Kamu kenapa, Cu?
Cucu : Iya, Kek. Aku baru aja punya facebook. (Sambil tetap sibuk dan tidak memedulikan si
kakek.)
Kakek : Memangnya facebook bisa bikin ketawa-ketiwi ya, Cu?
Cucu : Iya, Kek!
Kakek : Wah, kebetulan. Cu, tolong belikan facebook buat kakek. Kakek lagi suntuk nih ....
Cucu : ????
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+15:11 >

Sumber:Redaksi e-Humor

“

"Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah, dan perkataan yang dengan lemah lembut
ditujukan kepadamu?"
—Ayub 15:11—
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e-humor 1659/Oktober/2009
Cincinnya Lunas
Sepasang kakek dan nenek duduk berdua di taman untuk merayakan ulang tahun
pernikahan mereka yang ke-50.
Nenek : Apa hadiahmu buatku, Kek?
Kakek : Ini, Nek (sambil memberikan sebuah cicin). Cincin ini sekarang resmi menjadi milikmu.
Nenek : Lho? ini khan cincin pernikahan kita yang hilang dulu?!
Kakek : Iya, Nek. Cicilannya sudah lunas hari ini.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+145:18 >

Sumber:Redaksi e-Humor

“

"TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang
berseru kepada-Nya dalam kesetiaan."
—Mazmur 145:18—
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Trivia Humor
Tertawa 5 -- 10 menit bisa merangsang pengeluaran endorphine dan serotonin, yaitu
sejenis morfin alami tubuh dan juga metanonin. Ketiga zat ini merupakan zat yang baik
buat otak. Kalau tubuh dirangsang untuk mengeluarkan zat-zat ini, kita akan merasa
lebih tenang.
Baca selengkapnya
di:http://humor.sabda.org/senyum_dan_tawa_sehatkan_jiwa_dan_raga
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e-humor 1660/November/2009
Shalom,
Peraturan ada di mana pun kita berada. Baik dalam keluarga maupun di tengah
masyarakat. Apakah kita sering melanggar peraturan-peraturan yang telah diberikan?
Mungkin secara tidak sengaja kita pernah melakukannya :) e-Humor edisi minggu
pertama bulan November ini menyajikan kisah-kisah lucu seputar langgar-melanggar
peraturan. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Simak aja, yuk! Eits, jangan ketinggalan
jawab kuisnya juga, ya! Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

"No Smoking"
Meskipun sudah tahu di dalam ruangan "department store" itu dilarang merokok, Rudi
yang mahasiswa itu terus mengisap rokoknya dengan nikmat.
"Maaf, Mas, rokoknya!" tegur seorang pramuniaga sambil menunjuk tulisan "No
Smoking" di dinding.
"Lho, kenapa? Bukankah tulisan itu artinya 'Selamat Datang'?" jawab Rudi berlagak
bodoh.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+15:5 >

Sumber:Majalah Humor Agustus 1992

“

"Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah
bijak."
—Amsal 15:5—
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e-humor 1661/November/2009
Dilarang
Pukul 23.00, seorang pemuda menaiki bis yang konon adalah bis setan. Terdorong oleh
rasa ingin tahunya, pemuda itu duduk di dekat sang sopir bus. Suasana di dalam bus
sunyi senyap. Hanya ada beberapa orang yang duduk berpencar dan tatapan mereka
kosong. Untuk mencairkan perasaan ngeri yang dirasakan, dia mencoba membuka
perbincangan dengan sang sopir.
"Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi sopir bus seperti ini?" tanya sang pemuda.
Sopir bus terdiam tanpa memedulikan pertanyaan si pemuda.
"Pak, kenapa Bapak diam saja?!" tanyanya sekali lagi dengan nada yang agak
meninggi karena mulai gugup.
Tanpa berkata apa-apa, sang sopir menghentikan bisnya, dia menoleh dengan wajah
garang lalu tangannya menunjuk papan yang bertuliskan: "Dilarang Berbicara dengan
Sopir".
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ulangan+31:6 >

Sumber:Redaksi e-Humor

“

"Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka,
sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan
membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."
—Ulangan 31:6—
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e-humor 1662/November/2009
Dilarang Berjualan
Seorang pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di pinggir jalan sebuah kota
besar. Tanpa sadar, dia beristirahat di bawah papan yang bertuliskan:"Pedagang Kaki
Lima Dilarang Berjualan di Sini".
Selang beberapa waktu, petugas keamanan lingkungan menghampiri dan menegurnya,
"Hei, Pak, lihat papan itu (sambil menunjuk papan yang terpampang tepat di atasnya).
Bapak dilarang berjualan di sini. Bapak bisa kena denda!!"
Dengan tenang pedagang itu menjawab, "Lho Pak, kenapa saya dikenakan denda kalau
saya sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Bapak yang harus memerhatikan tulisan
di papan itu. di situ khan tertulis pedagang kaki lima. Sedangkan saya kan hanya
pedagang yang kakinya dua!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Pengkhotbah+8:5 >

Sumber:Redaksi e-Humor
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 44______________potong di sini
Banyak orang mengejarku, memperebutkan diriku sampai-sampai timbul perkelahian.
Tapi setelah mereka mendapatkanku, aku disia-siakan hingga akhirnya aku masuk ke
dalam tempat yang mereka inginkan. Apakah aku?
______________Kiriman 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 5 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 43_______________________
Shalom,
Wah, banyak juga jawaban-jawaban yang benar :) Kuis minggu lalu terlalu gampang kali
ya ...? Oke, kuis kali ini pasti lebih seru. Jangan ketinggalan untuk ikut menjawabnya,
ya!! Tuhan memberkati.
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•

friska.m <friska.m(at)> = POLISI...

•

y3nz3 <y3nz3(at)> = Saya anak polisi

•

Ahardy <ahardy(at)> = Aku anak polisi

•

TJIE Jennifer <J.Tjie(at)> = anak polisi

•

Agus D. <agus.d78(at)> = Aku seorang Polisi

•

Rejeki, Titi <Titi.Rejeki(at)> = Anaknya Polisi

•

adi wibawa <adheetan(at)> = anak seorang polisi

•

Siska Rahayu <siska.rahayu(at)> = Anak seorang polisi

•

Rosaline <elizabeth_lyne(at)> = anak seorang polisi :p

•

Angella Marryza <angel_marryza(at)> = anaknya polisi...

•

Matahari Venni <matahari.venni(at)> = Anak seorang polisi

•

BALI Office <balioffice01(at)> = saya adalah anak seorang polisi

•

Apriyanto <apriyanto(at)> = ANAK SEORANG POLISI.... bener khan ??

•

amalia gitayantri kurniawati <amalia_180187(at)> = anak polisi.. =)

•

Siampa, Methy (Bagus Karya - PTI) <Methy.Siampa(at)> = Aku adalah anak seorang
polisi, ayahku kan polisi ;))

•

Sorta Elfrida Hutagalung <sorta_hutagalung(at)> = seorang anak polisi (terlepas tu anak
kandung atau bukan)

•

angela chitra <chau_sha(at)> = ya anaknya polisi.. khan ayahnya seorang polisi... :D

•

Coen Alfred Hukom <me(at)> = Cucunya yang anaknya polisi, Anaknya yang suaminya
polisi, ponakannya yang adik laki-lakinya polisi dan Anaknya polisi.

•

Jessica Wilona <jessica.chika(at)> = jawabanx kayaknya dan mungkin aja bisa jadi ..
apa yaaa???? kok bingung ya??? oh aku tauu!!! kayaknya mungkin juga hal ini terjadi
aja kyak misalnya ya gitu pokoknya bisa jadi banget itu bisa jadi anak polisi. betul gag!??
mungkin juga. kan ayahnya polisi, bener gag? true gag see????

•

Tonny Sutedja" <ton_sut(at)> = Aku adalah ANAK polisi

•

Idwan Pandiangan <idwanpdgp_0509(at)> = anak anggota polisi
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•

yulli soemilat <yulli_soemilat(at)> = pasti anak polisi, iya khan ^__^

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 43_______________________
Siapakah aku? Ayahku adalah seorang polisi, pamanku adik laki-laki polisi, ibuku
seorang istri polisi, dan kakekku memiliki anak seorang polisi?
Jawaban:Anak Polisi

“

"Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan
hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan,"
—Pengkhotbah 8:5—
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Stop Press: Publikasi YLSA Sudah Merambah Facebook
Puji Tuhan, kerinduan YLSA (lihat http://blog.sabda.org/2009/09/18/ylsa-merambah-kefacebook/) untuk merambah ke Facebook akhirnya terlaksana juga. Sekarang, hampir
semua publikasi YLSA sudah memiliki sebuah halaman di Facebook. Berikut adalah
daftar halaman Facebook publikasi YLSA beserta alamat URL-nya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bio-Kristi (http://fb.sabda.org/biokristi)
e-BinaAnak (http://fb.sabda.org/binaanak)
e-Buku (http://fb.sabda.org/buku)
e-Doa (http://fb.sabda.org/doa)
e-Humor (http://fb.sabda.org/humor)
e-JEMMi (http://fb.sabda.org/misi)
e-Konsel (http://fb.sabda.org/konsel)
e-Penulis (http://fb.sabda.org/penulis)
e-Reformed (http://fb.sabda.org/reformed)
e-Wanita (http://fb.sabda.org/wanita)
Kisah (http://fb.sabda.org/kisah)
e-Leadership (http://fb.sabda.org/lead)
ICW (http://fb.sabda.org/icw)

Melalui sarana Facebook ini, kami berharap para pelanggan publikasi YLSA dapat
semakin akrab berinteraksi. Mari kita warnai Facebook dengan persekutuan antaranakanak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama-Nya saja yang
semakin dipermuliakan!
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e-humor 1663/November/2009
Shalom,
Hari ini, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari Pahlawan :) Ayoooo .... siapa
yang tidak ingat? ;> Pastinya semua ingat donk .... Semoga peringatan akan hari ini
menjadi motor penggerak bagi kita untuk terus berusaha menjadi manusia berkualitas
agar dapat memajukan dan mengembangkan bangsa ini. Ingat ... ingat ... kebebasan
yang sekarang ini kita raih tidaklah gratis ...!
Oke, selamat menyimak humor-humor bertema pahlawan dan trivia humor yang sudah
kami sajikan, ya ...! GBU!
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Dian Pradana
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/humor

Pahlawan Perang
Polem adalah seorang serdadu yang sudah kenyang ditugaskan di daerah konflik. Oleh
tetangganya, Polem dijuluki pahlawan perang. Tapi Polem harus membayar mahal
karena banyak anggota tubuhnya yang sudah palsu akibat luka-luka semasa bertugas
di medan tempur. Kaki Polem palsu, tangannya palsu, dan berbagai anggota tubuh
lainnya juga palsu. Tapi ada satu kebiasaan Polem yang tak hilang. Yaitu
kegemarannya main taruhan. Suatu hari, Polem bertaruh dengan tetangganya, si Robi.
Polem : Robi, ayo kita bertaruh.
Robi

: Taruhan apa, Pak Polem?

Polem : Saya akan menggigit telinga saya sendiri.
Robi

:

Ah, mana mungkin ada orang bisa menggigit telinga sendiri. Melihat tanpa cermin pun
tidak bisa. Apalagi menggigit.

Polem : Makanya, taruhan Rp 500 ribu, yuk!
Robi

: Oke, siapa takut.
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Setelah disepakati, Polem pun melepas telinga palsunya dan menggigitnya. Robi jelas
kesal karena kalah taruhan. Keesokan harinya, Polem menantang Robi taruhan lagi.
Polem : Mau taruhan lagi, Rob?
Robi

: Oke, tapi saya yang pilih jenis taruhannya.

Polem : Oke, no problem.
Robi

: Kalau Pak Polem bisa menggigit mata sendiri, saya bayar 1 juta.

Robi berani bertaruh seperti itu karena Polem bisa melihat dengan jelas dan tidak buta.
Maka tidak mungkin ia melepas bola matanya. Karena bola mata itu asli. Tapi dasar
Polem si Pahlawan Perang, dia pun tetap nekat.
Polem : Oke, saya setuju!

Polem pun segera melepas gigi palsunya, dan menggigitkan gigi itu ke matanya sendiri.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ayub+28:28 >

Sumber:http://ketawalucuhumor.blogspot.com/

“

"tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan,

itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi."
—Ayub 28:28—
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e-humor 1664/November/2009
Puisi Pahlawan Kecil
Aku pahlawan kecil
Biarpun tubuhku kecil
Namun nyaliku tidak kecil
Aku gagah berani
Pantang mundur
Semangat tak pernah kendur
Bila penjajah datang aku serang
Bila penjajah menyerang aku bilang,
"Idiih ... beraninya sama anak kecil!!!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+2:5 >

Sumber:Redaksi

“

"Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada

kekuatan Allah."
—1 Korintus 2:5—
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e-humor 1665/November/2009
Siapa Dulu Dong ....
Pulang sekolah, Doni melapor pada ayahnya, "Yah, lihat nih. Doni jadi ketua regu!"
"Hebat, siapa dulu dong bapaknya!"
Ketika sedang istirahat, Yanti menyuguhkan minuman untuk keluarga. "Enak, lho teh
bikinan Yanti," puji ayahnya.
"Siapa dulu dong ibunya!" sindir ibunya.
Keesokan harinya, pulang sekolah Yanti bercerita pada ibunya, "Bu, tadi Yanti
menolong menyeberangkan jalan orang tua yang buta." "Bagus, siapa dulu dong
ibunya!"
Tiba-tiba Doni pulang diantar seorang polisi. "Anak ini terlibat perkelahian dengan
teman-teman sekolahnya," kata polisi. yang lain pada melongo keheranan. "Kok kalian
pada melongo semua?" tanya polisi.
"Saya kira ayahnya akan memberikan pujian," jawab ibunya kalem.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Petrus+5:5 >

Sumber:Majalah Humor Edisi Agustus 1992, hal. 30

“

"Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada

orang-orang yang tua. dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap
yang lain, sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang
yang rendah hati."
—1 Petrus 5:5—
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Trivia Humor
Senyuman itu mencerminkan sukacita dalam hati seseorang meski hidupnya tidak
berkelimpahan secara materi. Senyuman sejati datang setelah orang mengenal Allah,
memercayai dan menaati firman-Nya, yakin akan pengampunan dosa, memiliki hidup
kekal, dan menantikan kemuliaan di surga. Orang percaya yang bergantung kepada
Allah untuk mendapatkan berkat-berkat ini akan mampu tersenyum walau dalam
kesengsaraan.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/senyum_sukacita
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e-humor 1666/November/2009
Shalom,
Bagaimanakah suasana hati Saudara saat ini? Kiranya selalu dalam keadaan yang
baik, ya :) Jikalau ada yang merasa kurang baik, e-Humor siap menghibur Anda :). eHumor edisi minggu ini menyajikan humor tentang akal-akalan anak-anak. Tanpa sadar,
orang dewasa sering kalah akal dengan anak-anak. Sejalan dengan pertumbuhan fisik
mereka, pertumbuhan akalnya pun tidak ketinggalan jauh. Ingin tahu bagaimana
mereka? Yuk, simak humornya! Oh iya, minggu ketiga tetap ada kuis loh, jangan
lewatkan kuisnya juga, ya!
Tuhan memberkati.
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/

Darah Biru
Entah di rumah, di sekolah, atau bahkan di tempat kerja. Entah orang tua, pemuda,
remaja, bahkan anak-anak. Entah laki-laki atau perempuan, "membicarakan orang lain"
pasti menjadi bumbu yang sedap ketika kita berbincang-bincang dengan orang-orang di
sekitar kita. Apalagi jika bersama dengan teman-teman dekat. Sebagai contoh, di saat
istirahat sekolah. Dua siswi sedang makan di kantin.
Siti : Ssst ..., kamu tahu ngga kalau di tubuh Rini itu juga mengalir darah biru?
Sari : Masa, sih? Dari ayahnya atau ibunya?
Siti : Dari transfusi darah waktu dia kecelakaan dulu.
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Korintus+11:6 >
______________________________________________________________________

Sumber:Redaksi

“

"Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal
pengetahuan; sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di
dalam segala hal."
—2 Korintus 11:6—
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e-humor 1667/November/2009
Keramas Tanpa Busa
"Sungguh hebat! Kini sampo pun dibuat tanpa mengeluarkan busa. Betul-betul
memahami arti pencemaran lingkungan," ujar seorang ayah kepada anak gadisnya
sehabis keramas.
Sang anak gadis lalu pergi ke kamar mandi untuk mengecek sampo apa yang
digunakan ayahnya. Setelah itu, dia segera menemui ayahnya lagi.
"Ha ha ha ... rupanya Bapak tadi keramas pakai hand & body lotion."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+2:1 >

Sumber:Thatik_tux < bona_itik(at) >

“

"Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita
jangan hanyut dibawa arus."
—Ibrani 2:1—
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e-humor 1668/November/2009
Payung
Terjadi percakapan antara seorang bapak yang menyombongkan payung barunya
kepada seorang anak tetangganya.
Bapak : Berapa umurmu, Nak?
Anak : 6 tahun.
Bapak : 6 tahun? Kok dengan payungku saja lebih tinggi payungku? Ha ha ha ....
Anak : Hhmm ..., memangnya payung Bapak umurnya berapa?
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Hosea+14:9a >

Sumber:Redaksi
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 45______________potong di sini
Siapa nama orang yang pernah membunuh seperempat jumlah manusia di bumi?
______________Kiriman 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 5 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 44_______________________
Shalom,
Nah, kuis kali ini lebih sulit dijawab, bukan? he ...he .... Yuk, simak jawaban dan para
penjawabnya! Oh iya, jangan ketinggalan ikutan kuis berikutnya ya! Tuhan memberkati.
•

adi wibawa <adheetan(at)> = uang

•

Y3nz3 <y3nz3(at)> = UANG. Bener khan?
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•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Bola

•

beth parapat <beth_parapat(at)> = uang

•

Pin Tarigan <tigan_oi(at)> = Pasti bola!

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Bola

•

chietra tobing <kresz_87(at)> = bola kaki

•

Apriyanto <apriyanto(at)> = BOLA (sepakbola)..... :-)

•

Apriliani, Fransiska <Fransiska.Apriliani(at)> = sebuah bola kaki

•

HRD PT. RC Grease&Lubricants <hrd.rcgl(at)> = Makanan dan Minuman

•

Widi Putro <wputro(at)> = BOLA SEPAK ... AYO AC MILAN, KAMU BISA!!!

•

Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)> = bola. semua jenis bola kecuali
bolaemon.

•

Venni <matahari.venni(at)> = Bola. Tepatnya bola kaki. Habis dikejar-kejar ditendangtendang. Ya ga??

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 44_______________________
Banyak orang mengejarku, memperebutkan diriku sampai-sampai timbul perkelahian.
Tapi setelah mereka mendapatkanku, aku disia-siakan hingga akhirnya aku masuk ke
dalam tempat yang mereka inginkan. Apakah aku?
Jawaban:Bola Kaki
______________________________________________________________________

“

"Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia
mengetahuinya"
—Hosea 14:9a—

227

”

HUMOR 2009

e-humor 1669/November/2009
Shalom,
Lelah ketika meniti jalan kehidupan merupakan hal yang wajar karena setiap orang pasti
memunyai titik kejenuhan dalam hidupnya. Untuk mengembalikan antusias seperti
semula, kita membutuhkan waktu khusus untuk kembali merenungkan makna hidup
kita. Seperti ayat firman Tuhan yang mengatakan "hati yang gembira adalah obat".
Pernyataan di atas dapat kita terapkan dalam hidup kita pada saat hidup ini mulai
kehilangan makna. Redaksi telah menyiapkan beberapa wacana untuk kita simak
bersama, dan jangan lupa untuk menjawab kuis yang sudah redaksi siapkan. Selamat
menyimak.
In Christ,
Redaksi Tamu e-Humor,
Desi Rianto
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/ http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/humor

Tanam Seribu Pohon
Pak Anton, Ketua RT di Kampung Sewu, mengadakan acara "Tanam Seribu Pohon".
Setiap warga mendapatkan satu tanaman. Ada seribu warga yang ikut berpartisipasi,
baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak. Setelah hari petang, acara
diakhiri dengan makan bersama-sama.
Setelah berdoa makan, Pak Anton mengecek tanaman yang telah ditanam. Apakah
benar-benar berjumlah seribu. Selang beberapa waktu menghitung, tanamannya
ternyata kurang satu. Segera ia mengumumkannya kepada warga ketika tiba-tiba
seorang anak mendatanginya dan berkata:
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Filipi+3:16 >

Sumber:Redaksi

“

"Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang
telah kita tempuh."
—Filipi 3:16—
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e-humor 1670/November/2009
Telur Atau Ayam
Seorang guru ilmu alam mengajar tentang peduli lingkungan dan rantai makanan yang
terjadi dalam suatu komunitas.
Guru : Anak-anak, tanaman adalah produsen. Jadi kita harus merawat tanaman dengan baik
supaya kita dapat makan daging dari proses rantai makanan tersebut.
Siswa : Dagingnya itu berupa daging sapi, daging kambing, dan daging ayam ya Bu?
Guru : Yak, betul! O ya, Anak-Anak, ayam dan telur itu duluan mana? (Tanya sang guru,
iseng).

Sebagian siswa menjawab "telur" dan sebagian lagi menjawab "ayam". Tapi ada satu
murid yang diam tak menjawab. Ketika ditanya oleh gurunya, dia menjawab, "Kalau
saya pilih ayam bakar saja, Bu!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+18:2 >

Sumber:Redaksi

“

"Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya."
—Amsal 18:2—
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e-humor 1671/November/2009
Banjir
Guru : Anak-anak, masih banyak di antara kita yang tidak taat pada peraturan bahwa kita tidak
boleh membuang sampah sembarangan. Hasilnya, terjadilah banjir yang menimpa
beberapa teman kita, khususnya Doni yang rumahnya berada di pinggir sungai. Oh ya
Don, apa yang kamu lakukan waktu banjir? Pasti kamu kerepotan membantu orang
tuamu, bukan?
Doni : Enggak, Bu. Saya belajar berenang!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Ibrani+10:24 >

Sumber:Redaksi

“

"Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan
dalam pekerjaan baik."
—Ibrani 10:24—
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Trivia Humor
Tertawa rupanya menyebabkan tubuh berolahraga kardio yang membuat sistem
pernapasan bekerja lebih baik. Tertawa memunculkan pola napas yang khas yang
dapat menurunkan zat residu pernapasan yang tersisa di paru-paru dan
menggantikannya dengan udara yang kaya oksigen. Manfaatnya, tentu saja, dapat
menurunkan tingkat uap air dan karbondioksida dalam paru-paru yang secara tak
langsung mengurangi risiko infeksi paru-paru.
Baca selengkapnya
di:http://humor.sabda.org/manfaat_dari_tertawa_tersenyum_gembira
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e-humor 1672/Desember/2009
Shalom,
Tidak terasa kita telah tiba pada bulan terakhir tahun 2009. Bulan Desember merupakan
bulan yang menyenangkan. Ada banyak kesibukan untuk mempersiapkan Natal, baik di
keluarga, di gereja, atau di tempat kerja.
Nah, untuk lebih menghangatkan suasana Natal di musim penghujan ini, redaksi pun
telah menyiapkan humor-humor untuk Anda semua. Biarlah melalui sajian-sajian eHumor sepanjang bulan Desember ini, kita terus merasakan sukacita di tengah
padatnya kesibukan Natal dan akhir tahun. Selamat membaca dan jangan lupa
menjawab kuis yang tersaji di edisi ini, ya ....
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/humor/

Siapa Berani??
Setelah pertunjukan sirkus untuk memeriahkan acara Natal di sebuah desa terpencil,
pemilik sirkus memarahi seorang penjaga binatang.
Pemilik sirkus : Kenapa kau tidak pernah menutup pintu kandang singa waktu malam?
Penjaga

: Tenang saja, Pak. Siapa sih yang berani mencuri singa?
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ayub+15:2 >

Sumber:Redaksi

“

"Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong, dan
mengisi pikirannya dengan angin?"
—Ayub 15:2—
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e-humor 1673/Desember/2009
Suhu
Elizabeth yang sedang mengunjungi orang tuanya untuk merayakan hari Natal bersama
sedang diinterogasi sang mama mengenai caranya memandikan bayi.
Mama

:

Elizabeth, jika kau memandikan bayimu, apakah kau menggunakan termometer
untuk mengukur suhu airnya seperti yang pernah aku katakan padamu?

Elizabeth : Tidak, Ma, aku bisa kok mengetahui suhu airnya tanpa menggunakan termometer.
Kalau airnya terlalu panas, kulit bayiku akan berubah menjadi merah, kalau airnya
terlalu dingin, kulitnya akan berubah menjadi biru.
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+6:20 >

Sumber:The Big Book of Jokes & Riddles, p.375

“

"Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu."
—Amsal 6:20—
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e-humor 1674/Desember/2009
Telat Malam Natal
Cindy, kenapa kau berteriak dan menjerit-jerit seperti itu? Sungguh menakutkan
Mama : suaramu itu!! Cobalah bermain seperti Eddie. Lihat tuh, dia hanya diam saja tidak
bersuara!
Mary : Tentu saja Eddie cuma diam, Ma! Karena itu bagian dari permainan kami. Kami sedang
bermain drama yang berjudul "Telat Malam Natal". Eddie berperan sebagai papa yang
pulang terlambat, dan aku adalah Mama!
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+37:30 >

Sumber:Redaksi
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 46______________potong di sini
Setiap hari orang melepas kepergiannya. Apakah itu?
______________Kiriman 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 5 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 45_______________________
Shalom,
Kuis kali ini hampir 100% dijawab dengan benar! Sip! Teman-teman memang hebat!
Tidak perlu lama-lama. Yuk, simak jawaban dan nama para penjawabnya.
•

Maria Utomo <vale_iea46(at)> = kain

•

Markus Dihanto <mdihanto(at)> = KAIN

•

Tirta sukma <tirta.sukma(at)> = KAIN

•

Willy Nuradi <willy.nuradi(at)> = Kain
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•

Hanna Djayaputra <nadjayap(at)> = KAIN

•

Monica silviani <monica_aoc(at)> = Kain

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Kain

•

Charles simanjuntak <ichthyes(at)> = KAIN

•

Ronlei P Panggabean <ronlei.panggabean(at)> = KAIN

•

Daniel Indra Purnomo <indowira_putra(at)> = kain (anak adam)

•

Majiah, Aldo Elam (PT MII - PTI) <AldoElam.Majiah(at)> = KAIN....

•

Fera Gunawan <f3r4.gunawan(at)> = Gak tau..belum lahir waktu itu

•

L. Bernard Siburian <bernard(at)> = Jawabannya KAIN karena manusia yang ada pada
saat itu adalah ADAM, HAWA, KAIN dan HABEL

•

Bambang SP (Yongky) <bambang.yongky(at)> = Kain, karena membunuh Habel. Kan
manusia di bumi waktu itu||:||Adam, Hawa, Kain dan Habel

•

Falentino Sukatendel <falentino(at)> = KAIN...karena yang ada waktu itu adalah Adam,
Hawa, Kain dan Habel. Dibunuh satu ... ya jadi 1/4 deh.

•

Jekson K Sinaga <milis4jack(at)> = Kain. Saat Kain membunuh Habel, adiknya, jumlah
manusia di bumi adalah 4.

•

David ~ pandj(at)> = "KAIN", soalnya di bumi waktu itu baru 4 orang, he..he..he..

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 45_______________________
Siapa nama orang yang pernah membunuh seperempat jumlah manusia di bumi?
Jawaban:Kain

“

"Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum."
—Mazmur 37:30—
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e-humor 1675/Desember/2009
Shalom,
Semakin hari Natal semakin dekat. Sudahkah Anda mempersiapkan Natal? Apa saja
persiapan Anda? e-Humor minggu ini menyajikan humor tentang persiapan Natal. Baik
yang disiapkan oleh anak-anak sekolah minggu maupun orang-orang yang sudah lanjut
usianya. Penasaran bagaimana serunya mereka mempersiapkan Natal? Yuk, simak
humornya! Jangan lupa juga untuk membaca trivia humornya ya .... Selamat menyimak!
In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/humor/

Hiasan Natal
Guru sekolah minggu sibuk mengurus keperluan untuk persiapan ibadah Natal di pos
masing-masing. Setiap anak wajib membawa hiasan Natal untuk mendukung acara.
Ada beberapa anak yang membawa kertas emas, ada beberapa lainnya yang
membawa pita, kaus kaki merah putih, lilin warna-warni, dan hiasan-hiasan Natal
lainnya.
Tiba-tiba seorang anak yang terkenal nakal di pos tersebut masuk dan tidak membawa
hiasan apa-apa. Sang guru lalu bertanya, "Jo, apakah kamu tidak membawa hiasan
Natal seperti teman-temanmu yang lain?"
"Enggak, Bu. Tapi saya membawa sesuatu yang penting!"
Lalu dia mengeluarkan korek api, "Ini, Bu. Kalau ngga ada korek ini. Ibu mau
menghidupkan lilin dengan apa?"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+16:10 >

Sumber:Redaksi

“

"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara
besar. dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam
perkara-perkara besar."
—Lukas 16:10—
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e-humor 1676/Desember/2009
Papa Pelit
Seorang suami yang pelit bercakap-cakap dengan istrinya sehari sebelum hari Natal
tiba.
Istri

: Pa, Mama minta uang. Mama harus belanja untuk persiapan Natal. Kita butuh pohon
Natal, kalkun, dan beberapa hadiah untuk anak kita.

Suami : Ma, Mama tahu ngga hal yang penting yang seharusnya kita persiapkan untuk Natal?
Istri

: Apa, Pa?

Suami : Tubuh, roh, dan jiwa kita.
Istri

: Idih, Papa itu emang pelit, sih!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=2Timotius+3:2 >

Sumber:Redaksi

“

"Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual
dan menyombongkan diri,"
—2 Timotius 3:2—
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e-humor 1677/Desember/2009
Gigi Baru
Aldo

: Kek, Apa yang Kakek persiapkan untuk Natal kali ini, Kek?

Kakek : Gigi palsu yang baru, Cu!
Aldo

: Lho?

Kakek : Iya, supaya Kakek bisa makan daging sepuasnya!
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Markus+1:2 >

Sumber:Redaksi

“

"Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya, Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku
mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagi-Mu;"
—Markus 1:2—
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Trivia Humor
Dari hasil penelitian para ahli, terbukti kalau humor dapat mengurangi tingkat
kecemasan seseorang, meningkatkan kesehatan mental, sebagai "antidote" dari stres,
kepribadian menjadi dewasa, dan membuat diri Anda menjadi seorang yang kreatif.
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/humor_terapi_selera_humor_tinggi
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e-humor 1678/Desember/2009
Shalom,
Pada bulan Desember pastinya kita tengah sibuk dengan berbagai macam aktivitas
Natal kita, bukan? Semoga kesibukan Anda kali ini tidak sampai mengganggu
hubungan Anda dengan Tuhan dan sesama, ya .... Untuk mendampingi Anda di tengahtengah kesibukan Natal, redaksi sudah menyiapkan humor-humor yang diharap bisa
menyegarkan Anda dari berbagai aktivitas yang melelahkan :> O ya, Jangan kelewatan
untuk menyimak jawaban kuis dan kuis selanjutnya pada edisi kali ini, ya! Tuhan
memberkati.
In Christ,
Staf Redaksi e-Humor,
Ami Grace
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/

Mengasihi
Setelah mendengar khotbah Natal tentang saling mengasihi, seorang anak meminta
sesuatu kepada ibunya untuk diberikan kepada bapak-bapak tua yang menurutnya
butuh petolongan.
"Bu, boleh saya minta uang Rp 500,00 untuk Bapak tua yang menjerit-jerit di luar itu,
Bu?"
"Oh tentu saja, Nak. Tapi, apa sih yang dijeritkan Bapak tua itu?"
"Es krim! Es krim! Rp 500,00 saja!"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Yohanes+2:10>

Sumber:Redaksi

“

Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan

di dalam dia tidak ada penyesatan.
—1 Yohanes 2:10—
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e-humor 1679/Desember/2009
Kahlil Gibran
Sepanjang liburan Natal, seorang guru memberi tugas kepada semua muridnya untuk
membuat puisi dan dikumpulkan pada saat masuk kembali.
Pada saat semua murid telah mengumpulkan tugas, sang guru meminta seorang
muridnya tinggal di kelas sebentar seusai pelajaran. Sambil memegang kertas tugas
murid tersebut, guru itu bertanya, "Apakah puisi ini kau sendiri yang membuatnya?"
"Setiap kata, Pak!" jawab sang murid bangga.
"Kalau begitu, sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu dengan Anda,
Tuan Kahlil Gibran," sahut guru itu sambil tersenyum, "Kupikir, Anda sudah meninggal
puluhan tahun yang lalu...."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Kolose+3:9 >

Sumber:Redaksi

“

"Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan

manusia lama serta kelakuannya,"
—Kolose 3:9—
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e-humor 1680/Desember/2009
Khotbah Natal
Seorang pendeta senior pergi untuk menghadiri acara pernikahan anaknya di luar
negeri selama 1 minggu. Ia menyerahkan khotbah untuk malam Natal kepada pendeta
pembantunya. Setelah ia kembali dari luar negeri, ia bertanya kepada anggota jemaat,
"Bagaimana khotbah pada malam Natal kemarin lusa?"
"Bagaimana ya, Pak. Khotbahnya amat membosankan. Tidak ada nilai-nilainya"
Saat bertemu dengan pendeta pembantunya, ia menanyakan hal yang sama
kepadanya. Si pendeta muda menjawab, "Cukup baik acaranya. Namun aku tidak
sempat mempersiapkan khotbahku karena sibuk mempersiapkan acara itu sendiri. Tapi,
aku beruntung menemukan salah satu naskah khotbahmu. Kemudian, aku
menggunakannya untuk khotbah malam Natal itu."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+30:5 >

Diambil dan diedit dari: Kumpulan Ilustrasi & Humor Rohani, 92
potong di sini_____________KUIS e-HUMOR 47______________potong di sini
Kalender apa yang jarang dibeli orang?
______________Kiriman 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 5 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 46_______________________
Shallom guys, Kuis kali ini yang jawab sedikit nih... Wah, kuisnya terlalu sulit ya? Atau
lagi pada liburan? :) Yuk, simak jawaban dan para penjawab kuis kali ini.
•

Ahardy <ahardy(at)> = MATAHARI

•

Eko In Here <exoz_only(at)> = malam
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•

Meiliana Hermanto <meimei(at)> = WAKTU

•

Ricky Hutapea <Ricky.Hutapea(at)> = Sampah

______________________JAWABAN KUIS e-HUMOR 46_______________________
Setiap hari orang melepas kepergiannya. Apakah itu?
Jawaban:Hari kemarin

“

Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang

yang berlindung pada-Nya.
—Amsal 30:5—
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Shalom,
Beberapa hari lagi kita akan merayakan kebaikan Tuhan yang telah merelakan AnakNya untuk tinggal bersama-sama dengan kita, manusia berdosa. Biarlah kita terusmenerus memperingati Natal dalam kehidupan kita, tidak hanya saat bulan Desember
saja. Edisi kali ini merupakan edisi terakhir e-Humor untuk tahun 2009. Tahun depan
kita akan bertemu kembali. Tentu saja dengan semangat baru, ide-ide baru, dan juga
sukacita yang semakin besar .... Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan
bagi Dia.
Segenap Redaksi e-Humor mengucapkan:
"SELAMAT NATAL 2009 DAN TAHUN BARU 2010!"

In Christ,
Pimpinan Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/humor

Allah Sakit
Setelah kebaktian Natal sekolah minggu selesai, Sita pulang dan dengan wajah sedih
berkata pada ibunya, "Tuhan Allah sedang sakit keras, Bu."
"Mustahil," jawab ibunya, "Siapa yang mengatakan hal seperti itu kepadamu?"
"Tadi salah satu guru mengumumkan: 'Saya terpaksa menyampaikan kabar dukacita ini
di tengah sukacita Natal pada kalian. Pagi ini Allah memanggil salah satu guru sekolah
minggu, yaitu Dokter Danu yang baik itu ke surga.'"
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=1Korintus+8:3 >

Sumber:Redaksi

“

"Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah."
—1 Korintus 8:3—
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Dongeng Doa Natal
Tiba saatnya menaikkan permohonan doa pada malam Natal.
Melihat seorang anaknya salah dalam berdoa, sang ibu segera menegur, "Kalau berdoa
jangan seperti itu. Masak Tuhan didongengin?"
"Tapi, Ma. Saya merasa Tuhan sudah bosan dengan doa yang tiap tahun kita
ungkapkan. Makannya saya ceritakan tentang 'Monyet Mencuri Pisang'."
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Amsal+1:8 >

Sumber:Redaksi

“

"Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu."
—Amsal 1:8—
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Suratnya?
Ketika seorang gadis kecil naik ke pangkuan seorang pegawai toko yang mengenakan
kostum Sinterklas, seperti biasa, sang Sinterklas bertanya, "Hadiah apa yang kamu
inginkan untuk Natal tahun ini?"
Dengan mulut ternganga, gadis kecil itu menatap si Sinterklas selama beberapa saat,
lalu dia bertanya: "Apakah Anda tidak menerima surat saya?"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+18:6 >

Sumber:Redaksi

“

"Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya
kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia
ditenggelamkan ke dalam laut."
—Matius 18:6—
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Trivia Humor
Dr. Michael Titze, seorang psikolog Jerman, mengatakan bahwa pada tahun 50-an
orang biasa tertawa 18 menit sehari. Tetapi, belakangan ini kita tertawa tak lebih dari 6
menit per hari. Sebuah survei juga menemukan bahwa anak-anak bisa tertawa 300 -400 kali sehari. Namun, ketika tumbuh dewasa frekuensi ini pun menurun menjadi
hanya 15 kali sehari. Mengapa?
Baca selengkapnya di:http://humor.sabda.org/tertawalah_untuk_kesehatan_anda
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