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e-Humor 1991/Januari/2012
MEMALUKAN
Shalom,
Apa kabar? Selamat menikmati hari yang baru di tahun yang baru juga
ya! Untuk mengawali hari ini, redaksi menyajikan humor segar yang bisa
Anda bagikan lagi kepada keluarga, teman-teman kerja, teman sekolah,
atau kenalan lainnya :> Tema humor hari ini tentang rasa malu. Apa
yang lucu dari rasa malu? Mari, langsung saja simak humor di bawah
ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1991. MEMALUKAN
Seorang janda diundang menghadiri sebuah pesta prasmanan. Ia mengajak
seorang pria untuk mendampinginya, namun perilaku pria itu membuatnya
jengah.
"Sudah empat kali kau bolak-balik mengambil daging panggang dan
lobster," tegurnya. "Apa kau tidak malu?"
"Kenapa mesti malu?" kata pria itu. "Aku bilang pada mereka, aku
mengambilkannya untukmu."
[Diambil dan disunting seperlunya dari: Operasi Humor, halaman 44]
Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa
curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. (Amsal 3:29)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:29 >
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e-Humor 1992/Januari/2012
ANJING AJAIB DAN SEORANG PESIMIS
Shalom,
Tidak kalah dengan "anak", humor tentang "anjing" pun sering kita
baca. Nah, hari ini redaksi menambah lagi koleksi humor Anda tentang
seekor anjing. Tokoh si anjing dalam humor kali ini ditemani dengan
seseorang yang bisa disebut "pesimis"! Mengapa demikian? Yuk, langsung
saja simak humornya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1992. ANJING AJAIB DAN SEORANG PESIMIS
Seorang pemburu angsa liar pergi ke pasar untuk mencari anjing. Secara
tak terduga, ia mendapatkan anjing yang bisa berjalan di atas air
untuk mengambil angsa yang telah tertembak.
Ia mengajak temannya, yang kebetulan seorang pesimis, untuk menguji
kebolehan anjing itu.
Mereka menunggu di tepi danau. Ketika sekawanan angsa lewat, ia
menembaknya, dan seekor di antaranya terjatuh. Anjing itu segera
meloncat ke dalam air. Ajaib! Anjing itu tidak tenggelam. Ia
benar-benar berjalan di atas air untuk mengambil angsa yang
tertembak, dan hanya telapak kakinya saja yang basah. Hal itu
berlangsung sepanjang perburuan hari itu.
Si pesimis mengamati dengan saksama, menyaksikan semua kejadian itu,
namun tidak berkomentar sedikit pun.
Dalam perjalanan pulang, si pemburu bertanya kepada temannya itu, "Kau
melihat ada yang tidak biasa dengan anjing baruku?"
"Yah, begitulah," jawab si pesimis. "Ia tidak bisa berenang."
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, halaman 63-64]
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. (Roma 12:11)
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+12:11 >
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e-Humor 1993/Januari/2012
KELELAHAN
Shalom,
Meredam amarah tidaklah semudah membalikkan badan. Namun, orang-orang
yang berhikmat tahu bagaimana dia bisa mengatasi amarahnya dengan cara
yang baik, seperti tokoh humor kita hari ini. Jika Anda ingin
memperoleh pelajaran menjadi orang yang berhikmat, simak humor ini
dengan saksama. Apabila Anda ingin lebih berhikmat lagi, silakan jawab
kuis humor edisi ini :> Selamat berhikmat ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1993. KELELAHAN
Sepulang dari kebaktian Natal, seorang istri pendeta berbaring di sofa
karena kelelahan. Ia menumpahkan kekesalannya, "Aduuuh, saya benarbenar merasa capek."
Sang suami memandangnya dan berkata, "Saya heran dengan kamu. Saya
telah memimpin dua kebaktian Natal kemarin malam. Hari ini memberi
lima kali khotbah. Lalu, kenapa kamu yang merasa kelelahan, Bu?"
Dengan wajah masam sang istri menjawab, "Masalahnya, saya harus duduk
mendengarkan semua khotbah itu, kan?"
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 29]
Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam
dada orang bodoh. (Pengkhotbah 7:9)
< http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+7:9 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 104: "Siapa yang tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias?"
- Berliana Hutapea <berlianahutapea79(at)xxx> = Simeon (Lukas 2: 25-26)
- Denny S. Wahyudi <dennysaputra(at)xxx> = Elizabeth
- Ebenhaezer <ebenhaezer(at)xxx> = Simeon (Lukas 2:26) Gbu
- Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx> = Simeon
- Marthin D. Laia <marthin_d_laia(at)xxx> = Simeon, seorang yang benar dan
saleh di Yerusalem (Lukas 2:25-26)
- Martrisia Harikedua <atalya_115(at)xxx> = Simeon (Lukas 2: 25-26)
- Nathaniel Bandaso <bandaso(at)xxx> = Simeon dalam Lukas 2: 25-26
- Pongky Hananta <pongky.hananta(at)xxx> = Kayaknya yohanes si penulis
kitab wahyu ya
- Titih Wira <titihprawira(at)xxx> = Yohanes anak Zebedeus, saudara Yakobus
- Widodo Putra <widodo.surya.putra(at)xxx> = Simeon
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Jawaban e-Humor: Simeon (Lukas 2:25-26)
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :> Yuk, jawab kuis selanjutnya... :>
Kuis minggu ini 105: "Jangan mencuri adalah hukum ke berapa?"
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 1994/Januari/2012
POSISI TERBAIK
Shalom,
Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Selayaknyalah kita bersikap
sopan ketika berhadapan dengan Pribadi yang berkuasa atas hidup kita
Itu. Patokan dalam bersikap ketika berdoa sering diperdebatkan oleh
orang-orang yang (mungkin) kurang kerjaan, hehehe. Saudara pasti yakin
bahwa Tuhan lebih memandang hati kita. Dengan sikap hati yang takut
akan Dia, maka sikap doa yang benar secara otomatis akan kita lakukan.
Humor kali ini tentang sikap berdoa yang diperdebatkan oleh beberapa
orang! Mari kita koreksi apakah kita termasuk dari salah satu dari
mereka? Selamat menyimak, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1994. POSISI TERBAIK
Tiga orang pendeta duduk membahas posisi terbaik untuk berdoa.
Kebetulan seorang tukang telepon sedang memperbaiki tiang telepon di
dekat situ.
"Berlutut itu posisi terbaik," kata yang satu
"Tidak," bantah yang lain. "Saya merasakan jamahan Tuhan jika saya
berdiri sambil mengangkat kedua tangan."
"Kalian berdua salah," potong yang ketiga. "Posisi doa yang paling
efektif itu menelungkup, wajah menyentuh lantai."
Tukang telepon itu gatal mendengarnya. "Hai, Pak Pendeta!" ia menyela.
"Doa terbaik yang pernah saya lakukan adalah saat bergantung terbalik
di tiang telepon!"
[Sumber: Operasi Humor, 33]
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka
Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
(Matius 6:6) < http://alkitab.sabda.org/?Matius+6:6 >
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e-Humor 1995/Januari/2012
PUJIAN BAGI SELIR
Shalom,
Setiap orang pasti senang kalau dipuji oleh siapa pun. Seperti tokoh
humor kita hari ini. Dia dipuji oleh seorang raja! Hm.... pasti
hatinya berbunga-bunga :> Tapi....
Penasaran? Yuk, langsung simak saja humornya :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1995. PUJIAN BAGI SELIR
Seorang raja melewatkan malam bersama para selirnya, tiga ratus wanita
yang cantik jelita. Sambil mengamati seorang penari dan menyimak musik
klangenannya, ia berbisik di telinga selir terdekat, "Rambutmu seperti
rembulan di atas padang pasir. Matamu laksana bintang-gemintang.
Pinggulmu bak oasis. Bibirmu bagaikan mata air segar di tengah gumuk.
Tolong ya, bisikkan kata-kata ini kepada selir di sampingmu dan suruh
dia meneruskannya ke selir lain!"
[Sumber diedit seperlunya: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, hal. 11]
"Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak
kaukenal dan bukan bibirmu sendiri." (Amsal 27:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+27:2 >
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e-Humor 1996/Januari/2012
PENDETA DAN DESAINER
Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Apa pun keadaan Anda, di mana pun Anda
berada saat ini, e-Humor akan selalu setia menyajikan humor-humor
segar bagi Anda. Salah satunya humor di bawah ini. Selamat menyimak
dan mendapatkan berkat ya! Jangan lupa jawab kuisnya juga. Tuhan
memberkati :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1996. PENDETA DAN DESAINER
Seorang desainer terkemuka ingin membuat rancangan pakaian yang cocok
dikenakan ke gereja. Selama ini, ia hanya merancang pakaian pesta. Ia
lalu menemui pendeta untuk meminta masukan.
"Menurut Bapak, model pakaian yang cocok untuk dikenakan ke gereja tuh
yang seperti apa?" tanyanya.
"Semua pakaian cocok, yang penting bersih dan rapi," jawab pendeta.
Sang desainer tidak puas. "Maksud saya, jenis potongan bagaimana yang
cocok menurut Bapak?" tanyanya lagi.
Pendeta menjawab, "Semua potongan cocok. Asalkan arahnya tepat."
Si desainer bingung, "Maksud Bapak?"
Sang Pendeta menjelaskan, "Hindarilah potongan yang salah arah.
Misalnya, potongan bagian atas, jangan dipotong semakin ke bawah.
Sebaliknya, potongan bagian bawah, jangan dipotong semakin ke atas."
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 14]
Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang
laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang
yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.
(Ulangan 22:5) < http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+22:5 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 105: "Jangan mencuri adalah hukum ke berapa?"
- Nansi Fransiska < nansifransiska(at)xxx > = Hukum yang ke tujuh.
- Herlina < herlina(at)xxx > = Hukum ke 8 (delapan)
- Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = 8
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- Hermin < hermin(at)xxx > = Hukum ke delapan Jangan Mencuri
(Keluaran 20:15)
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Titah ke-8 (Delapan)
Jangan Mencuri
- Denny S. Wahyudi < dennysaputra(at)xxx > = 6
- Eka Novi < ekanoviantik(at)xxx > = Hukum ke-8
(Keluaran 20:15 = Jangan mencuri)
- Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Hukum ke-8
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Hukum ke-8
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = Hukum yang ke-8
(Keluaran 20:15)
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Jangan Mencuri adalah
hukum Tuhan yang ke delapan (8)
- Haniel < hanielkw(at)xxx > = Hukum ke-8
- Linda Ariani Gunawan < linda.ariani(at)xxx > = Versi Katolik Roma &
Lutheran: perintah ke 7
Versi Yahudi/Ortodoks/Anglikan/Reformasi/Protestan lain: perintah ke 8
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Hukum ke 8 (Kel 20:15)
Jawaban e-Humor: 8
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Kali ini ada kuis kiriman dari teman kita
yang bernama Iin < iin(at)xxx >. Yuk, jawab kuisnya... :)
Kuis minggu ini 106: "Dosa apakah yang tidak dapat diampuni?"
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 1997/Januari/2012
TAKUT TUKANG JAHIT
Shalom,
Jika kita merasa lebih lemah dari orang lain, biasanya kita akan takut
menghadapi orang tersebut. Humor hari ini akan membuat Anda tersenyum
lebar, karena ternyata ada juga yang takut dengan tukang jahit.
Mengapa? Yuk, kita simak :)
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida Dana
< http://humor.sabda.org/ >
1997. TAKUT TUKANG JAHIT
Dalam dunia khayalan, ada seorang dukun yang bisa berbicara dengan Jin.
Dukun: "Hai Jin, siapa sih yang paling kamu takuti selain Tuhan sama
orang saleh?"
Jin: "Anu Pak Dukun, saya ngeri banget sama tukang JAHIT."
Dukun: "Jiahh ... Kok, kamu takut sama tukang jahit?"
Sambil gemetar Jin berkata: "Saya takut kalau dipermak sama tukang
jahit, Bos! Soalnya saya pernah lewat di depan rumahnya tukang jahit,
ada tulisan: `TERIMA PERMAK SEGALA JENIS JIN`."
Sumber: Kiriman dari Evie < abemoms(at)xxxx >
"Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada
orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak
menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa
takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat."
(Roma 13:7) < http://alkitab.sabda.org/?Roma+13:7 >
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e-Humor 1998/Januari/2012
BERITA BANJIR
Shalom,
Saya pernah membaca sebuah artikel surat kabar yang judulnya bombastis
sekali. Menarik, tapi malah bikin sebal. Kenapa? Karena ternyata isi
berita tidak sebombastis judulnya. Metode membuat judul artikel
"lebay" ini memang sering digunakan, supaya pembaca tertarik dengan
berita tersebut. Sama seperti humor di bawah ini. Kalimatnya yang
berbunga-bunga membuat pembaca salah kira. Seperti apa ya humornya?
Simak langsung biar tidak penasaran!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace
< http://humor.sabda.org/ >
1998. BERITA BANJIR
Seorang wartawan muda melaporkan bencana banjir dengan bahasa yang
berbunga-bunga. Ia menulis, "Tuhan duduk di atas bukit yang berada di
selatan kota S, menyaksikan bencana banjir yang diizinkan-Nya."
Editor segera menghubungi wartawan itu, "Lupakan saja banjirnya.
Cepat, wawancarai Tuhan!"
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 19]
"Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu
orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar."
(Keluaran 23:1) < http://alkitab.sabda.org/?Keluaran+23:1 >
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e-Humor 1999/Januari/2012
SETRIKA
Shalom,
Apakah Anda tidak pernah lupa? Pasti pernah bukan? Bisa berakibat
fatal jika seseorang melupakan satu hal yang seharusnya diperhatikan
dengan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, Anda lupa mematikan kompor!
Bayangkan, kemungkinan apa yang terjadi pada rumah Anda? Bisa-bisa
kebakaran! Humor kita hari ini juga demikian, yuk simak langsung! Tapi
jangan meniru perbuatan tokoh kita ya... Jangan lupa menjawab kuisnya
juga :) Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
1999. SETRIKA
Sepasang suami istri terburu-buru saat hendak mengikuti kebaktian
Minggu. Di tengah jalan, sang istri berkata kepada suaminya,
"Ya ampun, Pak. Saya lupa mematikan setrika tadi. Bagaimana kalau
nanti rumah kita kebakaran?"
"Tenang, Bu. Rumah kita tidak akan kebakaran," sahut suaminya.
"Kenapa kamu begitu yakin, Pak?" tanya sang istri.
"Soalnya tadi saya juga lupa mematikan keran kamar mandi."
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 15]
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu
memelihara perintahku, (Amsal 3:1)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:1 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 106: "Dosa apakah yang tidak dapat diampuni?"
1. Diana Liu < diana_liu85(at)xxx > = Menghujat Roh Kudus (Matius 12: 31-32)
2. Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = Menghujat Roh Kudus
3. Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = Murtat kali ya.. :D
4. Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx > = Tergantung. Menurut
pendeta saya, adalah dosa melanggar dasa-titah yang ke-1 yaitu
Mencintai Tuhan. Bila kita lebih mencintai ilah lain ketimbang Tuhan,
misalnya mencintai uang, dan karena itu tidak membayar persepuluhan,
maka itu dosa tak berampun. Demikian ajaran yang diberikan kepada saya.
5. Nansi Fransiska < nansifransiska(at)xxx > = Hujat terhadap
Roh Kudus (Matius 12: 32)
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6. Dery Hermawan < dery.hermawan(at)xxx > = Menghujat Roh Kudus
7. Lestari Putrisito purba < lestari.putrisito(at)xxx > = Menghujat
Roh Kudus (Lukas 12:10)
8. Hermin < hermin(at)xxx > = Dosa Keturunan.
9. Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Bunuh diri
10. Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Menghujat Roh Kudus
11. Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Hujat terhadap Roh Kudus
12. Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Menghujat Roh Kudus,
ia tidak akan diampuni.
13. Tikno < tikno(at)xxx > = Menghujat Roh Kudus
14. Djulkampelty < djulkampelty.pangadongan(at)xxx > =
Menghujat Roh Kudus (Markus 3:29)
Jawaban e-Humor: Menghujat Roh Kudus
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Selamat bagi yang jawabannya benar, bagi
yang jawabannya salah jangan kecewa ya... Yuk, jawab kuis berikutnya :)
Kuis minggu ini 107: "Berapa kali Allah memanggil Samuel ketika Samuel
masih mengikuti 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(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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e-Humor 2000/Januari/2012
ROTI GAJAH
Shalom,
Dalam Kejadian 1:26, Allah menciptakan manusia supaya dapat berkuasa
terhadap tumbuhan dan binatang di alam semesta. "Berkuasa" di ayat
tersebut maksudnya tentu berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini.
Manusia banyak memperlakukan hewan dengan semena-mena. Bahkan, sering
diberitakan mengenai perdagangan hewan langka secara ilegal. Sedih dan
miris ya :(
Humor edisi kali ini berhubungan pula dengan perdagangan hewan ilegal.
Simak sekarang yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2000. ROTI GAJAH
Sebuah truk berhenti di daerah perbatasan.
"Jangan coba-coba membawa barang ilegal, ya!" kata petugas.
"Tidak, Pak. Semua barang kami disertai dengan dokumen resmi," jawab
sopir truk.
"Lalu ini apa?" tanya petugas itu setelah membuka bak belakang. Di
situ ada seekor gajah yang dijepit dengan dua bongkah roti besar dan
diikat dengan tali.
Sopir itu terbelalak kaget, "Ya ampun, masa bikin sandwich pun isinya
dibatasi?"
[Sumber: Operasi Humor, 21]
Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu
orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar.
(Keluaran 23:1) < http://alkitab.sabda.org/?Keluaran+23:1 >
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e-Humor 2001/Januari/2012
PUNYA SAUDARA?
Shalom,
Bagaimana perasaan pelanggan bila "menghadapi" anak kecil yang bandel,
jahil, dan nakal? Pasti sebal sekali yah. Mungkin pelanggan berharap,
semoga lain kali tidak akan menghadapi anak seperti itu lagi. Hmm...
jika begitu, mirip dengan humor yang kami sajikan edisi kali ini.
Langsung simak yuk, bagaimana kisahnya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2001. PUNYA SAUDARA?
"Ma, Bu Guru tadi bertanya, apakah aku masih punya adik yang nanti
akan bersekolah di sekolahku juga?"
"Wah, dia penuh perhatian ya? Apa komentarnya ketika kau menjawab kau
ini anak tunggal?"
"Bu Guru hanya berkata `syukurlah`."
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 24]
Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan
terang apa yang diketahui. (Ayub 33:3)
< http://alkitab.sabda.org/?Ayub+33:3 >
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e-Humor edisi 2002/Januari/2012
SUDAH TAHU
Shalom,
Halo pelanggan! Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam
lindungan Tuhan. Nah, redaksi kembali hadir menemani pelanggan dengan
sebuah humor seru. Kali ini mengenai seorang anak yang menyebalkan,
tapi juga cerdas! Eits, bukan hanya itu. Redaksi juga telah menyiapkan
sebuah kuis yang bisa pelanggan jawab. Jadi, tunggu apalagi. Ayo baca
ke bawah!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2002. SUDAH TAHU
Seorang ibu sedang berusaha mengajar anaknya, yang masih berusia 6
tahun, mengenali suatu benda.
Ia bertanya, "Coba kamu sebutkan, ini benda apa namanya?"
Anaknya mengamati sejenak dan menjawab, "Kenapa? Apa Ibu tidak tahu
namanya?"
Ibunya menjawab, "Bukannya Ibu tidak tahu. Apa kamu tahu benda apa ini?"
Si anak menjawab, "Iya, saya tahu."
Ibunya mulai kesal, "Kalau begitu, coba kamu sebutkan benda apa ini?"
Si anak menjawab, "Buat apa? Kan Ibu tahu benda apa itu. Saya juga
tahu. Jadi, tidak usah dikatakan, kan?"
[Sumber: Buku Senam Mulut Bikin Imut, Halaman 18]
Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh
bicaranya, akan jatuh. (Amsal 10:8)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+10:8 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 107: "Berapa kali Allah memanggil Samuel ketika
Samuel masih mengikuti imam Eli?"
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = 3 kali
- Rikawati Ginting < rikawati.ginting(at)xxx > = 4 kali
- Widodo Putra < widodo.surya.putra(at)xxx > = Tiga kali
- Yogie < yogie_89(at)xxx > = Samuel di panggil Tuhan 4 x kalau tidak
salah waktu dia tidur
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = 3 kali
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- Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = 3x Samuel mendengar
panggilan Tuhan dalam telingannya
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = 4 kali
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Allah memanggil samuel 3x
(1 Samuel 3:4-8)
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = 3 kali
- Ray < reinhart(at)xxx > = 3 Kali, dan ketiga kalinya barulah sadar
Eli bahwa samuel di panggil Allah
- Atalya Baransano < atalyabaransano(at)xxx > = 3 kali
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Allah memanggil Samuel 4X
(1 Samuel 3:4-10)
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Tuhan memanggil Samuel
sebanyak 4 kali. JBU
- Linda Ariani Gunawan < linda.ariani(at)xxx > = Tiga
- Denny S. Wahyudi < dennysaputra(at)xxx > = 3x ya yang waktu
malam-malam itu
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Tiga kali (I Samuel 3:4-8)
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = 4x
- Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = 4 kali (1 Samuel 3:8-10) Gbu
- Samuel Vaio < samuel.vaio(at)xxx > = 3x
- Oke777 < oke777(at)xxx > = 3 kali
Jawaban e-Humor: 4 kali (1 Samuel 3:4-10)
Wow, penjawabnya banyak! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah
berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu :) Selamat bagi yang
jawabannya benar, bagi yang jawabannya salah jangan kecewa ya... Kali
ini kuis kiriman dari pelanggan yang bernama Anny
< godwithanny5ms(at)xxx >. Yuk, jawab kuisnya :)
Kuis minggu ini 108: "Apa yang menjadi makanan manusia sebelum manusia
jatuh dalam dosa?"
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 2003/Januari/2012
IZIN MANGKIR
Shalom,
Jika mengenang masa sekolah, kenangan kita mungkin tidak jauh-jauh
dari pengalaman membolos. Kalau kata seorang teman, jika belum
membolos, rasanya belum puas. Hmm... jangan dicontoh ya, untuk
pelanggan yang masih berstatus pelajar :). Tokoh humor di bawah ini
juga membolos, tapi ketahuan. Kenapa ya? Simak langsung yuk supaya
tidak penasaran!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2003. IZIN MANGKIR
Seorang guru menerima telepon. Ia mengangkatnya dan berkata, "Ya?"
"Saya hanya ingin memberi tahu, Deni Santoso hari ini tidak bisa masuk
sekolah."
"Ini siapa?" tanya guru.
Suara di seberang menjawab, "Ini Ayah saya."
[Sumber: Operasi Humor, 66]
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia
harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap
ucapan-ucapan yang menipu. (1 Petrus 3:10)
< http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+3:10 >
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e-Humor 2004/Februari/2012
MEMANJAT DINDING
Shalom,
Humor edisi hari ini tentang dua pemabuk yang sedang dalam masalah.
Orang yang sedang mabuk pasti tingkah lakunya aneh. Ada yang
menyeramkan, membahayakan, mengherankan, tapi ada juga yang
menggelikan. Tingkah laku pemabuk yang menggelikan dapat Anda temui
pada humor ini. Selamat menyimak ya, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2004. MEMANJAT DINDING
Pada suatu malam, Wrekso dan Marto mabuk berat. Mereka menabrak sebuah
dinding tinggi.
Wrekso berkata, "Bagaimana kita bisa melewatinya?"
Marto menjawab, "Yah, aku akan mengarahkan cahaya senter ini ke atas
sana dan kau memanjat mengikuti cahaya senter."
Wrekso berkata, "Enggak mau, ah! Jangan-jangan kalau aku sampai di
tengah, senternya kau matikan."
[Sumber: Senyum itu Dosa Tertawa Masuk Surga, 57-58]
"Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur
minuman keras" (Yesaya 5:22) < http://alkitab.sabda.org/?Yesaya+5:22 >
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e-Humor 2005/Februari/2012
YANG PENTING
Shalom,
Kita semua pasti pernah mendengar istilah "madu" kan? Dalam kamus KBBI
selain berarti cairan yang mengandung zat gula pada sarang lebah,
istilah ini juga dapat diartikan istri sah yang lain dari seorang
suami berdasarkan pandangan istri pertamanya. "Dimadu" terjadi pada
hukum Poligami. Nah, humor kita kali ini memaparkan pendapat ibu-ibu
tentang hukum Poligami. Yuk, baca humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2005. YANG PENTING
Pada saat arisan ibu-ibu PKK, terjadilah percakapan antara Bu David
dan Bu Anwar berikut ini.
Bu David: "Bu, apa pendapat Ibu tentang hukum Poligami?"
Bu Anwar: "Saya tidak pernah menolak hukum poligami."
Bu David: "Oh ya? Kalau saya sih jelas-jelas menolak Poligami.
Makan hati, Bu!"
Bu Anwar: "Saya tidak pernah melarang para suami menikah lagi.
Asalkan..."
Bu David: "Asalkan adil ya, Bu?"
Bu Anwar: "Bukan! Asalkan... bukan suami saya!"
[Sumber: Kiriman dari: SS Putra < s_s_putra(at)xxx >]
Seorang pemimpin jemaat hendaklah seorang yang tanpa cela; ia harus
mempunyai hanya seorang istri; anak-anaknya harus sudah percaya kepada
Kristus dan bukan yang dikenal sebagai anak berandal dan yang tidak
bisa diatur. (Titus 1:6 -- BIS 1985)
< http://alkitab.sabda.org/?Titus+1:6 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 108: "Apa yang menjadi makanan manusia sebelum
manusia jatuh dalam dosa?"
- Jord < jordsniksen(at)xxx > = Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di
seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji
- Eunike Lusi < elaw78(at)xxx > = Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Buah-buahan kecuali buah terlarang.
- Widodo Putra < widodo.surya.putra(at)xxx > = Buah-buahan ^_^
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Buah pohon yang ada taman
(Kejadian 2:16)
- Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx > = "Makan seadanya", saya
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perkirakan adalah makan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, misalnya
daun2an dan buah2an.
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Buah-buahan
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Semua buah pohon didalam
Taman Eden, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat. (Kejadian 2:16-17)
- Taime, Ronald < ronald_taime(at)xxx > = Buah-buahan
- Libra Girls < sweety_honey87(at)xxx > = Buah pohon-pohonan
- Haniel < hanielkw(at)xxx > = Buah-buahan
- Lina Zheng < hope07_hao(at)xxx > = buah-buahan di Taman Eden
Jawaban e-Humor: Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji (Kejadian 1:29)
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Selamat bagi yang jawabannya benar, bagi
yang jawabannya salah jangan kecewa ya. Kuis kali ini bukan tentang
Alkitab, kuis ini kiriman dari pelanggan yang bernama Dwi Yunianto
< dwiyunianto(at)xxx >, silakan jawab kuis ini sekreatif mungkin,
hehehe :)
Kuis minggu ini 109: "`Binatang` (bukan makna sebenarnya) apa yang
kalau berjalan tidak bisa lurus?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda ke Redaksi e-Humor
maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2006/Februari/2012
PAHLAWAN
Shalom,
Ketika kita menyukai seseorang, kita pasti akan menunjukkan sikap yang
baik kepada orang itu. Bahkan kita melakukan banyak hal untuk menarik
perhatiannya. Kalau wanita, dia akan berdandan secantik mungkin,
walaupun dalam waktu yang cukup lama dan memerlukan pengorbanan. Nah,
kalau pria, mungkin dia akan melakukan beberapa cara, yang salah
satunya ada pada humor kali ini. Penasaran? Yuk, langsung simak
humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2006. PAHLAWAN
Tina adalah anak yang manis. Dodi, teman sepermainannya menyukai Tina.
Suatu ketika, Tina bermain sendiri di dekat rumah tua yang tidak
terpakai. Tiba-tiba Bona, anak yang terkenal nakal dan badannya
tambun, datang lalu merebut mainan Tina dan membuat Tina menangis.
Ternyata Bona disuruh Dodi untuk menakut-nakuti si Tina. Dengan gaya
pemberani si Dodi datang menolong Tina, Dodi juga menyombongkan diri
dengan menyebut dirinya seorang pahlawan. Tujuannya supaya Tina
terpesona. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seekor kecoak terbang dan
hinggap di tangan Dodi!
"Huuuaaaa....!!!" Dodi lari ketakutan.
Tina berkata dalam hati, "Katanya Pahlawan, tapi sama kecoak saja
takut!"
[Sumber: Redaksi]
"...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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e-Humor 2007/Februari/2012
KALAU MAMA MARAH
Shalom,
Sebagai seorang anak, tentunya sudah kewajiban kita untuk mematuhi
peraturan orang tua. Termasuk dengan peraturan "jam malamnya". Namun
bagaimana ya, bila suatu kali kita terlambat pulang ke rumah karena
sesuatu yang tidak disengaja? Orang tua masih memaklumi, atau malah
tidak mau mengakui kita sebagai anak? Jika Anda pernah mengalami
kejadian serupa, pasti mengerti benar perasaan tokoh di humor berikut!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2007. KALAU MAMA MARAH
Sabtu larut malam. Dering telepon membangunkan seorang ibu. Dengan
suara jengkel karena masih mengantuk, ia menjawab, "Halo?"
Penelepon di seberang sana tidak segera menyahut. Tidak lama kemudian,
terdengar suara berbicara dengan terburu-buru.
"Ma, ini Santi. Maaf, Ma, bangunin Mama malam-malam. Mau kasih tahu,
Santi pulangnya telat. Ban mobilnya bocor. Bukan salahku, lho, Ma.
Baru beberapa menit keluar dari bioskop, bannya mendadak bocor. Jangan
marah ya, Ma?"
Karena tidak memiliki anak perempuan, ibu itu langsung tahu kalau
Santi salah nomor. "Maaf, Nak," jawabnya. "Kau menekan nomor yang
salah. Saya tidak punya anak bernama Santi. Bahkan, saya tidak punya
anak sama sekali."
Penelepon di seberang kembali terdiam beberapa saat.
"Aduh, Ma!" terdengar suara bergetar. "Masa sampai segitunya sih
marahnya?"
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 53-54]
"Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan
patuh." (1 Timotius 2:11) < http://alkitab.sabda.org/?1Timotius+2:11 >
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e-Humor 2008/Februari/2012
KENA BATUNYA
Shalom,
Saat kita melakukan kesalahan dan kita tahu hal itu tidak baik bagi
orang-orang di sekitar kita, seharusnya kita berusaha untuk
memperbaikinya, bukan? Kalaupun hal yang tidak baik itu menguntungkan
kita, janganlah kita melakukannya lagi dan lagi. Akibatnya, akan
semakin sangat merugikan kita. Mau tahu contoh kasusnya? Yuk, simak
humor edisi kali ini. Selamat membaca dan jangan ketinggalan jawab
kuisnya ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2008. KENA BATUNYA
Ita yang baru masuk SMU, masa-masa pubernya membuat dia centil dan
suka menjahili orang. Kali ini, dia mendapat kata-kata baru.
Hari pertama, dia menelepon temannya: "Rin, gue sudah tahu semuanya!"
"Hah..." Suara di sana terdengar lemas.
"Ta, elu jangan bilang Indri kalau gue jalan sama cowoknya ya, Ta. Gue
ada voucher makan di restoran terkenal, elu jangan bilang-bilang yah.
Maaf gue cuma bisa memberi itu doang."
"Okelah, gue sih terima aja, lu kan temen gue." Begitu telepon
ditutup, Ita langsung teriak girang. "Wah oke juga nih, gue dapat
voucher makan gratis. Coba gue praktik lagi!"
Kali ini, Ita masuk kamar kakaknya dan langsung bicara pelan di dekat
kuping kakaknya yang lagi tiduran.
"Wa, gue sudah tahu semuanya. Ternyata gitu ya, Wa."
Dewa langsung bangun, mengambil sebuah kunci dan berbisik pada Ita.
"Ta, lu boleh pakai mobil sebulan penuh plus gue kasih bensinnya. Tapi
jangan bilang Papi kalau gue nge-gele yah!"
"Beres..." Ita benar-benar girang, kali ini dia mencegat Papinya yang
baru pulang kerja.
"Pah," Ita mengejar Papinya yang cuek bebek "Pi, Ita mau omong."
"Ada apa sih, Ta? Papi capek nih."
"Ita sudah tahu semuanya Pi..."
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Mendadak Papinya celingukan, mengeluarkan HP dan menelepon seseorang.
"Ta, Credit Card kamu sudah Papi aktifkan lagi. Tapi jangan pernah
bilang Mami soal si Ijah."
Ita girang campur sebel. Ternyata Papanya menduakan Mama cuma demi
pembantunya, si Ijah. Ita langsung berlari tanpa sepatah kata pun.
Di luar, Ita bertemu Pak Udi, sopirnya yang sudah belasan tahun
bekerja di rumahnya. Ita mulai usil lagi. Dia kesal juga, pasti dia
tahu soal si Ijah, tapi bungkam selama ini, "Gue kerjain juga nih",
pikirnya.
"Pak!" Ita benar-benar membuat kaget sopirnya, "Saya sudah tahu semuanya."
Pak Udi terbengong dan perlahan meneteskan air mata. Ita malah bingung.
"Ita, peluklah bapakmu ini, Sayang. Akhirnya kau tahu juga, Nak!"
[Sumber: Christian Story ==> http://www.ceritakristen.org/category/cerita-lucu]
Tanggal akses: 6 Januari 2012
"Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa
curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau." (Amsal 3:29)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:29 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 109: "`Binatang` (bukan makna sebenarnya) apa yang
kalau berjalan tidak bisa lurus?"
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = barongsai
- Anny S. < godwithanny5ms(at)xxx > = Otak udang
Jawaban e-Humor: "bebek" dikunci stang
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu :) Nah, kuis berikutnya merupakan kuis istimewa. Kuis
ini adalah kiriman dari pelanggan setia e-Humor yaitu Hari Prasetyo <
hari_prasetio(at)xxx >. Bagi 5 penjawab tercepat dengan jawaban yang
benar akan diundi oleh redaksi yang keputusannya tidak dapat diganggu
gugat. Satu pelanggan yang beruntung akan mendapatkan sebuah buku
berjudul "Family Discovery Way". Selamat menjawab :)
Kuis minggu ini 110: "Raja Salomo mempunya 700 istri dan 300 gundik,
sekalipun demikian, dia mengeluh tentang istri-istrinya tersebut. Nah,
di dalam kitab apa (hanya satu kitab) dan ayat berapa saja (ada
beberapa ayat) keluhan itu dimuat, sebutkan pasal dan ayatnya saja."
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2009/Februari/2012
SARUNGKU JATUH
Shalom,
Jika mengingat kenangan saya dengan nenek, saya pasti tersenyum
bangga. Nenek merupakan figur yang patut saya tiru. Kebaikan,
kelembutan, sekaligus ketegasannya. Bagaimana dengan nenek Anda?
Apakah kesan Anda terhadap beliau sama seperti kesan saya kepada nenek
saya? Nah, untuk mengembalikan kenangan tentang nenek, simak yuk humor
segar edisi kali ini!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2009. SARUNGKU JATUH
Di suatu desa ada seorang nenek yang tinggal berdua dengan cucunya.
Pada suatu hari, nenek menyuruh cucunya yang baru pulang mengaji untuk
memetik mangga di depan rumah.
Sambil duduk di kursi goyang dalam ruang tamu, sang nenek menyuruh
cucunya.
Nenek: "Cucuku, tolong kamu panjatin pohon mangga di depan rumah, nenek ingin makan mangga."
Cucu: "Iya Nek, mau memetik berapa?"
Nenek: "Dua buah saja, cukup. Hati-hati ya!"
Dengan tetap memakai sarung, sang cucu memanjat pohon mangganya.
Selang beberapa saat terdengar suara, "buk...!"
Sang nenek menghitungnya,
Nenek: "Satu..."
Beberapa saat kemudian terdengar lagi, "gedebuk...!"
Pikir Nenek, "Dua.... Tapi kok suaranya keras sekali?"
Nenek: "Cu, itu suara apa yang jatuh?"
Sambil meringis,
Cucu: "Sarungku yang jatuh, Nek!"
Nenek: "Kok keras sekali?"
Cucu: "Iya, sarungnya masih kupakai, Nek!"
[Sumber: Situs Sumber Kristen
< http://sumberkristen.com/Humor/humor%203.htm >]
Tanggal akses: 11 Januari 2012
"Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang
tangannya." (Mazmur 37:24) < http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+37:24 >
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e-Humor 2010/Februari/2012
KESATRIA DAN NAGA
Shalom,
Pernahkah Anda mengalami salah paham? Pastinya, sebuah kesalahpahaman
dapat menimbulkan masalah. Seperti yang dialami oleh dua tokoh humor
kita hari ini. Daripada berlama-lama, yuk, langsung saja simak kisah
lucu mereka :>
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2010. KESATRIA DAN NAGA
Dari menara istananya, sang raja melihat seorang kesatria di kejauhan.
Kesatria itu berderap menunggang kuda, dan dengan sangat gagah,
memanggul seekor naga di pundaknya.
"Dasar bodoh!" teriak sang raja. "Tugasmu itu membunuh naga dan
membawa pulang sang putri!"
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 43]
"Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa
akan salah langkah." (Amsal 19:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+19:2 >
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e-Humor 2011/Februari/2012
LAUT JAWA
Shalom,
Apa kabar pelanggan e-Humor di Jumat ini? Sehat kan? Atau ada di
antara Anda yang sedang sakit? Semoga kehadiran e-Humor dapat terus
mencerahkan hari Anda ya :). Nah, humor kali ini tentang dua anak
kecil yang sombong. Sesombong apa sih mereka? Langsung simak ya biar
tidak penasaran! :)
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2011. LAUT JAWA
Usrok dan Cuplis sedang meributkan siapa yang lebih kaya di antara
ayah mereka.
Usrok: "Ayahku super kaya, sebentar lagi dia mau beli Laut Jawa!"
Cuplis: "Oya? Kalau begitu aku akan bilang ke ayahku supaya Laut Jawa
jangan jadi dijual!"
[Sumber diambil dan disunting dari: Pusat Humor Indonesia
< http://www.facebook.com/Pusat.Humor.Indonesia/posts/263662700365501 >]
"Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa
merendahkan diri, ia akan ditinggikan." (Matius 23:12)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+23:12 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 110: "Raja Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik,
sekalipun demikian, dia mengeluh tentang istri-istrinya tersebut. Nah,
di dalam kitab apa (hanya satu kitab) dan ayat berapa saja (ada
beberapa ayat) keluhan itu dimuat, sebutkan pasal dan ayatnya saja."
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = Kitab pengkotbah
7:26 dan 7:29
- Yuddy Hartono < yh_7189(at)xxx > = 1. (Pengkhotbah 2:8-11 TB) Aku
mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan
daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanitabiduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak
gundik... Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan
tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan
jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha
menjaring angin; memang tak ada keuntungan di bawah matahari.
2. (Pengkhotbah 7:26 TB) Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit
dari pada maut: perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah
jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah
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terhindar dari padanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya.
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = 1 Raja-Raja 11:3-4
- Aminadab Tefbana < tefbanaaminadab(at)xxx > = Pengkhotbah 7:27-28
- Berlin Siahaan < gelora_siahaan(at)xxx > = Pengkhotbah 2:11-14
Jawaban e-Humor: Amsal Sulaiman 21:09; 21:19; 25:24; 27:15
Wahai Bapak-Bapak, punya 1 istri saja bisa pusing, apalagi sampai
1.000 seperti Sulaiman :)
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu :) Walaupun jawaban yang sudah masuk ke meja Redaksi
masih kurang tepat, Redaksi tetap akan memberikan hadiah berupa buku
"Family Discovery Way". Berdasarkan keputusan dari Redaksi yang tidak
dapat di ganggu gugat, penjawab yang beruntung adalah Simbolon, Jimmy
Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx >. Selamat ya :) Silakan kirim alamat
lengkap Anda supaya Redaksi dapat mengirimkan hadiahnya. Bagi yang
belum beruntung jangan bersedih hati ya, akan ada kesempatan lain :)
Tuhan memberkati.
Kuis minggu ini 111: "Disebut kembang tapi tidak ada daunnya. Kembang
apa itu?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2012/Februari/2012
KERETA API
Shalom,
Pernahkah Anda melamar pekerjaan? Jika iya, seperti apakah rasanya?
Pasti tegang dan deg-degan, ya. Apalagi kalau sudah sampai tahap
wawancara, tegangnya tambah berkali-kali lipat deh :). Sarjo, tokoh
humor edisi kali ini, juga mengalami hal yang sama. Bisakah dia
menjawab pertanyaan wawancara dengan memuaskan? Simak segera yuk!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2012. KERETA API
Sarjo melamar pekerjaan sebagai penjaga lintasan kereta api. Dia
diantar menghadap Pak Banu, kepala bagian, untuk tes wawancara.
"Seandainya ada dua kereta api berpapasan pada jalur yang sama, apa
yang akan kamu lakukan?" tanya Pak Banu, ingin mengetahui seberapa
cekatan Sarjo.
"Saya akan pindahkan salah satu kereta ke jalur yang lain," jawab Sarjo dengan yakin.
"Kalau handle untuk mengalihkan rel-nya rusak, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Pak Banu lagi.
"Saya akan turun ke rel dan membelokkan relnya secara manual."
"Kalau macet atau alatnya rusak bagaimana?"
"Saya akan balik ke pos dan menelepon stasiun terdekat."
"Kalau teleponnya lagi dipakai?"
"Saya akan lari ke telepon umum terdekat?"
"Kalau rusak?"
"Saya akan pulang menjemput kakek saya."
"Lho?" tanya Pak Banu heran dengan jawaban Sarjo.
"Karena seumur hidupnya yang sudah 73 tahun, kakek saya belum pernah
melihat kereta api tabrakan..."
[Sumber: (IjL) < http://www.facebook.com/profile.php?id=1841273986 >]
"Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan
pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka." (Amsal 13:15)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+13:15 >
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e-Humor 2013/Februari/2012
LEMBU DAN KELEDAI
Shalom,
Seseorang yang curang maka akan menuai akibat dari perbuatannya itu.
(Orang
Anda setuju? Kalau saya sangat setuju. Dalam Kitab Amsal 22:8a
yang menabur kecurangan akan menuai bencana, ...) Kita mengenal hukum
tabur-tuai. Nah, pada humor kali ini kita akan melihat contoh hukum
tabur-tuai yang terjadi pada binatang. Hm? Apa bisa ya? Yuk, langsung
saja simak humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2013. LEMBU DAN KELEDAI
Wrekso memiliki lembu dan keledai. Keduanya dipergunakan untuk
membajak ladang.
Suatu hari lembu mendekati keledai dan berkata, "Temanku yang baik,
tidak apa-apa ya, kalau hari ini kau membajak sendirian? Kaki
belakangku rasanya sakit sekali."
Keledai yang baik hati tidak keberatan, dan hari itu ia bekerja
sendirian.
Keesokan harinya lembu berkata, "Bisakah kau menggantikanku sehari
lagi? Kakiku masih sakit ..."
"Mengapa tidak?" jawab keledai.
Hal yang sama berulang keesokan harinya, dan esoknya lagi. Lembu itu
beristirahat, sedangkan keledai bekerja keras.
Keesokan harinya, ketika lembu mengajukan permintaan serupa, keledai
berkata, "Tentu saja, tidak apa-apa. Tetapi, omong-omong, kemarin
tukang jagal mendatangi majikan kita. Aku melihat mereka berbicara dan
menunjuk-nunjuk ke arahmu."
[Sumber: Senyum itu Dosa Tertawa Masuk Surga, 28-29]
"Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat
amarahnya akan habis binasa." (Amsal 22:8)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+22:8 >
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e-Humor 2014/Februari/2012
BINGUNG
Shalom,
Kepolosan seorang anak kadang membuat kita tertawa geli.
Jawaban-jawaban sederhana mereka sering salah dan tidak masuk akal,
namun secara tata bahasa benar. Ingin tahu contoh kasusnya? Mari simak
humor kali ini. Jangan ketinggalan menjawab kuisnya, ya! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2014. BINGUNG
Seorang murid baru sedang memperkenalkan diri di depan kelas.
Chika: "Hai semua... namaku Chika, rumahku jauh di sana."
Bu guru: "Oh, Chika anak ke berapa?"
Chika: "Kalau dari ibu, saya anak pertama; kalau bapak, belum punya
anak."
Bu guru: "Lho, kok bisa begitu? Kan Chika anak bapak dan ibu?"
Chika: "Kata ibu aku dilahirkan ibu, sedang bapak tidak bisa
melahirkan. Kasihan ya, Bu... bapak tidak bisa punya anak?"
[Sumber kiriman: Putri Wulandari < puput0507(at)xxx >]
"Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang
juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan." (Amsal 19:27)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+19:27 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 111: "Disebut kembang tapi tidak ada daunnya. Kembang apa itu?"
- Lina Zheng < hope07_hao(at)xxx > = Kembang api
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Kembang api
- < ananta@xxx > = Kembang gula, kembang api
- Denny S. Wahyudi < dennysaputra(at)xxx > = Kembang api
- Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = Kembang desa... atau..
Kembang Api.. :D
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = kembang api
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = kembang api
- gibson sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = kembang api
- Herlina < herlina(at)xxx > = Kembang api
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- Hari Prasetio < Hari_prasetio(at)xxx > = Ini mah gampang.
Kembang api. Kembang setaman. Pasar Kembang.
- Lia Pardede < pard3li(at)xxx > = Kembang api :D
- Lay Djaranjoera < lay_dj(at)xxx > = kembang api
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Kembang api dan kembang gula.
- Bram < bram(at)xxx > = "Janda Kembang"... hihihi
- Manuel Purba < purba.manuel(at)xxx > = Kembang loyang
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = Kembang Api
- Jords Niksen < jordsniksen(at)xxx > = kembang api
- indro cahyono < indrocahyono7(at)xxx > = Bunga Api
Jawaban e-Humor: Kembang api
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Semua penjawab menjawab dengan tepat.
Hore!! Hehehe. Nah kuis minggu ini juga cukup mudah lho. Ayo segera
dijawab :)
Kuis minggu ini 112: "Siapa yang potong rambut tiap hari tapi tidak botak?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2015/Februari/2012
BAGAIMANA?
Shalom,
Bagaimana kabar Saudara hari ini? Kiranya damai Kristus tetap beserta
kita ya :) Kali ini, redaksi menyajikan humor tentang penelitian
seorang profesor. Apa yang diteliti? Yuk, langsung saja simak
humornya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2015. BAGAIMANA?
Seorang profesor sedang melakukan penelitian. Dia ditemani oleh
seorang mahasiswa abadi (maksudnya mahasiswa yang seharusnya sudah
lulus tapi masih belum lulus).
Profesor: "Penelitian menunjukkan bahwa senam akan membuat kuman-kuman
mati."
Mahasiswa: "Tapi, bagaimana kita mengajari kuman untuk melakukan
senam?"
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Mei 2007]
"Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan
mengusir itu dari padanya." (Amsal 22:15)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+22:15 >
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e-Humor 2016/Februari/2012
ANAK BAIK?
Shalom,
Namanya juga anak-anak, ada-ada saja tingkah mereka. Terkadang ada
yang punya sikap pendiam, penurut, senang membantu temannya yang
kesulitan. Tapi ada juga anak yang nakal, memberontak, dan susah
diatur. Contoh anak yang tidak boleh ditiru ada pada humor kali ini.
Silakan dibaca, Tuhan memberkati :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2016. ANAK BAIK?
Seorang ibu dengan tidak sabar menunggu kepulangan anaknya, Badu. Anak
itu seharusnya sudah pulang sekolah setengah jam yang lalu. Akhirnya,
Badu pulang.
"Kenapa kau terlambat?" tanya Ibunya. "Apakah memang ada pelajaran
tambahan?"
"Tidak, bukan karena itu. Aku berhenti di jalan," sahutnya.
"Kenapa?"
"Karena ada seorang nenek kehilangan uang dua puluh ribu."
"Oh, jadi kau terlambat karena membantu nenek itu menemukan uangnya?
Aduh, baik sekali anak Ibu yang satu ini!"
"Bukan, bukan begitu, Bu," bantah Badu.
"Aku tidak bisa bergerak selama setengah jam karena aku menginjak uang
nenek itu. Aku menunggu nenek itu kelelahan mencari uangnya dan
pergi."
[Sumber: Senyum itu Dosa Tertawa Masuk Surga, 25-26]
"Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia
bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya
sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang
berkekurangan." (Efesus 4:28) < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+4:28 >
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e-Humor 2017/Maret/2012
SANGAT PEMBERANI
Shalom,
Adakah di antara Saudara yang belum pernah mengunjungi kebun binatang?
Pasti pernah, kan :) Kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi ketika
kita berada di dalam kebun binatang? Yap! Ada seekor binatang buas
yang lepas dari kandangnya! Wow, pasti sangat menakutkan. Berbicara
tentang kebun binatang dan binatang-binatangnya juga, e-Humor kali ini
menyajikan kisah lucu tentangnya. Mari disimak dan jangan ketinggalan
menjawab kuisnya ya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2017. SANGAT PEMBERANI
Seorang anak sekolah minggu bercerita kepada temannya.
Anak 1: "Saya pernah berhadapan muka dengan muka dengan seekor singa."
Anak 2: "Oh ya? Apa yang kamu lakukan?"
Anak 1: "Saya berdiri diam dan memandang matanya. Singa itu kemudian
berjalan mendekati saya. Saya mundur perlahan, tetapi singa
itu terus maju mendekat."
Anak 2: "Lalu, bagaimana kamu bisa lolos dari singa itu?"
Anak 1: "Saya segera membalikkan badan dan segera pindah melihat
ke kandang lain."
Anak 2: "Oh, di kebun binatang!"
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 19]
"Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua
kemegahan yang demikian adalah salah." (Yakobus 4:16)
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+4:16 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 112: "Siapa yang potong rambut tiap hari tapi tidak botak?"
- Fanny Hosea < fanny_hosea(at)xxx > = TUKANG CUKUR RAMBUT
- Suharyanto < Suharyanto(at)xxx > = Tukang Cukur :) kecuali dia udah
botak dari sananya.
- Herlina < herlina(at)xxx > = Tukang potong rambut
- Manuel Purba < purba.manuel(at)xxx > = Tukang pangkas
- Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = Tukang Pangkas...
- Jordsniksen < jordsniksen(at)xxx > = Tukang potong rambut
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = tukang pangkas rambut.
- Sandi Zay < sandi_zay(at)xxx > = Rambutan......
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = tukang potong rambutnya.
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- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = Tukang Cukur.
- Bambang S < s_bambang55(at)xxx > = Tukang cukur rambut
Jawaban e-Humor: Tukang Cukur
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Hampir semua penjawab menjawab dengan
tepat. Selamat ya! Nah silakan jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 113: "Apakah yang badannya bongkok dan berkumis panjang?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2018/Maret/2012
KHAWATIR
Shalom,
Adakah di antara Saudara yang tidak pernah khawatir? Kita pasti pernah
khawatir. Kekhawatiran kita bisa datang dari mana saja. Seperti tokoh
humor kita hari ini. Kira-kira, dia mengkhawatirkan apa ya? Simak
kisahnya yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2018. KHAWATIR
"Anda tidak perlu khawatir meninggalkan istri Anda. Dia itu adalah
istri yang baik, sehingga tidak akan menyeleweng ketika Anda tinggal
pergi," kata seorang lelaki kepada tetangganya, yang akan berdinas ke
luar kota selama 2 minggu.
"Saya tahu itu ..."
"Lalu apa yang Anda khawatirkan?"
"Apakah Anda tetangga yang baik ..."
[Sumber: Buku Pintar Ketawa, hal. 154]
"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) < http://alkitab.sabda.org/?Yeremia+9:4 >
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e-Humor 2019/Maret/2012
ALASAN LAMARAN DITOLAK (I)
Shalom,
Pernah tidak Anda ditolak pada saat melamar pekerjaan? Ada beberapa
alasan mengapa surat lamaran pekerjaan ditolak. Redaksi akan
menunjukkan empat alasan mengapa lamaran kerja ditolak. Pertama,
karena menggunakan bahasa terlalu resmi, bertele-tele, dan bernada
menjilat. Mau lihat contohnya? Yuk, simak langsung :> Untuk alasan
kedua, ketiga, dan keempat, silakan simak humor edisi 2022, 2025, dan
2028.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2019. ALASAN LAMARAN DITOLAK (I)
Dengan hormat,
Setelah saya membaca iklan lowongan pekerjaan dari perusahaan yang
Bapak pimpin, yang dimuat di surat kabar nasional terbesar, saya jadi
begitu tertarik untuk bergabung dengan perusahaan yang Bapak pimpin.
Oleh karena itu, saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan Bapak
sesuai dengan lowongan yang ada. Saya percaya, dengan segala
pengalaman dan kemampuan saya, sayalah orang yang dibutuhkan
perusahaan Bapak. Harapan saya, agar melalui surat ini terjalin tali
silaturahmi yang erat antara kita berdua, sebagaimana telah
diamanatkan oleh semua agama.
Hormat saya.
Pelajaran: Bertele-tele bukan salah satu cara yang baik untuk
berkomunikasi. Alkitab sudah memperingatkan kita untuk tidak
bertele-tele dalam berkomunikasi dengan "Atasan" :>
[Sumber: Manna Sorgawi, Mei 2007]
"Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti
kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa
karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." (Matius 6:7)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+6:7 >
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e-Humor 2020/Februari/2012
MEMANGNYA?
Shalom,
Jika ada seseorang "berlagak bodoh" padahal dia tidak "bodoh", saat
itu dia menjadi orang yang paling membuat jengkel lawan bicaranya.
Seperti yang terdapat dalam kisah lucu sajian e-Humor hari ini.
Perbuatan si tokoh jangan ditiru lho! Selamat membaca humor dan jangan
lupa bahwa hari ini ada kuis menarik yang menantikan jawaban Anda,
Tuhan memberkati :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2020. MEMANGNYA?
Seorang pengawas gereja memerhatikan lantai aula gereja penuh sampah
kulit kacang. Dengan kesal, ia mencari siapa yang membuang sampah
sembarangan. Ketika hendak mencari, ia melihat salah seorang petugas
keamanan gereja sedang makan kacang.
Ia bertanya, "Hei, apa kamu yang tadi makan kacang di dalam aula?"
Petugas itu memandang sang pengawas dan mengangguk pelan,
"Iya, Pak. Ada apa?"
Pengawas itu bertanya dengan kesal,
"Kenapa kulitnya kamu buang ke lantai?"
Sang petugas menatapnya dengan wajah bingung dan berkata, "Maaf, Pak.
Memangnya kulitnya harus dimakan juga, ya Pak?"
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 22]
"Tinggalkan kebodohanmu, maka kamu akan hidup; belajarlah bagaimana
menjadi bijaksana." (Amsal 9:6) - FAYH (1989)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+9:6 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 113: "Apakah yang badannya bongkok dan berkumis panjang?"
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = Udang
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Udang
- Ratih Lucia < ratih.lucia(at)xxx > = Udang
- Anastasia Saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Udang
- Tikno < tikno(at)xxx > = Udang
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = Udaaaaang
- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = Udang
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Jawaban e-Humor: Udang
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Semua penjawab menjawab dengan tepat.
Selamat ya! Nah silakan jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 114: "Tempat kotor, berbau tidak sedap, namun sering
dikunjungi orang, apakah itu?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2021/Maret/2012
MEREBUT PEKERJAAN
Shalom,
Bagi Saudara yang sudah bekerja, apakah Anda mencintai pekerjaan Anda?
Jika kita mencintai pekerjaan kita maka pekerjaan itu tidak terasa
sulit, bahkan kadang kita tidak mau kehilangannya. Seperti tokoh humor
kita hari ini. Siapakah dia? Silakan baca humor kali ini :> Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2021. MEREBUT PEKERJAAN
Kepala sekolah marah-marah ketika melihat lantai teras di kelas
II-A1-3 penuh kotoran. "Siapa yang piket hari ini?" ia bertanya pada
para siswa yang belum memperoleh pelajaran pada jam pertama tersebut.
Beberapa siswa lalu mengacungkan jari.
"Kenapa kalian tidak menyapu lantai teras kelas ini?"
Salah seorang siswa berdiri dan mencoba menjelaskan duduk perkaranya.
"Maaf, Pak! Sewaktu akan saya bersihkan tadi, saya dipandangi
terus-menerus oleh tukang kebun di sekolah kita. Seolah-olah saya
dituduh merebut lapangan pekerjaannya, Pak."
[Sumber: Buku Pintar Ketawa, hal. 157]
"Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah
itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan
dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi."
(Pengkhotbah 9:10) < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+9:10 >
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e-Humor 2022/Maret/2012
ALASAN LAMARAN DITOLAK (II)
Shalom,
Edisi kali ini melanjutkan edisi 2019 tentang alasan surat lamaran
yang ditolak. Alasan pada humor berikut merupakan alasan kedua. Tanpa
harus menunggu lama-lama, yuk, langsung saja simak humornya! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2022. ALASAN LAMARAN DITOLAK (II)
Mengapa surat lamaran kerja ditolak? Karena terlalu banyak lampiran
yang tidak perlu. Contohnya:
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya sertakan:
1. Fotokopi KTP Bapak dan Ibu saya.
2. Pas foto ketika saya dibaptis.
3. Surat kelakuan baik dari seluruh keluarga saya.
4. Rekening listrik dan telepon selama 3 bulan terakhir.
Pelajaran: Sebaiknya, kita bijak menggunakan kesempatan. Jangan
membuang-buang waktu untuk menyertakan informasi yang tidak terlalu
penting.
[Sumber: Manna Sorgawi, Mei 2007]
"Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat
dalam omongan yang sia-sia." (1 Timotius 1:6)
< http://alkitab.sabda.org/?1Timotius+1:6 >
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e-Humor 2023/Maret/2012
CARA MEMOTIVASI
Shalom,
Ketika teman, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi mengalami
depresi atau kurang bersemangat, kita wajib memberikan dorongan dan
motivasi. Memberikan dorongan dan motivasi tidak hanya terbatas pada
sesama manusia loh! Ternyata kepada binatang pun kita bisa
memberikannya! Penasaran? Contohnya, ada pada humor edisi Jumat minggu
ini. Mari disimak, jangan lupa jawab kuis yang sudah menunggu dikolom
bawah ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2023. CARA MEMOTIVASI
Mobil seorang pendeta terjebak dalam lumpur di sebuah jalanan desa
yang sepi. Untunglah seorang petani lewat sambil menuntun kudanya.
Sang pendeta meminta tolong agar si petani membantu untuk menarik
mobilnya dari lumpur dengan menggunakan kudanya.
"Baiklah, Petir adalah kuda yang kuat," kata petani sambil mengikat
kudanya ke mobil pendeta.
Ia kemudian berkata, "Ayo, Hitam! Tarik yang keras!" Petir tidak
bergerak. Petani berteriak, "Ayo, tarik yang kuat, Samson!" Petir
tetap tidak bergerak. "Kamu pasti bisa. Ayo lebih kencang lagi, Troy!
Tarik!" teriak si petani. Petir tetap diam. Petani berseru, "Ayo,
Petir! Tarikkkkkk yang kuat!" Akhirnya, Petir dengan susah payah
menarik mobil itu. Dan berhasil.
Sang pendeta berterima kasih dan bertanya, "Maaf, kalau saya boleh
tahu, kenapa kamu salah memanggil nama kudamu berkali-kali?"
Si petani menjawab, "Petir adalah kuda buta. Kalau ia tahu hanya ia
sendiri yang menarik mobil itu, ia tidak akan mau melakukannya."
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 23]
"Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena
ada upah bagi usahamu!" (2 Tawarikh 15:7)
< http://alkitab.sabda.org/?2Tawarikh+15:7 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 114: "Tempat kotor, berbau tidak sedap, namun sering
dikunjungi orang, apakah itu?"
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- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Toilet
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = WC
- Herlina < herlina(at)xxx > = Pasar, toilet umum
- Beth parapat < beth_parapat(at)xxx > = Toilet
- Edy (F & A, Comm Farm, Medan) < edy(at)xxx > = Toilet
- Daniel < daniel.nainggolan(at)xxx > = Toilet, WC, KAKUS, trima ksih
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = Pasar ikan
- Gibson sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Kamar mandi :)
- Maz pherry < mazpherry(at)xxx > = WC umum XD
- Lina Zheng < hope07_hao(at)xxx > = Toilet ya
- Anastasia saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Toilet
- Eka < riarimet(at)xxx > = Toilet/WC
- Fitry Sitorus <fitry.sitorus(at)xxx > = Tempat sampah
- Hosea Yopa < karatagr33n(at)xxx > = Pasar
- Aminadab Tefbana < tefbanaaminadab(at)xxx > = Toilet
Jawaban e-Humor: WC Umum atau Toilet
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Semua penjawab hampir menjawab dengan
tepat. Selamat ya! Nah silakan jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 115: "Orang apa yang tidak memiliki pangkat tinggi,
tetapi perintahnya selalu dituruti oleh banyak orang?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2024/Maret/2012
CEREWET
Shalom,
Kehidupan rumah tangga memang tidak lepas dari yang namanya
pertengkaran. Acap kali terjadi "perang mulut" antara suami dan istri,
biarpun hanya karena masalah sepele. Nah, humor berikut ini juga
mengenai pertengkaran karena masalah sepele. Seperti apa sih
masalahnya, dan bagaimana kelucuan pasangan ini? Mari simak humor
berikut!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2024. CEREWET
Ramli berusaha menyalakan mobilnya, berulang kali dicoba, tidak
berhasil. "Bonny, sayang," katanya menegur istrinya yang dari tadi
tidak sabaran, "Cobalah diam sejenak, supaya aku bisa dengar apabila
mesin sudah hidup."
[Sumber: Buku Pintar Ketawa, hal. 88]
"Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang
menahan bibirnya, berakal budi." (Amsal 10:19)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+10:19 >

56

HUMOR 2012

e-Humor 2025/Maret/2012
ALASAN LAMARAN DITOLAK (III)
Shalom,
Bagaimana kabar Anda? Masih ingatkah dengan humor edisi 2019 dan 2022
tentang alasan lamaran kerja seseorang ditolak? Nah, kali ini
melanjutkan dua edisi 2 -- edisi 2019 dan 2022 yang lalu, tentang
alasan lamaran kerja ditolak! Simak humornya dan pelajaran yang
didapat yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2025. ALASAN LAMARAN DITOLAK (III)
Karena terlalu banyak singkatan yang menyesatkan seperti contoh di
bawah ini:
Dgn hrmt,
Ttrk dng ikl lwg krj yg dmt pd srt kbr Kamps, tgl 10 Mei yg ll, mk sy
mbrnkn diri utk mengisi lwg pek yg Bpk bthkn. Brkt ini sy lmprkn cv sy
dan srt-srt ref dr tmpt krj sy yg lm. Sy percy pnglman krj sy dpt
bergn bg prshsn di tmpt Bpk. Sy mau bkrj krs dan jjr. Trm ksh utk
ksmptn interview yg dibrkn kdp sy. Sy tdk akn mngcwkn Bpk.
Hrmt sy.
Pelajaran: Jika ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan benar,
jangan menyesatkan supaya kamu sendiri tidak menjadi sesat.
[Sumber diambil dan diedit: Manna Sorgawi, Mei 2007]
"Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang,
dan di dalam dia tidak ada penyesatan." (1 Yohanes 2:10)
< http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+2:10 >
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e-Humor 2026/Maret/2012
CUMA ADA NAMA
Shalom,
Apa yang akan kita lakukan ketika seseorang yang kita sayangi dicela
oleh orang lain? Mungkin kita akan marah, jengkel, lalu menegur orang
itu. Bisa juga kita malah diajak bertengkar. Hm... hanya karena orang
yang kita sayangi tersakiti, respons kita sedemikian rupa. Apa jadinya
kalau yang tersakiti diri kita sendiri? Humor kali ini mengajak kita
belajar menjadi bijaksana ketika kita mendapat celaan dari orang lain.
Silakan disimak ya, jangan lupa jawab kuisnya. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2026. CUMA ADA NAMA
Ketika akan memulai khotbahnya, seorang pendeta menemukan sehelai
kertas di mimbar dengan tulisan, "Bodoh". Dengan tersenyum pendeta itu
melambaikan surat tersebut di hadapan jemaatnya. Ia membacakan apa
yang tertulis di situ. Kemudian ia berkata, "Saya sering mendapat
surat dari orang yang lupa menuliskan namanya. Tetapi ini sungguh
suatu perkecualian. Orang ini menulis surat, tetapi hanya menuliskan
namanya, ia lupa menulis isi suratnya."
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 55]
"Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu
bijaksana." (2 Korintus 11:19)
< http://alkitab.sabda.org/?2Korintus+11:19 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 115: "Orang apa yang tidak memiliki pangkat tinggi,
tetapi perintahnya selalu dituruti oleh semua orang?"
- Jackson Mourice < jacksononly(at)xxx > = tukang parkir
- Yiska Rochanah < yiska.rochanah(at)xxx > = tukang parkir
- Herlina < herlina(at)xxx > = Tukang Parkir
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Tukang Parkir
- Lestari Putrisito Purba < lestari.putrisito(at)xxx > = Tukang pangkas rambut.
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = tukang cukur
- Unggul Sitorus < unggul_sitorus(at)xxx > = Tukang Parkir.... :)
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = Orang yang mau mati sekarat
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Guru, Instruktur Senam atau Pendeta
- Kennedy Sirait < kennedy.sirait(at)xxx > = Tukang Pangkas
- Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Tukang Cukur Rambut
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = tukang parkir
- Joice Ndoen < joice_ndoen(at)xxx > = tukang parkir
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- Hock Lie Hocklie < hocklie_rpt(at)xxx > = Tukang Pangkas
- Aminadab Tefbana < tefbanaaminadab(at)xxx > = Tukang Parkir/Pak Oga
(sering dituruti oleh para pengemudi)
- GKPI Kartini < gkpimail(at)xxx > = Tukang Cukur dan Tukang Parkir
- Val Kusuma < val_kusuma77(at)xxx > = tukang parkir :)
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Operator
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = Tukang cukur ya?
- Widi Putro < wputro(at)xxx > = Tukang Cukur
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Tukang Pangkas
Jawaban e-Humor: Tukang Parkir
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Semua penjawab menjawab dengan tepat.
Selamat ya! Nah silakan jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 116: "Kalau warnanya hitam orang akan senang, tetapi
kalau warnanya jadi putih malah orang itu akan sedih?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2027/Maret/2012
SANGAT PELIT
Shalom,
Bagaimana perasaan kita bila menemui orang yang pelitnya minta ampun?
Pasti sebal ya. Seolah-olah harta yang dimiliki hanya cukup untuk
menghidupi dirinya dan enggan berbagi dengan orang lain. Padahal,
harta tersebut juga adalah pemberian dari Tuhan. Nah, humor kali ini
tentu tidak jauh-jauh dari yang kita bahas baru saja. Seperti apakah
tingkah orang pelit pada humor edisi kali ini? Simak humornya dan
cermati ayatnya, ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2027. SANGAT PELIT
"Kasihanilah saya, berilah saya uang sekadarnya untuk membeli sesuap
nasi. Sudah 3 hari ini saya tidak merasakan nasi...," pinta pengemis
kepada seorang yang terkenal sangat pelit.
"Ah, tenang saja. Rasa nasi tidak akan pernah berubah kok, walaupun
Anda tidak makan sampai 1 minggu lagi."
[Sumber kiriman: Puput < puput0507(at)xxx >]
"Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi
hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja." (Amsal 22:16)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+22:16 >
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e-Humor 2028/Maret/2012
ALASAN LAMARAN DITOLAK (IV)
Shalom,
Senang sekali Redaksi dapat menyajikan lagi humor tentang alasan
mengapa surat lamaran kerja ditolak :) Kali ini merupakan alasan
keempat. Hm, berarti alasan terakhir ya. Jangan khawatir! e-Humor akan
tetap setia menemani hari-hari Anda dengan menyajikan humor-humor
lainnya yang segar, bermutu, dan membangun iman :) Selamat berhumor,
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2028. ALASAN LAMARAN DITOLAK (IV)
Mengapa surat lamaran kerja ditolak? karena bahasanya sok akrab:
Dengan hormat,
Hai, apa kabar nih? Baik-baik aja khan? Saya juga dalam keadaan sehat
wal afiat ketika menulis surat ini, semoga Bapak juga baik-baik aja
seperti saya di sini. Ngomong-ngomong gimana kabar anak-anak, sehat
kan? Istri Bapak pasti makin cantik aja... salam ya buat mereka. Oya,
hampir lupa nih, saya bermaksud melamar pekerjaan pada perusahaan
Bapak.
... Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut
dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. (1 Korintus 3:18) <
http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:18 >
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e-Humor 2029/Maret/2012
LETAK GALILEA
Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda merasa hari ini merupakan
hari baik atau hari tidak baik? Saudara, Tuhan tidak pernah
merencanakan hal yang buruk. Dia juga tidak menyiapkan hari yang buruk
bagi kita. Semua hari yang Dia sediakan bagi kita adalah hari baik.
Kita wajib mensyukurinya.
Sebagai wujud ungkapan syukur Anda, Anda bisa menggunakan humor kali
ini untuk dibagikan kepada saudara/teman-teman Anda yang sedang merasa
bahwa hari ini adalah hari yang tidak baik. Selamat berbagi berkat ya!
Tuhan beserta kita.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2029. LETAK GALILEA
Lina pulang dari gereja dengan wajah cemberut. Dia merasa bahwa hari
ini adalah hari yang tidak baik untuknya.
"Kenapa wajahmu masam, Nak?" tanya bapaknya.
Lina menjawab, "Tadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan guru sekolah
minggu, Pak."
"Memangnya, apa pertanyaan gurumu?" tanya bapaknya lagi.
"Guru saya bertanya di mana letak Galilea."
"Oh, gitu. Ya sudah. Tidak usah sedih. Lain kali kalau meletakkan
sesuatu, ingat baik-baik tempatnya, ya," kata bapaknya sambil mengelus
kepala anaknya.
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, 38]
"Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi
kebaikannya untuk membangunnya." (Roma 15:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+15:2 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 116: "Kalau warnanya hitam orang akan senang, tetapi
kalau warnanya jadi putih malah orang itu akan sedih?"
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Rambut
- Benny Obus < obusbenny(at)xxx > = Dosa
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- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Rambut
- Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = Rambut kepala kita.
Putih berarti sudah tua.
- Manuel Purba < purba.manuel(at)xxx > = Rambut
- Petra < petrabr.hombing(at)xxx > = Rambut
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Rambut
- Dorothy Eka Ria < riarimet(at)xxx > = Rambut
- TELAGA < telaga(at)xxx > = Rambut
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Rambut
- Herlina < herlina(at)xxx > = Rambut
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Rambut
Jawaban e-Humor: Rambut putih, Uban
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Nah, silakan jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 117: "Api apa yang tidak bisa digunakan untuk memasak?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2030/April/2012
TAKUT MARAH
Shalom,
Setiap orang yang telah berbuat dosa, haruslah mengakui dosa-dosanya
dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Demikianlah yang diajarkan
kepada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, humor kali ini
menceritakan tentang pengakuan dosa seseorang atas perbuatan yang
telah dilakukannya. Penasaran bagaimana cara orang itu mengakui
dosanya? Yuk, simak langsung kisah lucu hari ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2030. TAKUT MARAH
Sebelum merayakan Paskah, Godi memunyai keinginan untuk mengakui dosa
kepada pendetanya.
Godi: Pak Pendeta, saya mau mengaku dosa.
Pendeta: Apa yang mau kau akui?
Godi: Saya telah mencuri seekor bebek.
Pendeta: Kamu harus bertemu pemiliknya dan meminta maaf.
Godi: Saya takut.
Pendeta: Kenapa takut?
Godi: Masalahnya bebek itu sudah saya masak dan saya makan.
Pendeta: Oh, begitu. Jujur saja, pemilik bebek itu pasti ikhlas.
Godi: Syukurlah kalau begitu, Pak Pendeta.
Pendeta: Kalau boleh tahu, bebek siapa yang kamu curi?
Godi: Milik Bapak.
[Sumber diambil dan diedit: Renungan Siang, Februari 2012]
"Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang
fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." (Roma 6:12)
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+6:12 >
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e-Humor 2031/April/2012
SURAT WASIAT
Shalom,
Pada saat Yesus akan disalibkan, Dia meninggalkan pesan bagi para
murid yang dikasihi-Nya. Setiap murid harus saling mengasihi,
menjadikan segala bangsa murid-Nya, dan membaptis mereka dalam nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga dengan tokoh humor kita, yang
meninggalkan surat wasiat kepada orang-orang yang dikasihinya.
Penasaran isi suratnya apa? Langsung baca saja yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2031. SURAT WASIAT
Seorang pengacara membacakan surat wasiat dari seorang pengusaha kaya.
"Kepada istriku yang telah setia mendampingiku di waktu susah dan
senang, aku memberikan kepadamu rumah kita dan uang sejumlah dua
triliun rupiah." Kemudian pengacara itu meneruskan lagi,
"Kepada anakku Yulie, yang telah merawatku selama aku sakit dan
menjaga agar usahaku tetap berjalan dengan baik, aku memberikan kapal
pesiarku, bisnisku, dan uang satu triliun rupiah." Lalu pengacara
membacakan pesan yang terakhir,
"Dan kepada sepupuku Mona yang membenciku, yang selalu bertentangan
denganku, dan selalu mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menyebut
namanya di dalam surat wasiatku -- engkau salah! Hai Mona, apa kabar?"
[Sumber: Manna Sorgawi, Oktober 2006]
"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)
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:17 >
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e-Humor 2032/April/2012
LUPA
Shalom,
Apa kabar pelanggan? Edisi kali ini terasa spesial karena bertepatan
dengan peringatan wafat Tuhan Yesus. Semoga Paskah tahun ini dapat
menjadi peringatan betapa Yesus sangat mencintai kita. Melalui humor
ini kita akan diingatkan lagi bahwa kita seharusnya memberikan yang
terbaik untuk-Nya dengan melakukan kehendak-Nya dengan
sungguh-sungguh. Berpuasa adalah salah satu contohnya. Selamat
menyimak humor hari ini dan menjawab kuis yang tersedia ya :) Redaksi
mengucapkan selamat Paskah :) Tuhan memberkati.
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2032. LUPA
Menjelang Paskah, anggota persekutuan pemuda di gereja Robert hendak
mengadakan puasa selama 40 hari.
Pada hari yang ke-7 Robert mengaku dosa kepada sang Romo, "Romo, tadi
siang saya benar-benar lupa telah menyantap dua roti. Batalkah puasa
saya?"
"Kalau benar-benar lupa, tidak mengapa, karena Tuhan Maha Pengampun."
"Kalau begitu, tolong doakan agar besok saya lupa lagi."
[Sumber: Redaksi]
TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar
didengar-Nya. (Amsal 15:29) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:29 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 117: "Api apa yang tidak bisa digunakan untuk memasak?"
- Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = Api Neraka..:D
- Candra Gunawan < candragunawan51(at)xxx > = Api asmara :)
- Manuel Purba < purba.manuel(at)xxx > = Api Neraka
- Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = Api Roh Kudus
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Api Amarah
- Lina Zheng < hope07_hao(at)xxx > = Api Roh Kudus
Jawaban e-Humor: Api Asmara
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Nah, silakan jawab kuis edisi kali ini :)
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Kuis minggu ini 118: "Rumah apa yang suka berpindah-pindah tempat?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2033/April/2012
JATUH DI SELOKAN
Shalom,
Ada orang yang mengatakan, "Kita dewasa ketika kita bisa menertawakan
diri kita sendiri." Pernyataan ini ada benarnya, terlebih saat Anda
menyimak humor hari ini, yang menunjukkan saat masih kanak-kanak, kita
tidak bisa menertawakan diri sendiri. Selamat menyimak, Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2033. JATUH DI SELOKAN
Karto: Hari ini ada seorang anak yang jatuh di selokan. Semua temannya
menertawakannya, hanya saya sendiri yang tidak ikut tertawa.
Ibu: Bagus. Kamu memang anak Ibu yang baik. Lalu siapa yang jatuh ke
selokan itu?
Karto: Saya sendiri.
[Sumber: Manna Sorgawi, Oktober 2006]
"Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita."
(1 Korintus 11:31) < http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+11:31 >
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e-Humor 2034/April/2012
KETUA KELAS
Shalom,
Salah satu "jabatan bergengsi" di bangku sekolah adalah ketua kelas.
Dengan menjadi ketua kelas, kita dapat memupuk jiwa kepemimpinan dan
melatih sikap disiplin. Selain itu, rasa percaya diri juga akan
bertambah :). Nah, pada humor kali ini, si ketua justru protes karena
ada perlakuan yang tidak adil dari wali kelasnya. Kira-kira kenapa ya?
Simak yuk, biar tidak penasaran :).
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2034. KETUA KELAS
Seorang ketua kelas menemui wali kelasnya.
Ketua: Pak, saya protes pada Bapak tentang "outbond" kemarin.
Wali: Kenapa memangnya?
Ketua: Kenapa saya tidak boleh mengikuti "outbond", saya cuma disuruh
tunggu kelas.
Wali: Aku mau tanya kepadamu, apa fungsi ketua kelas?
Ketua: Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelas.
Wali: Nah, kamu tahu, kelas kosong tak ada murid. Kamu harus menjaganya
dari hal-hal yang tak diinginkan. Betul?
[Sumber: Guruku Super Lucu, hal. 109]
"Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." (Galatia 6:5)
< http://alkitab.sabda.org/?Galatia+6:5 >
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e-Humor 2035/April/2012
VARIASI MENU
Shalom,
Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kali
ini kita akan membahas tentang menu makanan. Pernahkah Anda bosan
terhadap makanan yang setiap hari Anda makan dan menunya selalu
itu-itu saja? Kalau bosan, ingatlah bahwa selayaknya kita patut
mensyukuri berkat Tuhan tersebut, yang bisa kita nikmati setiap hari.
Berbicara soal "bosan", hal ini juga dirasakan oleh binatang lho! Yuk,
simak cerita lucunya :> Jangan ketinggalan menjawab kuis juga ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2035. VARIASI MENU
Monyet-monyet di kebun binatang mogok makan. Mereka menuntut diberi
makan selayaknya.
Selama ini, mereka diberi 3 buah pisang pada pagi hari dan 2 buah pada
sore hari.
Seorang penjaga segera menyelesaikan masalah itu.
"Mulai hari ini, kalian akan mendapatkan 2 buah pisang pada pagi hari
dan 3 buah pisang pada sore hari."
Monyet-monyet itu sangat puas dengan tatanan menu baru itu.
[Sumber: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, hal. 69]
"Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." (1 Tesalonika 5:18)
< http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+5:18 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 118: "Rumah apa yang suka berpindah-pindah tempat?"
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = Natania, rumah siput
- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = Rumah keong, Gbu.
- Kennedy < kennedy.Sirait(at)xxx > = Rumah keong
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Rumah keong
- Herlina < herlina(at)xxx > = Rumah mobil
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Rumah hati
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Jawaban e-Humor: Rumah Siput/Keong
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Nah, silakan jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 119: "Kereta apa yang penumpangnya sedikit?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2036/April/2012
BAKAT PENGACARA
Shalom,
Selamat mengawali minggu ini dengan humor segar kiriman redaksi :)
Humor kali ini tentang keluhan seorang suami mengenai istrinya. Bagi
Anda -- para suami, apakah Anda juga pernah mengalami hal yang
demikian? Selamat menyimak, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2036. BAKAT PENGACARA
Joko: "Istri saya itu pantasnya jadi pengacara."
Dodi: "Lho, memangnya kenapa? Kamu lihat dari apanya?"
Joko: "Habis, setiap kali terjadi pertengkaran di antara kami dan saya
merasa saya akan segera memenangkan pertengkaran itu, dia membawanya
ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi, yaitu ibunya."
[Sumber: Manna Sorgawi, Februari 2007]
"Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan
isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai
teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan
terhalang." (1 Petrus 3:7) < http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+3:7 >
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e-Humor 2037/April/2012
BINTANG JATUH
Shalom,
Pernahkah Anda melihat tayangan di televisi mengenai perilaku orang
yang baru pertama kali mengunjungi kota yang sudah tergolong modern
dan maju? Ada yang bingung, kaget, bahkan terkagum-kagum. Si Jono,
tokoh humor kali ini, juga tidak kalah aneh. Mau tahu seperti apa?
Simak humor edisi kali ini ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2037. BINTANG JATUH
Jono, pemuda dari desa mengunjungi tempat peneropongan bintang. Tanpa
sepengetahuan sang petugas, dia mencoba melihat ke langit melalui
teropong terbesar yang ada di tempat itu dan tidak sengaja memencet
sebuah tombol. Kebetulan saat itu ada bintang jatuh!
Jono pun berkata, "Wow, hebat juga tembakan meriam ini!" pikirnya.
[Sumber: Redaksi]
"Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh
mati karena kurang akal budi." (Amsal 10:21)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+10:21 >
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e-Humor 2038/Maret/2012
WANITA LAIN
Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik ya :)
Hari ini, e-Humor kembali mengangkat tema tentang suami istri. Pada
humor-humor yang lalu, permasalahan rumah tangga sering muncul dari
pihak istri. Kali ini datang dari pihak suami! Penasaran? Yuk, simak
humornya. Tapi bagi para suami, jangan meniru perbuatannya ya!
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2038. WANITA LAIN
Pak Bambang akhirnya meninggalkan istrinya hanya karena hadirnya
wanita lain dalam rumah tangga mereka.
Wanita itu adalah ... ibu mertuanya!
[Sumber diambil dan diedit: Irlandia Hua Ha Ha Ha, hal. 106]
"Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah
isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati
suaminya." (Efesus 5:33) < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:33 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu ini 119: "Kereta apa yang penumpangnya sedikit?"
- Simbolon, Jimmy Pahala < jimmy.simbolon(at)xxx > = Kereta Kuda
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Kereta Sorong
- Herlina < herlina(at)xxx > = Kereta Kuda
- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = Kereta Bayi. Gbu
- Dradjat Tribrata < dradjat_tribrata(at)xxx > = Kereta untuk bawa
orang mati alias "ambulance"
- Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = yaa... kereta jenasah
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = Kereta Jenazah
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Kereta Kuda
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Kereta Angin
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Kereta Kuda
- Endro Widagdo < rexendrow(at)xxx > = Kereta Jenazah
Jawaban e-Humor: Kereta Kuda
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu, jawabannya dari pelanggan banyak yang
serem, hiii... :) Nah, silakan jawab kuis edisi kali ini :)
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Kuis minggu lalu 120: "Kue apa yang sering jadi tontonan orang banyak?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2039/Maret/2012
PENGACARA DALAM MASALAH
Shalom,
Sikap yang paling tidak disukai oleh banyak orang, yaitu sombong.
Benar tidak? Orang yang sombong dan congkak juga tidak disukai Tuhan!
Bahkan, pada kitab Nabi Yesaya 29:20 tertulis demikian: "Sebab orang
yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan
semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan," Hiii.... ngeri kan?
Contoh orang sombong ada di humor ini. Yuk, simak ceritanya! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2039. PENGACARA DALAM MASALAH
Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, seorang pengacara yang masih
mabuk oleh minuman keras menabrak mobil yang berada di depannya.
Pengacara ini keluar dari mobilnya dan dengan gayanya yang khas ia
berkata, "Anak muda, nampaknya kau berada dalam masalah besar. Aku
seorang pengacara!" Si sopir mobil yang ditabrak membuka kaca pintu
mobilnya lalu berkata, "Nampaknya kau yang dalam masalah. Aku seorang
hakim!"
[Sumber: Manna Sorgawi, Oktober 2006]
"Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, ia berlaku
dengan keangkuhan yang tak terhingga." (Amsal 21:24)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+21:24 >
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e-Humor 2040/Maret/2012
RAJA BELI CENDOL
Shalom,
Pernah minum es cendol? Hm... minuman ini pasti menggoda lidah kita
saat cuaca panas terik. Rasanya yang manis dan dingin dapat
menyegarkan tubuh kita. Nah, pada humor hari ini, si cendol ternyata
sedang menggoda lidah seorang anak, dan menimbulkan cekcok di antara
si anak dan si penjual! Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk, langsung
disimak! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2040. RAJA BELI CENDOL
Seorang anak kecil yang memiliki uang seribu rupiah mendatangi abang
tukang cendol.
Anak: Bang, beli cendol seribu rupiah!
Abang tukang cendol mengambil gelas dan hanya mengisi setengah gelas.
Anak: Bang, kok cuma setengah gelas?
Abang: Duit kamu cuma mampu segitu, Dek.
Anak: Wah, jangan gitu dong, Bang. Abang tidak tahu ya, pembeli adalah
raja!
Abang: Owalah, Dek. Raja kok beli cendol.
[Sumber kiriman dari penggemar facebook: Jefriyanta Sitepu
http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10151304903465503]
"Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan, ya, orangorang sombong akan direndahkan." (Yesaya 5:15)
< http://alkitab.sabda.org/?Yesaya+5:15 >
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e-Humor 2041/April/2012
NAIK TROTOAR
Shalom,
Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir bulan April. Ya,
waktu cepat sekali berlalu. Sudahkah kita menggunakan waktu yang kita
punya dengan efisien? Pertanyaan yang sama rasanya tepat juga
disampaikan ke sepasang suami istri pada humor kali ini. Waktu mereka
terbuang karena masalah yang mereka alami. Masalah apa, sih? Simak
humor berikut ini ya biar tidak penasaran!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2041. NAIK TROTOAR
Sambil tetap mengemudi, seorang nyonya berkata kepada suami di
sebelahnya.
"Lihat! anak ini barangkali gila. Sudah sekian meter ia tetap berlari
di depan mobil kita. Minta ditabrak kali, ini anak!"
"Apa yang harus kulakukan, Pak?"
"Secepatnya turun dari trotoar!" teriak sang suami.
[Sumber: Buku Pintar Ketawa, hal. 87]
"Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan."
(Efesus 5:22) < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:22 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu ini 120: "Kue apa yang sering jadi tontonan orang banyak?"
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Kue Bolu/Tart
- Manuel Purba < purba.manuel(at)xxx > = Kue ulang tahun
- Fanny < fanny_hosea(at)xxx > = Kue Ulang Tahun atau Kue Pernikahan
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Kueda Lumping a.k.a Kuda Lumping
- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = Kue pengantin, Gbu.
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Kue Ulang Tahun
- Edy (F & A, Comm Farm, Medan) < edy(at)xxx > = Kue Tar
- Henny Khuan < henny_iksm(at)xxx > = Kue Thar...
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = Kueda Luemping...wekekeke
Jawaban e-Humor: Kue Tar
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu, kog ada kuda lumping juga ya? hehehe... :)
Nah, silakan jawab kuis edisi kali ini :)
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Kuis minggu lalu 121: "Siapakah nama perempuan yang dibangkitkan Petrus?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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!
STOP PRESS: PELATIHAN PENULIS RENUNGAN KRISTEN
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) akan mengadakan Pelatihan Penulis
Kristen, dengan tema "Menulis Renungan dengan Software SABDA". Tujuan
pelatihan ini adalah untuk memperlengkapi para penulis renungan
Kristen dengan ketrampilan alkitabiah, bagaimana menggali firman Tuhan
secara bertanggung jawab.
Untuk mendaftarkan, peserta harus melampirkan tulisan renungan karya
sendiri yang pernah ditulis di media cetak (warta gereja, buletin/
majalah gereja, dll.) maupun di media elektronik (situs, blog pribadi,
dll.). Pada saat pelatihan, peserta juga wajib membawa laptop.
Pelaksanaan pelatihan:
Hari/Tanggal: Senin Selasa, 7 8 Mei 2012
Waktu: Pkl. 17.00 21.00 WIB
Tempat: Gedung Serbaguna GKJ Joyodiningratan
Jl. Gatot Subroto 222, Surakarta
Biaya: Rp. 50.000,(Dapat ditransfer ke: BCA -- Yulia Oeniyati: 0790266579)
Pendaftaran: SMS/telepon -- 081210052111/085647384841,
email -- < penulis(at)sabda.org > dengan melampirkan bukti transfer.
Silakan sebarkan info ini ke teman-teman Anda yang lainnya.
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e-Humor 2042/Maret/2012
KORBAN FACEBOOK
Shalom,
Apakah Anda punya akun di Facebook? Zaman sekarang jarang sekali ada
orang yang tidak memunyainya. Dari usia anak-anak sampai orang tua,
rata-rata punya akun di Facebook. Kali ini, Redaksi mendapatkan humor
kiriman dari penggemar Facebook e-Humor. Bagi pelanggan yang juga
ingin mengirim humor, jangan ragu-ragu, langsung dikirim saja :>
Selamat menyimak, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2042. KORBAN FACEBOOK
Polisi: Maaf, apa benar ini dengan Bapak Ucok? Kami dari kepolisian.
Apa benar Bapak memiliki saudara bernama Benget?
Ucok: Ya. Benar, Pak.
Polisi: Dia korban "tabrak lari", dan sekarang tidak sadarkan diri.
Kami mohon Bapak ke Rumah Sakit Umum sekarang untuk memastikan bahwa
memang benar itu saudara Bapak.
Ucok: Waduh... Maaf, Pak. Saya sedang berada di luar kota. Bapak punya
akun Facebook tidak?
Polisi: Punya, kenapa?
Ucok: Begini saja, Pak. Bapak foto orang tersebut, kemudian Bapak
upload fotonya, lalu tag nama saya "UCHOK Chayank ChemUwa". Kalau
betul itu foto saudara saya, nanti saya LIKE. Oke, Pak ya!
Sumber: Kiriman dari Donni Harapan Manik
< http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10151304941705503 >
"dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." (Filipi 2:4)
< http://alkitab.sabda.org/?Filipi+2:4 >
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e-Humor 2043/Mei/2012
PEMABUK NAIK TAKSI
Shalom,
Selamat berjumpa kembali pada bulan yang baru :) Kali ini, redaksi
menampilkan empat tokoh humor. Topik pembahasannya tentang "mabuk".
Nah, pelanggan terkasih, silakan simak kisah jenaka para tokoh ini,
akan tetapi jangan meniru kelakuan mereka ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2043. PEMABUK NAIK TAKSI
Suatu malam ada 3 orang pemabuk naik taksi. Karena si sopir taksi tahu
mereka sedang mabuk berat, dia hanya menyalakan mesin lalu
mematikannya lagi.
Sopir: Udah sampai mas.
Pemabuk 1: (Keluar dan memberikan uang lima ribu rupiah.)
Pemabuk 2: Terima kasih (sambil keluar dari taksi).
Pemabuk 3: Woi, Pak!
Sopir taksi takut kalau-kalau dia ketahuan bohong.
Sopir: (Gemetaran) Kenapa, Mas?
Pemabuk 3: Kalau bawa taksi jangan ngebut-ngebut dong, Pak. Aku hampir
mati ketakutan, nih!
[Sumber kiriman dari: Yeska Tya
< http://www.facebook.com/sabdahumor/posts/10151308785205503 >]
"Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman
yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram."
(Hakim-Hakim 13:4) < http://alkitab.sabda.org/?Hak+13:4 >
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e-Humor 2044/Mei/2012
KEDUA UJUNG
Shalom,
Bagaimana kabar Saudara? Kiranya dalam keadaan baik-baik saja. Redaksi
menemukan fakta bahwa merokok menyebabkan dampak POSITIF, yaitu
POSITIF kanker, POSITIF serangan jantung, POSITIF gangguan kehamilan,
juga POSITIF membuat "kantong kering"! Apakah hubungannya dengan humor
hari ini? Langsung saja disimak, ya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2044. KEDUA UJUNG
Harto, seorang pecandu rokok akhirnya bertobat. Pandu, yang menjadi
teman merokoknya mulai penasaran, bagaimana si Harto berhenti merokok.
Pandu: To, siapa yang bisa menghentikanmu merokok?
Harto: Oh, istriku.
Pandu: Bagaimana dia melakukannya?
Harto: Jika aku ingin merokok, dia yang menyalakan api... pada kedua
ujungnya.
[Sumber: Redaksi]
"Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan
kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan
kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah."
(Yeremia 33:6) < http://alkitab.sabda.org/?Yeremia+33:6 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 121: "Siapakah nama perempuan yang dibangkitkan Petrus?"
- Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = Tabita, dalam Bahasa Yunani
`Dorkas` :)
- Lestari Putrisito purba < lestari.putrisito(at)xxx > = Tabita
(Dorkas, dalam bahasa Yunani)
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Tabita/Dorkas di Yope
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Tabita
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Tabita atau Dorkas Kis 9: 36 - 41
- Ika Faoth < pupay_faoth(at)xxx > = Kalo ga salah perempuan yang di
bangkitkan Petrus adalah "Dorkas" hehehehe
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Tabita
(Kisah Para Rasul 9:40)
Jawaban e-Humor: Tabita/Dorkas
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Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu, jawabannya benar semua :) Nah, silakan
jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 122: "Siapakah nama wanita yang menyembunyikan 2
pengintai Yerikho?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2045/Mei/2012
ANAK HEBAT
Shalom,
Bagi seorang ibu, memuji anak adalah hal yang harus dilakukan untuk
menghargai hasil kerja keras si anak dalam menyelesaikan
tugas-tugasnya. Apakah Anda sudah melakukannya? Humor kita hari ini
tentang seorang ibu yang sedang bangga terhadap anaknya. Yuk, silakan
disimak. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2045. ANAK HEBAT
Ada seorang ibu yang membanggakan anaknya kepada seorang kenalan baru.
Ibu: "Anakku adalah anak yang luar biasa hebat!"
Teman: "Dia tidak merokok atau terlibat narkoba?"
Ibu: "Tidak, dia tidak merokok dan tidak terlibat narkoba."
Teman: "Dia tidak pernah pulang sampai tengah malam?"
Ibu: "Tidak, dia selalu ada di rumah."
Teman: "Dia tidak kecanduan main PS sampai larut malam?"
Ibu: "Tidak, dia selalu tidur lebih awal dan tidak main PS."
Teman: "Wow, aku pikir memang anakmu adalah anak yang luar biasa.
Berapa usianya?"
Ibu: "Baru jalan 2 tahun!"
[Sumber diambil dan disunting dari: Majalah Manna Sorgawi, Oktober 2006]
"Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan
barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." (Lukas 14:11)
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+14:11 >
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e-Humor 2046/Mei/2012
KEBUN BUNGA
Shalom,
Menyayangi sesuatu yang diusahakan dan dijaga dengan baik adalah hal
yang wajar. Namun, akan menjadi tidak wajar jika rasa sayang itu
merugikan orang lain. Ingin melihat contoh kasusnya? Silakan simak
humor berikut ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2046. KEBUN BUNGA
Seorang pengusaha menelepon dinas pemadam kebakaran, "Ini pemadam
kebakaran?"
"Ya," jawab Kepala petugas dengan sigap.
"Begini," kata orang itu, "Aku memunyai sebidang kebun yang baru saja
kutanami dengan bibit-bibit bunga..."
"Di mana kebakarannya?" tanya Kepala petugas.
"Beberapa bunga-bunga itu sangat mahal harganya, dan..."
"Bung," potong Kepala petugas tak sabar, "Anda ingin berbicara dengan
toko bunga?"
"Oh, bukan!" jawab orang itu, "Rumah tetanggaku kebakaran, dan aku
ingin meminta Anda agar hati-hati dengan kebun bungaku, jika datang ke
sini."
[Sumber diambil dari: Kau yang Tertawa Tadi?, hal. 20]
"Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut
akan Allahmu, sebab Akulah TUHAN, Allahmu." (Imamat 25:17)
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+25:17 >
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e-Humor 2047/Mei/2012
ORANG INDONESIA ASLI
Shalom,
Setiap melakukan kesalahan, selalu saja ada alasan yang dapat
dicari-cari untuk membela diri. Itulah natur manusia. Mari simak
humor hari ini, untuk melihat satu contoh kecil kecenderungan manusia
untuk membela diri. Tuhan memberkati.
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida Welni Dana
< http://humor.sabda.org/ >
2047. ORANG INDONESIA ASLI
Seorang siswa ditegur wali kelasnya, karena nilai rapor untuk Bahasa
Inggris sangat kurang dan tidak pernah ada kenaikan. "Sebenarnya, kamu
anak pandai. Tetapi kenapa nilai bahasa Inggrismu sangat rendah?"
"Karena saya orang Indonesia asli, Pak."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, hal. 156]
"Ada banyak -- entah berapa banyak -- macam bahasa di dunia; sekalipun
demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang
tidak berarti." (1 Korintus 14:10)
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+14:10 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 122: "Siapakah nama wanita yang menyembunyikan 2
pengintai Yerikho?"
- David < pandj(at)xxx > = Rahab
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Rahab
- Rina Sihotang < if09013(at)xxx > = Rahab :)
- Natalia Lumiling < nlumiling(at)xxx > = Rahab
- Cuk Wui < cuk.wui(at)xxx > = Rahab (Yosua 2:3)
- Indriatmo Atmo < indriatmo_atmo(at)xxx > = Rahab
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Namanya "Rahab" (Yos 2:1)
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = Rahab ya
- Royke Tumilaar < roytumilaar(at)xxx > = Rahab
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Rahab
- Marthen Neolaka < marthenneolaka(at)xxx > = Rahab
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Rahab (Yosua 2:1-9)
- Don Siagian < don.siagian(at)xxx > = Rahab
- Mudarwan < yangcie(at)xxx > = Rahab
Jawaban e-Humor: Rahab
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
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menjawab kuis minggu lalu, jawabannya benar semua :) Nah, silakan
jawab kuis edisi kali ini :)
Kuis minggu ini 123: "Aku ada di awal `Penderitaan` dan ada di akhir
`Hidup`, apakah aku?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2048/Mei/2012
PEDAGANG OH PEDAGANG
Shalom,
Pekerja apa yang sering kita temui di jalan? Selain sopir, pastilah
mereka yang bekerja sebagai pedagang -- entah pedagang kaki lima,
pengasong, dll.. Salah satu pelanggan e-Humor membagikan
"pernyataan"-nya mengenai beberapa pedagang kepada redaksi. Silakan
disimak ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2048. PEDAGANG OH PEDAGANG
1. Pedagang yang TIDAK BISA DITAWAR adalah penjual roti. Promosinya:
"Roti tawar... roti tawar..." tapi tidak boleh ditawar.
2. Pedagang yang PALING NEKAT adalah penjual gas. Sudah tahu jalanan
menurun masih saja bilang "Gas... gas..." bukannya "Rem...rem..."
3. Pedagang yang KURANG KERJAAN adalah penjual nasi goreng. Nasi sudah
matang masih saja digoreng.
4. Pedagang yang TIDAK KENAL KATA MENYESAL adalah penjual bubur. Nasi
sudah menjadi bubur masih dijual juga.
5. Pedagang yang PALING ANEH adalah pedagang ikan. Ikan mati dibilang
ikan segar.
6. Pedagang yang TIDAK BELAJAR MATEMATIKA yaitu tukang cetak foto.
Ditanya 3X4 berapa, dia jawab 500.
[Sumber kiriman dari: SS Putra < s_s_putra(at)xxx >]
"Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat
upah." (1 Korintus 3:14) < http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:14 >
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e-Humor 2049/Mei/2012
DILAMAR
Shalom,
Bagi para wanita, siapa sih yang tidak "berbunga-bunga" kalau
pasangannya memberikan hadiah yang mewah dan mahal? Seperti yang
dialami oleh tokoh humor kita hari ini. Akan tetapi, dia mengalami
pergumulan dalam keadaannya itu. Penasaran? Yuk, simak langsung
ceritanya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2049. DILAMAR
Warni bercerita ke ibunya, "Bu, mas Bedhor itu sayang banget sama aku
lho. Waktu Valentine yang lalu, dia membelikan aku HP yang mahal.
Ulang tahunku kemarin, dia memberikan mobil mewah. Lusa, dia akan
mencicilkan rumah tipe 70. Dan kemarin, dia melamar aku, `Warni, bulan
Mei ini kita harus nikah ya, jangan jawab maybe yes, maybe no.` Aku
harus bagaimana, Bu?"
Ibunya terkesima, karena setahunya mas Bedhor itu baru kenal Warni
belum 3 bulan.
"Nak, setidaknya kamu harus melihat ayahnya Bedhor dulu, sayang. Amati
dan perhatikan baik-baik orang tuanya. Kemudian bertanyalah kepada
dirimu sendiri, apakah kamu masih mau menikah dengan dia. Tiga puluh
tahun lagi dia akan persis sama dengan ayahnya itu."
Warni menjawab kalem, "Itu rumus kuno yang diulang-ulang yang Ibu
dapat dari nenek `kan? Tapi mas Bedhor tidak akan tahan selama itu,
Bu. Umurnya aja sekarang sudah 64."
[Sumber kiriman dari: Hari Prasetio < prasetio.hari(at)xxx >]
"Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada."
(Lukas 12:34) < http://alkitab.sabda.org/?Lukas+12:34 >
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e-Humor 2050/Mei/2012
SAKIT GIGI
Shalom,
Ketika kata-kata tidak disampaikan dengan benar, maka akan menimbulkan
salah paham bahkan pertengkaran! Jadi, apabila Anda ingin menyampaikan
suatu pesan tertentu kepada lawan bicara Anda, usahakan dia mengerti
dengan baik apa yang Anda maksudkan. Kalau tidak demikian, maka hal
yang terjadi bisa saja seperti humor hari ini. Penasaran? Yuk,
langsung simak saja. Jangan lupa untuk menjawab kuis yang sudah
terpampang pada kolom bawah ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2050. SAKIT GIGI
"Sakit gigi yang saya derita ini sudah tak tertahankan lagi. Apakah
kau tahu di mana dokter gigi yang baik?"
"Kau tak perlu ke dokter gigi. Kemarin saya juga menderita sakit gigi
yang hebat. Tapi kemudian istri saya datang, menaruh tangannya di bahu
saya, memeluk saya, lalu mencium saya. Hebatnya, dalam sekejap saja
semua rasa sakit itu lenyap. Mengapa kau tidak mencoba hal yang sama?"
"Okay! Kalau begitu di mana saya bisa menemui istrimu?"
[Sumber: Mama Papa Hua Ha Ha Ha, hal. 34]
"Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya,
atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau
lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu."
(Ulangan 5:21) < http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+5:21 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 123: "Aku ada di awal `Penderitaan` dan ada di akhir
`Hidup`, apakah aku?"
- Dewi Wahyuningsih < wndewi(at)xxx > = "P"
- Cuk Wui < cuk.wui(at)xxx > = huruf "P"
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = huruf P.
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = alpha dan omega
- Wiji Lestari < wiji_lt(at)xxx > = P
- Ronlei P Panggabean < ronlei.panggabean(at)xxx > = Huruf P
- Hengky < hengkyr(at)xxx > = Jawabannya adalah huruf P
- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = huruf "P"
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = P (Huruf P)
- Stephanie < ssw_692(at)xxx > = Allah
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- Dorti M.T Panjaitan < dorti.panjaitan(at)xxx > = Huruf "P"
- Melia Florentina < melia(at)xxx > = Huruf P
- Donny < donny_1406(at)xxx > = Huruf "P"
- Inriaty J. < inri_js(at)xxx > = huruf `P`
- Haniel < hanielkw(at)xxx > = Huruf P lah yauw :p
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Aku adalah "Kasih"
Jawaban e-Humor: Huruf "P"
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Semua penjawab hampir menjawab dengan
tepat, yang jawabannya salah jangan kecewa ya, coba lagi jawab kuis
selanjutnya :)
Kuis minggu ini 124: "Daun apa yang menempel pada manusia?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2051/Mei/2012
GAGAP
Shalom,
Apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang sulit berbicara
dengan lancar? Mereka sering direndahkan dan dianggap lemah oleh orang
lain. Akan tetapi, berbeda dengan humor hari ini. Seorang yang gagap
dianggap mampu dan diberi tanggung jawab oleh teman-temannya. Mau tahu
kisahnya? Langsung disimak saja ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2051. GAGAP
Pada suatu musim liburan, ada sekelompok siswa yang akan pergi
berkemah di kaki gunung. Dan kebetulan sekali penanggung jawab sie
perlengkapan agak gagap dalam berbicara. Sebelum berangkat semua sie
diperiksa oleh ketua rombongan.
Ketua: "Seksi kesehatan siap?"
Sie kesehatan: "Siap, Pak. Semua sudah tersedia dan cukup untuk
keperluan selama berkemah."
Ketua: "Seksi transportasi?"
Sie transportasi: "Oke, Bos. Malahan kelebihan mobil nih..."
Sampai akhirnya pada Sie perlengkapan.
Ketua: "Kamu gimana perlengkapan dan tenda?"
Sie perlengkapan: "Ss... ss... ssss..."
Belum saja selesai berbicara, langsung dipotong oleh Pak Ketua yang
memang tidak sabaran, "Ya sudah kalau siap, kita langsung berangkat!"
Berangkatlah rombongan ini ke tempat perkemahan. Sesampainya di lokasi,
Ketua: "Ayo bongkar muatan dan siapkan kayu untuk api unggun, makanan,
dan dirikan tenda!"
Di saat semua sie sibuk mengerjakan tugas masing-masing, ketua
mendapati sie perlengkapan masih tenang-tenang saja duduk melihat
teman-temannya yang sibuk.
Ketua: "Mana tendanya? Cepat dipasang!"
Sie perlengkapan: "Kkk... ke... ketinggalan b... bbboss!"
Ketua: "Wah, bagaimana sih kamu? Jadi berabe `kan nggak ada tenda, ya
udah balik lagi ke Jakarta saja deh!"
Sie perlengkapan: "Ttt... tt... ta..."
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Pak Ketua: "Udah deh keburu malam nih, cabut!"
Sesampainya di Jakarta...
Ketua: "Mana tendanya, buruan masukin ke mobil terus cabut balik
ke gunung!"
Sie perlengkapan: "Tt... ttapi gg... gg...?"
Pak Ketua: "Apa lagi?"
Sie perlengkapan: "Tt... tapi... gu... gu... gue bb... bercanda kok."
[Sumber diambil dan disunting dari: Guruku Super Lucu, hal. 11-13]
"Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan
dan kecelaannya." (Amsal 18:13)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+18:13 >
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e-Humor 2052/Mei/2012
DERU MESIN
Shalom,
Pasangan suami-istri sudah sewajarnya saling mendukung. Ketika salah
satu dari mereka memunyai harapan baik yang ingin dicapai, pasangannya
harus membantunya dalam doa dan perbuatan. Seperti yang dilakukan oleh
istri tokoh humor kita hari ini. Apa yang menjadi harapan baik-nya
untuk suami? Langsung simak saja yuk! Tuhan memberkati. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2052. DERU MESIN
"Istriku, aku habis bermimpi menciptakan pesawat terbang yang tidak
mengeluarkan suara," kata insinyur yang kerja di bidang rekayasa
pesawat terbang.
"Hebat, sampai-sampai aku yang tidur di sebelahmu juga tidak mendengar
deru mesinnya."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, Hal. 130]
"Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi
kebaikannya untuk membangunnya." (Roma 15:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+15:2 >
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e-Humor 2053/Mei/2012
TIP BUAT YANG RAGU MENIKAH KARENA BIAYA
Shalom,
Bagaimana kabar Anda menjelang akhir minggu ini? Apakah Anda sedang
mempersiapkan tamasya atau mempersiapkan diri untuk kembali ke gereja?
Segala sesuatu yang akan kita lakukan pasti membutuhkan persiapan yang
matang. Demikian juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang
mempersiapkan hal yang penting, yaitu pernikahan! Nah, humor kali ini
membagikan beberapa tip (seadanya), yang pasti bisa membuat senyum
Anda merekah. :) Selamat menyimak dan selamat menjawab kuis humornya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2053. TIP BUAT YANG RAGU MENIKAH KARENA BIAYA
Di bawah ini tip-tip (seadanya) bagi mereka yang mau menikah, tapi
ragu-ragu karena dihitung-hitung besar juga ongkos untuk berumah
tangga. :)
1. Makan
Dengan asumsi sekali makan Rp 5.000, maka biaya makan 30 hari X 3
kali, sehari X 2 piring (sepiring berdua hanya berlaku saat pacaran,
setelah menikah kembali normal), maka minimum biaya Rp 900.000.
Tip: rajin-rajinlah ke kondangan atau sunatan.
2. Rumah
Kalau tinggal di kontrakan minimal Rp 500.000/bulan.
Tip: tinggallah di "Pondok Mertua Indah", selain bebas uang kontrak,
juga bebas makan, termasuk makan hati.
3. Listrik
Dengan asumsi daya listrik 900 watt dan pakai jetpump, maka anggaran
listrik Rp 100.000/bulan.
Tip: jangan pakai AC, cukup "ac" saja, alias "angin cendela". Jangan
suka main PS. Lebih baik main monopoli, ular tangga, atau halma saja
yang hemat listrik.
4. Transportasi
Dengan asumsi naik motor ke kantor, maka untuk bensin dan servis
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minimal habis Rp 100.000.
Tip: pakailah bensin campur, maksudnya campur dorong, pasti irit, atau
ikutlah "Nebeng Fans Club", dengan alasan mempererat tali silaturahmi.
[Sumber diambil dari: Majalah Manna Sorgawi, Agustus 2007]
"Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu." (1 Petrus 5:7) < http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+5:7 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 124: "Daun apa yang menempel pada manusia?"
- Kennedy < kennedy.Sirait(at)xxx > = Daun Telinga
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Daun Telinga
- Lestari Putrisito purba < lestari.putrisito(at)xxx > = Daun Telinga
- Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Daun Telinga
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = Daun Telinga
- Handi < handi(at)xxx > = Daun Telinga
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Daun Telinga
- Samuel < samuel.vaio(at)xxx > = Daun Telinga
- Joe Susanto < weilin_yohana(at)xxx > = Daun Telinga
- Eunike Lusi < elaw78(at)xxx > = Daun Telinga
- Rina Suryani < rina_sry(at)xxx > = Daun Telinga lah yauw.. :-)
- Bing Tiong Tioe < bttioe(at)xxx > = Daun Telinga
- Wiji Lestari < wiji_lt(at)xxx > = Daun Telinga
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Daun Telinga
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Daun Telinga
- Herlina Citra < linciari(at)xxx > = Daun Telinga
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Daun Telinga
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Daun Telinga
- Rayfan Sanjaya < lazier08(at)xxx > = Daun Telinga
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Daun Telinga
- Telaga < telaga(at)xxx > = Daun Telinga
- Hock Lie Hocklie Rpt < hocklie_rpt(at)xxx > = Daun Telinga
- Marganda Kristianto Purba < mk.purba(at)xxx > = Daun Telinga
- Hendrik < hendrik.hendarto(at)xxx > = Daun telinga
Jawaban e-Humor: Daun Telinga
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Selamat ya! Semua penjawab menjawab
dengan tepat :)
Kuis minggu ini 125: "Siapa ayah dari anak Zebedeus?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2054/Mei/2012
JARANG LEMBUR
Shalom,
Bagaimana perasaan kita yang sudah bekerja, saat mendengar kata
lembur? Pastinya tidak semua pegawai menyukainya, bukan? Tokoh humor
dalam edisi kali ini juga sering lembur sebenarnya. Namun, sekarang ia
sudah jarang melakukannya. Mengapa? Silakan disimak ya! :)
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2054. JARANG LEMBUR
"Dulu kamu sering kerja lembur, mengapa sekarang jarang?" tanya bos
pada anak buahnya.
"Ya. Anggaran belanja saya sudah berkurang."
"Maksudmu?"
"Tiga dari empat istri sudah saya cerai."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, Hal. 183]
"Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan
menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak."
(Ulangan 17:17) < http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+17:17 >
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e-Humor 2055/Mei/2012
HADIAH
Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik, ya. :)
Tema humor kali ini adalah mengenai laptop. Siapa sih yang tidak tahu
benda ini? ... Sayangnya, benda canggih yang berguna ini malah menjadi
barang "tidak halal" di tangan tokoh humor kita! Kenapa demikian?
Simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2055. HADIAH
Udin: Laptop baru tuh?
Bengal: Iya memang.
Udin: Dapat dari mana?
Bengal: Hadiah lomba lari kemarin...
Udin: Hah, yang bener... Siapa saja pesertanya?
Bengal: Aku, pak polisi, sama yang punya laptop...
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi P. <s_s_putra@yahoo.com>]
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e-Humor 2056/Juni/2012
BERCANDA
Shalom,
"Matre", pasti Anda tahu arti kata ini. :) Biasanya, istilah ini
dipakai orang-orang muda untuk menyebut orang yang mereka anggap
materialistis alias berfokus pada hal-hal materi saja. Kisah humor
kita kali ini, sedikit mengajar kita bagaimana menghadapi orang yang
"matre". Langsung simak yuk! Jangan lupa menjawab kuis yang sudah
tersedia ya! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2056. BERCANDA
Cewek: Mulai hari ini kita putus!
Cowok: Kok begitu... (kaget), padahal besok aku mau belikan kamu HP
yang mahal.
Cewek: Hm... (mikir-mikir), aku hanya bercanda kok, Sayang.
Cowok: Oh, sama. Aku juga bercanda.
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi P. <s_s_putra(at)xxx>]
"Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong."
(Amsal 6:12) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+6:12 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 125: "Siapa ayah dari anak Zebedeus?"
- Selia Sari < seliasari(at)xxx > = Zebedeus
- Tea-lover < pongky.hananta(at)xxx > = Ya jelas Zebedeus
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Zebedeus
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Zebedeus
- Candra Gunawan < candragunawan51(at)xxx > = Zebedeus Donk :)
- Jhoni < jhoni.tuerah(at)xxx > = Ya, Zebedeus :)
- Ulah Tri Wibowo < ulah(at)xxx > = Ya, Zebedeus lah...
- Melia Florentina < melia(at)xxx > = Zebedeus
Jawaban e-Humor: Zebedeus
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Selamat ya! Semua penjawab menjawab
dengan tepat :)
Kuis minggu ini 126: "Siapakah nama anak Yakub yang ingin menggantikan
posisi Benyamin untuk menjadi budak?"
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Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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!

100

HUMOR 2012

e-Humor 2057/Juni/2012
KHAWATIR
Shalom,
Dalam Kitab 1 Petrus 5:7 dinyatakan demikian, "Serahkanlah segala
kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu." Namun,
kenyataannya masih banyak orang percaya yang khawatir akan segala
sesuatu dalam hidupnya. Contohnya, ada pada humor edisi hari ini.
Selamat menyimak dan mendapatkan berkat. :) Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2057. KHAWATIR
Seorang pengusaha konfeksi selalu merasa khawatir. Akibatnya, ia
sering tidak bisa tidur pada malam hari. Ia merasa beban hidupnya
makin berat.
Suatu hari, ia memutuskan datang kepada pendetanya untuk konseling
mengenai masalahnya. Ia berkata, "Pak Pendeta, saya benar-benar punya
masalah berat. Saya tidak bisa tidur setiap malam. Apa yang harus saya
lakukan?"
Pendetanya menjawab, "Apa Bapak sudah mencoba melakukan teknik
menghitung domba?" Si pengusaha pulang dan bertekad melaksanakan
nasihat sang pendeta. Seminggu kemudian, ia kembali menemui pendetanya
dengan wajah yang makin kuyu dan lesu, "Pak Pendeta, saya sudah
menjalankan nasihat Bapak. Saya bahkan menghitung domba sampai 20.000
ekor. Tetapi, saya kemudian membayangkan 20.000 ekor domba bisa
menghasilkan 40 kilo benang wol. Itu cukup untuk membuat 30 meter
bahan wol. Bisa dibikin 12.000 setel jas. Padahal, toko saya hanya
muat 2.000 jas. Dengan stok berlebih sebanyak itu, bagaimana saya bisa
tidur?"
[Sumber diambil dari: Senam Mulut Bikin Imut, 52-53]
"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur." (Filipi 4:6)
< http://alkitab.sabda.org/?Filipi+4:6 >
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e-Humor 2058/Juni/2012
KE SURGA
Shalom,
"Waktu kecil dimanja, saat muda foya-foya, sudah tua kaya raya, lalu
mati masuk surga." Pernah mendengar kalimat ini? Sepertinya, enak
sekali ya hidup seperti itu. :) Yang pasti, sebagai orang yang telah
menerima anugerah keselamatan dan memiliki iman percaya kepada Sang
Mesias, kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan kita di surga mulia.
Humor kali ini bercerita tentang surga, langsung simak saja yuk! Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2058. KE SURGA
"Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" tanya pak guru.
"Saya Pak...," teriak murid-murid kecuali si Udin yang diam.
"Yang mau masuk surga berdiri...!" kata pak guru.
Semua murid berdiri, kecuali si Udin.
"Udin, kamu tidak mau masuk surga?" tanya pak guru.
"Mau donk, Pak!" jawabnya.
"Kenapa tidak berdiri?" tanya pak guru.
"Lha, memang mau berangkat sekarang, Pak?"
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi P. < s_s_putra(at)xxx >]
"Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia
yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." (Yohanes 3:13)
<http://alkitab.sabda.org/?Yohanes+3:13 >
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e-Humor 2059/Juni/2012
TELAT UJIAN
Shalom,
Bagaimana kabar pecinta humor? Puji Tuhan, dalam keadaan yang baik,
ya... :) Dalam dunia pendidikan, selalu ada cerita mengenai guru dan
murid-muridnya. Demikian juga dosen dan para mahasiswanya. Publikasi
e-Humor kali ini, memberikan salah satu kisah lucu yang terjadi antara
dosen dan mahasiswa. Silakan disimak, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2059. TELAT UJIAN
Ada 4 orang mahasiswa yang kebetulan telat mengikuti ujian semester
karena bangun kesiangan. Mereka lantas menyusun strategi untuk kompak
memberi alasan yang sama, agar dosen mereka berbaik hati memberi ujian
susulan.
Mahasiswa 1: Pak, maaf kami telat ikut ujian semester.
Mahasiswa 2: Iya, Pak. Kami berempat naik angkot yang sama dan ban
angkotnya meletus.
Mahasiswa 3: Iya, kami kasihan sama sopirnya. Jadinya, kami bantu dia
pasang ban baru.
Mahasiswa 4: Oleh karena itu, kami mohon kebaikan hati Bapak untuk
kami mengikuti ujian susulan.
Sang dosen berpikir sejenak dan akhirnya memperbolehkan mereka ikut
ujian susulan.
Keesokan hari ujian susulan dilaksanakan, tapi keempat mahasiswa
diminta mengerjakan ujian di empat ruangan yang berbeda. "Ah, mungkin
biar tidak menyontek," pikir para mahasiswa. Ternyata, ujiannya cuma
ada 2 soal. Dengan ketentuan, mereka baru diperbolehkan melihat dan
mengerjakan soal kedua setelah selesai mengerjakan soal pertama.
Soal pertama sangat mudah dengan bobot nilai 10. Keempat mahasiswa
mengerjakan dengan senyum-senyum.
Giliran membaca soal kedua dengan bobot nilai 90. Keringat dingin pun
mulai bercucuran.
Di soal kedua tertulis: Kemarin, ban angkot sebelah mana yang meletus?
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi < s_s_putra(at)xxx > ]
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"Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu
orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar."
(Keluaran 23:1) < http://alkitab.sabda.org/?Keluaran+23:1 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 126: "Siapakah nama anak Yakub yang ingin
menggantikan posisi Benyamin untuk menjadi budak?"
- Handi < handi(at)xxx > = Ruben
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Yuda
- Candra Gunawan < candragunawan51(at)xxx > = Ruben
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Yehuda
Jawaban e-Humor: Yehuda
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu :) Silakan menjawab kuis berikutnya :)
Kuis minggu ini 127: "`Tomy adalah bapaknya Tony, jadi Tomy adalah ...
dari bapaknya Tony` Apa isi titik-titik tersebut?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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.

104

HUMOR 2012

e-Humor 2060/Juni/2012
5 ROTI DAN 2 IKAN
Shalom,
Mengasihi sesama adalah hukum kasih yang kedua dan dapat diwujudkan
dalam banyak hal. Contohnya, ada pada humor edisi hari ini. Kepolosan
seorang anak dapat membawa sukacita bagi setiap orang! Langsung simak
saja, yuk! Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2060. 5 ROTI DAN 2 IKAN
Sebuah sekolah minggu sedang mengadakan acara perjamuan kasih.
Anak-anak disuruh membawa makanan untuk dimakan bersama-sama.
"Anak-anak, ayo keluarkan makanan yang sudah kalian bawa," kata guru
sekolah minggu.
"Baik, Bu!" sahut anak-anak.
"Badu, apa yang kamu bawa?" tanya guru saat melihat bungkusan Badu.
"Ini 5 roti dan 2 ikan, Bu."
"Wah, kamu mau menghayati apa yang tertulis di Alkitab ya?"
"Bukan, Bu. Saya membawa makanan ini supaya bisa bertambah dan bisa
dimakan 5000 orang. Jadi, bisa untuk makan se-RT," jawab Badu dengan
polosnya.
[Sumber: Redaksi]
"Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri." (Matius 22:39)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+22:39 >
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e-Humor 2061/Juni/2012
SABUN ROBIN
Shalom,
Menjelaskan sesuatu kepada lawan bicara kita memang harus benar-benar
jelas! Hal itu perlu untuk menghindari kesalahpahaman. Contohnya, ada
di humor edisi kali ini. Silakan disimak. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2061. SABUN ROBIN
Seorang SPG datang ke asrama mahasiswa dan menawarkan barang
dagangannya. Terjadilah percakapan demikian.
SPG: Mas, kalau boleh tahu, mandinya pakai sabun mandi apa?
Mahasiswa: Saya biasanya pakai sabun Robin.
SPG: Kelihatannya rambut Mas hitam mengkilat, pakai sampo apa, Mas?
Mahasiswa: Sampo Robin.
SPG: Untuk membersihkan gigi Mas yang putih bersih itu, pakai pasta
gigi apa?
Mahasiswa: Saya pakai pasta gigi Robin.
SPG: Wah, kelihatannya Mas ini benar-benar konsumen sejati produk
Robin. Nah, sekarang parfum yang Mas gunakan ini?
Mahasiswa: Saya juga pakai parfum Robin, Mbak!
SPG: Wah, menyerah deh. Tapi kalau boleh tahu, Robin ini produk dalam
negeri atau produk luar, kok saya baru dengar?
Mahasiswa: Robin itu teman sekamar saya, Mbak.
[Sumber kiriman dari pelanggan: Septi Sawandi P.]
"Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan." (Amsal 15:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:2 >
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e-Humor 2062/Juni/2012
AKRAB DENGAN KEMISKINAN
Shalom,
Pernahkah Anda melihat, ada seorang yang membawa sesajen ke suatu
tempat yang dianggap "keramat" dan melakukan ritual tertentu? Tujuan
mereka ada bermacam-macam, mungkin ada yang minta kekayaan, keturunan,
kesembuhan, dll.. Tokoh humor kita kali ini berada pada posisi
tersebut! Jangan ditiru ya ... Yuk, simak langsung kisahnya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2062. AKRAB DENGAN KEMISKINAN
Aji Triadi seorang pengusaha kaya raya, baru saja pailit. Semua harta
dan simpanannya ludes. Sampai-sampai istri simpanannya pun amblas.
Dalam usahanya untuk bangkit kembali, ia mencoba berkonsultasi dengan
dukun terkenal.
"Setelah bangkrut begini, bagaimana hari-hari saya, Mbah?"
"Wah, untuk 10 tahun pertama ini cucu akan menderita karena
kemelaratan dan kemiskinan," jawab si Mbah sambil mengelus-elus
jenggotnya, lalu berkata lagi, "Nah, setelah itu..."
"Ya, ya, Mbah, setelah itu bagaimana, Mbah?" potong Aji dengan wajah
harap-harap cemas.
"Ya, setelah itu Cucu akan terbiasa dengan keadaanmu itu, Cu!"
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, hal.169]
"Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya
yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia,
tetapi tidak menurut Kristus." (Kolose 2:8)
< http://alkitab.sabda.org/?Kolose+2:8 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 127: "`Tomy adalah bapaknya Tony, jadi Tomy adalah
... dari bapaknya Tony` Apa isi titik-titik tersebut?"
- Adi Yedija Padang < adiyedijapadang(at)xxx > = Nama
- Anastasia Saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Anak
- Anton Fala < lava.anton(at)xxx > = Nama
- Candragunawan51 < candragunawan51(at)xxx > = Cucu
- Dewi Wahyuningsih < wndewi(at)xxx > = Nama
- Dwi Krismawan < dwi_krismawan(at)xxx > = Nama
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- Ion Genst < ion_genst(at)xxx > = Nama
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = Nama
- Nathanael Hengky < nathanaelhengky(at)xxx > = Nama
- Roi Manson Panjaitan < ryans_110983(at)xxx > = Nama
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Nama
- Tjandra < vtjandra(at)xxx > = Nama
- Ulah Tri Wibowo < ulah(at)xxx > = Nama
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Bapaknya
Jawaban e-Humor: Nama
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Selamat, bagi penjawab yang benar. :) Bagi
yang jawabannya salah, jangan kecewa ya, masih ada kuis berikutnya.
Jawab, yuk!
Kuis minggu ini 128: "Lobang apa yang kembar, terdapat pada anggota
badan manusia?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2063/Juni/2012
DASAR HANTU!
Shalom,
Di Alkitab, kita dapat melihat beberapa cerita mengenai ulah roh jahat
atau setan. Semua kuasa roh jahat itu takluk di bawah kuasa Tuhan
Yesus. Manusia tidak akan dapat menghadapinya jika tanpa pertolongan
dan perlindungan Tuhan.
Sehubungan dengan roh jahat, kami mengajak Sahabat e-Humor untuk
menyimak kisah lucu berikut ini. Semoga menghibur Anda semua. :)
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida Welni Dana
< http://humor.sabda.org/ >
2063. DASAR HANTU!
Seorang dukun dipanggil untuk mengusir hantu di sebuah rumah angker.
Konon, ada sepuluh hantu yang sering mengganggu penghuni rumah
tersebut.
Setelah diteliti, kemudian dukun itu memejamkan mata sambil membaca
mantra pengusir roh jahat. Setelah selesai, dia membuka matanya.
Seketika itu juga sembilan hantu langsung menghilang. Akan tetapi,
masih ada satu hantu lagi.
Lalu dukun tersebut kembali membaca mantranya. Anehnya, hantu itu tak
kunjung pergi. Dukun itu bingung dan berpikir, "Kenapa ya, dia tidak
pergi-pergi juga..."
Tak berapa lama kemudian, 9 hantu yang tadinya pergi kembali lagi
menjemput temannya sambil berkata, "Maaf, Mbah dukun, yang satu ini
tuli...!"
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi P.]
"Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka
sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu." (Matius 12:28)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+12:28 >
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e-Humor 2064/Juni/2012
SAYUR DI RAMBUT
Shalom,
Ketika kita ditegur seseorang, alangkah baiknya jika kita diam dan
memikirkan terlebih dahulu teguran tersebut. Perlu waktu untuk
introspeksi diri dan jangan langsung membalas teguran itu dengan
kata-kata yang menyakiti hatinya. Kami mengajak Anda menyimak humor
kali ini, namun tidak mengajak Anda untuk meniru perbuatannya. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2064. SAYUR DI RAMBUT
Seorang nyonya menjadi sangat marah kepada pembantunya, ketika
menemukan sehelai rambut di dalam sayur yang akan dimakannya.
"Gila!" teriak si Nyonya. "Bagaimana kau ini, sampai ada rambut dalam
sayur. Mana ada yang lebih gila dari ini!"
Si pembantu menjawab, "Ada, Nyonya. Ada yang lebih gila, yaitu, kalau
sayur ini ada di dalam rambut Nyonya."
[Sumber diambil dan diedit seperlunya dari: Buku Pintar Ketawa, hal.66]
"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)
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:17 >
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e-Humor 2065/Juni/2012
SEKRETARIS DIBAJAK
Shalom,
Memiliki akal yang cerdik adalah hal yang menguntungkan. Tapi awas,
kecerdikan itu jangan dipakai untuk hal-hal yang merugikan orang lain.
Contohnya ada pada humor kali ini, silakan disimak.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2065. SEKRETARIS DIBAJAK
Seorang pengusaha sukses ditanya kawannya, "Apa kamu tidak khawatir,
memercayakan berbagai data informasi tentang perusahaan kepada
sekretarismu?"
"Kenapa kamu berpikir seperti itu?"
"Bagaimana kalau sekretaris itu `dibajak` oleh pengusaha sainganmu?"
Dengan santai pengusaha itu menjawab, "Dia memang sudah saya
persiapkan untuk `dibajak`. Oleh karena itu, berbagai data penting
selama ini sengaja saya kacaukan sehingga menyesatkan."
[Sumber diambil dan diedit seperlunya dari: Majalah Humor tahun 1991]
"Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal
membeberkan kebodohan." (Amsal 13:16)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+13:16 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 128: "Lubang apa yang kembar, terdapat pada anggota
badan manusia?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Lobang Telinga
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Lobang Hidung dan Lobang Telinga
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Lobang Hidung ;p
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Lobang hidung
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Lobang Hidung, Lobang Telinga
- Candragunawan51 < candragunawan51(at)xxx > = Hidung :-)
- Dwi Krismawan < dwi_krismawan(at)xxx > = Hidung
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Lubang Hidung
- Wardien Ningsih < wardien.ningsih(at)xxx > = Lubang Hidung dan
Lobang Telinga
- Theos Macdin purba < theosmacdinpurba(at)xxx > = Lobang Hidung
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- Ion Genesis Situmorang < ion_genst(at)xxx > = Lobang Hidung
- Vera < binamandiri(at)xxx > = Lubang Hidung
Jawaban e-Humor: Lubang Hidung dan Lubang Telinga
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Silakan menjawab lagi kuis minggu ini.
Kuis minggu ini 129: "Ada berapa Kitab perjanjian lama?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2066/Juni/2012
NALURI SEORANG HAKIM GARIS
Shalom,
Bekerja merupakan tanggung jawab semua orang yang sudah cukup umur
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam humor kali ini, ada
seorang pria yang mencintai pekerjaannya, akan tetapi pengaruh dari
pekerjaan itu membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Mari
simak kisahnya! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2066. NALURI SEORANG HAKIM GARIS
Rita dan Yonan baru saja melangsungkan pernikahan, setelah keduanya
cukup lama berpacaran. Suatu hari, Rita mengadu ke ibunya dan
mengutarakan niat ingin minta cerai.
Rita: Rasa-rasanya aku sudah tak tahan lagi, Bu.
Ibu: Lho, memangnya ada apa, Nak?
Rita: Mas Yonan itu setiap malam kalau tidur pasti selalu di tepi
ranjang. Sepertinya, dia terbiasa dengan pekerjaannya.
Ibu: Memangnya pekerjaan suamimu itu apa?
Rita: Hakim garis sepak bola, Bu.
[Sumber diambil dari: Koran Solopos, Maret 2002]
"Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah
itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan
dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi."
(Pengkhotbah 9:10) < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+9:10 >
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e-Humor 2067/Juni/2012
WASIT DAN PENGANGGURAN
Shalom,
e-Humor edisi 2067 memuat cerita tentang seorang wasit dan seorang
pengangguran, yang sama-sama mencoba peruntungannya dalam melamar
sebuah pekerjaan. Tidak disangka, ternyata pengalaman dan kemampuan
tidak selalu dapat diandalkan. Mau tahu ceritanya? Silakan menyimak.
Tuhan memberkati.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >
2067. WASIT DAN PENGANGGURAN
Seorang wasit bernama Tio mengajukan surat lamaran kerja ke perusahaan
perlengkapan olahraga terkenal di London. Secara kebetulan, seorang
pengangguran juga mengajukan lamaran ke perusahaan yang sama.
Akhirnya, keduanya diberi soal tertulis. Hasil dari sepuluh
pertanyaan, keduanya hanya salah menjawab satu soal.
Manajer kemudian menghampiri Tio, "Terima kasih atas ketertarikan Anda
bekerja di sini. Namun, kami memutuskan memberikan pekerjaan ini
kepada si pengangguran."
"Tidak bisa. Kami sama-sama menjawab sembilan pertanyaan dengan benar.
Ini adalah perusahaan perlengkapan olahraga dan saya adalah wasit,
jadi saya seharusnya yang diterima. Bagaimana bisa satu jawaban yang
salah, miliknya bisa lebih baik ketimbang punya saya?" ujar Tio
bersikeras.
"Oh, itu sederhana saja. Dalam salah satu soal, si pengangguran itu
menjawab, `Saya tidak tahu`, sementara kamu menjawab, `Saya juga tidak
tahu`," jawab si manajer.
[Sumber diambil dan diedit seperlunya dari: kenaston.com
< www.kenaston.org > (catatan: situs sudah tidak dapat di akses)]
"Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang
yang berbuat curang, adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu."
(Ulangan 25:16) < http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+25:16 >
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e-Humor 2068/Juni/2012
TERLALU MENGADA-ADA
Shalom,
Kesuksesan dan keberhasilan merupakan dua hal yang selalu diimpikan
oleh setiap orang. Siapa sih, orang di dunia ini yang tidak ingin
sukses dan berhasil? Tentunya, setiap kita pasti menginginkannya.
Namun, apabila keinginan itu hanya sebagai keinginan tanpa ada
usaha/tindakan untuk meraihnya, maka hanya merupakan impian yang semu.
Ingin melihat contoh kasusnya seperti apa? Yuk, simak langsung
ceritanya!
Tuhan memberkati
Redaksi Tamu e-Humor,
Desi Rianto
< http://humor.sabda.org/ >
2068. TERLALU MENGADA-ADA
Seorang pemain dan pelatih sebuah klub divisi satu, diwawancarai oleh
reporter sebuah stasiun radio. Klub ini tidak pernah promosi ke divisi
utama. Pertama-tama, sang pewawancara bertanya kepada pelatih. "Apa
yang Anda inginkan untuk 5 tahun ke depan?"
"Saya kira, dalam 2 tahun pertama, kami harus berkonsolidasi. Dua
tahun berikutnya menembus papan atas divisi utama, dan tahun ke-5 kami
menjadi juara."
Kemudian pewawancara beralih kepada si pemain dengan pertanyaan yang
sama. "Saya ingin memenangkan gelar juara liga, juara kompetisi Eropa,
dan tidak pernah kalah selama 5 tahun," jawab si pemain.
"Tapi, tidakkah Anda terlalu mengada-ada?" tanya si pewawancara.
"Memang. Habisnya, pelatih duluan sih yang mulai," ujar si pemain
kalem.
[Sumber diambil dari: www.gloryhunters.co.uk]
"Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului
kejatuhan." (Amsal 16:18) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+16:18 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 129: "Ada berapa Kitab perjanjian lama?"
- Vera < binamandiri(at)xxx > = 39 kitab
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = 39 Kitab
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = 39
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = 37 KITAB
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- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = 39 kitab
- Edy < edy(at)xxx > = 39
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = 39 Kitab
- Ebenhaezer < ebenhaezer(at)xxx > = 39 kitab Gbu
- Ika Widya < ika.widya(at)xxx > = ada 39 kitab
- Theos Macdin Purba < theosmacdinpurba(at)xxx > = 36 Kitab
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = 39 Kitab
- Wardien Ningsih < wardien.ningsih(at)xxx > = 39
Jawaban e-Humor: 39
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan menjawab kuis berikutnya... :)
Kuis minggu ini 130: "Apa yang bisa membuat kamu bisa melihat menembus
dinding setebal apa pun?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2069/Juli/2012
DI SEBELAH
Shalom,
Malu bertanya, sesat di jalan. Berbicara tentang "bertanya", hal
inilah yang sebenarnya sudah dilakukan oleh tokoh humor kita kali ini.
Sayangnya, dia bertanya kepada orang yang salah, sehingga informasi
yang dia butuhkan tidak dia dapatkan. :) Mari kita simak kisahnya.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2069. DI SEBELAH
Seorang pelancong tersesat dan kelaparan, karena baru pertama kali ia
berada di daerah itu. Ia tidak dapat menemukan tempat untuk makan.
Akhirnya, ia bertanya kepada seorang bocah yang bernama Bobby.
Pelancong: Nak, di mana restoran dekat sini?
Bobby: Oh, di sana, Pak. Di sebelah kanan kantor pos.
Pelancong: (Karena masih ragu) Lalu kantor posnya ada di mana?
Bobby: Ya di sebelah kiri restoran, Pak.
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Majalah Humor, Januari 1991]
"Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang
bagaimanapun juga!" (2 Tesalonika 2:3b)
< http://alkitab.sabda.org/?2Tesalonika+2:3b >
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e-Humor 2070/Juli/2012
TAKARAN WAKTU
Shalom,
Puji Tuhan, e-Humor diberi kesempatan lagi menyajikan humor segar,
yang pastinya menjadi berkat, saat Anda bagikan kepada keluarga dan
teman-teman Anda. Tema kali ini tentang waktu, dilihat dari sudut
pandang suami dan istri. Selamat menyimak! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2070. TAKARAN WAKTU
Jika seorang suami berkata, "Sayang, tinggal 2 menit lagi pertandingan
bola ini akan selesai," maka ini adalah jumlah waktu yang sama, ketika
seorang istri berkata, "Sayang, tunggu sebentar lagi ya, saya akan
siap berangkat dalam 2 menit lagi!"
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, 2007]
"Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada
waktunya." (Pengkhotbah 3:1) < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+3:1 >
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e-Humor 2071/Juli/2012
JALAN PINTAS
Shalom,
Bagaimana kabar Pecinta humor? Puji Tuhan, dalam keadaan yang baik ya.
:) Dalam segala hal di hidup kita, selalu ada pelajaran yang bisa
dipetik. Termasuk melalui kisah humor hari ini. Selamat menyimak! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2071. JALAN PINTAS
Suatu ketika, terjadilah perbincangan antara seorang arsitek kaya
dengan rekan bisnisnya.
Henky: Bagaimana Anda dapat membangun vila sebagus ini?
Bogel: Saya membangun dengan mengambil jalan pintas.
Henky: Menggunakan jasa dukun?
Bogel: Bukan. Dengan jalan 2 tahun penjara.
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, hal.98]
"Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang
berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya." (Amsal 28:6)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+28:6 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 130: "Apa yang bisa membuat kamu bisa melihat
menembus dinding setebal apa pun?"
- Herry Swastika < herryswastika(at)xxx > = Jendela
- Kennedy Sirait < kennedy.sirait(at)xxx > = Karena kita punya mata
- Ronlei P Panggabean < ronlei.panggabean(at)xxx > = Jendela
- Dewi Wahyuningsih < wndewi(at)xxx > = Jendela
- Rudini TH Silaban < rudini.harapan(at)xxx > = Iman dan kepercayaan
- Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx > = Selumbar di mata saudaramu
- Ulah Tri Wibowo < ulah(at)xxx > = Asalkan dindingnya dinding kaca
yang Bening dan bersih
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Iman dan Pikiran
Jawaban e-Humor: Jendela
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Jangan kecewa kalau jawabannya belum tepat :) Yuk,
jawab kuis selanjutnya...
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Kuis minggu ini 131: "Apa yang dipunyai kucing, tapi tidak dipunyai
hewan lain?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2072/Juli/2012
SOPIR
Shalom,
Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak
mereka. Entah pendidikan, materi, dan masa depan. Orang tua Reni,
tokoh humor kita kali ini juga berharap anaknya memunyai pasangan
hidup yang terbaik. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung simak
kisahnya, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2072. SOPIR
Reni adalah satu-satunya gadis yang dibanggakan oleh orang tuanya. Dia
sudah punya pacar. Pada suatu malam Sabtu, saat Reni menunggu kekasih
hatinya datang, terjadilah perbincangan dengan kedua orang tuanya
demikian,
Bapak: Setiap malam Sabtu, hanya mobil mewah dan sopirnya yang kemari
menjemputmu. Sekali-kali minta dong, pacarmu datang sendiri. Bapak dan
Ibu `kan ingin bertemu.
Reni: Lho, Bapak dan Ibu `kan sudah kenal orangnya.
Ibu: Mana mungkin, dia `kan belum pernah kemari.
Reni: Masakan Bapak dan Ibu belum tahu, sopir itulah pacar saya.
[Sumber diambil dan disunting dari: Buku Pintar Ketawa hal. 4]
"Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu," (1 Petrus 1:14)
< http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+1:14 >
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e-Humor 2073/Juli/2012
TERSESAT
Shalom,
Tidak dapat dimungkiri, bahwa setiap orang yang menjadi "OKB", alias
orang kaya baru, pasti bisa tergoda oleh sikap sombong. Sama seperti
tokoh humor kita kali ini. Kesombongan membuat dia tidak menghargai
orang lain. Namun, akibat dari sikap itu, dia justru mendapat malu
yang tak terduga. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung simak saja!
:)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2073. TERSESAT
Bembo, OKB (orang kaya baru) yang sombong, mengunjungi sebuah kota
dengan mengendarai mobil mewah. Ia tersesat karena baru pertama kali
ke kota itu. Ia memarkir kendaraannya dan bertanya pada seseorang,
"Hei!" panggilnya dengan tidak sopan, sambil bersandar di jendela
mobilnya, "Mana jalan menuju perusahaan X?"
Orang yang ditanya melihat ke arah Bembo sejenak, lalu berkata
perlahan-lahan, "Tidak tahu."
"Kalau jalan ke stasiun?" Bembo bertanya lagi dengan kesalnya.
"Tidak tahu."
"Kamu banyak tidak tahu, ya?" sindir Bembo.
"Memang," jawab orang itu sambil berpikir, "Tapi saya tidak tersesat."
[Sumber diambil dan disunting dari: Majalah Humor, Maret 1991]
"Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului
kejatuhan." (Amsal 16:18) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+16:18 >

122

HUMOR 2012

e-Humor 2074/Juli/2012
TERBUKTI
Shalom,
Jangan mencuri adalah salah satu hukum yang ada di dalam Alkitab. Akan
tetapi, tokoh humor kita kali ini ternyata melakukannya. Alhasil, dia
mendapatkan akibat dari pelanggarannya itu. Pecinta humor jangan
meniru perbuatannya ya! :) Silakan menyimak kisahnya dan menjawab
kuisnya! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2074. TERBUKTI
Udin: Kenapa kamu berhenti dari pekerjaan terakhirmu?
Bogel: Bos saya menuduh saya mencuri uang Rp 5.000,00.
Udin: Kenapa tidak kau suruh dia membuktikannya?
Bogel: Sudah. Ternyata dia bisa.
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Buku Pintar Ketawa, hal.112]
"Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia
bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya
sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang
berkekurangan." (Efesus 4:28) < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+4:28 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 131: "Apa yang dipunyai kucing, tapi tidak dipunyai
hewan lain?"
- The Kian Djoen < the.kian.djoen(at)xxx > = Kucing jika diberi
imbuhan menjadi benda lain (kemucing). Hewan lain tidak ada yg bisa
- Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Kumis kucing
- Dewi Wahyuningsih < wndewi(at)xxx > = anak kucing
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Meong (suaranya)
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Anak Kucing
- John < john_frc(at)xxx > = suara kucing (meong)
- Don Siagian < don_siagian(at)xxx > = Sembilan Nyawa
- Nathanael Marvin < nathanaelmarvin(at)xxx > = Anak Kucing,
Lidah Kucing, Kumis Kucing!
- Mega Silvia < megasilvia_s17(at)xxx > = Kumis
- Marthin < marthin88(at)xxx > = anak kucing :D
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- Melia Florentina < melia(at)xxx > = Anak Kucing
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = Warung nasi kucing. hihihihi
Jawaban e-Humor: Anak Kucing
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan menjacab kuis berikutnya... :)
Kuis minggu ini 132: "Apa makanan manusia ketika mereka pertama kali
diciptakan?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2075/Juli/2012
JAWABAN TEPAT
Shalom,
Ketika kita berbuat kesalahan, pasti kita akan menerima akibatnya.
Seperti yang dialami oleh tokoh humor kita kali ini. Seorang anak yang
jahil, dan kejahilan itu membuatnya tidak bisa mengikuti pelajaran
sekolah. Silakan disimak ya! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2075. JAWABAN TEPAT
Ibu Roni heran melihat anaknya pulang, padahal masih pukul 09.00.
"Roni, sekarang baru pukul 09.00, kok kamu sudah pulang, ada apa?"
tanya sang ibu.
"Hari ini aku bisa menjawab pertanyaan bu guru dengan benar," jawab Roni.
"Kamu hebat, apa pertanyaannya?"
"Bu guru bertanya, `Siapa yang melempar kapur ke ibu?`"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya: Guruku Super Lucu, hal.102]
"Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat,
menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam
kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci." (Titus 3:3)
< http://alkitab.sabda.org/?Titus+3:3 >
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e-Humor 2076/Juli/2012
JAGOAN KEBOBOLAN
Shalom,
Halo.., apa kabar semuanya? Apa olahraga favorit Anda? Bagi Anda yang
suka sepak bola, pasti sangat senang dan gembira, karena beberapa
waktu lalu digelar perhelatan pesta sepak bola Eropa 2012. Mungkin
juga, setiap malam Anda begadang untuk menyaksikan pertandingan
tersebut.
Dalam edisi e-Humor kali ini, ada humor segar tentang sepak bola. Baca
dulu baru tertawa.
Tuhan memberkati.
Redaksi Tamu e-Humor,
Yonathan Sigit
< http://humor.sabda.org/ >
2076. JAGOAN KEBOBOLAN
Lelaki 1: Anda seorang pemain sepak bola?
Lelaki 2: Benar sekali.
Lelaki 1: Berapa kali Anda pernah memasukkan bola ke gawang?
Lelaki 2: Hm... Lebih dari 50 kali.
Lelaki 1: Wah, kalau begitu Anda pasti seorang bintang sepak bola, dong?
Lelaki 2: Ah, tidak juga. Yang saya tahu, saya ini seorang penjaga gawang.
[Sumber diambil dari: ketawa-ketiwi.com]
"Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang
bebal, mengertilah dalam hatimu." (Amsal 8:5)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+8:5 >
STOP PRESS: BERGABUNGLAH DALAM KELAS DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK)!
Yayasan Lembaga SABDA melalui program PESTA (Pendidikan Elektronik
Studi Teologia Awam) < http://pesta.org > kembali membuka kelas
Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) untuk periode Sep/Okt 2012. Jika Anda
mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas ini, maka Anda akan mendapat
pelajaran seputar pokok-pokok penting dasar iman Kristen, seperti
Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam Kristus.
Tidak hanya itu saja, setelah menyelesaikan seluruh tugas tertulis
dalam modul, Anda akan didaftarkan menjadi peserta kelas diskusi untuk
belajar bersama rekan-rekan yang lain seputar dasar iman Kristen.
Segeralah mendaftar karena kelas diskusi akan dimulai pada 18
September 2012. Cara mendaftarkan diri sangat mudah. Anda tinggal
mengirimkan permohonan mengikuti kelas DIK Sep/Okt 2012 ke Admin PESTA
di alamat email < kusuma(at)in-christ.net >
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Jika Anda ingin mendapatkan modul DIK secara online, silakan akses di:
==> < http://pesta.sabda.org/dik_sil >
Tuhan memberkati!
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e-Humor 2077/Juli/2012
PENEMUAN BARU
Shalom,
Semakin banyak mendapat teman, semakin banyak mendapat informasi.
Susunan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang cocok untuk
menggambarkan pengalaman tokoh humor kita kali ini. Dita memunyai
teman baru, dan dia mendapatkan informasi baru. Informasi itu pastinya
akan menggelitik kita. Penasaran? Langsung simak saja, yuk! Jangan
ketinggalan menjawab kuis humor minggu ini ya! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2077. PENEMUAN BARU
Dito adalah siswa baru di sekolah Dita, Jakarta. Dia berasal dari
Solo. Usai sekolah, Dita memberi tahu ibunya tentang suatu penemuan
baru yang dia dapat dari teman barunya itu.
Dita: Bu, dalam bidang pengetahuan, ada penemuan baru lho.
Ibu: Penemuan apa?
Dita: Hasil persilangan antara pohon kelapa dengan pohon singkong.
Ibu: Jadi, penemuan apa?
Dita: Getuk lindri, getuk goreng, dll..
(Getuk adalah penganan dibuat dari ubi yang direbus, kemudian dicampur
gula dan kelapa lalu ditumbuk bersama)
[Sumber diambil dan disunting dari: The Master of Ngakak, hal.9]
"Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi
orang yang bijak memperhatikan langkahnya." (Amsal 14:15)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+14:15 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 132: "Apa makanan manusia ketika mereka pertama kali
diciptakan?"
- Fitry Sitorus < fitry.sitorus(at)xxx > = Buah-buahan
- Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = segala tumbuh-tumbuhan yang
berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = ASI
- Sri lily Sayekti < srililysayekti(at)xxx > = tumbuh-tumbuhan berbiji
dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Nasi campur yang serba
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lunak..Hehehehe
- Yohanes < yohanes 141(at)xxx > = Buah-buahan ;)
Jawaban e-Humor: Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji (Kejadian 1:29)
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Ada jawaban yang benar dan yang lucu, hehehe...
namanya juga humor. :) Silakan jawab kuis di bawah ini.
Kuis minggu ini 133: "Aku adalah tokoh utama dari sebuah lagu, aku
benda mati, tapi kalau diberi udara aku bisa terbang bebas. Apakah
aku?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2078/Juli/2012
BUNGA KEPALA BAGIAN
Shalom,
Ada istilah suami-suami takut istri, ada juga lagu yang menceritakan
tentang suami-suami takut istri. Tokoh humor kita hari ini juga
memiliki rasa itu, lho... Padahal di dalam Alkitab, istrilah yang
seharusnya `takut`, dalam arti tunduk, kepada suaminya. Tokoh ini
malah kebalikannya, he... he... he.... Selamat menyimak ya. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2078. BUNGA KEPALA BAGIAN
Seorang kepala bagian yang tidak senang bunga, dengan nada berang
membentak sekretarisnya, "Siapa yang meletakkan bunga ini di atas meja
saya?"
"Saya, Pak," jawab sekretarisnya.
"Siapa yang suruh?"
"Istri Bapak."
"Bagus-bagus, ya, bunganya..."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, 114]
"Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar
terhadap dia." (Kolose 3:19) < http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:19 >
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e-Humor 2079/Juli/2012
PROKLAMASI
Shalom,
Semua orang pasti pernah terkantuk-kantuk. Entah karena kecapaian,
bosan, atau memang mengantuk. Rasa kantuk dapat merugikan diri sendiri
ketika rasa itu datang pada waktu yang tidak tepat. Contohnya ada di
humor hari ini. Selamat tertawa.... :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wawhyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2079. PROKLAMASI
Dalam mata pelajaran sejarah, seorang guru menceritakan bagaimana
bangsa Indonesia berjuang memperoleh kemerdekaan bangsa, sampai pada
dideklarasikannya proklamasi Indonesia.
Tiba-tiba, guru bertanya kepada salah seorang murid yang agak
terkantuk-kantuk, "Coba, di mana ditandatangani naskah proklamasi?"
Murid: (Agak tergagap karena bangun tidur) "Saya ra... raasa, di se...
sebelah bawah agak ke kanan, Pak."
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, hal.156-157]
"janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk;"
(Amsal 6:4) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+6:4 >
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e-Humor 2080/Juli/2012
MASIH PUNYA STOK KARTU
Shalom,
Apabila Anda bertemu dengan seseorang yang melakukan kesalahan, tapi
tidak mau terima, malah membuat Anda jengkel, apa respons Anda? Apakah
Anda akan marah? Jika jawaban Anda, "Ya, saya pasti marah," silakan
belajar dari seorang wasit sepak bola, tokoh humor kita kali ini. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2080. MASIH PUNYA STOK KARTU
Seorang pemain dipanggil wasit karena melakukan pelanggaran keras.
Pemain itu kemudian diganjar kartu kuning. "Kartu kuning untukmu!"
teriak si wasit sambil mengacungkan kartu ke arah pemain itu.
"Apa yang bisa Anda lakukan jika tidak ada kartu kuning?" tanya pemain
itu jengkel.
"Oh, kalau tidak ada kartu kuning, aku masih punya tiga kartu merah
lagi di saku. Kamu mau?" kata si wasit dengan tenang.
[Sumber diambil dari: footballjokes]
"Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu
pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan
yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri,
supaya kamu juga jangan kena pencobaan." (Galatia 6:1)
< http://alkitab.sabda.org/?Galatia+6:1 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 133: "Aku adalah tokoh utama dari sebuah lagu, aku
benda mati, tapi kalau diberi udara aku bisa terbang bebas. Apakah
aku?"
- Marthim < marthin88(at)xxx >
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Balon
- Bobby Depari < b_depari(at)xxx > = Balon
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Seruling atau Harmony
- Herlina < herlina(at)xxx > = Balon
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Aku adalah sebuah Nada
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Balon
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = Balon
- Manuel Purba < purba.manuel(at)xxx > = Balon
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- Susan Atika < susana(at)xxx > = Balon, betul kan hehehehe
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Balon Udara
- Anastasia Saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Balon...:)
- Evan Sibero < shikamaru_vanne(at)xxx > = Balon
- Sri Lily Sayekti < srililysayekti(at)xxx > = Balon
- Linna Johari < linna_johari_w(at)xxx > = Balon
- Melia Florentina < melia(at)xxx > = Balon
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = Balon
Jawaban e-Humor: Balon
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Hampir semua pelanggan menjawab dengan
benar. Terlalu mudah ya soalnya? Yuk, jawab kuis berikutnya. :)
Kuis minggu ini 134: "Dokter apakah yang tidak pernah menolong
orang-orang yang sakit?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2081/Juli/2012
DOA PESERTA UJIAN AKHIR
Shalom,
Semua orang pasti pernah khawatir. Sering kali bahkan mengkhawatirkan
sesuatu yang belum terjadi. Hal ini terjadi karena kita
dibayang-bayangi oleh ketakutan akan hal-hal sulit yang menunggu di
depan.
Berdoa merupakan cara yang paling manjur untuk menghilangkan rasa
khawatir itu. Namun, jangan "salah" berdoa, ya! Seperti yang dilakukan
oleh peserta ujian di humor kali ini. Silakan menyimak! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2081. DOA PESERTA UJIAN AKHIR
1. Pikiran yang destruktif.
Ya Tuhan, berikanlah hujan yang besar, guntur yang kuat, agar
gedung ujian atapnya roboh, ruangan kelas banjir, gardu listrik
depan meledak sehingga ujian dibatalkan.
2. Merasa pintar tapi belum PD (percaya diri).
Ya Tuhan, mudah-mudahan gurunya memberikan ujian yang luar biasa
susahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakannya.
Dan buatlah agar semua mengulang tahun depan, sehingga saya sudah
lebih siap.
3. Merasa pintar, parsial, dan oportunis.
Ya Tuhan, buatlah soal ujian yang keluar hanya yang saya pelajari
saja. Saya belum sempat baca semua bahan.
4. Menjadi pesimis.
Ya Tuhan, buatlah teman-teman lain tidak bisa mengerjakan soalnya
karena saya tidak mungkin meminta agar kepintaran saya ditambah
oleh-Mu, ya Tuhan. (Sadar akan kemampuan diri.)
5. Mengharapkan yang tidak baik pada orang lain.
Ya Tuhan, berikanlah sifat pelupa pada guruku kali ini saja, agar
dia lupa kalau hari ini ujian.
6. Murid cerdik.
Pagi-pagi berangkat ke puskesmas, pakai jaket tebal dan syal
penutup leher. Tak lupa bekas kerokan ditonjolkan. "Dok, minta
surat izin sakit 3 hari karena batuk dan demam." Kemudian dipakai
untuk mengurus ujian susulan. (Tapi, saat ujian susulan, gurunya
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memberikan soal yang lebih sulit.)
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, hal.121-122]
"Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena
kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan
untuk memuaskan hawa nafsumu." (Yakobus 4:3)
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+4:3 >
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e-Humor 2082/Agustus/2012
MANDIRI
Shalom,
Sejak dini, anak sudah harus dilatih untuk mandiri. Paling tidak, dia
bisa melakukan tugas-tugas ringan untuk dirinya sendiri. Ketika
beranjak dewasa, mereka sudah terlatih mengurus diri sendiri, sehingga
tidak terlalu banyak merepotkan orang lain, bahkan malah bisa menolong
orang lain. Pelajaran "mandiri" hari ini didapat dari tokoh humor
kita. Silakan disimak. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2082. MANDIRI
Seorang anak pergi ke kantor pos sambil menggenggam amplop di tangan
kiri dan prangko di tangan kanan. Kedua benda itu diserahkannya kepada
petugas.
"Nak, kamu `kan sudah besar. Kamu harus belajar mandiri. Segala
sesuatu untuk keperluan sendiri harus dikerjakan sendiri," kata
petugas.
"Apa yang harus saya kerjakan sendiri, Pak?"
"Kamu harus merekatkan sendiri prangko itu."
"Wah, Bapak salah. Surat itu milik temanku. Jadi, saya bawa pulang
saja biar temanku yang merekatkannya."
[Sumber diambil dari: Majalah HUMOR, Februari 1994]
"Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri."
(Galatia 6:5) < http://alkitab.sabda.org/?Galatia+6:5 >

136

HUMOR 2012

e-Humor 2083/Agustus/2012
SIAPA YANG SUKSES?
Shalom,
Seringnya, menyesali atau kecewa pada sesuatu, datangnya terlambat.
Anda pasti pernah mengalaminya, bukan? Sama seperti yang dialami oleh
tokoh humor kita kali ini. Dia menyesal dan kecewa dalam menentukan
pasangan hidup. Selamat menyimak kisahnya. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2083. SIAPA YANG SUKSES?
Bedhor mengunjungi kakak perempuannya di sebuah kota metropolitan.
Mereka berjalan-jalan dan melewati kompleks perumahan mewah. Kakak
Bedhor menunjukkan sebuah rumah megah bak istana.
"Tuh, rumah si Connie, mantan pacarmu yang gagal kau nikahi. Dia kaya
raya dan menikah dengan temanmu, si Untung."
Bedhor menyesali nasibnya, "Yah, dia kaya pasti karena si Untung sudah
jadi pengusaha besar. Seandainya dia menikah denganku, saat ini dia
harus puas dengan menjadi istri seorang `sales manager` yang hidupnya
serba `nanggung`."
Kakaknya menjawab, "Engkau salah besar. Kalau Connie menikah denganmu,
kamu yang menjadi pengusaha besar, dan Untung menjadi `sales manager`
tanggung."
[Sumber disunting dari kiriman: Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx >]
"Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan
TUHAN." (Amsal 18:22) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+18:22 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 134: "Dokter apa yang tidak pernah menolong orang
orang sakit?"
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Dokter hewan
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Dokter cinta
- Lydia Kurnia < lydia(at)xxx > = Dokter hewan
- Ronlei P Panggabean < ronlei.panggabean(at)xxx > = Dokter Hewan,
hehehe ... yang ditolong bukan orang tapi hewan
- Renni Morena < rmorena(at)xxx > = Dokter hewan
- Ulah Tri Wibowo < ulah(at)xxx > = Menurut saya ya... dokter hewan.
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- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Dokter hewan
- Cakkavati Kusuma < cakkavati.kusuma(at)xxx > = Dokter hewan
- Endang Wilandari < ewsupardan(at)xxx > = Dokter palsu
- Maz Pherry < mazpherry(at)xxx > = Dokter hewan
- Natania Yovela < natania.yovela(at)xxx > = Dokter hewan
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Dokter Hewan
- vera < binamandiri(at)xxx > = Dokter hewan
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Dokter hewan
- Victor Victoria < victorgeez30(at)xxx > = Dokter hewan
- Edy < edy(at)xxx > = Dokter hewan...he8x
- Lay Djaranjoera < lay_dj(at)xxx > = Dokter hewan
- Sri Lily Sayekti < srililysayekti(at)xxx > = Dokter Hewan
- Deky Kupang < sasando_01(at)xxx > = Dokter hewan dong...
- Anastasia Saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Dokter hewan dunk...
karena dia hanya menolong hewan, bukan orang. :)
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Dokter hewan
- Daniel Erwin Hendradjaja < danieleh(at)xxx > = Dokter ahli forensik
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = Dokter hewan atau
dokterandes (Drs.)
Jawaban e-Humor: Dokter hewan
Shalom, terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Banyak yang jawabannya benar, namun ada
juga yang masih salah, hehehe... Jangan kecewa, ya. Jawab kuis
selanjutnya, yuk!
Kuis minggu ini 135: "Aku bukan murid atau mahasiswa, aku tidak pernah
mendapat nilai dari bapak/ibu guru, namun aku disebut pandai. Siapakah
aku?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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e-Humor 2084/Agustus/2012
CEMBURU LEWAT CERMIN
Shalom,
Bagaimana kabar Pecinta humor? Redaksi mengucap syukur karena masih
diberi kesempatan untuk menyapa Anda. Edisi kali ini lebih dikhususkan
bagi pasangan suami-istri. Pelajaran yang bisa diambil ada dua hal.
Pertama, janganlah kasar terhadap pasanganmu. Kedua, janganlah
menyembunyikan sesuatu yang membuat curiga pasanganmu karena bisa
berakibat buruk. Langsung disimak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2084. CEMBURU LEWAT CERMIN
Di sebuah desa terpencil, di atas gunung, tinggallah seorang laki-laki
tua dengan istrinya. Pada suatu hari, laki-laki tua itu mendengar ada
pasar malam di kota terdekat. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali dia
sudah berangkat ke sana. Konon ceritanya, di sanalah laki-laki tua itu
pertama kali melihat cermin. Dengan sukacita dia membeli cermin yang
berukuran saku tersebut.
Tiba di rumah, berkali-kali dengan diam-diam, dia mengeluarkan cermin
itu dari sakunya dan menatap cermin itu berlama-lama, lalu buru-buru
menyimpannya. Tiap kali istrinya bertanya apa gerangan yang
dilihatnya. "Bukan urusan perempuan!" bentaknya.
Tentu saja si istri curiga. Ketika suaminya tidur, pelan-pelan dia
merogoh saku suaminya dan mengeluarkan cermin itu. Dia menatap benda
itu lama sekali, lalu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dia
berkata, "Betul `kan, dugaanku... rupanya dia sudah punya wanita
lain!"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Majalah HUMOR, Februari 1994]
"Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar
terhadap dia." (Kolose 3:19) < http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:19 >
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e-Humor 2085/Agustus/2012
PEMULA TAK TAHU DIRI
Shalom,
Kalau kita menginginkan suatu pekerjaan, pasti kita sudah
mempersiapkan diri dengan baik. Pada saat melamar, kita juga
diwajibkan untuk percaya diri. Tokoh humor kita hari ini ingin bekerja
sebagai seorang kiper, dia sangat percaya diri, namun kebablasan!
Jadinya seperti apa? Yuk, simak langsung kisahnya.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2085. PEMULA TAK TAHU DIRI
Seorang pengurus klub sepak bola tengah mewawancarai calon kiper.
Pewawancara: Jadi, Anda ingin bergabung dengan kami, sebagai kiper?
Calon kiper: Ya.
Pewawancara: Berapa gaji yang Anda minta?
Calon kiper: Saya minta 10 juta sepekan.
Pewawancara: Wah, tinggi sekali. Apakah Anda punya pengalaman?
Calon kiper: Ngg..., Saya belum pernah jadi kiper.
Pewawancara: Lho, Anda ternyata belum berpengalaman jadi kiper, tapi
mengapa ingin digaji 10 juta sepekan?
Calon kiper: Ya wajarlah. `Kan, pekerjaan saya jauh lebih sulit karena
saya belum tahu apa-apa dan belum pernah melakukannya.
[Sumber diambil dan disunting dari: Footballjokes]
"Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah
supaya ia jangan jatuh!" (1 Korintus 10:12)
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+10:12 >
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e-Humor 2086/Agustus/2012
TIDAK, TERIMA KASIH
Shalom,
Apa kabar Pecinta humor? Kita sudah melewati hari Senin sampai Kamis.
Kini saatnya kita menikmati hari Jumat, dengan mengevaluasi pekerjaan
kita sebelum akhir minggu. Mengevaluasi pekerjaan dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Tokoh humor kita kali ini memberi contoh kreatif
bagaimana cara mengevaluasi pekerjaan kita. Langsung simak saja, yuk!
Jangan lupa jawab kuis humornya ya.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2086. TIDAK, TERIMA KASIH
Seorang bocah laki-laki masuk ke sebuah toko. Ia mengambil peti
minuman dan mendorongnya ke dekat pesawat telepon koin. Lalu, ia naik
ke atasnya sehingga ia bisa menekan tombol angka di telepon dengan
leluasa. Ditekannya 7 digit angka. Si pemilik toko mengamati-amati
tingkah bocah ini dan menguping percakapan teleponnya.
Bocah: Ibu, bisakah saya mendapat pekerjaan memotong rumput di halaman
ibu?
Ibu (di ujung telepon sebelah sana): Saya sudah punya orang untuk
mengerjakannya.
Bocah: Ibu bisa bayar saya setengah upah dari orang itu.
Ibu: Saya sudah sangat puas dengan hasil kerja orang itu.
Bocah (dengan sedikit memaksa): Saya juga akan menyapu pinggiran
trotoar ibu dan saya jamin di hari Minggu, halaman rumah ibu akan jadi
yang tercantik di antara rumah-rumah yang berada di kompleks perumahan
ibu.
Ibu: Tidak, terima kasih.
Dengan senyuman di wajahnya, bocah itu menaruh kembali gagang telepon.
Si pemilik toko, yang sedari tadi mendengarkan, menghampiri bocah itu.
Pemilik toko: Nak, aku suka sikapmu, semangat positifmu, dan aku ingin
menawarkanmu pekerjaan.
Bocah: Tidak, terima kasih.
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Pemilik toko: Tapi, tadi kedengarannya kamu sangat menginginkan
pekerjaan.
Bocah: Oh, itu, Pak. Saya cuma mau mengecek apa kerjaan saya sudah
bagus. Sayalah yang bekerja untuk ibu tadi!
[Sumber kiriman dari: Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx >]
"Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat
upah." (1 Korintus 3:14) < http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:14 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 135: "Aku bukan murid atau mahasiswa, aku tidak
pernah mendapat nilai dari bapak/ibu guru, namun aku disebut pandai.
Siapakah aku?"
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Pandai besi
- simanjuntak ripnawanti < ina_simanjuntak(at)xxx > = Pandai besi
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Komputer atau kalkulator
- Rayfan Sanjaya < lazier08(at)xxx > = Tupai
- Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Buku Pintar
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Pandai Besi
- Endang Wilandari < ewsupardan(at)xxx > = Aku adalah pandai besi
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Profesor atau Kelinci ;)
- Eunike Thalia < eunikethalia(at)xxx > = Tuhan Yesus(?)
- Edy < edy(at)xxx > = Profesor ya ? :-)
- Sri Lily Sayekti < srililysayekti(at)xxx > = Dukun
(biasanya disebut orang pandai/orang pintar) iya kan? hehehe.
- Anastasia Saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Guru
- Lay Djaranjoera < lay_dj(at)xxx > = Pandai Besi
- Resti Ekaningtyas < erez_eka(at)xxx > = Buku. :D
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Buku mata pelajaran
Jawaban e-Humor: Pandai besi
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Selamat bagi Anda yang menjawab dengan
benar, bagi Anda yang jawabannya salah, jangan gampang menyerah! Kuis
selanjutnya sudah menunggu jawaban Anda. :)
Kuis minggu ini 136: "Siapakah tokoh Alkitab yang memunyai nama alias
`Israel`?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2087/Agustus/2012
MEMANDANG SEBELAH MATA
Shalom,
Apa yang menarik dari sebuah pertandingan sepak bola? Selain para
pemain yang sedang "bertarung" di lapangan, tingkah polah para
suporter pun tidak kalah seru untuk disimak. Perilaku mereka memang
terkadang lucu, aneh, tapi tak sedikit juga yang menyebalkan. Nah,
tokoh humor pada edisi ini punya ide cemerlang untuk mendapat harga
tiket yang murah. Seperti apa idenya? Boleh disimak, tapi jangan
dicontoh ya!
Tuhan memberkati.
Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2087. MEMANDANG SEBELAH MATA
Acong dan temannya sedang menuju antrean tiket menonton pertandingan
sepak bola tim dari kota A melawan tim dari kota B. Acong sangat
menggandrungi tim dari kota A. Ketika antrean sampai pada teman Acong,
terjadilah percakapan berikut ini.
Teman Acong: Berapa harganya?
Penjual tiket: Lima puluh ribu rupiah.
Teman Acong: Mata saya buta sebelah, Pak. Jadi kubayar separuh saja!
Terjadilah debat antara penjual tiket dengan teman Acong. Akan tetapi,
si penjual tiket mengalah dan memberi separuh harga kepadanya. Lalu
tiba giliran Acong.
Penjual tiket: Mana, lima puluh ribu rupiah!
Acong: Saya juga akan membayar separuh saja.
Penjual tiket: Tidak bisa. Anda tidak buta sebelah!
Acong: Iya, tapi saya cuma memandang tim B dengan "sebelah mata"!
(alias meremehkan tim B).
[Sumber diambil dan disunting dari: irishjokes.co.uk]
"Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN.
Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun
menerima suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita." (2 Tawarikh 19:7)
< http://alkitab.sabda.org/?2Tawarikh+19:7 >
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e-Humor 2088/Agustus/2012
TIP-TIP PENTING SAAT MENCOBLOS
Shalom,
Pada bulan September 2012, warga DKI Jakarta akan melakukan pemilihan
calon gubernur Jakarta. Kita pasti berharap warga ibukota mendapatkan
gubernur yang menyejahterakan rakyatnya. Berbicara tentang pemilihan
umum, redaksi mendapat kiriman humor dari pelanggan mengenai tip-tip
saat mencoblos calon pemimpin. Tip-tip yang diberikan memang
sederhana, tapi pasti akan membuat kita tertawa terpingkal-pingkal.
Selamat tertawa!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2088. TIP-TIP PENTING SAAT MENCOBLOS
1. Tunjukkan kartu pemilih Anda pada petugas TPS, jangan kartu kredit,
Anda bukan sedang di mal. Jangan juga kartu SIM, KTP, Kartu Keluarga,
apalagi kartu remi.
2. Coblos foto pemimpin pilihan Anda, jangan cari foto diri sendiri,
pasti tidak akan ketemu.
3. Jangan membawa telepon kabel ke dalam bilik suara. Nanti dikira
wartel.
4. Masukan kartu suara ke kotak suara, jangan dibawa pulang, baik
kartu suara maupun kotak suara.
5. Untuk memilih, Anda wajib datang ke TPS. Mengirim sms ke 9800
tidaklah berlaku di sini. Ingat ini pemilu, bukan ajang pencarian
bakat.
6. Setelah selesai, celupkan jari kelingking Anda, bukan jari orang
tua, pacar, apalagi jari petugas TPS.
7. Sebaiknya menetapkan pilihan sebelum ke TPS. Jika sudah di bilik
suara, jangan bimbang apalagi galau. Biasanya hanya ada 2 -- 3 bilik
suara yang dipakai untuk ratusan orang, orang Jakarta sudah macet
setiap hari, pasti tidak berharap terjadi kemacetan juga saat hendak
memilih.
8. Jangan mencoret-coret kertas suara dengan kata-kata seperti `Yes`,
`Oye` atau kata-kata apa pun. Ingat itu kertas suara bukan surat
cinta. Yang Anda pilih tidak akan membaca apa pun yang Anda tulis di
sana. Jangan juga tambahkan coretan kumis, kacamata, berewok pada foto
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calon pemimpin walau mereka akan kelihatan lebih keren dengan itu.
9. Gunakan paku yang tersedia untuk melubangi pilihan Anda. Jangan
gunakan jarum jahit atau jarum pentol untuk melobanginya karena
terlalu kecil akan sulit terlihat.
10. Lipat kertas suara sesuai urutannya. Jangan melipatnya menjadi
pesawat atau perahu, itu kertas suara bukan origami. Jangan membawa
pulang kertas suara untuk membungkus cabai.
[Sumber disunting dari kiriman: Septi Sawandi P.]
"Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang
cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang
benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu
menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima
puluh orang dan pemimpin sepuluh orang." (Keluaran 18:21)
< http://alkitab.sabda.org/?Keluaran+18:21 >
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e-Humor 2089/Agustus/2012
SEBUAH KUE KECIL
Shalom,
Melalui humor kali ini, kita belajar bagaimana menjadi orang yang
bertanggung jawab. Jikalau kita sudah menyetujui suatu kesepakatan,
seharusnya kita menaatinya, bukan malah melanggarnya. Hal tersebut
dapat merugikan orang lain! Dan, kita akan disebut orang yang tidak
bertanggung jawab. Simak langsung humornya, yuk! Jangan ketinggalan
menjawab kuis ya. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2089. SEBUAH KUE KECIL
Tiga orang pria memutuskan untuk merantau dengan uang seadanya.
Setelah sampai ke kota yang dituju, uang mereka tinggal sedikit.
Setelah dikumpulkan, ternyata hanya bisa dipakai untuk membeli kue
kecil. Karena terlalu kecil untuk dibagi bertiga, mereka memutuskan
untuk tidur dan kue itu akan dimiliki oleh orang yang bermimpi paling
menarik. Kue itu disimpan di dalam kotak kecil dan ditempatkan di
tengah-tengah posisi tidur mereka.
Ketika mereka terbangun di pagi ini. Pria pertama berkata, "Aku
bermimpi sangat menarik. Aku adalah penguasa seluruh bumi. Kalian
pasti tidak bermimpi lebih menarik dari itu, jadi akulah yang pantas
mendapatkan kue itu."
"Tunggu," kata pria kedua. "Saya bermimpi menguasai seluruh alam
semesta ini, jadi kue itu menjadi milik saya bukan?"
"Saya punya mimpi paling menarik dari kalian semua," sahut pria
ketiga. "Saya bermimpi saya lapar, jadi saya bangun dan makan kue
ini."
[Sumber dari: Redaksi]
"Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan,
yang menjadi penanggung bagi sesamanya." (Amsal 17:18)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+17:18 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 136: "Siapakah tokoh Alkitab yang memunyai nama alias
`Israel`?"
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- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Yakub
- Agnes Melissa Rianata < amr(at)xxx > = Yakub
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Tokoh alkitab yang
mempunyai nama alias Israel adalah Yakub
(Kejadian 32:28 dan Kejadian 35:10)
- Herlina < herlina(at)xxx > = Yakub
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Yakub
- Simanjuntak Ripnawanti < ina_simanjuntak(at)xxx > = Yakub
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Yakub, yang diganti
menjadi Israel ("yang bergumul melawan Allah dan manusia")
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Yakub
- Endang Wilandari < ewsupardan(at)xxx > = Yakub
- John < john_frc(at)xxx > = Yakub
Jawaban e-Humor: Yakub
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Semua jawaban benar. :) Silakan menjawab
kuis selanjutnya.
Kuis minggu ini 137: "Apa nama tempat yang terhindar dari 10 tulah
pada zaman Musa?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2090/Agustus/2012
MENGUKUR TIANG
Shalom,
Apabila kita diberi suatu tugas dari atasan atau dari siapa pun,
hendaklah kita mengerti lebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya.
Kalau tidak demikian, usaha yang kita lakukan akan sia-sia saja,
bahkan menyusahkan rekan kerja kita. Contohnya, ada pada humor kali
ini, silakan disimak. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2090. MENGUKUR TIANG
Roni berjalan-jalan di suatu daerah dekat tempat tinggalnya. Ia
melihat Badu berusaha sekuat tenaga memanjat sebuah tiang dan membawa
alat pengukur.
Roni: Hei, sedang apa kamu!?
Badu: Bosku menyuruhku mengukur tiang ini!
Roni: Mengapa tidak kau letakkan saja tiangnya di bawah?
Badu: Dia (bos) meminta ukuran tingginya, bukan panjangnya!
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://irishjokes.co.uk/jokes/work/8.shtml]
"Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah
matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha
menjaring angin." (Pengkhotbah 1:14)
< http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+1:14 >

148

HUMOR 2012

e-Humor 2091/Agustus/2012
MASIH 10 MENIT LAGI
Shalom,
Adakah di antara Pecinta humor yang selama ini tidak pernah marah?
Pasti tidak ada. :) Kita semua pernah marah. Entah kepada anggota
keluarga, teman, atau orang yang tidak dikenal. Tokoh humor hari ini
sedang marah kepada orang yang tidak dikenalnya. Ingin tahu apa
alasannya? Silakan simak kisahnya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2091. MASIH 10 MENIT LAGI
Seorang lelaki berpakaian jas lengkap dan perlente sedang berjalan
kaki menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba seorang anak membawa seekor
anjing muncul di hadapannya dan bertanya, "Maaf, Om. Boleh tanya `kan.
Sekarang ini pukul berapa, sih?"
Lelaki tersebut melipat lengan kirinya di depan dada, melihat jam
tangannya dan berkata, "Sekarang pukul tiga kurang seperempat."
Si anak mengucapkan terima kasih, lalu berkata, "Tepat pukul tiga
nanti Om boleh mencium anjing saya," katanya sambil melarikan diri.
Lelaki perlente tersebut merasa dilecehkan lalu mengejar si anak dan
anjingnya untuk memberikan pelajaran.
Ketika sedang berlari mengejar, seorang rekan kantor menghentikannya,
"Ada apa kamu lari-lari begitu?" tanyanya.
Sambil menunjuk si anak, lelaki perlente itu bercerita, "Anak itu
bertanya pukul berapa, lalu aku jawab pukul tiga kurang seperempat.
Eee, dia bilang pukul tiga tepat, aku boleh mencium anjingnya."
Temannya melihat jam dan berkata, "Lho, masih 10 menit lagi, kenapa
buru-buru?"
[Sumber diambil dan disunting dari: Guruku Super Lucu, hal.130-131]
"Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu
hanya membawa kepada kejahatan." (Mazmur 37:8)
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+37:8 >
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e-Humor 2092/Agustus/2012
DOA DALAM LARI
Shalom,
Dalam 1 Tesalonika 5:17, dikatakan, "Tetaplah berdoa". Dalam situasi
dan kondisi apa pun tetaplah berdoa. Doa merupakan "alat" komunikasi
dengan Allah. Pada saat kita mengalami masalah, pasti kita memohon
pertolongan-Nya melalui doa, seperti yang dilakukan oleh tokoh humor
kita hari ini. Penasaran dengan masalah apa yang dia hadapi dan apa
yang dia doakan? Langsung simak saja, yuk! Jangan lupa menjawab kuis
humornya. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2092. DOA DALAM LARI
Seorang laki-laki berlari-lari menuju stasiun mengejar kereta api yang
sudah siap mau berangkat. Sambil lari, ia berdoa, "Ya, Tuhan,
tambahkanlah kekuatanku, supaya aku sampai ke stasiun sebelum kereta
berangkat."
Tiba-tiba ia tersandung dan jatuh. Sambil memandang ke langit, ia
mengeluh, "Tetapi, ya, Tuhan, aku tidak minta didorong!"
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, hal. 178]
"Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena
kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan
untuk memuaskan hawa nafsumu." (Yakobus 4:3)
< http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+4:3 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 137: "Apa nama tempat yang terhindar dari 10 tulah
pada zaman Musa?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Serunai
- Candragunawan51 < candragunawan51(at)xxx > = Gosyen
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Tanah Gosyen
Jawaban e-Humor: Gosyen
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis selanjutnya. :)
Kuis minggu ini 138: "Apa tulah ke empat untuk bangsa Mesir?"
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Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2093/Agustus/2012
KATAK PERCOBAAN
Shalom,
Saya selalu terpukau saat membaca buku mengenai kehidupan seorang
ilmuwan. Mereka bersusah payah meneliti suatu hal hingga tercipta
pengetahuan baru yang berguna bagi kehidupan manusia. Tentu saja, kita
pasti setuju bahwa sekelompok ilmuwan adalah orang-orang pintar dalam
bidangnya. Juga banyak ilmuwan hebat yang tetap memercayakan hidup
mereka pada Tuhan.
Nah, humor edisi kali ini juga bertemakan ilmuwan. Mau tahu "sehebat"
apa sang ilmuwan? Simak sajian Senin ini sampai habis ya!
Tuhan memberkati.
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2093. KATAK PERCOBAAN
Seorang pria mengaku bahwa dia adalah seorang ilmuwan. Dia berasal
dari universitas yang tidak terkenal, di daerah pedesaan. Dia
melakukan percobaan tentang bagaimana katak bereaksi terhadap stimulus
manusia.
Pria itu menjelaskan, "Awalnya katak melompat 16 kali dengan 4 kaki.
Ketika saya memotong 1 kaki, dia hanya bisa melompat 12 kali. Lalu,
aku memotong 1 kaki lagi dan berteriak, `Lompat!`, hasilnya katak
berkaki 2 itu hanya bisa melompat 9 kali. Kemudian, saya mencoba lagi
untuk memotong kaki bagian kiri. Alhasil, katak dengan 1 kaki hanya
bisa melompat 6 kali. Akhirnya, saya memotong kaki terakhir dan
berteriak, `Lompat!`, katak itu tidak bergerak sama sekali. Oleh
karena itu, saya menyimpulkan bahwa katak tanpa kaki, tuli!"
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://irishjokes.co.uk/jokes/work/8.shtml]
"Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan." (Amsal 15:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:2 >
STOP PRESS: LOWONGAN SABDA 2012 -- IT FOR GOD
Apakah Anda orang Kristen yang terpanggil untuk memakai talenta Anda
bagi kemuliaan Tuhan? Bergabunglah dengan SABDA sekarang juga! Yayasan
Lembaga SABDA < http://ylsa.org > adalah yayasan Kristen non-profit,
non-komersial, dan interdenominasi, yang melayani dengan media
komputer dan internet. Saat ini kami membutuhkan beberapa staf yang
punya kemampuan dan punya beban pelayanan.
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STAF IT
1. Programmer Komputer
a. Menguasai bahasa pemrograman komputer.
b. Memiliki kemampuan logika, matematika, dan testing/debugging
2. Web Designer (Situs/CMS) & Web Designer (Grafis)
a. Menguasai (X)HTML/CSS/PHP/MySQL,dll. (WD Situs)
b. Menguasai tools grafis (WD Grafis)
c. Memiliki pengalaman dengan situs dinamis/interaktif dan CMS design.
3. Database Administrator/Designer
a. Menguasai MySQL/MS SQL/Oracle
b. Berpengalaman dengan database: admin, design, atau programming
maintenance dan bisa tools untuk data conversions/data entry.
4. IT/MIS (Sysop, Hacker, PM, SA, NetAdmin, HDWR)
a. Menguasai sistem jaringan teknologi informasi.
b. Memiliki pengalaman luas dengan sistem TI.
EDITOR & PENERJEMAH
a. S1 bahasa Indonesia (editor).
b. DIII/S1 Sastra Inggris (penerjemah).
c. Memiliki kemampuan menulis dengan baik.
d. Memiliki pengalaman menerjemahkan atau menyunting naskah.
HUMAS/PUBLIC RELATIONS
a. DIII/S1 Komunikasi Massa (atau sejenis).
b. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
c. Memiliki pengalaman pelayanan dan berorganisasi.
Kualifikasi Umum:
1. Seorang Kristen yang mengasihi Tuhan dan punya hati untuk
melayani Tuhan.
2. Memiliki semangat untuk terus-menerus belajar hal-hal baru.
Kirimkan lamaran dan CV Anda ke email:
YAYASAN LEMBAGA SABDA - HRD < cv@sabda.org >
Info lengkap: http://www.ylsa.org/lowongan
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e-Humor 2094/Agustus/2012
NILAI UJIAN
Shalom,
Bagi orang tua, membela anak adalah suatu hal yang wajar. Untuk itu,
orang tua harus belajar membela anak ketika mereka melakukan hal yang
benar. Ketika anak salah, jangan membela kelakuan tersebut, namun
didiklah untuk mengetahui hal yang benar. Pecinta humor yang saat ini
sudah memiliki anak pasti juga sering membela anaknya, bukan? Mari
simak pengalaman lain dalam humor edisi ini. Langsung simak kisahnya,
yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2094. NILAI UJIAN
Seorang istri baru pulang dari perjalanan bisnis, dia bertanya pada
suaminya.
Istri: Bagaimana nilai ujian sejarah George, Pap?
Suami: Oh, tidak begitu baik.
Istri: Kau tidak memarahinya?
Suami: Itu bukan salah George, Mi. Para guru membuat soal-soal mengenai
hal-hal yang terjadi sebelum George lahir!
Istri: ???
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://www.worstjokes.com/jokes/parentjokes/8.shtml]
"Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu." (Amsal 29:17)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+29:17 >
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e-Humor 2095/Agustus/2012
GARA-GARA BAJU
Shalom,
Ketika duduk di bangku sekolah, banyak peristiwa yang sulit untuk
dilupakan oleh kita. Selain hubungan dengan teman sebaya, interaksi
dengan guru pasti menjadi cerita yang akan selalu dikenang. Tak jarang
kita mengalami masa-masa yang sulit dengan guru kita. Namun, bukankah
hal tersebut justru membuat kita menjadi pribadi yang kuat? Semoga
humor berikut dapat membangkitkan kenangan indah kita dengan Bapak/Ibu
Guru. Selamat menyimak!
Staf Redaksi e-Humor,
Amy Grace Y.
< http://humor.sabda.org/ >
2095. GARA-GARA BAJU
Seorang guru bertanya kepada salah satu muridnya.
Guru: Din, kenapa kemarin kamu tidak masuk sekolah?
Udin: Begini, Bu. Kemarin `kan saya kehujanan dan baju seragam saya
hanya satu, jadi saya cuci dulu.
Dua hari kemudian, Udin tidak masuk sekolah lagi.
Guru: Din, kenapa kamu tidak masuk sekolah lagi?
Udin: Begini, Bu. Kemarin saya sudah berangkat ke sekolah. Tapi ketika
saya lewat rumah Bu Guru, saya lihat baju Ibu sedang dijemur, saya
pikir Ibu juga tidak masuk sekolah kemarin.
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, hal. 79]
"Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan." (Amsal 15:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:2 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 138: "Apa tulah ke empat untuk bangsa Mesir?"
- Tuti Karolina <tutik(at)xxx > = Lalat Pikat
- Suwardi <john_sw2002(at)xxx > = Lalat Pikat
Jawaban e-Humor: Lalat Pikat
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis selanjutnya. :)
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Kuis minggu ini 139: "Apa nama laut yang dibelah Musa dan diseberangi
bangsa Israel?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2096/September/2012
X dan Y
Shalom,
Anak-anak belajar banyak hal di sekolah. Mereka juga belajar hal-hal
lain di rumah. Ketika anak Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari
pelajaran di sekolah, Anda wajib membantu menyelesaikan "pergumulan"
mereka, bukan malah "menyesatkan", seperti yang dialami oleh tokoh
humor kita kali ini. Silakan disimak!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2096. X dan Y
Andi diberi PR oleh guru matematikanya. Kebetulan ayah Andi sedang
mengerjakan sesuatu di kamar Andi.
Andi: Ayah, bisa tolong aku menemukan X dan Y ini?
Ayah: Lho, gurumu menyuruhmu menemukannya?
Andi: Iya, memangnya kenapa, Yah?
Ayah: Ayah heran, sejak ayah duduk di bangku SD sampai sekarang,
X dan Y masih belum ditemukan!
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://www.worstjokes.com/jokes/parentjokes/12.shtml]
"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)
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:18 >
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e-Humor 2097/September/2012
SI BENGAL
Shalom,
Apakah Anda pernah kehilangan dompet beserta isinya? Bagi mereka yang
pernah, pasti ada rasa marah, jengkel, kecewa, mungkin juga takut,
bercampur menjadi satu. Humor kali ini tentang kejadian serupa.
Penasaran? Langsung simak humornya, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2097. SI BENGAL
Si Bengal menelepon saluran radio Rakaruan FM saat on air.
Bengal: Halo, radio Rakaruan FM. Saya baru saja menemukan dompet di
Jalan Yos Sudarso. Isinya lima juta rupiah, kartu kredit, kartu ATM,
SIM, KTP atas nama Bambang Raharjo.
Petugas radio: Wah, Anda jujur sekali. Jadi, Anda menelepon karena mau
mengembalikan dompet yang Anda temukan?
Bengal: Oh, bukan. Saya hanya mau "request" lagu untuk dia, judulnya
"Relakanlah!"
[Sumber disunting dari kiriman: Hari Prasetyo]
"Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang
akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" (Lukas 16:12)
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+16:12 >
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e-Humor 2098/September/2012
MENIKAHI IBU
Shalom,
Iri hati pasti pernah muncul di dalam hati manusia. Ada yang hanya
muncul sebentar, tapi ada juga yang muncul lalu tinggal lama di dalam
hati seseorang. Iri hati merugikan diri sendiri. Alangkah baiknya jika
kita sadar dan membuang jauh-jauh perasaan itu. :) Mari kita simak
kisah bocah kecil, yang ternyata iri kepada ayahnya. Jangan
ketinggalan menjawab kuisnya, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2098. MENIKAHI IBU
Hary adalah anak Pak Bambang yang masih berusia 6 tahun. Suatu hari
dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin menikah."
Ayahnya heran dan berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa kamu punya
orang yang istimewa?"
"Ya," jawab anak itu. "Aku mau nikah dengan nenek."
"Tunggu dulu," kata ayahnya. "Kamu tidak boleh menikah dengan nenek.
Beliau `kan ibunya ayah?"
"Kok tidak boleh?" tanya anak itu. "Ayah juga sudah menikah dengan
ibuku!"
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://www.teacherjoe.us/Joke43.html]
"Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa
tuanya ia akan hidup demikian." (Amsal 22:6 -- BIS)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+22:6 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 139: "Apa nama laut yang dibelah Musa dan diseberangi
bangsa Israel?"
- Samuel Vaio < samuel.vaio(at)xxx > = Laut merah
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Laut Tiberau
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Laut merah (Red sea)
- Candragunawan51 < candragunawan51(at)xxx > = Teberau
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Jawaban e-Humor: Teberau
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan menjawab kuis selanjutnya :)
Kuis minggu ini 140: "Apakah pekerjaan Kain?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2099/Sepetember/2012
IBU, SELAMAT TINGGAL!
Shalom,
Sangat sulit melupakan kejadian tidak menyenangkan dalam diri kita,
seperti kena tipu. Terutama, kalau kita ditipu oleh orang yang dekat
dengan kita atau orang yang pernah kita tolong. Peribahasa jawanya,
"Ditulung malah menthung". Artinya, membalas kebaikan dengan
kejahatan. Hal ini terjadi pada tokoh humor kita. Ingin tahu
peristiwanya? Langsung simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2099. IBU, SELAMAT TINGGAL!
Galih berbelanja di supermarket. Dia berjalan-jalan dan mengambil
beberapa barang. Ada seorang wanita tua berjalan mengikutinya.
Awalnya, dia mengabaikan wanita tua itu, namun karena diikuti terus,
akhirnya dia bertanya.
Galih: Maaf, Bu, kenapa Ibu mengikuti saya?
Wanita tua: Maaf ya, Nak. Ketika saya melihatmu, saya teringat pada
anak saya yang belum lama ini meninggal. Saya sedih, Nak....
Galih: Apa yang bisa saya bantu untuk mengurangi kesedihan Ibu?
(tanyanya dengan perasaan iba)
Wanita tua: Bersediakah kau, Nak? Ketika aku meninggalkanmu, kau hanya
perlu berkata "Ibu, selamat tinggal!" Itu akan membuat saya lebih
baik.
Si Galih menyetujuinya. Ketika si wanita tua meninggalkannya, ia
berseru, "Ibu, selamat tinggal!"
Setibanya di kasir, total pembeliannya Rp 270.000,00. Sontak si Galih
heran karena barang-barang yang dibelinya hanya sedikit dan murah.
"Bagaimana bisa?" serunya kepada petugas. "Maaf, Ibu Anda mengatakan
bahwa Anda yang akan membayar barang-barang belanjaannya."
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://www.teacherjoe.us/Joke44.html]
"Orang baik dikenan TUHAN, tetapi si penipu dihukum-Nya." (Amsal 12:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+12:2 >
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e-Humor 2100/September/2012
SI KECIL MELAWAN SI BESAR
Shalom,
Apa yang Anda pikirkan apabila terjadi pertandingan antara si kecil
melawan si besar? Jawaban pertama yang terlintas mungkin si besarlah
yang menang. Akan tetapi, ketika Anda berpikir ulang, lalu teringat
tentang kisah Daud dan Goliat, Anda akan menjawab bisa jadi si
kecillah yang menang. Hal serupa juga terjadi dalam humor kali ini.
Silakan disimak. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2100. SI KECIL MELAWAN SI BESAR
Pada suatu hari, penghuni hutan rimba mengadakan pertandingan
antarkelompok. Siapa pun boleh menentukan kelompok apa dan kelompok
mana yang akan menjadi lawannya.
Sekumpulan serangga ingin menunjukkan kebolehan mereka, sehingga
mereka memilih kelompok gajah untuk menjadi lawan.
Pertandingan dimulai. Babak pertama gajah melawan kumbang. Hasilnya 3
-- 0, kemenangan untuk gajah. Babak kedua gajah melawan lebah.
Hasilnya 5 -- 2, kemenangan lagi untuk gajah. Akhirnya pada babak
terakhir, kumpulan serangga menunjuk si lipan untuk bertanding. Oleh
karena si lipan cerdik, maka dia menang 10 -- 0 dari si gajah.
Gajah heran dan bertanya, "Hei, sekumpulan serangga. Mengapa si lipan
tidak bertanding pada babak awal tadi? Dia kan, bisa mengalahkanku
dari awal tadi...."
"Seharusnya memang dia di babak pertama tadi," jawab si kumbang. "Dia
ada di babak terakhir gara-gara kelamaan memakai sepatu!"
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://www.elephantjokes.co.uk/long_jokes/elephant.shtml]
"Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan
memberikan kamu Kerajaan itu." (Lukas 12:32)
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+12:32 >
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e-Humor 2101/September/2012
TIDAK BOLEH MENAIKI KURSI
Shalom,
Anda punya binatang peliharaan kesayangan? Tokoh humor kita kali ini
sangat menyayangi anjingnya. Saking sayangnya, dia ingin supaya
anjingnya nyaman dan tidak mengganggu orang lain. Simak kisahnya, yuk!
Simak juga jawaban kuis dari pelanggan minggu lalu, dan kuis
selanjutnya :).
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2101. TIDAK BOLEH MENAIKI KURSI
Saat hujan deras, seorang wanita membawa anjingnya untuk naik bis.
Anjingnya memiliki tubuh besar dan kaki yang sangat kotor. Wanita itu
berkata kepada kondektur, "Pak, saya akan membayar tempat untuk anjing
saya agar bisa duduk di kursi penumpang."
Kondektur menatap anjing itu, kemudian ia menjawab, "Tentu saja, ia
boleh duduk di kursi seperti penumpang lain. Tetapi seperti penumpang
lain juga, ia tidak boleh menempatkan kakinya di atas kursi."
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://lib.ru/ANEKDOTY/englhum.txt]
"Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di
jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu; engkau harus benar-benar
menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu."
(Ulangan 22:4) < http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+22:4 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 140: "Apakah pekerjaan Kain?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Petani
- Budi < buditri(at)xxx > = Pekerjaan kain adalah seorang petani dan pembunuh
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Petani (Kejadian 4:2)
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Petani
- Candragunawan51 < candragunawan51(at)xxx > = Berkebun
- Andre Tan < antan82(at)xxx > = Kain menjadi petani (Kejadian 4:2)
- Vera < binamandiri(at)xxx > = Pekerjaan Kain adalah Petani
Jawaban e-Humor: Petani (Kejadian 4:2)
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
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kuis minggu lalu. Silakan menjawab kuis selanjutnya, ya!
Kuis minggu ini 141: "Besar kecilnya aku tidak jadi masalah, aku tetap
bisa melindungi. Aku selalu berada di bagian paling atas dari tubuh
manusia. Siapakah aku?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2102/September/2012
FOTO SIAPA?
Shalom,
Bagi para ayah, bagaimana jika anak Anda tidak mengenali Anda? Entah
karena Anda bekerja di pulau yang berbeda dan pulang 2 tahun sekali,
atau karena hal lain. Tokoh humor kita ini tidak mengenali ayahnya.
Mengapa? Langsung simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2102. FOTO SIAPA?
Seorang anak kecil membantu ibunya membersihkan gudang. Ia
membuka-buka album keluarga yang bertahun-tahun tersimpan di gudang.
Dia mengambil salah satu foto. Di foto itu, seorang laki-laki tampan
memakai seragam tentara, terlihat memesona dan gagah perkasa. Si anak
bertanya, "Ma, ini siapa?"
"Oo, itu Ayah," jawab ibunya.
Anak itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu siapa laki-laki
botak, buncit, berjanggut, dan berkacamata, yang sekarang tinggal
dengan kita?"
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://lib.ru/ANEKDOTY/englhum.txt]
"Semuanya itu akan lenyap, dan menjadi tua seperti pakaian; tetapi
Engkau tidak akan berubah." (Ibrani 1:11 -- BIS)
< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+1:11 >
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e-Humor 2103/September/2012
ALASAN MENOLAK PELAMAR (1)
Shalom,
Redaksi kembali menyajikan humor berkesinambungan seputar karyawan,
pekerjaan, dan pelamar pekerjaan. Saat kita mencari dan melamar
pekerjaan, kemungkinan jawaban yang kita dapat ada dua, yaitu diterima
atau ditolak. Bagaimana dengan kisah humor hari ini? Ditolak atau
diterima? Silakan disimak ya! :) Oh iya, kisah humor hari ini akan
berlanjut ke humor edisi hari Rabu mendatang. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2103. ALASAN MENOLAK PELAMAR (1)
Direktur HRD sudah mendapatkan sekretaris yang diinginkan, sehingga
menugaskan asisten HRD, si Gatot, untuk meneruskan wawancara pelamar
yang tersisa. Perintahnya adalah menolak semua pelamar yang tersisa.
Dengan sangat percaya diri dan penuh semangat, Gatot melaksanakan
tugasnya. Satu persatu pelamar dipanggilnya.
Gatot: Kamu minta digaji berapa?
Pelamar 1: Dua juta.
Gatot: Terlalu tinggi.
Pelamar 1: kalau begitu, satu juta saja.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 1: Alasannya?
Gatot: Perusahaan ini tidak menerima staf murahan.
Satu jam berikutnya...
Gatot: Kamu punya pacar?
Pelamar 2: Punya, Pak.
Gatot: Di mana?
Pelamar 2: Di luar negeri.
Gatot: Kamu tidak diterima.
Pelamar 2: Alasannya?
Gatot: Nanti kamu hanya telepon ke pacarmu terus, mahal, SLI.
Pelamar 2: Minggu depan pacar saya sudah pulang.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 2: Alasannya?
Gatot: Lha, kamu nanti sering membolos untuk menemui pacar kamu.
Berlanjut ke humor berikutnya... [Judul: ALASAN MENOLAK PELAMAR (2)]
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 67 -- 68]
"Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa
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mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan." (Amsal 11:27)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+11:27 >
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e-Humor 2104/September/2012
TERKEJUT
Shalom,
Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya dalam keadaan yang penuh
sukacita :). Mari simak bersama humor edisi ini. Semoga makin
melengkapi sukacita Anda pada hari ini. Jangan lupa menjawab kuis
humornya juga! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2104. TERKEJUT
Seorang ibu menyenggol seorang kakek dengan mobilnya. Akhirnya, dia
harus berurusan dengan polisi.
"Anda seharusnya menggunakan klakson," kata seorang polisi sambil
meminta SIM dan STNK.
"Saya tahu. Tetapi, saya tidak mau kalau kakek itu terkejut."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, 86-87]
"Tidak seorang pun dapat membantah hal itu. Karena itu tenanglah dan
jangan melakukan sesuatu dengan gegabah." (Kisah Para Rasul 19:36 -- BIS)
< http://alkitab.sabda.org/?Kisah+19:36 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 141: "Besar kecilnya aku tidak jadi masalah, aku
tetap bisa melindungi. Aku selalu berada di bagian paling atas dari
tubuh manusia. Siapakah aku?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Rambut
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Rambut
- Ajen Tanumihardja < atta(at)xxx > = Rambut
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Kepala
Jawaban e-Humor: Rambut
Terima kasih, ya... bagi Anda yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Silakan menjawab kuis selanjutnya. Kami tunggu jawaban
Anda. :)
Kuis minggu ini 142: "Aku berguna saat tubuh putihku kotor karena
dicorat-coret. Aku membantu seorang guru menjelaskan sesuatu kepada
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muridnya. Siapakah aku?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2105/Sepetmber/2012
PENGASONG KORAN
Shalom,
Bagi yang sudah bekerja, haruslah kita melaksanakan tugas dan tanggung
jawab pekerjaan dengan baik, benar, dan penuh semangat. Akan tetapi,
semangat yang kita miliki jangan sampai merugikan orang lain atau
membuat hasil kerja kita tidak berkualitas. Contohnya, tokoh humor
kita hari ini. Saking semangatnya menjalankan tugas, malah membuat hal
yang bernilai menjadi tak bernilai. Silakan disimak.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2105. PENGASONG KORAN
"Koran, Bu. Beritanya masih hangat," ujar seorang pengasong di
perempatan jalan.
"Saya tidak suka baca koran."
"Buat kipas-kipas agar tidak gerah `kan bisa, Bu...."
"Saya tidak perlu kipas-kipas. Mobil saya ini sudah ada AC-nya."
"Buat bungkus kue, alas lemari, atau dibakar kalau nanti sudah sampai
di rumah, `kan juga bisa, Bu...."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Buku Pintar Ketawa, 175]
"Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah
itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan
dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi."
(Pengkhotbah 9:10) < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+9:10 >
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e-Humor 2106/Sepetember/2012
ALASAN MENOLAK PELAMAR (2)
Shalom,
Redaksi berjanji menyajikan humor lanjutan edisi Rabu 2103, bukan?
Nah, hari ini redaksi menepati janji. Edisi kali ini, si Gatot bertemu
dengan pelamar yang tidak berpendirian tetap. Ingin tahu
kelanjutannya? Silakan disimak, ya!
Catatan: Lanjutan humor mengenai penolakan pelamar kerja bagian 3,
akan dilanjutkan lagi pada edisi Rabu minggu pertama bulan Oktober :).
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2106. ALASAN MENOLAK PELAMAR (2)
Gatot: Kamu melamar sebagai apa?
Pelamar 3: Sekretaris, Pak.
Gatot: Kamu merasa cantik tidak?
Pelamar 3: Sepertinya begitu.
Gatot: Kamu tidak diterima.
Pelamar 3: Alasannya?
Gatot: Nanti para manajer jatuh cinta sama kamu, bikin perkara!
Pelamar 3: Sebetulnya, saya merasa tidak cantik.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 3: Alasannya?
Gatot: Tidak enak dipandang!
Berlanjut ke humor berikutnya... [Judul: ALASAN MENOLAK PELAMAR (3)]
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 68]
"Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari pada
kesukaran." (Amsal 21:23) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+21:23 >
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e-Humor 2107/September/2012
HOT DOG
Shalom,
Sampailah kita di penghujung bulan September. Untuk mengakhiri bulan
ini, e-Humor membagikan humor seputar binatang, lebih tepatnya anjing.
Apakah Anda menyukai hewan ini? Langsung simak humornya, yuk! Jangan
lewatkan kuisnya, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2107. HOT DOG
Paul memiliki anjing pintar dan cerdik. Rena, teman sekelasnya
menelepon.
Rena: Paul, bisakah kau kembalikan majalahku? Aku membutuhkannya.
Paul: Oke. Anjingku akan mengantarkannya untukmu. Aku pinjam PR-mu, ya!
Rena: Wow! Pintar sekali anjingmu. Aku akan beri dia uang.
Paul: Oke. Tunggu 15 menit lagi.
Empat jam kemudian, Paul balik menelepon Rena karena anjingnya tidak
pulang ke rumah. Akhirnya, mereka mencari dan menemukan si anjing
sedang makan hot dog bersama seekor anjing betina.
Rena: Apakah dia melakukan ini sebelumnya?
Paul: Tidak, ini pertama kalinya dia punya uang.
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:
http://www.dogjokes.co.uk/long_jokes/dog_with_money.shtml]
"Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan
dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah."
(Pengkhotbah 3:13) < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah 3:13 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 142: "Aku berguna saat tubuh putihku kotor karena
dicorat-coret. Aku membantu seorang guru menjelaskan sesuatu kepada
muridnya. Siapakah aku?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = White board or papan tulis
- Samuel Vaio < samuel.vaio(at)xxx > = White board/papan tulis/kertas-buku
- Suwardi < john_sw2002(at)xxx > = Aku adalah white board (papan tulis)
- Lia Pardede <pard3li(at)xxx > = Whiteboard
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Whiteboard
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- Herlina < herlina(at)xxx > = White board
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Papan tulis/White board
- Hermin < hermin(at)xxx > = White Board
- Esther < tetty.esther(at)xxx > = Whiteboard :)
- John < john_frc(at)xxx > = Whiteboard
Jawaban e-Humor: Whiteboard
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan menjawab kuis selanjutnya.
Kuis minggu ini 143: "Siapakah yang menjadi raja pertamakali di bangsa
Israel?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2108/Oktober/2012
SURAT CINTA DARI PASIEN
Shalom,
Pecinta humor, pernahkah Anda mendapatkan surat cinta? Wah, pasti
hatinya berbunga-bunga, apalagi jika surat itu tidak hanya bertuliskan
kata-kata indah, tapi disertai foto dan hiasan surat yang menarik
hati. Apakah tokoh humor kita kali ini juga suka dengan surat cinta?
Simak langsung yuk .... :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2108. SURAT CINTA DARI PASIEN
Di kereta, Adi duduk bersebelahan dengan seorang dokter yang sedang
membaca surat sambil menangis.
Adi: Mengapa menangis, Dok?
Dokter: Ini, Mas. Saya baca surat cinta dari pasien saya. (Sambil
menyodorkan surat cinta beserta foto pengirimnya.)
Adi (heran): Kenapa Dokter sedih? Dari fotonya, pasien dokter ini
terlihat cantik dan muda.
Dokter (sambil menahan tangis): Usia saya sudah kepala empat, tapi
susah dapat pendamping. Tidak ada perempuan yang mau sama saya. Tapi
sekalinya ada wanita yang bilang saya ganteng dan tertarik pada saya,
dan itu adalah pasien saya.
Adi: Sudahlah, Dok. Apakah kode etik Dokter melarang berpacaran dengan
pasien?
Dokter: Tidak, sih.... (sambil menghela napas)
Adi: Apakah dia bersuami?
Dokter: Belum, bukan itu masalahnya.
Adi (makin berlagak menasihati): Nah, kenapa ragu? Toh, rumah sakit
tempat Dokter bekerja tidak mungkin melarang seorang dokter menikah
dengan pasiennya. Apa lagi?
Dokter: Mas... Mas ini tahu tidak saya kerja di rumah sakit mana?
Adi: Tidak, Dok. Memangnya di mana?

174

HUMOR 2012
Dokter (sambil menangis): Mas, saya dokter di rumah sakit jiwa....
Adi (dengan polosnya): Apa salahnya dicoba dulu, Dok!
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Inspirasi, Juni 2012]
"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)
< http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+4:7 >
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e-Humor 2109/Oktober/2012
ALASAN MENOLAK PELAMAR (3)
Shalom,
Masih ingat dengan si Gatot, `kan? Asisten HRD yang bertugas untuk
menolak semua pelamar `sisa` suatu perusahaan, yang mencari seorang
sekretaris. Pada humor Rabu pertama bulan Oktober ini, redaksi
menyajikan humor lanjutan dari edisi sebelumnya -- 2106. Selamat
menyimak, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2109. ALASAN MENOLAK PELAMAR (3)
Gatot: Kamu punya pacar?
Pelamar 4: Belum....
Gatot: Pernah cari?
Pelamar 4: Pernah, tapi belum berhasil.
Gatot: Kamu tidak diterima.
Pelamar 4: Alasannya?
Gatot: Lha, kamu cari pacar saja tidak becus.
Pelamar 4: Sebetulnya saya punya pacar, tetapi sudah saya tinggalkan
karena saya tidak suka.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 4: Alasannya?
Gatot: Nanti kamu keluar kerja dengan alasan kamu tidak suka.
Berlanjut ke humor berikutnya... [Judul: ALASAN MENOLAK PELAMAR (4)]
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 69]
"Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." (Matius 7:1)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+7:1 >
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
2012.
Kami mengajak Anda, para gembala sidang, pengajar, pemimpin, kaum
muda, pendoa syafaat, dan semua orang percaya untuk dapat bergabung
dalam acara doa bersama ini. Informasi lebih lanjut tentang acara
IDOP, bisa di lihat di < www.persecutedchurch.org >
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e-Humor 2110/Oktober/2012
NAIK DELMAN
Shalom,
Apakah Pecinta humor suka menyanyi? Tokoh humor kali ini sangatlah
percaya diri. Walaupun tidak menghafal banyak lagu, dia berani
mengikuti kontes menyanyi di kampungnya. Bagi Anda yang suka menyanyi,
apakah bakat Anda sudah tersalurkan dengan baik? Selamat menyimak
humornya dan jangan ketinggalan menjawab kuisnya, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2110. NAIK DELMAN
Pada suatu hari, kampung tempat tinggal Ani mengadakan kontes
menyanyi. Kontes ini tidak ditentukan oleh usia, jadi siapa saja boleh
ikut. Si kecil Ani gemar menyanyi. Oleh karena itu, dia mengotot ikut
kontes walaupun hanya hafal beberapa lagu anak.
Tibalah gilirannya menyanyi. "Selamat siang, Bapak, Ibu, Om, Tante,
Kakak-kakak, dan Teman-teman ... Saya akan menyanyikan lagu berjudul
Naik Delman ...."
"Pada Hari Minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa kududuk
di muka, kududuk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai
kuda supaya baik jalannya ... tuk-tik-tak-tik-tuk tik-tak-tik-tuk
tik-tak-tik-tuk tuk-tik-tak-tik-tuk tuk-tik-tak-tik-tuk tik-tak-tiktuk tik-tak-tik-tuk tuk-tik-tak-tik-tuk tuk-tik-tak-tik-tuk tik-taktik-tuk tik-tak-tik-tuk tuk-tik-tak-tik-tuk ..."
"Stop!" teriak sang juri. "Kapan selesainya?"
"Sabar, Om. `Kan, kotanya masih jauh!"
[Sumber disunting dari kiriman: Septi Sawandi P.]
"Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu," (1 Petrus 1:14)
< http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+1:14 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 143: "Siapakah yang menjadi raja pertamakali di
bangsa Israel?"
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Raja Saul
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- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Raja Saul
- Marthin D. Laia < marthin_d_laia(at)xxx > = Raja pertama atas bangsa
Israel adalah Saul
Jawaban e-Humor: Raja Saul
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis berikut ini,
Kuis minggu ini 144: "Siapakah yang menggantikan Musa memimpin bangsa
Israel memasuki tanah Kanaan?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2111/Oktober/2012
HANYA DUA PERTANYAAN
Shalom,
Seorang pedagang, baik pedagang barang atau jasa pasti menerapkan
prinsip ekonomi; modal seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil
semaksimal mungkin. Sama seperti yang dilakukan tokoh humor kita kali
ini. :) Selamat menyimak, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2111. HANYA DUA PERTANYAAN
Kasdut membuka kios yang memasang papan nama: "Dua pertanyaan apa
saja, Rp 10.000,- untuk jawabannya!"
Seorang pria yang memiliki dua pertanyaan penting memberikan
Rp 10.000,- sambil mengeluh.
"Sepuluh ribu untuk dua pertanyaan mahal sekali, bukan?"
"Ya," jawab Kasdut, "pertanyaan berikutnya?"
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: Buku Pintar Ketawa, 172]
"Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu
berdusta seorang kepada sesamanya." (Imamat 19:11)
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:11 >
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e-Humor 2112/Oktober/2012
ALASAN MENOLAK PELAMAR (4)
Shalom,
Masih melanjutkan humor tentang si Gatot yang ditugaskan untuk menolak
lamaran di tempat kerjanya, nih. :) Alasan si Gatot memang ada-ada
saja. Dia memberi pertanyaan seputar hal-hal yang tidak pernah
terpikirkan saat kita wawancara. Langsung simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2112. ALASAN MENOLAK PELAMAR (4)
Gatot: Kamu punya pacar?
Pelamar 5: Punya....
Gatot: Dia ganteng?
Pelamar 5: Iya....
Gatot: Kamu tidak diterima.
Pelamar 5: Alasannya?
Gatot: Nanti kerjamu tidak tenang. Takut pacar kamu digaet cewek lain.
Pelamar 5: Eh, sebetulnya pacar saya tidak ganteng.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 5: Alasannya.
Gatot: Cari pacar ganteng saja tidak becus, apalagi mau kerja di sini!
Berlanjut ke humor berikutnya... [Judul: ALASAN MENOLAK PELAMAR (5)]
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 69]
"Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan
engkau sendiri menjadi sama dengan dia." (Amsal 26:4)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+26:4 >
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e-Humor 2113/Oktober/2012
DITUNGGU
Shalom,
Siapa yang tidak senang mengunjungi kebun binatang? Di tempat itu,
kita bisa membaur dengan alam dan binatang-binatang ciptaan Tuhan.
Namun, apa yang terjadi jika di tengah keramaian kebun binatang, kita
terpisah dari rombongan keluarga kita? Mungkin peristiwa yang terjadi
pada humor kali ini, terjadi pada kita! Silakan menyimak humor kali
ini. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2113. DITUNGGU
Di lokasi Kebun Binatang Ragunan Jakarta, sebuah keluarga kehilangan
kepala keluarganya. Petugas informasi mengumumkan via "loudspeaker".
"Kepada Bapak Eko, ditunggu keluarganya di kandang monyet sekarang.
Sekali lagi, Bapak Eko ditunggu keluarganya di kandang monyet
sekarang."
[Sumber diambil dari: Inspirasi, Juni 2012]
"Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke
manapun engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri
ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap
melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu." (Kejadian 28:15)
< http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+28:15 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 144: "Siapakah yang menggantikan Musa memimpin bangsa
Israel memasuki tanah Kanaan?"
- Anton Indi < ntnindi(at)xxx > = Yosua
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Joshua
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Josua
- Haniel KW < hanielkw(at)xxx > = Yusak/Yosua
Jawaban e-Humor: Yosua
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis selanjutnya, ya!
Kuis minggu ini 145: "Tumbuhan apa yang punya jantung?"
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Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2114/Oktober/2012
DENGAN SENANG HATI
Shalom,
Pernahkah Anda merayu atau dirayu oleh seorang yang baru dikenal?
Tokoh humor kali ini mengajarkan para wanita untuk berhati-hati dengan
ajakan seorang laki-laki yang baru dikenal. Selamat menyimak humornya.
:)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2114. DENGAN SENANG HATI
Dalam suatu pertemuan, ada seorang lelaki yang sangat tertarik kepada
wanita yang baru dikenalnya. Lelaki itu mendekat dan berbisik.
"Bagaimana kalau Anda saya jemput untuk makan malam?"
"Dengan senang hati. Tapi, Bung tidak keberatan `kan, bila suami dan
anak-anak saya ikut?"
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, 174]
"Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya,
atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau
lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu."
(Ulangan 5:21) < http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+5:21 >
STOP PRESS: DAPATKAN KUMPULAN BAHAN NATAL DI NATAL.SABDA.ORG
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
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"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 2115/Oktober/2012
ALASAN MENOLAK PELAMAR (5)
Shalom,
Bagaimana kabar Anda? Kali ini, redaksi kembali menyajikan kisah
penolakan Gatot kepada para pelamar di tempat dia bekerja. Alasannya
tak ada habisnya! Langsung simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2115. ALASAN MENOLAK PELAMAR (5)
Gatot: Kamu punya pacar?
Pelamar 6: Punya....
Gatot: Yang keberapa?
Pelamar 6: Pertama....
Gatot: Kamu tidak diterima.
Pelamar 6: Alasannya?
Gatot: Lha, kamu cari pacar saja baru dapat satu.
Pelamar 6: Mmm... sebetulnya, saya sudah sering gonta-ganti pacar.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 6: Alasannya?
Gatot: Nanti kamu hanya gonta-ganti pekerjaan dan keluar dari sini.
Berlanjut ke humor berikutnya... [Judul: ALASAN MENOLAK PELAMAR (6)]
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 69]
"Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." (Ulangan 5:20)
< http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+5:20 >
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e-Humor 2116/Oktober/2012
SETENGAH-SETENGAH
Shalom,
Menjadi sombong dapat terjadi pada siapa saja. Dalam keadaan apa pun,
hendaklah kita terus mengingat bahwa semua yang kita miliki berasal
dari Allah. Dengan itu, kita bisa memohon pertolongan Tuhan untuk
menjadi manusia yang rendah hati. Lagi pula, Tuhan tidak menyukai
kesombongan. Silakan menyimak edisi hari ini dan jangan lupa jawab
kuisnya, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2116. SETENGAH-SETENGAH
Wanita 1: Jeung, rumah saya tuh ya, beda dengan rumah-rumah lain di
kompleks. Desain dan fondasi, sampai ke beton-betonnya, seperti rumah
di Pondok Indah. Kuat dan bagus, Jeung....
Wanita 2: Ohh, ya?
Wanita 1: Iya, Jeung. Saya enggak bohong.... Tapi saya agak pusing
nih, kalau pas musim hujan, pada bocor....
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/12/
sombong-gak-boleh-nanggung-atuh.html]
"Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar
dari mulutmu. Karena TUHAN itu Allah yang mahatahu, dan oleh Dia
perbuatan-perbuatan diuji." (1 Samuel 2:3)
< http://alkitab.sabda.org/?1Samuel+2:3 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 145: "Tumbuhan apa yang punya jantung?"
- TMI Hisar < hisar(at)xxx > = Tumbuhan pisang
- Agnes Melissa < amr(at)xxx > = Pohon pisang
- Lia Pardede < pard3li(at)xxx > = Pohon Pisang
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Pisang
- Rianto Atmojo < ratmojo28(at)xxx > = Pohon Pisang
- Kennedy < kennedy.sirait(at)xxx > = Pisang
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Pisang
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = pisang
- John < john_frc(at)xxx > = pisang
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Jawaban e-Humor: Pisang
Wow jawabannya benar semua! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang
sudah berpartisipasi. :) Silakan menjawab kuis selanjutnya.
Kuis minggu ini 146: "Jika seorang lelaki bisa menikah dengan seorang
ratu, maka akan jadi apakah dia?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2117/Oktober/2012
PERLU BANTUAN
Shalom,
Selamat menyambut minggu baru dengan berkat Tuhan, melalui humor kali
ini. :) Redaksi kembali menyajikan humor tentang sopir. Silakan
disimak ya! Jangan sampai tidak membagikan humornya kepada keluarga,
saudara, dan teman-teman Anda. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2117. PERLU BANTUAN
Lelaki: Bu, repot amat bawa belanjaannya, kok tidak minta dibantuin
sopirnya saja? (Sambil menunjuk ke arah orang yang sedang berada di
depan kemudi mobil.)
Perempuan: "Oh, itu suami saya, Mas...."
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/12/maklum-belum-mandi.html]
"Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang
pandai, berdiam diri." (Amsal 11:12)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+11:12 >
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e-Humor 2118/Oktober/2012
ALASAN MENOLAK PELAMAR (6)
Shalom,
Satu bulan lebih, setiap edisi Rabu, kita membahas tentang tokoh yang
punya banyak alasan untuk menolak pelamar kerja. Dari serangkaian
humor yang berjudul Alasan Menolak Pelamar, ada beberapa pelajaran
yang bisa kita ambil. Pertama, jangan berbohong (seperti para
pelamar). Kedua, walaupun sedang menolak, jangan mencela sesama kita
(seperti yang dilakukan si Gatot). Ketiga, silakan temukan sendiri
pada humor kali ini --humor terakhir tentang tentang alasan si Gatot
menolak pelamar kerja. Walaupun aksi si Gatot telah berakhir, tetaplah
simpan tawa Anda untuk humor-humor selanjutnya.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2118. ALASAN MENOLAK PELAMAR (6)
Gatot: Punya mertua?
Pelamar 7: Punya....
Gatot: Pengusaha kaya?
Pelamar 7: Iya....
Gatot: Kamu tidak diterima.
Pelamar 7: Alasannya?
Gatot: Mertuamu saja tidak mau mempekerjakan kamu.
Pelamar 7: Tapi... sebetulnya, mertua saya tidak kaya.
Gatot: Makin tidak saya terima.
Pelamar 7: Alasannya....
Gatot: Nanti kamu sering minta naik gaji dengan alasan untuk
membantu mertuamu.
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, 70-71]
"Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah."
(Roma 14:16) < http://alkitab.sabda.org/?Roma+14:16 >
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e-Humor 2119/Oktober/2012
TAK TAHU DIRI
Shalom,
Ada orang menyatakan bahwa hidup manusia itu seperti roda yang
berputar. Kadang berada "di bawah", kadang berada "di atas". Sebagai
anak-anak Allah, saat kita berada "di bawah" kita tidak boleh menyerah
dengan keadaan, harus yakin bahwa Allah satu-satunya penolong kita.
Namun, saat kita berada "di atas" kita tidak boleh sombong, mencela
orang yang tidak mampu, dan melupakan orang-orang yang menolong kita
saat kita jatuh. Selamat menyimak humor ini. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2119. TAK TAHU DIRI
"Benar-benar tak tahu diri, pemuda kampung begitu, berani-beraninya
melamar puteri seorang pengusaha kaya," ujar seorang ayah pada anak
gadisnya.
"Jangan gitu dong, Yah. Dulu Mama toh menerima lamaran Papa, meskipun
Papa datang memakai celana dan baju lusuh."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, hal. 160]
Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah
tangan pada mulut! (Amsal 30:32)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+30:32 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 146: "Jika seorang lelaki bisa menikah dengan seorang
ratu, maka akan jadi apakah dia?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Raja
- Harley Saragi < harley.saragi(at)xxx > = Suami
- Herlina < herlina(at)xxx > = Jadi Raja
- Andre Tan < antan82(at)xxx > = Pangeran
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = hahaha... ya jadi Suami ^_^
- Andreas Tampubolon < tampubolon.andreas(at)xxx > = Pangeran
- John < john_frc(at)xxx > = Pangeran/Raja
Jawaban e-Humor: Suami
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis berikutnya. :)
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Kuis minggu ini 147: "Siapakah yang merasakan kesakitan pertama kali
saat melahirkan?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2120/Oktober/2012
JAM BEKER
Shalom,
Dalam hubungan suami istri, kemesraan merupakan bumbu yang sedap.
Namun, kemesraan kadang hanya datang saat awal-awal pernikahan. Tokoh
humor kita kali ini kehilangan kemesraan bersama pasangannya.
Penasaran, alasannya apa? Langsung simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2120. JAM BEKER
"Waktu aku baru menikah dengan Mas Dodi, aku selalu membangunkan dia
tiap pagi dengan ciuman di kedua pipinya."
"Aduh mesranya. Apa sampai sekarang itu masih berlangsung?"
"Sekarang, sudah tidak lagi. Habis, dia sudah beli jam beker, sih...."
[Sumber diambil dari: Buku Pintar Ketawa, hlm. 155]
"Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian
pula isteri terhadap suaminya." (1 Korintus 7:3)
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+7:3 >

192

HUMOR 2012

e-Humor 2121/Oktober/2012
KURANG KOMPAK
Shalom,
Murid dan guru akan selalu menjalin komunikasi, baik di kelas maupun
di luar kelas. Komunikasi yang terjalin seharusnya bisa dimengerti
oleh kedua belah pihak. Terkadang, murid-murid mudah menerima maksud
gurunya, tapi tak jarang juga ada guru yang sedikit sulit dimengerti,
sehingga membuat murid-muridnya sulit menerima maksud dan tujuan si
guru. Contohnya, ada pada humor kali ini. Silakan menyimak! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2121. KURANG KOMPAK
Di sebuah SD, suatu kelas baru akan memulai pelajaran.
Murid: Selamat pagi, Pak!
Guru: Kurang kompak!
Murid: Selamat pagi, Paaakkk!!
Guru: Kurang kompaak!!
Murid: Kurang kompak, Paaak!
Guru: Selamat pagi....!
Murid: @&#$@%!!
[Sumber diambil dari: Guruku Super Lucu, hal. 146]
"Anak-anakku, janganlah membiarkan seorangpun menyesatkan kamu.
Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus
adalah benar;" (1 Yohanes 3:7)
< http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+3:7 >

193

HUMOR 2012

e-Humor 2122/November/2012
ESNYA JANGAN BANYAK-BANYAK
e-Humor
2122, November 2012
Shalom,
Ada berbagai cara mengatasi rasa malu. Menutup muka, lari meninggalkan
tempat, dan cara-cara lain. Tokoh humor kita kali ini seharusnya malu,
tapi sayangnya dia tidak sadar akan hal itu. Penasaran? Langsung simak
saja, yuk! Jangan lupa menjawab kuisnya ya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2122. ESNYA JANGAN BANYAK-BANYAK
Di suatu restoran Perancis, suami dan istri ingin merayakan ulang
tahun pernikahan mereka. Lima menit melihat-lihat menu makanan, sang
suami tertarik pada menu Escargot, makanan Perancis yang berbahan
dasar bekicot.
Pelayan: Mau pesan apa, Pak?
Suami: Saya pesan Escargot satu dan jus jambu satu.
Pelayan: Escargot satu dan jus jambunya satu ya, Pak.
Suami: Kamu pesan apa, Ma?
(tanya suami kepada istrinya yang datangnya terlambat)
Istri: Papa tadi pesan apa? Escargot? Saya juga pesan itu, Mas.
Tapi esnya jangan banyak-banyak ya, saya lagi flu!
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/09/terus-jangan-kemanisanya.html]
"... buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan
pengertian." (Amsal 9:6) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+9:6 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 147: "Siapakah yang merasakan kesakitan pertama kali saat melahirkan?"
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = Hawa - Beth Parapat <
beth_parapat(at)xxx > = si ibu yang melahirkan, kalau di alkitab hawa
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Hawa - Kennedy <
kennedy.sirait(at)xxx > = Hawa - Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Hawa
Jawaban e-Humor: Hawa
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Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan menjawab kuis selanjutnya...
Kuis minggu ini 148: "Siapakah orang terpanjang usianya yang disebut
dalam Alkitab? Berapa usianya?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2123/November/2012
ITU-ITU SAJA
e-Humor
2123, November 2012
Shalom,
Anda suka menonton film? Bagi Anda pecinta film, tempat menyewa DVD
pasti menjadi salah satu tempat favorit, seperti tokoh humor kita kali
ini. Apa sih ceritanya? Simak yuk.... :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2123. ITU-ITU SAJA
Pelanggan: Yaaah, kok filmnya ini-ini saja sih, Bang?
Petugas rental: Soalnya... yang beli itu-itu juga sih, Mbak!
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/11/heh-kamu-ketauan-seringbeli.html]
"Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi
kebaikannya untuk membangunnya." (Roma 15:2) <
http://alkitab.sabda.org/?Roma+15:2 >
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e-Humor 2124/November/2012
MENCARI PEMBURU
e-Humor
2124, November 2012
Shalom,
Salah satu benda yang sering membuat orang jatuh dalam pencobaan
adalah uang. Humor kali ini bukan hanya mengenai uang, tapi harta
karun! Mungkin harta itu berisi benda-benda berharga, yang dapat
menghasilkan uang miliaran rupiah. Selamat menyimak, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2124. MENCARI PEMBURU
Beberapa bulan lalu, komunitas pemburu harta karun menyewa seorang
ahli untuk mendapatkan harta yang terpendam di suatu pulau. Suatu
saat, ketua perkumpulan mengundang seluruh anggota untuk rapat
bersama.
Ketua mengumumkan, "Kita akan mencari seorang pemburu harta karun."
"Tetapi, bukankah pada pertemuan tahun lalu kita telah menyewa seorang
pemburu harta karun?" kata seorang anggota.
"Benar," kata sang Ketua menambahkan, "Dialah yang kita cari
sekarang!"
[Sumber diambil dari: Majalah HUMOR, Maret 1991]
"Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu
uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya
dengan berbagai-bagai duka." (1 Timotius 6:10) <
http://alkitab.sabda.org/?1Timotius+6:10 >
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e-Humor 2125/November/2012
ANAK PEMBERANI
e-Humor
2125, November 2012
Shalom,
Sebagai anak-anak terang, kita dilarang mencelakai orang lain, bahkan
musuh kita sekalipun. Tokoh humor kita kali ini sepertinya menganggap
salah seorang temannya sebagai musuh, lalu dia mencelakai orang
tersebut. Anda jangan mengikuti perbuatan buruknya, ya! Silakan
menyimak humornya dan jawab kuisnya! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2125. ANAK PEMBERANI
Joni berusia 9 tahun dan ia anak yang sangat nakal. Ibunya selalu
berharap ia akan berperilaku baik. Suatu hari setelah ia pulang dari
sekolah, guru Joni menelepon ibunya dan berkata, "Tahukah Anda, Nyonya
Ratih, bahwa tadi pagi, saat guru olahraga melakukan pemanasan di luar
sekolah, dia melihat Joni menyelamatkan seorang anak yang jatuh ke
sungai!"
Nyonya Ratih sangat senang mendengar hal itu. Dia berpikir, "Joni
menjadi anak yang baik." Kemudian ia memanggil Joni dan berkata, "Itu
tadi gurumu, Nak. Kenapa kau tidak bilang kalau kau sudah menjadi anak
pemberani karena menyelamatkan salah satu temanmu, yang jatuh ke
sungai pagi ini? Mama bangga denganmu."
Joni tak tampak bahagia ketika mamanya memujinya. Wajahnya memerah,
lalu dia menjelaskan, "Aku memang harus menolongnya, Ma... karena aku
yang mendorongnya ke sungai."
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#037]
"Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau
ia terperosok," (Amsal 24:17) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+24:17
>
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 148: "Siapakah orang terpanjang usianya yang disebut dalam Alkitab? Berapa usianya?"
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- Ricky Hutapea < Ricky.Hutapea(at)xxx > = Metusalah (969 tahun)
- Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Metusalah
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Metusalah, umur 969
tahun
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Metusalah dengan umur 969
tahun
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Metusalah 969 tahun (Kejadian 5:27)
- Sri lily Sayekti < srililysayekti(at)xxx > = Metusalah, 969 th
- Sugeng Haryadi < sugengharyadi(at)xxx > = Metusalah: 964 Tahun
- Denny Panjaitan < dennypanjaitan1986(at)xxx > = Methuselah
(Metusalah) umur 969 tahun
- Beth Parapat < beth_parapat(at)xxx > = Abraham
- Ignatius Prijoto < iprijoto(at)xxx > = Metusalah berumur 969 tahun
- John < john_frc(at)xxx > = Metusalah
Jawaban e-Humor: Methuselah (Metusalah) umur 969 tahun
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Kuis kali ini adalah kuis kiriman dari
pelanggan, Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx >, silakan dijawab,
ya. :)
Kuis minggu ini 149: "Siapakah yang meninggal pada umur dengan angka
sempurna (777)?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2126/November/2012
UMURNYA SAMA
e-Humor
2126, November 2012
Shalom,
Selamat berjumpa kembali dengan Redaksi e-Humor. :) Berbicara tentang
hikmat, apakah benar hikmat ada pada orang yang lebih tua? Mungkin
memang benar, namun bisa juga salah. Contohnya ada pada humor kita
kali ini. Silakan disimak, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2126. UMURNYA SAMA
Dua orang ayah sedang mengobrol di pos ronda.
Bapak 1: Tadi pagi, saya menolak lamaran pacar anak perempuan saya.
Bapak 2: Lho, kenapa?
Bapak 1: Karena pacarnya lebih muda umurnya dari anak saya!
Bapak 2: Hm.... Ya, tunggu saja sampai umurnya sama.
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/11/atau-ganti-ktp-lebih-makesense.html]
"Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang
lanjut umurnya." (Ayub 12:12) < http://alkitab.sabda.org/?Ayub+12:12 >
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e-Humor 2127/November/2012
ADA DI LAUT
e-Humor
2127, November 2012
Shalom,
Memiliki akal yang cerdik merupakan suatu keberuntungan. Namun,
berhati-hatilah dalam menggunakannya. Jangan digunakan seperti yang
tokoh humor kita lakukan kali ini, ya.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2127. ADA DI LAUT
Jim bekerja sebagai pelayan di sebuah kapal kecil. Suatu pagi, ia
memecahkan cangkir kopi kesayangan sang kapten dan dia pun ketakutan.
Giliran ia membawa sarapan untuk sang kapten, ia berkata, "Kapten,
bolehkah saya mengajukan pertanyaan?"
"Tentu saja, boleh," kata kapten, "Apa itu?"
"Apakah suatu benda dikatakan hilang jika Anda tahu di mana benda itu
berada?" kata Jim.
"Tentu saja tidak," kata sang kapten.
"Syukurlah... cangkir kopi kesayangan Anda tidak hilang, Pak. Saya
tahu di mana cangkir itu berada," kata Jim sambil tersenyum.
"Di mana?" tanya sang kapten.
"Di dalam laut ini, Pak," kata Jim.
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#038]
"Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang
yang berbuat curang, adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu." (Ulangan 25:16) <
http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+25:16 >
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e-Humor 2128/November/2012
KEBETULAN
e-Humor
2128, November 2012
Shalom,
Dalam Bahasa Jawa, makna kata `bejo` adalah beruntung. Oleh karena
itu, banyak orang yang bernama Bejo berharap hidupnya pun penuh
keberuntungan. Tokoh humor kita kali ini juga bernama Bejo. Nama dan
nasibnya sedang menuju ke arah yang sama, nih! Ingin tahu,
keberuntungan apa yang didapat si Bejo? Langsung simak saja, yuk!
Jangan lupa menjawab kuis humornya, ya. :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2128. KEBETULAN
Bejo sedang berbelanja di toko buku. Beberapa menit setelah transaksi
pembelian dilakukan, dia sadar bahwa barang yang dibelinya salah.
Dengan niat baiknya, maka Bejo kembali ke meja kasir.
"Maaf, Tuan. Semua barang yang sudah dibeli di sini, tidak dapat
dikembalikan," ujar pelayan toko.
"Kalau demikian, kebetulan sekali! Tadi saya hanya membeli sebuah
pensil, ternyata yang Anda bungkus ini sebuah Pulpen Parker (merek
mahal saat itu). Ya sudah, tidak masalah," jawab si Bejo sambil
melangkah tenang.
[Sumber diambil dan disunting dari: Majalah HUMOR, Februari 1991]
"Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya,
memelihara nyawanya." (Amsal 16:17)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+16:17 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu ini 149: "Siapakah yang meninggal pada umur dengan angka
sempurna (777)?"
- Ricky Hutapea < ricky.hutapea(at)xxx > = Lamekh
- Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Lamekh
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Abraham
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- Lukas Widianto < lukas_widianto(at)xxx > = Lamekh. Ayahnya Nuh
- Sugeng Haryadi < sugengharyadi(at)xxx > = Lamekh
- Denny Panjaitan < dennypanjaitan1986(at)xxx > = Lamekh 777 Tahun
Jawaban e-Humor: Lamekh
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis berikutnya... :)
Kuis minggu ini 150: "Siapakah Raja Moab yang sangat gendut?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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!

203

HUMOR 2012

e-Humor 2129/November/2012
BUBUR DALAM RANTANG KOSONG
e-Humor
2129, November 2012
Shalom,
Bagi kita yang memiliki pembantu rumah tangga, janganlah semena-mena
memperlakukan mereka. Mereka adalah sesama kita juga. Sikap yang Anda
tunjukkan kepada PRT, janganlah seperti tokoh humor kita kali ini.
Silakan simak langsung kisahnya, deh! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2129. ADA BUBUR DALAM RANTANG KOSONG
Bu Ratna adalah wanita tua yang kaya raya, dan juga terkenal karena
kekikirannya. Pada suatu hari, ia menyuruh pembantunya membeli bubur
tanpa memberinya uang. Pembantunya bertanya, "Nyonya, bagaimana saya
dapat membeli bubur tanpa uang?"
Si Nyonya menjawab dengan marahnya, "Setiap orang dapat membeli
sesuatu dengan uang. Hanya orang bijaksanalah yang dapat membeli
bubur, tanpa harus membayarnya."
Sang pembantu pergi dengan membawa rantang dan tak lama kemudian,
kembali dengan rantang masih tetap kosong. Nyonya yang kikir itu
sangat marah ketika ia mengetahui rantang itu kosong dan ia membentak
pembantunya, "Sangat keterlaluan! Rantang kosong, bagaimana saya dapat
makan! Mana buburnya?"
Sang pembantu menjawab dengan tenangnya, "Setiap orang dapat makan
kalau di dalam rantang itu ada bubur. Anda termasuk orang yang pandai
jika Anda dapat makan bubur dari rantang yang kosong."
[Sumber diambil dari: Majalah HUMOR, Maret 1991]
"Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap
dirinya pintar!" (Yesaya 5:21)
< http://alkitab.sabda.org/?Yesaya+5:21 >
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e-Humor 2130/November/2012
TAHAN LAMA
e-Humor
2130, November 2012
Shalom,
Dalam suatu transaksi, biasanya ada proses tawar-menawar antara
penjual dan pembeli. Apabila sudah ada kesepakatan, barulah proses
jual beli terjadi. Mari kita simak humor hari ini tentang sebuah
kesepakatan jual beli. Langsung simak, ya! :)
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2130. TAHAN LAMA
Andre adalah pemuda yang terkenal pelit. Dalam segala hal yang
berhubungan dengan membeli sesuatu, dia selalu menerapkan prinsip
"keluar uang sedikit, dapat barang yang bagus". Jadi, kalau dia
berbelanja, apa pun pasti ditawar, maunya dapat yang menguntungkan.
Andre: Mas, ada laptop murah, tapi bagus?
Penjual: Mau yang 4, 5, atau 6 juta, Mas?
Andre: Wah, mahal amat... yang 3 juta aja, ada?
Penjual: Harga sebesar itu dapatnya notebook, Mas!
Andre: Tidak mau, laptop itu saya beli 3,5 juta aja, Mas....
(Penjual sedang berbaik hati.)
Penjual: Hm, ... okelah. Sini uangnya!
Andre: Eits, tunggu dulu... baterainya tahan berapa lama, nih?
Penjual: Ya, standarlah, sekitar 1,5 - 2,5 jam.
Andre: Tidak ada yang lebih lama, ya?
Penjual: Kabel baterainya dicolokin aja, Mas. Biasanya bisa lebih lama!
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/11/di-hidung-mas-aja-ya.html]
"Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari
padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain." (Imamat 25:14)
< http://alkitab.sabda.org/?Imamat+25:14 >
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e-Humor 2131/November/2012
SEBUAH JAWABAN PANDAI
e-Humor
2131, November 2012
Shalom,
Setiap keluarga memiliki aturan masing-masing dan bertujuan baik untuk
seluruh anggotanya. Akan tetapi, orang tua sering lupa atau kadang
beralasan tidak punya waktu, untuk mendiskusikan aturan itu dengan
anak-anak mereka. Akibatnya, banyak anak yang dianggap "melanggar
aturan", tanpa tahu aturan yang ada itu sebenarnya apa saja. Kami
mengajak Anda menyimak humor hari ini seputar pendidikan anak. Kiranya
menjadi berkat.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2131. SEBUAH JAWABAN PANDAI
Ayah: Apa kamu tahu mengapa Ayah akan menghukum kamu, Bob?
Bob : Tidak, Ayah.
Ayah: Dalam keluarga, yang lebih tua harus selalu bersikap baik kepada
yang lebih muda, tapi pagi ini kamu tidak melakukannya dengan
baik. Kamu melempar topi adikmu ke dalam kolam ikan. Sekarang,
Ayah akan menghukummu!
Bob : Tunggu, Yah. Aku tahu aku salah... tapi aku jauh lebih muda dari
Ayah, `kan?
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#059]
"Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar
hatinya." (Kolose 3:21)
< http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:21 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 150: "Siapakah Raja Moab yang Gendut?"
- Dipto < diptosn(at)xxx > = Eglon
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Raja EGLON (HAKIM 3:17)
- Lucas Widianto < lukas_widianto(at)xxx > = EGLON (Hakim hakim 3:17).
Dia dibunuh oleh EHUD.
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Raja Moab yg gendut

206

HUMOR 2012
bernama "Eglon". GBU.
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Raja Eglon
- Sugeng Haryadi < sugengharyadi(at)xxx > = Eglon
- Lia Pardede < pard3li(at)xxx > = Eglon [Hakim-Hakim 3:17]
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Eglon (Hakim-hakim 3:17)
Jawaban e-Humor: Eglon
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis berikutnya ya ....
Kuis minggu ini 151: "Siapakah orang pertama yang membuat kebun
anggur?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2132/November/2012
AKU INI APA DONG?
e-Humor
2132, November 2012
Shalom,
Alangkah indahnya jika dalam hubungan suami istri ada sikap saling
menghormati, menghargai, dan mengasihi. Apabila terjadi ketidakcocokan
pendapat, tidak akan berlarut-larut karena adanya sikap saling
mengerti. Jika tidak ada yang mengalah, pertengkaran tidak akan
selesai, malah bisa menimbulkan masalah baru. Contohnya ada pada humor
hari ini. Silakan disimak, tapi jangan tiru perbuatannya, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2132. AKU INI APA DONG?
Pak Bambang dan Bu Bambang bertengkar hebat karena ada salah paham di
antara mereka. Tanpa sadar, nada suara mereka makin lama makin tinggi.
Mau tak mau, si kecil Tomi, anak mereka, mendengar pertengkaran orang
tuanya.
Pak Bambang menyebut Bu Bambang dengan sebutan `monyet`, sedangkan Bu
Bambang menyebut Pak Bambang dengan sebutan `buaya`. Tiba-tiba, Tomi
yang sedari tadi mendengar pertengkaran mereka, menyelinap masuk
sambil berteriak, "Kalau ibu monyet dan ayah buaya, lalu Tomi ini apa
dong?"
[Sumber diambil dari: Majalah HUMOR, Februari 1991]
"Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah
isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati
suaminya." (Efesus 5:33) < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:33 >
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e-Humor 2133/November2012
UPS, SALAH!
e-Humor
2133, November 2012
Shalom,
Pecinta humor yang setia, apabila Anda ingin membantu seseorang,
jangan terburu-buru, ya. Kalau terburu-buru, hasilnya bisa jadi
seperti tokoh humor kita kali ini. :) Selamat menyimak!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2133. UPS, SALAH!
Sore menjelang malam, sebuah bus penuh dengan penumpang. Kebanyakan
penumpang adalah mereka yang pulang kerja. Walaupun sambil berdiri,
para penumpang bisa menikmati perjalanan mereka karena bus itu
dilengkapi dengan musik dan pendingin ruangan.
Ketika seorang wanita masuk, seorang pria tua dekat pintu berusaha
untuk bangkit. Melihat hal tersebut, wanita itu memaksa pria tua itu
kembali ke tempat duduknya. "Terima kasih," katanya, "Tapi tolong
jangan lakukan itu. Saya sangat mampu berdiri."
"Tapi, Mbak, biarkan aku ...." pria tua itu berusaha menjelaskan.
"Saya mohon Anda tetap duduk di kursi Anda," sela wanita itu dengan
tangan di pundak sang pria.
Tapi pria itu berusaha bangkit dan berkata "Mbak, jika Anda berbaik
hati izinkan saya untuk...."
"Tidak, tidak," kata wanita itu dan memaksanya duduk kembali.
Akhirnya pria itu berhasil bangkit dan berkata, "Mbak! Anda membawa
saya 3 km menjauhi rumah saya. Saya ini ingin turun dari tadi."
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#053]
"Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus." (Galatia 6:2)
< http://alkitab.sabda.org/?Galatia+6:2 >
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e-Humor 2134/November/2012
BONEKA BAYI
e-Humor
2134, November 2012
Shalom,
Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong laki-laki, istri sebagai
penolong suami. Namun, bukan berarti suami tidak perlu menolong
istrinya. Berbicara mengenai suami istri yang saling tolong-menolong,
tokoh humor kita kali ini, Pak Toni, sebenarnya punya niat untuk
membantu istrinya mengurus anak mereka. Namun, apa yang terjadi? Pak
Toni melakukan kesalahan! Lalu, bagaimana respons istrinya? Langsung
simak kisahnya, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2134. BONEKA BAYI
Pada sore hari, Pak Toni keluar dari rumah dengan mendorong kereta
bayinya. Ketika sampai di jalan depan rumah, istrinya berteriak dari
jendela kamar atas, "Pa, kau mau ke mana?!"
Awalnya, Pak Toni tidak menggubris istrinya. Tapi karena risi
mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dengan teriakan, maka
Pak Toni balik berteriak, "Tenang, kami akan baik-baik saja!"
Sejam kemudian, istrinya menyusul Pak Toni yang berada di taman.
"Apa yang kamu inginkan, sih, Ma? Apa ada yang salah?" tanyanya.
"Tidak, Sayang, tapi kau sudah berkeliling dengan boneka milik Melissa
sepanjang sore. Bukankah sudah waktunya bayi kita mendapat giliran?"
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://www.worstjokes.com/jokes/marriagejokes/37.shtml]
"Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa
mendengarkan nasihat, ia bijak." (Amsal 12:15)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+12:15 >
KUIS HUMOR
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Kuis minggu lalu 151: "Siapakah orang pertama yang membuat kebun
anggur?"
- Dipto < diptosn(at)xxx > = Nabi Nuh
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Nuh
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Nuh (Kejadian 9:20)
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = Bapak Nuh
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Nuh
- Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Nuh
- Ida Magdalena < idajanti_lh(at)yahoo.com > = Nuh
- Sri Lily Sayekti < srililysayekti(at)xxx > = NUH
- Lia Pardede < pard3li(at)xxx > = Nuh
Jawaban e-Humor: Nabi Nuh
Wow jawabannya benar semua! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang
sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu. :) Silakan menjawab
kuis selanjutnya.
Kuis minggu ini 152: "Seperti apa bentuk dan rasa Manna?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2135/Desember/2012
SALAH MASUK
e-Humor
2135, Desember 2012
Shalom,
Bagaimana pendapat Anda terhadap seorang pengamen? Jangan melihat sisi
fisiknya, ya, tapi coba pikirkan keberanian mereka. Saya melihat bahwa
banyak pengamen memiliki keberanian yang cukup tinggi. Pengalaman
mereka dalam menjelajahi tempat untuk mengamen, membuat mereka
terlihat "tak takut akan apa pun". Tokoh humor kali ini adalah dua
pengamen, yang ternyata tidak seperti pengamen yang saya katakan di
atas. Penasaran dengan kedua pengamen itu? Langsung simak saja, yuk!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2135. SALAH MASUK
Dua orang pengamen tidak menyadari bahwa mereka telah menaiki bus yang
dipakai untuk antar jemput jemaat gereja di suatu kota besar.
Pengamen 1: Waduh... Penumpangnya pada bawa Alkitab, nih!
Pengamen 2: Iya nih, nyanyi lagu apa ya?
Pengamen 1: Lagu-lagu gereja aja!
Pengamen 2: Kamu hafal lagu apa?
Pengamen 1: Dulu yang aku tau cuma Kingkong Badannya Besar, tapi
sekarang lupa, jarang ke gereja. Kamu?
Pengamen 2: Wah... parah. Aku juga, terus gimana, dong?
Pengamen 1: Turun aja, yuk!
Pengamen 2: Yuk!
[Sumber kiriman dari: Safitri < retha_safitrie(at)xxx >]
Pujilah TUHAN, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya!
Pujilah TUHAN, hai jiwaku! (Mazmur 103:22)
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+103:22 >
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e-Humor 2136/Desember/2012
AKU HARUS TEMUKAN INI
e-Humor
2136, Desember 2012
Shalom,
Melupakan hal yang tidak penting merupakan suatu keharusan, tetapi
melupakan hal yang penting adalah suatu kesalahan besar. Pernahkah
Anda mengalaminya? Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai
alasan `menjadi seorang pelupa` oleh beberapa orang adalah usia yang
semakin bertambah; seperti tokoh humor kita hari ini. Oleh karena usia
yang sudah melebihi setengah abad, ia menjadi seorang pelupa. Dia
melupakan sesuatu yang sangat penting, yang berakibat fatal. Penasaran
dengan kisahnya? Silakan disimak, ya!
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2136. AKU HARUS TEMUKAN INI
Pak Budi adalah orang yang sangat pelupa, maklum usianya sudah kepala
enam. Suatu hari, ia diberi karcis perjalanan gratis ke luar kota oleh
anaknya. Di dalam bus, pak Budi duduk dengan nyaman dan membaca koran,
sampai tiba waktunya kondektur meminta penumpang menunjukkan tiketnya.
Ketika kondektur sampai ke Pak Budi, ternyata dia lupa menaruh
tiketnya. Dengan panik, Pak Budi mencari-cari tiketnya.
"Ya, sudahlah, Pak," kata kondektur. "Ketika Anda menemukannya nanti,
tolong informasikan ke perusahaan, ya? Saya percaya Anda memilikinya."
"Aku tahu aku memilikinya," jawab Pak Budi. "Tetapi, yang membuat saya
panik untuk mencarinya karena saya lupa saya akan pergi ke mana?"
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#057]
Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu
jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu
terima. (2 Korintus 6:1)
< http://alkitab.sabda.org/?2Korintus+6:1 >
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e-Humor 2137/Desember/2012
BILANG APA?
e-Humor
2137, Desember 2012
Shalom,
Kebiasaan tidak baik yang sering terjadi pada anak tunggal adalah
manja. Tidak hanya itu, anak tunggal sering diperlakukan seperti bos.
Akibatnya, dia kurang menghargai apa yang orang lain lakukan, dan dia
menganggap semua orang seperti "pembantu" yang harus menuruti
kemauannya. Contohnya ada pada tokoh humor kita kali ini. Selamat
menyimak, ya! Jangan ketinggalan menjawab kuis, yang setiap hari Jumat
hadir dalam pada kolom Kuis Humor.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2137. BILANG APA?
Doni adalah anak Bu Rahma. Ia berusia 5 tahun. Ia adalah seorang anak
tunggal dan terbiasa dimanja oleh orang tuanya. Apa pun yang dia
butuhkan selalu disediakan oleh pembantunya. Suatu ketika, teman Bu
Rahma berkunjung.
Tante : Halo, Doni manis.... Ini ada mangga manis buat kamu....
Bu Rahma: Doni, bilang apa kalau diberi mangga sama tante?
Doni : Tante....
Tante : Ya, Nak?
(Berharap mendapat ucapan terima kasih dan kecupan.)
Doni : Kupasin, dong....
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://ngupingjakarta.blogspot.com/2008/11/otoriter-bagus-kamu-calonpemimpin.html]
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. (Matius 6:4)
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+6:4 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 152: "Seperti apa bentuk dan rasa Manna?"
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Bentuknya seperti Damar
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Bedolah (Bil 11:7), Seperti Sisik, Halus seperti embun beku di bumi
Kel 16:14), Warnahnya putih seperti ketumbar (Kel 16:31)
Rasanya seperti: Seperti rasa penganan yang digoreng (Bil 11:8),
Seperti kue madu (Kel 16:31)
- gibson sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = manna: warnanya
putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu.
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = "..,manna; warnanya
putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu." (Keluaran 16:31).
- ida magdalena < idajanti_lh(at)xxx > = Keluaran 16:31 Umat Israel
menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti ketumbar dan
rasanya seperti rasa kue madu.
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = warnanya putih seperti
ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu (keluaran 16.31)
Jawaban e-Humor: Warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti
kue madu (Keluaran 16:31).
Wow! Terima kasih untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis selanjutnya. :)
Kuis minggu ini 153: "Siapakah nama guru Paulus?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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e-Humor 2138/Desember/2012
ALASAN?
e-Humor
2138, Desember 2012
Shalom,
Orang tua perlu semakin pintar juga menghadapi anak-anak zaman
sekarang. Anak-anak sekarang pintar mencari alasan untuk setiap hal
yang mereka lakukan atau tidak. Kisah berikut ini merupakan salah satu
contoh yang mungkin bisa Anda alami pula. Silakan menyimak humor hari
ini. Tuhan memberkati.
Redaksi tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >
2138. ALASAN
Seorang guru SMA bertanya kepada muridnya, "Mana PR-mu?"
"Begini Bu Guru," jawab murid itu, "Saya simpan PR saya di tempat yang
aman!"
"Ya sudah, sekarang keluarkan dari tempat yang aman itu!" kata guru
tersebut mulai curiga.
"Begini Bu Guru, saya simpan PR-nya di lemari besi. Ternyata, saya
lupa nomor kombinasinya," jawab murid itu dengan kalem.
[Sumber: http://www.ahajokes.com/ks031.html]
Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru
meminta pukulan. (Amsal 18:6)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+18:6 >
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e-Humor 2139/Desember/2012
Pengalaman Pertama dengan Bis Tingkat
e-Humor
2139, Desember 2012
Shalom,
Pengalaman pertama itu selalu punya cerita yang unik bagi setiap
orang. Tidak terkecuali pak Bejo. Hari ini kita akan lihat bagaimana
cerita pengalaman pertamanya naik bis tingkat. :)
Selamat menikmati. :)
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >
2139. Pengalaman Pertama dengan Bis Tingkat
Bejo senang sekali karena pada liburan Natal ini, dia bisa naik bis
tingkat keliling kota. Ketika menaiki bis tingkat, dengan wajah
sukacita dia naik ke bis itu dan langsung naik ke bagian atas.
Selang 1 menit, Bejo terlihat turun dengan tergesa-gesa dan wajahnya
pucat sekali. Dia langsung duduk di kursi yang masih kosong sambil
mengelus dada. Seorang penumpang yang duduk di samping Bejo penasaran
dan bertanya, "Bapak takut ketinggian ya?"
Masih dengan wajah pucat Bejo menjawab, "Saya tidak takut tinggi, tapi
saya tidak mau mati konyol!"
"Loh, memang di atas ada penjahat, Pak?" tanya penumpang itu agak
sedikit panik juga.
Bejo menjawab lagi, "Aduh, di atas itu bahaya karena tidak ada
sopirnya!!"
[Sumber kiriman dari: Evie Broto <abemoms@xxxx>]
Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik
menggembirakan dia. (Amsal 12:25)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+12:25 >
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e-Humor 2140/Desember/2012
LAUT MATI
e-Humor
2140, Desember 2012
Shalom,
Guru harus pintar-pintar membuat suasana kelas tetap hidup. Salah satu
caranya adalah dengan melemparkan banyak pertanyaan. Mari kita lihat,
bagaimana pertanyaan pak guru kali ini dijawab oleh muridnya. Kami
ingatkan pula, jangan lupa untuk menjawab kuis humor dalam edisi
minggu ini, ya. :) Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati.
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >
2140. LAUT MATI
Melihat murid-muridnya yang sudah mulai bosan, seorang guru
melemparkan pertanyaan.
Guru : Apa yang kamu ketahui tentang Laut Mati, Bambang?
Bambang: Mati? Kok bisa? Memangnya dia sakit apa, Pak?
[Sumber: http://www.ahajokes.com/ks027.html]
Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah
baiknya perkataan yang tepat pada waktunya! (Amsal 15:23)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:23 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 153: "Siapakah nama guru Paulus?"
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Gamaliel
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Gamaliel
Jawaban e-Humor: Gamaliel
Wow! Terima kasih untuk kedua pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Keduanya menjawab dengan benar. Selamat ya!
Silakan jawab kuis selanjutnya. :)
Kuis minggu ini 154: "Berapa jumlah orang Majus yang menyembah Yesus?"
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor
selanjutnya. Oleh karena itu, kirimkan jawaban Anda secepatnya ke
Redaksi e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
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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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e-Humor 2141/Desember/2012
PERINGATAN TERAKHIR
e-Humor
2141, Desember 2012
Shalom,
Apakah Anda pernah terlambat datang kerja, tetapi pemimpin Anda hanya
meminta Anda untuk tidak mengulanginya lagi? Tokoh humor kita hari ini
juga mengalami hal yang demikian. Namun, dia tidak memperbaiki
kesalahannya, malahan menambah buruk kebiasaannya itu. Akhirnya, apa
yang dia dapatkan? Silakan temukan jawabannya pada humor ini. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2141. PERINGATAN TERAKHIR
Lisa adalah sekretaris kesayangan bosnya. Dia selalu datang terlambat
ke kantor. Setiap kali terlambat, dia beralasan bahwa arlojinya yang
lambat. Bos yang mengasihinya itu sering memberi dia kesempatan.
Suatu pagi, Lisa datang terlambat lagi. Itu sudah yang ke-8 kalinya.
Bos sangat marah. Dia berteriak, "Lisa, jika kamu tidak mengubah
arlojimu, Aku yang akan mengubah sekretarisku!"
[Sumber diambil dan disunting dari:
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#067]
Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada
waktunya. (Pengkhotbah 3:1)
< http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+3:1 >
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e-Humor 2142/Desember/2012
BELAJAR APA?
e-Humor
2142, Desember 2012
Shalom,
Apabila Anda diberi pilihan, pilih berpapasan dengan orang jahat atau
berpapasan dengan orang yang sedang mabuk? Duh, membayangkannya saja
sudah ngeri, apalagi benar-benar ketemu. Daripada membayangkannya,
lebih baik kita baca humor untuk hari ini, yuk.
Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2142. BELAJAR APA?
Lima menit sebelum bel pulang berbunyi, guru memberi para murid PR
untuk memikirkan pelajaran apa yang dapat diambil dalam suatu cerita.
Cerita yang dibawakan harus pengalaman pribadi.
Paginya, Bu Guru menagih PR murid-muridnya, "Anak-anak, siapa yang mau
maju terlebih dulu untuk menceritakan pengalaman pribadi dan moral apa
yang dapat kita pelajari?"
Susi mengangkat tangannya, lalu bercerita. "Ayah saya memiliki sebuah
peternakan dan setiap hari Minggu kami mengumpulkan telur ayam, untuk
dibawa ke kota menggunakan truk dan akan dijual ke pasar. Nah, hari
Minggu lalu ketika kami menuju pasar, kami melewati jalan yang berbeda
dari biasanya. Kami kaget, truk kami tidak menghindari lubang besar
karena ayah tidak memerhatikan jalan, akibatnya beberapa telur kami
pecah."
"Pelajaran apa yang dapat kamu ambil, Susi?" tanya Guru. Susi
menjawab, "Kalau sedang berkendara, perhatikan jalan yang Anda lewati
dengan penuh ketelitian."
Lusi mendapat giliran berikutnya. "Ayah saya memiliki sebuah
peternakan. Setiap akhir pekan, kami mengambil telur ayam dan
menaruhnya di inkubator. Akhir pekan lalu, hanya 8 dari 12 telur yang
menetas." Lalu Bu Guru bertanya lagi mengenai pelajaran apa yang bisa
diambil. Lusi menjawab, "Jangan menghitung ayam sebelum mereka
menetas."
Kemudian, si Johnny, "Suatu hari aku pulang dijemput pamanku, Ben. Dia
menjemputku dengan membawa sebotol alkohol. Maklum, dia suka minum
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minuman keras. Di tengah perjalanan, kami didatangi oleh 20 penjahat.
Dengan menggunakan kayu yang dia dapat dari sekitar tempatnya berdiri
dan sabuk yang dipakainya, paman Ben melumpuhkan 15 penjahat. Lima
penjahat lainnya dilumpuhkannya dengan tangan kosong."
Bu Guru tampak sedikit terkejut. Sambil menelan ludah, dia bertanya
mengenai pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita yang mengerikan
itu.
"Yah," jawab Johnny, "Jangan main-main dengan Paman Ben ketika dia
sudah minum."
[Sumber diambil dan disunting dari: http://www.jokes.com/funny-littlejohnny/skn7iz/a-lesson-in-morals]
Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak
orang yang terhuyung-huyung karenanya. (Amsal 20:1)
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+20:1 >
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e-Humor 2143/Desember/2012
PUNYA TEMPAT TIDUR
e-Humor
2143, Desember 2012
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua. Sudahkan Anda mempersiapkan hal-hal
yang mendukung kemeriahan Natal Anda? Apakah keluarga Anda saat ini
sudah berkumpul untuk bersekutu menyambut datangnya Natal? Apakah Anda
sudah mempersiapkan hati, menyambut hari kelahiran Yesus, Juru Selamat
kita? Kiranya sukacita Natal tercurah bagi Anda dan keluarga. Redaksi
e-Humor mengucapkan, Selamat Hari Natal 2012, Tuhan memberkati. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tatik Wahyuningsih
< tatik(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >
2143. PUNYA TEMPAT TIDUR
Menjelang Natal, Rio, anak berusia 3 tahun, mengunjungi bibinya yang
sedang hamil tua. Dia ingat cerita guru sekolah minggunya, tentang
Bayi Yesus yang akan lahir pada hari Natal. Penuh dengan rasa
penasaran, Rio memegang perut bibinya. Dia merasakan gerakan dan
bibinya menjelaskan bahwa si bayi sedang menendang-nendang.
Malam harinya, Rio masih penasaran dan ingin memegang perut bibinya
lagi. Namun, satu menit berlalu, tak ada gerakan sama sekali. "Kenapa
bayinya tidak bergerak, Bi?" tanyanya.
"Bayi Bibi sedang tidur, Nak." "Wow, apakah dia juga punya tempat
tidur di dalam situ seperti yang aku punya, Bi?"
[Sumber diambil dari: http://natal.sabda.org/punya_tempat_tidur]
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu
dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. (Lukas 2:7)
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+2:7 >
KUIS HUMOR
Kuis minggu lalu 154: "Berapa jumlah orang Majus yang menyembah
Yesus?"
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = 3 orang
- Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = 3 org majus yg datang
menyembah kelahiran YESUS Kristus.
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- Putut Utoro < putut.utoro(at)xxx > = 3 orang
Jawaban e-Humor: Tidak tahu. Karena dalam Injil tidak disebutkan secara
pasti jumlah orang Majus.
Wow! Terima kasih untuk pelanggan yang telah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Agak banyak yang terkecoh ya :). Nantikan kuis
selanjutnya Januari mendatang, karena minggu depan kita libur :).
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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