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e-humor 1840/Januari/2011
Shalom,
Selamat tahun baru...! Senang sekali redaksi dapat kembali menyapa pelanggan yang
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini e-Humor hanya menyajikan satu humor
saja. Eitz, jangan bersedih hati, e-Humor akan menemani Anda dengan satu humor saja
namun dengan waktu yang berbeda. Tahun 2010 e-Humor menyajikan humor satu
minggu sekali. Nah, tahun 2011 ini e-Humor akan muncul di email Anda dua hari sekali.
Selamat menikmati sajian baru e-Humor yang baru, Tuhan memberkati!
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Makan Malam Tahun Baru
Jim dan Ellen menikah pada akhir Desember dan mengundang orangtua mereka untuk
merayakan makan malam Tahun Baru mereka yang pertama.
Malam Tahun Baru tiba dan Jim mengutarakan maksudnya untuk pergi jalan-jalan
dengan teman-temannya agar istrinya dapat dengan bebas menyiapkan makan malam
istimewa.
"Kamu nggak perlu terlalu repot lagi kok," katanya pada istrinya. "Aku sudah mencabuti
bulu-bulu ayam yang akan kau masak. Sekarang kamu tinggal menangkapnya,
kemudian memotongnya, dan memasaknya."
[Sumber diambil dan diedit dari: http://ns2228.hostgator.com/humor- lucu-det-4263mengundang_orang_tua_makan_malam_merayakan_natal.html]
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:25 >

“

"Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi
jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya."
—Efesus 5:25—
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Stop Press: Undangan Bergabung di Facebook Groups eRenungan Harian (e-RH)
e-Renungan Harian adalah bahan renungan yang diterbitkan oleh Yayasan Gloria dan
disebarkan secara elektronik (e-RH) oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Dengan
kemudahan media facebook group saat ini, maka Yayasan Gloria dan YLSA telah
bekerja sama menyediakan wadah bagi para pelanggan e-RH untuk saling bertemu dan
berbagi berkat dari bahan e-RH yang kita baca bersama.
Karena itu, dengan gembira kami mengundang para pelanggan e-RH untuk bergabung
di Facebook Groups e-Renungan Harian:
==> http://fb.sabda.org/group/rh
Selain disediakan bahan renungan e-RH setiap hari lewat facebook, para anggota juga
diajak untuk bisa berbagi berkat dan berdiskusi seputar bahan e-RH dengan anggota
yang lain setiap hari. Mari kita bertumbuh bersama!
Ajaklah juga teman-teman Anda yang rindu bersaat teduh bersama dengan
mengundang mereka untuk bergabung di Facebook e-RH.
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e-humor 1841/Januari/2011
Shalom,
Kita semua pasti memunyai kakek kan? Humor hari ini adalah tentang seorang kakek
yang "GapSar". "GapSar" itu apa sih? Kalau GapTek pasti sudah banyak yang tahu.
Nah, redaksi menjuluki kakek ini "Kakek GapSar" yaitu kakek gagap sarana, hehehe...
Yuk, langsung saja simak humornya!
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pelayanannya Buruk!
Untuk merayakan acara malam tahun baru, seorang kakek yang datang dari kampung
diinapkan di hotel mewah oleh anak-anak mereka. Kakek itu kelihatan takjub dengan
bangunan hotel yang besar dan modern. Saat hendak mandi, betapa kagetnya kakek
melihat kamar mandi tersebut terlihat "tidak seperti kamar mandi". Dia pun
mengadukannya pada resepsionis hotel.
Kakek
: "Bagaimana sih, hotel sebesar dan semewah ini kok pelayanan
kamar mandinya buruk!"
Resepsionis : "Tenang Pak. Akan segera kami tangani. Memang seburuk apa
Kakek

kamar mandinya?"
: "Buruk sekali! Masa, gayungnya tidak ada! Baknya juga kosong!

Harusnya kan ada airnya! Terus waktu saya pencet suatu tombol, airnya
mengucur deras. Pasti itu bocor!!"
Resepsionis : "???##!%!##???"
[Sumber dari: Redaksi]
< http://alkitab.sabda.org/?Yohanes+21:18 >

“

"Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau
mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki,
tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan
orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak
kaukehendaki."
—Yohanes 21:18—
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e-humor 1842/Januari/2011
Shalom,
Wah, tidak terasa kita telah berada pada tahun yang baru! Puji Tuhan ada banyak
sukacita yang kita alami selama setahun ini. Meskipun dukacita dan kesedihan kadang
menyertai, tetapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk selalu bersyukur ya!
Nah, humor di bawah ini khusus redaksi sajikan untuk yang sedang mengalami
kesedihan. Tetaplah ingat bahwa Tuhan memunyai rencana indah pada setiap jalan
yang kita lalui. Jangan lupa juga, masih ada saudara-saudara seiman yang setia
mendukung. Tetap semangat!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Ayah Meninggal
Deka bingung melihat Dono yang sedang menangis tersedu-sedu di tengah-tengah
pesta perayaan menyambut tahun baru.
Deka : "Don, mengapa kamu menangis tersedu-sedu seperti itu?"
Dono : "Barusan saya mendapat telepon dari rumah sakit. Dokter bilang, ayah saya
meninggal."
Deka : "Saya ikut berdukacita, sahabatku."
Dua menit kemudian Dono menangis lagi bahkan lebih keras.
Deka : "Ada apa lagi?"
Dono : "Kakak saya baru menelepon, ayahnya juga meninggal."
[Sumber diambil dari: Redaksi]
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+4:13 >

“

"Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak
mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita
seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan."
—1 Tesalonika 4:13—
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e-humor 1843/Januari/2011
Shalom,
Membanggakan negara sendiri itu memang sah-sah saja, tetapi kalau keterlaluan,
membuat orang yang bernegara lain kesal bukan? Contohnya, ada pada humor hari ini,
yang juga mengajarkan kita supaya kita tidak sombong dengan segala sesuatu yang
kita miliki. Yuk, langsung saja disimak! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Belalang Amerika
Seorang turis dari Texas, Amerika sedang mengendarai mobil di Calgury, gurun yang
terkenal di Aussie. Turis Amrik itu berkata, "Ah, dibandingkan di Amerika, gurun ini
masih kalah luas". Saat melihat pertambangan di sana, turis di Amerika berkata lagi, "Di
Texas, pertambangan kami jauh lebih besar."
Turis itu terus dan terus membanggakan Amerika. Tiba-tiba di hadapan mereka
meloncat seekor kanguru. Karena belum pernah melihat binatang berkantong itu
sebelumnya, turis itu bertanya, "Apa itu tadi?"
Dengan tersenyum lebar, orang Australia itu berkata, "Lho, Anda belum pernah melihat
belalang Australia?" Turis Amerika itu melongo dan tidak komentar apa-apa lagi setelah
itu.
[Sumber diambil dari: Redaksi]
< http://alkitab.sabda.org/?1Samuel+2:3 >

“

"Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar
dari mulutmu. Karena TUHAN itu Allah yang mahatahu, dan oleh Dia perbuatanperbuatan diuji."
—1 Samuel 2:3—
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e-humor 1844/Januari/2011
Shalom,
"Dibalik kesuksesan seorang pria, ada sosok wanita kuat di belakangnya." Ungkapan
tersebut pasti tidak asing lagi di telinga kita. Boleh jadi, ungkapan itu memang benar
adanya. Sebagian orang juga memercayainya. Nah, jika Anda tergolong yang masih
belum percaya, simak saja humor dibawah ini! Eitss, tidak menjamin Anda jadi percaya
lho. Tapi redaksi yakin, Anda akan tetap terhibur!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Direktur dan Kondektur
Suami : "Tuh... mantan pacar kamu jadi kondektur.. untung kamu nikah sama saya, jadi
istri direktur...."
Istri : "Untung kamu nikah sama saya... kalau saya menikah dengan dia, dia yang
menjadi direktur. Kamu yang jadi kondektur"
[Sumber diambil dari: Redaksi] < Http://alkitab.sabda.org/?amsal+31:29 >

“ "Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua." ”
—Amsal 31:29—
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e-humor 1845/Januari/2011
Shalom,
Pria dan wanita memang sangat berbeda. Karena Tuhan menciptakan mereka dari
sesuatu yang berbeda pula. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria bukan tulang kaki
atau tengkorak, jadi wanita tercipta bukan untuk diinjak-injak atau ditinggi-tinggikan,
namun dilindungi. Redaksi berkata demikian karena kita banyak menemui kekerasan
terhadap kaum wanita. Hm, tragis! e-Humor tidak akan membahas tentang kekerasan
pada wanita kok, tapi tentang pria dan wanita. Yuk! Simak langsung humornya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pria dan Wanita
Seorang wanita berceramah di hadapan kaum pria dan wanita. Setelah memuji-muji
peranan wanita dan jasa kaum wanita terhadap pria, ia berkata,
"Coba bapak-bapak bayangkan, bagaimana kira-kira nasib pria kalau tidak ada kaum
wanita?"
Dengan tenang, seorang pria menjawab, "Tentunya, Adam masih di Surga".
[Sumber diambil dari: Redaksi] < Http://alkitab.sabda.org/?kejadian+2:18 >

“

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri
saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."
—Kejadian 2:18—
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e-humor 1846/Januari/2011
Shalom,
Bagaimana jika Anda mendapatkan uang "segepok"? dan harus dibelanjakan secepat
mungkin -- seperti reality show yang pernah ditayangkan di televisi. Hm... mungkin mall
adalah tujuan pertama Anda. Beberapa barang yang selama ini Anda ingin miliki pasti
akan Anda beli. Akan tetapi, bayangkan jika uang itu hilang! Pasti akan sangat
mengecewakan. Seperti yang terjadi pada humor kali ini. Yuk, segera simak humornya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jujur
Di sebuah shopping mall terdengar pengumuman:
PERHATIAN! PERHATIAN! PERHATIAN!
Ditujukan kepada Anda yang kehilangan segepok uang ratusan ribu yang diikat dengan
karet gelang, harap menghubungi counter informasi dengan membawa kartu pengenal
atau KTP, karena karet gelangnya telah diketemukan, terima kasih.
[Kiriman dari: Joseph Tee, Sydney]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+6:19 >

“

Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat
merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.
—Matius 6:19—
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e-humor 1847/Januari/2011
Shalom,
Semenjak krisis moneter, harga barang-barang melonjak tajam. Sepertinya sudah
menjadi tradisi jika setiap berganti tahun, harga barang-barang pun ikut bertambah
mahal. Hal tersebut sulit diterima oleh beberapa orang. Tidak jarang, mereka
melancarkan serangan protes mereka. Humor berikut ini adalah buktinya. Simak ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Ami Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Alasan Jalan Kaki
Seorang turis Batak berkunjung ke Israel, lalu dia menawar sebuah perahu untuk
berkeliling danau Galilea.
Pemilik perahu: "Sewa perahu ini 100 dolar/jam."
Turis Batak: "Mahal kali sewanya! Di danau Toba saja, di Indonesia, sewa perahu tidak
sampai seperempatnya, itupun sudah puas seharian naik perahu berkeliling pulau
Samosir"
Pemilik perahu: "Ini kan Israel, di danau inilah Tuhan Yesus berjalan di atas air!!!"
Mendengar jawaban pemilik perahu, spontan saja turis Batak itu langsung pergi sambil
bersungut-sungut: "Ooo, pantas saja Yesus jalan, soalnya ongkos naik perahunya amat
mahal!"
[Kiriman dari: Mahargono Kobarsih < mahargonojogja(at)xxx >]
< Http://alkitab.sabda.org/?matius+14:25 >

Penjawab Kuis dan Kuis Selanjutnya
Kuis 71: "Apa nama kitab yang familier di telinga pelajar?"
•
•
•
•
•
•

Sonya Rapinta Manalu <sa(at)xxx> = Ulangan
Frans Sirait <siraitfrans(at)xxx> = Kitab Amsal
Cakkavati Kusuma <cakkavati.kusuma(at)xxx> = Ulangan
Beth Parapat <beth_parapat(at)xxx> = Amsal
Restu Yunata <restu8(at)xxx> = Ulangan
Sri Rahayu <sri_rahayu(at)xxx> = Kitab Ulangan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hernois \(PTI - SOR\) <hernois(at)xxx> = Ha Ha Ha...kitab Ulangan
Martrisia Harikedua <atalya_115(at)xxx> = Ulangan
Sri Indahwati <sri_indahwati(at)xxx> = Ulangan
Ulah Tri Wibowo <ulah(at)xxx> = Menurut Aku Sih... Ulangan
Linda Ariani Gunawan <linda.ariani(at)xxx> = Ulangan :)
Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx> = Ulangan
Ika Widya <ika.widya(at)xxx> = Kejadian, Ulangan, Bilangan.. Hehehe.
Rayfan Sanjaya <tr4y_lazy(at)xxx> = Mungkin Kitab "ulangan" Kali Yah
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Ulangan

Kuis 72: "Siapakah tokoh Alkitab yang pertama kali diangkat oleh Allah ke surga?" (beri
ayat referensinya ya!)

“

Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di
atas air.
—Matius 14:25—
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e-humor 1848/Januari/2011
Shalom,
Pernah tidak Anda bertemu dengan orang yang sedang mabuk miras? Pasti ada-ada
saja tingkah lakunya. Orang mabuk sering merugikan orang lain, tetapi seseorang yang
sedang mabuk pada humor kali ini, justru menguntungkan orang lain lho! Yuk, simak
langsung humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pemabok Naik Taksi
Suatu hari di Monas, Jhody yang mabuk miras menghentikan taksi. Setelah taksi
berhenti, Jhody masuk ke dalamnya.
Jhody: "Pak, antar saya ke Monas!"
Sopir taksi: "Lho, di sini kan Monas?" kata si sopir keheranan.
Kemudian Jhody yang mabuk itu keluar lagi dari taksi sambil memberikan uang sepuluh
ribu pada si sopir. Lalu Jhody berkata: "Pak, lain kali kalau mengantar orang jangan
cepat-cepat ya..."
[Sumber diambil dari: Tertawa Bukan Berarti Gila, 53]
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:18 >

“

Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa
nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh,
—Efesus 5:18—
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e-humor 1849/Januari/2011
Namanya juga orang gila. Semua yang dilakukannya pasti ada-ada saja. Dokter yang
mengurusnya pun terkadang sulit mengarahkan mereka karena tingkah laku mereka
yang mirip seperti orang "waras". Tidak percaya? Yuk, langsung simak saja humornya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Terlalu Gila
Ceritanya, ada 3 orang gila. Dokter Jhody sedang mengetes apakah mereka masih gila
atau sudah waras. Kemudian, mereka disediakan kolam renang kosong.
Orang gila pertama, "Hiiaaaat!! Braak!!" Wah, berarti masih gila orang ini.
Orang gila kedua, "Ciaat!! Braaak!!" Wah, berarti orang ini juga masih gila.
Giliran orang gila ketiga, dia hanya jongkok saja di pinggiran. "Wah, berarti orang ini
sudah waras", pikir Dokter Jhody, kemudian dia bertanya, "Kok, kamu tidak lompat?"
Jawabnya, "Ngga ahh, airnya dingin.....!!!"
Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? (Pengkhotbah
2:19b) < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+2:19b >
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e-humor 1850/Januari/2011
Shalom,
Sebetulnya apa sih definisi anak yang pintar? Mungkin menurut Anda, anak yang pintar
adalah anak yang memunyai prestasi bagus dalam bidang akademiknya. Namun, bisa
jadi anak kecil yang pintar beralasan juga disebut anak yang pintar lho! Kenapa coba?
Ya, karena mereka bisa membuat bingung orang dewasa. Gak percaya? Simak humor
berikut dong!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Mogok Sekolah
Rina : "Mah, besok Rina ngga mau sekolah lagi!!!..."
Mama : "Lho, kenapa?"
Rina : "Habis, gurunya enggak pinter-pinter, Mah! Kemarin dia menanyakan pada
seluruh kelas berapa dua ditambah dua, dan kami sudah memberi jawabannya,
eh, tetap nggak ingat juga. Hari ini dia menanyakannya lagi pada Rina."
Mama : "aaa&%$#@#!!..."

“

Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia,
karena dialah hidupmu. (Amsal 4:13)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+4:13 >
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Stop Press: Ikuti Kelas Diskusi Pesta: Pernikahan Kristen
Sejati (PKS)
Jadikan rumah tangga Anda semakin bertumbuh seturut dengan firman Tuhan! PESTA
mengajak para pasangan suami istri untuk bergabung di kelas Pernikahan Kristen Sejati
(PKS). Kelas PKS adalah kelas diskusi seputar dasar pernikahan Kristen yang
diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) melalui Pendidikan Elektronik
Studi Teologi Awam (PESTA). Melalui kelas diskusi ini kita akan mempelajari dasardasar pernikahan Kristen yang alkitabiah dan bagaimana membangun rumah tangga
Kristen yang dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Diskusi ini hanya berlangsung
selama 1 bulan lebih (14 Februari -- 21 Maret 2011).
Pendaftaran dimulai hari ini sampai tgl. 3 Februari 2011. Tunggu apalagi, segera
mendaftarkan diri Anda ke < kusuma(at)in-christ.net >. Untuk mengetahui bahan-bahan
yang akan kita pelajari, silakan membuka URL di bawah ini <
http://pesta.sabda.org/pks_sil >
Jika Anda tertarik untuk mengikuti kursus diskusi ini, silakan mendaftarkan diri segera
ke:
==> < kusuma(at)in-christ.net >
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e-humor 1851/Januari/2011
Shalom,
Anjing adalah binatang yang setia. Tidak sedikit orang yang sudah membuktikannya, ya
'kan? Mungkin Anda pun salah satunya. Namun, jangan salah, sebagian jenis anjing
juga terkenal galak lho! Nah, menemani pembaca di hari Jumat yang ceria, kami
hadirkan sebuah humor tentang anjing berikut ini. Yuk, dibaca!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Bukan Anjingku
Toni dan Rudi pulang sekolah menuju rumah Rudi. Di depan Rudi ada seekor anjing
yang sedang tidur, Toni menghampiri anjing itu sambil bertanya, "Hei, Rud. Anjingmu
suka menggigit tidak?"
Jawab Rudi, "Enggak", tiba-tiba si anjing dengan cepat mencoba menggigit tangan Toni
yang mencoba mengganggu tidurnya. "Aaauuuw!....Rud, katamu anjingmu tidak
menggigit?!" Dengan santai Rudi menjawab, "Memang, ... tapi itu bukan anjingku."
<http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+4:9b >

“

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.
—Ulangan 4:9b—
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Trivia Humor
MANFAAT MENANGIS
Apakah menangis itu tanda kelemahan seseorang? Ternyata tidak! Menangis malah
memunyai manfaat. Yuk, simak penjelasannya dengan mengunjungi alamat di bawah
ini.
Tuhan memberkati.
==> http://humor.sabda.org/manfaat_menangis
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e-humor 1852/Januari/2011
Shalom,
Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita mengenal istilah sinonim (persamaan kata).
Misalnya begini, suka sinonimnya senang; gembira. Keringat sinonimnya peluh, dan
lain-lain. Hehe... kok malah jadi pelajaran bahasa ya. Tapi, istilah sinonim juga akan kita
gunakan dalam humor kali ini kok. Penasaran? Langsung simak deh kalau begitu!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Beo
Mama : "Doni, kamu tidak boleh mengajari Beo kita mengucapkan kata-kata jorok!"
Doni : "Tidak kok, Mam. Saya cuma mengajarkan kata-kata yang tidak boleh
diucapkan."
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+21:23 >

“ Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari pada kesukaran. ”
—Amsal 21:23—

30

HUMOR 2011

e-humor 1853/Januari/2011
Shalom,
Apakah Anda suka bermain piano? Atau, apakah Anda suka mendengarkan permainan
piano orang lain? Hm, suara piano memang sering membuat hati tentram, nyaman, dan
perasaan yang sedih menjadi senang. Eits, ternyata tidak semua orang suka
mendengarkan piano, apalagi piano yang dimainkan oleh orang yang bukan ahlinya!
Yuk, simak humor hari ini. Jangan lupa jawab kuisnya ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Main Piano
Setiap hari, Roni semangat belajar bermain piano. Ketika sedang bermain piano
ditemani ibunya, tiba-tiba seseorang datang, "Permisi, Bu. Selamat siang, saya guru
piano anak ibu."
Si ibu menjawab, "Lho, saya merasa tidak memanggil guru piano!". Jawab guru piano,
"Memang, Bu. Tetapi tetangga-tetangga ibulah yang menyuruh saya kemari."
[Sumber diambil dari: Majalah HUMOR No. 6 Tahun 1997, hal. 30]
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:17 >
Penjawab Kuis dan Kuis Selanjutnya
Kuis 72: "Siapakah tokoh Alkitab yang pertama kali diangkat oleh Allah ke surga?" (beri
ayat referensinya ya!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markus Dihanto <mdihanto(at)xxx> = Pastilah Henokh -- Kejadian 5:24
Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Henokh dalam Kitab Kejadian 5:24
Julius Nabubois <jnabubois(at)xxx> = Henokh (Kejadian 5:24, Ibrani 11:5)
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Henokh (Kejadian 5:24, Ibrani 11:5)
Ulah Tri Wibowo <ulah(at)xxx> = Henokh (Kejadian 5:24)
Sri Indahwati <sri_indahwati(at)xxx> = Henokh
Fenyta <febe.fenyta(at)xxx> = Henokh (Kejadian 5:24 "dan Henokh Hidup
bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah.")
Agus DA <averio99(at)xxx> = Henokh Ayat Referensinya: Kejadian 5:24
Roy Sitompul <azuraphel(at)xxx> = Henokh, Dan Henokh Hidup Bergaul Dengan
Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. (Kejadian 5:24)
Lestari Putrisito <putrisito(at)xxx> = Elia
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Kuis 73: "Siapakah tokoh Alkitab yang pada waktu kecil ibunya menganggap dia cantik,
padahal dia laki-laki?" (beri ayatnya ya ;p)

“

Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau
harus berterus terang menegor orang sesamamu dan janganlah engkau
mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia.
—Imamat 19:17—
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e-humor 1854/Februari/2011
Shalom,
Kita semua pasti pernah mengalami duduk di bangku sekolah. Satu hal yang
menentukan baik buruknya usaha kita selama belajar adalah nilai. Orang tua pasti
bangga jika anak-anaknya mendapatkan nilai di atas rata-rata, bahkan mereka sering
menjanjikan hadiah untuk anak mereka yang bisa mendapatkan peringkat pertama di
kelas. Humor hari ini tentang nilai ulangan matematika -- pelajaran yang mungkin tidak
disukai oleh anak mana pun. Oh ya, edisi hari ini e-humor menyajikan stop press bagi
wanita Kristen lho! Yuk, simak humor dan stop pressnya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Nilai
Ibu : "Bagaimana ulangan matematikamu hari ini, Nak?"
Anak : "Dari lima soal, Anto cuma salah satu."
Ibu : "Wah, hebat dong anak Ibu! Pasti nilaimu bagus!"
Anak : "Tidak juga sih, Bu. Yang empat puluh sembilan lagi lupa Anto kerjakan."
[Sumber diambil dari: Majalah HUMOR No. 6 Tahun 1997, hal. 31] <
Http://alkitab.sabda.org/?amsal+17:25 >

“ Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. ”
—Amsal 17:25—
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Stop Press: Wanita Kristen
Bagi Anda para wanita Kristen, apakah Anda ingin memiliki wawasan luas dan
berkenan bagi Tuhan? Bekali diri Anda dengan bahan-bahan yang lengkap dan
alkitabiah seputar dunia wanita, dengan berlangganan Publikasi e-Wanita. Melalui
publikasi ini, Anda akan mendapatkan artikel, tips, kesaksian, dan tokoh wanita, secara
gratis setiap dua minggu sekali. Milis ini juga terbuka bagi Anda kaum pria dan bersifat
interdenominasi.
Untuk berlangganan, kirim email kosong ke:
< subscribe-i-kan-wanita(at)hub.xc.org >
Dapatkan informasi lainnya melalui:
Kontak
Situs

: < wanita(at)sabda.org >
: < http://wanita.sabda.org/ >
< http://fb.sabda.org/wanita >
Facebook :
< http://fb.sabda.org/group/wanita >
Twitter
: < http://twitter.com/sabdawanita >
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e-humor 1855/Februari/2011
Shalom,
Menginjak bulan Februari, topik pembicaraan orang-orang pasti mengenai cinta dan
kasih sayang. Ya iyalah, tanggal 14 Februari kan hari Valentine (hari Kasih Sayang),
hehehe. Nah, menemani Anda berburu cokelat, kami hadirkan humor tentang hubungan
laki-laki dan wanita berikut ini. Simak yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Laki-laki yang Polos
Seorang laki-laki berbicara kepada Tuhan dan bertanya kepada-Nya, "Tuhan, kenapa
Engkau membuat wanita begitu cantik?" Tuhan menjawab, "Agar kamu terpikat dengan
daya tarik mereka."
Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, "Tuhan, tetapi mengapa Engkau membuat
mereka begitu bodoh?"
Tuhan menjawab, "Supaya mereka bisa tertarik kepadamu!"
[Diambil dari: A Minister, a Priest, and a Rabbi, 19]
< Http://alkitab.sabda.org/?kejadian+1:27 >

“

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 1856/Februari/2011
Shalom,
Apa yang Anda pikirkan jika ada seorang biarawati hamil? Pasti banyak hal negatif yang
terlintas dalam benak Anda. Eits, jangan salah. Tidak semua berita tentang hal itu
menimbulkan sesuatu yang negatif, malah hal yang positif. Yuk, langsung simak
humornya!
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Dokter yang Lucu
Seorang biarawati pergi menemui dokternya dan mengeluh karena dia terus menerus
cegukan. Beberapa menit kemudian, dia berlari keluar, menjerit, menangis dan
menabrak seseorang yang sedang berjalan menuju ruang Dokter. Orang tersebut
masuk ke dalam dan bertanya, "Dok, apa yang terjadi dengan biarawati itu?"
Dokter menjawab, "Oh, saya hanya mengatakan kepadanya kalau dia hamil."
Orang itu berkata, "Biarawati itu hamil?"
"Tidak" sahut dokter, "tapi saya menyembuhkan cegukannya"
[Diambil dari: A Minister, a Priest, and a Rabbi, 22]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+12:19 >

“

Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi
lidah dusta hanya untuk sekejap mata.
—Amsal 12:19—
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e-humor 1857/Februari/2011
Shalom,
Bagaimana perasaan Anda apabila mengetahui pesawat yang Anda tumpangi akan
segera jatuh? Pasti panik luar biasa, bukan? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Tentu
saja mencari pertolongan! Nah, begitulah yang dialami oleh seorang pilot pada humor
berikut ini. Penasaran? Langsung simak ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Jengkel
"Pilot ke menara, pilot ke menara... Saya 300 mil dari daratan... 600 kaki di atas
permukaan air... Dan mulai kehabisan bahan bakar... mohon instruksinya..!!"
"Menara ke pilot... menara ke pilot... ulangi kata-kata saya, 'Bapa kami yang di surga...'"
[Diambil dari: A Minister, a Priest, and a Rabbi, 23]
< Http://alkitab.sabda.org/?amsal+14:27 >

“

Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat
maut.
—Amsal 14:27—
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e-humor 1858/Februari/2011
Shalom,
Orang yang cerdik adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan dalam
kesempitan. Dalam artian bahwa dalam memanfaatkan kesempatan tersebut, harus
disertai dengan motivasi yang baik, sehingga tidak menjadi batu sandungan dan tidak
merugikan orang lain. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ha..ha..ha..ha..
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Memberi Tuhan Kesempatan
Tersebutlah di suatu pusat perbelanjaan, ada seorang pemuda yang bernama Albert
sedang memasukkan beberapa kupon undian ke dalam kotak undian yang tersedia.
Kebetulan tidak jauh dari tempat itu ada seorang majelis gereja dari gereja yang
biasanya Albert kunjungi. Majelis tersebut datang mendekat kepada Albert sambil
berkata, "Saudara Albert ikut undian ya!"
Albert segera menjawab, "Ya, Bapak majelis tidak ikut undian?"
"Tidak, karena undian itu sejenis judi dan kita seharusnya bersandar kepada Tuhan",
kata bapak majelis menasihati.
Albert segera membela diri, katanya, "Saya tetap bersandar kepada Tuhan, saya hanya
memberikan Tuhan kesempatan memakai undian untuk memberkati saya."
[Sumber: Obat Surgawi, 7] < http://alkitab.sabda.org/?Yehezkiel+3:20 >

Kalau seorang yang baik mulai berbuat dosa, dan dia Kuhadapkan dengan
“ bahaya,
maka ia akan mati apabila engkau tidak memperingatkannya. Ia akan mati
karena dosa-dosanya, dan perbuatan-perbuatannya yang baik tidak akan Kuingat.
Tetapi tanggung jawab atas kematiannya itu akan Kutuntut daripadamu.
—Yehezkiel 3:20—
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e-humor 1859/Februari/2011
Shalom,
Apa kabar semuanya? Saya berharap saudara semua bersukacita selalu di dalam
Tuhan. Edisi e-Humor kali ini mengisahkan tentang cinta seorang ibu kepada anaknya,
yang juga sangat disayanginya, tetapi si ibu menunjukkan kasihnya dengan cara yang
salah. Yaitu dengan bersekutu dengan ilah-ilah lain. Dan itu sangat mendukakan hati
Tuhan. Jangan ditiru ya teman-teman! Selamat membaca.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Doa Seorang Ibu
Seorang ibu yang sangat menyayangi anak laki-lakinya mendatangi seorang dewa dan
berdoa agar anaknya -- yang punya hobi balap mobil -- diberikan sebuah mobil balap
yang canggih. Si dewa datang dengan naik kuda dan berkata, "Pulanglah segera dan
sampai di rumah nanti kamu harus memotong kerbau dan tanamlah kepala kerbau itu di
belakang rumah."
Si ibu langsung pulang dan melakukan apa yang diperintahkan dewa tersebut.
Seminggu kemudian dia mendapatkan undian sebesar satu milyar dan segera dibelikan
mobil untuk anaknya. Tetapi setelah sebulan mendapatkan mobil tersebut, si anak
mendapatkan kecelakaan pada suatu lomba dan akhirnya meninggal dunia.
Si ibu sangat sedih dan kembali mendatangi dewa, "Oh, Dewa. Dulu engkau
memberikan mobil untuk anakku sehingga aku ikut bahagia, tetapi sekarang dia
meninggal. Kenapa engkau tidak menjaganya, sehingga dia mengalami kecelakaan ya,
Dewa?"
"Ya... Ibu, bagaimana saya bisa menjaga anak ibu. Dia naik mobil canggih, sedangkan
saya cuma naik kuda, bagaimana saya bisa menjaganya?" jawab dewa tersebut tanpa
rasa bersalah.
[Sumber: Humor Rohani, 41 -- 42]
< http://alkitab.sabda.org/?2Raja-raja+17:38 >
Penjawab Kuis, Jawaban, dan Kuis Selanjutnya
Kuis 73: "Siapakah tokoh Alkitab yang pada waktu kecil ibunya menganggap dia cantik,
padahal dia laki-laki?" (beri ayatnya ya)
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•

•
•
•

Indriatmo Atmo <indriatmo.atmo(at)xxx> = Jawab --> Musa. keluaran 2:2 "Lalu
mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya,
bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya."
Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Namanya Musa dalam Kitab keluaran 2:2
Gbu
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Musa (ibr 11:23-24)
Ignasius Hadi Poerbo <wynane(at)xxx> = Musa (keluaran 2:2)

Jawaban: Musa. Keluaran 2:2
Selamat untuk teman-teman yang jawabannya benar. Untuk teman-teman yang
jawabannya salah jangan menyerah untuk mencoba kuis selanjutnya ya! Tuhan
memberkati.
Kuis 74: "Siapakah nama tokoh Alkitab yang mempunyai peliharaan yang bisa bicara?"
(beri ayatnya ya ^^)

“

Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah Kuadakan dengan kamu dan
janganlah kamu berbakti kepada allah lain,
—2 Raja-raja 17:38—
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e-humor 1860/Februari/2011
Shalom,
Main tebak-tebakan yuk! Apa nama alat transportasi darat yang suaranya paling berisik,
hayo? Mau tahu jawabannya? Langsung saja simak humor di bawah ini! Eh, ada tip-tip
lucu loh untuk Anda yang gemar menaiki alat transportasi ini :)
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Tip Naik Bajaj
Sebelum mengetahui tip naik bajaj, jawab pertanyaan berikut ini.
Kenapa bajaj dijuluki "motor dewa"? Karena cuma dia dan Dewa yang tahu kapan dia
belok!
Kenapa menulisnya pakai huruf "j" tidak pakai "i"? Karena dahulu kala pencetus
kendaraan tersebut adalah Bang Jaja bukan Bang Jaidi jadi disingkat Bajaj bukan Bajai.
Nah, sekarang kita simak yuk tip-tip naik bajaj:
1. Stop bajaj Anda dengan tangan, jangan dengan senyum manis, tidak akan ada
bajaj yang berhenti melihat senyum manis Anda.
2. Tawarlah ongkos sesuai dengan tujuan Anda saja, jangan pernah Anda menawar
tukang bajaj-nya atau bajajnya!
3. Cobalah ramah sedikit kepada tukang bajajnya sebelum menawar. Ajak dia
komunikasi sebentar sebelum tanya ongkos. Contoh: "Pagi Bang, sudah makan
belum?", "Tadi jam berapa keluar dari rumah?", "Sudah lama narik bajaj, Bang?",
"Rute terjauh sampai mana, Bang?", dsb.. Kalau perlu ajak duduk berdua,
ngobrol di belakang biar sopir merasakan juga jadi penumpang. Ini berguna
untuk mengetahui jam terbang dan pengalamannya.
4. Jangan pernah minta duduk di depan dengan sopir atau di depan bajajnya.
5. Bila bawa HP, matikan saja, jangan harap Anda bisa mendengar dering HP. Bila
dipasang mode getar juga percuma karena getaran bajaj lebih dahsyat, bisa
mungguncang sekujur tubuh Anda, bahkan sampai turun pun getaran bajaj masih
terasa untuk 2 hari.
6. Bila terasa panas di dalam, mintalah agar kap bajaj dibuka semua dan banyak
anginnya (seperti becak).
7. Carilah bajaj baru keluaran 2005 dengan setir di kiri (bajaj impor) agar lebih cepat
sampai ke tujuan karena sudah dilengkapi aksesoris seperti Turbo Boost, Power
Window, Central Lock dan sopirnya pakai dasi, kemeja, dan celana turis (pendek,
seksi)
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8. Carilah sopir yang pendek agar pemandangan di luar cukup jelas, tetapi akan
lebih jelas lagi bila tidak ada sopirnya.
9. Untuk mereka yang pacaran, keuntungan naik bajaj: sopirnya tidak dengar
perbincangan kita. Kelemahannya, pacar kita juga tidak dengar apa yang kita
bicarakan. Jadi, gunakan bahasa tubuh selama perjalanan.
10. Jangan lupa bawa kertas dan pulpen untuk menulis alamat jelas serta
belokannya bila salah arah, langsung kasih catatannya atau bawa juga pengeras
suara kalo sopirnya buta huruf (begitu lihat huruf langsung buta).
Untuk mereka yang bajaj "mania" atau pengguna bajaj sejati, segera periksa
pendengaran Anda dan sering-sering kontrol kesehatan ke THT. Bila perlu ajak dokter
naik bajaj bersama-sama sehingga kalian bisa saling kontrol satu sama lain.
[Sumber diambil dan diedit dari: Humor Internet, 54 -- 55]
< http://alkitab.sabda.org/?Yehezkiel+3:21 >

“

Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan
berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau
menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu."
—Yehezkiel 3:21—
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e-humor 1861/Februari/2011
Shalom,
Anak-anak adalah orang-orang yang paling polos jika dibandingkan dengan orang yang
lebih dewasa. Sebagian besar anak-anak menerima segala informasi apa adanya,
sehingga seringkali menyebabkan mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan
dengan benar. Contohnya ada pada humor hari ini. Yuk, langsung baca saja
contohnya :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menunggu Mobil
Ada seorang anak SD kelas 1 yang amat lugu namanya Alya. Ia disuruh oleh ibunya
untuk membeli cabai di warung depan di seberang jalan rumahnya, "Nak, belikan ibu
cabai di warung depan, tapi kalau mau menyeberang hati-hati, tunggu mobil lewat dulu
ya."
Alya segera menjawab, "Iya, Bu."
Setelah ditunggu 30 menit, Alya masih belum kembali. Lalu ibunya keluar rumah.
Didapatinya Alya masih menunggu di pinggir jalan.
Ibunya bertanya, "Alya, kok kamu malah menunggu di situ, tidak beli cabai?"
Alya menjawab dengan polos, "Iya, Bu. Soalnya aku nunggu mobil lewat, dari tadi yang
lewat motor terus, Bu."
[Disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 26 -- 27]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+18:10 >

“

"Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena
Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang
wajah Bapa-Ku yang di sorga."
—Matius 18:10—
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e-humor 1862/Februari/2011
Shalom,
Seringkali berhasil tidaknya kehidupan dari seseorang sangat dipengaruhi oleh sebuah
fakta yang dinamakan "kebiasaan". Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu
yang baik pula. Tetapi jika kebiasaan yang tidak baik misalnya berbohong, maka
dampak yang akan ditimbulkannya pun akan tidak baik, dan jika kebiasaan tersebut
sudah mendarah daging, maka akan sangat berpengaruh bagi masa depannya kelak.
Jadi, biasakan hidup kita dengan kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Berbohong
Tono adalah murid yang sangat nakal dan sering membolos sekolah minggu. Pada
suatu hari ia ditegur oleh guru sekolah minggunya, "Tono, kenapa kamu sering bolos
sekolah minggu? Kemarin sudah ketiga kalinya kamu bolos."
Tono menjawab, "Saya tidak bolos, Kak. Kemarin adik saya sakit jadi saya harus
menjaga adik, karena orang tua saya bekerja."
Kakak pembinanya menukas, "Eh, kamu bohong ya. Lha kemarin kakak melihat adikmu
sehat-sehat saja."
Tono berbalik menjawab dengan santai, "Lha, Kakak juga bohong. Saya kan tidak
punya adik."
[Disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 29]
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:11 >

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu
berdusta seorang kepada sesamanya.
—Imamat 19:11—
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e-humor 1863/Februari/2011
Shalom,
Pernahkah kita terjebak? Huh, pasti sebal sekali kalau kita masuk perangkap yang tidak
kita harapkan. Sama seperti yang dialami oleh tokoh humor kita hari ini, si Albet. Yuk
simak langsung humornya! Jangan ketinggalan membaca trivia yang pastinya akan
menambah wawasan Anda. Tuhan memberkati :
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
>tatik(at)in-christ.net <
>http://humor.sabda.org/

Anak Yatim
Faqih: "Eh, ... Bet! Mana kalimat berikut yang benar?
1. Anak yatim itu dipukuli ayahnya.
2. Anak yatim itu dipukulkan ayahnya."
Albet : "Pasti... a. Anak yatim itu dipukuli ayahnya dong!!!"
Faqih : "Salah."
Albet : "Lalu apa?"
Faqih : "Tidak ada yang benar, anak yatim mana punya ayah?"
Albet : "@#%&@$"
[Sumber: Diambil dan diedit dari Guruku Super Lucu, 13]
http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+68:6 <

“

"Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamanNya yang kudus"
—Mazmur 68:6—
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Stop Press: Shalom Pecinta Humor,
e-Humor menemukan beberapa jenis tertawa lho! Namanya juga unik, yaitu Tertawa
Gugup, Tertawa Burung Merpati, Tertawa Sopan, Tertawa Tanpa Suara, dan Tertawa
Perut. Untuk membaca lebih jelas tentang 5 jenis tertawa, langsung saja ke alamat URL
di bawah ini. Tuhan memberkati.
==> http://humor.sabda.org/cekikikan_adalah_tawa_paling_jujur
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e-humor 1864/Februari/2011
Shalom,
Persaingan antara wanita dan pria selalu mengusik kita. Ada yang memiliki pendapat
bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Kaum perempuan pasti
tidak setuju dan akhirnya banyak menimbulkan cekcok di antara mereka. Ingin lihat
faktanya? Yuk, langsung simak saja pengalaman lucu dari seorang teman sesama
pelanggan e-Humor di bawah ini. Selamat tertawa, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Persaingan Pria dan Wanita dari Zaman Adam-hawa
Masih Berlanjut
Siswi-siswi di kelas berkata: "Ada 'ibu jari', tapi tidak ada 'bapak jari'. Ada 'ibu kota', tapi
tidak pernah ada 'bapak kota', hehehe..."
Siswa-siswa dengan tenang menjawab: "Ada. 'Bapa Surgawi', tidak pernah ada 'Ibu
Surgawi'"
[Kiriman dari: Hari Prasetio < prasetio.hari(at)xxx >] <
Http://alkitab.sabda.org/?kejadian+2:22 >

“

Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah
seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.
—Kejadian 2:22—
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e-humor 1865/Maret/2011
Shalom,
Menjadi teladan bagi dunia ini memang bukan hal yang mudah, Sobat. Banyak harga
yang harus dibayar, dari harga diri sampai keinginan hati. Wow..., beranikah kita untuk
mengambil komitmen tersebut? Maksudnya adalah, kita harus mengontrol segala
tingkah laku kita dan harus bisa mengedepankan kepentingan umum daripada
keinginan hati sendiri. Tapi jangan kuatir, jika kita mau berserah Tuhan, Tuhan pasti
memberi kemampuan kepada kita. So, Siapkah kita menjadi garam dunia?
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Menjadi Garam Dunia
Budi adalah seorang murid Sekolah Minggu dari suatu gereja. Walaupun ibunya belum
mengenal Tuhan Yesus, ia tidak pernah melarang Budi untuk pergi ke Sekolah Minggu.
Pada suatu hari Minggu, sesampainya Budi di rumah, ibunya bertanya, "Pelajaran apa
yang kamu dapatkan di Sekolah Minggu tadi pagi?"
Budi dengan bersemangat menjawab, "Tadi pagi guru Sekolah Minggu saya, Ibu Meliati
bersama dengan asistennya Ibu Hartatik, mengajarkan saya untuk menjadi garam bagi
dunia ini."
Ibunya terkejut dan berkata, "Hah, kamu mau jadi garam?! Budi, jangan kecewakan
mama, mama mau kamu menjadi dokter atau tukang insinyur!"
[Sumber: Obat Surgawi, 23] < Http://alkitab.sabda.org/?matius+5:13 >
Kuis 74: "Siapakah nama tokoh Alkitab yang mempunyai peliharaan yang bisa bicara?"
(beri ayatnya ya ^^)
•
•
•
•

Aryawan Nugroho <aryawan.nugroho(at)xxx> = Bileam - bilangan 22:28
Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx> = Bileam (ulangan 22:28)
TELAGA <telaga(at)xxx> = Namanya Bileam, Di bilangan 22:28, 30
Titus Subagyo <omtietus(at)xxx> = BILEAM = Keledainya Bisa Bicara

Jawaban dari teman facebook humor:
==> http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10150433003315503
•
•

Michael Christian: Bileam, Bilangan 22:28
Luci Ana: Bileam, 2 Petrus 2:16
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Jawaban: Bileam. Bilangan 22:28
Hore...! Selamat ya, untuk jawaban yang benar ^_^ Anda mendapat predikat "Hobi Baca
Firman Tuhan" dan e-Humor. Hehe... Yuk, jawab kuis selanjutnya... God bless you.
Kuis 75: "Siapakah tokoh yang dipilih untuk menggantikan Yudas?"

“

"Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
—Matius 5:13—
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e-humor 1866/Maret/2011
Shalom,
Apakah ada di antara kita yang pernah mengajar sekolah Minggu? atau saudara yang
memang guru sekolah Minggu? Humor hari ini mengajak kita untuk berhati-hati dalam
menghadapi anak-anak yang kritis dalam menerima segala sesuatu -- khususnya
pelajaran. Maunya memberikan ilustrasi yang sesuai dengan "porsi" anak-anak, eh...
malah "salah kaprah". Yuk, langsung saja simak humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< http://humor.sabda.org/ >

Kue Cokelat
Suatu hari seorang pendeta memimpin sekolah Minggu dan menjelaskan bagaimana
anggota tubuh Gereja saling melengkapi dan saling mendukung dalam pelayanan bagi
Tuhan. Karena berhadapan dengan anak-anak, maka ia pun membagikan contoh yang
memadai. Ia membagikan kue biskuit dengan butiran cokelat yang terdapat di atas kue
tersebut kepada anak- anak. Sambil menunjuk cokelatnya ia menjelaskan.
"Gereja itu seperti kue ini, untuk membuatnya diperlukan bahan seperti tepung, gula,
telur, dan butiran cokelat ini. Gereja juga begitu, ada perlu banyak orang untuk saling
melengkapi dalam pelayanan jemaat".
Lanjutnya: "Bagaimana jadinya jika butiran cokelat ini diambil dari kue ini? Apa yang
saya dapatkan?", sambil menunjukkan butiran cokelat di kue tersebut.
Seorang anak mengacungkan tangan dan menjawab: "Lemak yang diserap akan
berkurang empat gram".
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk
mengajar, baiklah kita mengajar; (Roma 12:7)
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+12:7 >
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e-humor 1867/Maret/2011
Shalom,
Apakah Anda pernah mengerjakan sesuatu dengan susah payah namun tidak diberi
penghargaan sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Bagaimana respons Anda?
e-Humor hari ini menyajikan tokoh humor yang sedang mengalami hal itu. Dia
mengerjakan sesuatu tapi merasa tidak dihargai sesuai dengan "maunya". Daripada
penasaran langsung simak humornya yuk!, Oh ya, ada info tentang bahan-bahan
seputar Paskah juga lho, jangan sampai terlewatkan! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Nabi Yunus di Perut Ikan
Seorang anak yang baru pulang dari sekolah Minggu langsung menemui ibunya dan
mengadu bahwa gurunya hanya memberi nilai "5" pada gambar yang sudah susah
payah ia kerjakan.
Si ibu penasaran dan meminta si anak untuk menunjukkan gambar itu. Ketika ibu
melihat gambar yang ditunjukkan, ia heran karena gambar itu hanyalah gambar
sepasang bola mata dengan latar belakang seluruhnya warna hitam. Ibu bertanya,
"Memangnya apa sih yang kamu gambar?"
Dengan polos si anak menjawab, "Nabi Yunus yang sedang berada dalam perut ikan,
Bu."
[Sumber diambil dan diedit dari: Obat Surgawi, 31] <
Http://alkitab.sabda.org/?yunus+1:17 >

“

Maka atas penentuan TUHAN datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus;
dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya.
—Yunus 1:17—
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Info: Kumpulan Bahan Paskah dan Info YLSA di Situs
Paskah Indonesia
Situs Paskah Indonesia adalah situs berbahasa Indonesia yang menyediakan bahan
Paskah yang sangat lengkap, di antaranya: tip-tip menarik seputar Paskah, info buku
yang berhubungan dengan Paskah, humor Paskah, khotbah Paskah, renungan Paskah,
lagu Paskah, puisi Paskah, bahan mengajar sekolah minggu, kesaksian Paskah, drama
Paskah, artikel Paskah, dan masih banyak lagi.
Situs Paskah ini juga memungkinkan 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!
==> http://paskah.sabda.org/
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e-humor 1868/Maret/2011
Shalom,
Sewaktu kita sekolah Minggu pasti guru pernah mengajarkan "Jika pipi kananmu
ditampar, berikan pipi kirimu". Tapi, sudahkah kita mengaplikasikannya dalam
kehidupan kita sehari-hari? ... Mungkin Anda berpikir, "Wah, berat sekali jika hal itu
dilakukan. Membayangkannya saja sudah tidak enak." Betul tidak? Eits, jangan salah.
Anak kecil saja sudah bisa melakukannya, lho! Contohnya ada di humor hari ini.
Selamat menyimak. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pipi Kiri dan Kanan
Setiap kali ke sekolah Minggu, Yohanes mendengarkan pesan gurunya yaitu, "Kasihilah
sesamamu manusia, jika pipi kkananmu ditampar, berikan pipi kirimu." Sepulang
sekolah Minggu Johannes ditampar temannya, Markus.
Setelah Markus menampar pipi kanannya, Yohanes berkata, "Markus... kamu lupa
menampar pipi kiriku... Ayo, ini pipiku...!"
Markus: (Sambil berlari ketakutan Markus berpikir) Dia sakit ya...??
Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat
kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah
juga kepadanya pipi kirimu. (Matius 5:39)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+5:39 >
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e-humor 1869/Maret/2011
Shalom,
Ketakutan adalah sesuatu yang wajar dialami oleh setiap orang, karena itu merupakan
bagian dari manifestasi emosi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun ketakutan yang
berlebihan yang menguasai otak dan pikiran kita, itu yang tidak baik. Karena itu bisa
berakibat buruk bagi perkembangan psikologis seseorang. So, jangan jadikan ketakutan
itu menguasai seluruh alam bawah sadar kita, tapi serahkan segala ketakutan kita
dalam tangan Tuhan yang memberi ketenangan dan jalan keluar. Selamat berjuang.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Takut
Setelah acara sekolah Minggu selesai, Anik menghampiri ibunya yang masih kebaktian
umum. Tepat di saat Anik masuk, Pendeta Yonathan sedang berkhotbah tentang orang
Kristen. Sebagai penekanan, pak pendeta bertanya sambil menghantam mimbarnya,
"Apakah orang Kristen itu!" Sekali lagi ia berseru, "Apakah orang Kristen itu!", dengan
suara yang semakin menggelegar. Saking takutnya, si Anik menangis sambil berteriak,
"Bu... kasih tau dia, Bu. Kasih tau dia..."

“

"Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah
supaya engkau beroleh pengertian,"
—(Amsal 4:1)—

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+4:1 >
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e-humor 1870/Maret/2011
Shalom,
Mungkin sering kita mendengar ada pepatah yang mengatakan "Malu bertanya, sesat di
jalan". Seringkali budaya masyarakat negeri ini pada umumnya menganut paham "diam
itu emas", tapi jangan salah, diam tidak selalu emas, lho. Diam bisa juga karena tidak
tahu apa-apa. Makanya, kalau tidak tahu, ya tanya dong... Selamat bertanya.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Boleh Tanya?
Seorang guru sekolah minggu yang telah selesai menceritakan kisah Daud dan Goliat
mengajak murid-muridnya untuk bertanya.
Guru: "Baik, anak-anak apakah ada yang ingin bertanya?"
Suasana hening...
Setelah 30 detik berlalu
Murid : "Bu, saya mau tanya..."
Guru : "Ehm..."
Murid : "Apakah saya boleh bertanya?"
Guru : "Ya, boleh"
Murid : "Terima kasih, Bu..."
Guru : "Lho... Jadi apa yang kamu tanyakan?"
Murid : "Ya... Yang tadi yang saya tanyakan."
[Sumber diedit dari: Guruku Super Lucu, 127]
< http://alkitab.sabda.org/?+2Timotius2:24-26 >

“

"Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu
bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan
tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap
mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka
melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk
bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan
dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat Iblis
yang telah mengikat mereka pada kehendaknya."
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e-humor 1871/Maret/2011

—2 Timotius 2:24-26—

Shalom,
Apa yang Anda rasakan jika maksud yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan
respons yang diberikan oleh lawan bicara kita? Pasti ada rasa jengkel, sebal, bahkan
sampai marah. Hal inilah yang dirasakan oleh tokoh humor kita hari ini. Hehe... Selamat
menyimak ya! Jangan lupa simak juga jawaban kuis humor yang lalu dan pertanyaan
kuis humor kali ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sepatu Buaya
Sepulang dari sekolah Minggu, Andi dimintai tolong oleh kakeknya untuk membantu
menjaga toko sepatu. Si kakek berpesan, "Andi, kalau ada orang datang dan bertanya,
langsung saja tanya ukuran sepatunya dan segera carikan". Setelah satu jam lalu,
Pembeli : "Permisi, Dik, apakah di sini ada sepatu buaya?"
Andi
: "Buaya Anda pakai sepatu ukuran berapa?"
Pembeli : "@#*$@%$%@??!!...."
[Sumber: Redaksi]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+10:13 >
Kuis 75: "Siapakah tokoh yang dipilih untuk menggantikan Yudas?"
•
•
•

Meri Yap <eireneyap(at)xxx> = Matias (kisah Para rasul 1:26)
Hari Prasetio <hari_prasetio(at)xxx> = Mathias Muchus
Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Matias Dlm Kitab Kisah Para Rasul

1:26 Gbu
•
•
•

Rayfan Sanjaya <tr4y_lazy(at)xxx> = Dia adalah Matias...!!
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Matias
deddy setiawan <d3d1_setiawan(at)xxx> = Matias....
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Jawaban dari teman Facebook e-Humor:
http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10150442481995503
•
•

Jonathan Merindukan Pemulihan = Matias X.
Desmen Sayuna = Om Matias

Jawaban e-Humor adalah: Matias
Selamat ya, bagi yang jawabannya benar! ^_^, teman-teman e-Humor ini memang
pinter-pinter :> Yuk, jawab pertanyaan selanjutnya. Gampang kog...
Kuis 76: "Tukang apa jika dipanggil, nengoknya tidak ke samping atau ke belakang, tapi
ke atas?"

“

Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi
punggung orang yang tidak berakal budi.
—Amsal 10:13—
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e-humor 1872/Maret/2011
Shalom,
Apakah Anda sedang ingin belajar menyetir mobil? Atau apakah Anda sedang sedih
karena gagal lulus ujian menyetir? Yuk, langsung saja kita simak humor hari ini tentang
menyetir mobil. Tuhan memberkati. :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menyetir Mobil
Doni : "Menyetir mobil itu gampang-gampang susah"
Divo : "Gampangnya apa?"
Doni : "Tinggal duduk di belakang setir, putar kunci kontak, injak
pedal kopling, masukkan persneling satu, angkat pedal kopling pelan-pelan, injak
gas pelan-pelan, mobil langsung jalan."
Divo : "Lha susahnya?"
Doni : "Susahnya... kalau mobilnya tidak ada."
[Sumber: Diambil dan disunting seperlunya dari Majalah Humor April 1991, 61]
< http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+6:24-25 >

“

TUHAN, Allah kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan
itu dan untuk takut akan TUHAN, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita
dan supaya Ia membiarkan kita hidup, seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi
benar, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan
TUHAN, Allah kita, seperti yang diperintahkan-Nya kepada kita."
—Ulangan 6:24-25—
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e-humor 1873/Maret/2011
Shalom,
Apakah Anda punya seorang idola? Siapakah idola Anda? Tokoh kartun, film, atau
tokoh yang lain? Anak-anak pasti banyak yang memilih Batman, Spiderman, Supermen,
dll. Sebagai idola mereka karena tokoh-tokoh kartun ini menarik hati mereka -khususnya anak laki-laki. Ternyata ada seorang anak yang mengidolakan Yesus lho!
Yuk, simak humornya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tuhan Yesus
Ada beberapa anak Papua yang senang mandi di sungai, suatu saat mereka sepakat
untuk meloncat dari sebatang pohon yang tumbang ke tengah sungai, mereka sepakat
juga untuk meyebutkan setiap tokoh yang mereka kagumi saat melompat, lalu mereka
memulai;
Anak pertama ketika melompat menyebut: "Betmen ..."
Anak kedua ketika melompat menyebut: "Supermen ..."
Anak ketiga ketika melompat menyebut: "Spidermen ..."
Giliran anak keempat melompat, dia lupa tokohnya, sambil termangu dia berusaha
mengingat siapa tokohnya, lalu kemudian terpaksa dia melompat karena temantemannya mendesak. Karena terdesak, ia melompat sambil berkata, "Tuye ..."
Teman-temannya bingung lalu bertanya, "Pace coba ko jelaskan Tuye itu sapa ka?"
Lalu anak itu menjawab, "Tuhan Yesus"
[Sumber: Kiriman dari Malihu Jopy, <
http://www.facebook.com/jopy.malihu/posts/10150391479550503 > ] <
Http://alkitab.sabda.org/?lukas+18:16 >

“

Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: "Biarkanlah anak-anak itu datang
kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang
yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
—Lukas 18:16—
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e-humor 1874/Maret/2011
Shalom,
Terkadang secara tidak sengaja baik perkataan maupun perbuatan kita seringkali dapat
menimbulkan pemahaman yang berbeda di mata seorang anak kecil. Karena kita tahu
bahwa seorang anak kecil belum dapat mencerna sebuah informasi yang dia tangkap
secara benar, apalagi jika informasi itu di luar dunianya (dunia anak-anak). Jadi, hatihati dalam bersikap dan berbicara di hadapan anak-anak. Tetap semangat.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Bagaimana Kebaktiannya?
Pak pendeta menanyai seorang anak kecil yang baru pertama kali mengikuti kebaktian.
"Bagaimana kebaktiannya tadi?"
Jawabnya, "Musiknya oke, tapi iklannya membosankan".
[Sumber: Humor Rohani, 55] < Http://alkitab.sabda.org/?matius+18:6 >

“

"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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e-humor 1875/Maret/2011
Shalom,
Hai pelanggan e-Humor! Apa kabar? Semoga kita semua selalu dilingkupi kasih Tuhan
ya! Humor edisi kali ini mengangkat tema ibu dan anak. Coba dipikirkan, berapa kali kita
menyakiti hati ibu kita? Walaupun terkadang kita tidak sengaja, ibu kita tetap merasa
sedih lho! Karena itu, sebagai anak kita harus selalu berbakti dan menyenangkan hati
orang tua. Setuju? Pastinya dong!
Staf Redaksi e-Humor,
Ami Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Saling Membantu
Saat masakan hampir selesai dibuat oleh Bu Ruth, kebiasaan Bu Ruth adalah
mencicipinya sebelum dihidangkan di atas meja. Kali ini ternyata Bu Ruth lupa
memberikan garam di masakannya itu -- karena garam di dapur habis -- sehingga
rasanya sangat hambar. Kemudian ia menyuruh anaknya, Jason...
Bu Ruth : "Son... son, kamu pergi belikan Mami garam ya, supaya masakan
ini rasanya enak."
Jason
: "Tidak mau ah, Mam!"
Bu Ruth : "Lho, kok begitu? Sebagai anak Tuhan kita harus taat dan
Jason

saling membantu! Nih, Mami kasih upah seribu perak"
: "Kalau gitu Mami aja yang pergi beli, nanti Jason kasih lima ribu, kan kata
Mami sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling membantu..."

[Sumber diedit dari kiriman: Jaini Kaleb Munaiseche <
http://facebook.com/munaiseche/posts/10150452677025503 > ]
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+6:1-3 >

“

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu--ini adalah suatu perintah yang penting, seperti
yang nyata dari janji ini: supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
—Efesus 6:1-3—
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Trivia Humor
Shalom,
Kebanyakan orang jatuh cinta atau mencintai orang lain karena memandang fisik, sifat,
sikap, atau finansial. Ternyata sebuah tawa dapat membuat seseorang jatuh cinta lho!
Penasaran? Yuk, langsung saja simak trivia humor hari ini. Semoga membantu Anda
supaya Anda jatuh cinta dan dicintai orang lain hanya dengan tawa Anda. :>
Tuhan memberkati.
==> http://humor.sabda.org/tawa_bisa_membuat_jatuh_cinta
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e-humor 1876/Maret/2011
Shalom,
Bagaimana khabar Anda hari ini? Masih semangat untuk menyimak humor segar hari
ini? :> e-Humor kembali mengangkat humor tentang anak sekolah minggu nih. Ada-ada
saja yang mereka pikirkan ketika mereka dalam proses mengikuti acara sekolah
minggu. Yuk, langsung saja simak humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< http://humor.sabda.org/ >

Lagu Aneh
Mama : "Tom, kamu pulang dari sekolah minggu kok malah cemberut gitu?"
Tomi : "Habis, ibu guru mengajarkan lagu yang aneh!"
Mama : "Aneh? Memangnya lagunya tentang apa?"
Tomi : "Aku disuruh jadi lilin kecil, padahal aku kan ingin jadi dokter."
[Sumber: Mana Sorgawi Desember 2006]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+11:35-36 >

“

Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi
kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka
seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan
cahayanya."
—Lukas 11:35-36—
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e-humor 1877/Maret/2011
Shalom,
Uang adalah hal yang begitu penting dalam hidup, namun jangan salah, jika kita tidak
berkuasa atas harta yang kita miliki, bisa-bisa kita yang malah akan dikuasai oleh harta
kita. Jika harta sudah berkuasa atas diri kita, maka moral kita akan rusak dan kita dapat
menghalalkan segala cara untuk mendapat semakin banyak uang. Jadi, jangan jadi
hamba uang dan syukuri apa yang ada. Tetap semangat.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Dua Puluh Ribu
Bogel terkenal sebagai orang yang suka berhutang, suatu ketika dia bertemu dengan
Anto, dan terjadilah percakapan demikian:
Bogel : "To, berapa uang kamu sekarang?"
Anto : "Antara 980 ribu dan sejuta."
Bogel : "Wah, banyak amat... aku pinjam 100 ribu ya..."
Anto : "Lho, uangku tinggal 20 ribu kok..."
Bogel : "Katanya tadi antara 980 ribu dan sejuta?"
Anto : "Iya betul. Antara 980 ribu dan sejuta kan artinya hanya 20 ribu."
[Sumber: Mana Sorgawi, No 104, Tahun IX] < Http://alkitab.sabda.org/?ibrani+13:5 >

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 1878/April/2011
Shalom,
Bagaimana khabar Anda? Tidak terasa kita sudah berada pada bulan April. Humor kali
ini memunyai pesan: "Minta tolonglah dengan benar dan bertanggung jawab". Selamat
membaca humor. Tuhan memberkati :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Basah
Suami : "Mah, tolong siramin bunga di halaman dong!"
Istri : "Di luar kan lagi hujan pah!"
Suami : "Mamah ini gimana sih? Pakai payung dong biar tidak basah!!"
[Sumber: Kiriman dari Yudika Cahyadi] < Http://alkitab.sabda.org/?galatia+6:2 >

“

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus.
—Galatia 6:2—
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e-humor 1879/April/2011
Shalom,
Pilihan adalah pilihan, jadi kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan berikan
alasan mengapa Anda memilih itu.
Soal pilih-memilih, e-humor punya humor yang seru nih... Penasaran? Yuk, lanjutkan
membaca sampai bawah. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sama-sama Jelek
Suami 1 : "Mengapa kau memilih istri yang berwajah jelek?"
Suami 2 : "Karena bagiku lebih gampang, soalnya saya juga jelek."
[Sumber: Redaksi]
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+15:49 >

“

Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan
memakai rupa dari yang sorgawi.
—1 Korintus 15:49—
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e-humor 1880/April/2011
Shalom,
Humor hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak "mendekati" seseorang ketika
seseorang itu dalam kondisi yang menguntungkan saja, tapi tidak disaat orang itu dalam
kondisi yang tidak menguntungkan. Yuk, belajar sambil berhumor ria! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Habis Gajian
Suami 1 : "Setelah aku semprotkan minyak wangi ke tubuhku kemarin sore, istriku
langsung lengket denganku malam harinya."
Suami 2 : "Apakah karena aroma parfum itu?"
Suami 1 : "Tampaknya bukan deh, ... karena saya baru saja gajian."
[Sumber: diedit dari Guruku Super Lucu, 151]
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+12:9b >

“

Hendaklah kasih itu jangan pura-pura!
—Roma 12:9b—
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e-humor 1881/April/2011
Shalom,
Beda keyakinan itu sah-sah saja, asalkan tidak merugikan satu dengan yang lainnya.
Humor hari ini mengajarkan kita untuk menerima perbedaan keyakinan yang ada pada
diri kita dan orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga tidak
menimbulkan hal buruk. Selamat menikmati sajian dari redaksi. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Beda Keyakinan
Yudi : "Akhirnya aku putus sama Dina..."
Budi : "Lha kamu kenapa putus? Bukannya sudah pernah sepakat mau menikah?"
Yudi : "Iya, tetapi batal."
Budi : "Kenapa?"
Yudi : "Beda keyakinan..."
Budi : "Beda agama gitu?"
Yudi : "Bukan, aku berkeyakinan bahwa aku ganteng, tapi si Dina tidak yakin..."
[Sumber: Kiriman dari Yudika Cahyadi]
< http://alkitab.sabda.org/?2Korintus+6:14 >

“

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang
yang tak percaya.
—2 Korintus 6:14—
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e-humor 1882/April/2011
Shalom,
Pesan humor hari ini: "Ingatlah baik-baik hal penting yang Anda lakukan. Supaya tidak
ada korban ketika Anda melupakan hal itu". Hehe... Penasarankah Anda kenapa
redaksi memberikan pesan tersebut? Silakan simak humor di bawah ini. Pasti Anda
akan setuju dengan pesan dari redaksi. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Terkunci
Seorang profesor waktu sedang memberi kuliah mendadak bersin. Dia mengambil
saputangannya. Bebarengan dengan saputangan, jatuhlah sebuah kunci. Begitu
dilihatnya kunci, dia tersentak dan ingat akan sesuatu. Ia langsung berkata kepada
mahasiswanya, "Saudara-saudara, kuliah ini terpaksa saya hentikan dahulu. Istri saya
terkunci di dalam kamar."
[Sumber: Diambil dari Majalah Humor April 1991, 67] <
Http://alkitab.sabda.org/?efesus+5:28 >

“

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri:
Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.
—Efesus 5:28—
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e-humor 1883/April/2011
Shalom,
Pernah mendengar pepatah "keluar dari mulut singa tapi masuk ke mulut buaya"?
Tokoh humor kita hari ini luput dari mulut buaya tapi ada mulut lain yang lebih ganas
yang menantinya. Yuk, langsung simak saja humornya. Jangan lewatkan membaca
trivianya ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Buaya
Seorang turis sedang memancing dari atas perahunya di lepas pantai. Turis ini sangat
senang berenang, tapi karena takut dengan buaya, ia tetap berada di perahunya.
Tidak jauh darinya ada seorang nelayan yang sedang menebarkan jala, si turis
berteriak, "Pak, apakah ada buaya di laut ini?"
"Tidak ada", jawab si nelayan sembari meneruskan pekerjaannya.
Si turis segera terjun ke laut dan berenang-renang dengan gembiranya. Ia berenang
mendekati pak nelayan dan kembali bertanya, "Bagaimana penduduk di sini bisa
membuat pantai ini bebas dari buaya?"
Dengan tentang pak nelayan menjawab, "Oh, itu bukan kami yang melakukannya, tetapi
hiu-hiu yang ada di laut sini yang menghabisi buaya-buaya itu."
[Sumber: Manna Sorgawi, April 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+19:2 >

“

Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah
langkah.
—Amsal 19:2—
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Trivia Humor
Shalom,
Setiap kita pasti pernah marah, kan? Yesus juga pernah marah ketika Bait Allah dipakai
untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di Bait Allah. Trivia humor kali ini tentang
marah. Ternyata marah ada manfaatnya, lho! Langsung klik alamat URL di bawah ini
yuk! Supaya kita bisa tahu "apa saja sih manfaat marah?" :> Tuhan memberkati.
==> http://humor.sabda.org/manfaat_marah
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e-humor 1884/April/2011
Shalom,
Percaya tidak kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula?
Kebiasaan bangun pagi adalah suatu kebiasaan yang baik, karena dengan bangun
pagi, maka kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja dan beraktivitas.
Dengan demikian, tingkat produktivitas kita pun akan bertambah karena kita tidak
menyia-yiakan waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi, mari bangun lebih
pagi dengan badan yang sehat, dan sambut masa depan yang lebih baik. God Bless.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Bangun Pagi
Rita
: "Hengki, kamu biasa bangun pagi jam berapa?"
Hengki : "Begitu sinar matahari yang pertama masuk..."
Rita
: "Wuih..., pagi juga kamu bangunnya, ya."
Hengki : "Sebenarya tidak juga sih, jendela kamarku kan menghadap barat."
[Sumber: Mana Sorgawi, November 2006, No. 104 Tahun IX]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+20:13 >

supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan
“ Janganlah menyukai tidur,
engkau akan makan sampai kenyang.
”
—Amsal 20:13—
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Stop Press: Ikuti Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)
Juni/Juli 2011 -- PESTA
Yayasan Lembaga SABDA melalui Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam <
http://www.pesta.org > kembali membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) untuk
periode Juni/Juli 2010. Bagi Anda yang ingin mempelajari pokok-pokok penting dasar
iman Kristen, seperti Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam
Kristus, segeralah bergabung dalam kelas DIK ini. Cara mendaftarkan diri sangat
mudah. Kirimkan permohonan mengikuti kelas DIK Juni/Juli 2011 ke Admin PESTA di <
kusuma(at)in-christ.net >.
Untuk mendapatkan Modul DIK, silakan akses bahannya di:
==> < http://pesta.sabda.org/dik_sil >
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e-humor 1885/April/2011
Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Kesibukan apa yang sedang Anda hadapi saat ini?
Bikin pusing ya? Yuk, simak humor dulu, supaya pusing Anda sedikit hilang. Hehehe...
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Selalu Seperti yang Terlihat
Karena ada sedikit kerusakan, pesawat Medan-Surabaya terpaksa mendarat di Jakarta.
Penumpang dipersilakan turun dulu dan nanti kembali naik pesawat 1 jam lagi. Semua
penumpang turun kecuali seorang pemuda. Pilot menghampiri pemuda itu yang
ternyata adalah seorang tunanetra. "Pak, kita akan berhenti selama 1 jam, apakah
Bapak tidak mau meluruskan kaki dan menghirup udara segar?"
Si pemuda tunanetra ini menjawab, "Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya tetap di sini
saja. Dan kalau Bapak tidak keberatan, tolong anjing saya yang ada di bagasi dibawa
ke luar supaya dia bisa jalan-jalan dan buang air."
"Tidak masalah," jawab sang pilot. Sang pilot mengenakan kacamata hitamnya, dan
pergi mengambil anjing si pemuda itu. Ketika ia melangkah keluar pesawat, semua
penumpang yang sedang menunggu dan melihat bahwa pilot mereka memakai
kacamata hitam dan dituntun oleh seekor anjing, langsung menukar pesawat mereka,
bahkan ada juga yang menukar penerbangannya dengan maskapai penerbangan yang
lain.
[Disunting dari: Mana Sorgawi, November 2006, No. 104 Tahun IX]
< Http://alkitab.sabda.org/?roma+14:16-17 >

“

"apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab
Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus."
—Roma 14:16-17—
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e-humor 1886/April/2011
Shalom,
Hari ini pasti kita sudah mempersiapkan Paskah kan? Paskah tidak hanya dilakukan
dengan bersibuk-sibuk ria di gereja. Menyusun acara ibadah, drama, memutar film,
tetapi hendaknya kita mempersiapkan hati untuk menerima darah dan tubuh Yesus
sebagai lambang kasih-Nya kepada kita. Selamat mempersiapkan Paskah dan selamat
menyimak humor hari ini. :>
Yesus memberkati Saudara.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Syetan
Setelah acara gladi bersih kebaktian Paskah selesai. Sorang Pendeta pulang dari
gereja melewati pepohonan rimbun dan sepi. Tiba-tiba Kuntilanak muncul menakutnakuti. Sang Pendeta kaget dan berteriak:
"Ya Tuhan, lindungilah aku, hancurkan syetan ini."
Kuntilanak menjawab: "Mulai deh kamu, apa-apa langsung lapor. Aku kan becanda
doang."
[Sumber diedit dari kiriman: Mahargono Kobarsih <mahargonojogja(at)xxx>] <
http://alkitab.sabda.org/?Markus+16:17 >

orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir
“ Tanda-tanda ini akan menyertai
setan-setan demi nama-Ku
”
—Markus 16:17a—
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Stop Press: Ikuti Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)
Juni/Juli 2011 -- PESTA
Yayasan Lembaga SABDA melalui Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam <
http://www.pesta.org > kembali membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) untuk
periode Juni/Juli 2011. Bagi Anda yang ingin mempelajari pokok-pokok penting dasar
iman Kristen, seperti Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam
Kristus, segeralah bergabung dalam kelas DIK ini. Cara mendaftarkan diri sangat
mudah. Kirimkan permohonan mengikuti kelas DIK Juni/Juli 2011 ke Admin PESTA di <
kusuma(at)in-christ.net >.
Untuk mendapatkan Modul DIK, silakan akses bahannya di:
==> < http://pesta.sabda.org/dik_sil >
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e-humor 1887/April/2011
Pernah mendengar istilah "Kristen Napas"? Ini adalah sindiran bagi orang-orang Kristen
yang hanya ke gereja saat hari Natal atau Paskah saja. Padahal sudah seyogianya kita
datang ke rumah Tuhan tidak hanya pada saat ada perayaan, bukan? Nah, menemani
Anda memperingati dan memaknai hari kematian dan kebangkitan-Nya, simak yuk
humor berikut :)
Staf Redaksi e-Humor,
Ami Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Agen Rahasia
Suatu hari, saat berjalan keluar dari gereja, seorang teman yang berada di depanku
berpapasan dengan pendeta yang berdiri di pintu gereja untuk memberi salam. Ia
meraih tangan temanku dan menariknya keluar dari rombongan jemaat yang akan
keluar dari gereja. Pendeta itu berkata, "Kamu harus bergabung dengan Bala Tentara
Allah!"
Temanku berkata, "Saya sudah bergabung dengan Bala Tentara Allah, Pak Pendeta."
Pendeta bertanya, "Bagaimana bisa? Aku tidak pernah melihatmu ke gereja kecuali
saat Natal dan Paskah!"
Ia berbisik balik, "Aku ini agen rahasia!"
[Sumber diambil dari: http://tamaneden.heavenforum.com/t84-humor-paskah]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+25:26 >

jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah
“ Maka
tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari
”
tempat di mana aku tidak menanam?

—Matius 25:26—
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e-humor 1888/April/2011
Shalom,
Paskah sudah kita lalui. Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari perayaan Paskah
tahun ini? Pasti ada banyak :) Kita pasti juga ingat siapa tokoh yang telah mengkhianati
Yesus, kan? Betul! Yudas Iskariot. Humor hari ini bertema PENGKHIANATAN. Jangan
ketinggalan pula menjawab kuis kali ini ya, sambil menyimak jawaban-jawaban yang
masuk untuk kuis yang lalu. Yuk, langsung simak saja, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Narkoba
Karena peredaran narkoba di dunia sudah begitu mengkhawatirkan, maka suatu hari di
surga Yesus memanggil murid-murid-Nya berkumpul, dan mengutus mereka untuk
turun ke dunia mengambil contoh-contoh narkoba untuk diteliti. Setelah sekian lama
menunggu, Yesus merdengar pintu diketuk...
Tok, tok, tok... Yesus: Siapa? Yohanes: Yohanes!
Lalu pintu dibuka dan masuklah Yohanes dengan membawa contoh mariyuana dari
Jamaika. Sesaat kemudian pintu kembali diketuk...
Tok, tok, tok...
Yesus : Siapa?
Petrus : Petrus!
Lalu pintu dibuka dan masuklah Petrus dengan membawa contoh ganja dari Kolombia.
Sesaat kemudian pintu kembali diketuk...
Tok, tok, tok...
Yesus : Siapa?
Yudas : Yudas!
Lalu pintu dibuka dan masuklah sekelompok orang berpakaian hitam.

78

HUMOR 2011
Kepala Pasukan Khusus: "Polisi, angkat tangan kalian dan menghadap ke dinding!
Kalian ditangkap karena memiliki narkoba!"
[Sumber diambil dan diedit dari: http://www.akupercaya.com/humor-canda/10023humor-rohani.html]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+11:6 >

“

Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap
oleh hawa nafsunya.
—Amsal 11:6—
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Kuis Humor: Kuis 77: "Sebelum Dimakan Warnaku Hijau,
Ketika Mau Dimakan Warnaku merah, ketika dikeluarkan
warnaku hitam. Apakah aku?"
Jawaban yang masuk ke email Redaksi adalah ...
•

Beth Parapat <beth_parapat(at)xxx> = Daun Sirih. Kalau Makan Sirih

kan jadi merah, terus makin lama dimakan makin hitam,,jadi jawabannya pasti deh
"daun sirih", hehehe...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rayfan Sanjaya <tr4y_lazy(at)xxx> = Buahhh Seeeemmmanggggkaaaaa....
Lydia Santoso <lydia.santoso(at)xxx> = Buah Semangka
Lia Vika <vekha_24(at)xxx> = Jambu Biji
Stevvani Vani <vani_cute89(at)xxx> = Semangka
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Sirih
Martrisia Harikedua <atalya_115(at)xxx> = Buah Mangga Atau Sayur Bayam....
Antonius Bagyo <cvmultiganda(at)xxx> = Buah Semangka :)
Jon Markus <manalu_batak2003(at)xxx> = Biji Semaangka
Angela Chitra <chau_sha(at)xxx> = Semangka

Jawaban e-Humor: Semangka :)
Kuis 78: "Aku adalah 3 sahabat, ketemunya hanya 2 kali sehari. Siapakah aku?"
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e-humor 1889/April/2011
Shalom,
Redaksi mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk
menyapa para pelanggan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng :> Tuhan masih
memberi kesempatan kita untuk menghirup udara segar dengan bebas. Nafas gratis
yang ada di mana-mana. Humor hari ini juga tentang oksigen, jadi langsung baca saja
yuk! Sampai ketemu besok lusa, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Oksigen
Seorang guru biologi tengah menerangkan tentang penemuan kepada para muridnya.
"Oksigen ditemukan oleh dua ilmuwan yaitu Priestley dan Scheele pada tahun 1774",
demikian kata sang guru. Tiba-tiba seorang murid langsung mengacungkan tangannya
dan berkata, "Saya mau tanya, Pak."
"Ya, Tono." jawab gurunya.
"Kalau oksigen baru ditemukan pada tahun 1774, lalu sebelumnya apa yang dihirup
manusia, terutama Adam dan Hawa?"
Guru: ??????
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 150--151]
< http://alkitab.sabda.org/?Kejadin+2:7 >

“

ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan
menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu
menjadi makhluk yang hidup.
—Kejadian 2:7—
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e-humor 1890/April/2011
Shalom,
Kasih sayang seorang suami kepada istri dapat diwujudkan dengan banyak cara. Bisa
saja sekali-kali mengerjakan pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan oleh istri ketika
suami bekerja. Bisa juga dengan memberikan barang-barang kesukaan si istri.
Contohnya: kalung, gelang, baju, alat masak, dll.. Tokoh humor hari ini sangat
menyayangi istrinya, dia memberikan mobil untuk sang istri tercinta. Tapi bagaimana
jadinya kalau pemberian itu sia-sia? Yuk, langsung simak saja humornya. Sampai
jumpa minggu depan... Jangan kangen ya. Hehehe...
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Cuma...
Bu Bambang hari ulang tahunnya tepat pada hari Paskah. Sebagai hadiah, Pak
Bambang membelikan istrinya sebuah mobil. Walaupun belum lulus ujian menyetir, si
istri tidak sabar ingin pamer dan berkeliling dengan teman-temannya. Ketika Pak
Bambang berangkat kerja, si istri mewujudkan niatnya untuk berkeliling kompleks.
Ketika Pak Bambang pulang, Bu Bambang dengan malu-malu berkata dengan nada
suara semesra mungkin, "Papa tercinta, aku baru saja menabrak sesuatu. Mobilnya
baik-baik saja kok. Cuma ... kap mesinnya tidak bisa ditutup, radiatornya bocor, bannya
pecah, dan kaca depannya jadi bagian kecil-kecil."
[Sumber disunting dari: Majalah Humor, November, 1991]
< http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+9:9 >

hidup dengan isteri yang kaukasihi seumur hidupmu yang sia- sia, yang
“ Nikmatilah
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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e-humor 1891/Mei/2011
Shalom,
Ada pepatah yang mengatakan bahwa "tidak ada kata terlambat untuk belajar". Selagi
kita ada kemauan yang kuat untuk belajar, maka berbagai rintangan yang menghadang
pasti dapat dilalui. Mari, selagi kita masih diberi kesempatan untuk belajar, kita
pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena tidak semua orang memperoleh
kesempatan seperti kita. Hidup adalah proses belajar yang tidak akan pernah berhenti
selama kita masih berseragam raga yang tak abadi. Tuhan memberkati.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >

Nama Ibukota Negara
Suatu pagi saat pelajaran geografi di kelas XII IPS. Seorang guru bertanya kepada
muridnya satu per satu tentang nama ibukota negara.
Guru : "Parlin, coba sebutkan ibukota negara Inggris!"
Parlin : "London, Pak!"
Guru : "Bagus, coba kamu Arief, sebutkan ibukota Malaysia!"
Arief : "Pasti Kuala Lumpur, Pak!"
Guru : "Bagus, dan sekarang kamu Ratih, coba sebutkan ibukota Peru!"
Ratih : "Lima, Pak!"
Guru : "Bagus, sekarang kamu sebutkan satu per satu."
Ratih : "@#$#@!!"
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 120--121]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+6:40 >

“

Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat
pelajarannya akan sama dengan gurunya.
—Lukas 6:40—
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Shalom,
Waktu masih sekolah, pasti tidak sedikit dari kita yang merasa sebal dengan guru kita.
Biasanya pasti gara-gara pelajaran yang diajarkannya sulit. Atau bisa juga karena si
guru tergolong "killer" alias menakutkan. Iya kan? Tapi, kalau kita curhat ke teman yang
"salah", bisa runyam! Maksudnya apa sih? Penasaran? Simak yuk humor edisi kali
ini! :D
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Sudah Tahu
Ada anak baru (AB) dan anak lama (AL) sedang mengobrol saat pelajaran Fisika.
AL : "Eh, kamu anak baru ya?"
AB : "Iya."
AL : "Hati-hati sama guru Fisika, lho. Kalau salah sedikit bisa dimarahi habis-habisan."
AB : "Ooh... itu aku sudah tahu."
AL : "Iya, gurunya jelek dan nyebelin!"
AB : "Ooh... kalau itu sih aku juga sudah tahu."
AL : "Pokoknya nanti kalau dia pulang kita kerjain yuk! Eh, omong-omong kok kamu dari
tadi bilang kalau sudah tahu sih?"
AB : "Aku kan anaknya."
AL : "!!"
[Sumber disunting dari: http://www.kitikkitik.com/kumpulan-humor-umum/ternyataanaknya/]
< http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:8 >

“

Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
—Kolose 3:8—
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Shalom,
Hai pelanggan e-Humor! Bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan
baik-baik saja ya :> Edisi e-Humor kali ini menyajikan tip lucu untuk pelanggan yang
akan bertamu. Seru banget pastinya. Yuk langsung disimak!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Tip Menjadi Tamu yang Baik dan Benar

1. Ketuk pintu.
Tentu rumah yang hendak didatangi, bukan pintu rumah yang lain. (Pintu
poskamling atau pintu puskesmas, misalnya)
2. Beri salam.
Kalau perlu sambil berjabat tangan dan tersenyum. Ini permulaan yang baik.
Jangan menemui tuan rumah dengan wajah tidak ramah. Apalagi pakai topeng.
3. Sampaikan maksud dan tujuan.
Dalam rangka apa kunjungan tersebut. Jangan bikin bingung yang menjadi tuan
rumah. Kalau tujuan jelas, niscaya hidangannya jelas.
4. Jangan minta macam-macam.
Tamu yang baik adalah tamu yang menerima apa yang disediakan tuan rumah.
Bukan tamu yang tiba-tiba minta nasi goreng atau pisang rebus.
5. Jangan sungkan-sungkan.
Bila hidangan sudah di atas meja, jangan cuma dilihat-lihat saja. Airnya diminum.
Kuenya dicicipi. Tidak perlu tanya, "Airnya boleh diminum apa tidak?"
6. Rasa malu itu perlu.
Paling tidak, jangan sampai bertamu sekaligus numpang makan siang, makan
malam, menginap, mandi, dan sebagainya. Bedakan antara bertamu dan
mengungsi.
7. Kapan-kapan berkunjung lagi.
Biasanya tuan rumah akan bertanya, "Kapan ke sini lagi?" Jawab saja, kapankapan. Daripada bikin janji tapi tidak ditepati atau tiap hari bertamu (membuat
rugi si tuan rumah).

[Sumber diambil dan diedit dari: Majalah Humor, No.6/1997]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+14:10 >

Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah.
“ Mungkin
tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk
di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata
semua tamu yang lain.
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—Lukas 14:10—

Shalom,
"Apakah ada di antara saudara yang belum menerima roti atau anggur?" Nah,
pertanyaan seperti inilah yang selalu saya dengar ketika mengikuti sakramen
perjamuan kudus di gereja saya. Pasti kebanyakan di antara pembaca juga pernah
mendengar pertanyaan seperti itu :> Nah, e-Humor edisi kali ini menyajikan humor
seorang anak yang belum mengerti sama sekali apa itu perjamuan kudus. Kira-kira apa
ya yang ada di pikirannya mengenai "perjamuan kudus"? Yuk, langsung simak saja
humor hari ini. Selamat membaca. Tuhan memberkati
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Ikut Makan
Seorang anak berusia empat tahun pergi ke gereja bersama-sama dengan ibunya.
Minggu itu diadakan Perjamuan Kudus. Ketika air anggur dan roti diedarkan, ibunya
berbisik kepadanya, "Kamu tidak usah ambil, kamu masih kecil, belum tahu apa-apa."
Kemudian, tiba waktunya kantong kolekte diedarkan. Sang ibu berkata kepada
anaknya, "Ayo, mana uang yang ibu beri tadi, masukkan ke kantong kolekte." Si anak
menjawab dengan heran, "Ma, ... tadi saya tidak ikut makan... mengapa harus bayar
juga?"
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, November 2006, No. 104 Tahun IX]
< http://alkitab.sabda.org/?Filipi+3:16 >

“

Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan
yang telah kita tempuh.
—Filipi 3:16—
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Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya mengucap syukur karena masih diberi
kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menyapa Anda :) Bukan hanya karena
kesempatan ini saya bersyukur, tetapi juga karena ada pelanggan yang bersemangat
mengirimkan humor pada saya. Pada kesempatan ini, saya ingin bagikan kepada
pecinta humor sekalian :> Selamat menyimak ya, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Nyesel Selangit
Kita memang tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi, tapi apa mau dikata,
penyesalan selalu terjadi tanpa bisa kita cegah. Mari kita simak berapa lama kita
menyesal kalau salah menentukan suatu pilihan.
Menyesal bermenit-menit kalau telat nonton konser
Menyesal berjam-jam kalau salah pilih kostum
Menyesal berhari-hari kalau salah makan
Menyesal berbulan-bulan kalau salah pilih pacar dan tukang cukur
Menyesal satu tahun kalau sering bolos sekolah
Menyesal lima tahun kalau salah pilih Presiden
Menyesal selama-lamanya kalau salah pilih "JALAN"...
("Aku inilah "JALAN" -- (Tuhan Yesus) dan kebenaran dan hidup......")
[Sumber diedit dari kiriman: Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx >]
< Http://alkitab.sabda.org/?yohanes+14:6 >

“

Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
—Yohanes 14:6—
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Kuis Humor: Kuis 78: "Aku adalah 3 Sahabat, Ketemunya
Hanya 2 Kali Sehari. Siapakah aku?"
Jawaban yang masuk ke email Redaksi ada macam-macam nih, malah ada yang anehaneh jawabannya, hehehe. Simak yuk! ...
•
•
•
•
•
•
•

Adi Wibawa <adheetan(at)xxx> = Piring, Sendok, dan Garpu
Andreas Kartawinata <andreaskartawinata(at)xxx> = Huruf A, G Dan I,
ketemunya pagi dan siang, malam i dan g ngga muncul.
Lydia Santoso <Lydia.Santoso(at)xxx> = Gigi, Sikat Gigi dan Odol.
Beth Parapat <beth_parapat(at)xxx> = Jarum Jam...ketemunya Saat Di pukul 12
siang ato di pukul 6 sore/pagi.
Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)xxx> = Jarum Jam, Jarum detik,
menit dan jam.
Yashael Imanuel <yashaelimanuel(at)xxx> = Pasta Gigi, Air, Sikat gigi atau
gayung, air, ,sabun
Peniel Siregar <peniel.siregar(at)xxx> = Karena Pertanyaanya

"Siapakah aku" bukan "Siapakah mereka" maka jawabnya adalah Tatik Wahyuningsih.
hehehehehe
Jawaban e-Humor: Jarum Jam :>
Terima kasih ya, untuk jawaban yang sudah Anda kirimkan ke redaksi. Sekarang,
silakan menjawab pertanyaan selajutnya. Tuhan memberkati.
Kuis 79: "Kalau kita 'nyebur' ke sungai... bagian tubuh mana yang tidak basah?"

88

HUMOR 2011

e-humor 1896/Mei/2011
Shalom,
Kejujuran memang suatu hal yang sudah langka di zaman ini, jadi apakah Anda
termasuk dalam kelompok orang yang menghalalkan ketidakjujuran atau kelompok
yang berani untuk berkata ya bila ya, tidak bila tidak? Sambil kita menjawab dalam hati,
mari kita simak tingkah Dedi di bawah ini.
Redaksi Tamu e-Humor,
Kusuma Negara
< http://humor.sabda.org/ >

Mencocokkan
Dedi ketahuan mencontek, oleh karena itu Bu Guru memarahinya habis-habisan.
"Dedi! Kamu mencontek ya!"
"Saya tidak mencontek kok, Bu" jawab Dedi.
"Lho, jelas-jelas ketangkap basah, masih tidak mengaku juga!" kata Bu Guru marah.
"Maaf, Bu. Saya benar-benar tidak mencontek," elak Dedi
"Lalu apa yang kamu lakukan tadi?" cecar Bu Guru
"Saya hanya mencocokkan jawaban yang saya tulis dengan catatan yang saya bawa
dari rumah. Hanya itu saja kok, Bu." jawab Dedi tanpa dosa.
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 154--155] <
Http://alkitab.sabda.org/?titus+2:10 >

“

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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Shalom,
Kalau kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya mudah tapi tidak
dikerjakannya dengan baik, apa yang Anda rasakan? Pasti ada perasaan jengkel,
"kegi", dll.. Hal yang demikian juga dirasakan oleh seorang guru seni dalam humor hari
ini. Kira-kira apa ya yang membuatnya merasakan hal yang "negatif" itu? Yuk, simak
langsung humornya. Selamat mengawali minggu ini, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hasil Prakarya
Pada waktu pelajaran prakarya tiba, Rini menyerahkan hasil prakaryanya kepada Pak
Guru.
"Pak, ini hasil prakarya saya. Saya membuat rumah-rumahan, Pak."
"Kok hanya selembar triplek begini? Mana rumahnya?" tanya Pak Guru
"Sudah digusur, Pak. Jadi yang saya serahkan pada Pak Guru ya sebidang tanahnya
saja."
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 101]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+25:21 >

“

"...engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam
kebahagiaan tuanmu."
—Matius 25:21—
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Shalom,
Biasanya pertimbangan kita membeli sebuah buku adalah karena membaca judulnya
yang menarik. Memang sih, judul yang menarik membuat kita semakin penasaran untuk
membaca isinya. Namun terkadang judul tersebut sengaja dilebih-lebihkan dan menjadi
"menyesatkan" bila tidak dimengerti dengan benar. Humor di bawah ini buktinya. Simak
yuk! :D
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Belajar
Empat orang teman sedang bercakap-cakap.
Andi

: "Saya belajar berenang dengan menggunakan buku 'Dasar-Dasar Renang',
akhirnya memang setiap kali berenang saya selalu tenggelam di dasar kolam."
Budi
: "Saya belajar bahasa Yunani dengan menggunakan buku 'Belajar Sendiri
Bahasa Yunani', akhirnya memang buku itu yang belajar sendirian di rak buku
saya."
Cynthia : "Saya belajar desain komputer dengan menggunakan buku 'Rahasia Membuat
Berbagai Efek dengan Photoshop', akhirnya memang semua pelajarannya
tetap menjadi rahasia."
Doni
: "Itu belum apa-apa. Saya belajar bahasa Inggris dengan menggunakan buku
'Sistem 50 Jam', akhirnya memang setelah lewat 50 jam gairah belajarku jadi
hilang."
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, November 2006] <
Http://alkitab.sabda.org/?amsal+9:10 >

“

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal yang Mahakudus
adalah pengertian.
—Amsal 9:10—
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Shalom,
Saudara pernah ditilang polisi? Saya pernah, hehe... Sebenarnya saya sudah
menggunakan perlengkapan yang komplit. Pakai helm, punya SIM, dan ada STNK yang
sudah dipajak. Saya tidak mengebut atau menerobos lampu merah, hanya saja saya
berhenti di tempat yang salah -- tepat di garis penyeberangan :>
Hal demikian juga dialami oleh tokoh humor kita hari ini lho!... Dia menggunakan
perlengkapan seperti saya, tapi tetap saja kena tilang padahal dia tidak melanggar
peraturan lalu lintas! Yuk, kita simak langsung. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Ditilang
Seorang pria ditilang oleh seorang polisi.
"Apa salah saya, Pak? Saya pakai helm, pakai jaket, punya SIM, bawa STNK, kenapa
saya ditilang?" kata sang pria memprotes.
Polisi menjawab dengan enteng, "Saya sebal melihat Anda. Putar-putar pakai jaket dan
pakai helm tapi tidak pakai motor."
[Sumber disunting dari kiriman Tumpal L.M. Manurung]
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+5:14 >

“

Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup
dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah,
sabarlah terhadap semua orang.
—1 Tesalonika 5:14—
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Shalom,
Pernah mendengar istilah "kambing hitam"? Pasti pernah. Kasihan ya, si kambing hitam
hidupnya tidak tenang, karena selalu dicari-cari untuk disalahkan, hehehe... Soal "salahmenyalahkan", manusialah yang paling pintar di antara semua ciptaan Tuhan. Ingat
cerita Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa? Sebuah kesalahan memang sering
"dianaktirikan" dan jarang diakui oleh "sang empunya" :> Contohnya ada di humor hari
ini. Dan anehnya, si empunya kesalahan tidak mencari kambing hitam tapi yang lain.
Penasaran? Yuk, langsung simak humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hati Kuda
Ada Delman tiba-tiba menerobos lampu merah. Polantas Indonesia yang terkenal sigap
dan cepat segera menghentikan Delman tersebut. Tidak kalah sigap pak kusir seketika
itu berkata, "Pak Polisi, sesungguhnya hati saya ingin berhenti ketika lampu merah
menyala, tapi hati kuda siapa yang tahu?"
[Sumber diedit dari kiriman: Yudika Cahyadi]
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+5:5 >

“

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,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Masih bersemangatkah? Harus tetap semangat ya,
karena redaksi akan berbagi humor kiriman dari salah satu penggemar Facebook
humor. Cerita humor hari ini tentang empat sahabat yang menyombongkan sesuatu
yang mereka punyai. Kira-kira apa ya yang mereka banggakan? Yuk, langsung simak
saja humor hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pokok Anggur
Edo, Bonar, Coky, dan Ucok sedang duduk-duduk mengobrol.
Edo yang kerja di PLN (Perusahaan Listrik Negara) menyombongkan dirinya, "Akulah
TERANG DUNIA"
Bonar yang kerja di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) berkata, "Akulah AIR
KEHIDUPAN"
Coky yang kerja di dinas PU (Pekerjaan Umum) tidak mau kalah, "Akulah JALAN
KEBENARAN"
Ucok yang pengangguran, kerjanya cuma mabuk-mabukan, juga tidak mau kalah.
Sambil mengangkat botol anggurnya, Ucok berteriak, "Akulah POKOK ANGGUR dan
kalian ranting-rantingnya"
[Sumber disunting dari kiriman: Yudika Cahyadi,
http://www.facebook.com/yudikacahyadi/posts/10150625849020503]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+27:1 >

“

Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan
terjadi hari itu.
—Amsal 27:1—
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Shalom,
Semua orang pasti pernah merasakan cinta. Ketika cinta itu datang, sepertinya bungabunga indah bermekaran di hati kita, senyuman akan menghiasi wajah kita. Ada
beberapa orang yang mungkin melakukan berbagai cara untuk mendapatkan cinta.
Kalau kita sebagai orang yang dicintai, mungkin keinginan kita akan diwujudkan oleh
orang yang mencintai kita tersebut. Contohnya ada pada humor hari ini. Simak
langsung yuk! Jangan melewatkan trivia edisi kali ini ya... Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Cinta
Seorang laki-laki berkata, "Aku bukan orang kaya, aku tidak punya banyak uang, aku
tidak memiliki vila, mobil, atau perusahaan terkenal seperti temanku Joni. Tapi aku
sangat mencintai dan memujamu."
Sang wanita menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan memeluknya erat seperti
tidak akan ada hari esok... lalu dia berbisik, "Jika kamu benar-benar mencintaiku,
kenalkan aku pada Joni." (t/Tatik)
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari kiriman: Hari Prasetio <prasetio.hari(at)xxx>]
< Http://alkitab.sabda.org/?1yohanes+2:15 >

“

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang
mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
—1yohanes 2:15—
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Trivia Humor
Shalom,
Pernah tidak Anda menghitung berapa kali Anda tertawa? Dan berapa kali Anda
bersedih? Kalau pernah, apa hasilnya? Lebih banyak tertawa atau bersedih? Kita bolehboleh saja bersedih, tapi jangan berlarut-larut... Mari kita tertawa :> Tertawa tidak hanya
membuat hati tenang, tapi juga menyehatkan dan malahan dapt menambah
kecerdasan. Tidak percaya? Silakan baca artikel pada alamat di bawah ini. Tuhan
memberkati.
==> http://humor.sabda.org/tertawa_500_kali_sehari_bikin_sehat_dan_cerdas
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Shalom,
Hai pelanggan e-Humor! Senang sekali redaksi bisa kembali hadir untuk menemani
Anda menjalani aktivitas di hari Senin minggu kelima ini. Spesial untuk Anda, telah kami
siapkan sebuah humor seru. Jangan lupa jawab kuis edisi kali ini, dan cek jawaban
yang tepat dari kuis sebelumnya. Selamat menikmati sajian kami!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Kurang Percaya
Joko membeli sebuah kulkas baru untuk di rumahnya. Kulkasnya yang lama ia letakkan
di halaman depan rumahnya dengan dipasangi tulisan, "Gratis untuk rumah Anda. Anda
mau? Silakan ambil." Seminggu berjalan tanpa ada orang yang tertarik untuk
mengambil kulkas tersebut. Mungkin orang-orang berpikir, kulkas itu masih begitu
mulus untuk diberikan secara gratis dan mereka tidak percaya. Keesokan harinya Joko
mengganti tulisan yang digantungkan di kulkas itu, "Kulkas bekas dijual Rp 200.000,00".
Keesokan harinya kulkas tersebut telah hilang dicuri seseorang.
[Sumber: Manna Sorgawi, November 2006] < http://alkitab.sabda.org/?keluaran+20:15
>

“

Jangan mencuri
—Keluaran 20:15—
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Kuis Humor: Kuis 79: "kalau Kita 'nyebur' Ke Sungai...
Bagian Tubuh Mana yang Tidak Basah?"
Jawaban yang masuk ke redaksi adalah...
•
•
•
•
•
•
•

Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Tulang Kering
Laura Sihombing <laura_ersihombing(at)xxx> = Organ Bagian Dalam tubuh
kita ;-p.
Amarta Juga <amarta_juga(at)xxx> = Bagian Tubuh yang Kering Pasti yang tidak
basah. Atau tulang kering
Lydia Santoso <lydia.santoso(at)xxx> = Bagian Tubuh yang Tidak Terkena Air
Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)xxx> = Tulang yang Ada Di kaki,
alias tulang kering hehehe..
Titus Subagyo <omtietus(at)xxx> = Semuanya, Soalnya Sungainya Kering
Telaga <telaga(at)xxx> = Bagian dalam Mulut Kita yang Terkatup Rapat.

Jawaban e-Humor: Tulang kering
Kuis 80: "Berapa kalikah Yosua mengelilingi Tembok Yerikho supaya runtuh?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 7 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Bagaimana kabar Saudara hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik-baik saja :> eHumor kembali menyajikan humor tentang suami dan istri. Surat Paulus kepada jemaat
di Kolose 3:19 berbunyi demikian; "Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah
berlaku kasar terhadap dia." Nah, bagi pecinta humor yang sudah mempunyai suami
atau istri jangan meniru tokoh humor hari ini ya :> Haruslah suami dan istri tetap saling
mengasihi dalam segala kondisi, keadaan, dan permasalahan. Selamat membaca,
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Foto
Istri : "Kenapa kamu selalu membawa fotoku di dompetmu?"
Suami : "Ketika ada masalah, tidak peduli betapa besarnya itu, aku melihat fotomu dan
masalah pun pergi."
Istri : "Oh suamiku! Kamu menyadari betapa ajaib dan kuatnya aku buat dirimu?"
Suami : "Ya! Aku melihat fotomu dan bertanya pada diriku sendiri, masalah apa yang
lebih besar dari ini?"
[Sumber diterjemahkan dari kiriman: Hari Prasetio <hari_prasetio(at)xxx>] <
Http://alkitab.sabda.org/?efesus+5:28 >

“

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri:
Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.
—Efesus 5:28—
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e-humor 1905/Juni/2011
Shalom,
Humor hari ini masih berkaitan dengan humor kemarin lusa, yaitu tentang suami dan
istri. Dalam hubungan suami istri memang tidak selalu mulus-mulus saja, sering ada
cekcok terselip dalam komunikasi mereka. Humor kali ini sang suami dan si istri saling
memberikan sebuah puisi indah, tapi unjung-ujungnya ada hal negatif juga. Langsung
simak saja yuk! Hal yang baik boleh ditiru, tapi yang buruk jangan ditiru ya! Hehehe...
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Puisi Suami Istri
ISTRI:
Kutulis namamu di pasir, tulisan itu tersapu air
Kutulis namamu di angkasa, tulisan itu tertiup udara
Lalu kutulis namamu di jantung hatiku,
Dan aku terkena serangan jantung!
SUAMI:
Tuhan melihatku kelaparan, lalu Dia menciptakan pizza.
Tuhan melihatku kehausan, lalu Dia menciptakan cola.
Tuhan melihatku dalam kegelapan, lalu Dia menciptakan cahaya.
Tuhan melihatku bebas dari masalah, lalu Dia menciptakan KAMU.
[Sumber diterjemahkan dari kiriman: Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx >]
< http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+4:7 >

“

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu
berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal
Allah.
—1yohanes 4:7—
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e-humor 1906/Juni/2011
Shalom,
Pernahkah Anda mengunjungi mall pada saat liburan? Pasti ramai sekali. Apalagi kalau
di dalam mall itu diadakan pertunjukan yang tidak seperti biasanya, misalnya ada artis
ibukota yang datang, ada acara panggung boneka untuk anak-anak, atau perayaan hari
raya Imlek. Tempat duduk yang biasanya tersedia untuk beristirahat dan makan-makan
akan sangat penuh. Situasi ini dialami oleh tokoh humor kita. Mari kita simak. Tuhan
memberkati :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tempat Duduk Saya
Seorang mahasiswa yang bertubuh kurus meninggalkan mejanya sejenak untuk
menukar pesanannya dengan lain makanan. Ia tahu restoran itu sangat laris, dan setiap
ada meja kosong langsung diserbu tamu.
Ketika si pelajar itu kembali, ternyata tempatnya sudah diduduki seorang pemuda tinggi
dan berbadan besar.
"Maaf," ujarnya dengan sopan, "Anda telah menduduki tempat saya."
"Oo ya?" dengus si badan besar dengan pandangan tajam, "Apa kamu bisa
membuktikan bahwa ini tempat dudukmu!"

"Tentu saja bisa," kata si mahasiswa, "Anda lihat, saya telah
meninggalkan es krim di kursi yang Anda duduki."

[Sumber dari: Guruku Super Lucu, 119] < http://alkitab.sabda.org/?Keluaran+20:17 >

“

Jangan menginginkan kepunyaan orang lain: rumahnya, istrinya, hambahambanya, ternaknya, keledainya, atau apa pun yang dimilikinya."
—Keluaran 20:17—
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e-humor 1907/Juni/2011
Shalom,
Mengucap syukur kepada Tuhan karena redaksi dapat kembali menyapa Anda
> Humor hari ini tentang Hikmat. Dalam Mazmur 111:10a dikatakan bahwa
"Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya
berakal budi yang baik..." dan hal ini adalah benar, hanya Tuhanlah sumber hikmat bagi
kita, karena segala sesuatu memang berasal dari Dia. Mari kita simak humor tentang
hikmat hari ini :> Tuhan memberkati
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hikmat
Dua orang ibu sedang memperebutkan seorang bayi. Mereka mengaku sebagai ibu
yang sah dari bayi tersebut. Hakim yang adalah seorang Kristen yang taat mempunyai
ide seperti Raja Salomo, "Supaya adil bayi ini akan saya bagi dua!" Ibu yang pertama
mengatakan, "Jangan, Pak Hakim, berikan saja pada dia!" Dalam waktu yang
bersamaan ibu yang lain juga meneriakkan hal yang sama. Rupanya kedua ibu ini juga
orang Kristen yang telah mengenal kisah Salomo. Jadi sekarang hakim menjadi
bingung tujuh keliling! Sidang ditunda sampai minggu depan. Seminggu kemudian, Pak
Hakim hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan masalah ini,
hanya dengan 5 kata, "Mari kita lakukan tes DNA!"
[Sumber kiriman dari: Suwanto]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:13-14 >

orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
“ Berbahagialah
karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. ”
—Amsal 3:13-14—
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Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja ya :>
Humor kemarin tentang hikmat yang dapat kita pelajari dari Raja Salomo. Untuk humor
hari ini seorang suami juga mempraktekkan hikmat seperti pak Hakim yang ada pada
edisi humor yang lalu lho... Langsung simak saja yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sayang Istri
Suatu hari seorang istri mengeluh pada suaminya tentang penyakitnya.
Istri : "Pa, kepalaku sering pusing dan dadaku berdebar-debar, juga sering mual."
Suami : "Kalau begitu kita ke dokter saja ya?"
Kemudian mereka pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Suaminya menunggu di
luar ketika istrinya diperiksa dokter. Tidak lama kemudian si istri keluar dari ruang
periksa. Dengan cemas si suami bertanya kepada istrinya.
Suami : "Sakit apa, Ma? Apa kata dokter?"
Istri : "Menurut dokter aku tidak ada penyakit apa-apa, hanya sedikit stres saja. Dia
menyarankan kita untuk liburan dulu, seperti ke Bangkok, Singapura, Malaysia,
supaya bisa rileks gitu lho, Pa! Enaknya kita pergi ke mana ya?"
Si suami terdiam sejenak, kemudian ia berkata, "Sebaiknya kita pergi ke dokter lain
saja, Ma!"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Maret 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:24 >

“

Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri
kepada suami dalam segala sesuatu
—Efesus 5:24—
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e-humor 1909/Juni/2011
Shalom,
Namanya juga anak-anak, ada-ada saja apa yang mereka pikirkan. Seringnya
pemikiran mereka mengejutkan bagi orang-orang dewasa di sekitarnya. Contohnya
cerita tentang si kecil Christo dan opanya kali ini. Penasaran? Yuk, baca kisah lucunya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Semakin Baik
Seorang anak kecil berada di pangkuan opanya. Setelah memandangi pipi opanya yang
sudah banyak kerutnya, si kecil Christo bertanya kepada opanya.
Christo : "Opa, apa Tuhan menciptakan Opa?"
Opa
: "Ya, sayang. Tuhan menciptakan Opa beberapa puluh tahun yang lalu."
Christo : "Opa, apa Tuhan menciptakan Christo juga?"
Opa
: "Tentu, sayang. Beberapa waktu kemudian Tuhan menciptakan Christo juga."
Christo : "Ternyata buatan Tuhan semakin lama semakin baik ya, Opa..."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Januari 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Kisah+17:29 >

“

Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan
ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian
manusia.
—Kisal 17:29—
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e-humor 1910/Juni/2011
Shalom,
Hai pelanggan e-Humor! Bagaimana kabar hari ini? Pastinya tetap dalam lindungan
Tuhan, dong. Nah, hari ini redaksi sudah menyiapkan humor seru nih buat pelanggan
semua. Ternyata, harimau juga suka makan rumput kayak sapi! Wah, kok bisa?
Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Simak humor di bawah ini ya! :D
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Harimau Modern
Ada dua ekor sapi yang sedang makan rumput. Kemudian datanglah seekor harimau
yang juga ikut makan rumput. Kedua sapi itu pun heran.
Sapi 1 : "Kok harimau makan rumput, ya?"
Sapi 2 : "Iya, kok tidak makan kita saja, ya?"
Harimau : "Sabar sedikit kenapa sih, saya kan mau menghabiskan selada dulu baru
menu utamanya."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Januari 2007] <
Http://alkitab.sabda.org/?matius+23:25 >

kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang
“ Celakalah
munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi
”
sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.

—Matius 23:25—
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Shalom,
"Di doa ibuku, namaku disebut... Di doa ibu kudengar, ada namaku disebut..." Begitulah
sepenggal lirik lagu yang dipopulerkan oleh Nikita. Saya pernah mendengar ibu berdoa
untuk saya. Apakah pelanggan pernah mendengar doa ibu kepada pelanggan? Yang
pasti, doa ibu untuk kita adalah dukungan spiritual yang dapat menguatkan. Nah, tokoh
humor kita kali ini juga mengalami hal yang sama. Simak yuk seperti apa kisah lucunya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Doa Sebelum Tidur
Seorang guru sekolah minggu sedang mengobrol dengan salah satu muridnya yang
baru berusia 6 tahun.
Guru SM : "Apakah ibumu selalu berdoa untukmu setiap malam?"
Anak
: "Ya"
Guru SM : "Baik sekali ibumu... Bagaimana bunyi doanya?"
Anak
: "Terima kasih Tuhan akhirnya dia tidur juga...."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Maret 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+1:2 >

“

Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut
kamu dalam doa kami.
—1 Tesalonika 1:2—
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Kuis Humor: Kuis 80: "Berapa Kalikah Yosua Mengelilingi
Tembok Yerikho Supaya runtuh?"
Jawaban yang masuk ke redaksi adalah...
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Beth Parapat <beth_parapat(at)xxx> = Tujuh (7) Kali Yosua 6:4
Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = 1 Kali Selama 6 Hari, Pada Hari ketujuh
selama 7 kali. Thanks GBU
Frans Sirait <siraitfrans(at)xxx> = Yosua 6: "haruslah Kamu mengelilingi kota itu,
yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja; demikianlah harus
engkau perbuat enam hari lamanya, dan tujuh orang imam harus membawa tujuh
sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh
kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala."
Berdasarkan ayat di atas, maka Yosua cs. mengililing Tembok Yerikho sebanyak
13 kali.
Freddy <freddy_ternate(at)xxx> = 13 Kali, 6x di Hari Ke-1 S/d Hari ke-6, 7x di hari
ke-7
Herry Susanto <herry(at)xxx> = Keliling Sebanyak 13 Kali (1 Kali sehari selama 6
hari, 7 kali pada hari ke 7)
Inri <inri_js(at)xxx> = 13 Kali.. 6 Hari Pertama Masing2 1x, Hari ke-7 7x.
Lestari Putrisito <putrisito(at)xxx> = Jawaban Kuisnya adalah 13 kali. 6 hari
pertama 1 putaran per hari lalu hari ke 7 sebanyak 7 putaran dan tiupan
sangkakala.
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Tujuh Kali
Widi Putro <wputro(at)xxx> = 13 (tiga Belas)

Jawaban e-Humor: 13 kali
Kuis 81: "Siapakah tokoh dalam Alkitab yang mukanya seperti muka malaikat?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 7 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Siapa sih orang yang tidak mau sukses di pekerjaannya? Pastinya tidak ada ya... Nah,
untuk meraih kesuksesan, seseorang tentu saja harus mau berusaha dan bekerja
keras. Selain itu, salah satu syarat lain adalah mau menerima masukan. Kalau baru
ditegur sedikit saja kita sudah menyerah, maka akan sulit bagi kita untuk mencapai
kesuksesan. Sama nih seperti tokoh humor kita edisi kali ini. Sudah malas, masih
gampang menyerah. Kapan suksesnya!? Hahaha... langsung simak aja deh.
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Keluarkan Saja
Melihat seorang narapidana malas bekerja, sipir penjara langsung membentaknya,
"Awas, sekali lagi kamu malas bekerja, rasakan nanti!"
"Pak, jangan terlalu keras kepada saya," ujar narapidana itu, "kalau sudah tidak suka
sama saya, keluarkan saja saya dari sini."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Maret 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:1 >

meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas
“ Jawaban yang lemah lembut membangkitkan
marah.
”
—Amsal 15:1—
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e-humor 1913/Juni/2011
Shalom,
Tidak ada bosan-bosannya bercerita tentang anak kecil. Selain karena tingkah mereka
lucu dan menggemaskan, juga karena celetukan-celetukan mereka yang polos dan apa
adanya. Contohnya si Doni yang lugu di humor edisi kali ini. Selamat menyimak! :D
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Mengapa
Doni yang baru duduk di kelas tiga SD suatu hari diajak pamannya menyaksikan
pertunjukan balet. Selesai pertunjukan sang paman pun bertanya.
"Bagaimana, Don? Bagus tidak tontonan yang kamu lihat tadi?"
"Bagus, Paman." angguk Doni. "Tapi yang menjadi pikiran saya, kenapa panitianya
tidak mencari penari yang tinggi-tinggi ya, supaya tidak berjingkat-jingkat begitu?"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 101]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+14:8 >

“

Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh
kebodohannya.
—Amsal 14:8—
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e-humor 1914/Juni/2011
Shalom,
Biasanya memang guru lebih pintar dari pada muridnya, tapi pada humor hari ini kita
akan menjumpai bahwa ada murid bisa lebih pandai dari gurunya. Penasaran? Yuk,
langsung simak saja humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Janji Bertemu
Seorang guru tertidur di sepanjang kelas, ketika terbangun ia menyuruh murid-muridnya
bubar. "Tadi Pak Guru sudah berjanji dengan Pangeran Charles untuk bertemu di dunia
mimpi," demikian alasan sang guru kepada murid-muridnya. Keesokan harinya, ternyata
ada seorang murid tertidur di kelas itu. Pak guru membangunkannya dengan pukulan
tongkat dan membentak, "Berani-beraninya kamu tidur di kelas!"
"Saya juga punya janji untuk bertemu dengan Pangeran Charles, Pak Guru," jawab
murid itu.
"Oke, kalau begitu apa yang dikatakan Pangeran Charles kepadamu?" selidik Pak
Guru.
"Dia bilang, 'Aku tidak bertemu dengan gurumu kemarin'," jawab murid itu dengan
kalem.
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 89]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+6:40 >

“

Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat
pelajarannya akan sama dengan gurunya.
—Lukas 6:40—
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e-humor 1915/Juni/2011
Shalom,
Kejujuran merupakan salah satu sifat Kristus yang perlu kita teladani (1 Pet 2:22).
Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk jujur meskipun hal itu mungkin merugikan
kita. Cerita ini mengena karena kemungkinan besar kita akan mengambil langkah yang
sama dengan tokoh humor kita kali ini. Semoga humor kali ini boleh menjadi berkat.
Redaksi Tamu e-Humor,
Kusuma Negara
< http://humor.sabda.org/ >

Kesalahan Kedua
Suatu kali, seorang karyawan menerima gaji lebih besar dari jumlah gajinya yang
seharusnya. Karena selisihnya cukup besar dan ia merasa sayang untuk melaporkan
dan mengembalikannya, jadi ia mendiamkannya saja. Bulan berikutnya, ia menerima
gaji yang lebih kecil dari biasanya. Ia lalu memutuskan untuk memprotes kepada
pimpinannya.
"Pak, mengapa gaji saya bulan ini kecil sekali?"
"Bagaimana kamu ini, waktu gajimu dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya, kamu
diam saja. Sekarang kamu protes."
Bingung, malu, dan tidak mau kalah bercampur jadi satu, dan si karyawan menjawab,
"Pak, siapa saja bisa buat kesalahan, tapi saya tidak mau itu terjadi untuk kedua
kalinya."
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 89] < Http://alkitab.sabda.org/?titus+2:7 >

dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau
“ dan jadikanlah jujur
dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,
”
—Titus 2:7—
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e-humor 1916/Juni/2011
Shalom,
Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata "surat"? Zaman sekarang
berkirim surat sudah tidak zaman lagi. Tinggal SMS atau kirim email saja. Soal suratmenyurat, redaksi hari ini menyajikan humor tentang seorang murid yang mengirimkan
surat kepada gurunya :> Langsung baca saja yuk!
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kirim Surat Izin
Pardi sering tidak masuk sekolah tanpa alasan dan kabar yang jelas. Suatu hari dia
dimarahi oleh gurunya.
Guru : "Pardi, kalau kamu tidak masuk sekolah karena sakit atau ada urusan lain, kamu
kan bisa kirim surat!"
Pardi : "Dulu Pardi pernah kirim surat tapi tidak pernah dibalas, jadi malas untuk buat
surat lagi..."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 16-17]
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:17 >

“

Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus
berterus terang menegor orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan
dosa kepada dirimu karena dia.
—Imamat 19:17—
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e-humor 1917/Juli/2011
Shalom,
Siapa yang belum pernah tahu burung beo? Pasti semua sudah tahu :> Burung beo itu
adalah burung yang pintar menirukan perkataan orang lain. Semakin dilatih semakin
mahir. Pada humor hari ini si Beo terlampau pintar, malah melebihi manusia. Dan
kepintaran beo ini membawa bencana bagi seseorang. Yuk, langsung baca saja
humornya! Eits,... jangan ketinggalan juga menyimak kuis lalu dan jawaban yang sudah
masuk ke redaksi. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jangan Ikut-ikutan
Ketika duduk di bangku pesawat, seorang pria kaget melihat burung beo terikat di
bangku sebelahnya. Lalu pria itu meminta kopi kepada pramugari dan si beo menimpali,
"Dan bawakan saya whisky, bodoh." Pramugari datang membawa whisky, tapi ia lupa
membawa kopi. Pria itu mengingatkan pramugari mengenai kopi pesanannya, tapi lagilagi si beo menimpali, "Dan bawakan saya whisky lagi, bodoh!" katanya sambil
meminum habis whisky pertama. Pramugari datang tergopoh-gopoh sambil membawa
whisky, tapi tidak juga ingat membawa kopi.
Akhirnya, pria itu tidak dapat menahan emosinya. "Aku sudah meminta kopi dua kali.
Ambilkan saya kopi sekarang juga, atau saya akan menendangmu." Kini baik pria
maupun si beo diseret paksa ke pintu darurat dan siap dilempar keluar oleh dua
petugas bertubuh kekar. Tanpa menunggu, si beo terjun ke bawah, tapi sebelumnya ia
berpaling pada si pria sambil berkata, "Makanya kalau tidak bisa terbang, jangan ikutikutan protes."
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, Agustus 2010]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+20:19 >

rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan
“ Siapa mengumpat, membukaorang
yang bocor mulut.
”
—Amsal 20:19—
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Kuis Humor: Kuis 81: "siapakah Tokoh dalam Alkitab yang
Mukanya Seperti Muka Malaikat?"
Jawaban yang masuk ke redaksi adalah...
•
•
•
•

Jeremy R <dragonfly_tango(at)xxx> = Stefanus, Adapun Paras Stefanus seperti
malaikat.
Otto Maramis <ottomaramis(at)xxx> = Stefanus
Freddy <freddy_ternate(at)xxx> = Stefanus
Widi Putro <wputro(at)xxx> = Stefanus

Jawaban e-Humor: Stefanus
Kuis 82: "Di mana Yesus melakukan mukjizat pertama kali?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 7 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya ....
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Kesehatan itu mahal harganya, benar bukan? Kalau kita sakit, pasti akan membutuhkan
banyak biaya untuk sembuh. Cara untuk sehat sebenarnya mudah saja. Dengan rutin
berolahraga dan makan-makanan yang bergizi setiap hari. Olahraga juga dapat
dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan olahraga ringan di rumah atau
fitness di tempat-tempat tertentu.
Humor hari ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan jasa
transportasi untuk menyehatkan para pengguna jasa tersebut. Yuk, langsung simak
humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Program Fitness
Sepasang suami istri duduk di ruang tunggu Gate 35. Dari pengeras suara terdengar,
"Kami mohon maaf bahwa para penumpang untuk Delta Flight 570 akan berangkat
melalui Gate 41." Mereka segera mengambil barang-barang dan bergegas ke Gate 41.
Belum sampai 10 menit berada di Gate 41, kembali terdengar pengumuman, "Mohon
maaf, penumpang Delta Flight 570 benar berangkat dari Gate 35." Jadi, mereka
mengangkat lagi barang-barang mereka dan setengah berlari menuju Gate 35. Setelah
duduk di ruang tunggu, terdengar suara, "Terima kasih atas partisipasi Anda pada
Program Fitness yang diadakan oleh Delta Flight."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Agustus 2010]
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+5:23 >

“

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan
Yesus Kristus, Tuhan kita.
—1 Tesalonika 5:23—
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Stop Press: Pembukaan Kelas PESTA Guru Sekolah
Minggu (GSM) Periode September/Oktober 2011
Anda guru sekolah minggu? Anda terbeban dalam pelayanan anak? Anda ingin terus
diperlengkapi dalam melayani di sekolah minggu? Anda rindu mengembangkan talenta
Anda dalam bidang pelayanan anak untuk kemuliaan nama Tuhan?
Yayasan Lembaga SABDA kembali membuka kelas Guru Sekolah Minggu (GSM)
periode September/Oktober 2011 melalui program Pendidikan Studi Teologi Awam
(PESTA) bagi Anda yang terlibat dan terbeban dalam pelayanan anak. Diskusi akan
dilakukan melalui milis diskusi (email) dan akan berlangsung mulai tanggal 1 September
-- 3 Oktober 2011.
Daftarkanlah diri Anda sekarang juga ke Admin PESTA di < kusuma(at)in-christ.net >.
Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Juli 2011. Jangan lewatkan kesempatan ini karena
kelas terbatas hanya untuk 20 orang peserta saja. Tidak dipungut biaya!
Untuk melihat materi yang akan dipelajari dalam kelas PESTA GSM ini, silakan
mengakses URL berikut ini.
==> http://pesta.sabda.org/gsm_sil
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Shalom,
Tidak dapat dimungkiri bahwa ada banyak orang berusaha untuk meningkatkan sebuah
harga diri. Pekerjaan yang layak, keuntungan yang besar, mendapat penghormatan,
dan dihargai orang lain adalah hasil yang dicari oleh banyak orang. Salah satunya tokoh
humor kita hari ini. Mari kita simak humornya dan belajar ayatnya :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Naik Ayam
Setelah tamat SMA, Tumpak kuliah ke Medan. Di sana dia melihat teman- temannya
datang ke kampus dengan memakai mobil dan sepeda motor, hanya sedikit yang
datang dengan berjalan kaki. Kemudian si Tumpak mengirim surat ke bapaknya di
kampung. "Bapak, semua teman-temanku ke kampus naik kendaraan Kijang, Panther,
Kuda, dan Jaguar, minimal mereka naik Bebek. Jadi, Bapak kirimlah uang terlebih dulu
padaku supaya aku bisa beli kendaraan seperti mereka."
Tak lama kemudian, dia menerima balasan surat dan uang dari bapaknya, "Nak, Bapak
tak ada uang banyak, tapi Bapak pikir kau bisa beli ayam dengan uang ini. Kau naik
ayam sajalah ke kampus, pasti naik ayam lebih cepat daripada naik bebek..."
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, Juli 2010] < Http://alkitab.sabda.org/?amsal+21:5
>

“

Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap
orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.
—Amsal 21:5—
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Stop Press: Dapatkan Pokok Doa Selama Bulan Puasa:
"mengasihi Bangsa dalam Doa"!
Apakah Anda terbeban untuk menanam lutut Anda bagi bangsa-bangsa yang belum
mengenal Kristus? Kami mengajak Anda meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi
saudara-saudara kita, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini kita akan kembali bersatu hati berdoa
selama bulan puasa. Jika Anda rindu untuk turut ambil bagian berdoa bagi bangsa,
kami akan mengirimkan pokok-pokok doa dalam versi e-mail untuk menjadi pokok doa
kita
bersama.
Untuk
berlangganan,
silakan
kirimkan
e-mail
ke:
==> < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org >
Bagi Anda yang ingin agar teman-teman Anda pun bisa ikut berdoa dengan memakai
bahan pokok doa ini, silakan kirimkan alamat e-mail mereka ke redaksi e-Doa di: <
doa(at)sabda.org >
Marilah kita bersama berpuasa dan berdoa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang
penuh kuasa menolong dan menggugah hati nurani para pemimpin bangsa ini untuk
bertekad dan bersatu mengeluarkan bangsa ini dari kemelut berbagai masalah yang
berkepanjangan. Selamat menjadi "penggerak doa" di mana pun Anda berada dan
biarlah karya Tuhan terjadi di antara umat-Nya, khususnya bangsa Indonesia. Selamat
berdoa.
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Shalom,
Pernahkan Anda sombong? Atau pernahkah Anda merasa "disombongin" oleh orang
lain? Kalau kita melihat orang yang sombong pasti emosi negatif muncul. Kadang
muncul juga keinginan untuk membalas, seperti yang dialami oleh tokoh humor edisi
hari ini. Jangan salah lho, tokoh humor kita ini memang membalas kesombongan
saudaranya tapi dengan akal yang sehat dan tanpa emosi. Bagaimana jadinya ya?
Langsung simak yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Datang Atau Tidak
Seorang hartawan akan melangsungkan pesta pernikahan bagi anaknya. Ia memunyai
seorang saudara miskin yang tidak ingin diundangnya, karena ia tahu bahwa
saudaranya tidak mungkin mampu memberi sumbangan. Namun demi menghargai adat
istiadat, ia tetap harus mengundang saudara miskin itu.
Hartawan itu mengirimkan kartu undangan dengan menambahkan dua kalimat di
atasnya:
"Jika kamu datang, berarti kamu rakus. Jika kamu tidak datang, berarti kamu pelit."
Hartawan itu tertawa dalam hati, "Coba lihat kamu datang tidak?" demikian ia berkata
dalam hati.
Pada hari H-nya, sang hartawan melihat saudaranya itu datang menghadiri pesta
pernikahan anaknya.
Setelah mengucapkan selamat dan menyodorkan sebuah amplop merah
(angpao/hongbao) pada sang hartawan, saudara miskin itu langsung menyantap
makanan lezat yang tersaji dan duduk dengan santainya.
Sang hartawan membuka amplop yang diterimanya, di dalamnya hanya terlihat satu
lembar uang RMB 1 dolar (sekitar Rp 1.350) dengan selembar kertas bertuliskan,
"Jika kamu terima, berarti kamu tamak. Jika kamu tolak, berarti kamu menghina."
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[Sumber kiriman dari: hari prasetio < prasetio.hari(at)xxx >] <
Http://alkitab.sabda.org/?pengkhotbah+5:10 >

“

Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai
kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Inipun sia-sia.
—Pengkhotbah 5:9—
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Shalom,
Adakah di antara Saudara yang melayani di bidang anak? Atau lebih tepatnya jadi guru
sekolah minggu? Merupakan tantangan yang berat bagi guru sekolah minggu untuk
mendidik anak-anak. Usia mereka masih rentan dengan banyaknya informasi yang
sering bertolak belakang dengan kebenaran Alkitab. Kita (yang menjadi guru sekolah
minggu) harus bisa membekali anak dengan pelajaran Alkitab yang benar, supaya anak
sekolah minggu kita berhikmat seperti tokoh humor kita edisi kali ini. Orang dewasa saja
kalah lho... Langsung simak humornya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tuhan Memang Luar Biasa
Seorang anak duduk di bangku taman sembari membaca Alkitab. Tiba-tiba anak
tersebut berteriak dengan kerasnya, "Haleluya! Haleluya! Tuhan itu luar biasa dan
perbuatan-Nya ajaib!"
Seorang pemuda yang berada di dekatnya bertanya, "Mengapa kamu berteriak seperti
itu?" Jawab si anak kecil itu, "Saya baca di Alkitab kalau Tuhan menyuruh Musa
membelah Laut Merah dan semua orang Israel berjalan melewatinya. Luar biasa!"
Sang pemuda dengan lagak sok tahu berkata pada anak itu, "Dik, semuanya itu
sekarang bisa dijelaskan dengan mudah. Para ilmuwan sudah menemukan bahwa pada
masa itu Laut Merah belum sedalam sekarang ini, bagian yang dilalui Musa dan orang
Israel itu dalamnya hanya 20 cm, tentu saja mereka dapat melaluinya dengan mudah."
Kemudian pemuda ini meninggalkan anak itu dengan senyum penuh kemenangan.
Baru berjalan lima langkah, tiba-tiba anak itu berteriak lagi, lebih keras dari yang tadi,
"Haleluya! Haleluya! Tuhan itu memang sangat luar biasa dan perbuatan-Nya ajaib!" Si
pemuda penasaran dan kembali seraya bertanya, "Kenapa kamu berteriak lagi,
bukankah sudah kakak katakan bahwa semuanya itu bisa dijelaskan dengan mudah."
"Ya, Tuhan sungguh ajaib, Dia bisa menguburkan semua orang Mesir dan kereta-kereta
mereka di air yang dalamnya hanya 20 cm. Luar biasa!"
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[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi Juli 2010]
< http://alkitab.sabda.org/?Markus+9:42 >

menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih
“ "Barangsiapa
baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke
”
dalam laut.

—Markus 9:42—
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Shalom,
Seorang guru bertugas menyampaikan ilmu yang ia punya pada siswa-siswanya. Tapi
bagaimana kalau ilmu yang disampaikan salah? Wah, bisa bahaya. Harus cepat-cepat
dibetulkan sebelum terjadi kekisruhan dong ya :) Semoga humor kali ini dapat menjadi
berkat.
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Guru Kreatif
Pak Arifin, seorang guru SD yang kreatif namun pelupa, suatu saat mendongeng pada
murid-muridnya. "Anak-anak... Pada suatu hari di sebuah hutan, ada pemuda yang suka
berburu. Ia bernama Malin Kundang..." Seorang muridnya yang kritis, tahu kalau Pak
Arifin keliru, sehingga ia menyela, "Maaf, Pak... Pemburu itu kan mestinya ..."
"Ssssttt... Jangan memotong dulu... Kalau mau bertanya nanti saja..." potong Pak Arifin.
"Nah, saya teruskan ya... Suatu hari si Malin Kundang sedang berburu, dan di tengah
hutan ada suatu telaga. Nah, di tengah telaga itu dia melihat tujuh bidadari dari balik
sebuah pohon besar."
Sementara murid-muridnya mulai senyam-senyum, sadarlah Pak Arifin bahwa ia keliru.
Tapi ia terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya. Setelah berpikir sejenak, ia pun
mendapat ide cemerlang...
"Namun kemudian salah seorang bidadari terkejut melihatnya dan berseru: Hei Malin
Kundang, ngapain kamu di situ? Seharusnya kan Jaka Tarub yang ngintip kami di
situ..."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 52-53] <
Http://alkitab.sabda.org/?roma+2:20 >

“

Pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam
hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.
—Roma 2:20—
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Shalom,
Secara umum, visi dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat yang menyatakan citacita/impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Sukses atau tidaknya
suatu organisasi bisa jadi ditentukan oleh visi yang dibuat. Tokoh humor kali ini
memunyai visi yang baik, tapi belum diwujudkan. Penasaran seperti apa serunya?
Simak yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Pengenalan Universitas
Saat itu Joni sedang mengenalkan universitasnya pada anak-anak kelas III SMA yang
akan lulus.
Joni

: "Sekolah kami luasnya hampir sekota Yogyakarta. Tiap ruangan
ber-AC. Di tengah-tengahnya ada taman yang luas dengan air
terjun setinggi 5 meter dan sungai bening yang mengalir..."

Anak-anak kelas III : "Wah... hebat...
Joni

: "Eit,... belum lagi gedung kampusnya tingkat 10 dan menggunakan
lift serta guru-gurunya ilmuwan dari Amerika."

Anak-anak kelas III : "Wah, hebat sekali, kami mau masuk sekolah Anda.
Joni

Di mana letak sekolah itu?"
: "Masih dalam rencana..."

[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 86] <
Http://alkitab.sabda.org/?amsal+19:21 >

“ Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. ”
—Amsal 19:21—
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Kuis Humor: Kuis 82: "Di Mana Yesus Melakukan Mukjizat
Pertama Kali?"
Jawaban yang masuk ke redaksi adalah...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Maruli Situmorang <jmaruli(at)xxx> = Joh 2:1-11 - Di Pesta pernikahan di
Kana - air menjadi anggur
Lestari Putrisito <putrisito(at)xxx> = Yesus Melakukan Mujizat Yang pertama kali
di pernikahan, di Kana
Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Di Kana,air Berubah Menjadi Anggur. Pada
pesta perkawinan thnks Gbu
Ulah Tri Wibowo <ulah(at)xxx> = Pada Perjamuan Pernikahan di Kana
Theo harrys <theo_harrys(at)xxx> = Yesus Melakukan Mujizat Pertama kali
ketika menghadiri pernikahaan di Kana
Abi tandiseru <abitandiseru(at)xxx> = Di Kana... Pada PESTA Perkawinan....
Netti Nurlia <buditan77(at)xxx> = Kana
Frans Sirait <siraitfrans(at)xxx> = Pada Perkawinan di Kana. Yesus mengubah
air menjadi anggur.
TMI Hisar <hisar(at)xxx> = Tanah Kana
Martrisia Harikedua <atalya_115(at)xxx> = PESTA Nikah di Kana, (air berubah
menjadi anggur)
Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx> = Di PESTA Kawin di Kana.
Danarhani(at)xxx> = Kana, Galilea
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Di Kana (galilea)

Jawaban e-Humor: Di Kana - Galilea
Kuis 83: "Naiknya pakai kaki, turunnya pakai pantat, apa hayo?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 7 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor(at)sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya...
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Namanya juga anak-anak, banyak hal yang belum mereka mengerti dengan baik apa
yang dimaksud oleh orang-orang dewasa. Anak-anak harus diberi penjelasan yang
lebih panjang supaya mereka tahu apa yang kita maksud. Walaupun terkadang ulah
anak-anak ini menjengkelkan tetapi mereka tetap saja menggemaskan. Contohnya ada
pada humor edisi kali ini. Silakan disimak, supaya kita bisa belajar menempatkan diri
sebagai anak-anak yang membutuhkan banyak penjelasan. Selamat berhumor!
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sereal
Dika disipkan sarapan pagi sereal dengan susu oleh ibunya. Dika yang mempunyai
akuarium, berjalan ke arah akuarium dengan segenggam sereal di tangan, berniat
memberikan sereal tersebut untuk makanan ikan-ikan di dalam akuarium. Tepat ketika
Dika akan memberikan sereal, ibunya masuk ke ruang makan.
"Dika, jangan kamu berikan sereal itu kepada ikan. Nanti ikannya mati semua," tegur
ibunya.
Mendadak dengan wajah pucat Dika menjawab, "Lalu, mengapa Ibu berikan sereal ini
kepada saya?"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 18-19]
< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+5:13 >

“

Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
—Ibrani 5:13—
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Shalom,
Dalam Amsal 18:24 dikatakan bahwa "Ada teman yang mendatangkan kecelakaan,
tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara." Anda pasti
memunyai teman, bukan? Kira-kira ada berapa? puluhan, ratusan, atau ribuan? (seperti
di Facebook saja) hehe... Benar apa yang dituliskan pada kitab Amsal. Sadar atau tidak
sadar teman-teman kita banyak membawa dampak bagi kita, entah dampak negatif
atau dampak positif. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam memilih teman :> Humor
kali ini juga tentang teman lho, penasaran? Langsung baca saja yuk! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jangan Main Lagi Dengannya
"Sayang, Mama tidak mau lagi mendengarkan kamu mengucapkan kata-kata tidak
sopan seperti itu!" kata seorang ibu ketika mendengar anaknya yang masih SD
mengucapkan "jalang" dan "binatang" berkali-kali.
"Tapi, Ma, Chairil Anwar juga mengucapkannya," kata si anak.
"Kalau begitu, kamu tidak boleh main sama dia lagi!"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Agustus 2010] <
Http://alkitab.sabda.org/?yeremia+9:4 >

“

Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya
kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap
teman berjalan kian ke mari sebagai pemfitnah.
—Yeremia 9:4—
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Shalom,
Ujian sekolah adalah saat-saat yang sering membuat jantung kita berdetak lebih cepat.
Segala usaha pasti kita persiapkan untuk menghadapi soal-soal yang akan kita terima.
Sama seperti tokoh humor kita kali ini. Sudah susah payah dia mempersiapkan diri
untuk ujian, eh... tepat pada hari H-nya dia menemukan kesulitan dan akhirnya marahmarah. Yuk, langsung simak saja humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Siapa Namaku!
Seorang murid belajar semalaman untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian
pelajaran biologi. Keesokan harinya, ketika memasuki ruang kelas, ia melihat 10 meja
dengan 10 macam burung di atasnya. Setiap sangkar burung ditutupi sehelai kain dan
hanya kaki burung-burung itu saja yang terlihat. Guru mengatakan bahwa ujian yang
dilakukan adalah menentukan nama, habitat, dan spesies burung-burung yang ada
dengan melihat kakinya.
Murid itu pun mulai memerhatikan kaki burung-burung tersebut tetapi semuanya tampak
sama di matanya. Semakin ia mencoba mencari tahu, semakin pikirannya buyar.
Akhirnya, ia mendatangi meja sang guru dan berkata, "Ujian macam apa ini?"
Bagaimana seseorang bisa menentukan jenis burung hanya dengan melihat kakinya?
Dengan perasaan jengkel, murid itu keluar kelas. Sang guru kaget.
Guru itu adalah guru baru dan ia belum bisa mengingat nama dari setiap murid. Maka ia
pun memanggil murid yang keluar tersebut dan bertanya, "Siapa namamu!" Murid yang
sangat marah itu kemudian menarik celana panjangnya, dan memperlihatkan kakinya
sambil berkata, "Lihatlah kakiku, perkirakanlah siapa namaku!"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 18]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+14:29 >

“

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan.
—Amsal 14:29—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 83: "Naiknya Pakai Kaki,
Turunnya Pakai Pantat, Apa Hayo?"
Jawaban yang masuk ke redaksi adalah...
•
•
•
•
•
•

Ferawaty Hidayat <ferasog(at)xxx> = Perosotan
Lower Bosman <lower.bosman(at)xxx> = Perosotan Kali...hehehe
AFG Sinaulan <afgsinaulan(at)xxx> = Main Perosotan.....
Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx> = Luncuran/perosotan
Samuel Vaio <samuel.vaio(at)xxx> = Perosotan
Abi Tandiseru <abitandiseru(at)xxx> = Prosotan

Kuis minggu ini 84: "Namaku sama dengan rasaku, rasaku sama dengan bauku, bauku
sama dengan namaku. Siapakah aku?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 7 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya... Terima
kasih banyak!
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e-humor 1927/Juli/2011
Shalom,
Di Indonesia pada tahun 70-an, jarang sekali ada orang yang memunyai televisi.
Berbeda dengan saat ini, bentuk televisi semakin tipis saja -- karena teknologi semakin
canggih. Televisi memberikan dampak positif dan negatif untuk kita. Oleh karena itu,
kita harus menyaring informasi-informasi yang berguna dan mengabaikan informasi
yang tidak berguna. Dampak lain dari televisi dapat kita lihat pada humor hari ini :>
Langsung baca humornya saja yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Televisi dan Tindak Kekerasan
Nanda memberitahukan temannya, Nindi, bahwa televisi memang dapat menimbulkan
kekerasan.
Nanda : "Televisi memang menimbulkan kekerasan."
Nindi : "Kenapa kamu berkata seperti itu?"
Nanda : "Karena setiap kali aku ganti channel untuk memindahkan acara berita ke
acara hiburan, maka ayahku akan langsung memukulku."
Nindi : "Oooo...."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Guruku Super Lucu, 57]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+16:29 >

“

Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa
dia di jalan yang tidak baik.
—Amsal 16:29—

130

”

HUMOR 2011

e-humor 1928/Juli/2011
Shalom,
Saat memutuskan untuk mengikut Yesus, banyak hal yang harus kita korbankan. Tidak
jarang seorang misionaris meninggalkan hidup yang serba berkecukupan, bahkan ada
yang harus meninggalkan keluarganya untuk memberitakan Firman Tuhan di tempat
terpencil. Sanggupkah kita membayar harga demi Kristus? Humor edisi kali ini boleh
jadi bahan perenungan kita :)
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Orang Pelit Masuk Surga
Ada seorang pelit meninggal. Entah bagaimana dia sampai di pintu surga. Di sana
Petrus berdiri menyambut dia, "Selamat datang di surga, adakah sesuatu yang ingin
kamu katakan sebelum masuk ke surga?"
"Em, bolehkah aku membawa 50 kg emasku bersamaku?" tanya si pelit. Tentu saja
Petrus menolak dengan tegas, tetapi si pelit terus memaksa sehingga terjadi antrian
panjang di pintu surga. Tiba-tiba radio komunikasi Petrus berbunyi, lalu dia melakukan
sedikit pembicaraan.
"Oke, Tuhan bermurah hati," kata Petrus, "kamu boleh membawa emasmu. Tetapi Dia
hanya mengizinkan kamu membawa 10 kg saja. Bagaimana?" Si pelit berpikir sejenak
lalu berkata, "Baiklah, daripada tidak sama sekali," jawabnya dengan wajah lesu
"Baiklah, silakan masuk ke surga" kata Petrus.
Lalu mulailah si pelit berjalan-jalan menikmati keindahan surga. Tetapi satu hal
mengganggu hatinya. Ke mana pun dia pergi, dia melihat jalan yang dilalui terbuat dari
emas. Tiba-tiba dia merasa bodoh dan ingin membuang emas yang selalu
digendongnya ke mana-mana. Dia melihat ke kiri dan kanan lalu berniat meninggalkan
emasnya di suatu pojok yang agak tersembunyi. Saat dia akan meletakkan emasnya,
tiba-tiba ada sebuah suara yang bergemuruh di langit "TOLONG JANGAN BUANG
SAMPAH SEMBARANGAN!"
Ternyata emasnya hanya menjadi sampah di surga.
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[Sumber dari: http://etikakristen.blogspot.com/]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+19:21 >

“

Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah
segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan
beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku."
—Matius 19:21—
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e-humor 1929/Juli/2011
Shalom,
Mazmur 66:19 menyebutkan bahwa Allah mendengar dan memerhatikan doa yang kita
panjatkan. Bahkan sering kali Dia juga mengabulkan doa-doa kita tanpa kita sangka.
Allah memang luar biasa! Doa-doa dijawab sesuai kehendak-Nya. Nah, bagaimana
dengan doa anak kecil pada humor edisi ini? Apa ya jawaban Allah? Simak langsung
yuk biar tidak penasaran!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Doa Anak
Ridi, yang baru kelas dua SD, malam itu mengeluh kepada Mamanya karena besok
akan ada ulangan.
Ridi : "Ma, susah banget pelajarannya... sejak tadi tidak bisa-bisa sekarang Ridi
pusing, Ma..."
Mama : "Jangan mengeluh sayang... cobalah sekali lagi dan jangan lupa berdoa. Besok
kamu pasti berhasil."
Ridi masuk ke kamarnya lagi dan Mamanya merasa senang karena Ridi mulai tenang
dan tidak sebentar-sebentar keluar. Selang beberapa lama Ridi keluar lagi tapi kini
dengan wajah ceria.
Mama : "Kamu tadi sudah berdoa, sayang?"
Ridi : "Oh... pasti, Ma."
Mama : "Benarkan kata Mama, kalau kamu mau berdoa kamu pasti bisa belajar dengan
baik. Eh, ngomong-ngomong kamu tadi berdoanya bagaimana?"
Ridi : "Ya Tuhan, Ridi pusing banget nih, tolonglah agar besok Bu Guru tidak masuk,
sehingga tidak jadi ulangan. Terima kasih ya, Tuhan."
Mama: "&($@)%$&!@%$%!^%..."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: http://etikakristen.blogspot.com/]
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+5:16 >

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan,
“ supaya
kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat
”
besar kuasanya.

—Yakobus 5:16—
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e-humor 1930/Agustus/2011
Shalom,
Sesuatu yang terus bertambah dan tidak pernah bisa berkurang adalah usia. Benar
bukan? Saat kita ulang tahun, sudah pasti usia kita bertambah dan jumlah lilin yang kita
tiup seringnya sesuai dengan usia kita :> Kalau usianya masih di bawah 10 tahun masih
aman-aman saja, tapi apa jadinya kalau usia sudah di atas 60 tahun dan lilin yang harus
ditiup sesuai dengan jumlah usia? Langsung simak humor ini yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pemadam Kebakaran
Dian : "Gin, kakeknya Dita sudah tua banget, lho!"
Gina : "Umurnya berapa?"
Dian : "Tidak tahu, cuma waktu ulang tahunnya, keluarganya harus mengerahkan
pemadam kebakaran untuk meniup lilinnya."
Gina : "&$@@%&*@?!..."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Majalah Humor No. 6/1997]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+10:27a >

“ Takut akan TUHAN memperpanjang umur ”
—Amsal 10:27a—
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e-humor 1931/Agustus/2011
Shalom,
Ketakutan adalah hal yang wajar dialami oleh manusia. Tuhan Yesus pun pernah
merasa takut (Lukas 22:44). Tapi di tengah ketakutan-Nya, Tuhan ingat untuk memohon
penyertaan dari Allah. Nah, pelanggan humor, saat ketakutan sedang melanda,
berdoalah pada-Nya meminta kekuatan. Humor kali ini menceritakan seorang tukang
becak yang juga merasa ketakutan. Ketakutan dengan apa ya? Bagaimana dia
menyikapinya? Simak yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Tukang Becak
Suatu malam ada seorang tukang becak yang sejak sore tidak mendapat penumpang.
Ketika ia dalam perjalanan pulang, ada seorang wanita yang memanggilnya. Lalu ia pun
berhenti dan wanita itu pun naik.
Tukang becak bertanya, "Mau kemana, 'Dik?" Dan wanita tersebut berkata, "Jalan aja,
Pak, nanti saya beri tahu."
Ketika sampai di dekat kuburan, si wanita menyuruh tukang becak itu berhenti,
"Stop, bang!" katanya. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat kalau kaki
wanita itu tidak menyentuh tanah. Lalu si tukang becak berteriak, "Ku... Kuntilanak!!!"
Dengan spontan si wanita itu menjawab, "Biarin, daripada kamu cuma tukang becak!"
[Sumber diambil dari: http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000510.php]
< http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+3:22 >

“

Janganlah takut kepada mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berperang
untukmu.
—Ulangan 3:22—
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e-humor 1932/Agustus/2011
Shalom,
Adakah di antara Saudara yang saat ini menjadi guru sekolah dasar? Terkadang ada
anak yang sukanya "bikin ribut" saja di kelas. Apa yang dikerjakannya sering
menjengkelkan guru. Seorang guru dalam humor ini juga memiliki seorang murid yang
bandelnya minta ampun. Langsung baca kisah lucunya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pembagian
Ibu Guru: "Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar tentang 'pembagian'."
Sambil menulis di papan 1 kg:20= ...
Ibu Guru: "Sudah jelas bukan. Nah, Rahmat, jika sekilo beras dibagi untuk dua puluh
orang berapa bagian yang didapat masing-masing orang?"
Rahmat yang sedari tadi hanya menjahili teman-temannya dan ketawa- ketiwi, seketika
itu juga keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Dengan sangat ketakutan dia
menjawab,
"Semangkuk bubur, Bu Guru."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Majalah Humor, 1997] <
Http://alkitab.sabda.org/?titus+2:7 >

dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau
“ dan jadikanlah jujur
dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,
”
—Titus 2:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 85: "dipancing Bukan Ikan,
Diselesaikan Bukan Tugas.
Apa hayo?"
Jawaban yang masuk ke redaksi hanya ada dua. Wah, pada sibuk ya? \(^_^)/
•
•

Ricky Hutapea < Ricky.Hutapea(at)xxx > = Masalah
Ulah Tri Wibowo < Ulah(at)xxx > = Kalo Masalah, Ide, Atau Keributan gimana
ya?

Jawaban e-Humor: Masalah. Selamat ya untuk Ricky dan Ulah :>
Kuis minggu ini 86: "Apakah Simson sudah beristri ketika dia jatuh cinta pada Delilah?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya... Terima
kasih banyak!
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e-humor 1933/Agustus/2011
Shalom,
Pernahkah Anda berurusan dengan polisi lalu lintas? Kasus yang terjadi biasanya
karena pengendara tidak memakai helm atau lupa membawa surat- surat penting
kendaraan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kita lebih teliti dan taat
pada peraturan lalu lintas ya! Humor edisi kali ini mengisahkan seorang pendeta yang
tertangkap razia di jalanan. Kira-kira apa kesalahannya? Simak langsung yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Apa Salah Saya?
Salah seorang polisi sedang melakukan razia di jalan sepi dan gelap yang gosipnya
sering dipakai para remaja untuk pacaran. Tiba-tiba lewatlah seorang pendeta, polisi
kaget lalu memberhentikan motor pak pendeta.
Polisi
: "Kenapa Anda sendirian saja di jalan ini?"
Pendeta : "Apa salah saya, Pak? (dengan gugup) saya tidak pernah sendiri Tuhan
Yesus dan bunda Maria selalu bersama saya."
Polisi jadi bingung karena melihat kegugupan pak pendeta yang sebenarnya memang
tidak bersalah, namun karena polisi ini iseng maka dia berkata,
Polisi: "Nah, kalau begitu Anda salah, Anda boncengan bertiga ya?"
[Sumber kiriman dari: Mahardhika Dicky < k_wan_mu(at)xxx >] <
Http://alkitab.sabda.org/?ulangan+31:8 >

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai
“ engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau;
”
janganlah takut dan janganlah patah hati.

—Ulangan 31:8—

138

HUMOR 2011

e-humor 1934/Agustus/2011
Shalom,
Kasih seorang suami terhadap istri haruslah seperti Bapa di surga yang mengasihi
jemaat-Nya. Wujud kasih ini telah ditunjukkan oleh seorang suami yang sedang dalam
medan perang untuk istrinya yang memiliki suatu kelemahan. Wujud kasih ini dapat kita
contoh dalam kehidupan kita sehari-hari :> Silakan simak humornya ya... Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menulis Lambat
(di tengah peperangan...)
Komandan : "Hei, dalam keadaan genting seperti ini kamu malah menulis surat! Ayo
cepat, musuh sudah di depan mata!"
Prajurit
: "Tunggu sebentar, Pak. Ini mungkin akan menjadi surat terakhir saya untuk
istri saya di kampung."
Komandan : "Kenapa menulismu lama sekali?" (dengan nada tinggi)
Prajurit
: "Istri saya tidak lancar membaca, Pak. Kalau saya menulisnya cepat-cepat
kasian dia bisa ketinggalan membacanya."
Komandan : $&@%$@%*&*@!
[Sumber diedit kiriman dari: Kevin Mythe http://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=10150669039475503&id=100000759768668]
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:25 >

“

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan
telah menyerahkan diri-Nya baginya
—Efesus 5:25—
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e-humor 1935/Agustus/2011
Shalom,
Ingatkah Anda saat iblis mulai mencobai Yesus ketika Ia berpuasa 40 hari 40 malam?
Pasti ingat kan? :> Cobaan memang silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Entah
datangnya dari keluarga kita, teman-teman kita, atau pasangan hidup kita. Humor kali
ini tentang seorang pengkhotbah muda yang berhasil membuat temannya ingin
"mencobai" dia. Simak kisah lucu mereka yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Mencobai
Jono pengkhotbah muda. Dengan semangat Jono berkata,
"Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu!"
Perkataan itu selalu di ulang-ulang dalam khotbahnya, sehingga Budi yang mendengar
khotbahnya ingin menguji perkataan Jono.
Selesai khotbah Budi langsung menampar pipi kiri Jono dan Jono memberi pipi
kanannya juga untuk ditampar.
... Dua hari kemudian Jono meninju muka Budi. Sembari menahan sakit, Budi protes
kepada Jono: "Kok kamu membalasnya?"
Dengan santai Jono menjawab: "Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai... Dan
bisa berlipat ganda"
[Sumber diedit dari kiriman: Jan Lian Tondang
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150706934490503&id=1328964
905]
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+5:10 >

“

Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang
telah berbicara demi nama Tuhan.
—Yakobus 5:10—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 86: "apakah Simson Sudah
Beristri Ketika Dia Jatuh Cinta pada Delilah?"
Jawaban yang masuk ke redaksi hanya ada dua. Wah, pada sibuk ya? \(^_^)/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Sudah Gbu
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Ya
Simbolon, Jimmy Pahala <jimmy.simbolon(at)xxx> = Sudah
Ulah Tri Wibowo <ulah(at)xxx> = Sudah .... (hakim-hakim 14)
Alfredo Sinaga <alfredosinaga89(at)xxx> = Tergantung Apa Jaman Dulu
berpoligami ada hukumnya atau tidak. hahaha
Bambang Setijawan <bambangsetijawan(at)xxx> = Sudah
Christine Yosepha <christine.yosepha(at)xxx> = Sudah
Wandy Erwandi <wandy_christian89(at)xxx> = Simson Sudah Beristri ketika dia
jatuh cinta pada Delilah (Hak. 14:1-20)
Gibson sitinjak <ressurection.gibson(at)xxx> = Ya Simson Sudah pernah
memiliki istri dari bangsa filistin
Haniel <hanielkw(at)xxx> = Sudah Istrinya Wanita Timna

Jawaban e-Humor: SUDAH
Wow! Pelanggan e-Humor ternyata rajin membaca Alkitab :> Yuk, jawab kuis di bawah
ini... :>
Kuis minggu ini 87: "Siapakah nama Raja yang membantu Salomo ketika Salomo ingin
mendirikan Bait Allah?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya... Terima
kasih banyak!
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e-humor 1936/Agustus/2011
Shalom,
Pernah tidak mengalami hari yang "buruk" (menurut kita)? Sadarkah kita kalau
sesungguhnya Tuhan Allah tidak pernah menciptakan hari buruk? Jikalau pada suatu
hari kita mengalami hal yang buruk secara berurutan, bukan berarti hari itu adalah HARI
BURUK. Ingatlah bahwa Hari yang ada di dunia ini adalah Hari Senin, Hari Selasa, Hari
Rabu, Hari Kamis, Hari Jumat, Hari Sabtu, dan Hari Minggu, hehehe... :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Benar!
Mary mengalami hari yang buruk, dengan muka cemberut ia duduk di sofa sembari
berkata kepada kakaknya, "Tidak ada seorang pun mengasihiku, seisi dunia ini
membenci aku." Kakaknya menghentikan langkahnya dan berkata, "Tidak benar
perkataanmu itu Mary, banyak orang di dunia ini yang tidak mengenalmu, bagaimana
mereka bisa membencimu?"
[Sumber diambil dari: Majalah Manna Sorgawi, Juli 2010]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:15 >

“

Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya
selalu berpesta.
—Amsal 15:15—
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e-humor 1937/Agustus/2011
Shalom,
"Nyamuknya satu, tapi temannya banyak!", pernahkah Anda mendengar kalimat
tersebut? Kalimat ini pernah keluar dari mulut saya ketika digigiti nyamuk :> Rasanya
memang tidak nyaman sekali. Humor edisi hari ini tidak membahas tentang nyamuk,
tetapi si "pelahap nyamuk"! Siapa lagi kalau bukan katak? Yuk, langsung saja simak
humor kali ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Katak yang Lain
Dalam pelajaran Biologi guru bertanya, "Binatang apa yang dapat hidup di air dan di
darat?"
"Katak Bu Guru!" jawab mereka lancar.
"Lalu apa lagi," guru bertanya lagi.
"Katak-katak yang lain juga bisa, Bu!" jawab mereka semangat.
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 131]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+12:27 >

“

Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan
memperoleh harta yang berharga.
—Amsal 12:27—

143

”

HUMOR 2011

e-humor 1938/Agustus/2011
Shalom,
"Ku tak membawa, apa pun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada
akhirnya, saat ku kembali ke surga." Pernahkah Anda mendengar lagu indah ini?
Dengan jelas dikatakan bahwa kita mendatangi dan meninggalkan dunia ini dengan
tidak membawa apa-apa. Anda setuju? Kalau saya, jelas setuju! Tapi tokoh humor kita
hari ini ternyata tidak setuju dengan pernyataan tersebut! Penasaran? Langsung simak
humornya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Membawa Harta
Dengan bersemangat Pak Pendeta mengkhotbahkan 1 Timotius 6:7, "Sebab kita tidak
membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke
luar."
Lalu terdengar komentar Didik kepada Hari yang duduk di sebelahnya, "Wah ... Pak
Pendeta seharusnya dengar dulu cerita saya. Orang mati tetap saja bawa harta."
Hari bertanya dengan heran, "Maksudmu apa?"
Lalu Didik menjawab dengan serius, "Ya kayak si Jack yang meninggal 6 bulan lalu, dia
membawa uang saya 3 juta rupiah."
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, Desember 2006] <
Http://alkitab.sabda.org/?lukas+12:34 >

“

Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
—Lukas 12:34—
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e-humor 1939/Agustus/2011
Shalom,
Selamat berhari Senin, Pecinta Humor! Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap
semangat walau liburan akhir minggu telah berakhir. Pada edisi kali ini, redaksi
menyajikan humor segar khusus untuk Anda. Supaya lebih asyik, simak bersama
pasangan ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Adam dan Hawa
Pada suatu malam Adam pulang terlambat. Hawa bertanya, "Kamu kencan dengan
perempuan lain ya?"
"Jangan begitu," kata Adam. "Bukankah kamu satu-satunya wanita di bumi ini?"
Malam itu Adam merasa ada yang memijit-mijit dadanya. "Apa yang kamu lakukan?"
tanyanya pada Hawa.
"Kamu kira apa?" tanya Hawa. "Aku sedang menghitung tulang rusukmu."
[Sumber diambil dari: http://www.akupercaya.com/humor-canda/12526-humorpendek.html] < Http://alkitab.sabda.org/?yohanes+20:29 >

“

Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
—Yohanes 20:29—
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e-humor 1940/Agustus/2011
Shalom,
Anak-anak mempunyai pemikiran yang polos, apa yang mereka dengarkan dan pikirkan
sering tidak sesuai dengan pemikiran orang dewasa. Wajar saja, informasi yang mereka
dapatkan dan kemampuan berpikir mereka masih dalam tahap "awal". Sehingga ketika
mereka salah mengartikan sesuatu, dapat terjadi hal seperti pada humor kita hari ini. :>
Kiranya melalui humor ini, pencinta humor mendapatkan berkat sukacita
> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jawaban
Seorang ibu bingung dan heran melihat jawaban soal matematika PR anaknya yang
masih kelas 1 SD yang tertulis di sana: 2+2=Yesus; 4+4=Yesus; 3+3=Yesus;
5+5=Yesus. Lalu ibunya bertanya,
"Nak, kenapa jawaban PR Matematika kamu itu 'Yesus' semua?"
Si anak menjawab, "Lho, Mama yang bilang kalau 'Yesus' itu adalah jawaban dari
segala persoalan?"
Ibu, "O...o..."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Manna Sorgawi, Agustus 2011] <
Http://alkitab.sabda.org/?1yohanes+3:7 >

“

Anak-anakku, janganlah membiarkan seorangpun menyesatkan kamu.
Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah
benar;
—1 Yohanes 3:7—
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e-humor 1941/Agustus/2011
Shalom,
Beberapa orang cenderung melihat kehebatan seseorang dari segi fisik saja. Biasanya,
orang dianggap kuat apabila dia bertubuh tinggi besar dan tegap. Dan bila orang
tersebut memunyai fisik kecil, sering dianggap lemah. Begitu juga dengan makhluk
hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Humor kali ini mencoba "mematahkan"
anggapan itu. Penasaran? Simak langsung yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Sepasang Rayap
Ketika nabi Nuh dan keluarganya turun dari perahu, mereka berhenti di atas tebing
untuk menoleh ke belakang.
"Kita harus melakukan sesuatu Nuh," kata istrinya. "Bangkai perahu yang besar itu akan
tetap berdiri di sana selama bertahun-tahun dan merusak pemandangan."
"Semua sudah kupikirkan," kata Nuh meyakinkan istrinya. "Aku meninggalkan sepasang
rayap di perahu."
[Sumber kiriman dari: < thersetya2001(at)xxx >] <
http://alkitab.sabda.org/?1Timotius+4:12 >

“

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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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 87: "siapakah Nama Raja
yang Membantu Salomo Ketika
Salomo ingin mendirikan Bait Allah?"
Jawaban yang masuk ke redaksi hanya ada dua. Wah, pada sibuk ya? \(^_^)/
•
•
•
•
•
•

Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Hiram Raja Tirus Gbu
Beth Parapat <beth_parapat(at)xxx> = Raja Hiram. 1 Raja-raja 5:1
Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx> = Daud
Wandy Erwandi <wandy_christian89(at)xxx> = Hiram Raja Tirus (1 Raja-raja 5:1)
Haniel <hanielkw(at)xxx> = Hiram - Raja Tirus
Gibson Sitinjak <ressurection.gibson(at)xxx> = Hiram, Raja Tirus

Jawaban e-Humor: Hiram (baca 1 Raja-Raja 5)
Wow! Pelanggan e-Humor ternyata rajin membaca Alkitab :> Yuk, jawab kuis di bawah
ini... :>
Kuis minggu ini 88: "Siapakah nama panglima yang dikalahkan oleh nabi perempuan?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya... Terima
kasih banyak!
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e-humor 1942/September/2011
Shalom,
Hai Pencinta Humor! Bagaimana liburan Anda kemarin? Mungkin saat ini Anda sedang
capai karena kemarin pulang kampung dan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Atau
menghabiskan waktu liburan untuk membersihkan rumah, mengunjungi tempat-tempat
baru, dan berkumpul bersama keluarga kecil di rumah :) Nah, untuk memicu semangat
Anda kembali, e-Humor menyajikan humor segar tentang suami-istri berikut ini. Selamat
menyimak ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Kalau Istri Menyetir
Pak
Bambang
Pak Rudi
Pak
Bambang

"Kalau istri saya menyetir kayak kilat aja!" (sambil geleng-geleng
kepala)
: "Maksud Bapak, cepat kilat seperti pembalap F1 di televisi itu?"
: "Bukan. Dia suka menyambar pohon!"
:

[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Januari 2008]
< http://alkitab.sabda.org/?Yosua+1:8 >

“

Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu
siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang
tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan
engkau akan beruntung.
—Yosua 1:8—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 88: "siapakah Nama
Panglima yang Dikalahkan Oleh Nabi
perempuan?"
•
•
•
•
•

Frans Sirait <siraitfrans(at)xxx> = Panglima yang Dikalahkan Oleh Debora
bersama Barak di Gunung Tabor adalah Panglima Sisera.
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Sisera.
Wandy Erwandi <wandy_christian89(at)xxx> = Nama Panglima Yang dikalahkan
oleh nabi perempuan adalah Sisera (Hak. 4:2,9,21).
Evelyne Erlinda <evelyne.erlinda(at)xxx> = Nama Nabiah Debora mengalahkan
panglima yang bernama Sisera. Baca Hakim-Hakim 4:1-24.
Gloria Rosni <toko_sungai_baru(at)xxx> = Sisera, Panglima Tentara Yabin
(hakim-hakim 4:7).

Jawaban e-Humor: Sisera.
Wow! Pelanggan e-Humor memang rajin membaca Alkitab :> Yuk, jawab kuis
selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 89: "Di manakah Raja Salomo memohon hikmat kepada Tuhan Allah?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1943/September/2011
Shalom,
Mungkin Pencinta Humor sedang bingung-bingungnya mencari toko yang sudah buka
setelah liburan kemarin ya? Redaksi juga cukup kelabakan nih, karena kebanyakan
toko masih tutup :) Biarpun toko-toko tersebut masih tutup, e-Humor tidak lho! Redaksi
tetap hadir menyajikan humor seru, khusus untuk Anda. Selamat menyimak!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Menumpang
Pria 1 : "Maaf, Pak. Apakah hotel di sini ada diskotiknya?"
Pria 2 : "Ada, Pak. Di lantai empat."
Pria 1 : "Apakah ada cafe-nya?"
Pria 2 : "Ada, Pak. Di lantai dua. Bapak mau nginap berapa hari?"
Pria 1 : "Saya mau menumpang jualan rokok di depan, boleh nggak?"
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Oktober 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+19:46 >

"Ada tertulis: Rumah-Ku adalah rumah doa. Tetapi kamu
“ kata-Nya kepada mereka:menjadikannya
sarang penyamun."
”
—Lukas 19:46—
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e-humor 1944/September/2011
Shalom,
Semua orang pasti punya hobi 'kan? Ada hobi yang menguntungkan, tapi ada juga hobi
yang merugikan. Hobi yang merugikan itu contohnya "ngrumpi", hehe :> Hobi biarlah
hobi, tetapi kalau hobi dibandingkan dengan masalah kesehatan, kesehatan harus bisa
diprioritaskan terlebih dahulu. Jangan meniru tokoh humor kita hari ini lho! Yuk, simak
ceritanya :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Apa Mengganggu Hobiku?
Seorang dokter baru saja menyelesaikan pemeriksaannya terhadap seorang pasien.
Setelah selesai, sang dokter meminta pasien tersebut untuk masuk ke dalam kantornya.
"Silakan duduk, Pak Calvin. Setelah melihat hasil pemeriksaan tadi, saya menyarankan
agar Bapak dioperasi sesegera mungkin."
Pak Calvin berpikir sejenak lalu kemudian bertanya, "Sejauh mana operasi ini dapat
memengaruhi hobi saya, Dokter?"
"Apa hobi Anda?" tanya dokter.
"Menabung uang!"
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Agustus 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+13:5a >

“

Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang
ada padamu.
—Ibrani 13:5a—
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e-humor 1945/September/2011
Shalom,
Bagi Anda yang sudah bekerja, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar
kata "Bos"? Mungkin ada yang berpikir begini, "Bos adalah seseorang yang suka
menyuruh-nyuruh, keinginannya harus terpenuhi, kadang bertindak seenaknya, dll. yah,
namanya saja Bos." Eits, tidak selalu seorang bos adalah orang yang demikian lho... :>
Humor kita hari ini tentang si bos yang ternyata juga memunyai bos! Penasaran? Yuk,
langsung baca humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

I'm The Bos
Suatu hari di dalam staf meeting, seorang bos komplain bahwa dia tidak mendapatkan
respek dari staf-stafnya. Pagi itu si bos pergi keluar dan kembali lagi dengan membawa
poster kecil bertuliskan "I'm the Bos". Dia menggantungkan poster kecil tersebut di
depan pintu ruangan kantornya. Suatu hari, sepulang dari makan siang, si bos
mendapatkan catatan kecil yang tergantung dekat poster itu, catatan itu bertuliskan
"Tadi istri Bapak telepon ke kantor. Dia ingin agar Bapak segera mengembalikan poster
miliknya".
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Agustus 2007]

“

...supaya jangan ada seorang manusiapun yang memegahkan diri di
hadapan Allah.
(1 Korintus 1:29)
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+1:29 >
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 89: "di Manakah Raja
Salomo Memohon Hikmat kepada
Tuhan Allah?"
•
•
•
•
•

Dohar <dohar2mare(at)xxx> = Tempat Raja Salomo Memohon Hikmat: Gibeon (I
Raja-raja 3:4)
Wandy Erwandi <wandy_christian89(at)xxx> = Raja Salomo Memohon hikmat
kepada Tuhan Allah di Gibeon (1 Raj. 3:5)
Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Di Gibeon
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Di Bukit Gibeon
Inriaty <inri_js(at)xxx> = Bukit Gibeon

Jawaban e-Humor: Bukit Gibeon
Wow! Pelanggan e-Humor memang rajin membaca Alkitab :> Yuk, jawab kuis
selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 90: "Samuel, anak Elkana, memiliki berapa saudara kandung?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1946/September/2011
Shalom,
Semua orang pasti memunyai rasa bangga terhadap hal baik yang dimiliki, entah
pekerjaan, kepandaian, talenta, dll.. Akan tetapi, ingatlah bahwa kita tidak boleh
menyombongkan hal itu. Segala sesuatu yang kita punyai adalah milik Tuhan. Jika kita
menyombongkan apa yang kita miliki dengan mendasarkan pada kebanggaan diri
sendiri, maka berhati-hatilah pada hukuman yang akan kita terima. Seperti yang dialami
oleh tokoh humor kita hari ini. Simak kisahnya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kartu Nama
Seorang petugas Departemen Pertanian yang sok, berhenti di sebuah pertanian dan
berkata kepada pemilik pertanian tersebut, "Saya akan memeriksa perkebunan Anda."
Pak petani menjawab, "Sebaiknya, Anda tidak melakukan hal itu." Merasa diremehkan,
sang petugas berkata dengan nada yang sombong, "Pak, saya ini petugas resmi
Departemen Pertanian yang mendapat wewenang khusus dari pemerintah untuk
memeriksa apa saja yang saya mau periksa. Lihat kartu nama ini! Saya berhak masuk
ke perkebunan mana pun yang saya mau." Pak petani akhirnya mengizinkan sang
petugas untuk memeriksa perkebunannya.
Tidak lama kemudian, terdengar jeritan sang petugas yang lari pontang-panting dikejar
banteng yang ngamuk. Pak petani berteriak, "Sudah aku peringatkan sebaiknya Anda
tidak masuk ke kebunku!" Sembari berlari sang petugas pun berteriak, "Tolong aku, apa
yang harus aku lakukan!" Pak petani menjawab, "Tunjukkan kartumu kepadanya!"
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, September 2007] Bis (1985) <
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+16:5 >

“

Semua orang sombong dibenci TUHAN; Ia tidak membiarkan mereka luput dari
hukuman.
—Amsal 16:5—
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e-humor 1947/September/2011
Shalom,
Humor kita hari ini tentang gigi. Siapa di antara kita yang tidak memunyai gigi? Pasti
semua orang punya (kecuali bayi pada usia tertentu). Gigi yang paling akhir tumbuh
adalah gigi bungsu. Gigi yang sebenarnya bertujuan untuk membantu gigi yang lain,
tapi malah sering menjadi masalah. Kalau tidak percaya silakan bertanya pada teman
atau saudara kita yang sudah mengalaminya :> hehe... Tokoh humor kita hari ini
memunyai persepsi lain tentang gigi terakhir. Kira-kira persepsinya apa ya? Langsung
cari tahu saja yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Gigi Terakhir
Di dalam pelajaran Biologi, seorang guru SMU bertanya kepada murid- muridnya.
"Gigi yang kita peroleh paling akhir dinamakan gigi apa, anak-anak?" tanya sang guru.
Seorang murid menjawab dengan lantang, "Gigi palsu!"
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Oktober 2007] <
Http://alkitab.sabda.org/?amsal+9:6 >

“

buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian."
—Amsal 9:6—
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e-humor 1948/September/2011
Shalom,
Redaksi senang sekali bisa menyapa pelanggan untuk kesekian kalinya :> Humor hari
ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita tidak (mau) melihat kesalahan kita yang
telah mengorbankan orang lain, malahan kita merasa tidak bersalah atas hal buruk
yang telah terjadi. Seperti yang dialami oleh tokoh humor kita hari ini. Dalam kisahnya,
ternyata dia tidak merasa bersalah atas apa yang dia perbuat, hehehe... Langsung
simak kisah lucunya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Banyak Omong
Tomi adalah orang yang tidak bisa berhenti omong. Dari sejak terbitnya matahari
sampai tenggelamnya, ia tidak putus-putusnya untuk berbicara. Memang banyak orang
yang tidak menyukai sifatnya yang "nonstop and over talk active" ini. Akhirnya, jatuh
juga korban yang pertama, yaitu istrinya sendiri. Tomi segera membawa istrinya ke
dokter. Setelah memeriksa dengan saksama, akhirnya dokter menjelaskan kepada
Tomi.
Dokter : "Saya meresepkan cukup banyak obat untuk kesembuhan istri Anda. Ini adalah
obat tidur."
Tomi : "Kapan saya harus berikan obat ini kepadanya, Dok?"
Dokter : "Ini bukan untuknya, Anda yang harus makan obat ini agar istri Anda dapat
memunyai waktu istirahat yang cukup."
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Agustus 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+13:3 >

“

Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir, akan
ditimpa kebinasaan.
—Amsal 13:3—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 90: "samuel, Anak Elkana,
Memiliki Berapa Saudara Kandung?"
•
•
•

Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Saudara Samuel Ada 10 Org
Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx> = Tak Ada
Wandy Erwandi < wandy_christian89(at)xxx > = Samuel, Anak Elkana,

memiliki 5 saudara kandung (tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan 1 Samuel
2:21)
Jawaban e-Humor: 5 (tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan 1 Samuel 2:21)
Wah, yang jawab kuis hanya 3 pelanggan. Apa kuisnya terlalu sulit ya? :>
Kuis minggu ini 91: "Berapa lama Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh
Israel?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1949/September/2011
Shalom,
Bagaimana kabar pelanggan pada awal minggu ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik
dan juga penuh semangat, karena e-Humor tak bosan- bosannya menyajikan humor
sehat, mendidik, bahkan menguatkan iman :> Tema humor edisi hari ini adalah "Misi".
Sebagai umat Kristus, memang seharusnya kita menjadi pelaku misi yang
memberitakan Kabar Baik dan keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus.
Seperti yang akan dilakukan oleh tokoh humor kita hari ini. Langsung simak ceritanya
yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jadilah Orang yang Fleksibel
Seorang pemuda yang akan berangkat ke ladang misi pamit kepada Pendetanya.
Pemuda : "Pak, tolong doakan, besok saya akan pergi ke ladang misi."
Pendeta : "Pergilah, Nak. Hati-hatilah di negeri orang, kau harus pandai bergaul, supaya
banyak memenangkan jiwa."
Pemuda : "Bagaimana resepnya, Pak?"
Pendeta : "Ya, kalau kamu bertemu dengan tukang tahu, bicaralah soal tahu. Jika
bertemu dengan tukang lontong, bicaralah soal lontong, dan jika bertemu
dengan tukang sayur, bicaralah soal sayur."
Pemuda : "Bagaimana jika bertemu dengan ketiganya, Pak?"
Pendeta : "Ya, bicaralah soal gado-gado, Nak."
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Januari 2008] <
Http://alkitab.sabda.org/?kolose+4:5 >

“

Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu
yang ada.
—Kolose 4:5—
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e-humor 1950/September/2011
Shalom,
Salam jumpa kembali pelanggan yang terkasih :> Selamat bergabung bagi pelanggan
baru :> Edisi humor hari ini temanya tentang motor "butut", hehehe... Motor "butut",
siapa yang belum pernah melihat? Pasti sudah pernah kan? Motor yang sudah
"berumur" lama, mesinnya sering "ngadat", dan asap tebal sering keluar dari
knalpotnya. Motor yang seperti ini seharusnya tidak layak lagi dipakai, tapi ada saja
yang masih menggunakannya. Ingin tahu buktinya? Langsung saja simak humor di
bawah ini :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Motor Harga Diri
Sebuah motor butut tiba-tiba berhenti di depan Aldo yang sedang menunggu pacarnya.
Bagian motor itu tampak sudah goyang, badannya sudah berlubang-lubang dimakan
karat, catnya sudah terkelupas di sana-sini dan asap tampak mengepul dari knalpot.
Pemilik motor itu turun dan menghampiri Aldo: "Maukah kamu mengawasi motorku ini
sebentar sementara aku menelpon?" Aldo setuju. Tak berapa lama kemudian pemilik
motor itu kembali dan bertanya, berapa dia harus membayar Aldo.
"Seratus ribu" jawab Aldo.
"Apa?" serunya. "Aku hanya pergi paling lama lima menit!"
"Betul," jawab Aldo, "Tapi ini bukan masalah waktu. Ini masalah harga diri. Setiap orang
yang lewat mengira bahwa ini motorku."
[Sumber diambil dan disunting dari: Kau yang Tertawa Tadi?, 122-123]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+11:28 >

“

Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh; tetapi orang benar
akan tumbuh seperti daun muda.
—Amsal 11:28—
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e-humor 1951/September/2011
Shalom,
Setiap kita pasti punya teman kan? Minimal 1 orang :> Memunyai banyak teman itu
menyenangkan lho! Kalau kita sedang dalam masalah, teman-teman yang banyak itu
pasti akan membantu. Apalagi kalau kita sedang bahagia, pasti mereka juga ikut
merasakan kebahagiaan kita. Redaksi hari ini menyajikan humor tentang pertemanan,
tapi... pertemanan dalam cerita ini unik lho! Antara manusia dengan monster!
Penasaran? Yuk, simak humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menjadi Teman Monster
Seorang pria mengunjungi seorang psikiater untuk membicarakan mimpinya, "Setiap
malam," kata pria tersebut, "Aku selalu bermimpi ada tiga monster yang sangat ganas
duduk di sisi tempat tidurku, dan siap untuk menyerang aku."
"Hmm," komentar si psikiater tersebut. "Aku sangat yakin dapat menyelesaikan masalah
Anda tersebut. Tapi pengobatan ini akan menghabiskan biaya kira-kira 2 sampai 3 juta
rupiah."
"Tiga juta rupiah!" pria itu terkejut. "Kalau begitu, ya sudah, tidak usah dipikirkan lagilah
monster-monster itu. Aku pikir aku akan pulang saja ke rumah dan mencoba untuk
menjadi teman monster-monster itu."
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Agustus 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+5:21 >

“ Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. ”
—1 Tesalonika 5:21—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 91: "berapa Lama Salomo
Memerintah di Yerusalem atas Seluruh Israel?"
•
•
•

Dwi Yunianto <dwiyunianto(at)xxx> = 2 Tawarik 9:30 = 40 Tahun Lamanya
Willy Seriholo <willn094(at)xxx> = Empat Puluh Tahun (40 Thn)
Intan Margaretha <margaretha.intan(at)xxx> = 1raja 11:42 Lamanya

Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah empat puluh tahun.
•
•

Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = 40 Tahun Dlm 1raja 11:42 Gbu
UTM Nainggolan <utama_golan(at)xxx> = Salomo Memerintah di Yerusalem

atas seluruh Israel selama 40 (empat puluh) tahun
•
•

Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = 40 Tahun
Wandy Erwandi <wandy_christian89(at)xxx> = Salomo Memerintah Di

Yerusalem atas seluruh Israel empat puluh tahun lamanya (2Taw. 9:30)
•
•

Dian Raviyani <d_rav07(at)xxx> = 40 Tahun
Haniel <hanielkw(at)xxx> = I raja-raja 11:42 Lamanya Salomo

memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah empat puluh tahun.
•

Inriaty <inri_js(at)xxx> = 40 Tahun

Jawaban e-Humor: Empat puluh tahun lamanya (2 Tawarikh 9:30)
Wow! Pelanggan e-Humor memang rajin membaca Alkitab :> Yuk, jawab kuis
selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 92: "Ada berapa nama perempuan yang disebut dalam silsilah Yesus
Kristus?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!

162

HUMOR 2011

e-humor 1952/September/2011
Shalom,
Amsal 16:16 mengatakan bahwa "Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi
memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat
perak." Hikmat bisa didapatkan oleh siapa saja asalkan dia takut akan Tuhan, karena
Tuhan adalah sumber hikmat. Berhikmat hampir sama dengan berakal. Menggunakan
hikmat dan akal secara bersamaan jauh lebih baik :> Seperti yang dilakukan oleh tokoh
humor kita hari ini. Selamat menyimak! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tiket
Di stasiun, seorang lelaki menyodorkan karcisnya kepada kondektur kereta api.
Kondektur itu mengamati karcisnya. "Maaf, Tuan," katanya, "Karcis ini untuk kereta
besok."
"Tapi aku memesan karcis ini untuk hari ini!" protes lelaki itu.
"Benar, Tuan" jawab kondektur, "Tapi hari ini kereta yang berangkat adalah kereta yang
kemarin, sedangkan kereta hari ini baru berangkat besok."
[Sumber diambil dan disunting dari: Kau yang Tertawa Tadi, 42]
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:18 >

“

Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang
menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya
ia berhikmat.
—1 Korintus 3:18—
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e-humor 1953/September/2011
Shalom,
Puji Tuhan, Redaksi bisa kembali menyapa pelanggan :> Puji Tuhan dalam keadaan
sehat ya! Kesehatan sangat berhubungan dengan kebersihan, baik bersih tubuh atau
lingkungan. Tentang kebersihan tubuh, apakah Anda betah kalau 3 hari saja tidak
keramas? Wow, kalau masalah rambut, khususnya bagi wanita, pasti rela berjam-jam
menunggu di salon dan mengeluarkan banyak uang untuk mempercantik rambutnya.
Akan tetapi, seandainya pergi ke salon menikmati sarana salon tanpa mengeluarkan
uang sepeser pun pasti sangat menguntungkan. Seperti yang dialami oleh tokoh humor
kita hari ini. Langsung simak humornya tapi jangan meniru perbuatannya ya! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Ke Salon Gratis
Seorang wanita paruh baya memasuki salon sambil menggendong seorang anak.
Setelah wanita itu selesai potong rambut, kini giliran anak tersebut.
"Tunggu sebentar ya?" kata wanita itu kepada si anak yang duduk di kursi salon, "Aku
beli minuman sebentar."
Ketika anak itu selesai potong rambut, wanita itu belum juga kembali. "Mungkin ibumu
lupa engkau masih di sini," kata seorang pegawai salon kepada anak tersebut.
"Dia bukan ibuku," jawabnya, "Aku bertemu dengannya di jalan, dan dia berkata
padaku, 'Hai, Nak. Kau mau ke salon gratis?'"
[Sumber diambil dan disunting dari: Kau yang Tertawa Tadi?, 124-125]
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+25:17 >

“

Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan
Allahmu, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.
—Imamat 25:17—
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e-humor 1954/September/2011
Shalom,
Bagaimana kabar Pelanggan hari ini? Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir bulan
September 2011. Bulan boleh berakhir, tapi e-Humor tidak akan berakhir menemani
hari-hari Anda dan memberi semangat keceriaan untuk Anda. Menutup humor bulan
September, tema humor kali ini adalah tentang tahun lahir, sesuai dengan bulan
September yang merupakan bulan lahirnya e-Humor, hehehe. Tidak lupa juga redaksi
menyediakan
kuis
lanjutan
dari
hari
Jumat
minggu
lalu.
Selamat
menyimak dan menjawab kuis ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Setiap Tahun
Mary membaca lowongan kerja yang ada di ManSor Yellow Pages. Ia tertarik dengan
lowongan pekerjaan sebagai sekretaris di sebuah gereja yang ia tahu adalah gereja
yang mapan dengan fasilitas yang bagus. Ia pun pergi ke gereja tersebut dan mengisi
formulir pendaftaran. Seminggu kemudian ia dipanggil untuk acara interview, yang akan
dilakukan oleh Gembala Sidang. Gembala Sidang melihat bahwa Mary tidak mengisi
tahun lahirnya.
Gembala : "Saya sudah melihat tanggal lahirmu, 7 Juli, bolehkah saya tahu tahunnya?"
Mary
: "Oh, itu setiap tahun, Pak..."
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna sorgawi, Agustus 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Filipi+3:16 >

yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan
“ Tetapi baiklah tingkat pengertian
yang telah kita tempuh.
”
—Filipi 3:16—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 92: "ada Berapa Nama
Perempuan yang Disebut dalam silsilah Yesus Kristus?"
•
•
•

•
•
•

Even D. Fransisca <even.denny(at)xxx> = 1 Orang
Jords Niksen <jordsniksen(at)xxx> = Ada 3 Perempuan Yaitu Tamar (Matius 1:3),
Rut (Matius 1:5), dan Maria (Matius 1:16)
Evelyne Erlinda <evelyne.erlinda(at)xxx> = 5, Yaitu: 1) Tamar (Mat 1:3), 2)
Rahab (Yosua 2:1), 3) Rut (Rut 3:8-9), 4) istri Uria: Batsyeba (Mat 1:6), 5) Maria
(Mat 1:16) GBU
Ricky Hutapea <ricky.hutapea(at)xxx> = Ada 5 Orang (tamar, Rahab, Rut,
Batsyeba & Maria)
Beth Parapat <beth_parapat(at)xxx> = Ada 3 Org
Haniel <hanielkw(at)xxx> = Ada 4. Tamar, Rahab, Rut, Isteri Uria.

Jawaban e-Humor: 5
Wow! Pelanggan e-Humor memang rajin membaca Alkitab :> Yuk, jawab kuis
selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 93: "Ada berapa keturunan dari Abraham sampai ke Daud?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1955/Oktober/2011
Shalom,
Bagaimana kabar Anda? Puji Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja ya
> Humor kali ini tentang sebuah doa. Kita semua pasti bisa berdoa
kan? Pengertian secara sederhana, doa adalah berkomunikasi dengan Allah. Di dalam
komunikasi itu pasti ada banyak hal yang kita bicarakan dengan Dia, salah satunya
pasti permasalahan yang sedang kita hadapi. Tokoh humor kita hari ini juga berdoa
ketika dia sedang mengalami permasalahan, akan tetapi doanya terkesan memaksa!
Kita simak langsung yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Bolehkah?
Budi adalah anak yang malas. Ketika dia akan menghadapi ujian, dia berdoa pada saat
gereja sedang sepi "Bunda Maria yang kudus, bolehkah besok saya menyontek Andi,
teman saya yang selalu saja mendapatkan rangking 1 di kelas?"
Seorang Pastor yang kebetulan berada tepat di belakang patung Yesus dan Bunda
Maria langsung menjawab doa Budi tanpa memperlihatkan wajahnya, "Tidak boleh!"
Dengan santai Budi berkata, "Tuhan, yang saya tanya 'kan Ibu-Mu..."
[Sumber: Redaksi]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+26:41 >

“

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan:
roh memang penurut, tetapi daging lemah."
—Matius 26:41—
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Stop Press: International Day Of Prayer For The
Persecuted Church (IDOP)
Pada bulan kegiatan IDOP, gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia berdoa
bersama bagi gereja Tuhan yang teraniaya. Tahun ini, kegiatan IDOP akan
dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2011.
Kami mengajak Anda, para gembala sidang, pengajar, pemimpin, kaum muda, pendoa
syafaat, dan semua orang percaya untuk dapat bergabung dalam acara doa bersama
ini. Dapatkan pula IDOP KIT untuk membantu Anda berdoa dan menyusun acara IDOP
di gereja, sekolah, atau persekutuan doa Anda. Informasi lebih lanjut tentang acara
IDOP, bisa dilihat di < www.persecutedchurch.org >
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e-humor 1956/Oktober/2011
Shalom,
Apakah Anda pernah "salah sambung" saat menelepon? Perasaan apa yang ada di
benak Anda ketika Anda salah memutar atau memencet tombol? Malu, kecewa, atau
mungkin jengkel karena tidak menemukan nomor yang Anda tuju. Humor hari ini
tentang "salah sambung" yang sebenarnya tidak "salah sambung". Hm... bingung?
Langsung simak humornya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Salah Putar
Sebuah percakapan telepon:
A : "Hallo, benarkah ini dua dua tiga tiga dua dua?"
B : "Bukan, Pak. Di sini dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua."
A : "Oh, maaf. Saya salah putar."
[Sumber: Irlandia Hua Ha Ha Ha, 109]
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+1:1-2 >

“

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak
berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu
siang dan malam.
—Mazmur 1:1-2—
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e-humor 1957/Oktober/2011
Shalom,
Siapakah makhluk yang paling polos di antara kita? Pastilah anak-anak! Cara berpikir
mereka pun lebih sederhana daripada kita. Apa yang mereka lihat, pikirkan, dan
dikerjakan sering membuat mereka tersesat sendiri. Inilah yang menjadi tanggung
jawab kita, yaitu memberikan pengertian yang sederhana namun sesuai dengan
kebenaran yang ada. Kali ini e-humor menyajikan humor yang berkaitan dengan apa
yang kita bicarakan hari ini. Selamat menyimak ya! Jangan ketinggalan menjawab kuis
kali ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net &t;
< http://humor.sabda.org/ &t;

Dilemparkan Kembali
Seorang ayah bermain-main dengan anaknya di sebuah pantai. Tiba-tiba anaknya yang
baru berumur empat tahun menarik tangannya dan membawanya ke suatu tempat di
mana ia menemukan seekor burung camar yang telah mati di atas pasir.
"Ayah, apa yang telah terjadi dengan burung ini?" tanya anaknya.
"Dia mati dan telah pergi ke Sorga," jawab ayahnya.
Si anak berpikir sebentar lalu bertanya, "Apakah Tuhan melemparkannya kembali ke
sini?"
[Sumber: Manna Sorgawi, Oktober 2007] < Http://alkitab.sabda.org/?kolose+2:3 &t;

“ sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. ”
—Kolose 2:3—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 93: "ada Berapa Keturunan
dari Abraham Sampa ke Daud?"
•
•
•
•
•
•
•

Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx &t; = 14 Keturunan Dr Abraham Smpi Ke
Daud.Mat 1:17 Gbu
Titih_Wira < titihprawira(at)xxx &t; = Ada 14 Keturunan.
Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx &t; = Empat Belas Keturunan Dari Abraham
sampai ke Daud.
Ricky Hutapea < Ricky.Hutapea(at)xxx &t; = 14 Keturunan
Dwi Yunianto < dwiyunianto(at)xxx &t; = Ada 14 Keturunan
Willy Seriholo < willn094(at)xxx &t; = 14 Keturunan dari Abraham sampai ke
Daud ...
Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx &t; = Ada 23 Keturunan

Jawaban e-Humor: 14
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :&t; Yuk, jawab kuis selanjutnya... :&t;
Kuis minggu ini 94: "Siapakah nama anak laki-laki imam Eli?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1958/Oktober/2011
Shalom,
Salam jumpa kembali dengan redaksi humor yang selalu setia menemani hari-hari ceria
Anda :> Untuk mengawali hari ini, e-Humor menyajikan humor segar tentang jawaban
seorang anak. Lagi-lagi soal anak kecil, ada-ada saja jawaban yang dilontarkan ketika
orang dewasa memberikan pertanyaan kepada mereka. Yuk, langsung saja simak
humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hamil
Pak Guru sedang memberikan pelajaran bahasa di sebuah SD kelas 1.
Guru : "Hary, coba buatlah kalimat yang menggunakan kata 'turun'!"
Hary : "Petugas pemadam kebakaran itu turun menggunakan tangga dengan hamil."
Guru : "Hary, kalimat apa itu? Apa kau tahu artinya 'hamil'?"
Hary : "Ya, Pak. Saya tahu. Hamil artinya membawa seorang bayi kecil."
[Sumber: Manna Sorgawi, Desember 2006]
< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+5:13 >

“

Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang
kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
—Ibrani 5:13—
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e-humor 1959/Oktober/2011
Shalom,
Senang sekali redaksi e-Humor bisa kembali menyapa Pencinta Humor :> Pada hari ini,
melalui humor yang redaksi sajikan, kita dapat belajar dari seorang anak untuk tidak
menilai orang lain sebelum kita menilai diri sendiri :> Penasaran, "Apa sih yang akan
kita pelajari?" Yuk, langsung saja simak humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Paling Malas
Seorang ayah memarahi anaknya yang terkenal sangat malas. "Siapa agaknya yang
paling malas di kelasmu?" sindir ayahnya.
Nanda : "Wah, saya tidak tahu."
Ayah : "Aku rasa kamu tahu. Kalau semua murid sedang belajar atau menulis
pelajarannya, lalu ada yang hanya duduk-duduk saja tanpa mengerjakan
sesuatu. Itulah si pemalas."
Nanda : (Dengan santainya) "Ooo..., itu saya tahu, guruku yang sering begitu."
[Sumber: Guruku Super Lucu, 157]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+6:41 >

“

Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan
balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
—Lukas 6:41—
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e-humor 1960/Oktober/2011
Shalom,
Selamat menjelang "weekend" bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman :>
Sebelum melepas rindu bersama keluarga atau teman-teman, redaksi ingin melepas
rindu untuk pelanggan terkasih dengan menyajikan humor tentang musim yang ada di
Indonesia :> Tak lupa juga redaksi menyisipkan kuis humor, bagi pelanggan yang
belum pernah mengikuti kuis dan ingin menjawab, cara menjawabnya mudah!
Langsung balas email < humor@sabda.org > beserta jawaban kuisnya. Ditunggu lho!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Musim
Guru : "Ali, Indonesia memiliki berapa musim?"
Ali : "Banyak, Pak Guru."
Guru : "Banyak? Coba kau sebutkan!"
Ali : "Musim panas, musim dingin, musim hujan, musim panen, musim rambutan,
musim durian, musim badminton, dll.."
[Sumber: Guruku Super Lucu, 157]
< http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+8:22 >

ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin
“ Selama bumi masih
dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam."
”
—Kejadian 8:22—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 94: "siapakah Nama Anak
Laki-laki Imam Eli?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dwi Yunianto < dwiyunianto(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
Jhonfranki < jhonfranki_chem07(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = Hofni dan Pinehas Gbu
Natalia Lumiling < nlumiling(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
gibson sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
Maria Josephine < mariajosephine_m(at)xxx > = Hofni & Pinehas
anastasia saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
Wandy Erwandi < wandy_christian89(at)xxx > = Hofni dan Pinehas - 1 Samuel
1:3
Bambang Setijawan < bambangsetijawan(at)xxx > = Hofni dan Pinehas
Lydia < lydia.siwu(at)xxx > = Anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas
Haniel < hanielkw(at)xxx > = Hofni & Pinehas

Jawaban e-Humor: Hofni dan Pinehas
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 95: "Apakah Raja Salomo memunyai kakak?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1961/Oktober/2011
Shalom,
Terkadang apa yang diinginkan anak sebagai cita-citanya, tidak sesuai atau bahkan
bertentangan dengan apa yang diharapkan kedua orang tuanya. Kedua belah pihak
memunyai pendapat yang sama-sama memiliki pembenaran. Hal ini dapat
menimbulkan suatu konflik keluarga dalam kehidupan manusia. Namun, jika terjadi di
dalam keluarga binatang, hal tersebut dapat menimbulkan gelak tawa. Anda tidak
percaya? Silakan simak sajian humor edisi kali ini.
Redaksi Tamu e-Humor,
Mahardhika Dicky Kurniawan
< http://humor.sabda.org/ >

Artis dan Dokter
Seorang agen mengatur pertemuan antara kliennya dengan seorang produser TV.
Kliennya memunyai seekor anjing yang bisa berbicara dan bernyanyi. Setelah
mengetes kemampuan sang anjing, sang produser TV merasa sangat gembira dan
setuju untuk menandatangani kontrak pembuatan pertunjukan anjing ajaib tersebut.
Namun sebelum sang produser menandatangani kontrak, tiba-tiba saja masuk seekor
anjing yang lebih besar dan dengan segera membawa lari sang anjing ajaib.
"Apa yang terjadi?" tanya sang produser TV keheranan.
"Itu ibunya," jawab sang agen, "Ia tidak mau anaknya jadi artis, ia mau anaknya jadi
dokter."
[Sumber: Manna Sorgawi, September 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+22:6 >

“

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 1962/Oktober/2011
Shalom,
Adakah di antara Saudara yang belum pernah memasuki gedung bioskop? Sebagian
besar dari kita pasti pernah, bukan? Situasi dan kondisi di dalam gedung bioskop
sesaat sebelum film dimulai kira-kira seperti ini; gelap gulita, dingin, sepi! Entah
menutup atau membuka mata itu akan sama saja. Kali ini redaksi akan membagikan
pengalaman tokoh humor kita mengenai gedung bioskop! Simak kisah mereka yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Gelap
Dua pemuda dari sebuah desa terpencil untuk pertama kalinya masuk ke gedung
bioskop. Ketika mereka masuk, film baru dimulai. "Wah, gelap sekali ya?" kata seorang
kepada temannya. Seorang penjaga mendatangi mereka dengan senter menyala.
"Awas!" teriak salah satu dari mereka, "Ada sepeda menuju kita!"
[Sumber: Kau yang Tertawa Tadi?, 59]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+14:18 >

“

Orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh; orang bijaksana akan
bertambah pengetahuannya.
—Amsal 14:18—
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Stop Press: Ikuti Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)
Januari/Februari 2012 -- PESTA
Yayasan Lembaga SABDA melalui Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA)
< http://www.pesta.org >, kembali membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK)
untuk periode Januari/Februari 2012. Bagi Anda yang ingin mempelajari pokok-pokok
penting dasar iman Kristen, seperti Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan
Hidup Baru dalam Kristus, segeralah bergabung dalam kelas DIK ini. Saat ini, Anda
sudah dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta baru dalam kelas DIK
Januari/Februari 2012. Batas pengumpulan tugas tertulis sebagai persyaratan untuk
dapat mengikuti kelas diskusi adalah tanggal 19 Desember 2011.
Segera daftarkan diri Anda ke < kusuma(at)in-christ.net >. Bagi Anda yang ingin
membaca dan mempelajari pelajaran-pelajaran DIK, silakan berkunjung ke: <
http://pesta.sabda.org/dik_sil >.
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e-humor 1963/Oktober/2011
Shalom,
Bagaimana rasanya bila seseorang yang kita sukai tidak membalas perasaan kita?
Pasti sedih, sakit hati, dan kecewa. Namun, jangan sampai rasa itu berkembang
menjadi kebencian pada orang tersebut. Nah, sajian humor berikut ini mengajar kita
untuk tidak menaruh kebencian dan prasangka buruk pada orang lain. Simak langsung
yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >

Cuma Ingat Janda
Yanto adalah bujangan yang sangat taat beribadah. Tetapi sampai usianya mencapai
42 tahun, dia masih saja belum menikah. Kebanyakan waktunya dihabiskan di kantor
dan urusan-urusan gereja. Sementara temannya di gereja, seorang gadis yang
bernama Santi, sebenarnya sudah lama tertarik pada Yanto, tetapi Yanto sendiri tidak
pernah memberikan perhatian khusus.
Suatu hari pada acara KKR di rumah salah seorang jemaat, Yanto diminta
membacakan doa makan. Dengan suara pelan Yanto mulai berdoa.
"Tuhan, Bapak kami yang di Surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan
kami di sini. Terima kasih juga Tuhan atas makanan yang telah tersedia ini. Sebelum
kami menyantap makanan ini, kami ingat juga orang-orang miskin, janda-janda yang
benar-benar janda yang mungkin belum mendapatkan makanan hari ini..."
"Gua aja enggak diperhatikan, kok janda-janda yang diingat. Pantas, sampai sekarang
dia masih membujang terus," ujar Santi dalam hati.
[Sumber: Humor Rohani, 95]
< http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+4:7 >

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu
“ berasal
dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal
”
Allah.

—1 Yohanes 4:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 95: "apakah Raja Salomo
Memunyai Kakak?"
•

Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Ya Salomo,

memiliki kakak. Absalom dan Adonia
•
•
•
•
•
•
•

Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = Punya Gbu
Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Ya, Namanya Nathan.
Anastasia Saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Punya, Adonai
Bambang Setijawan < bambangsetijawan(at)xxx > = Punya Tapi meninggal dunia
ketika masih bayi
Haniel < hanielkw(at)xxx > = Punya Namun Mati Sebelum Salomo Lahir
Dwi Yunianto < dwiyunianto(at)xxx > = Raja Salomo Mempunyai kakak Nathan
Charles Gond < cgthekidz(at)xxx > = Dia Punya Kakak, Namanya:

Avshalom (Absalom)
Jawaban e-Humor: Punya
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 96: "Apa yang digunakan Samuel untuk mengurapi Daud?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1964/Oktober/2011
Shalom,
Masih ingatkah hukum yang ke delapan? Betul! "Jangan mencuri". Mencuri adalah
tindakan buruk yang harus kita hindari. Namun terkadang godaan untuk "mencuri"
muncul secara tiba-tiba! Seperti yang dialami oleh tokoh humor kita hari ini. Simak kisah
mereka yuk! Tuhan memberkati :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Mulai Pikun

Sepasang suami-istri -- kakek Andy dan nenek Sally, merayakan ulang tahun
pernikahan mereka. Mereka bernostalgia dengan pergi ke sekolah di mana mereka dulu
pernah memadu kasih. Dengan bergembira mereka keluar dari sekolah, dan sambil
bergandengan tangan mereka berjalan pulang ke rumah.
Di dalam perjalanan pulang, sebuah dompet jatuh dari sebuah sedan merah, nenek
Sally segera memungutnya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka
membawa dompet itu pulang. Sesampainya di rumah mereka mendapatkan uang
sebanyak 15 juta. "Kita harus kembalikan!" kata kakek Andy. "Tidak," kata nenek Sally,
"Kita simpan saja."
Dan nenek Sally menyimpan dompet itu di loteng. Keesokan harinya, ada dua orang
polisi mendatangi rumah mereka dan bertanya, "Apakah kemarin kakek dan nenek
menemukan dompet yang terjatuh dari mobil sedan merah?"
"Tidak!" jawab nenek Sally. "Dia bohong," sahut kakek Andy, "Dia menyimpan dompet
itu di loteng." "Jangan percaya dia!" bantah nenek Sally. "Dia sudah pikun."
Akhirnya, salah satu polisi berkata kepada kakek Andy, "Kek, coba katakan kepada
kami bagaimana ceritanya?" Dengan semangat si kakek memulai ceritanya, "Kemarin
ketika saya dan Sally baru pulang dari sekolah..." Tiba-tiba polisi yang lain segera
menarik tangan temannya dan berkata, "Kita bisa ikut-ikutan pikun, ayo pulang
sekarang..."
[Sumber: Manna Sorgawi, September 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:11 >

“

Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu
berdusta seorang kepada sesamanya.
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e-humor 1965/Oktober/2011

—Imamat 19:11—

Shalom,
Bagaimana kabar Saudara hari ini? Masih tetap semangat menjalani hari yang penuh
dengan berkat kan? Puji Tuhan :> Masih ingatkah Anda pada seorang tokoh yang telah
merobohkan tembok Yerikho? Yap, benar! Yosua. Nah, humor kita hari ini adalah
pengalaman seorang guru sekolah minggu yang berkaitan dengan Yosua. Tidak sabar
untuk mengetahui kisahnya? Yuk, langsung saja simak humornya! :> Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tembok Yosua
Esther seorang guru sekolah minggu mengadakan praktik mengajar di sekolah minggu,
di daerah terpencil. Dengan bersemangat ia bertanya pada anak-anak, "Anak-anak,
siapa yang merobohkan tembok Yerikho?"
Dengan polosnya anak-anak serempak menjawab, "Bukan kami... Bukan Kami...".
Esther sedih dan mengemukakan hal ini kepada Guru Sekolah Minggu di jemaat itu.
Guru-gurunya pun menjawab, "Ibu Esther, anak-anak memang begitu, mereka tidak
mau mengakui perbuatan mereka. Nanti, kami tanyakan pelan-pelan pasti ada yang
mau mengakuinya..." Ibu Esther makin sedih.
Malamnya ada rapat majelis, Esther mengemukakan kejadian pagi dan siang hari itu.
"Saya Sedih karena anak-anak sekolah minggu bahkan guru-gurunya tidak ada yang
tahu siapa yang merobohkan tembok Yerikho..." Sidang majelis berembuk sejenak, dan
ketika ada keputusan, Ibu Esther dipanggil.
Ketua sidang berkata demikian, "Ibu Esther kami telah sepakat. Begini saja. Hitung saja
berapa anggarannya nanti kami yang ganti."
Ibu Esther langsung pingsan.
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[Sumber diambil dan diedit seperlunya dari: Situs Pondok Renungan
< http://www.pondokrenungan.com/ > Tanggal akses: 1 Oktober 2011]
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+1:16 >

“ Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat! ”
—Yakobus 1:16—
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e-humor 1966/Oktober/2011
Shalom,
Awalilah hari Anda dengan sebuah senyuman melalui humor hari ini :> Humor hari ini
sedikit 'aneh', kenapa bisa 'aneh'? Hal ini mengenai respons seseorang. Ketika seorang
istri kehilangan suaminya pada saat yang tidak disangka-sangka, bukankah si istri itu
akan bersedih bahkan akan merasa kecewa? Akan tetapi, tokoh humor kita kali ini
berbeda sekali dengan istri-istri yang demikian. Yuk, langsung saja baca humornya dan
jangan lupa jawab juga kuis minggu ini :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Lajang
Seorang cucu mendapat berita bahwa kakeknya mengalami kecelakaan mobil dan
meninggal... lalu si cucu pun pergi memberitahukan berita itu pada neneknya. Si cucu
berbicara dengan hati-hati karena takut neneknya mengalami serangan jantung.
Cucu : "Nek, ada berita penting... tapi nenek jangan kaget ya?"
Nenek : "Tenang saja, Cu. Memangnya ada berita apa?"
Cucu : "Kakek kecelakaan mobil dan meninggal di tempat."
Nenek : "Hah... Cu, bisakah nenek pinjam HP kamu sebentar?"
Cucu : "Mau telepon siapa Nek?"
Nenek : "Nggak kok, Nenek cuma mau mengubah status hubungan di Facebook dari
'menikah' menjadi 'lajang'."
[Kiriman: Sandy Aldyz Lombonaung <
http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10150848026815503 >]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:13 >

tetapi kepedihan hati mematahkan
“ Hati yang gembira membuat muka berseri-seri,
semangat.
”
—Amsal 15:13—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 96: "apa yang Digunakan
Samuel untuk Mengurapi Daud?"
•
•
•
•
•
•
•

Gibson Sitinjak < ressurection(at)xxx > = Tabung Tanduk yang Berisi minyak.
Lukman Soegiharto < lukman_soegiharto(at)xxx > = Tabung Tanduk Yang berisi
minyak (I sam 16:13)
Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = Tabung Tanduk yang Berisi Minyak yang
dipakai samuel untuk mengurapi Daud. Gbu
Wandy Erwandi < wandy_christian(at)xxx > = Tabung Tanduk yang Berisi minyak
(1 Sam. 16:13)
Bambang Setijawan < bambangsetijawan(at)xxx > = Tabung Tanduk Yang berisi
minyak.
Telaga < telaga(at)xxx > = Yang Digunakan Samuel untuk Mengurapi Daud
adalah minyak.
Haniel KW < hanielkw(at)xxx > = Minyak yang Dibawa Menggunakan tabung
tanduk (1 Samuel 16:13)

Jawaban e-Humor: Tabung tanduk berisi minyak
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 97: "Apa sebutan untuk dua batu undian yang digunakan untuk mencari
tahu kehendak Allah?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1967/Oktober/2011
Shalom,
Apa yang terlintas dalam benak kita bila seseorang yang pernah melakukan kejahatan
besar akhirnya bertobat? Apakah kita akan memercayainya, atau malah sebaliknya,
tidak percaya dan tetap berpendapat bahwa penjahat tidak mungkin bertobat? Bila
pemikiran kita masih menganggap bahwa penjahat tidak mungkin bertobat, nampaknya
kita harus berbenah diri. Percayalah pada orang yang dengan tulus memohon ampun
pada-Nya dan doakan dia. Wah, kok jadi serius seperti ini ya? Hehehe. Langsung saja
kita simak humornya yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Berbuat Jahat Lagi
Seorang rohaniwan sangat aktif memberikan pelayanan kepada jemaatnya. Suatu hari
dia didatangi seorang mantan perampok yang ingin membuat pengakuan dosa. Dengan
ramah dan penuh sikap kasih dia bertanya pada mantan perampok.
Rohaniwan
: "Apa yang pernah kau lakukan, Anakku?"
Mantan
: "Saya manusia yang jahat, Pak. Saya pernah melakukan perampokan
perampok
dan pembunuhan."
Rohaniwan
Mantan
perampok

: "Apakah kamu pernah dihukum untuk pekerjaan itu, Anakku?"
: "Pernah, Pak. Tetapi setelah itu saya tidak pernah lagi melakukan
kejahatan."

Rohaniwan
: "Bagus, Anakku. Sejak kapan menjalani hukuman itu?"
Mantan perampok : "Lima belas tahun yang lalu, Pak."
Rohaniwan
: "Dan sejak saat itu kamu tidak melakukan kejahatan lagi?"
Mantan perampok : "Tidak, Pak."
Rohaniwan
Mantan
perampok

: "Selama lima belas tahun itu apa saja pekerjaan yang kamu lakukan,
Nak?"
: "Ditahan di penjara, Pak!"

[Sumber diambil dan diedit seperlunya dari: Buku Humor Rohani, 44]
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+5:32 >

“

Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya
mereka bertobat.
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—Lukas 5:32—

e-humor 1968/November/2011

Shalom,
Bagaimana suasana hati Anda saat ini? Awalilah hari ini dengan sebuah senyuman,
maka senyuman itu akan selalu muncul di sepanjang hari ini
> Jika hari ini Anda sama sekali belum tersenyum, e-Humor akan
membantu Anda untuk melakukannya :> Yuk, langsung saja simak humor hari ini...
supaya Anda bisa tersenyum dan dapat memberkati orang lain melalui senyuman
Anda :> Salam humor! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Bakpao
Karena bangun kesiangan, Adam, anak kecil berusia 5 tahun berlari-lari ke sekolah
minggu. Di tengah jalan, dia melihat penjual bakpao. Karena belum sarapan, ia membeli
satu bakpao dan akan memakannya sedikit demi sedikit saat khotbah nanti.
Puji-pujian dan doa usai sudah. Tibalah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Adam mulai makan sedikit demi sedikit bakpao yang dibelinya tadi.
Cerita Alkitab minggu itu berjudul "Kejatuhan Manusia dalam Dosa". Guru sekolah
minggu yang telah mempersiapkan diri dengan baik sangat antusias, semangatnya
berkobar-kobar sehingga ketika dia bercerita dia bersuara setengah berteriak,
"... Tuhan bertanya, Adam... apa yang kau makan?" Mendadak Adam kecil yang sedang
asik makan berdiri dengan takut dan menjawab, "Bakpao, Kak.."
[Sumber diambil dan diedit dari: Pondok Renungan]
< http://alkitab.sabda.org/?2Timotius+3:16 >

“

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang
dalam kebenaran.
—2 Timotius 3:16—
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Stop Press: Dapatkan Kumpulan Bahan Natal di
Natal.sabda.org
Bulan November telah tiba. Kami yakin Anda yang aktif di pelayanan pasti sudah mulai
berpikir untuk mempersiapkan Natal, bukan? Nah, dengan gembira kami
menginformasikan bahwa Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah menyediakan
wadah di situs "natal.sabda.org" bagi setiap pelayan Tuhan agar bisa saling berbagi
bahan-bahan Natal dalam bahasa Indonesia. Ada banyak bahan yang bisa didapatkan,
seperti Renungan Natal, Artikel Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal, Puisi Natal,
Tips Natal, Bahan Mengajar Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, Review Situs Natal,
e-Cards Natal, Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dan bahkan sarana diskusi tentang
topik Natal.
Yang istimewa adalah situs "natal.sabda.org" dirancang sebagai situs yang interaktif,
sehingga pengunjung dapat mendaftarkan diri untuk berpartisipasi aktif dengan
mengirimkan tulisan, menulis blog, memberikan komentar, dan mengucapkan selamat
Natal kepada rekan pengunjung lain. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi situs
"natal.sabda.org". Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia
2000 tahun yang lalu ini dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya.
==> http://natal.sabda.org/
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e-humor 1969/November/2011
Shalom,
Adakah orang di dunia ini yang tidak pernah marah? Hm... pasti tidak ada! Semua
orang di dunia ini pasti pernah marah. Baik anak kecil, remaja, pemuda, orang tua,
sampai lansia. Cara melampiaskan emosi marah pada setiap orang pasti berbedabeda. Ada yang melampiaskannya dengan membanting-banting barang, mengomel,
berkata-kata kasar, malah ada juga yang hanya diam saja tanpa sepatah katapun
keluar dari mulutnya. Bagaimana dengan Anda? Tokoh humor kita hari ini punya cara
tersendiri untuk melampiaskan emosi marahnya! Mari kita simak! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Marah
Suami : "Mam, kalau Papa marah sama Mama kog Mama tidak pernah balas marahmarah. Apa sih rahasianya sehingga Mama bisa menguasai diri?"
Istri : "Mama melampiaskannya dengan membersihkan toilet..."
Suami : "Kog bisa, apa hubungannya membersihkan toilet dengan melampiaskan
marah?"
Istri : "Mama membersihkan toilet pakai sikat gigi Papa."
[Sumber: Mana Sorgawi, Agustus 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+4:5 >

“

Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah dalam hatimu di
tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam
—Mazmur 4:5—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 97: "apa Sebutan untuk
Dua Batu Undian yang Digunakan
untuk mencari tahu kehendak Allah?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Urim dan Tumim (keluaran 28:30)
Lukman Soegiharto < lukman_soegiharto(at)xxx > = Urim & Tumim
Natalia Lumiling < nlumiling(at)xxx > = Urim dan Tumim
Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Urim dan Tumim
Wandy Erwandi < wandy_christian89(at)xxx > = Urim dan Tumim (kel.28:30)
Arief Rahardjo < arief_rahardjo(at)xxx > = Urim dan Tumim
Daniel Indra Purnomo < indowira_putra(at)xxx > = Urim & Tumim (kel 28:30)
Haniel < hanielkw(at)xxx > = Urim & Tumim
Linda Ariani Gunawan < linda.ariani(at)xxx > = Urim dan Tumim

Jawaban e-Humor: Urim dan Tumim
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 98: "Di Alkitab, satu hasta sama dengan berapa centimeter?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1970/November/2011
Shalom,
Selamat mengawali minggu ini dengan senyuman :> e-Humor edisi hari ini menyangkut
soal hobi. Apakah Anda memunyai hobi? Pasti Anda akan menjawab "Ya", dan bisa jadi
hobi itu lebih dari satu. Tokoh humor kita kali ini juga memunyai hobi lho... hobinya unik,
yaitu mengidolakan aktor luar negeri! Pantas saja, aktor luar negeri memang memiliki
banyak pesona untuk memikat hati para wanita, hehehe. Yuk, simak langsung
humornya :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kok Gosong?
Seorang wisatawan asing yang sedang berjemur di pantai Kuta lupa memakai "sun
block", alhasil kulitnya "gosong". Beberapa saat kemudian, Rani, gadis remaja yang
hobinya mengidolakan aktor luar negeri menghampiri lalu duduk di sebelahnya.
Terdorong oleh hobinya, si Rani memutuskan untuk berkenalan dengan wisatawan itu...
Rani: "Hai, Mister. Boleh kenalan tidak? Nama saya Rani." (sambil senyum-senyum dan
mata berbinar-binar)
Mister: "Hei, nama saya Leonardo De Caprio."
Spontan mata Rani terbelalak dan langsung teringat pada aktor idolanya yang
membintangi film Titanic, tapi hatinya penuh dengan keraguan. Akhirnya, dia
meninggalkan wisatawan itu dan mencari tempat untuk berdoa.
"Tuhan, saya mau tanya... sebenarnya, kapal Titanic itu tenggelam apa terbakar?"
[Sumber diedit dari kiriman: Septi Sawandi < s_s_putra(at)xxx >]
Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku...
(Kidung Agung 1:6) < http://alkitab.sabda.org/?Kid+1:6 >
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e-humor 1971/November/2011
Shalom,
Bagaimana kabar Pencinta humor? Puji Tuhan dalam keadaan baik bahkan luar biasa
baik ya! :> Humor hari ini akan membahas tentang wanita. Kata orang, wanita adalah
makhluk yang sulit untuk dimengerti dan dipahami. Apa benar demikian? Mari kita
simak beberapa pernyataan unik dan menggelitik mengenai makhluk hidup yang
disebut "WANITA", salam humor! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Wanita Memang Susah Dibuat Bahagia
•

Jika dikatakan cantik dikira menggoda, jika disebut jelek disangka menghina.

•

Bila disebut lemah dia protes, bila disebut perkasa dia malah menangis.

•

Maunya emansipasi, tapi disuruh membenarkan genteng menolak (sambil
mengomel, "Masak disamakan dengan cowok").

•

Maunya emansipasi, tapi disuruh berdiri di bus malah cemberut (sambil
mengomel, "Egois amat sih cowok ini, tidak punya perasaan).

•

Jika ditanyakan siapa yang paling dibanggakan, kebanyakan menjawab "ibuku"...
tapi kenapa ya, lebih bangga jadi wanita karier... padahal ibunya adalah "ibu
rumah tangga".

•

Bila kesalahannya diingatkan mukanya merah, bila diajari mukanya merah,
disanjung mukanya merah, jika marah mukanya merah... Kok sama semua?
Bingung!

•

Ditanya ya atau tidak, jawabnya diam; ditanya tidak atau ya, jawabnya diam;
ditanya ya atau ya, jawabnya diam; ditanya tidak atau tidak jawabnya diam;
ketika didiamkan malah marah... (repot, kita disuruh jadi dukun yang bisa
menebak jawabannya).

•

Disebut ceriwis marah; disebut berisik ngambek; disebut banyak mulut
tersinggung; tapi kalau disebut supel... wah seneng banget... padahal sama saja
maksudnya.
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•

Disebut gemuk tidak senang, padahal maksudnya sehat. Disebut kurus malah
senang... padahal maksudnya "kenapa kamu bisa jadi seperti itu?"

•

Itulah wanita... dia makin senang kalau kita makin bingung...

[Sumber diambil dan diedit: Manna Sorgawi, Januari 2007]
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+11:11 >

“

Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada
laki-laki tanpa perempuan.
—1 Korintus 11:11—
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e-humor 1972/November/2011
Shalom,
Apa yang Anda rencanakan menjelang akhir minggu ini? Mungkin di antara Saudara
ada yang sudah berencana untuk menghabiskan akhir minggu dengan berekreasi
bersama keluarga, atau mengerjakan tugas sekolah, kuliah, juga tugas gereja. Hm...
kemungkinan besar akan tetap sibuk seperti hari-hari biasa ya... :> Di tengah kesibukan
Anda atau bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir minggu hanya di rumah saja, eHumor tetap menemani Anda :> Humor edisi hari ini adalah lanjutan dari humor edisi
1971. Bedanya, humor kali ini akan membahas tentang makhluk ciptaan Tuhan yang
disebut "PRIA". Penasaran tentang apa saja yang dibahas? Langsung simak humornya
yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pria Memang Susah Dibuat Bahagia
•

Jika kamu memperlakukannya dengan baik, dia pikir kamu jatuh cinta padanya.
Jika tidak, kamu akan dibilang sombong.

•

Jika kamu berpakaian bagus, dia pikir kamu sedang mencoba untuk
menggodanya. Jika tidak, dia bilang kamu kampungan.

•

Jika kamu berdebat dengannya, dia bilang kamu keras kepala. Jika kamu tetap
diam, dia bilang kamu bodoh.

•

Jika kamu lebih pintar daripada dia, dia akan kehilangan muka. Jika dia lebih
pintar darimu, dia hebat.

•

Jika kamu tidak cinta padanya, dia akan mencoba mendapatkanmu. Jika kamu
mencintainya, dia akan mencoba untuk meninggalkanmu.

•

Jika kamu beritahu dia masalahmu, dia bilang kamu menyusahkan. Jika tidak,
dia bilang kamu tidak memercayainya.

•

Jika kamu cerewet padanya, kamu seperti seorang pengasuh baginya. Tapi jika
dia yang cerewet padamu, itu karena perhatian.

•

Jika kamu melanggar janji, kamu tidak bisa dipercaya. Jika dia yang ingkari
janjinya, dia melakukannya karena terpaksa.
194

HUMOR 2011
•

Jika kamu merokok, kamu adalah cewek liar. Kalau dia yang merokok, dia adalah
seorang gentleman.

•

Jika kamu menyakitinya, kamu sangat kejam. Tapi kalau dia yang menyakitimu,
itu karena kamu terlalu sensitif dan terlalu sulit untuk dibuat bahagia!

[Sumber: Manna Sorgawi, Januari 2007] < Http://alkitab.sabda.org/?1korintus+11:12 >

“

Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki
dilahirkan oleh perempuan; dan segala sesuatu berasal dari Allah.

”

—1 Korintus 11:12—

Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 98: "di Alkitab, Satu Hasta
Sama dengan Berapa
sentimeter?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = 45 Cm
Natalia Lumiling < nlumiling(at)xxx > = 1 hasta = 45 Cm
titih_wira < titihprawira(at)xxx > = 1 hasta = 45cm
Manna Sorgawi < mannasorgawi(at)xxx > = 1 hasta = 45 Cm
Vera < binamandiri(at)xxx > = 1 hasta = 45 Cm
Haniel < hanielkw(at)xxx > = 1 hasta = 45 Sentimeter
Evelyne < evelyne.erlinda(at)xxx > = 1 hasta = 45 Cm
Jords Niksen < jordsniksen(at)xxx > = 1 hasta = 45 Cm
Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = 1 Hasta = 45cm
Tjandra < vtjandra(at)xxx > = 1 hasta = 45 Cm

Jawaban e-Humor: 45
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Kuis kali ini adalah kuis kiriman seorang pelanggan yang bernama Akhim
B. Kupeilang, Terima kasih ya :> Yuk, jawab kuisnya... :>
Kuis minggu ini 99: "Makanan apa yang mudah didapat di mana saja, murah bahkan
gratis tanpa bayar, disukai banyak orang? (Tidak berwarna dan tidak berbentuk)"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1973/November/2011
Shalom,
Setiap kita pasti memunyai rencana, baik untuk diri sendiri, keluarga, bahkan pekerjaan.
Sebuah rencana disusun supaya hal-hal yang ingin kita capai dapat terlaksana dengan
baik. Tapi bagaimana jika rencana itu gagal? Kecewa, sedih, bahkan putus asa akan
mudah sekali menghampiri kita. Akan tetapi, dari kegagalan yang kita alami,
berusahalah untuk mendapatkan hikmat :> Mari simak humor hari ini, kiranya menjadi
berkat bagi Anda. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Sesuai Rencana
Seorang Manajer Penjualan Air Segar yang kecewa kembali dari tugasnya di Israel.
Seorang temannya bertanya, "Mengapa kamu gagal menjual ke orang-orang di sana?"
Manajer Penjualan itu menjelaskan, "Ketika aku ditugaskan ke sana, aku sangat
percaya diri akan membuat sebuah promosi penjualan yang baik. Tapi ada masalah,
aku tidak bisa berbahasa Ibrani. Jadi, aku berencana untuk menyampaikan pesan lewat
tiga poster."
Poster pertama: Seorang laki-laki tergolek di gurun pasir yang panas, benar-benar
pucat dan kelelahan.
Poster kedua: Laki-laki itu sedang minum Air Segar.
Poster ketiga: Laki-laki itu sekarang benar-benar segar kembali.
Lalu ketiga poster itu ditempelkan di mana-mana.
"Luar biasa! Idemu pasti berhasil!" kata temannya.
"Jadinya malah parah!" kata si Manajer Penjualan.
"Tak ada yang memberitahuku bahwa orang-orang Israel membaca dari kanan ke kiri!"
(t/dicky)
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[Sumber kiriman dari: Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx >]
< http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+7:12 >

“

Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah
yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
—Pengkhotbah 7:12—
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e-humor 1974/November/2011
Shalom,
Perasaan khawatir adalah perasaan negatif yang sering kali menghambat kita, apalagi
saat kita ingin mencoba hal-hal baru dan menantang. Hari ini kita akan belajar dari
seorang kakek yang sebenarnya khawatir akan suatu hal, namun dia dapat
menghadapinya dengan baik. Mari simak langsung humornya. Tuhan memberkati :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Panas
Seorang kakek akan diajak menaiki sebuah helikopter. Dia merasa sangat takjub
karena sepanjang hidupnya beliau tidak pernah menaiki alat transportasi itu. Dalam
perjalanan menuju helikopter, si kakek berdoa, "Ya, Tuhan. Jagai saya supaya saya
tidak jatuh ke bawah." Dia ketakutan karena melihat bahwa helikopter itu ternyata tidak
memunyai pintu. Lalu seorang penumpang memanggilnya, "Kemarilah! Tempat sudah
tersedia bagi Anda..." dan akhirnya kakek itu naik juga walaupun dalam keadaan takut
setengah mati.
Sesaat setelah berada di dalam Helikopter...
Penumpang 1 : "Wah, menyenangkan ya! Pemandangannya indah..."
Penumpang 2 : "Betul!"
Penumpang 1 heran karena melihat si kakek hanya terdiam dan berpeluh seperti biji
jagung.
Penumpang : "Kek, mengapa kakek diam saja? Kakek takut ketinggian ya?" (sambil
1
setengah meledek)
Kakek
: "Ah, enggak tuh. Saya hanya merasa panas saja, sebab kipas anginnya
berada di luar sih!"
Penumpang 1 dan 2: "@#$&%&%$%$&%&$%.."
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[Sumber diambil dan disunting dari: Pondok Renungan] <
Http://alkitab.sabda.org/?amsal+14:27 >

“

Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat
maut.
—Amsal 14:27—
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e-humor 1975/November/2011
Shalom,
Bagaimana kabar Anda? Puji Tuhan dalam keadaan baik :> Pernahkah Anda bertemu
dengan gelandangan? Apa respon Anda ketika salah satu dari mereka menghampiri
Anda? Mungkin di antara kita ada yang memberinya uang, makanan, atau malah ada
yang menghindarinya. Nah, humor hari ini mengisahkan dua tokoh, yaitu seorang
wanita kaya dan seorang perempuan gelandangan. Yuk, simak langsung humornya!
Jangan ketinggalan menjawab kuisnya ya :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Cuma Jadi Contoh Terburuk
Seorang wanita kaya sedang menyusuri trotoar ketika ditegur oleh perempuan
gelandangan yang lusuh dan kumal. Gelandangan itu minta beberapa ribu rupiah untuk
makan.
Wanita itu mengambil dompetnya, mengeluarkan uang seratus ribu rupiah dan
bertanya, "Jika kamu kuberi uang ini, apakah kamu lebih memilih untuk membeli
sekotak cokelat daripada makanan?"
"Tidak, Nyonya, aku berhenti makan cokelat sejak beberapa tahun lalu," jawab
gelandangan itu.
"Apakah kamu akan menghabiskannya untuk berbelanja?" wanita itu bertanya lagi.
"Tidak, Nyonya, aku tidak mau membuang waktu untuk berbelanja," jawab gelandangan
itu. "Aku memakai seluruh waktuku untuk bertahan hidup."
"Apakah kamu akan menggunakannya untuk pergi ke salon?" wanita itu bertanya sekali
lagi.
"Anda sudah gila?" jawab gelandangan itu. "Aku tidak pernah merapikan rambutku
selama dua puluh tahun."
Wanita itu berkata, "Oke. Aku tidak akan memberimu uang ini. Sebaliknya, aku akan
mengajakmu makan malam di restoran dengan suamiku."
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Gelandangan itu terkejut. "Tidakkah nanti suami Anda akan memarahi Anda? Lihat saja,
aku kotor dan mungkin berbau sangat busuk."
Wanita itu berkata, "Tidak masalah. Suamiku perlu melihatmu agar dia tahu apa jadinya
seorang wanita jika tidak diberi uang untuk belanja, perawatan rambut, dan membeli
cokelat." (t/dicky)
[Sumber kiriman dari: Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx >]
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:29 >

“

Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan
merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat,
—Efesus 5:29—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 99: "makan Apa yang
Mudah Didapat di Mana Saja, Murah
bahkan gratis tanpa bayar, disukai banyak orang? (Tidak berwarna dan tidak
berbentuk)"
•
•
•
•
•

Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Apa Maksudnya Air Putih?
Nursinta Pasaribu < n.pasaribu(at)xxx > = Makan Angin.
Vera < binamandiri(at)xxx > = Makan Angin
Haniel < hanielkw(at)xxx > = Udara Kali Ya...
Susi Diana < fong_cantik(at)xxx > = Udara

Jawaban e-Humor: Makan Angin
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Kuis kali ini adalah kuis kiriman pelanggan lagi, Daniel Indra Purnomo,
Terima kasih ya :> Yuk, jawab kuisnya... :>
Kuis minggu ini 100: "Di mana Rasul Paulus memenuhi nazarnya untuk potong
rambut?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1976/November/2011
Shalom,
"Semakin dilarang malah semakin ingin melanggar", pasti kita semua tahu akan
pernyataan ini dan mungkin juga pernah mengalaminya sendiri. Banyaknya hal yang
dilarang sering "merangsang" kita untuk melanggarnya, bukan? Tidak hanya anak-anak
yang sering terjerumus dalam pernyataan ini, tetapi orang dewasa seperti kita pun juga
demikian. Ingin tahu contoh kasusnya? Yuk, langsung saja simak humor hari ini. Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Boleh
Si kecil Amy, adalah anak tunggal dari keluarga Pak Joyo. Dia adalah anak yang patuh
juga taat kepada orang tuanya. Suatu ketika dia menceritakan sebuah rahasia kepada
pamannya.
Amy: "Paman, Kalau sudah besar nanti aku akan menikah dengan anak lelaki di rumah
sebelah." (setengah berbisik)
Paman : "Kenapa?"
Amy : "Karena aku tidak boleh menyeberang jalan."
[Sumber diedit dari kiriman: Daniel Anggoro Widiyatmoko <
http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10150909906385503 >] <
Http://alkitab.sabda.org/?efesus+6:1 >

“ Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. ”
—Efesus 6:1—
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e-humor 1977/November/2011
Shalom,
"Berkenalan"... hm... berkenalan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan
media apa saja. Berkenalan dapat dilakukan dengan cara bertemu langsung, melalui
telepon/handphone, surat menyurat kertas/email, bisa juga melalui internet: Facebook,
Twitter, dll.. Hal inilah yang dilakukan oleh tokoh humor kita hari ini. Bagi si tokoh, hal ini
pasti sangat menjengkelkan, tetapi bagi kita (sang penonton), hal yang dialaminya
dapat membuat kita tertawa. Mau bukti? Yuk, langsung simak saja kisah di bawah ini!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hobi
Rani adalah wanita yang jarang bergaul dengan banyak orang. Hobinya hanya di
kamar, buka laptop, lalu browsing komunitas dunia maya. Suatu kali dia diajak
berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Parto. Melihat foto dan identitas si
Parto lewat Facebook, si Rani jadi tertarik sama Parto. Setelah tukar menukar nomor
handphone...
Krriiiing....
Rani : "Halo..."
Parto : "Rani? Ini Parto."
Rani : "Oh, Mas parto. Apa kabar, Mas?"
Parto : "Baik... Kamu?"
Rani : "Baik juga. Mas, kerja di mana?"
Parto : "Cuma usaha Hotel bintang 4 dan 5 di Jawa dan Bali."
Rani : (Wah... kaya) "Rumahnya di mana?"
Parto : "Pondok Indah bukit Golf."
Rani : (Wah... keren) "Pasti gede rumahnya."
Parto : "Cuma 3000 M."
Rani : (Wuih...) "Pasti mobilnya banyak."
Parto : "Cuma Ferari, Jaguar, BMW, Mercedes."
Rani : (Tajir booook...) "Mas merokok tidak?"
Parto : "Tidak."
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Rani : (Wah, suami idaman) "Mas sudah punya istri?"
Parto : "Sampai saat ini belum."
Rani : (Yes, yes, yes) "Mas, hobinya apa?"
Parto : "Membohongi orang."
[Sumber diedit dari kiriman: Arithok Saryanto < ari_thok(at)xxx >] <
Http://alkitab.sabda.org/?amsal+10:28 >

“

Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi
sia-sia
—Amsal 10:28—
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e-humor 1978/November/2011
Shalom,
Ketika kita mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini bersama dengan
Tuhan, pasti kita ingin membagikannya kepada sesama kita. Entah kepada orang-orang
yang dekat dengan kita bahkan sampai kepada orang yang belum pernah kita kenal
selama ini. Inilah yang disebut "menjadi saksi-saksi-Nya"... Yang sebenarnya
merupakan tugas dan tujuan kita ada di dunia ini :> Melalui humor kali ini, kiranya
menambah berkat yang selama ini sudah Anda dapatkan. O'ya, jangan lupa menjawab
kuis hari ini ya :> Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pengalaman
Seorang lelaki lolos dari bencana banjir. Sepanjang hidupnya, ia selalu menceritakan
pengalamannya itu berulang-ulang kepada siapa saya yang ditemuinya. Kemudian dia
mati dan masuk surga. Dia langsung menemui Petrus, meminta izin agar ia boleh
menceritakan pengalamannya selama banjir kepada orang-orang di surga. Tak lama
kemudian tampaklah ia dengan bersemangat sedang bercerita kepada para penghuni
surga. Semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian.
"Nah," katanya menyudahi ceritanya. "Bagaimana menurut kalian? Pengalaman yang
luar biasa bukan?"
"Biasa-biasa saja," jawab seorang laki-laki yang duduk di kejauhan.
"Siapa orang itu?", dia bertanya kepada Petrus.
"Oh," jawab Petrus. "Itu Nabi Nuh."
[Sumber diambil dari: Kau yang Tertawa Tadi?, 105]
< http://alkitab.sabda.org/?Yesaya+43:10 >

"Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang
“ telah
Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku
tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada
lagi.
—Yesaya 43:10—

206

”

HUMOR 2011

e-humor 1979/November/2011
Shalom,
Halo pelanggan e-Humor! Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat beraktivitas
di hari Senin ini ya! Spesial untuk Anda, redaksi sudah menyediakan humor segar
berupa tip-tip naik angkutan umum. Eh, tapi awas, tip-tip di humor ini jangan
dipraktikkan di kehidupan nyata loh! Hehehe... Penasaran, kan? Simak langsung ya.
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Tip-tip Naik Angkot
1. Kalau mau naik angkot tidak perlu dandan berlebihan, karena hanya di FTV saja
kita bisa ketemu sopir angkot yang ganteng bahkan cantik.
2. Hentikan dulu angkotnya, jangan naik pas angkot lagi ngebut.
3. Sebelum naik, perhatikan nomor plat'nya, kalau RI 1 jangan dinaiki, kalau tidak
ingin digampar Paspampres.
4. Kalau mau naik angkot harus kaki terlebih dulu, lalu tangan. Jangan pernah
tangan duluan lalu bergelantung di dalam angkot.
5. Kalau mau masuk, sandalnya tidak usah dilepas. Supaya sopan Anda bisa
mengucapkan "Shalom..."
6. Jangan mau naik angkot yang pakai bensin campur. Soalnya bisa jadi itu campur
dorong, rugi dong. Jadi, jangan lupa tanya dulu, "Pak, angkot ini pakai bensin
campur tidak ya?"
7. Kalau ditanya supir "Mau kemana?" Jangan dijawab "Ke hatimu". Jangan
membuat supirnya galau.
8. Kalau duduk di belakang sopir, tidak usah mengagetkan dia dengan merangkul,
menutup matanya, dan bilang: "Tebak aku siapa?!"
9. Walaupun Anda "narsis", jangan pernah Anda mengajak sopirnya foto bareng.
10. Tidak usah curhat ke sopirnya, siapa tahu dia lagi galau juga. Tidak konsentrasi
menyetir dan akhirnya #ngueeenngg #braaak
11. Pas sopir mau memindahkan gigi, tidak perlu sok-sok romantis menggenggam
tangan dan tatap matanya!
12. Silakan putar lagu Beyonce yang "...turn the left turn the left..." saat mau berhenti.
13. Kalau mau bayar jangan pakai kartu ATM dan tanya sama sopirnya "Bang, ini
digesek di mana?"
14. Meskipun dia punya banyak duit seribuan, jangan cium tangan terus minta uang
jajan sama sopirnya. Ingat, dia bukan Bapak Anda.
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[Sumber di edit dari kiriman: Arithok <
http://www.facebook.com/arithok/posts/2495034290912 >]
< Http://alkitab.sabda.org/?pengkhotbah+8:5 >

“

Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan,
dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan,
—Pengkhotbah 8:5—
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e-humor 1980/November/2011
Shalom,
Esok hari kita memasuki bulan Desember. Bulan yang sering dikatakan sebagai bulan
sibuk, karena kita pasti sibuk mempersiapkan Natal :> Berbicara soal Natal, ingatkah
Anda tentang kisah Elisabet dan Zakharia? Dua lansia yang mengharapkan kehadiran
seorang bayi. e-Humor kali ini juga mengisahkan tentang dua lansia yang
mengharapkan kehadiran seorang bayi, akan tetapi bagaimana jadinya kalau bayi itu
benar-benar hadir di antara mereka dan si bayi ternyata dalam masalah besar! Yuk,
simak kisahnya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Lupa Taruh di Mana

Sepasang suami istri yang telah menikah puluhan tahun belum juga dikaruniai anak.
Tetapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan memohon agar mereka dikaruniai seorang
anak, walaupun mereka sudah lanjut usia. Akhirnya, apa yang mereka idamkan suatu
hari terkabul, si istri hamil pada usia 65 tahun. Mereka pun tak henti-hentinya mengucap
syukur kepada Tuhan atas anugerah yang mereka terima.
Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, si istri melahirkan seorang bayi mungil dan lucu.
Para kerabat pun berdatangan untuk mengucapkan selamat. Tetapi pada saat mereka
ingin melihat bayinya, ibu tua itu menjawab, "Nanti saja ya..."
Mereka pun terheran-heran dan bertanya, "Mengapa nanti saja?"
"Ya, nanti saja kalau bayinya menangis..." jawab ibu tua itu.
"Mengapa harus menunggu bayinya menangis?" tanya mereka lagi.
Dengan wajah bingung ibu tua itu berkata, "Soalnya aku lupa bayinya kuletakkan di
mana..."
[Sumber: Humor Rohani < http://idid.facebook.com/note.php?note_id=125149554186386 >]
< http://alkitab.sabda.org/?Yesaya+49:15 >

“

Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi
anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan
melupakan engkau.
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—Yesaya 49:15—

e-humor 1981/Desember/2011
Shalom,
Senang sekali e-Humor bisa menjumpai pelanggan lewat edisi pertama bulan
Desember 2011 ini! Seperti biasa, redaksi telah menyiapkan sebuah humor segar
beserta ayat pendukung. Kali ini, humornya mengenai kehidupan suami istri. Nah,
supaya tidak penasaran, simak langsung yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Ami Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Janji Pernikahan
Andri dan Yuli bertemu setelah berpisah sekian lama.
"Jadi, akhirnya kau menikah dengan sutradara yang jadi pacarmu, saat terakhir kita
bertemu itu?" tanya Andri.
"Iya," jawab Yuli.
"Dan Mercedes yang dijanjikannya sebagai kado pernikahan?"
"Ia menepati janjinya. Sebentar ya, aku akan memanggilnya. Ia sedang bermain di
kotak pasir itu. Mercedes, kemarilah, Nak! Kenalan dulu dengan teman Ibu."
[Sumber: Operasi Humor, 20] < Http://alkitab.sabda.org/?titus+2:4 >

“

dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami
dan anak-anaknya,
—Titus 2:4—
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Kuis Humor: Kuis 2 Minggu Lalu 100: "di Mana Rasul
Paulus Memenuhi Nazarnya untuk
potong rambut?"
•
•
•
•
•
•

Evie < evie_sukiat(at)xxx > = Kengkrea (kis Ras 18:18)
Rufinus K.S < rufinus(at)xxx > = Salon Pastinya.. :-)
Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Kengkrea
Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx > = Dimana Lagi, Ya di Johny Andrean SGM
lah.
Nency Manik < nency_manik(at)xxx > = Di Tukang Pangkas Rambut/salon
Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Di Kengkrea

Jawaban e-Humor: Di Kengkrea (Kisah Para Rasul 18:18)
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis 2
minggu lalu :> Kuis kali ini adalah kuis kiriman pelanggan lagi, Daniel Indra Purnomo,
Terima kasih ya :> Yuk, jawab kuisnya... :>
Kuis minggu ini 101: "Apa yang menjadi tanda peringatan bagi orang Israel, yang sesuai
dengan jumlah sukunya?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1982/Desember/2011
Shalom,
Bagaimana respons Anda jika seorang rekan menceritakan humor yang ternyata tidak
lucu (garing) menurut Anda? Apakah Anda akan tetap tertawa untuk menjaga
perasaannya, atau sebaliknya? Lalu, bagaimana bila atasan yang menceritakannya?
Bisa jadi respons Anda akan berbeda. Humor edisi kali ini mungkin menyentil sebagian
orang. Simak langsung ya biar tidak penasaran :)
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Sudah Berhenti Kerja
Seorang bos sedang minum kopi bersama karyawannya di kantin kantor. Ia
menceritakan serangkaian lelucon yang baru saja didengarnya. Setiap orang yang
mendengarnya tertawa keras-keras. Setiap orang kecuali Wrekso.
Ketika bos itu tahu bahwa Wrekso tidak bereaksi, ia bertanya, "Kenapa, So? Apa kau
sedang kehilangan selera humor?"
"Tidak, Pak," jawab Wrekso. "Tapi saya tak perlu ikut tertawa, kan? Besok saya sudah
berhenti kerja, kok!"
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 59]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+19:22 >

“

Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya; lebih baik orang miskin
dari pada seorang pembohong.
—Amsal 19:22—
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e-humor 1983/Desember/2011
Shalom,
Apes! Mungkin satu kata itu layak diberikan kepada preman di humor edisi kali ini.
Niatnya sih mau menakut-nakuti korbannya, tapi ternyata dia sendiri yang takut. Loh,
kok bisa? Kenapa ya? Simak humor berikut yuk untuk mengetahui alasannya :).
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Lima Pemuda Pemberani
Seorang preman mendatangi empat pemuda yang baru pulang dari gereja. Ia
bermaksud untuk meminta uang kepada mereka.
"Siapa di antara kalian yang berani, hah?" gertaknya.
Pemuda pertama berkata, "Saya."
Pemuda kedua, ketiga, dan keempat berdiri lalu serentak berkata, "Saya juga."
Si preman jadi gentar. Ia kemudian berkata dengan suara keras, "Bagus, bagus. Kalau
begitu kita adalah lima orang pemuda pemberani!"
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 12]
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+18:29 >

“

Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku
aku berani melompati tembok.
—Mazmur 18:29—
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e-humor 1984/Desember/2011
Shalom,
Yesus pernah berkata bahwa barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti
anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus tahu bahwa anak-anak memunyai
sifat yang masih polos. Mungkin karena alasan itu, cerita humor banyak menggunakan
tokoh seorang anak kecil. e-Humor edisi kali ini juga tentang anak kecil lho! Seperti apa
tingkah polosnya kali ini? Simak langsung yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Pedagang Kaki Lima
Mama : "Fredy, kalau sudah besar kamu ingin jadi apa?"
Fredy : "Ingin jadi pedagang kaki lima, Ma!"
Mama : "Lho?"
Fredy : "Kan asyik, Ma. Kalau capek berjalan dengan dua kaki, bisa pakai kaki yang
lainnya."
[Sumber: Majalah Humor, 27]
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+14:20 >

janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah
“ Saudara-saudara,
anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu!
”
—1 Korintus 14:20—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 101: "Apa yang Menjadi
Tanda Peringatan bagi Orang
Israel, yang sesuai dengan jumlah sukunya?"
•
•

TMI Hisar < hisar(at)xxx > = 12 Tulah
Invol Naibaho < baho_involt(at)xxx > = 10 (sepuluh) Titah

Jawaban e-Humor: 12 Batu
Wow! Kali ini penjawab kuis hanya ada 2. Teman-teman lain sedang sibuk ya? Terima
kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu :> Yuk,
jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 102: "Apakah orang Majus yang mendatangi Yesus ketika Dia masih
kecil berjumlah 3?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1985/Desember/2011
Shalom,
Menghentikan kebiasaan adalah hal yang sulit, misalnya kebiasaan "mendengkur".
Siapa yang bisa menghentikannya? Seharusnya, orang itu sendiri kan? Namun ketika
dia tidak menyadari bahwa ia selalu mendengkur, maka mendengkur itu akan sangat
sulit dihentikan. Humor kali ini bukan tentang mendengkur, tapi tentang kebiasaan! Yuk,
langsung saja simak humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Makan Permen
Seorang ibu mendatangi seorang pendeta, meminta pendeta itu berbicara kepada
anaknya, agar menghentikan kebiasaannya makan permen. Pendeta itu menyimak
permohonan ibu tersebut, lalu meminta ibu itu datang lagi minggu depan.
Ibu itu mematuhinya. Ketika ia datang lagi, pendeta itu menatap si bocah dan berkata,
"Nak, berhentilah makan permen!"
Terperangah oleh sederhananya penyelesaian masalah itu, si ibu bertanya, "Pak
Pendeta, kenapa kami harus menunggu sampai seminggu? Bukankah Bapak bisa
mengatakannya waktu kami datang menemui Bapak dulu?"
"Saya meminta kalian menunggu selama seminggu karena seminggu yang lalu saya
masih makan permen."
[Sumber: Operasi Humor, 24-25]
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+1:14 >

“

Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan
dipikat olehnya.
—Yakobus 1:14—
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e-humor 1986/Desember/2011
Shalom,
Hampir sebagian besar dari kita pasti punya pengalaman pindah rumah. Bagaimana
rasanya? Pasti sibuk dan capek. Tidak sedikit juga yang bingung karena tidak tahu
harus melakukan apa. Sepasang suami-istri pada humor di bawah ini juga mengalami
hal yang sama. Mereka lalu bertanya kepada tetangga mereka. Kira-kira apa ya yang
mereka tanyakan? Dan apa jawaban dari tetangga itu? Simak saja humor berikut!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >

Kertas Dinding
Sepasang suami-istri muda pindah ke apartemen baru. Mereka ingin mengganti kertas
dinding ruang makan mereka. Mereka mendatangi tetangga sebelah yang punya ruang
makan sebesar ruang makan mereka.
"Pak, kami ingin mengganti kertas dinding ruang makan kami. Kebetulan ukurannya
sama dengan ruang makan Bapak. Bapak membutuhkan berapa gulung kertas, ya?"
"Tujuh," jawab tetangga mereka dengan ramah.
Berdasarkan informasi tersebut, pasangan itu membeli kertas dinding mahal berkualitas
bagus dan mulai membenahi dinding ruangan mereka. Setelah menghabiskan gulungan
kertas keempat, ternyata dinding ruang makan telah tertutup dengan rapi. Jengkel
karena sudah terlanjur membuang-buang uang, mereka mendatangi tetangga itu lagi.
"Kami mengikuti nasihat Bapak, namun mengapa masih tersisa tiga gulung kertas?"
Tetangga itu tampak terkejut dan menjawab, "Oh, kalian mengalaminya juga, ya?"
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 51]
< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+13:9 >

“

Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik
ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan
pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti
aturan-aturan makanan macam itu.
—Ibrani 13:9—
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e-humor 1987/Desember/2011
Shalom,
Pernahkah Anda memedulikan orang-orang di sekitar Anda? Terkhusus kepada mereka
yang sedang terkena musibah. Puji Tuhan, jikalau kita diberi kesempatan untuk
memberikan bantuan kepada sesama kita yang sedang terkena musibah itu. Tokoh
humor kita hari ini adalah orang yang juga peduli terhadap sesamanya, sampai-sampai
ia berbagi cerita tentang musibah sesamanya kepada orang lain supaya orang lain itu
dapat membantu dan menjadi jalan berkat dari Tuhan. Tapi, ada satu kejanggalan! Apa
itu? Yuk, langsung simak saja sajian humor kami hari ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Membantu Orang
Suatu hari seorang pendeta berkunjung ke rumah jemaatnya. Ia disambut oleh Pak
Dermawan dan istrinya. Mereka kemudian berbincang-bincang. Pak Dermawan
bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang mengalami musibah.
Ia berkata, "Pak, di pinggir kota ini ada sebuah keluarga yang miskin. Sang kepala
keluarga telah meninggal dunia. Sang ibu saat ini sedang sakit parah, sehingga tidak
bisa pergi kerja. Anak-anaknya mulai kelaparan. Kalau sampai akhir minggu ini tidak
ada orang yang membantu membayarkan uang sewa rumahnya, mereka akan
kehilangan tempat tinggal mereka. Tidak punya tempat berlindung dari panas dan
hujan. Padahal uang sewanya hanya 500 ribu."
Pak Pendeta tampak terharu, "Betapa menyedihkan. Dari mana Bapak tahu tentang
cerita ini?"
Pak Dermawan menjawab, "Saya pemilik rumah sewa mereka."
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 36] < Http://alkitab.sabda.org/?galatia+6:2 >

“

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus.
—Galatia 6:2—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 102: "apakah Orang Majus
yang Mendatangi Yesus Ketika
Dia masih kecil berjumlah 3?"
•
•
•
•
•

•

Indopot < indopot(at)xxx > = Ya...orang Majus yang Mendatangi Yesus ada 3
orang.
Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = Ya. Betul. Orang Majus Yang datang
saat kelahiran YESUS 3 org.
Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = Tidak,dlm Alkitab Dituliskan orang-orang
majus, mereka bisa lebih dari 3 Mat 2:1-12 Gbu
Widodo Putra < widodo.surya.putra(at)xxx > = Tidak. Alkitab Tidak menuliskan
berapa jumlah orang Majus. Kemungkinan mereka lebih dari tiga orang.
Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = Menurut Kitab Matius, tidak
disebutkan jumlah orang Majus, tapi dari jenis persembahan mereka: emas,
kemenyan dan mur. Dapat disimpulkan bahwa orang Majus berjumlah 3 orang.
Toufik Nurwigianto < toufik_christ(at)xxx > = Di Injil Matius, satu-satunya Injil
yang memuat kisah ini, tidak disebutkan jumlah orang Majus yang menyembah
bayi Yesus. Selain itu juga tidak disebutkan jenis kelamin maupun nama-nama
mereka. Alkitab juga tidak menyebut lebih lanjut tentang orang Majus ini. Dalam
tradisi yang kemudian diilustrasikan dalam berbagai cerita, film, dan ilustrasi,
jumlah orang Majus yang menyembah Yesus digambarkan tiga orang, hal ini
berdasarkan jumlah hadiah (emas, mur, dan kemenyan) yang diberikan kepada
orang tua Yesus. Ada tradisi yang mengatakan bahwa jumlah orang Majus yang
mula-mula berangkat ada empat orang, namun salah satu orang Majus tersebut
tidak sampai ke kandang domba tempat Yesus dilahirkan dan baru bertemu
Yesus di kemudian hari. Terima kasih.

Jawaban e-Humor: Tidak
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 103: "Kapan bayi Yesus diberi nama?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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e-humor 1988/Desember/2011
Shalom,
Ketika usia mulai menua, maka daya ingat pun mulai berkurang. Kesalahan yang
muncul akibat dari turunnya daya ingat sering kali membuat seseorang jengkel, marah,
kecewa, dll.. Sama seperti yang dialami oleh pasangan humor kita hari ini. Di tengah
kemarahan seseorang kepada pasangannya, karena dia melupakan sesuatu, kita malah
menemukan satu hal yang lucu! Daripada penasaran, yuk, simak langsung humornya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Salah Beli
Sepasang suami-istri lanjut usia sudah bersiap hendak tidur. Mendadak sang istri
berkata, "Aku kok ingin sekali makan es krim, ya. Wah, tetapi es krim kita habis."
"Kau mau kubelikan?"
"Oh, sayang, kau memang baik sekali. Aku ingin es krim vanila dan cokelat, dengan ceri
di atasnya. Catatlah, supaya tidak lupa."
"Tak akan," jawab suaminya. "Vanila dan cokelat." "Dengan ceri di atasnya," tambah
istrinya. "Dengan ceri di atasnya," ulang suaminya.
"Makanya, sudah ditulis saja biar tidak lupa."
"Aku tidak lupa!" suaminya bersikeras. "Es krim vanila dan cokelat dengan ceri
diatasnya. Ya kan?"
Benar saja. Ketika kembali, suaminya membawa bungkusan plastik, dan ketika dibuka,
istrinya menemukan setangkup hamburger!
"Tuh, kan. Aku menyuruhmu mencatatnya!" hardik istrinya. "Lihat ini, mana saus
tomatnya?"
[Sumber: Operasi Humor, 72]
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+5:9 >

“

Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan,
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu.
220

”

HUMOR 2011
—Yakobus 5:9—

e-humor 1989/Desember/2011
Shalom,
Kenakalan anak-anak remaja itu ada-ada saja. Apalagi bagi para gadis yang masih
duduk di bangku sekolah. Contohnya, ada di humor hari ini. Nah, satu hal yang menarik,
yaitu ada sang guru yang memunyai ide cemerlang untuk mengatasi kenakalan mereka!
Mari kita simak kisah lucunya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Bekas Lipstik
Kepala sekolah sebuah SMA jengkel dengan kondisi kamar kecil para siswi. Gadisgadis remaja itu rupanya suka meninggalkan bekas bibir berlipstik mereka di cermin
kamar kecil. Peringatan agar mereka menghentikan kebiasaan ini diumumkan dengan
pengeras suara setiap hari. Hasilnya, nihil!
Suatu hari kepala sekolah mengumpulkan gadis yang dicurigai dan memperkenalkan
mereka kepada tukang kebun sekolah, Pak Karyo. Ia kembali meminta mereka
menghentikan kebiasaan itu. Ia menjelaskan, betapa repotnya Pak Karyo harus
membersihkan bekas lipstik itu.
Ia meminta Pak Karyo menunjukkan bagaimana caranya membersihkan bekas lipstik itu
dari cermin. Pak Karyo maju, mengambil sikat bergagang panjang, mencelupkannya ke
dalam lubang toilet, lalu menggunakannya untuk membersihkan cermin.
Sejak saat itu tidak pernah ada lagi bekas bibir di cermin kamar kecil siswi.
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, halaman 37-38]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+26:11 >

“

Seperti anjing kembali ke muntahnya demikianlah orang bebal yang mengulangi
kebodohannya.
—Amsal 26:11—
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e-humor 1990/Desember/2011
Shalom,
Kata orang, "anak-anak jalan hidupnya masih panjang", redaksi menambahkan,
"panjangnya jalan hidup mereka, sepanjang cerita humor yang mengisahkan tentang
mereka", hehehe... Lagi-lagi soal anak kecil, apa saja bisa jadi lucu karenanya. Mau
bukti? Yuk, langsung saja baca kisah lucu hari ini :> Jangan ketinggalan juga menjawab
kuisnya ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Mood
Seorang anak kecil berusia 4 tahun diajak ibunya ke gereja. Selesai kebaktian, mereka
bersalaman dengan pendeta di depan pintu. Sambil menatap anak itu, Pak Pendeta
berkata, "Halo, apa kabar? Sudah umur berapa, nih?" Anak itu tidak menjawab.
Pak pendeta mendekatkan kepalanya, "Umurmu berapa, Sayang?" tanyanya.
Si anak mengangkat empat jari tangannya. Pak pendeta tersenyum. "Itu berapa?"
tanyanya lagi. Si anak diam. Pak pendeta bertanya lagi, "Nak, kamu bisa omong,
tidak?"
Anak itu memandang Pak Pendeta dan berkata, "Pak Pendeta bisa berhitung, tidak?"
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 99]
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+5:21 >

“

Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
—1 Tesalonika 5:21—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 103: "kapan Bayi Yesus
Diberi Nama?"
•
•
•

•

•

Indopot < indopot(at)xxx > = Pada Saat Pertama Kali Malaikat menampakkan diri
kepada Maria.
Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = Ketika Masih Dlm Kandungan Maria Gbu
Herkulanus Umar < heru.umar(at)xxx > = Dalam Kitab lukas 2:21 menyebutkan
Ketika Yesus berusia Delapan Hari. Jadi Bayi Yesus diberi nama ketika berusia
delapan hari setelah kelahiran-Nya.
Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Yesus Diberi Nama ..ini kalau
gak salah ya...udah lama karena telah dinubuatkan oleh para Nabi dan
ditekankan kembali saat ketika Ia masih didalam kandungan Maria
Haniel < hanielkw(at)xxx > = Ketika Berumur 8 Hari (lukas 2:21)

Jawaban e-Humor: Setelah genap 8 hari.
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 104: "Siapa yang tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor maksimal 6 hari setelah Anda
menerima edisi ini ya.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: humor@sabda.org. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima
kasih banyak!
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