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e-Humor 2299/Januari/2014
Shalom,
Segenap tim redaksi e-Humor mengucapkan selamat Tahun Baru kepada pelanggan
publikasi e-Humor yang setia. Setelah seluruh rangkaian perayaan Natal dan Tahun
Baru selesai, kini saatnya kita membuat komitmen-komitmen untuk kita jalani pada
tahun 2014 ini. Komitmen tersebut tentunya harus membangun dan membuat
kehidupan kita pada tahun 2014 ini lebih baik, yah. Seperti Budi yang menjadi tokoh
humor kita hari ini. Dia juga ingin memasuki tahun 2014 dengan sebuah perubahan.
Perubahan seperti apa ya?
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sayang dan Sayangnya
Setelah sekian lama menjalani kehidupan lajang, Budi memutuskan untuk mencari
seorang pendamping hidup. Dia ingin memasuki tahun 2014 dengan sebuah
perubahan. Dia mengutarakan isi hatinya kepada Badu.
Budi: Du, di awal tahun ini, aku ingin melepas status lajangku.
Badu: Waaah ... kebetulan, aku punya teman yang cocok buat kamu.
Budi: Serius? Orangnya kayak gimana?
Badu: Yang pasti perempuan, rajin ke gereja, cantik, terus ....
Budi: Wow! Terus ... terus?
Badu: Dia juga penyayang. Sayang Tuhan, sayang keluarga, sayang teman-teman,
sayang ....
Budi: Sayang apa lagi?
Badu: Sayangnya, sudah meninggal, Bud.
[Sumber: Redaksi]
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< http://alkitab.sabda.org/?pengkhotbah+9:5 >

“

Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak
tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah
lenyap.
—Pengkhotbah 9:5—
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e-Humor 2300/Januari/2014
Shalom,
Kesombongan merupakan dosa yang paling dibenci Tuhan. Waahh, serem yahh.
Apalagi jika apa yang kita sombongkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, alias
membual ... ckckckck, jangan ditiru yah. Melalui humor hari ini, kita akan sama-sama
melihat seperti apakah orang yang suka membual itu. Eits, tapi jangan lupa tersenyum
yah.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jembatan Paling Tinggi di Dunia
Dua orang saling membual bahwa jembatan di negerinya sangat tinggi. Seorang
berkata, "Jembatan di negeri kami itu bukan main tingginya. Jika seseorang bunuh diri
dengan cara terjun ke bawah dari jembatan itu, akan diperlukan waktu 10 menit untuk
mencapai dasarnya."
"Ah, hal yang kamu ceritakan itu belum seberapa," kata yang lain. "Jembatan di negeri
kami masih jauh lebih tinggi. Jika ada orang ingin bunuh diri dari jembatan itu, tahukah
kamu bagaimana ia akan mati? Ia akan mati dalam proses jatuh ke bawah karena
kelaparan!"
[Sumber: http://www.ketawa.com/2013/11/9540-jembatan-paling-tinggi-didunia.html#ixzz2lG3Ire2r]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+18:12 >

“

Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
—Amsal 18:12—
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e-Humor 2301/Januari/2014
Shalom,
Hubungan antara suami dan istri memang tidak selalu rukun. Setiap pasangan pasti
pernah mengalami konflik. Kuncinya adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik
dengan kreatif sehingga setiap pasangan semakin dikuatkan setelah konflik tersebut
selesai, bukan malah dilemahkan. Hal tersebut memang merupakan sebuah proses.
Sambil menikmati proses tersebut, yuk kita simak humor hari ini. Pasangan-pasangan
berikut ini juga sedang mengalami konflik loh, seperti apakah konflik yang mereka
hadapi? Penasaran, 'kan? Selamat membaca.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Keputusan Tepat
Sepasang suami istri saling beradu argumen. Topiknya adalah antara pria dan wanita,
siapa yang memiliki kemampuan paling hebat untuk bisa mengambil keputusan dengan
tepat.
Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya sang istri menyerah, "Baiklah, kau
benar. Pria memang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Tidak seperti wanita
yang sering kali salah mengambil keputusan. Buktinya adalah kita. Kau memutuskan
memilih aku menjadi istrimu. Sedangkan aku mengambil keputusan memilihmu menjadi
suamiku."
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 62]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+16:1 >

“

Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari pada
TUHAN.
—Amsal 16:1—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Ini 204: Siapakah Nama Bujang
dari Nabi Elisa?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya.
Terima kasih banyak!

17

HUMOR 2014

e-Humor 2302/Januari/2014
Shalom,
Sebuah tempat bisa memberikan kenangan yang sangat berarti bagi seseorang, seperti
profesor tua berikut ini. Pasti perasaannya sangat terharu melihat kampus tempat dia
belajar dan mengajar selama puluhan tahun akan segera menjadi puing-puing. Huffftt ...
daripada kita ikutan sedih memikirkan sang profesor tua, lebih baik kita baca dulu yuk
kisahnya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menghancurkan Bangunan Tua di Kampus
Bangunan berusia seratus tahun yang telah berfungsi sebagai asrama mahasiswa dan
ruang belajar dari sebuah universitas kecil akan segera dibongkar. Ketika bangunan
mulai diledakkan, orang-orang merasakan kecemasan dan kesedihan yang dialami
salah satu profesor tua yang berdiri di dekat bangunan itu.
"Ini pasti sulit untuk dilihat," kata dosen muda, "Tradisi terkait dengan gedung itu,
kenangan semua mahasiswa dan dosen yang tinggal maupun belajar di sana. Saya
tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hal ini bagi Anda."
"Ini lebih buruk dari itu," jawab si Profesor. "Kelihatannya, HP saya ketinggalan di dalam
sana."
[Sumber: http://www.ketawa.com/2013/11/9601-menghancurkan-bangunan-tua-dikampus.html#ixzz2lG1ssEMo]

< http://alkitab.sabda.org/?pengkhotbah+1:11 >

“

Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan

datangpun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup
sesudahnya.
—Pengkhotbah 1:11—
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e-Humor 2303/Januari/2014
Shalom,
Kemacetan di kota Jakarta yang semakin parah mendesak pemerintah untuk segera
mencari solusi yang cepat dan tepat. Salah satunya adalah dengan menyediakan
angkutan massal perkotaan yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Jika tarifnya
terlalu mahal, bisa-bisa warga akan melakukan protes. Apalagi jika terjadi perbedaan
tarif seperti berikut ini. Yah ... Bagi Anda yang sering berjuang mengatasi kemacetan,
semoga saja humor berikut ini bisa sedikit mengurangi stres Anda.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Beda Tarif
Pemda DKI Jakarta akan membuka koridor baru untuk bis Transjakarta. Koridor ini akan
melayani rute jurusan Pasar Sabtu ke Pasar Minggu. Setelah mengadakan rapat
dengan seluruh jajarannya, ditetapkanlah tarif bis Transjakarta koridor baru ini. Dari
Pasar Sabtu ke Pasar Minggu tarifnya adalah Rp 2.500,00, sedangkan dari Pasar
Minggu ke Pasar Sabtu ditetapkan tarif sebesar Rp 12.500,00.
Mendengar hal tersebut, warga Jakarta melakukan protes. Ketika ditanya oleh
wartawan, kenapa tarif kedua rute tersebut berbeda, seorang pegawai Pemda DKI
Jakarta menjelaskan, "Perbedaan tarif itu adalah hal yang wajar mengingat dari Pasar
Sabtu, bis Transjakarta bisa langsung menuju Pasar Minggu. Sedangkan dari Pasar
Minggu, bis Transjakarta harus melewati Pasar Senin, Pasar Selasa, Pasar Rabu,
Pasar Kamis, dan Pasar Jumat."
[Sumber: Redaksi]

< http://alkitab.sabda.org/?roma+13:1 >

“

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada

pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada,
ditetapkan oleh Allah.
—Roma 13:1—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 204: Siapakah Nama
Bujang dari Nabi Elisa?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•

Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Nama pembantu Nabi Elisa,
Gehazi.
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Gehazi 2 Raja-Raja 5:20.
Jeffry H. Kandou <jef_hond@xxx>: Bujang Elisa adalah GEHAZI.
Febby A <Febby.arianti@xxx>: Gehazi.
titih_wira <titihprawira@xxx>: Gehazi. Ronald <ronald@xxx>: Gehazi (2 Raja-Raja
5:20).

Jawaban e-Humor: Gehazi (2 Raja-Raja 4:12).
Terima kasih untuk pelanggan e-Humor yang sudah menjawab kuis 204. Kuis
berikutnya datang dari dunia Perjanjian Baru.
Kuis minggu ini 205: "Siapakah nama guru dari Rasul 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 2304/Januari/2014
Shalom,
Sering kali, manusia berusaha melihat hal-hal yang "tersembunyi" sehingga hal- hal
yang sudah jelas dan gamblang malah luput dari pengawasan. Itulah kesimpulan
pribadi saya setelah membaca humor berikut. Mungkin, Anda memiliki pendapat sendiri
atau kesimpulan yang berbeda dari saya. Tidak mengapa, sah-sah saja selama Anda
masih bisa tersenyum setelah membaca humor berikut. Selamat tersenyum.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Penyelundup
Ada kabar angin bahwa Nasrudin juga berprofesi sebagai penyelundup. Maka, setiap
kali Nasrudin melewati batas wilayah, penjaga gerbang menggeledah jubahnya yang
berlapis-lapis dengan teliti. Tetapi, tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan.
Untuk mengajar, Nasrudin memang harus melewati batas wilayah.
Suatu malam, salah seorang penjaga mendatangi rumahnya. "Aku tahu, engkau adalah
seorang penyelundup. Tetapi, aku menyerah karena tidak pernah bisa menemukan
barang selundupanmu. Sekarang, jawablah rasa penasaranku, apa yang engkau
selundupkan?"
Nasrudin pun menjawab dengan serius, "Jubah."
[Sumber: 360 Cerita Jenaka Nasrudin Hoja, halaman 41]

< http://alkitab.sabda.org/?lukas+8:10 >

“

Lalu Ia menjawab: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan

Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan,
supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar,
mereka tidak mengerti."
—Lukas 8:10—
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Stop Press: Bergabunglah dalam Kelas Paskah dari
YLSA!
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > melalui program Pendidikan Elektronik
Studi Teologi Awam (PESTA) kembali membuka Kelas PASKAH 2014. Kelas diskusi
Paskah mempelajari tentang arti Paskah dalam Perjanjian Lama maupun dalam
Perjanjian Baru. Secara khusus, kelas ini membahas mengenai isu-isu kebangkitan
Yesus Kristus dan maknanya bagi kehidupan Kristen.
Kelas diskusi ini akan dilaksanakan melalui milis (email) selama 1 bulan (3 Maret -- 8
April 2014). Bagi Bapak/Ibu yang mengikuti kelas diskusi ini, silakan mendaftarkan diri
ke Admin PESTA di < kusuma(at)in-christ.net >. Kami tunggu!
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e-Humor 2305/Januari/2014
Shalom,
Dalam dunia politik, ada pepatah yang berkata, "Tidak ada yang namanya makan siang
gratis." Artinya kurang lebih, untuk setiap hal yang didapatkan, pasti ada harga atau
timbal balik yang diberikan. Humor berikut menggambarkan kepada kita inilah yang
terjadi saat seseorang mengharapkan makan siang gratis di restoran dan bisa makan
sepuasnya. Adakah yang namanya makan siang gratis? Yuk, kita simak.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Makan Gratis?
Sebuah restoran memasang papan iklan bertuliskan, "MAKAN SIANG GRATIS!
Tagihan Anda akan kami simpan untuk dibayarkan oleh cucu Anda kelak."
Bejo, seorang pemuda berusia dua puluhan, melihat iklan tersebut dan segera
mengambil kesempatan. Dia masuk dan makan sepuasnya di restoran itu. Bejo bersiapsiap untuk meninggalkan tempat itu ketika seorang pelayan memberikan tagihan
makannya.
Bejo heran dan bertanya, "Bukankah tagihan ini akan dibayar oleh cucu saya?" Pelayan
itu menjawab sambil tersenyum, "Benar Pak, tetapi ini adalah tagihan milik kakek
Anda."
[Sumber: Book of Humour, halaman 124]

< http://alkitab.sabda.org/?2tesalonika+3:10 >

“

Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada
kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
—2 Tesalonika 3:10—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 205: Siapakah Nama Guru
dari Rasul Paulus?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•

Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Namanya Gamaliel.
Hanna Djayaputra <nadjayap@xxx>: Gamaliel.
Victor Kurniawan <vkurniawan@xxx>: Nama guru Paulus: gamaliel.
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Barnabas (Kisah Rasul 9:27).
creative.printing3 <creative.printing3@xxx>: Gamaliel.

Jawaban e-Humor: Gamaliel (Kisah Rasul 5:26-42).
Ternyata, Rasul Paulus yang hebat itu merupakan hasil didikan seorang guru yang
bernama Gamaliel. Nah, kalau kuis berikut ini, siapa yang tahu jawabannya?
Kuis minggu ini 206: Siapakah nama nabi palsu yang juga tukang sihir di pulau Siprus,
yang menghalangi gubernur untuk mendengarkan firman Allah dari Paulus dan
Barnabas?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada kuis e-Humor selanjutnya. Oleh
karena itu, kirimkan 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 2306/Januari/2014
Shalom,
Liburan bersama keluarga merupakan hal yang sangat menyenangkan. Merasakan
kebersamaan dan kehangatan kasih sayang yang akrab tentu banyak dinantikan
keluarga di mana pun. Humor kali ini mengambil latar cerita saat liburan keluarga. Siapa
sangka di tengah-tengah perjalanan liburan ini, potensi si adik dalam bidang
matematika terungkap. Sehebat apakah kemampuan berhitung si adik? Berikut
liputannya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jumlah Sapi
Sebuah keluarga sedang melakukan perjalanan ke desa untuk berlibur. Di tengah
perjalanan, tampak sekumpulan besar sapi sedang merumput. Si ibu berkata kepada
kedua anaknya, "Coba kalian tebak, berapa jumlah sapi tersebut?"
Si adik segera menjawab, "104 ekor, Ma." Dengan kagum kakaknya bertanya, "Wow,
hebat sekali kamu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya secepat itu?"
"Mudah saja," jawab adiknya, "Aku menghitung jumlah kaki sapi-sapi itu, lalu dibagi
empat."
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 80]

< http://alkitab.sabda.org/?lukas+2:47 >

“

Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala
jawab yang diberikan-Nya.
—Lukas 2:47—

25

”

HUMOR 2014
Stop Press: Bergabunglah dengan Facebook ICW
Apakah Anda mengetahui sumber-sumber informasi Kristen yang ada dalam dunia
internet?
Bergabunglah dengan Facebook Direktori Situs Kristen. Anda akan bisa mendapatkan
sumber-sumber informasi Kristen yang berguna untuk menambah pengetahuan dan
untuk menolong agar sumber-sumber informasi Kristen Indonesia yang ada dalam
dunia internet dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia (menjadi
"TV Media/Guide" dalam dunia internet Kristen).
Jangan tunda lagi! Segera kunjungi dan jadilah penggemar Facebook ICW.
==> http://fb.sabda.org/icw
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e-Humor 2307/Januari/2014
Shalom,
Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam memberikan persembahan di gereja. Tuhan
sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka sudah selayaknya kita juga
memberikan yang terbaik bagi Dia. Seperti bapak yang murah hati berikut ini. Ups,
murah hati? Benarkah?
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Seorang Bapak yang Murah Hati
Seorang remaja duduk di gereja untuk mengikuti misa. Pada saat kantong
persembahan diedarkan, ia dengan segera membuka dompetnya dan memasukkan
seribu rupiah ke dalam kantong persembahan itu.
Tiba-tiba, seorang bapak yang duduk di belakangnya menepuk pundaknya dan
memberikan uang Rp 100.000 kepada remaja itu. Remaja itu tersenyum, memasukkan
uang itu ke dalam kantong persembahan, dan menatap sekilas dengan rasa kagum
kepada bapak yang sangat pemurah itu.
Tak lama kemudian, bapak di belakangnya kembali menepuk pundaknya dan remaja itu
mendengar bisikan dari arah belakang, "Nak, uang Rp 100.000 itu tadi jatuh dari
dompetmu."
[Sumber: http://dvd301.blogspot.com/2011/01/humor-kristen.html]

< http://alkitab.sabda.org/?2korintus+9:7 >

“

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih

hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita.

—2 Korintus 9:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 206: Siapakah Nama Nabi
Palsu yang Juga Tukang Sihir di Pulau Siprus, yang
Menghalangi Gubernur untuk Mendengarkan Firman Allah
dari Paulus dan Barnabas?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Ronald <ronald@xxx>: BARYESUS / ELIMAS (Bahasa Yunani) (Kisah Para rasul
13:4-12).
Intan margaretha <margaretha.intan@xxx>: Nama tukang sihir itu Elimas.
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Namanya Baryesus atau
Elimas dalam bahasa Gerika.
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Nama Nabi Palsu tukang sihir: Baryesus (Kisah
Para Rasul 13: 6).

Jawaban e-Humor: Elimas/Baryesus (Kisah Rasul 13:4-12).
Ternyata, dari dulu pekerjaan Tuhan di dunia selalu mendapat tantangan ya, tetapi
jangan khawatir, kuasa Tuhan jauh melampaui segala kuasa di dunia. Terima kasih
buat sahabat e-Humor yang sudah menjawab kuis 206. Kuis berikutnya, kembali ke
dunia Perjanjian Lama.
Kuis minggu ini 207: "Kayu apa yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan
bahtera Nuh?"
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 2308/Februari/2014
Shalom,
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan
karena dengan komunikasi, kita dapat membuat orang lain tahu dan mengerti apa yang
kita rasakan, dan sebaliknya. Bayangkan saja jika dalam sebuah hubungan tidak terjalin
komunikasi, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, seperti kisah humor berikut ini.
Namun, kenapa ya sampai tidak terjadi komunikasi di antara pasangan berikut? Yuk,
kita selidiki bersama-sama.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tidak Mau Bicara
Sepasang suami istri hendak bercerai. Namun, sebelum mengambil keputusan akhir,
mereka sepakat untuk terlebih dahulu melakukan konseling dengan gembala mereka.
Pendeta: Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan kalian ingin bercerai?
Istri: Karena sekarang suami saya tidak lagi mau berbicara dengan saya.
Pendeta: Mengapa Anda tidak mau berbicara dengan istri Anda sendiri?
Suami: Sebenarnya, bukan tidak mau, Pak. Tetapi, saya tidak ingin memotong
pembicaraannya jika sedang ngobrol.
Sumber: http://www.ketawa.com/2013/10/9513-alasan-sebuahperceraian.html#ixzz2mg4IlmD8

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+27:15 >

“

Seorang isteri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik
pada waktu hujan.
—Amsal 27:15—
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Stop Press: Kumpulan Bahan Paskah dari YLSA
Apakah Anda sedang bingung mempersiapkan acara Paskah di gereja, persekutuan,
atau komunitas Anda? Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) menyediakan berbagai
bahan Paskah pilihan dan alkitabiah untuk membantu Anda menemukan pengetahuan
tentang Alkitab dan inspirasi untuk menyambut Paskah.
Kunjungilah situs Paskah Indonesia! Situs Paskah Indonesia berisi bahan-bahan
seputar Paskah seperti: Artikel, Drama, Puisi, Kesaksian, Buku, Humor, Tips Paskah,
Lagu Paskah, dll.. Anda juga bisa memberikan bahan-bahan Paskah karya Anda di
situs ini dan membagikannya kepada orang lain. Jika waktu Anda terbatas dan Anda
membutuhkan referensi tepercaya seputar bahan Paskah, jangan khawatir, situs
Paskah.co akan menolong Anda. Situs ini berisi berbagai sumber bahan Paskah yang
sudah diseleksi dan berkualitas.
YLSA juga menghadirkan kisah-kisah Paskah dalam bentuk video menarik yang
memadukan unsur teks, audio, dan grafis, yang dapat diunduh secara gratis di
YouTube. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi dengan anak-anak Tuhan
yang lain, berbagi berkat/pengalaman/bahan seputar Paskah di Facebook Paskah.
Paskah segera datang, jangan menunda lagi. Segeralah kunjungi sumber-sumber
bahan Paskah YLSA dan dapatkan berkatnya!
Situs Paskah Indonesia: http://paskah.sabda.org
Youtube: http://youtube.com/user/sabdaalkitab
Facebook: http://fb.sabda.org/paskah
Situs mini: http://paskah.co
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e-Humor 2309/Februari/2014
Shalom,
Saat ini, seluruh dunia mendambakan perdamaian. Berbagai seruan untuk
menghentikan perang terdengar di berbagai belahan dunia. Sayangnya, masih banyak
orang yang lebih memilih jalan perang daripada berdamai. Mungkin, orang-orang
tersebut harus belajar dari singa dan kambing berikut ini ya. Kiranya, humor berikut ini
bisa sedikit memberikan kedamaian di hati Anda yang membaca.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Singa dan Kambing
Seorang aktivis perdamaian internasional mengunjungi sebuah kebun binatang di
Indonesia. Setelah berkeliling dari kandang ke kandang, tibalah dia di kandang singa.
Ternyata, kandang tersebut tidak hanya dihuni oleh seekor singa, tetapi juga oleh
seekor kambing. Aktivis tersebut sangat kagum dan berkata kepada pemandu
wisatanya, yang sekaligus adalah penjaga kebun binatang tersebut, "Lihatlah di dalam
kandang tersebut, singa dan kambing hidup berdampingan. Begitulah seharusnya
keadaan dunia ini. Semua manusia harus belajar dari singa dan kambing ini."
Beberapa orang yang menemani sang aktivis mengangguk-anggukan kepala tanda
setuju. Aktivis tersebut melanjutkan dengan pertanyaan kepada pemandu wisata,
"Bagaimana Anda membuat kedua hewan ini akur?"
Pemandu wisata itu pun menjelaskan, "Gampang saja, setiap hari kami memasukkan
kambing baru ke dalam kandang tersebut."
[Sumber: Book of Humor, halaman 130]

< http://alkitab.sabda.org/?yesaya+11:6 >

“

Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping

kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan
seorang anak kecil akan menggiringnya.
—Yesaya 11:6—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 207: Kayu Apa yang
Digunakan sebagai Bahan Dasar Pembuatan Bahtera
Nuh?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•

Eunike Agustin <febrianne.cute@xxx>: Kayu gofir.
Fitry <fitry.sitorus@xxx>: Kayu Gofir.
Lilik Kurniawan <lilikjlf@xxx>: Jawaban kuisnya kayu gofir. JBU.
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Dari kayu Gofir.
Anny S. <godwithanny5ms@xxx>: Kayu Gofir (Kejadian 6:14).
dinar sitompul <dinar.sitompul@xxx>: KAYU GOFIR (KEJADIAN 6:14).
Ronald <ronald@xxx>: KAYU GOFIR (Kejadian 6:14).

Jawaban e-Humor: Kayu Gofir (Kejadian 6:14).
Terima kasih untuk pelanggan yang sudah menjawab kuis 207. Kuis 208 masih seputar
Nabi Nuh dan air bah, langsung saja dijawab ya!
Kuis minggu ini 208: "Berapa lama air bah menguasai bumi pada masa Nuh?" [Kiriman:
Ronald]
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2310/Februari/2014
Shalom,
Mandi merupakan kebutuhan setiap manusia. Berbicara soal mandi, apakah ada di
antara kita yang pernah mandi sambil mengenakan pakaian lengkap? Tokoh humor kita
hari ini mandi sambil berpakaian lengkap. Pasti ada alasannya, kira-kira kenapa yah?
Penasaran? Langsung saja baca cerita di bawah ini.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pakaian Basah di Badan
Nasrudin sedang asyik mandi di sungai. Tanpa ia sadari, ada orang yang mencuri
pakaiannya yang ia simpan di tepi sungai. Terpaksa dia pulang ke rumah dengan
telanjang.
Keesokan harinya, dia pergi lagi ke sungai dengan teman-temannya, tetapi kali ini dia
berencana untuk tidak membuka bajunya. Ketika hendak turun ke dalam sungai, temantemannya yang menemani Nasrudin merasa heran melihat tingkah laku Nasrudin dan
berkata, "Nasrudin, kalau mandi tanpa membuka pakaian, tentu bajumu akan basah
semua."
Nasrudin kemudian menjawab, "Bagiku, pakaian basah di badan adalah lebih baik
daripada pakaian kering di tangan pencuri."
[Sumber: 360 Cerita Jenaka Nasrudin Hoja, halaman 154]

< http://alkitab.sabda.org/?Matius+6:19 >

“

"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat
merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.
—Matius 6:19—
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e-Humor 2311/Februari/2014
Shalom,
Bahasa menentukan bangsa. Pepatah tersebut berarti bahwa masing-masing bangsa
memiliki bahasanya sendiri. Perbedaan bahasa itu tidak jarang menjadi masalah dalam
berkomunikasi. Itulah salah satu alasan digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa
Internasional. Meski demikian, kesalahpahaman masih bisa terjadi, seperti cerita berikut
ini. Karena perbedaan bahasa, hampir saja terjadi kesalahpahaman. Selamat
menyimak.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Masalah Bahasa
Dalam sebuah wawancara di perusahaan asing, terjadilah percakapan berikut:
Personalia: What is your last name? (Sebutkan nama belakang Anda.)
Karyawan : I'm sorry. (Maafkan saya.)
Personalia: Oh, you don't have to apologize. OK then, what is your first name? (Oh,
Anda tidak perlu meminta maaf. Baiklah, sebutkan saja nama depan Anda.)
Karyawan : You don't know? (Anda tidak tahu?)
Personalia: Come on, man! Of course, I don't know your first name! Do you have a
middle name? (Ya iyalah, bagaimana mungkin saya bisa tahu nama depan Anda. Ya
sudah, apakah Anda punya nama tengah?)
Karyawan : Funny. (Lucu)
Personalia: Who is funny? Do you insult me? Do not fool around! Let me see your ID!
(Siapa yang lucu? Anda menghina saya? Sudah, jangan main-main, tunjukkan KTP
Anda!)
Setelah membaca KTP sang pelamar, personalia bule baru mengerti:
YUDONO FANI AMSORI
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< http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+11:7 >

“

Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak
mengerti lagi bahasa masing-masing."
—Kejadian 11:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 208: Berapa Lama Air Bah
Menguasai Bumi pada Masa Nuh?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: 40 hari (Kejadian 7:17).

Jawaban Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•

Irsan Limin: 40 hari, 40 malam.
Winando Pandiangan PSwj: 150 hari (Kejadian 7:24).
Loyanka Loy: 150 hari.
Agus Mulyono: 150 hari.

Jawaban e-Humor: 150 hari (Kejadian 7:24).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 209: "Siapakah yang disuruh Nabi Yeremia untuk menuliskan kitab
Yeremia?"
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 2312/Februari/2014
Shalom,
"Malu bertanya sesat di jalan." Kita sudah sering mendengar pepatah tersebut, bukan?
Kisah hari ini mungkin bisa menjadi contoh yang baik. Karena malu bertanya,
seseorang sampai kelaparan selama tiga hari. Kasihan ya? Selain membuat hari Anda
lebih ceria, kiranya humor hari ini juga bisa memberikan hikmah dalam kehidupan Anda.
Ingat, bertanyalah! Karena malu bertanya, sesat di jalan.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menahan Lapar
Sesudah berkeliling di Raja Ampat, seorang wisatawan dari Jakarta menemukan bahwa
sisa uang di dalam kantongnya hanya cukup untuk membeli selembar tiket kapal untuk
pulang lewat Sorong. Naik kapal dari Sorong ke Jakarta memerlukan waktu empat hari.
Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa selama empat hari di atas kapal, ia takkan
makan makanan apa pun.
Pagi di hari pertama, ia tidak pergi untuk sarapan pagi. Waktunya makan siang, ia tetap
bersembunyi di dalam kamarnya. Dan, malam harinya pun, wisatawan itu menahan
lapar di dalam kamar.
Selang dua hari kemudian, waktunya makan malam segera tiba, perut wisatawan itu
sudah sangat lapar, dan tampaknya dia sudah tak tahan lagi. Ia berpikir, "Kali ini, aku
harus makan sekalipun sesudah makan nanti, mereka melemparkanku ke laut, aku
tetap harus makan."
Saat jam makan malam tiba, ia melahap habis semua makanan yang disuguhkan
pelayan kapal, sembari mempersiapkan diri dengan baik terhadap kemungkinan adanya
pertengkaran, ataupun kemungkinan- kemungkinan lainnya.
"Seluruhnya habis berapa? Bawalah tagihannya kemari!" katanya.
"Tidak ada tagihan apa-apa, Pak," jawab pelayan kapal. "Di atas kapal, makan tiga kali
sehari, ongkosnya sudah termasuk dalam harga tiket kapal."
Sumber: http://www.ketawa.com/2013/10/9502-naik-kapal-dari-raja-ampat-kejakarta.html#ixzz2mg67rrlD
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< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+12:29 >

“

Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan
kamu minum dan janganlah cemas hatimu.
—lukas 12:29—
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e-Humor 2313/Februari/2014
Shalom,
Bagi seorang yang sangat pemalu, memulai percakapan dengan orang asing bisa
menjadi hal yang sangat sulit. Bisa jadi, masalahnya adalah sulit sekali untuk mencari
topik percakapan. Untunglah, saya belum sampai mengalami kejadian berikut ini.
Semoga humor hari ini bisa memberi Anda inspirasi untuk membuka percakapan
dengan orang yang belum Anda kenal. Selamat tersenyum.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Salah Urutan
Seorang pemuda yang sangat pemalu akan pergi ke luar negeri menggunakan pesawat
terbang. Di dalam pesawat, dia mendapati kursinya terletak tepat di antara dua wanita
muda. Ia pun duduk dengan gelisah memikirkan topik percakapan selama perjalanan
agar suasana di antara mereka bisa cair.
Pemuda tersebut kemudian teringat nasihat kakeknya, "Jika kamu menjumpai seorang
wanita yang tidak kamu kenal, tanyakan saja apakah dia sudah menikah. Lalu,
tanyakan juga apakah dia mempunyai anak. Dia pasti akan dengan senang hati
menceritakan kepadamu dan suasana akan menjadi cair." Maka, pemuda itu
memberanikan diri bertanya kepada wanita di sebelah kanannya, "Apakah Anda
mempunyai anak?"
Wanita tersebut tersenyum dan menjawab dengan antusias, "Ya, saya mempunyai
seorang anak perempuan yang manis, namanya Lily."
Pemuda tersebut melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, "Apakah Anda sudah
menikah?"
Mendengar pertanyaan itu, wanita itu merasa tersinggung karena dianggap memiliki
anak di luar pernikahan. Maka, wanita itu mengabaikan si pemuda dan suasana
menjadi tidak enak.
"Wah, urutan pertanyaanku terbalik, pantas saja dia marah. Seharusnya, aku
menanyakan status pernikahannya dahulu," pikir si pemuda. Kemudian, dia mencoba
lagi dengan wanita di sebelah kirinya.
"Apakah Anda sudah menikah?" tanya pemuda tersebut.
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Wanita di sebelah kirinya menjawab sambil tersenyum, "Hmmmm, belum. Kenapa?"
"Apakah Anda memiliki anak?"
Setelah itu, pemuda tersebut merasa heran karena dia kembali diabaikan oleh wanita
kedua.
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 81]

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+1:5 >

“

baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian
memperoleh bahan pertimbangan
—Amsal 1:5—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 209: Siapakah yang
Disuruh Nabi Yeremia untuk Menulis Kitab Yeremia?
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Fransiska VS: Barukh bin Neria, pasti betul 'kan?
Loyanka Loy: Barukh, Yeremia 36:4.

Jawaban e-Humor: Barukh (Yeremia 36:4).
Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kuis minggu lalu. Berikut adalah
pertanyaan kuis untuk minggu ini:
Kuis minggu ini 210: "Berapakah ukuran tinggi, panjang, lebar Bahtera buatan Nuh?"
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 2314/Februari/2014
Shalom,
Rasa takut bisa menjadi motivasi bagi seseorang. Takut dihukum, takut didenda, takut
dimarahi, dan berbagai rasa takut lainnya. Sekalipun bisa memotivasi, tetapi lebih baik
jika kita melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan rasa takut, melainkan
berdasarkan kesadaran untuk melakukan yang benar. Jangan seperti murid berikut ini,
yang meskipun mendapatkan nilai A+ dalam ujiannya, namun dengan motivasi yang
kurang tepat. Kira-kira, apa ya motivasinya?
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Belajar Matematika
Seorang ibu dan ayah dari keluarga atheis khawatir anak mereka tidak ingin belajar
matematika di sekolah. Jadi, mereka memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah
Katolik.
Setelah hari pertama sekolah, anak mereka pulang sambil berlari ke rumah, langsung
masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Ibu dan ayahnya sedikit khawatir dengan hal
itu sehingga mereka pergi ke kamarnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja.
Mereka menemukan dia duduk di mejanya, mengerjakan pekerjaan rumahnya. Anak itu
terus melakukan hal itu sepanjang tahun. Pada akhir tahun, si anak membawa pulang
rapor dan memberikannya kepada ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya melihat
bahwa nilai matematika si anak A+.
Ayah dan ibunya sangat senang, dan bertanya kepada si anak, "Apa yang membuatmu
berubah pikiran tentang belajar matematika?"
Anak itu memandang ibu dan ayahnya dan berkata, "Yah, pada hari pertama aku masuk
kelas, aku melihat 'Seorang Pria' dipaku pada tanda plus di dinding dekat meja guru,
dan akhirnya aku memikirkan apa yang akan mereka lakukan jika aku sampai gagal."
[Sumber: http://efesus117.blogspot.com/p/humor.html]
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< http://alkitab.sabda.org/?1 Yohanes+4:18 >

“ ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak ”
Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan

sempurna di dalam kasih.

—1 Yohanes 4:18—
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Stop Press: YLSA Berbagi Slide Presentasi Mengenai
Publikasi dan Bahan-Bahan YLSA di Slideshare!
Bagi Sahabat YLSA yang ingin tahu lebih jauh tentang publikasi-publikasi dan sumber
bahan dari YLSA, kini telah tersedia slide presentasi Publikasi YLSA dan Sumber
Bahan YLSA di Slide Share! Slide presentasi ini bisa Anda dapatkan selengkapnya di <
http://www.slideshare.net/sabda/publikasi-dan-sumber-bahan-ylsa >
Semoga apa yang kami bagikan ini dapat menjadi berkat bagi Sahabat YLSA. Amin.
Tuhan Yesus memberkati!
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e-Humor 2315/Februari/2014
Shalom,
Humor hari ini merupakan sebuah contoh buruk mengenai seorang Bapak yang tidak
setia pada pasangannya. Anda bisa melihat hidupnya yang merasa dikejar-kejar dan
tidak tenteram. Seandainya saja dia memilih untuk setia kepada istrinya, pasti hidupnya
lebih tenang ya? Belajar dari humor berikut ini, kiranya kita terus menjadi orang yang
setia kepada pasangan kita dan terutama kepada Tuhan. Semoga senyum dari humor
hari ini bisa mencerahkan hari dan kehidupan Anda.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Ayah dari Anak Saya
Wanita: Halo bisa bicara dengan Bapak Narto?
Lelaki: Ya, saya sendiri, ada apa ya?
Wanita: Kalau begitu, saya ingin bertemu dan bicara serius empat mata dengan Bapak.
Lelaki: Apakah Anda mengenal saya?
Wanita: Tentu saja! Bapak adalah ayah dari salah satu anak-anak saya.
Lelaki: Astaga ... Apakah kamu Nita?
Wanita: Bukan, Pak!
Lelaki: Icha?
Wanita: Bukan!
Lelaki: Elsye?
Wanita: Bukan!
Lelaki: Oliv?
Wanita: Bukan!

45

HUMOR 2014
Lelaki: Kiki?
Wanita: Bukan!
Lelaki: Indri?
Wanita: Bukan!
Lelaki: Dian?
Wanita: Bukan Pak ..., saya wali kelas anak Bapak!
Sumber: http://www.ketawa.com/2013/10/9399-ayah-dari-salah-satu-anak-anaksaya.html#ixzz2mgAUNjMh

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+28:1 >

“

Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman
seperti singa muda.
—amsal 28:1—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 210: Berapakah Ukuran
Tinggi, Panjang, dan Lebar Bahtera yang Dibuat Nuh?
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Sari Humanria: Jawabannya ada di Alkitab Kejadian.

•

Amanda Liem: Ukuran bahtera, P: 300 hasta, L: 50 hasta T: 30 hasta.
Pertanyaannya berapa meterkah luas bahtera tersebut?

•

Fransiska VS: Menurut catatan sejarahnya sih tingginya 30 Hasta/45 kaki, panjang
300 Hasta/450 kaki, n lebarnya 50 hasta/75 kaki, cm gak tau juga ukuran yang
diambil pake kaki siapa y xixixi ....

•

Yusuf Ariandoko: Ukuran perahu Nuh: P = 500 hasta = 500 x o,452 mtr = 226 Mtr. L
= 50 hasta = 50 x 0,452 mtr = 22,6 Mtr. T = 30 hasta = 30 x0,452 mtr = 13,56 Mtr. 1
Hasta: diukur dari ujung siku tangan -- sampai ujung jari tengah, untuk ukuran
diambil rata-rata= 0,452 Mtr.

•

Loyanka Loy: Kejadian 6:15= Tiga Puluh Hasta Tingginya, Tiga Ratus hasta
panjangnya, lima puluh hasta lebarnya.

Jawaban e-Humor: Tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga
puluh hasta tingginya.
"Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh
hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya." (Kejadian 6:15).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 211: Siapakah raja Israel yang memerintah hanya selama tujuh hari,
kemudian bunuh diri dengan membakar istananya?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2316/Maret/2014
Shalom,
"Barang bekas tidak terpakai di rumah? Jual saja di situs jual beli online." Hari-hari ini,
kita pasti sering mendengar slogan tersebut di salah satu iklan televisi. Iklan tersebut
tidak salah juga sebenarnya. Sering kali, kita memang menyimpan barang-barang
bekas tidak terpakai di rumah dengan alasan sayang jika dibuang. Padahal, di luar
sana, mungkin ada seseorang yang bersedia membeli barang kita. Berbicara soal jual
beli, humor hari ini juga bercerita tentang kegiatan jual beli. Hanya saja, yang ditawar
untuk dibeli adalah istri! Apakah sang suami rela melepas sang istri? Cari tahu dalam
humor berikut ini.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Istri Saya Tidak untuk Dijual
Seorang pria dan istrinya berlibur ke sebuah negara di Timur Tengah. Seorang sheik
yang kaya raya kebetulan melihat mereka dan terpesona oleh kecantikan sang istri,
jatuh cinta kepadanya, dan bertanya kepada sang suami, "Apakah Anda mau
menukarkan istri Anda dengan 500 ekor unta?"
Sang pria berpikir selama beberapa menit, kemudian menjawab, "Tidak, maaf Anda
tidak bisa memiliki istri saya. Istri saya bukan untuk dijual."
Sang sheik itu kemudian pergi meninggalkan mereka dengan kecewa. Sang istri
merasa senang dengan jawaban sang suami, lalu bertanya, "Kenapa kau tidak rela
menjualku kepada sheik tadi?"
"Oh, aku sempat berpikir sebentar tadi, tetapi aku tidak menemukan cara untuk
membawa pulang 500 ekor unta dari sini ke negara kita."
[Sumber: Make Them Laugh, Help Them Learn, halaman 15]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+31:10 >

“

Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata.
—Amsal 31:10—
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Shalom,
Bagi orang dewasa, proses kehamilan merupakan hal yang biasa dan dapat dimengerti.
Namun, bagi anak-anak, hal tersebut merupakan sebuah misteri besar yang sulit
dipecahkan. Itulah sebabnya, orang tua saat ini harus diperlengkapi dengan
pengetahuan yang memadai untuk bisa menjawab pertanyaan anak-anak seputar
proses reproduksi. Jawaban yang sepotong-sepotong dan tidak jelas dapat membuat
anak-anak semakin bingung, seperti kisah berikut ini. Seperti apakah kejadiannya?
Mari, kita simak bersama.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Perut Besar
Suatu pagi, Dora bertanya kepada ibunya yang sedang hamil, "Ibu, mengapa perut ibu
semakin besar?"
"Iya sayang, karena Papa memberikan mama seorang adik bayi," jawab ibunya.
Dora langsung berlari ke luar sambil menangis, "Papa, apakah Papa memberikan
mama seorang adik bayi?"
Dengan bingung papanya menjawab, "Hmmm, iya sayang, kenapa?"
Sambil terisak Dora mengadu, "Papa, adik bayinya dimakan mama!"
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book, halaman 1]

< http://alkitab.sabda.org/?mazmur+139:13 >

“

Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan
ibuku.
—Mazmur 139:13—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 211: Siapakah Raja Israel
yang Memerintah Hanya Selama Tujuh Hari, Kemudian
Bunuh Diri dengan Membakar Istananya?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

irnetj <irnetj@xxx>: Zimri (1 Raja-raja 16:18). Pasti betul kan??? O:-)

•

Agreice Hady <agreiceh@xxx>: Raja Israel yang memerintah hanya Tujuh Hari
ialah: Zimri (1 Raja-raja 16:15-18)

•

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:

•

Yehezkiel Gunawan: Raja Zimri Loyanka Loy: Raja Zimri, 1 Raja-raja 16:16,18

Jawaban e-Humor: Zimri (1 Raja-raja 16:15,18)
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu
lalu. Sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 212: Anak perempuan siapakah yang keluar dari rumah sambil
memukul rebana dan menari-nari untuk menyongsong ayahnya yang menang melawan
bani Amon?
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.
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya.
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Budaya antre sudah diserukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, masih banyak
orang yang egois dan tidak tahu aturan sehingga suka saling menyerobot. Mudahmudahan setelah membaca humor berikut, banyak orang akan disadarkan pentingnya
budaya antre.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Antrean Membeli Tiket Kereta Api
Seorang pemuda pergi membeli tiket kereta api. Setelah cukup lama pergi, ia baru
kembali, temannya bertanya, "Apakah banyak orang mengantre membeli tiket?"
Ia berkata, "Sebenarnya, orang yang mengantre tidak banyak."
Temannya bertanya lebih lanjut, "Lalu, mengapa kamu pergi begitu lama dan baru
kembali?"
Ia berkata, "Ya karena tidak banyak orang yang mau antre, semuanya rebutan di depan
loket."
Sumber: http://www.ketawa.com/2013/12/9685-antrian-membeli-tiket-keretaapi.html#ixzz2qFwOtnZQ

< http://alkitab.sabda.org/?1korintus+14:40 >

“

Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
—1 Korintus 14:40—

51

”

HUMOR 2014
Stop Press: Bergabunglah di Kelas Online Dasar-Dasar
Iman Kristen Periode Mei/Juni 2014!
Informasi ini adalah undangan bagi Anda yang rindu untuk mempelajari pokok-pokok
penting seputar iman Kristen. Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) <
http://pesta.org > yang diselengarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org
> membuka pendaftaran untuk mengikuti kelas online Dasar-Dasar Iman Kristen
Mei/Juni 2014. Gratis!
Dalam kelas ini, setiap peserta akan belajar bersama tentang penciptaan, kejatuhan
manusia dalam dosa, rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan hidup baru
dalam Kristus. Diskusi akan dilakukan melalui milis (email) dan dimulai pada tanggal 7
Mei 2014. Jika Anda berminat, segera hubungi Admin PESTA melalui email: <
kusuma(at)in-christ.net >. Segera setelah Anda mendaftarkan diri, kami akan
mengirimkan modul pelajaran DIK dan tugas tertulis yang harus dikerjakan sebelum
mengikuti kelas diskusi.
Daftarkan diri Anda sekarang juga!
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Shalom,
Membicarakan masalah korupsi biasanya hanya akan membuat kita semakin pusing
memikirkan nasib bangsa ini. Para koruptor seolah sudah tidak memiliki rasa malu lagi
dalam menjalankan praktik korupsinya. Namun, saya percaya Tuhan sanggup
mengubahkan keadaan negara kita. Tugas anak-anak Tuhanlah untuk terus berdoa dan
bekerja bagi perubahan bangsa ini. Sementara itu, marilah kita menyimak humor berikut
ini. Biarlah humor berikut ini dapat menjadi cerminan bagi kita semua agar tidak
melakukan kesalahan yang sama.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hasil Korupsi
Bejo dan Jono saling bersahabat sejak duduk di bangku kuliah. Keduanya kemudian
terjun ke dunia politik dan sukses menjadi gubernur di dua provinsi di Indonesia. Suatu
hari, Bejo mengunjungi provinsi tempat Jono bertugas. Bejo kaget karena Jono
menjemputnya dengan mobil BMW terbaru. "Aku tahu seberapa banyak penghasilan
seorang gubernur," kata Bejo, "bagaimana kamu bisa membeli mobil mewah seperti
ini?"
"Apakah kamu lihat rumah susun di sebelah sana?" Jono bertanya kepada Bejo. "Itu
adalah proyek APBD kami tahun ini."
"Tetapi, apa hubungannya dengan mobil mewahmu?" tanya Bejo dengan bingung.
Jono menepuk kantong kemejanya dengan tersenyum licik sambil berkata, "Sepuluh
persennya masuk ke dalam sini."
Beberapa waktu kemudian, giliran Jono yang berkunjung ke tempat Bejo. Betapa
terkejutnya Jono karena Bejo menjemputnya dengan helikopter pribadi tercanggih saat
ini. "Aku tahu seberapa banyak penghasilan seorang gubernur, bagaimana kamu bisa
membeli helikopter mahal seperti ini?" tanya Jono dengan kagum.
"Apakah kamu melihat jalan layang di sebelah sana? Kami memasukkan biaya
pembangunannya ke dalam APBD tahun ini," kata Bejo.
Jono mencari-cari jalan layang yang dimaksud. "Aku tidak melihat ada jalan layang di
sana."
53

HUMOR 2014
Bejo kemudian menepuk kantong kemejanya sambil berkata, "Seratus persen masuk ke
dalam sini."
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 33]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+12:5 >

“

Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya.
—Amsal 12:5—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 212: Anak Perempuan
Siapakah yang Keluar dari Rumah Sambil Memukul
Rebana dan Menari-nari untuk Menyongsong Ayahnya
yang Menang Melawan Bani Amon?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Anaknya Yefta
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Anak perempuan Yefta (Hakim-hakim 11:30-34)

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•

Yusuf Pasha Irwansyah: Anak Perempuan Yefta
Tatar Rimalati: Yefta
Ester Simbolon: Yefta
Yahya Hariyanto: Anak Perempuan Yefta umur 12 thn

Jawaban e-Humor: Yefta (Hak. 11:34)
Terima kasih banyak untuk para pelanggan yang telah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Kami kembali mengundang Anda untuk menjawab kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 213: Apakah arti peribahasa Alkitab berikut: "Seperti anjing kembali ke
muntahnya"?
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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Shalom,
Salah satu sifat yang paling menyebalkan adalah angkuh, memandang rendah semua
orang. Sifat ini akan semakin diperparah dengan sikap yang seolah-olah mengerti atau
menguasai segala sesuatu. Humor berikut ini menampilkan sosok yang bersifat
demikian. Pada akhirnya, keangkuhannya berbalik dan mempermalukan dirinya. Seperti
apakah peristiwa memalukan itu? Silakan baca sampai habis ya, dan jangan lupa untuk
tersenyum.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Metode Pertanian
Seorang sarjana pertanian dikirim ke sebuah desa untuk membantu mengembangkan
hasil tanaman di sana. Sarjana tersebut sedikit angkuh dan memandang rendah para
petani di sana. Pada minggu pertama, dia memutuskan untuk meninjau salah satu
perkebunan di sana, dengan ditemani oleh seorang petani.
"Setelah saya perhatikan, metode pertanian yang digunakan di desa ini masih sangat
ketinggalan." Sarjana tersebut memberikan komentar profesionalnya, sementara sang
petani mendengarkan dalam diam. "Seperti ini contohnya. Lihatlah pohon ini, dengan
penanganan seperti ini, saya ragu pohon ini bisa menghasilkan satu keranjang buah
apel," lanjut sang sarjana.
Petani itu menjawab, "Sebenarnya, saya juga ragu pohon ini bisa menghasilkan
sekeranjang buah apel karena ini adalah pohon durian."
[Sumber: Redaksi]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+29:23 >

“

Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, menerima pujian.
—Amsal 29:23—
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Shalom,
Bagi Anda penggemar cerita detektif, nama Sherlock Holmes pasti sudah tidak asing
lagi. Tokoh ciptaan Sir Arthur Conan Doyle itu memang terkenal karena kemampuan
analisisnya yang tajam. Humor hari ini juga tentang tiga orang calon detektif. Apakah
kemampuan mereka bisa menyaingi Sherlock Holmes? Berikut liputannya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Detektif Hebat?
Seorang polisi menguji tiga orang yang mengikuti pelatihan untuk menjadi detektif.
Untuk menguji kemampuan mereka dalam mengenali tersangka, ia menunjukkan foto
tampak samping seorang kriminal kepada ketiga orang tersebut. Orang pertama
ditunjukkan gambar selama 5 detik.
"Ini adalah tersangka Anda, bagaimana Anda mengenalinya?"
Jawaban orang pertama, "Itu mudah, kita akan menangkapnya dengan cepat karena ia
hanya memiliki satu mata!"
Polisi itu berkata, "Wah, bukan itu! Itu karena saya menunjukkan gambar tampak
sampingnya."
Sedikit bingung dengan respons konyol ini, ia menunjukkan gambar selama 5 detik
kepada orang kedua dan bertanya kepadanya, "Ini adalah tersangka Anda, bagaimana
Anda mengenalinya?"
Sambil cekikikan, orang kedua berkata, "Ha! Dia akan terlalu mudah untuk ditangkap
karena ia hanya memiliki satu telinga!"
Polisi itu dengan marahnya merespons, "Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tentu
saja hanya satu mata dan satu telinga karena gambarnya menghadap ke samping!
Apakah itu jawaban terbaik yang bisa kalian berikan?!!"
Ia begitu frustrasi sehingga saat menunjukkan gambar tersebut kepada orang ketiga, ia
bertanya dengan suara yang sangat datar, "Ini adalah tersangka Anda, bagaimana
Anda mengenalinya? Tolong dipikir dulu sebelum memberikan jawaban."
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Terlihat orang ketiga melihat ke gambar itu dan berkata, "Hmmm ... tersangka memakai
lensa kontak."
Polisi penguji itu terkejut dan tidak dapat berkata-kata karena ia sendiri sama sekali
tidak tahu jika tersangka memakai lensa kontak atau tidak.
"Nah, itu jawaban yang menarik ... tunggu di sini selama beberapa menit sementara
saya memeriksa berkasnya dan saya akan kembali kepada Anda."
Dia meninggalkan ruangan dan pergi ke kantornya, memeriksa file tersangka dalam
komputer, dan kembali dengan senyum berseri-seri di wajahnya.
"Wow! Aku tidak percaya itu. Itu benar! Tersangka sebenarnya memakai lensa kontak.
Good work! Bagaimana kau bisa membuat pengamatan yang tajam seperti itu?"
"Itu mudah," jawab orang ketiga itu, "Dia tidak bisa memakai kacamata biasa karena ia
hanya memiliki satu mata dan satu telinga."
Polisi penguji: "???!!!"
Sumber: http://www.ketawa.com/2014/01/9735-ujian-calon-detektif.html#ixzz2qGlXOyvk

< http://alkitab.sabda.org/?1korintus+3:19 >

“

Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: "Ia yang
menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya."
—1 Korintus 3:19—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 213: Apakah Arti
Peribahasa Alkitab Berikut: Seperti Anjing Kembali ke
Muntahnya"?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: kembali kepada perbuatan dosa.

•

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:

•

Yahya Hariyanto: orang yang sudah mengenal kebenaran Firman Tuhan tapi
kembali lagi kepada kejahatan mereka.

•

Ros Itha: Seseorang yang dulunya jahat lalu bertobat, tapi ahirnya kembali lagi
berbuat jahat

•

Erawaty Mamuaja Wenur: Orang yang tau firman tapi melakukan sesuatu yg tidak
dikehendaki Tuhan.

Jawaban e-Humor: Orang bebal yang mengulangi kebodohannya, atau orang yang
kembali pada perbuatan dosanya.
"Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi
kebodohannya." (Amsal 26:11).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 214: Siapakah yang pertama kali jatuh dari jendela karena tertidur pada
waktu mendengarkan khotbah?
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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Shalom,
Bernapas merupakan hal yang alami dan spontan dilakukan oleh setiap orang. Apa
yang akan terjadi jika seseorang lupa bernapas? Tentu dia akan meninggal. Hmmm,
tetapi mungkin tidak ya seseorang benar-benar bisa lupa bernapas? Penasaran, 'kan?
Cerita berikut ini mungkin bisa menjawab rasa penasaran Anda.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Lupa Bernapas
Suatu ketika, seorang wanita pergi ke penata rambut. Sebuah headphone menyumpal
telinganya dan menghalangi penata rambut untuk memotong rambutnya. Si penata
rambut berkata, "Kamu harus melepaskan benda itu atau aku tidak dapat memotong
rambutmu!" Wanita itu menjawab, "Tidak! Aku tidak bisa! Aku akan MATI jika aku
melepas headphone ini."
Karena itu, si penata rambut hanya dapat menarik napas dan memotong rambut pada
sisi kepalanya. Ketika wanita, yang berambut pirang itu tertidur, si penata rambut
berkata dalam hati, "Akan kulepas headphonenya supaya aku bisa memotong
rambutnya. Dia pasti tidak akan sadar kalau aku melepaskan headphonenya." Jadi, ia
melakukannya.
Tidak lama setelah headphone tersebut dilepaskan, wanita itu melorot dari kursinya dan
meninggal.
Penata rambut tersebut terkejut. Dengan penasaran, si penata rambut mengambil
headphone itu dan mendengarkan apa yang sedang diputar. Headphone itu
mengulang-ulang kata-kata, "Tarik napas, embuskan ...."
[Sumber: Jokes from Cyberspace, halaman 44]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+28:26 >

“

Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan
bijak akan selamat.
—amsal 28:26—
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Stop Press: Pembukaan Kelas Pembinaan Iman Remaja
(PIR)
Pelayanan remaja merupakan pelayanan yang perlu mendapat perhatian khusus dari
gereja. Ada beberapa gereja yang makin lama makin kehilangan remajanya. Salah satu
faktornya adalah pentingnya peranan pembimbing atau pembina remaja. Mereka
dituntut bukan hanya untuk dewasa secara rohani, melainkan juga harus kreatif dengan
ide-ide baru dalam membina remaja. Berangkat dari pemikiran ini, PESTA
menghadirkan modul pelayanan remaja yang disebut Pembinaan Iman Remaja (PIR).
Selain modul tersebut, PESTA juga membuka kelas diskusi untuk para pembina remaja
yang dapat menjadi tempat untuk berbagi dalam menggeluti pelayanan remaja. Kelas
diskusi ini akan dimulai pada 8 Mei 2014. Bagi Bapak/Ibu yang ingin bergabung, silakan
mengirimkan permohonan ke Kusuma < kusuma(at)in-christ.net >.
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Shalom,
Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan menjawab doa sesuai dengan kehendakNya. Adakalanya Tuhan menjawab dengan jawaban yang bertolak belakang dengan
apa yang kita doakan, tetapi kita harus tetap percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang
terbaik. Nah, humor kali ini juga tentang doa. Kalau doa yang seperti ini kira-kira akan
dikabulkan tidak ya?
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pindah Ibu Kota
Suatu malam, seorang ibu mendengar anaknya sedang berdoa di kamarnya. Dalam
doanya, anak tersebut memohon, "Tuhan, tolong agar kota Solo menjadi ibu kota
provinsi Jawa Tengah." Ibunya heran dengan permintaan anaknya itu. Selesai berdoa,
sang ibu pun bertanya, "Mengapa kamu ingin Solo menjadi ibu kota Jawa Tengah?
Apakah karena kota Solo telah mengalami perkembangan pesat belakangan ini?"
"Ya, itu salah satu alasannya, Bu. Alasan lainnya, karena tadi pagi, itu yang jadi
jawabanku waktu ulangan Geografi."
[Sumber: Redaksi]

< http://alkitab.sabda.org/?Filipi+4:6 >

“

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur.
—Filipi 4:6—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 214: Siapakah yang
Pertama Kali Jatuh dari Jendela Karena Tertidur Pada
Waktu Mendengarkan Khotbah?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Jatuh dari Jendela Eutikhus (Kis 20:9)
irnetj <irnetj@xxx>: Euthikus lah...(Kisah Para Rasul 20:9)

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Fele Near Bikang: Eutikus ya?
Siska Hutabarat: Eutikus

Jawaban e-Humor: Eutikhus, yang tertidur dan jatuh dari jendela pada waktu Paulus
berkhotbah (Kis. 20:9)
Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu
lalu. Sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 215: Peristiwa pembakaran gulungan kitab apakah yang pertama kali
disebutkan dalam Alkitab?
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 2324/Maret/2014
Shalom,
Beberapa waktu lalu, stasiun televisi ramai memberitakan tentang korban meninggal
akibat mabuk minuman keras hasil oplosan. Sungguh memprihatinkan. Humor berikut
ini juga menampilkan tingkah laku tiga orang pemabuk. Dalam keadaan mabuk, mereka
melemparkan kacang ke dalam kolam. Hmmm, sepertinya tidak terlalu berbahaya ya,
namun perilaku ini ternyata membuat mereka menjalani persidangan. Untuk lebih
jelasnya, langsung baca sendiri saja.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Melempar Kacang
Tiga orang berdiri di depan hakim karena tuduhan perilaku mabuk dan kacau di taman
umum.
Hakim: Apa yang kamu lakukan?
Pria 1: Oh, hanya melempar kacang ke kolam.
Hakim: Dan, apa yang kamu lakukan?
Pria 2: Saya melemparkan kacang ke kolam juga.
Hakim: Kedengarannya tidak berbahaya. Dan kau, kau melempar kacang ke kolam
juga?
Pria 3: Tidak, Pak. Nama saya adalah Kacang!
Sumber: http://www.ketawa.com/2014/01/9725-dihukum-karena-melemparkacang.html#ixzz2qRYFZL00

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+20:1 >

“

Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang
terhuyung-huyung karenanya.
—Amsal 20:1—
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Stop Press: Sambut Paskah dengan Video Paskah
"Perjamuan Malam Terakhir Tuhan Yesus"
Sudahkah Anda menyambut Paskah dengan menghidupi teladan Tuhan kita, Yesus
Kristus?
Yayasan Lembaga SABDA mempersembahkan video Paskah "Perjamuan Malam
Terakhir Tuhan Yesus" yang dapat Anda saksikan dan unduh secara gratis di Youtube <
http://youtu.be/jGo4aWo6p80 >. Video ini mengisahkan pembasuhan kaki para rasul
dan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para murid-murid-Nya menurut
Injil Yohanes dan Injil Matius. Mari sambut Paskah dengan video Paskah "Perjamuan
Malam Terakhir Tuhan Yesus" dan mengingat kembali karya-Nya sebelum kematianNya di kayu salib.
Video-video Paskah persembahan Yayasan Lembaga SABDA lainnya --> <
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5knwTVjY1-pj- i0ko2irpMbJ1P7eYE7T >
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e-Humor 2325/April/2014
Shalom,
Mayoritas anak-anak akan menganggap ayahnya adalah pria paling hebat yang pernah
ditemuinya. Biasanya, dia akan bertanya apakah ayahnya sanggup melakukan ini atau
itu. Misalnya, "Apakah ayah kuat menggendongku dengan satu tangan?" atau, "Apakah
ayah bisa menyentuh ring basket itu?". Humor kali ini pun mengangkat kisah yang mirip.
Kira-kira apakah yang ditanyakan oleh si anak? Dan, dapatkah sang ayahnya
melakukannya? Simak saja langsung.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Menulis dalam Gelap
Seorang anak bertanya kepada Ayahnya,
Anak : Ayah, bisa tidak Ayah menulis sambil tutup mata?
Ayah : Hmmmm, mungkin bisa. Kamu mau Ayah menulis apa, Nak?
Anak : Tanda tangan Ayah di atas hasil raporku semester ini.
[Sumber: The Last Official Smartkids Joke Book, halaman 58]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+21:8 >

“

Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya.
—Amsal 21:8—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 215: Peristiwa Pembakaran
Gulungan Kitab Apakah yang Pertama Kali Disebutkan
Dalam Alkitab?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Anny S. <godwithanny5ms@xxx> : Tidak ada beberapa kali dalam Yeremia 36:1-32
(ayat 23) Kisah Para Rasul 19:19.

Jawaban e-Humor: Pembakaran gulungan kitab Yeremia, yang dikirim kepada Raja
Yoyakim, setelah dibacakan tiga empat lajur kepadanya (Yer 36:21-23).
Terima kasih untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu.
Yuk, menjawab kuis selanjutnya berikut ini.
Kuis minggu ini 216: Siapakah nabi dalam Perjanjian Lama yang bernubuat bahwa
setiap sepatu tentara yang berderap-derap akan menjadi umpan api?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2326/April/2014
Shalom,
Jangan merasa minder jika kita memiliki sebuah kekurangan. Bisa jadi, sesuatu yang
kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi faktor penentu kesuksesan kita.
Mungkin, itulah yang dialami oleh si Bejo kali ini. Sebagai seorang pemuda buta huruf
yang merantau ke kota besar, si Bejo ini memang benar-benar "bejo" (bahasa Jawa:
beruntung). Seperti apakah keberuntungan si Bejo? Penasaran 'kan? Ceritanya ada di
bawah ini, silakan disimak.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jalan Hidup Si Buta Huruf
Bejo adalah seorang remaja perantau yang buta huruf. Ia melamar ke sebuah pasar
sebagai penjaga toilet, tetapi ditolak karena tidak bisa membaca dan menulis.
Kemudian, ia melamar di salah satu kios buah menjadi pelayan.
Dia bekerja dengan baik dan memperhatikan cara majikannya berdagang. Beberapa
tahun kemudian, ia mencoba berjualan sendiri. Karena ulet dan mau belajar, Bejo
akhirnya menjadi pedagang buah yang sukses. Di usianya yang ke-35, Bejo menjadi
pengusaha buah paling sukses di Jakarta dengan omzet ratusan juta per bulan. Namun,
Bejo masih tetap buta huruf.
Suatu hari, istrinya berkata kepada Bejo, "Kamu buta huruf saja sudah bisa sukses,
bayangkan apa yang bisa kamu capai jika kamu bisa membaca dan menulis."
"Penjaga toilet," jawab Bejo.
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 125]

< http://alkitab.sabda.org?Amsal+12:27 >

“

Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta
yang berharga.
—Amsal 12:27—
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Stop Press: Publikasi Bio-Kristi
Sumber-sumber apa saja yang sudah Anda miliki untuk mengakses informasi mengenai
tokoh-tokoh Alkitab maupun tokoh-tokoh Kristen di dunia? Apakah salah satunya adalah
Publikasi Bio-Kristi?
Jika Anda belum memiliki Publikasi Bio-Kristi, mari, bergabunglah sekarang juga.
Dengan berlangganan Publikasi Bio-Kristi, Anda akan menerima informasi berharga,
khususnya tentang riwayat dan karya yang ditinggalkan oleh para tokoh yang berjasa di
dunia Kristen dan di dunia pada umumnya. Bio-Kristi diterbitkan oleh Yayasan Lembaga
SABDA < http://ylsa.org > setiap hari Kamis minggu kedua.
Apakah Anda berminat? Caranya sangat mudah dan GRATIS! Hanya dengan
mengirimkan alamat email Anda ke < biografi(at)sabda.org >, maka Anda akan
menerima Publikasi Bio-Kristi setiap satu bulan sekali di kotak masuk e-mail Anda.
Tunggu apa lagi? Bergabunglah sekarang juga!
Informasi lebih lengkap: http://biokristi.sabda.org/
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Shalom,
Bekerja secara efektif memang memerlukan keterampilan berpikir kreatif, seperti petani
berikut ini. Ia sepertinya perlu mengikuti kursus singkat mengenai "Memberi Makan Babi
Secara Profesional". Bagi Anda yang sedang bekerja, semoga humor ini bisa
menginspirasi Anda untuk bekerja dengan lebih efektif, dan membuat Anda tersenyum
juga pastinya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Memberi Makan Babi
Seorang turis berjalan melewati sebuah pertanian. Secara kebetulan, ia melihat
seorang petani yang sedang memberi makan babi-babinya. Petani itu membawa
seember penuh makanan babi, kemudian berjalan dari satu babi ke babi lainnya sambil
menyuapi satu demi satu. Turis itu keheranan dan bertanya, "Mengapa Anda menyuapi
babi-babi itu satu demi satu? Anda bisa meletakkan ember makanan itu di tanah dan
babi-babi itu dapat langsung makan dari dalam ember."
"Mengapa saya harus melakukannya?" tanya petani tersebut.
"Karena cara tersebut lebih menghemat waktu," turis itu menjelaskan.
"Menghemat waktu? Tenang saja, babi-babi ini punya waktu seharian kok untuk
menghabiskan makanannya."
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 42]

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+16:22 >

“

Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang
bodoh ialah kebodohannya.
—Amsal 16:22—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Ini 216: Siapakah Nabi dalam
Perjanjian Lama yang Bernubuat Bahwa Setiap Sepatu
Tentara yang Berderap-derap akan Menjadi Umpan Api?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Nabi Yesaya (Yes 9:5).
Elia Effendi <gr33nc0d3@gmail.com>: Nabi Yesaya -> Yesaya 9:5 Sebab setiap sepatu
tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi
umpan api.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Herawati Anita: Nabi Yesaya.

Jawaban e-Humor: Yesaya (Yesaya 9:4).
Terima kasih untuk Pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu.
Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 217: Siapakah nama anak raja yang sedang menunggangi bagal, tetapi
kepalanya tersangkut pada pohon tarbantin?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 kiriman Anda, ya.
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Melatih kesabaran bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Bagi orang yang tidak
sabaran, banyak hal yang dapat memancing kemarahan mereka, seperti Jono dalam
cerita humor hari ini. Jono yang terpancing kemarahannya berusaha untuk bersabar
dan menenangkan diri. Semoga dia berhasil menguasai rasa marahnya, ya. Kami harap
humor hari ini bisa membuat Anda yang mungkin sedang marah agar sedikit lebih
sabar. Selamat membaca.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Lebih Lima Detik
Jono kecil pulang dari sekolah dengan mata lebam. "Kamu berantem lagi di sekolah?"
tanya ibunya. "Kenapa kamu tidak mencoba menutup mata dan berdiam diri selama 10
detik sebelum kamu marah, seperti yang selalu Ibu ajarkan kepadamu? "
"Aku sudah melakukannya kok, Bu," anak tersebut menjelaskan, "tetapi ibunya
musuhku hanya mengajarinya untuk berdiam diri selama 5 detik."
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book, halaman 58]

< http://alkitab.sabda.org?Amsal+15:18 >

“

Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan
perbantahan.
—Amsal 15:18—
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e-Humor 2329/April/2014
Shalom,
Mencari pekerjaan tidak selalu menjadi hal yang mudah. Sering kali, lamaran yang kita
masukkan tidak kunjung mendapat tanggapan. Ketegangan akan meningkat ketika
memasuki proses wawancara. Berbagai perkiraan mengenai pertanyaan yang akan
diajukan membuat jantung berdebar-debar. Demikian juga dengan proses wawancara
dalam humor hari ini. Apakah sang pelamar dapat memberikan jawaban yang sesuai?
Bisa atau tidak ya? Kita simak yuk.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Tahun Ulang Tahun
Sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Pada hari itu, dilakukan proses
wawancara untuk beberapa pelamar. Dalam proses wawancara tersebut, hadir seorang
wanita paruh baya. Staf HRD curiga bahwa wanita tersebut sudah memasuki usia
pensiun. Dengan hati-hati, staf HRD tersebut bertanya, "Dalam formulir lowongan
pekerjaan ini, saya lihat tanggal ulang tahun Anda sama dengan tanggal ulang tahun
ibu saya, 6 September. Boleh saya tahu tahun berapa?"
Wanita tersebut menjawab, "Setiap tahun. Sebab, saya pasti berulang tahun setiap
tahun."
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 124]

< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+71:8-9 >

“

Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu
sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah
meninggalkan aku apabila kekuatanku habis.
—Mazmur 71:8-9—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 217: Siapakah Nama Anak
Raja yang Sedang Menunggangi Bagal, Tetapi Kepalanya
Tersangkut pada Pohon Tarbantin?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•

Joel Leosae <joelleosae@xxx>: Absalom (2 Samuel 18:9-18).
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Absalom ( 2 Sam. 18:9).
Elia <gr33nc0d3@xxx>: 2 Samuel 18:9 Kebetulan Absalom bertemu dengan
orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat
di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah
kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan
bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•

Sion Leo Betwin Sagala: Abasalom kah?
Hanna Theresia Tobing: Absalom, anak Daud.
Ria Santi: Absalom anak Raja Daud.
Jasmine Curhat: Absalom.
Nafta Sivia Efrata: Absalom.
Marendra Mimbawati: Absalom.
Yahya Hariyanto: ABSALOM.

Jawaban e-Humor: Absalom (2 Samuel 18:9).
Bagi pelanggan yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih banyak.
Sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 218: Di manakah murid-murid pertama kali disebut orang Kristen?
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 2330/April/2014
Shalom,
Mengedit foto bisa menjadi pekerjaan yang sulit. Untuk itulah dibuat berbagai peranti
lunak yang canggih bin ajaib untuk membantu proses pengerjaan "editing" foto. Saat ini,
peranti lunak yang ada sudah demikian canggihnya hingga bisa mengelabui mata awam
yang melihat sebuah foto hasil "editan". Oke, cukup membahas tentang teknologi foto
zaman sekarang, saatnya membaca humor hari ini. Selamat tersenyum ....
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Edit Foto
Sudah dua tahun yang lalu, suami Ibu Agus wafat.
Pada suatu hari, Ibu Agus akan memperbesar potret almarhum suaminya. Ia pergi ke
sebuah foto studio dan berkata, "Mas, saya ingin memperbesar foto suamiku ini, tetapi
saya tidak menyukai topi yang ia kenakan di kepalanya. Bisa diedit tidak supaya dalam
foto tersebut suami saya tidak tampak mengenakan topi?"
"Oh, bisa Bu," kata ahli grafis di foto studio itu, "tetapi rambut suami Ibu dulu belahan
sisirannya bagaimana?"
"Wah, saya sudah agak lupa, Mas," jawab Ibu Agus. "Begini saja Mas, coba Mas edit
dulu sampai topinya lepas, nanti Mas akan bisa melihatnya langsung."
Sumber: http://www.ketawa.com/2013/10/9457-mengubah-gambar-foto-almarhumsuami.html#ixzz2r7CUu3Dc

< http://alkitab.sabda.org?Pengkhotbah+9:5 >

“

Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang
mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada
mereka sudah lenyap.
—Pengkhotbah 9:5—
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Stop Press: Situs E-learning: Pusat Bahan Pelajaran
Kristen dan Pendidikan Elektronik
Anda orang awam yang rindu belajar lebih dalam mengenai teologi dan topik-topik
kekristenan lainnya? Kunjungilah situs e-Learning < http://learning.sabda.org/ > yang
menyediakan bahan-bahan pelajaran Kristen dan pendidikan elektronik mulai dari topik
sistematika dasar, biblika, praktika, historika, dan seri-seri lainnya yang menolong Anda
semakin memahami kekristenan.
Semua bahan dapat diunduh dengan GRATIS ataupun dibaca secara online! Selamat
belajar dan selamat bertumbuh!
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Shalom,
Respons balik merupakan salah satu hal penting agar sebuah komunikasi dapat terjalin
baik. Respons tersebut dapat diperoleh secara perorangan maupun kelompok. Edisi eHumor kita kali ini mengisahkan tentang respons dari jemaat dalam khotbah yang
disampaikan pendetanya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak ceritanya.
Staf Redaksi e-Humor,
Tika
< http://humor.sabda.org/ >

Jawaban Jemaat
Dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani di gereja, seorang pendeta berkhotbah
dengan penuh semangat, "Bila gereja kita mau menjadi lebih baik, ia harus bangun dari
tidurnya dan berjalan." Jemaat menjawab, "Amin. Harus bangun dan berjalan!"
Pendeta itu melanjutkan. "Bila gereja kita mau menjadi lebih baik, ia harus
menyingkirkan penghalang-penghalangnya dan berlari!" Jemaat menjawab, "Amin.
Harus berlari!"
Pendeta melanjutkan kembali, "Bila gereja kita mau lebih baik, ia harus memasang
sayapnya dan terbang!" Jemaat menjawab, "Amin. Harus terbang!"
Suara pendeta makin menggelegar, "Bila gereja kita mau terbang tinggi, itu memerlukan
biaya!" Jemaat menjawab, "Amin. Tidak usah terbang."
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, halaman 91]

< http://alkitab.sabda.org/?2Korintus+9:7 >

“

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih
hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
—2 Korintus 9:7—

77

”

HUMOR 2014
Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 218: Di Manakah MuridMurid Pertama Kali Disebut Orang Kristen?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Fitry.Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Di Antiokhia (Kisah Para Rasul 11:26b).
Anny S <godwithanny5ms@xxx> Di Antiokia ( Kis. 11: 26).
<jnabubois@xxx>: Di Antiokhia (Kisah Para Rasul 11:26).
<tingkatberutu@xxx>: Antiokia.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•

Tatar Rimalati: Anthiokia.
Fricilia Christin Opur: Anthiokia.
Andreas Tanimbar: Anthiokia.

Jawaban e-Humor: di Antiokhia (Kis. 11:26)
Wow! Terima kasih ya untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 219: Siapakah nama saudara perempuan Laban, yang sudah lama
mandul, tetapi kemudian melahirkan anak kembar?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
hari setelah Anda menerima edisi ini ya.
TBagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,
silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya.
Terima kasih banyak!
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Shalom,
Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu, pikirkanlah setiap tindakan
sebelum melakukannya. Berbicara tentang penyesalan yang terlambat, berikut ini salah
satu contohnya. Selamat menyimak.
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >

Baru Sadar
Seorang anak berusia 8 tahun memandangi sebuah sofa lama di rumahnya. Sofa itu
penuh dengan coretan spidol sang anak ketika ia masih balita. Lalu, ia berkata kepada
ibunya, "Ma, ini sofanya mungkin bisa dicat supaya jadi bagus lagi."
"Tidak bisa, Nak. Itu hanya bisa jadi bagus kalau kulitnya diganti baru. Lah, kenapa juga
dulu kamu corat-coret padahal sudah dilarang? Jadinya rusak begitu 'kan," jawab
ibunya.
Dengan wajah penuh penyesalan, sang anak menatap ibunya, dan berkata dengan
suara pelan, "Ma, waktu itu kan aku belum punya perasaan ...."
Sumber: Ibu Nanik -- Karanganyar

< http://alkitab.sabda.org?Hosea+14:2 >

“

Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN!

katakanlah kepada-Nya: "Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat
yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami.
—Hosea 14:2—
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Shalom,
Bagi Anda yang pernah menjadi korban keterlambatan pesawat, pasti tahu perasaan
kesal dan tidak berdaya yang timbul saat mendengar petugas mengumumkan terjadinya
penundaan penerbangan. Banyak hal yang menyebabkan keterlambatan tersebut,
mulai dari padatnya lalu lintas pesawat hingga pesawat yang belum layak terbang.
Cerita berikut ini mungkin bisa menjadi gambaran salah satu alasan terhambatnya
penerbangan Anda. Jika suatu saat Anda mengalami penundaan penerbangan, semoga
Anda teringat cerita berikut ini dan bisa sedikit tersenyum untuk meredakan kekesalan
Anda.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Pesawat "delayed"
Suatu pagi, seorang pria menghubungi perusahaan taksi dan mengajukan komplain
karena taksi yang dipesannya untuk mengantarnya ke bandara belum juga datang
setelah setengah jam lebih ditunggu. Operator telepon perusahaan taksi tersebut
meminta maaf, "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena taksi kami belum tiba
di tempat Bapak. Namun, jangan cemas karena jadwal penerbangan di sini selalu
terlambat."
"Ya, memang benar penerbangan pagi ini akan terlambat," si penelepon menjawab,
"Karena saya adalah pilot penerbangan pagi ini!!"
[The Treasury of Clean Jokes, halaman 17]

< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+119:60>

“

Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahperintah-Mu.
—Mazmur 119:60—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 219: Siapakah Nama
Saudara Perempuan Laban, yang Sudah Lama Mandul,
Tetapi Kemudian Melahirkan Anak Kembar?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Namanya "Ribka" - Kej. 25:20.
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Ribka (Kejadian 25:20-26).
Fitry Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Ribka.
Herni Paembonan <hernipaembonan@xxx>: Ribka.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: Hanna Theresia Tobing: Ribka, istri Ishak.
Sion Leo Betwin Sagala: Ribka. Dian Mardiyanti: Ribka. Ros Itha: Ribka dan anak
kembarnya, Esau dan Yakub.
Jawaban e-Humor: Ribka (Kej 25:21-26).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 220: Siapakah yang menyembunyikan seratus orang nabi dalam gua
pada waktu Izebel memerintahkan untuk melenyapkan nabi-nabi TUHAN?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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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Shalom,
Kedinginan cukup lama bisa membuat kita sakit. Bila badan Anda sedang kurang fit,
sebaiknya duduk jauh-jauh dari AC. Jangan sampai seperti pria dalam humor hari ini
yang sakit karena terlalu lama duduk di ruangan berpendingin. Kalau sudah sampai
sakit, semua pekerjaan bisa terhambat, pasti repot sekali. Nah, supaya tidak gampang
sakit, hati harus selalu gembira, salah satu caranya adalah dengan membaca humor
berikut ini. Selamat membaca.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tukar Tempat Duduk
Seorang pria pulang ke rumah dengan hidung memerah. "Apa yang terjadi?" tanya
istrinya.
"Aku terserang flu gara-gara kedinginan cukup lama. Soalnya, tadi di perpustakaan, aku
duduk persis di bawah AC," jelas suaminya.
"Sudah tahu kedinginan, mengapa kamu tidak pindah? Kamu 'kan bisa minta tukar
tempat duduk dengan orang lain di perpustakaan itu?"
Suaminya menjawab, "Masalahnya adalah tidak ada orang lain di perpustakaan itu.
Terus, aku harus tukar tempat duduk dengan siapa?"
[Sumber: Make Them Laugh, Help Them Learn, halaman 61]

< http://alkitab.sabda.org?Amsal+12:15 >

“

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

82

”

HUMOR 2014
Stop Press: Situs Sejarah Alkitab Indonesia
Tahukah Anda bahwa hingga saat ini sudah ada paling sedikit 22 Alkitab yang pernah
diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu-Indonesia? Tahukah pihak-pihak
yang telah menerjemahkan Alkitab yang selama ini kita miliki? Bagaimana kisah-kisah
di balik penerjemahan Alkitab?
Situs Sejarah Alkitab Indonesia < http://sejarah.sabda.org/ > hadir untuk memberikan
Anda informasi paling lengkap tentang seluk-beluk penerjemahan Akitab di Indonesia,
mulai dari sejarah, bagan data, dan berbagai artikel menarik yang perlu untuk diketahui.
Segeralah berkunjung ke situs Sejarah Alkitab Indonesia < http://sejarah.sabda.org/ >
dan perkaya pengetahuan dan wawasan Anda tentang Alkitab Anda selama ini!
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Shalom,
"Jehovah Jireh" berarti "Tuhan yang menyediakan". Sungguh janji yang indah dan luar
biasa. Tuhan memang berjanji untuk menyediakan setiap kebutuhan kita, tetapi kita pun
harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu bekerja. Tentu saja, dalam
bekerja juga harus mengenal batasan. Jangan sampai terlalu stres dan malah
merugikan kesehatan kita.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Pendeta Muda dan Calon Mertua
Seorang wanita muda membawa pulang tunangannya untuk bertemu orang tuanya.
Setelah makan malam, sang ibu memberi tahu ayahnya untuk mencari tahu tentang
sang pemuda. Sang ayah kemudian mengajak calon menantunya ke ruang kerjanya
untuk minum teh bersama.
"Jadi, apa rencanamu?" tanya sang ayah pada anak muda itu.
"Saya adalah seorang pendeta," jawabnya.
"Pendeta ...? Hmmm ...," kata sang ayah. "Mengagumkan, tapi apa yang akan kamu
lakukan untuk memberikan rumah yang bagus bagi putriku, seperti yang ia rasakan
selama ini?"
"Saya akan terus belajar," sahut si pemuda, "Dan, Tuhan akan menyediakannya bagi
kita."
"Dan, bagaimana kamu akan membelikan sebuah cincin pertunangan yang indah, yang
layak ia dapatkan?" tanya sang ayah pula.
"Saya akan berkonsentrasi pada pelayanan saya," sahut si pemuda, "Tuhan akan
menyediakannya bagi kita."
"Dan, anak-anak?" tanya ayahnya lagi. "Bagaimana kamu akan membiayai anak-anak?"
"Jangan khawatir, Pak, Tuhan akan selalu menyediakannya," jawab sang tunangan.
Dan, setiap kali ayahnya bertanya, pemuda yang idealis itu bersikeras bahwa Tuhan
akan menyediakan segala sesuatunya.
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Kemudian, ibu bertanya, "Bagaimana hasilnya, Sayang?"
Jawab ayah, "Dia tidak memiliki pekerjaan dan juga rencana, tapi kabar baiknya adalah
dia mengira aku Tuhan."
[Sumber: http://eposlima.blogspot.com/2013/01/cerita-humor-ahli-agama-dan-calonmertua.html]
< http://alkitab.sabda.org/?2tesalonika+3:10 >

“

Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada
kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
—2 Tesalonika 3:10—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 220: Siapakah yang
Menyembunyikan Seratus Orang Nabi dalam Gua pada
Waktu Izebel Memerintahkan untuk Melenyapkan NabiNabi TUHAN?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•

Herni Paembonan<hernipaembonan@xxx>: Obaja.
Febby A.<Febby.arianti@xxx>: OBAJA (1 Raja-raja 18:4).
Anny S.<godwithanny5ms@xxx>: Obaja( 1 Raja-raja 18:4).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•

Woruntu Ollah: Daud!
Tabita Bettencourd: Obaja.
Daniel Peace: 1 Raja2 18 ...

Jawaban e-Humor: Obaja (1 Raja-Raja 18:4).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 221: Menurut penglihatan Yohanes, apakah yang menyebabkan
sepertiga dari semua sungai di bumi menjadi pahit?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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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Shalom,
Humor berikut ini bukan untuk memojokkan kaum wanita ataupun kaum pria. Memang,
ada pandangan umum dalam masyarakat bahwa wanita lebih suka bergosip dan susah
menjaga rahasia. Benarkah pendapat tersebut? Humor hari ini tidak bermaksud
memberi jawaban atas pertanyaan itu, hanya ingin membuat Anda tersenyum sambil
sedikit merenung.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Rahasia Wanita
Pada saat pesta makan malam, beberapa tamu berargumen, siapa yang paling dapat
dipercaya di antara kaum pria dan wanita. "Tidak ada wanita yang dapat menyimpan
rahasia," kata seorang pria dengan angkuh.
"Menurut saya, tidak semua wanita seperti itu," seorang tamu wanita mendebatnya.
"Contohnya saya, saya telah menjaga rahasia mengenai usia saya sebenarnya sejak
usia dua puluh tahun."
"Suatu saat nanti, Anda pasti akan keceplosan membocorkan rahasia itu," pria itu
bersikeras.
"Tidak akan mungkin," wanita itu menjawab. "Jika saya bisa menjaga rahasia itu selama
22 tahun ini, saya pasti bisa menjaganya selamanya."
Pria itu tersenyum, "Ohhh .... ternyata usia Anda saat ini 42 tahun! Kena deh ...."
[The Treasury of Clean Jokes, halaman 12]

< http://alkitab.sabda.org?mazmur+141:3 >

“

Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku!
—Mazmur 141:3—

87

”

HUMOR 2014

e-Humor 2337/Mei/2014
Shalom,
Perspektif atau sudut pandang menjadi hal yang sangat penting ketika kita sedang
berdiskusi dengan orang lain. Sudut pandang menentukan penilaian terhadap suatu hal.
Kesalahpahaman sering kali terjadi akibat perbedaan sudut pandang yang digunakan
dalam menyikapi sebuah masalah. Seperti kesalahpahaman yang terjadi antara dokter
dengan pasien berikut ini. Mari kita simak bersama-sama.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Membaca dengan Telinga?
Sebuah rumah sakit jiwa kehabisan kamar untuk pasien baru. Kepala dokter di sana
mengadakan tes kejiwaan untuk seorang pasien yang sudah cukup lama dirawat di
sana dan sudah menunjukkan tanda-tanda kewarasan.
"Apa yang akan terjadi jika saya memotong telinga kiri Anda?" tanya dokter itu.
Si pasien menjawab, "Pasti akan sakit sekali dan pendengaran saya akan berkurang."
Dokter melanjutkan, "Dan, kalau saya potong telinga kanan Anda?"
"Rasanya akan sama sakitnya dan saya jadi tidak bisa membaca," jawab si pasien.
Harapan sang dokter akan kesembuhan si pasien memudar, "Mengapa Anda jadi tidak
bisa membaca?"
"Sebab, saya tidak bisa memakai kacamata saya untuk membaca."
Pasien itu pun diizinkan pulang.
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 96]

< http://alkitab.sabda.org/?roma+12:16 >

“

Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; ....
—Roma 12:16a—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 221: Menurut Penglihatan
Yohanes, Apakah yang Menyebabkan Sepertiga dari
Semua Sungai di Bumi Menjadi Pahit?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Febby A <Febby.xxx>: Bintang Besar yang bernama Apsintus (Wahyu 8:10-11).
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Wahyu 8:10; Penyebabnya: malaikat yang
ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sepertiga dari sungaisungai dan mata-mata air. Wahyu 8:11 Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan
sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu,
sebab sudah menjadi pahit.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Daniel Peace: Kalau saya tidak salah ingat, malaikat Tuhan meniupkan
sangkakalanya di langit dan sebuah bintang bernama APSINTUS yang jatuh
menyebabkan air jadi pahit.

Jawaban e-Humor: Sebuah bintang besar, yang bernama Apsintus, jatuh dari langit
(Why 8:10-11).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 222: Setelah kematian Haman, siapakah yang menerima cincin meterai
raja Media-Persia 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 lima
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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Shalom,
Ketaatan merupakan hal yang sederhana sekaligus sulit. Sederhana karena kita tinggal
menjalankan apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Namun, menjadi sulit ketika
apa yang diperintahkan itu bertentangan dengan keinginan kita. Kemudian, kita gagal
menjadi taat dan biasanya, kita akan mencari pembelaan atau pembenaran atas
ketidaktaatan kita. Anak laki-laki berikut menunjukkan sikapnya yang tidak taat. Usaha
apa yang dilakukan untuk menutupi ketidaktaatannya? Mari tersenyum sambil
bercermin.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tercebur
Darren pergi ke rumah neneknya yang berada di daerah pedesaan. Di dekat situ, ada
sebuah danau kecil. Nenek mengizinkan Darren untuk pergi melihat-lihat, tetapi tidak
boleh turun untuk berenang di danau tersebut.
Sampai di danau, Darren tergoda untuk berenang karena cuaca sangat panas. Satu jam
kemudian, Darren pulang dengan rambut basah kuyup. Neneknya menanyai Darren,
meminta penjelasan.
"Aku terpeleset dan tidak sengaja tercebur ke dalam danau," Darren mencoba
menjelaskan.
"Tetapi, mengapa hanya rambutmu yang basah? Seharusnya bajumu ikut basah jika
kamu jatuh karena terpeleset," desak neneknya.
Darren masih berusaha berkilah, "Aku lepaskan bajunya. Waktu terpeleset, seperti
otomatis, aku melepas bajuku."
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book, halaman 73]
< http://alkitab.sabda.org?amsal+13:13 >

“

Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat
kepada perintah, akan menerima balasan.
—Amsal 13:13—
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Shalom,
Kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Anda pasti sudah pernah mendengar
kisah tentang seorang ayah dan anaknya yang menuntun seekor keledai. Di sepanjang
jalan, mereka berusaha mengikuti saran dari orang-orang yang mereka temui. Sekeras
apa pun kita berusaha, apa yang kita lakukan pasti menyenangkan sebagian orang dan
mengecewakan yang lainnya. Pengalaman ini juga bisa Anda simak dalam humor kita
edisi kali ini. Silakan menyimak kisahnya dan petiklah pelajarannya! :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Terlihat Muda
Jimmy dan ayahnya berpapasan dengan Ibu Sinta dan anak perempuannya di
supermarket. Setelah berbasa-basi singkat, mereka pun berpisah dan kembali
melanjutkan acara belanja masing-masing.
"Papa, apakah Papa melihat ekspresi Ibu Sinta saat aku mengatakan bahwa dia tidak
tampak lebih tua dari anak gadisnya? Dia benar-benar terlihat sangat senang ya, Pa?"
kata Jimmy kepada ayahnya.
Ayahnya menjawab, "Entahlah Nak, ayah tidak sempat memperhatikan reaksi Ibu Sinta
gara-gara terlalu seru memperhatikan reaksi wajah anak gadisnya saat kamu berkata
begitu."
[Sumber: The Last of The Good Clean Joke Books, Halaman 9]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+31:30 >

“

Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut
akan TUHAN dipuji-puji.
—Amsal 31:30—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 222: Setelah Kematian
Haman, Siapakah yang Menerima Cincin Meterai Raja
Media-Persia Itu?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: Febby A <Febby.arianti@xxx>: Mordekhai
(Ester 8:2).
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•

Athy Kapitarauw: Mordekai.
Loyanka Loy: Mordekhai.
Daniel Peace: Pamannya ratu Ester.
Lukas Supriadi: Mordekhai.

Jawaban e-Humor: Mordekhai (Ester 8:2).
Terima kasih banyak untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu
lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 223: Siapakah raja Yehuda yang menikah dengan putri Ahab, raja Israel
yang jahat 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 lima
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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Shalom,
Kejujuran menjadi barang yang langka hari-hari ini. Dunia mengajarkan cara-cara
meraih kesuksesan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikut ini kami
sajikan sebuah humor mengenai contoh menjalankan bisnis atau usaha tanpa
kejujuran. Apa yang terjadi? Berikut ceritanya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< yegar(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tukang Ayam Berbohong
Seorang ibu yang sedang berbelanja di pasar bermaksud membeli ayam di tukang
ayam langganannya. Saat itu, sudah agak siang sehingga persediaan ayam yang
dimiliki si tukang ayam tinggal satu ekor.
Setelah ditimbang, si tukang ayam mengatakan harga yang harus dibayar oleh si ibu,
"Harganya Rp 17.000, Bu," katanya.
"Apakah masih ada persediaan ayam yang lain? Saya ingin membeli yang sedikit lebih
besar," tanya ibu tersebut.
Tukang ayam tersebut masuk ke belakang dan berpura-pura mengambilkan ayam yang
lain. Kemudian, keluar lagi dengan membawa ayam yang sama, "Kalau yang ini Rp
20.000, Bu, karena lebih besar dan berat," tukang ayam tersebut berbohong.
Ibu tersebut mengeluarkan dompet sambil berkata, "Setelah saya pikir- pikir, saya ingin
membeli kedua-duanya, ayam yang besar dan kecil tadi."
[Sumber: The Treasure of Clean Jokes, halaman 51]

< http://alkitab.sabda.org?amsal+21:8 >

“

Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya.
—Amsal 21:8—
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Stop Press: Bergabunglah dalam Kelas Pernikahan
Kristen (PKS) 2014
Pernikahan pada zaman ini sangat rentan terhadap pengaruh pandangan-pandangan
postmodern, yang dapat menjauhkan kita dari tujuan awal Allah membentuk sebuah
lembaga pernikahan.
Bagaimana membuat pernikahan anak-anak Tuhan dapat terus berjalan sesuai dengan
visi Allah? Berkaitan dengan bahasan ini, Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org >
melalui program PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam) akan membuka
kelas diskusi Pernikahan Kristen Sejati (PKS) periode Juli/Agustus. Dalam kelas ini,
peserta dapat belajar bersama-sama tentang dinamika pernikahan Kristen dan
bagaimana menjalankan pernikahan berdasarkan firman Tuhan. Kami mengundang
Anda yang sudah menikah untuk ambil bagian dalam kelas diskusi ini. Kelas diskusi
dibuka untuk umum dan akan berlangsung mulai tgl. 3 Juli 2014. Jangan tunda lagi!
Segeralah mendaftarkan diri ke admin PESTA < kusuma(at)in-christ.net >.
Silakan unduh Modul PKS di: < http://pesta.org/pks_sil >
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e-Humor 2341/Mei/2014
Shalom,
Hadiah dapat menjadi sebuah ungkapan untuk mengasihi atau menghargai seseorang.
Humor hari ini menyangkut soal hadiah. Sebagai pejabat negara tertinggi, seorang
presiden pasti sering menerima hadiah. Nah, presiden yang satu ini sepertinya segan
untuk menerima sebuah pemberian. Mengapa ya, kira-kira?
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Pemberian Atau Pembelian?
Di sebuah negara, seorang presiden diundang untuk menghadiri peresmian pabrik
mobil mewah yang baru dibangun. Setelah acara peresmian selesai, pemilik pabrik
tersebut mengumumkan, "Bapak Presiden, suatu kehormatan besar karena Anda
berkenan hadir dalam acara peresmian ini. Sebagai tanda terima kasih, kami akan
memberikan satu unit mobil terbaru dari pabrik kami kepada Anda."
"Maaf, tetapi saya tidak bisa menerimanya," presiden itu menolak dengan halus.
"Tidak apa-apa, Pak. Ini adalah hadiah dari perusahaan kami untuk Anda," sang
direktur meyakinkan.
"Saya mengerti," kata sang presiden, "Tetapi saya tidak bisa menerima pemberian ini."
Namun, direktur tersebut tetap bersikeras.
Akhirnya, sang presiden mengalah, "Ya sudah, jika Anda terus memaksa, tetapi saya
tidak biasa menerima sesuatu dengan gratis. Sebutkan harga yang Anda ingin saya
bayarkan untuk mobil ini."
Sang direktur berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, Anda cukup membayar
mobil ini seharga lima ribu rupiah saja."
Presiden tersebut segera menyerahkan satu lembar seratus ribuan kepada sang
direktur.
"Maaf Pak Presiden, tetapi saya tidak punya uang kembalian," jelas sang direktur.
Sang presiden tersenyum dan berkata, "Oh, tidak masalah Pak Direktur, saya akan
membeli dua puluh mobil."
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[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 104]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+18:16 >

“

"Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar."
—Amsal 18:16—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 223: Siapakah Raja
Yehuda yang Menikah dengan Putri Ahab, Raja Israel
yang Jahat Itu?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Namanya Yoram.
Eunike Agustin <febrianne.cute@xxx>: Raja Yoram (2 Raja-raja 8:18).
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Mordekhai (Ester 8:2).
Nancy SB <nancysb899@xxx>: Nama Raja Yehuda yg menikah dengan Putri
Ahab adalah: YORAM.

Jawaban e-Humor: Yoram (2 Raja-raja 8:16-18).
Terima kasih banyak untuk Pembaca e-Humor yang sudah berpartisipasi menjawab
kuis minggu lalu. Mari, simak kembali pertanyaan kuis minggu ini dan silakan
menjawabnya.
Kuis minggu ini 224: Siapakah yang dipecat oleh Salomo dari jabatannya sebagai imam
TUHAN, dengan demikian menggenapi firman TUHAN yang dinyatakan-Nya mengenai
keturunan Eli?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2342/Juni/2014
Shalom,
Sebuah kutipan berkata, "Kecemasan adalah ibarat kursi goyang. Ia memberikan
sesuatu kepada kita untuk dilakukan, tetapi tidak membawa kita ke mana pun." Tokoh
humor kita hari ini, mungkin harus mendengar kutipan tersebut ya supaya tidak perlu
khawatir.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Memindahkan Kecemasan
Seorang pria tidak bisa tidur, istrinya menanyakan penyebabnya. "Aku berutang 50 juta
rupiah kepada bank dan tidak punya uang untuk membayarnya," jelas sang suami.
"Berikan nomor telepon manajer bank tersebut," kata istrinya. Setelah itu, dia pergi ke
ruang tamu dan kembali ke kamar beberapa saat kemudian. "Sekarang kamu bisa tidur
nyenyak," dia memberi tahu suaminya.
Sang suami bertanya, "Apa yang kamu lakukan?"
"Aku menelepon manajer bank dan memberitahunya bahwa kamu tidak punya uang.
Jika kamu tidak bisa membayar utangmu, dia yang akan disalahkan karena berani
memberi utang kepadamu. Sekarang, tidurlah biar dia saja yang mencemaskan hal ini."
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 104]

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:16 >

“

Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta
dengan disertai kecemasan.
—Amsal 15:16—

98

”

HUMOR 2014

e-Humor 2343/Juni/2014
Shalom,
Pada masa perang dunia kedua, terjadi perang sengit antara Jerman dan sekutu.
Jerman yang saat itu dipimpin oleh Nazi melakukan banyak sekali kekejaman, terutama
kepada orang Yahudi. Di tengah-tengah kemelut dunia saat itu, muncullah seorang
ilmuwan jenius berkebangsaan Jerman, tetapi berdarah Yahudi. Ilmuwan ini
menemukan sebuah teori yang dinamakan teori relativitas. Ya, dia adalah Albert
Einstein. Pada suatu hari, Einstein memberikan sebuah pidato. Apakah isi pidatonya?
Semoga humor berikut ini bisa membuat kita tersenyum sambil menambah wawasan
sejarah ya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Pidato Einstein
Tahun 1930-an, dalam pidatonya di Universitas Paris, Einstein, fisikawan kaliber dunia,
pernah sekali berkata,
"Jika teori relativitasku ini akhirnya telah terbukti kebenarannya, Jerman akan
mengumumkan bahwa aku adalah seorang Jerman, sedangkan Prancis akan menyebut
diriku sebagai warga dunia. Akan tetapi sebaliknya, jika teoriku ini terbukti salah,
Prancis akan menekankan bahwa aku adalah seorang Jerman, sedang Jerman akan
mengatakan bahwa aku adalah seorang Yahudi."
Sumber: http://www.ketawa.com/2013/11/9539-pidato-kebenaran-teori-relativitaseinstein.html#ixzz2r7E0tOCe

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+3:13 >

“

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
—Amsal 3:13—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 224: Siapakah yang
Dipecat Oleh Salomo dari Jabatannya Sebagai Imam
TUHAN, dengan Demikian Menggenapi Firman TUHAN
yang Dinyatakan-Nya Mengenai Keturunan Eli?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•

Nancy SB <nancysb899@xxx>: Imam ABYATAR (I Raja-Raja 2:27).
Paulus Kurnianto <pkurnianto@xxx>: ABYATAR (1 Raja 2:27).
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Yang di pecat Salomo: "Abyatar" (1 Raja-raja 2:27).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•

Taruli Viona Margaretha Aruan: Abyatar (1 raja-raja 2:27).
Athy Kapitarauw: Abyatar.
Andreas Tanimbar: Abyatar.

Jawaban e-Humor: Abyatar (1 Raja-Raja 2:27).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 225: Siapakah raja Israel yang membunuh 120.000 orang Yehuda
dalam sehari karena mereka telah meninggalkan TUHAN?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2344/Juni/2014
Shalom,
Kesuksesan yang kita alami bukanlah murni hasil jerih payah kita. Di dalamnya terdapat
andil atau kontribusi dari banyak pihak: keluarga, teman, sahabat, kekasih, bahkan
orang yang benci atau memusuhi kita. Ketika seseorang membenci atau iri kepada
Anda, jangan jauhi dia. Tetaplah berteman dengannya karena orang yang jahat kepada
Anda pun bisa dipakai untuk menolong Anda.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Belajar Menyelam
Seorang anak berusia lima tahun pulang ke rumah dengan penuh semangat setelah
mengikuti pelajaran berenang di sekolahnya.
"Mama, akhirnya hari ini aku bisa menyelam ke dalam air!" katanya dengan bangga
kepada mamanya.
"Hebat sekali Sayang, tetapi bukannya minggu lalu kamu juga sudah bisa menyelam ke
dalam air?" tanya sang ibu.
"Iya benar, tetapi minggu lalu 'kan karena aku diceburin temanku."
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book. halaman 76]
< http://alkitab.sabda.org/?matius+5:44 >

“

Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu.
—Matius 5:44—
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Stop Press: Ayo Bergabung dengan Komunitas Blogger
Remaja, SABDA Space Teens!
Kamu remaja? Hobi menulis? Berbagilah berkat melalui tulisanmu dengan bergabung di
SABDA Space Teens (SS Teens)! SABDA Space Teens (SS Teens) <
http://teens.sabdaspace.org > adalah komunitas bagi para remaja Kristen untuk
berkarya secara positif dan kreatif melalui tulisan. Kamu dapat membagikan tulisantulisanmu baik berupa opini, artikel, esai, puisi, cerpen, dan lain sebagainya.
Jika kamu mengaku sebagai remaja Kristen yang rindu menjadi teladan dan
memengaruhi remaja-remaja lainnya, bergabunglah dengan SS Teens! Mari menulis,
menjadi berkat satu sama lain, dan jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus!
--> < http://teens.sabdaspace.org >
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e-Humor 2345/Juni/2014
Shalom,
Apakah Anda sudah membaca Alkitab hari ini? Alkitab adalah firman Allah yang
merupakan dasar hidup orang Kristen. Kisah hari ini diharapkan dapat mengingatkan
kita kembali untuk rajin membaca Alkitab setiap hari demi pertumbuhan rohani yang
sehat.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Alkitabnya Beda
Seorang anak kecil mendatangi ayahnya yang sedang bersantai sepulang kerja.
Anak: Ayah, apakah isi Alkitab yang biasa dibaca ibu sama dengan Alkitab yang ayah
punya?
Ayah: Ya, tentu saja sama.
Anak: Ohh, aku kira punya ibu isinya lebih menarik dibanding punya ayah.
Ayah: Kenapa kamu berpikir begitu?
Anak: Karena Alkitab ibu lebih sering dibaca dibanding punya Ayah.
[Sumber: The Last of The Good Clean Joke Books, halaman 14]
< http://alkitab.sabda.org/?mazmur+1:1-2 >

“ berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak

tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu
siang dan malam.
—Mazmur 1:1-2—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 225: Siapakah Raja Israel
yang Membunuh 120.000 Orang Yehuda dalam Sehari
karena Mereka Telah Meninggalkan TUHAN?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Hendrik Langelo <hendrik.xxx>: "Pekah bin Remalya" (2 Tawarikh 28:6).

Jawaban e-Humor: Pekah (2 Tawarikh 28:6)
Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi
menjawab kuis minggu lalu. Nah, sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 226: Siapakah yang mendapat penglihatan tentang seekor singa yang
mempunyai sayap burung rajawali?
Jawaban beserta nama Anda akan dicantumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2346/Juni/2014
Shalom,
Manusia cenderung mudah percaya pada sesuatu atau seseorang yang dapat ia lihat.
Memang tidak selalu mudah untuk tetap memegang janji-janji Tuhan ketika keadaan
kita sedang tidak baik. Namun, percayalah di tengah keadaan kita yang tidak baik, Dia
tetaplah Allah yang baik. Dia adalah Allah atas segala kehidupan kita. Tetaplah percaya
kepada-Nya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Lebih Percaya Manusia
Di sebuah Gereja, ada seorang jemaat yang kurang mampu secara ekonomi sedang
mengeluh kepada pendetanya, "Pak Pendeta, jika menghitung penghasilan yang saya
terima dan kebutuhan yang saya keluarkan setiap bulannya, rasanya tidak mungkin
saya bisa memberikan persepuluhan."
Seorang pengusaha kaya di gereja itu, yang kebetulan mendengar percakapan mereka,
menghampiri jemaat kurang mampu tersebut. "Tuhan sudah memberkati saya dan saya
ingin membantu Anda," kata si pengusaha tersebut, "Bagaimana jika Anda memberikan
persepuluhan setiap bulan, dan saya akan membantu mencukupi kebutuhan Anda
selama bulan itu?"
Terkejut, tetapi senang, jemaat tersebut langsung menyanggupi, "Baiklah, saya akan
langsung memberikan persepuluhan setiap bulan."
Pengusaha itu kemudian berkata, "Mengapa kamu lebih percaya kepadaku daripada
kepada Tuhan?"
[Sumber: Make them laugh help them learn, halaman 110]

< http://alkitab.sabda.org/?yeremia+17:5 >

“

Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,

yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada
TUHAN!
—Yeremia 17:5—
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e-Humor 2347/Juni/2014
Shalom,
Apa kabar? Selalu baik di dalam Tuhan ya? Pernahkah Anda mencobai Tuhan? Wah,
jangan sampai itu terjadi. Seperti kisah tokoh humor kita hari ini, yang dipaksa untuk
mengakui tentang kedaulatan Tuhan. Bagaimanakah cara Tuhan "memaksanya"?
Langsung saja kita baca ya?
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Tuhan Memiliki Kontrol atas Segalanya
Beberapa tahun yang lalu di sebuah desa terpencil, tinggal seorang pemuda yang
menolak untuk percaya bahwa Tuhan memiliki kontrol total atas semuanya.
Suatu hari, ia mengatakan pada ibunya bahwa Tuhan tidak akan dapat membuatnya
makan jika ia tidak mau makan selama sehari. Untuk membuktikan ini, pemuda itu
memutuskan untuk tidak mau makan dan melihat apakah Tuhan bisa membuatnya
makan. Namun, ibunya mengusahakan yang terbaik agar anaknya mau makan. Karena
terganggu dengan permohonan ibunya, pemuda itu berlari agak jauh, lalu memanjat
pohon. Sang ibu menaruh makanan untuk anaknya di bawah pohon, dengan harapan
anaknya akan menyerah dan mau makan.
Saat malam tiba, sekelompok perampok melewati pohon itu. Mereka melihat ada
makanan lezat di bawah pohon. Mereka saling memandang dengan takjub dan berpikir
bahwa seseorang ingin menjebak mereka.
"Mungkinkah bahwa aparat penegak hukum berusaha meracuni kita dengan makanan
yang lezat?" kata salah satu perampok.
"Mungkin saja!" kata yang lain. "Mari kita lihat!" kata mereka sambil melihat sekeliling
apakah ada orang di dekatnya.
Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat orang muda tadi duduk di atas pohon. Para
perampok punya ide. Mereka menarik pemuda itu ke bawah dan menyuruhnya
memakan makanan itu untuk mengetahui apakah makanan itu beracun atau tidak.
Anak muda itu menolak untuk makan karena ia kukuh dengan sumpahnya. Setelah
mengetahui alasan pemuda itu tidak mau memakannya, para perampok merasa curiga
dan mulai memukuli pemuda itu supaya ia mau makan makanan itu. Akhirnya, pemuda
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itu menyerah dan mulai makan. Setelah mengetahui bahwa makanan itu tidak beracun,
para perampok pun pergi meninggalkannya.
Akhirnya, pemuda itu harus mengakui bahwa Tuhan memiliki kontrol total atas
semuanya.
[Sumber: http://www.ketawa.com/2010/09/6803-tuhan-memiliki-kontrol-atassemuanya.html#ixzz2hxRQMgkc]

< http://alkitab.sabda.org/?mazmur+68:34 >

“

Akuilah kekuasaan Allah; kemegahan-Nya ada di atas Israel, kekuasaan-Nya di dalam
awan-awan
—Mazmur 68:34—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 226: Siapakah yang
Mendapat Penglihatan Tentang Seekor Singa yang
Mempunyai Sayap Burung Rajawali?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•

Paulus Kurnianto <pkurnianto@xxx>: Daniel (Daniel 7:1-4).
Panjaitan, Pahala (KPC)<Pahala.Panjaitan@xxx>: Yohanes (Wahyu 4:7).
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Daniel (Daniel 7:1-4).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•
•

Ave Romantie Diaz Adare: Daniel.
Andreas Tanimbar: Daniel, 7:4.
Henny Liesnawati: Daniel.
Vincent Kangmajaya: Daniel.
Charlie Christian Hamdani: Daniel.

Jawaban e-Humor: Daniel (Daniel 7:4).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 227: Siapakah nabi yang menyebut dirinya sebagai seorang "pemungut
buah ara hutan"?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal lima
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 2348/Juni/2014
Shalom,
Menjelaskan soal seks dan proses reproduksi kepada anak bisa dibilang gampanggampang susah. Di tengah arus informasi yang begitu deras, Anda mungkin akan
terkejut pada banyaknya hal yang anak Anda ketahui. Ada baiknya pendidikan seks
kepada anak dimulai dari rumah agar anak tidak terjerumus kepada hal yang sesat.
Oke, sementara itu, yuk kita baca humor berikut.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Dari Mana Asalnya?
Bejo bertanya kepada ibunya tentang dari mana dirinya berasal. Ibunya menjelaskan,
"Burung bangau yang mengantarkanmu ke depan rumah."
"Lalu, dari mana ibu berasal?" tanya Bejo lagi.
"Nenek menemukan ibu di bawah daun kol," jawab ibunya.
"Kalau begitu dari mana nenek berasal?"
"Seorang malaikat memasukkannya ke dalam keranjang bayi."
"Ibu," kata Bejo, "Jadi maksud Ibu, selama tiga generasi di keluarga kita, tidak ada yang
pernah hamil dan melahirkan?"
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book, Halaman 81]

< http://alkitab.sabda.org/?mazmur+139:13 >

“

Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan
ibuku.
—Mazmur 139:13—
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Stop Press: Situs Gema, Gudang Elektronik Musik dan
Audio!
Anda membutuhkan lirik-lirik lagu rohani Kristen? Atau, bahan-bahan audio rohani
dengan topik-topik Kristen, seperti konseling, khotbah, atau kepemimpinan? Semuanya
tersedia di situs GEMA < http://gema.sabda.org >!
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > melalui situs GEMA menyediakan banyak
bahan-bahan seperti resensi-resensi film yang berhubungan dengan kehidupan Kristen,
informasi tentang radio Kristen di berbagai kota di Indonesia, review situs-situs Kristen,
dan informasi link situs-situs lain yang berkaitan dengan pelayanan musik gereja.
Segeralah berkunjung ke situs GEMA < http://gema.sabda.org >! Dan, dapatkan banyak
manfaatnya! Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
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Shalom,
Alkitab mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil dan
akan mengampuni kita. Tetapi, bukan berarti kita bisa dengan seenaknya berbuat dosa.
Kita tetap harus mengingat bahwa apa yang ditabur seseorang akan dituainya juga.
Berikut ini adalah sebuah cerita mengenai pengampunan dosa dari sudut pandang
anak-anak. Seperti apakah ceritanya? Ini dia ....
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Pengampunan Dosa
Dalam acara sekolah minggu di sebuah gereja, seorang guru sedang mengajar
mengenai dosa dan pertobatan. Untuk menguji murid-muridnya, sang guru mengajukan
pertanyaan.
Guru Sekolah Minggu: Anak-anak, jadi apa yang harus kita lakukan agar memperoleh
pengampunan dosa?
Anak Sekolah Minggu: Saya tahu, Bu Guru.
Guru Sekolah Minggu: Ya kamu, silakan.
Anak Sekolah Minggu: Untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa, kita terlebih
dahulu harus melakukan dosa.
[Sumber: The Last of the Good Joke Book, halaman 20]

< http://alkitab.sabda.org/?Galatia+6:7 >

“

Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang
ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
—Galatia 6:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 227: Siapakah Nabi yang
Menyebut Dirinya Sebagai Seorang "Pemungut Buah Ara
Hutan"?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•

Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Amos (Amos 7:14).
Fitry.Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Amos.
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Amos, Amos 7:14.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•

Andreas Tanimbar: Amos, 7:14.
Athy Kapitarauw: nabi amos (Amos 7:14).
Lidya Sentosa: Amos.
Yusuf Ariandoko: Amos, di dalam Injil Perjanjian Lama Amos 7:14.

Jawaban e-Humor: Amos (Amos 7:14).
Wow! Terima kasih ya untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 228: Siapakah penderita kusta yang membawa surat dari raja Aram
kepada raja Israel, yang meminta supaya raja Israel menyembuhkan penderita kusta
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 lima
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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Shalom,
Suatu ketika, saya sedang bepergian bersama dengan ayah saya. Di tengah jalan,
mobil yang kami kendarai mogok. Kami harus menunggu berjam-jam sampai montir
langganan kami datang untuk memperbaikinya. Apakah Anda pernah mengalami
peristiwa yang serupa? Rasanya tidak enak ya mengalami mogok di tengah perjalanan?
Bagaimana jika yang mogok bukanlah motor atau mobil, melainkan kereta?!
Bagaimanapun juga, kita harus tetap bersyukur. Mengapa? Simak alasannya dalam
cerita berikut ini.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Kereta Mogok
Sebuah kereta api dengan dua mesin melakukan perjalanan dari Jakarta ke
Yogyakarta. Satu jam kemudian, masinis memberikan pengumuman kepada
penumpang, "Para penumpang yang terhormat, saya memiliki satu berita buruk dan
satu berita baik. Berita buruknya adalah salah satu mesin kereta ini rusak. Berita
baiknya, kereta ini memiliki dua mesin sehingga masih dapat melanjutkan perjalanan."
Kereta itu pun melanjutkan perjalanan tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, sang
masinis kembali muncul dan memberikan pengumuman, "Para penumpang yang
terhormat, saya memiliki satu berita baik dan satu berita buruk. Berita buruknya mesin
kedua kita tidak berfungsi. Berita baiknya, Anda sedang menumpang kereta api, bukan
pesawat terbang."
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 128]

< http://alkitab.sabda.org/?efesus+5:20 >

“

Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita

Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita
—Efesus 5:20—
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Stop Press: Situs Gema, Gudang Elektronik Musik dan
Audio!
Anda membutuhkan lirik-lirik lagu rohani Kristen? Atau, bahan-bahan audio rohani
dengan topik-topik Kristen, seperti konseling, khotbah, atau kepemimpinan? Semuanya
tersedia di situs GEMA < http://gema.sabda.org >!
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > melalui situs GEMA menyediakan banyak
bahan-bahan seperti resensi-resensi film yang berhubungan dengan kehidupan Kristen,
informasi tentang radio Kristen di berbagai kota di Indonesia, review situs-situs Kristen,
dan informasi link situs-situs lain yang berkaitan dengan pelayanan musik gereja.
Segeralah berkunjung ke situs GEMA < http://gema.sabda.org >! Dan, dapatkan banyak
manfaatnya! Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
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Shalom,
Berhati-hatilah saat menganggap orang lain bodoh karena bisa jadi, justru kita yang
ternyata lebih bodoh. Bagaimana mungkin? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita
berikut ini.
Redaksi e-Humor, Tika < http://humor.sabda.org/ >

Yang Mana yang Pintar?
Dua orang bos yang kaya raya berlibur ke Bali, mereka membicarakan sopir masingmasing.
"Sopirku sangat bodoh. Aku akan tunjukkannya kepadamu," kata bos pertama.
Kemudian, ia memanggil sopirnya, "Ini uang seratus ribu rupiah, pergi ke 'showroom'
dan beli satu buah mobil Merceds Benz."
"Baik Pak," jawab si sopir, dan segera pergi.
Bos kedua kemudian menimpali, "Sopirku lebih bodoh lagi. Sebentar aku panggilkan."
Kemudian, bos kedua memanggil sopirnya, "Tolong kamu pulang ke rumah, dan periksa
apakah saya sedang ada di rumah atau tidak."
"Siap Pak," jawab sopir kedua, kemudian ikut pergi.
Sesampainya di luar restoran, kedua sopir tersebut bertemu dan saling bercerita
mengenai majikan mereka. "Majikanku sangat bodoh," kata sopir yang pertama, "Masa
ya, aku disuruh untuk membeli mobil Mercedes Benz, padahal ini 'kan hari raya Nyepi.
Semua 'showroom' di Bali tutup hari ini."
Sopir kedua menimpali, "Itu belum seberapa, barusan majikanku menyuruhku untuk
memeriksa apakah dia ada di rumah atau tidak. Padahal, dia 'kan punya 'handphone',
kenapa nggak periksa sendiri aja lewat telepon."
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 129]
< http://alkitab.sabda.org/?amsal+12:15 >

“

Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat,
ia bijak.
—Amsal 12:15—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 228: Siapakah Penderita
Kusta yang Membawa Surat dari Raja Aram kepada Raja
Israel, yang Meminta Supaya Raja Israel Menyembuhkan
Penderita Kusta Tersebut?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Herni Paembonan <hernipaembonan@xxx>: Naaman.
Fitry.Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Naaman.
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Naaman (2 Raja-raja 5:5-7).
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Naaman.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Erasmos Yitro Elisa: Pontius Pilatus.
Dian Patty: Naaman.

Jawaban e-Humor: Naaman, panglima raja Aram (2 Raja-raja 5:5-6).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 229: Pada waktu Israel di bawah kepemimpinan Musa, ada 250 orang
yang memberontak dan kemudian ditelan tanah. Siapakah yang memimpin
pemberontakan 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 lima
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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Shalom,
Apa yang terjadi jika seorang karyawan yang sudah bekerja 11 tahun meminta kenaikan
gaji kepada pemimpinnya? Silakan simak cerita berikut ini.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Yegar
< http://humor.sabda.org/ >

Karyawan Naik Gaji
Seorang karyawan menemui pemimpinnya untuk meminta kenaikan gaji, "Saya sudah
bekerja di sini selama 11 tahun, melakukan jatah pekerjaan tiga orang. Tolong naikkan
gaji saya."
Pemimpin tersebut berpikir sejenak kemudian berkata, "Hmmmm, saya tidak bisa
menaikkan gaji Anda, tetapi tolong beri tahu saya, siapa dua orang tersebut yang
pekerjaannya Anda kerjakan. Saya akan memecat mereka."
[Sumber: The Last of The Good Clean Joke Books, halaman 28]

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:16 >

“

Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta
dengan disertai kecemasan.
—Amsal 15:16—
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Stop Press: Publikasi e-Leadership: Mitra Pemimpin
Kristen Indonesia
Anda seorang pemimpin? Apakah Anda ingin memperdalam pengetahuan yang
meningkatkan kompetensi kepemimpinan Anda? Untuk itu Anda memerlukan bahanbahan bermutu tentang pemimpin dan kepemimpinan. Publikasi e-Leadership
menyediakan bahan-bahan bermutu kepemimpinan yang Anda butuhkan! Bagi Anda
yang ingin menambah wawasan mengenai kepemimpinan silakan mengirimkan email
kosong ke < subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org >. Jangan lupa berkunjung ke
Situs Indo Lead < http://lead.sabda.org >
Harapan melalui publikasi ini setiap pemimpin Kristen semakin diperlengkapi dengan
baik dan diberdayakan untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
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Shalom,
Kue cokelat adalah salah satu kue yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Salah
satunya adalah seorang pria yang ada dalam cerita ini. Mari kita simak bersama
pengalamannya dengan kue cokelat dalam cerita berikut.
Redaksi e-Humor,
Tika
< http://humor.sabda.org/ >

Kue Terakhir
Seorang pria yang sudah sakit parah dan tidak dapat disembuhkan menjalani
perawatan di rumahnya. Sang istri yang setia, merawatnya dengan tekun hingga saatsaat terakhir. Malam itu, dokter memvonis bahwa umur pria tersebut tinggal satu hari.
Dokter menegaskan bahwa besok siang, pria itu akan tiada.
Keesokan paginya, sang suami terbangun dengan sangat lemah. Tiba-tiba, hidungnya
mencium aroma kue cokelat kesukaannya. Dia berpikir, "Istriku sungguh manis sekali,
di saat-saat akhir hidupku, dia ingin aku menikmati kue kesukaanku untuk yang terakhir
kalinya." Dengan sekuat tenaga, dia berusaha bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan
tertatih-tatih menuju dapur. Dengan kekuatan terakhirnya, dia bisa sampai ke dapur dan
di meja makan, ia melihat sebuah kue cokelat kesukaannya.
Dengan terharu, sang suami menjulurkan tangannya untuk mengambil sepotong kue
cokelat tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara istrinya berteriak karena terkejut, "JANGAN!
Itu kue untuk para pelayat yang datang nanti siang!"
[Sumber: Make Them Laugh Help Them Learn, halaman 145]

< Http://Alkitab.Sabda.Org/?Amsal+27:19 >

“

Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu.
—Amsal 27:19—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 229: Pada Waktu Israel di
Bawah Kepemimpinan Musa, Ada 250 Orang yang
Memberontak dan Kemudian Ditelan Tanah. Siapakah
yang Memimpin Pemberontakan Itu?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Datan dan Abiram (Bilangan 26:9-10).
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Para pemimpinnya adalah Korah,
Abiram dan Datan [Bilangan 16:27-33].
hernipaembonan <hernipaembonan@xxx>: Korah.
Ronald <ronald@xxx>: Korah.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•

Lidya Sentosa: Akhan.
Jefry Tibalia: Korah.
Junliestu Simanungkalit: Korah.
Rino Lina: Firaun.

Jawaban e-Humor: Korah (Bilangan 16:31-33).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 230: Siapakah nabi yang disuruh mencukur rambutnya, kemudian
sepertiga dari rambutnya itu harus dihamburkan ke dalam angin?
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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Kabar gembira! Mulai saat ini, Anda akan mendapatkan informasi seputar bahan-bahan
kidung dengan lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Bagaimana caranya? Kunjungilah
situs Kidung.co dan temukanlah bahan- bahan terbaik dari berbagai sumber, baik
berupa artikel, ilustrasi khotbah, lagu terpopuler sepanjang masa, dan kumpulan himne
(KJ, NKB, PKJ, KPRI, PPK, dan Nyanyian Pujian). Selain itu, Kidung.co juga
mempermudah Anda untuk menemukan komunitas Kristen yang berfokus pada musik
dan puji-pujian. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini, dapatkan bahan-bahan
terbaik yang Anda inginkan melalui situs kidung.co.
Tunggu apa lagi, kunjungilah kidung.co sekarang juga!!
==> http://kidung.co
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Shalom,
Ada seorang pemilik toko yang begitu cerdik dalam menggunakan setiap kesempatan
yang diperoleh dari orang-orang yang lewat di depan tokonya. Seperti apakah
kecerdikannya? Mari kita simak cerita berikut.
Staf Redaksi e-Humor,
Rostika
< http://humor.sabda.org/ >

Taktik Marketing
Di sebuah toko terpasang tulisan besar dan jelas berbunyi: "JUAL ALAT- ALAT RUMH
TANGGA". Seorang pria yang kebetulan lewat, melihat tulisan itu kemudian masuk ke
dalam toko untuk memberi tahu pemiliknya, "Sudah berapa lama tanda di depan itu
terpasang?"
"Sudah kurang lebih enam bulan," jawab sang pemilik toko.
"Dan, selama ini apakah belum ada yang memberi tahu Anda bahwa tulisan tersebut
salah cetak?" tanya pria tersebut.
Sang pemilik toko menjawab, "Sudah banyak sekali yang memberi tahu saya. Biasanya
mereka masuk ke dalam toko untuk memberi tahu saya, kemudian membeli sesuatu
saat mereka keluar dari toko ini. O ya, apakah Anda sudah mempunyai 'Rice-Cooker'?
Hari ini, kami memiliki penawaran spesial untuk Anda."
[Sumber: The Last of The Good Clean Joke Books, halaman 30]
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+14:8 >

“

Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh
kebodohannya.
—Amsal 14:8—
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Stop Press: Ikutilah Kelas Diskusi Dasar-Dasar Iman
Kristen (DIK ) September/Oktober 2014
Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) < http://pesta.org > kembali
membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) September/Oktober 2014. Dalam kelas
ini, setiap peserta akan belajar bersama-sama tentang doktrin utama iman Kristen
seperti penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, dan keselamatan dalam Yesus
Kristus.
Oleh sebab itu, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam kelas diskusi ini.
Segera daftarkan diri Anda ke Kusuma < kusuma(at)in- christ.net >. Kelas diskusi akan
dilaksanakan melalui milis diskusi (email). Setelah mendaftar, kami akan mengirimkan
bahan DIK untuk dikerjakan sebagai tugas tertulis. Untuk mendapatkan modul DIK,
silakan akses ke < http://pesta.sabda.org/dik_sil >
Tunggu apa lagi, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang
firman Tuhan!
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Shalom,
Saat kita mendengar sebuah keputusan telah ditetapkan, terkadang kita dengan tidak
sadar mulai mereka-reka sesuatu yang akan terjadi selanjutnya sebagai akibat dari
keputusan tersebut. Sama seperti kisah dari Ibu Jane berikut ini.
Redaksi e-Humor,
Tika
< http://humor.sabda.org/ >

Membuat Bayi
Setelah melalui diskusi panjang antara kepala sekolah, guru, dan orang tua murid,
akhirnya diambil keputusan untuk mulai menerapkan "Sex Education" bagi siswa-siswi
di Sekolah Dasar.
Ibu Jane sebenarnya tidak setuju, dia khawatir dampak edukasi tersebut pada anak
perempuannya, Gina, yang masih duduk di kelas 2 SD. Suatu hari, Gina pulang sekolah
dan bercerita kepada ibunya, "Mama, hari ini kami belajar membuat bayi di sekolah."
Dengan cemas, Ibu Jane menghampiri Gina dan bertanya, "O ya? Bagaimana caranya,
Sayang?"
Gina menjawab, "Gampang sekali Ma, kita tinggal menuliskan huruf 'B' kemudian
menambahkan 'A-Y-I'."
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book, 84]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+3:13 >

“

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
—Amsal 3:13—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 230: Siapakah Nabi yang
Disuruh Mencukur Rambutnya, Kemudian Sepertiga dari
Rambutnya Itu Harus Dihamburkan ke Dalam angin?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Ronald <ronald@xxx>: Nabi Yehezkiel (Yehezkiel 5:1-2).
Kennedy Sirait <Kennedy.Sirait@xxx>: Yehezkiel (Yehezkiel 5:2).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Jefry Tibalia: Yehezkiel.

Jawaban e-Humor: Yehezkiel (Yehezkiel 5:1-2).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 231: Siapakah anak raja yang dibunuh dan dipenggal kepalanya ketika
ia sedang berbaring di atas tempat tidurnya?
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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Stop Press: Ikutilah Kelas Diskusi Dasar-Dasar Iman
Kristen (DIK) September/Oktober 2014
Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) < http://pesta.org > kembali
membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) September/Oktober 2014. Dalam kelas
ini, setiap peserta akan belajar bersama-sama tentang doktrin utama iman Kristen
seperti penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, dan keselamatan dalam Yesus
Kristus.
Oleh sebab itu, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam kelas diskusi ini.
Segera daftarkan diri Anda ke Kusuma < kusuma(at)in- christ.net >. Kelas diskusi akan
dilaksanakan melalui milis diskusi (email). Setelah mendaftar, kami akan mengirimkan
bahan DIK untuk dikerjakan sebagai tugas tertulis. Untuk mendapatkan modul DIK,
silakan akses ke < http://pesta.sabda.org/dik_sil >
Tunggu apa lagi, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang
firman Tuhan!
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Shalom,
Cerita berikut ini mengingatkan kita untuk berhati-hati saat mempergunakan barang
milik orang lain. Seperti apakah kisahnya? Mari kita simak ceritanya berikut ini.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tetangga Ceroboh
Di sebuah bengkel reparasi, seorang mekanik berkata kepada pelanggannya, "Pak, alat
pemotong rumput ini sudah kami perbaiki dan dapat berfungsi kembali dengan baik.
Saran saya, jangan Bapak pinjamkan alat ini kepada tetangga Anda karena siapa tahu
mereka ceroboh dan tidak hati-hati menggunakannya karena merasa ini bukan
miliknya."
Pelanggan itu menjawab, "Masalahnya, sayalah tetangga dari pemilik alat pemotong
rumput ini."
[Sumber: The Last of the Good Clean Joke Books, halaman 30]
< http://alkitab.sabda.org/?Yohanes+10:12 >

“ domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu ”
sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-

lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
—Yohanes 10:12—
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Stop Press: Bergabunglah dengan Facebook e-Penulis!
Suka menulis tetapi tidak punya komunitas yang mendukung Anda? Jangan berkecil
hati dulu, bergabunglah bersama kami di Facebook e-Penulis! Di Facebook ini Anda
bisa bertemu banyak sahabat yang bisa mendukung Anda berkarya. Tidak cuma itu,
kami juga terus meng-update status kami dengan tip maupun artikel yang berkaitan
dengan dunia penulisan.
Jadi, jangan tunda lagi, bergabunglah bersama kami di:
==> http://fb.sabda.org/penulis
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e-Humor 2357/Juli/2014
Shalom,
Edisi kali ini bercerita tentang nenek Bejo yang memiliki pengalaman dalam merasakan
perubahan zaman, khususnya dalam membelanjakan uangnya di supermarket. Untuk
lebih lengkapnya, mari kita simak cerita di bawah ini.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Uang Seribu: Dulu dan Sekarang
Suatu hari, Bejo sedang mengobrol dengan neneknya di meja makan.
Nenek: Sekarang zaman makin susah yah, Jo.
Bejo: Kenapa Nenek bilang begitu?
Nenek: Dulu, zaman nenek masih muda, kalau nenek ke supermarket, uang seribu
rupiah saja sudah bisa dapat susu, kopi, gula, minyak, dan kecap.
Bejo: Wuah, banyak sekali ya, Nek. Kalau sekarang dapat apa saja, Nek?
Nenek: Sekarang udah susah, Jo. Supermarket sekarang udah banyak CCTV-nya.
[Sumber: http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000012073624/1000-dulu-dansekarang/]

< http://alkitab.sabda.org/?amsal+16:16 >

“

Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian
jauh lebih berharga dari pada mendapat perak.
—Amsal 16:16—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 231: Siapakah Anak Raja
yang Dibunuh dan Dipenggal Kepalanya Ketika Ia Sedang
Berbaring di Atas Tempat Tidurnya?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Febby A <Febby.arianti@xxx>: Isyboset (2 Samuel 4:7).
Margareta Budi <nice_flatnose@xxx>: Isyboset (2 Samuel 4:7).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Bunga Maria Magdalena Marpaung: Isyboset mati terbunuh oleh penjahat
bernama Rekhab dan Baana bin Rimon, saat ia tidur siang di rumahnya, dan
dipenggal kepalanya (2 Samuel 4:7). Alkitab tidak menceritakan bahwa Isyboset
itu memiliki anak atau istri.

Jawaban e-Humor: Isyboset, anak Saul (2 Samuel 4:7).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 232: Siapakah nabi yang mengatakan bahwa ia akan meraung seperti
burung unta serta berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang?
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 2358/Juli/2014
Shalom,
Pernahkah Anda merasa telah membuat keputusan yang tepat, tetapi justru
mencelakakan? Cerita di bawah ini diharapkan akan menjadi pengingat bahwa kita
membutuhkan hikmat dalam mengambil keputusan.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Ranjang Bayi
Sepasang suami istri muda baru saja memiliki seorang bayi. Suatu sore, mereka ingin
menonton televisi di ruang tengah, sementara bayi mereka berada di kamar tidur.
Sebelum meninggalkan kamar, sang suami memindahkan bayi tersebut dari ranjang
bayi ke tempat tidur miliknya yang lebih besar dan lebih tinggi.
Sang istri heran melihatnya dan bertanya, "Sayang, kenapa dia kamu letakkan di
ranjang yang lebih tinggi?"
Dengan polos, sang suami menjawab, "Supaya suaranya bisa lebih keras kalau dia
jatuh, jadi kita yang di ruang tengah bisa mendengarnya."
[Sumber: The Last Official Smart Kids Joke Book, halaman 89]

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+2:6 >

“

Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan
kepandaian.
—Amsal 2:6—
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e-Humor 2359/Juli/2014
Shalom,
Setiap pasangan suami istri tentu merindukan adanya relasi yang baik dengan
pasangannya. Jika tidak, maka sebagian besar akan mengambil langkah ke konseling
pernikahan. Sama seperti pasangan suami istri di bawah ini yang mengakui adanya
relasi yang baik di antara mereka. Seperti apakah definisi relasi yang baik bagi mereka?
Mari kita simak bersama-sama.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Relasi yang Baik
Sepasang suami istri sedang membahas tentang konseling pernikahan bersama teman
mereka.
Sang suami berkata, "Oh, kami tidak pernah melakukan itu. Kami berdua memiliki relasi
yang sangat baik. Istriku ini memiliki gelar Sarjana Komunikasi, sedangkan gelar
sarjana saya adalah Kesenian Teater. Karenanya, ia biasa berkata-kata begitu banyak,
sedangkan saya tinggal berakting seolah-olah sedang mendengarkan."
[Sumber: http://jokes.ochristian.com/Husband/A_Great_Relationship.shtml]

< http://alkitab.sabda.org/?ams+10:23 >

“

Orang bodoh senang berbuat salah; orang bijaksana gemar mencari hikmat.
—Amsal 10:23—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 232: Siapakah Nabi yang
Mengatakan bahwa Ia akan Meraung Seperti Burung Unta
Serta Berjalan Dengan Tidak Berkasut dan Telanjang?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Freny <telaga@xxx>: Nabi Mikha (Mikha 1:8).
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Nabi Mikha.

Jawaban e-Humor: Mikha (Mikha 1:8).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 233: Kayu apakah yang digunakan untuk membangun mezbah Allah
setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel?
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 2360/Agustus/2014
Shalom,
Edisi kali ini akan membahas tentang seorang nenek yang berani bersaksi tentang
imannya versus tetangganya yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Seperti
apakah kisahnya? Silakan membaca. ^^
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Nenek Beriman
Ada seorang nenek yang terkenal memiliki keberanian untuk bersaksi tentang imannya.
Dia sering kali berdiri di halaman rumahnya dan berteriak "PUJI TUHAN!!"
Tetangga nenek tersebut adalah seorang atheis yang sangat kesal dengan tingkah laku
si nenek. Setiap kali si nenek berteriak, "PUJI TUHAN!", si atheis akan balas berteriak,
"Tidak ada Tuhan!"
Suatu hari, si nenek tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli makanan. Dia
berteriak "PUJI TUHAN! TUHAN, SAYA MEMBUTUHKAN MAKANAN! KIRANYA
ENGKAU MENGIRIMKAN SAYURAN."
Keesokan harinya, si nenek keluar dan menemukan sekantong sayur- sayuran, lalu
berteriak "PUJI TUHAN!" Tiba-tiba, si atheis muncul dari balik pagar dan berkata, "Aha!
Aku sudah bilang 'kan kalau Tuhan itu tidak ada. Sayuran itu aku yang beli, bukan
Tuhan!"
Si nenek lalu berbalik masuk ke rumahnya sambil berdoa "PUJI TUHAN, Engkau bukan
saja mengirimiku sayuran, Engkau bahkan menyuruh iblis yang membayarnya. Puji
Tuhan!"
[Sumber: http://jokes.christiansunite.com/Faith/A_Very_Faithful_Woman.shtml]

< http://alkitab.sabda.org/?filipi+4:4 >

“

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!
—Filipi 4:4—
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e-Humor 2361/Agustus/2014
Shalom,
Edisi kali ini menceritakan tentang seorang pria yang memaksa masuk ke dalam
sebuah ruangan untuk membicarakan satu masalah penting. Apa yang mereka
bincangkan? Mari kita simak bersama percakapan mereka.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jas Putih
Seorang pria yang tiba-tiba merasa sangat sakit terhuyung-huyung mencari sebuah
klinik. Akhirnya, ia dapat memaksa masuk ke dalam sebuah gedung dan berbicara
dengan orang berjas putih yang ada di sana. Pria itu kemudian berkata dengan panik,
"Dokter, sepertinya kondisi saya sekarang ini sangat tidak baik!"
"Ya, Anda benar sekali!" kata pria yang mengenakan jas putih itu, "karena saya ini koki
dan ruangan ini adalah dapur sebuah restoran."
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown up Kids; hal. 51]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+17:24 >

“

Tujuan orang yang berpengertian ialah untuk mendapat hikmat, tetapi tujuan orang bodoh
tidak menentu.
—amsal 17:24—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 233: Kayu Apakah yang
Digunakan untuk Membangun Mezbah Allah Setelah
Orang Israel Kembali dari Pembuangan di Babel?
Jawaban e-Humor: Aras (Ezra 3:7).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah, sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 234: Siapakah yang meniru Musa dengan mengubah tongkat-tongkat
mereka menjadi ular?
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 2362/Agustus/2014
Shalom,
e-Humor kali ini bercerita tentang seseorang dari suku terasing yang menghadapi
seorang ateis saat ia sedang asyik membaca Alkitab. Apa yang akan dilakukannya?
Mari simak ceritanya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Ateis VS Suku Terasing
Seorang ateis yang berada di suatu pedalaman suatu hari melihat seorang suku
terasing sedang asyik membaca Alkitab. Ateis itu lalu menghampiri suku terasing
tersebut dan mulai mengolok-olok imannya. Ateis: "Buat apa kamu membaca buku kuno
itu? Kalau memang ada, bisakah kamu mengubah batu menjadi roti?" Suku terasing:
"Saya memang tidak bisa mengubah batu menjadi roti untuk saya makan, tetapi saya
bisa mengubah kamu menjadi roti untuk saya makan." Sang ateis itu pun langsung
pucat, lalu lari terbirit-birit.
[Sumber: Buku "110 Humor Penyegar Jiwa"; Hlm. 6]

< http://alkitab.sabda.org/?Rm+15:4 >

“

Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran
bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan
penghiburan dari Kitab Suci.
—Roma 15:4—
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e-Humor 2363/Agustus/2014
Shalom,
Pernahkah Anda kehilangan barang yang paling Anda senangi? Suami istri di bawah ini
sangat resah karena kehilangan dua handuk terbaik mereka. Seperti apa ceritanya?
Selamat membaca. ^^
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Handuk Terbaik
Seorang istri mengatakan kepada suaminya, yang baru saja pulang dari kantor, bahwa
pembantu mereka pada hari terahir kerjanya telah mencuri dua handuk kesayangan
mereka sebagai tanda perpisahan.
"BERANI SEKALI DIA!" kata sang suami dengan suara keras.
"Iya, Pa!" kata sang istri, "padahal dua-duanya adalah handuk terbaik kita lho, Pa. Itu
lho, yang kita ambil dari Hotel Hilton waktu liburan Natal tahun lalu."
[Sumber: http://jokes.ochristian.com/Home/Our_Best_Towels.shtml]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+12:14 >

“

Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya;
masing-masing diberi upah yang setimpal.
—Amsal 12:14—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 234: Siapakah yang Meniru
Musa dengan Mengubah Tongkat-Tongkat Mereka
Menjadi Ular?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Paulus Kurnianto <pkurnianto@xxx>: orang-orang berilmu & ahli-ahli sihir Mesir
(Keluaran 7:11-12).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•
•
•

Bunga Maria Magdalena Marpaung: Orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir; dan
merekapun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera
mereka yang di panggil oleh Firaun ... (Kel 7:11).
Mahruf Al-Khahlil: Idem aja kalo gitu.
Novi Duma Yanti: Ahli-ahli sihir Firaun.
Taruli Viona Margaretha Aruan: Tukang sihir raja Firaun.
Eyang Guscip: Kel 7:11.
Andreas Tanimbar: Yanes dan Yambres, 2 Tim 3:8.

Jawaban e-Humor: Orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir Mesir (Keluaran 7:11-12).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 235: Kepada raja Filistin yang manakah Daud meminta perlindungan
ketika ia melarikan diri dari Saul?
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!

139

HUMOR 2014

e-Humor 2364/Agustus/2014
Shalom,
Setiap dari kita pasti memiliki persepsi yang berbeda tentang sebuah kejadian dan
dapat menjadi pelajaran yang berharga jika dikaitkan. Sama seperti pengalaman yang
diperoleh tokoh e-Humor kita pada edisi kali ini. Simak bareng-bareng yuk. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Khotbahnya Membosankan
Seorang pendeta senior pergi untuk menjalani libur tahunannya selama seminggu. Ia
menyerahkan pimpinan kebaktian Minggu kepada pendeta pembantunya. Setelah
kembali dari liburan, ia bertanya ke seorang jemaat bagaimana pendeta pembantunya
memimpin kebaktian minggu yang lalu.
Jawab anggota jemaat itu, "Bagaimana ya, khotbahnya amat membosankan. Tidak ada
isinya."
Ketika bertemu dengan pendeta pembantunya, ia menanyakan hal yang sama
kepadanya.
Si pendeta muda itu menjawab, "Cukup baik. Namun, aku tidak punya waktu untuk
mempersiapkan khotbahku, untungnya aku menemukan salah satu naskah khotbahmu.
Kemudian, aku menggunakannya untuk memimpin kebaktian Minggu."
[Sumber: Buku "Kumpulan ilustrasi dan humor Rohani 1"; Hlm. 92]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+14:15 >

“

Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak
memperhatikan langkahnya.
—Amsal 14:15—
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Stop Press: Situs Wanita Kristen
Situs Wanita Kristen Indonesia merupakan situs berbahasa Indonesia, yang
menyediakan bahan-bahan seputar wanita, seperti Artikel, tips, Renungan, Kesaksian,
dan Tokoh yang semuanya sangat berguna untuk para wanita Kristen. Selain
mendapatkan bahan-bahan berbobot dan alkitabiah, Anda juga diajak untuk saling
berbagi, yakni dengan mengirimkan tulisan dan komentar, sehingga Anda pun dapat
menjadi berkat bagi wanita lain.
Guna menambah kreativitas Anda, silakan nikmati fasilitas sajian ayat hari ini, kata
bijak, pencarian ayat, dan RSS, yang akan sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, jangan
tunda lagi! Kunjungilah dan berpartisipasilah di situs Wanita Kristen -- tempat yang tepat
untuk para wanita Kristen saling menajamkan pikiran dan memperkuat iman.
==> http://wanita.sabda.org/
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e-Humor 2365/Agustus/2014
Shalom,
Pernah Anda merasa situasi yang aneh atau janggal? Cerita kali ini adalah tentang
seorang suami yang sedang bercerita pada temannya mengenai keanehan situasi yang
pernah dialaminya. Mari kita simak kisahnya.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Situasi yang Aneh
"Saya merasa berada dalam keadaan yang aneh kemarin pagi," kata seorang suami
kepada temannya.
"Mengapa bisa demikian?"
"Mengapa? Saya pulang terlambat, lalu istriku mendengar kedatanganku dan berkata,
'John, sekarang jam berapa?' kemudian aku menjawab, 'Baru jam dua belas, sayang,'
dan saat itu juga jam kukuk kami berbunyi sebanyak tiga kali."
"Kemudian apa yang kau lakukan?"
"Apa yang kulakukan? Aku tetap berdiri di sana, kemudian mengatakan 'kukuk' selama
sembilan kali."
[Sumber: http://jokes.ochristian.com/Men/An_Awkward_Situation.shtml]

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+11:3 >

“

Orang baik dituntun oleh kejujurannya; orang yang suka bohong dihancurkan oleh
kebohongannya.
—Amsal 14:15—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 235: Kepada Raja Filistin
yang Manakah Daud Meminta Perlindungan Ketika Ia
Melarikan Diri dari Saul?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Davida Wisnu Broto <davida@xxx>: Akhis.
Setya <setya@xxx>: Akhis 'kan?

Jawaban e-Humor: Akhis, raja kota Gat (1 Samuel 27:1-4)
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 236: Siapakah istri Abraham setelah Sara meninggal?
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!

143

HUMOR 2014

e-Humor 2366/Agustus/2014
Shalom,
Pasti banyak dari Sahabat e-Humor yang pernah memiliki pengalaman dengan
pelayanan kesehatan. Dan, tentu proses pengobatan akan lebih baik jika informasi yang
diberikan sudah benar-benar dipahami. Jika tidak, salah-salah bisa seperti tokoh
pelanggan pada edisi humor kita kali ini. Yuk, kita simak percakapannya ini! ^^
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sendok
Pelayan : Pak, barusan kami melihat Bapak mengambil 2 buah sendok kami dan
menaruhnya ke dalam kantong. Ada apa, Pak?
Pelanggan: Oh, itu saran dari dokter, Mbak.
Pelayan : Maksud Bapak?
Pelanggan:(Mengeluarkan botol obat, kemudian menunjukkan tulisan yang berwarna
merah.) Kata dokter, baca aturan yang tertulis dengan tinta merah. Untung saya ini bisa
bahasa Inggris, Mbak. (Tulisan berwarna merah tersebut berbunyi "Take two spoons
after each meal")
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari: Buku "Book of Humour"; Hlm.111 ]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+14:8 >

“

Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh
kebodohannya.
—Amsal 14:8—
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Stop Press: Situs Wanita Kristen
Situs Wanita Kristen Indonesia merupakan situs berbahasa Indonesia, yang
menyediakan bahan-bahan seputar wanita, seperti Artikel, tips, Renungan, Kesaksian,
dan Tokoh yang semuanya sangat berguna untuk para wanita Kristen. Selain
mendapatkan bahan-bahan berbobot dan alkitabiah, Anda juga diajak untuk saling
berbagi, yakni dengan mengirimkan tulisan dan komentar, sehingga Anda pun dapat
menjadi berkat bagi wanita lain.
Guna menambah kreativitas Anda, silakan nikmati fasilitas sajian ayat hari ini, kata
bijak, pencarian ayat, dan RSS, yang akan sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, jangan
tunda lagi! Kunjungilah dan berpartisipasilah di situs Wanita Kristen -- tempat yang tepat
untuk para wanita Kristen saling menajamkan pikiran dan memperkuat iman.
==> http://wanita.sabda.org/
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e-Humor 2367/Agustus/2014
Shalom,
Dalam edisi e-Humor hari ini, seorang anggota jemaat mengatakan bahwa pendetanya
lebih pintar daripada Einstein. Apa ya alasannya? Selamat membaca. ^^
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Lebih Pintar Daripada Einstein
Di akhir sebuah kebaktian Minggu, para jemaat mulai keluar gereja sambil antre
menyalami sang pendeta di muka pintu utama. Kata salah seorang jemaat, "Terima
kasih untuk khotbahnya. Anda mestinya lebih pandai daripada Einstein." Dengan penuh
kebanggaan, sang pendeta menjawab, "Wah, terima kasih."
Pada hari-hari berikutnya, si pendeta mulai berpikir tentang komentar orang itu.
Semakin lama memikirkannya, ia semakin merasa heran dan bingung, mengapa
seseorang menyatakan bahwa ia lebih pandai daripada Einstein. Kemudian, ia berniat
menanyakan hal tersebut pada minggu berikutnya.
Pada hari minggu berikutnya, ia menanyakan kepada jemaat yang bersangkutan
apakah ia masih ingat akan komentarnya minggu lalu. Pendeta itu bertanya, "Apa yang
sebenarnya Anda maksudkan bahwa saya lebih pintar daripada Einstein?"
Orang itu menjawab, "Ah, Pak pendeta. Banyak orang mengatakan bahwa Einstein itu
pandai sehingga hanya 10 orang di seluruh dunia yang dapat mengerti dia, sedangkan
yang dapat mengerti khotbah Bapak, seorang pun tidak ada."
[Sumber disunting dari: Buku "Kumpulan Ilustrasi dan Humor Rohani 1"; Hlm. 71 ]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+4:7 >

“

Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh
perolehlah pengertian.
—Amsal 4:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 236: Siapakah Istri
Abraham Setelah Sara Meninggal?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•
•

irnetj <irnetj@xxx>: Ketura.
Freny <telaga@xxx>: Ketura (Kejadian 25:1).
Agreice Kaligis Hady <agreice.kaligis.hady@xxx>: Ketura (Kej 25:1).
Febby A <Febby.arianti@xxx>: Ketura (Kej 1:25).
Djunaidy Darmawan <djunmawan@xxx>: Keturah.
Paulus Kurnianto <pkurnianto@xxx>: Ketura.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Sugiartin Sukarman: Ketura.
Mel Zega: Ribka.

Jawaban e-Humor: Ketura (Kejadian 25:1).
Terima kasih untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu.
Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 237: Siapakah pemimpin yang mendirikan mezbah di Gunung Ebal?
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.
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 2368/September/2014
Shalom,
Satu kata yang sama dapat memiliki arti atau pengertian yang berbeda- beda. Karena
itu, kadang kita juga salah saat mengartikan maksud kata- kata itu, seperti kisah berikut
ini. ^_^
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Humor Twitter
Billy: Ada rasa apa aja?
Pelayan (suara serak): Vanila, strawberry, cokelat.
Billy: Anda punya radang tenggorokan?
Pelayan: Tidak, hanya 3 itu.
[Sumber: laughter for twitter, halaman 90]
Pelanggan: Tolong beri aku nasi ayam goreng.
Pelayan: Dengan senang hati.
Pelanggan: Tidak. Dengan es teh.
[Sumber: laughter for twitter, halaman 95]
Nyonya

: "Kamu mau kulit durian?"

Pengemis : "Enak?"
Nyonya

: "Tentu."

Pengemis : "Kalo gitu, saya isinya, kulitnya yang enak untuk Nyonya."

[Sumber: laughter for twitter, halaman 19]
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Seorang tukang roti ditabrak becak, orang berdatangan dan bertanya, "Ada apa, Pak?"
Si tukang roti menjawab, "Ada rasa nanas, keju, cokelat." [Sumber: laughter for twitter,
halaman 52]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+16:16 >

“

Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian
jauh lebih berharga dari pada mendapat perak.
—Amsal 16:16—
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e-Humor 2369/September/2014
Shalom,
Hal-hal baik, itulah yang selalu kita harapkan terjadi pada hidup kita. Akan tetapi, sering
kali hal buruk juga terjadi dalam hidup kita. Silakan menyimak kisah berikut, semoga
tidak terjadi pada kita.
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Pascaoperasi
Seorang pendeta baru saja siuman setelah menjalani operasi. Ia dibawa ke kamar
pemulihan dan ditempatkan bersama dua orang lainnya. Sang pendeta bergumam
dengan lega, "Syukurlah, semuanya sudah berlalu. Terima kasih Tuhan."
Orang di sebelah kanannya berkata, "Pak Pendeta, sebaiknya Bapak jangan terlalu
yakin dulu. Kemarin, mereka meninggalkan karet busa di dalam perut saya. Jadi, saya
harus menjalani operasi lagi."
Orang di sebelah kirinya berkata, "Saya juga harus dioperasi ulang. Mereka
meninggalkan gunting di dalam perut saya."
Pak pendeta berkata, "Saya yakin itu tidak akan terjadi pada saya. Dokternya adalah
anggota jemaat saya. Ia pasti akan mengerjakannya dengan hati-hati. Tadi, dia
mengatakan bahwa semua peralatan operasi lengkap, enggak ada yang kurang."
Tiba-tiba pintu terbuka. Dokter yang mengoperasi si pendeta masuk dengan wajah
panik dan berkata, "Suster, apa Anda melihat handphone saya?"
[Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, halaman 79]

< http://alkitab.sabda.org/?1Yoh+5:21 >

“

Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala.
—1 Yohanes 5:21—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 237: Siapakah Pemimpin
yang Mendirikan Mezbah di Gunung Ebal?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Yosua (Yosua 8:30).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•

Woruntu Ollah: Yosua.
Sugiartin Sukarman: Yosua (Yosua 8:30).
Andreas Tanimbar: Yosua.

Jawaban e-Humor: Yosua (Yosua 8:30).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 238: Siapakah yang menjadi petani pertama?
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 2370/September/2014
Shalom,
Zaman sekarang, penampilan seseorang sering kali menipu. Jadi, janganlah suka
menilai orang lain, terutama keburukannya, hanya berdasarkan penampilan seseorang.
Jangan asal bicara seperti tokoh dalam e-Humor kita berikut ini. :)
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Dunia Aneh
Sepulang kebaktian Minggu, seorang bapak tampak berdiri di depan gereja. Ia
mengamati beberapa remaja yang baru selesai kebaktian remaja. Ia berkata kepada
orang yang berdiri di sampingnya, "Pak, coba Anda lihat. Seperti itu tuh remaja zaman
sekarang. Apalagi anak muda yang di sana itu. Itu tuh, Pak, yang berambut pendek,
pakai kemeja gombrang itu. Eehh, merokok lagi. Menurut Anda, dia cewek atau
cowok?"
Orang yang berdiri di sampingnya menjawab, "Cewek. Saya tahu betul karena dia anak
saya."
Mendengar jawaban itu, bapak itu tampak sangat terkejut. Wajahnya tampak menyesal,
"Wah, maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau dia anak Bapak. Maaf ya, Pak. Saya tidak
bermaksud menjelek-jelekkannya. Semoga Bapak bisa memaafkan saya."
Orang itu berkata, "Pak, saya ini bukan bapaknya. Saya ibunya."
(Sumber: Senam Mulut Bikin Imut, halaman 40)

< http://alkitab.sabda.org/?1Yoh+5:21 >

“

Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku

”

—Yohanes 16:3—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2369,
yaitu: Siapakah yang menjadi petani pertama?
Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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Stop Press: Undangan Bergabung di Facebook Grup
"Alkitab Setiap Hari" (Walking With God)
Facebook Grup "Walking With God" dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA),
untuk mengajak setiap orang percaya berjalan bersama Allah dengan membaca
Firman-Nya setiap hari dan membagikan berkat-Nya kepada anggota yang lain.
Melalui grup ini, kami mengajak setiap peserta untuk:
1. Mengucap syukur atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita setiap hari.
2. Membaca dan merenungkan teks Alkitab sesuai dengan perikop yang sudah
disusun.
3. Memilih salah satu ayat dari teks Alkitab yang dibaca, yang berbicara paling
banyak untuk Anda.
4. Menuliskan pelajaran dari ayat yang dipilih untuk dibagikan kepada anggota lain.
Bergabunglah di Facebook Grup "Alkitab Setiap Hari" (Walking With God).
==> http://www.facebook.com/groups/alkitab.setiap.hari/
Ajak juga teman-teman Anda yang rindu belajar firman Tuhan dengan mengundang
mereka bergabung di Facebook Grup "Alkitab Setiap Hari" (Walking With God).
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e-Humor 2371/September/2014
Shalom,
Salah satu hal penting yang harus diperhatikan agar suatu acara dapat berjalan baik
adalah persiapan. Segala hal harus diperhatikan, mulai dari yang terbesar sampai yang
terkecil. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Mohon Dua Ribu
Pak Suroto punya hajat mengkhitankan anaknya. Semua saudara dan kerabat
diundang. Namun, tak seorang pun dari para tamu membawa kado, semua memberi
amplop.
Setelah pesta usai, Pak Suroto membuka amplop yang diterimanya dari para tamu.
Alangkah herannya ia karena semua amplop itu berisi uang dua ribu rupiah.
Iseng-iseng, Pak Suroto melihat kembali kartu undangan yang diberikan kepada para
tamu. Ternyata, ada kesalahan kalimat yang tertera pada kartu undangan tersebut.
Dalam kartu undangan tersebut ada tulisan yang seharusnya "Mohon Doa Restu"
tercetak "Mohon Dua Ribu".
[Sumber diambil dan disunting dari: "Buku Pintar ketawa" hlm. 28]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+2:6 >

“

Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datangpengetahuan dan
kepandaian.
—Amsal 2:6—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 238: Siapakah yang
Menjadi Petani Pertama?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•

hernipaembonan <hernipaembonan@xxx>: Kain.
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Kain .
Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: Kain (Kejadian 4:2).
Fitry.Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Kain.
Erik Kristovel <erikkristovel@xxx>: Kain.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•

Ollah T M: Kain.
Triyono Naibaho Hutaparik: Jelas Pak Tani.
Ricardo Silooy: Nabi Nuh - yang pertama jadi petani anggur.
Irmanto DebataRaja: Pak Tani.
Erasmos Yitro Elisa: Benang.
Taruli Viona Margaretha Aruan: si kain anak adam.
Andreas Tanimbar: Adam, Kej 3:17.

Jawaban dari Mitra YLSA:
•

Treesje Mege: Petani pertama "Kain dan Habel".

Jawaban e-Humor: Kain (Kejadian 4:2).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 239: Kata apakah dalam Perjanjian Baru yang berarti "guru"?
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!

155

HUMOR 2014

e-Humor 2372/September/2014
Shalom,
Setiap orang yang sakit pasti menginginkan kesembuhan, termasuk bapak yang sudah
buta sejak lahir dalam kisah humor edisi kali ini. Apakah dia bisa mendapatkan
kesembuhan yang dia inginkan itu? Mari kita simak kisahnya. :)
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Dengan Apakah Kamu Datang?
Suatu hari, seorang pendeta yang terkenal di daerahnya didatangi oleh seorang jemaat
yang buta sejak lahir.
Jemaat: Pak Pendeta, sudilah kiranya Anda menyembuhkan mata saya yang sudah
buta sejak lahir ini.
Pendeta: Baiklah, tetapi saya mau menanyakan satu hal. Dengan apa Bapak datang
kemari?
Jemaat: Dengan Iman, Pak!
Pendeta: Bagus, maka dengan iman Bapak jugalah Bapak akan disembuhkan.
Jemaat: (Memanggil anaknya yang bernama Iman) Man, Man, kenapa kamu tidak
bilang dari dulu kalau kamu bisa menyembuhkan saya?
(http://rillusion.wordpress.com/category/humor/humor-kristen/)

< http://alkitab.sabda.org/?Efe+2:8 >

“

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah.
—Efesus 2:8—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2371,
yaitu: Kata apakah dalam Perjanjian Baru yang berarti "guru"?
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Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >.
Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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Stop Press: Bergabunglah di Kelas Online Natal
November/Desember 2014!
Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, di sebuah palungan di kota
Betlehem. Berkaitan dengan momentum itu, Pendidikan Elektronik Studi Teologia
Awam (PESTA) < http://pesta.org/ > yang diselengarakan oleh Yayasan Lembaga
SABDA < http://ylsa.org/ > kembali membuka pendaftaran untuk mengikuti kelas online
Natal November/Desember 2014.
Dalam kelas diskusi ini, peserta akan diajak untuk saling berdiskusi tentang topik-topik
penting seputar Natal. Apabila Bapak/Ibu memiliki kerinduan dalam mengikuti kelas
diskusi ini, silakan mendaftarkan diri ke < kusuma(at)in-christ.net >. Diskusi Natal akan
dimulai pada tgl. 3 November -- 10 Desember 2014.
Mari menyambut natal bersama kelas Natal PESTA!
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e-Humor 2373/September/2014
Shalom,
Bertindak bijak sangat diperlukan saat ingin membantu orang lain. Akan tetapi, jangan
seperti orang di menara pengawas ini ya. ^^
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Instruksi
Seorang pilot yang sedang khawatir melakukan panggilan darurat ke menara
pengawas.
Pilot: Lapor! Saya kehabisan bahan bakar pada ketinggian 500 mil di atas Samudra
Hindia, mohon instruksi yang harus dilakukan.
Operator menara pengawas: Baik. Dengarkan apa yang saya katakan, lalu ulangi
perkataan saya. Anda siap?
Pilot: Siap!
Operator menara pengawas: Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah ....
[Sumber diterjemahkan dari: Buku "Book of Humour"; hlm. 153]

< http://alkitab.sabda.org/?Ams+10:14 >

“

Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang
mengancam.
—Amsal 10:14—

159

”

HUMOR 2014
Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 239: Kata Apakah Dalam
Perjanjian Baru yang Berarti "Guru"?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Yohanes 1:38 "Rabi" (artinya: Guru).
Endah Handayani <endahhandayani30@xxx>: Rabi.
Rikka Damayanti <rikka_d@xxx>: Rabi (Yohanes 1:38) "Rabi" (artinya: Guru)).
Evy Gustin <evy.gustina@xxx>: Rabi (Yohanes 1:38).
Herni Paembonan <hernipaembonan@xxx>: Rabi.
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: "Rabi" Yohanes 1:38.
Erik Kristovel <erikkristovel@xxx>: Rabbi.
Djunaidy Darmawan <djunmawan@xxx>: Rabbi.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•
•

Dian Mardiyanti: Rabi.
Papae Cleovy: Rabi.
Alto-kun Salvationz: Rabbi!
Yohannes Pcs: Rabi.
Amanda Gerhard: Rabbi.

Jawaban dari Mitra YLSA:
•

Treesje Mege: Rabby.

Jawaban e-Humor: Rabi (Yohanes 1:38).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 240: Rambut siapakah yang dicukur ketika ia sedang tidur?
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 2374/September/2014
Shalom,
Kepanikan dan suatu hal yang mengejutkan sering kali membuat kita bertindak tanpa
berpikir terlebih dahulu. Itulah yang dilakukan oleh tokoh humor dalam kisah ini. Apa
akibatnya, ya? Ikuti kisah lengkapnya! :)
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Kisah Si Alfred
Ada seorang pekerja Inggris yang sedang bekerja di lantai ke-13 sebuah gedung. Tibatiba seseorang berteriak kepadanya, "Alfred ... Alfred ... anak perempuanmu, Rossie,
mati karena kecelakaan! Alfred!"
Karena panik, orang ini langsung loncat lewat jendela ... Dari lantai 13.
Ketika dia hampir mendekati lantai 9, dia baru ingat bahwa dia tidak punya anak
perempuan bernama Rossie.
Setelah dia hampir mendekati lantai 5, dia baru sadar bahwa dia belum menikah ...
apalagi punya anak.
Dan, ketika dia hampir menyentuh tanah, dia baru sadar bahwa ... namanya bukanlah
Alfred.
(Sumber: http://bloggerkatolik.wordpress.com/category/humor/)
< http://alkitab.sabda.org/?Mzm+37:5 >

“

Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan
bertindak;

”

—Mazmur 37:5—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2373,
yaitu: Rambut siapakah yang dicukur ketika ia sedang tidur?
Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis e161
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Humor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >.
Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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Stop Press: Bergabunglah di Facebook e-JEMMi
Bergabunglah menjadi penggemar Facebook e-JEMMi untuk mendapatkan informasi
mengenai dunia pelayanan misi dan juga artikel-artikel yang terkait dengan pelayanan
Amanat Agung. Tidak hanya mendapatkan informasi seputar dunia misi, di sini Anda
juga dapat saling mendoakan dan meneguhkan dengan sesama orang percaya yang
lain.
Jangan tunda lagi, segeralah bergabung di:
==> http://fb.sabda.org/misi
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e-Humor 2375/September/2014
Shalom,
Apakah kejeniusan seseorang menentukan prestasinya dalam segala hal? Yang pasti,
tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang punya banyak kelebihan bisa
terperosok dalam kegagalan. Contohnya, cerita tentang Bejo dan Tono berikut ini.
Selamat menyimak.
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >

Siapa yang Pintar?
Bejo adalah seorang pemuda yang putus sekolah. Ia berteman dengan Tono, seorang
pemuda yang super jenius. Suatu hari, mereka pergi bersama-sama menggunakan
kendaraan umum. Karena bosan, Tono, si jenius, punya ide.
Tono: Ayo, kita bermain biar tidak bosan. Aku akan menanyakan sesuatu dan kalau
kamu tidak dapat menjawabnya, kamu harus memberiku uang seribu rupiah. Akan
tetapi, kalau kamu bertanya kepadaku dan aku tidak bisa menjawabnya, aku harus
memberimu uang lima ribu rupiah.
Tono yakin bahwa dia akan menang karena dia lebih pintar dari Bejo sehingga ia tahu
kalau Bejo tidak akan bisa menjawab pertanyaannya.
Bejo: Oke, siapa takut?
Tono: Apa arti teori Pythagorian?
Bejo: Wah, kalau itu aku nggak tahu, Bro!
Dan, sesuai kesepakatan, Bejo memberikan uang seribu rupiah kepada Tono.
Bejo: Sekarang giliranku. Apakah ini: dia punya tiga kaki ketika naik ke bukit, tetapi
punya empat kaki ketika turun dari bukit?
Tono (sambil berpikir keras): Hmmmm ... aku menyerah. Aku tidak tahu jawabannya.
Tono lalu memberikan uang lima ribu rupiah kepada Bejo.
Tono: Jadi, apa jawabannya, Bejo?
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Bejo: Aku juga tidak tahu! (Sambil menyerahkan uang seribu rupiah kepada Tono.)
Dan, permainan berakhir karena bus sudah tiba di tempat tujuan mereka. (t/Davida)
(Sumber: http://jokes.christiansunite.com/Miscellaneous/Super_Genuis.shtml )

< http://alkitab.sabda.org/?1Kor+10:12 >

“

Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan
jatuh!
—1 Korintus 10:12—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 240: Rambut Siapakah
yang Dicukur Ketika Ia Sedang tidur?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agreice Kaligis Hady <agreice.kaligis.hady@xxx>: Simson.
Maretta Manik <Marettamanik@xxx>: Samson.
Guncoon Saragih <guncoon@xxx>: Yang dicukur rambutnya di waktu tidur ialah
Simson.
Rafha Cutenk <rafha.cutenk@xxx>: SAMSON (Hakim-Hakim 16:19).
Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Simson (Hak. 16:19).
Tuti Karolina <tutik@xxx>: Samson.
TMI Hisar <hisar@xxx>: Simson.
Herlina <herlina@xxx>: Samson.
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Hakim-Hakim 16:9 Simson.
Erik Kristovel <erikkristovel@xxx>: Rambut Simson.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ray Frontlinefighters: Rambutnya Simson, kalau gak salah ya.
Yahya Hariyanto: Simson.
Tatik Wahyuningsih: Simson.
Alto-kun Salvationz: Samson!
Kristy Natalia: Debay.
Rinawati Susana Sinaga: Samson dunk.
Danil: Cimcon doank.
Sego Pecel: simson #numpang nyontek.
Taruli Viona Margaretha Aruan: Heroku, Simson. hihihi.
Johanna Anne Pangkerego: Anak kecil ....

Jawaban e-Humor: Simson (Hakim-Hakim 16:19).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 241: Suku apakah yang dimusnahkan orang Israel di Gibea?
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 2376/September/2014
Shalom,
Mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa, apalagi mencuri di rumah hamba
Tuhan. Apa jadinya kalau ketahuan? Silakan simak kisah berikut ini. :) Jangan ditiru ya!
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Merampok di Rumah Pendeta
Tius pergi merampok di rumah Pendeta Yohanes. Dalam ruangan yang gelap, Tius
mulai mengambil perhiasan-perhiasan milik istri Pendeta. Tiba-tiba, Pendeta terbangun
dan kaget.
Pendeta: Hei, tahukah kamu bahwa mencuri itu dosa ...?
Karena gugup, Tius menjawab, "Hei Yohanes, bukankah ada tertulis
'SESUNGGUHNYA AKU BERKATA KEPADA KAMU, AKU AKAN DATANG SEPERTI
PENCURI PADA MALAM HARI?'"
Pendeta: Ahh ...! Engkaukah itu, ya Bapa?
Tius : Yoi Bro, sudah tahu nanya lagi ....
(Sumber: http://www.ketawa.com/2013/06/9000-merampok-di-rumah-pendeta.html)
< http://alkitab.sabda.org/?Mzm+141:3 >

“

Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku!

”

—Mazmur 141:3—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2375,
yaitu: Suku apakah yang dimusnahkan orang Israel di Gibea?
Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >.
Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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e-Humor 2377/Oktober/2014
Shalom,
Tentunya, para sahabat e-Humor masih mengingat beberapa lagu di sekolah minggu
(SM), bukan? Tokoh e-Humor kita kali ini memiliki lagu SM yang membuatnya takut naik
angkutan. Lagu apakah itu? Berikut cerita lengkapnya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Buatan Iblis
Adi dipaksa ibunya agar mau naik angkutan, tetapi dia ngotot tidak mau naik. Sang ibu
bertanya, "Adi, kenapa kamu tidak mau naik angkutan ini?"
"Takut, Bu, angkutannya kecil," jawab Adi.
"Sejak dulu, angkutan ya pasti kecil. Kenapa dulu kamu tidak takut dan sekarang
takut?" tanya ibunya sewot.
"Bu, angkutan 'kan kecil, sama seperti kereta. Waktu sekolah minggu, kemarin diajarkan
sebuah lagu, katanya: '... kereta kecil itu buatan iblis, jalannya nubruk-nubruk ...,' jadi
Adi takut naik angkutan, Bu."
[Sumber: "Pak Pendeta, Buatlah Jemaat Stress"; hlm. 72]

< http://alkitab.sabda.org/?Yoh+16:33 >

“

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah
mengalahkan dunia."
—Yohanes 16:33—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 241: Suku Apakah yang
Dimusnahkan Orang Israel di Gibea?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Ronald <ronald@xxx>: Suku Benyamin (Hakim-Hakim 20:1-48).
Rafha <rafha.cutenk@xxx>: Suku Benyamin (Hakim-Hakim 20:35).
Anny S. <godwithanny5ms@xxx>: Suku Benyamin (Hak 20:30-48).
John Yeremia Gurning <jygurning@xxx>: Suku benyamin. Hakim-hakim 20:20.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Ollah T M: Suku Benyamin.
Johanna Anne Pangkerego: Suku Benyamin.

Jawaban e-Humor: Suku Benyamin (Hakim-Hakim 20:29-35).
Terima kasih banyak untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu
lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 242: Siapakah nabiah palsu yang berusaha menghalangi Nehemia
untuk membangun kembali tembok Yerusalem?
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 2378/Oktober/2014
Shalom,
Edisi kali ini bercerita tentang pertemuan antara seorang sutradara dan seorang Indian
yang memiliki keahlian meramal cuaca. Seperti apakah kisahnya? Kita simak bersamasama yuk. ^^
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net>
< http://humor.sabda.org/ >

Peramal Cuaca
Sekelompok kru film sedang melakukan syuting yang berlokasi di padang gurun. Suatu
hari, seorang Indian yang sudah tua menemui sang sutradara dan berkata, "Besok akan
turun hujan!"
Pada hari berikutnya, hujan pun turun. Seminggu kemudian, sang Indian datang lagi
kepada sang sutradara dan berkata, "Besok akan ada badai!" Dan, pada hari berikutnya
pun terjadi badai. "Orang Indian itu benar- benar hebat," kata sang sutradara. Lalu, dia
meminta sekretarisnya untuk mempekerjakan sang Indian sebagai peramal cuaca.
Namun, setelah beberapa kali memprediksikan cuaca, sang Indian tidak lagi muncul
dalam kurun waktu dua minggu.
Akhirnya, sang sutradara mendatangi sang Indian. "Saya harus syuting adegan yang
penting besok," kata sang sutradara, "dan saya bergantung padamu. Seperti apakah
cuaca besok?"
Sang Indian mengangkat bahunya. "Aku tidak tahu," katanya, "radionya rusak."
[Sumber: http://jokes.christiansunite.com/Technology/The_Weatherman.shtml]
< http://alkitab.sabda.org/?pkh+3:1 >

“

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.

”

—Pengkotbah 3:1—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2377,
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yaitu: Siapakah nabiah palsu yang berusaha menghalangi Nehemia untuk membangun
kembali tembok Yerusalem?
Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >.
Kami tunggu jawaban dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak!
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e-Humor 2379/Oktober/2014
Shalom,
Setiap orang pasti pernah mengalami lupa terhadap sesuatu, entah itu barang,
perkataan, tempat ataupun hal lainnya. Akan tetapi, jangan seperti tokoh humor kita kali
ini ya karena bisa fatal akibatnya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kuda yang Religius
Alan membeli seekor kuda, kuda yang religius. Keunikan kuda ini adalah hanya
bereaksi terhadap dua kata: "haleluya" untuk membuatnya pergi, dan "amin" untuk
membuatnya berhenti.
Karena begitu senang memiliki kuda ini, Alan menungganginya dengan gembira.
Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kepanikan saat ia tersadar bahwa di
depannya ada sebuah jurang. Karena ketakutan, Alan lupa dengan kata yang dapat
membuat kuda itu berhenti sehingga ia berdoa. Di akhir doanya, Alan berkata, "Amin."
Mendengar kata itu, kuda pun langsung berhenti.
Alan lega karena ia selamat. Posisinya tepat di tepi jurang saat kuda itu akhirnya
berhenti. Dengan bersukacita, Alan kemudian berteriak, "HAALELUYA!!"
[Sumber: http://www.guy-sports.com/months/funny_christian_jokes.htm]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+28:26 >

“

Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan
bijak akan selamat.
—Amsal 28:26—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 242: Siapakah Nabiah
Palsu yang Berusaha Menghalangi Nehemia untuk
Membangun Kembali Tembok Yerusalem?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Rafha Cutenk <rafha.cutenk@xxx>: NOAJA (Noadiah) Nehemia 6:14.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Asahel Rachel: Nabiah Noaja.

Jawaban e-Humor: Noaja (Nehemia 6:14).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 243: Di atas tembok kota manakah raja Israel didatangi seorang
perempuan yang mengadukan perkaranya kepada raja, bahwa ia telah memakan
anaknya laki-laki?
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 2380/Oktober/2014
Shalom,
Persiapan memang merupakan tahap penting dari bepergian, terlebih lagi jika kita
hendak bepergian ke daerah yang belum pernah kita kunjungi. Akan tetapi, jangan
terburu-buru seperti tokoh kita kali ini ya. :p
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sebentar
Seorang turis yang baru saja tinggal di Indonesia ingin bepergian ke Papua. Dengan
bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, ia menelepon sebuah agen perjalanan.
"Berapa lama perjalanan menuju Papua?" tanya turis kepada petugas.
"Sebentar, Tuan," jawab petugas sambil mencari-cari buku informasi.
"Oh, terima kasih," jawab si turis sambil menutup telepon dengan wajah cerah.
[Sumber asli: Kumpulan Banyolan Pilihan Ngebet Ketawa]
Diambil dari:
Nama situs

: SABDA.org

Alamat URL

: http://sabda.org/publikasi/e-Humor/0263

Penulis artikel : Tidak dicantumkan
Tanggal akses : 13 Oktober 2014

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2379,
yaitu: Di atas tembok kota manakah raja Israel didatangi seorang perempuan yang
mengadukan perkaranya kepada raja, bahwa ia telah memakan anaknya laki-laki?
Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >.
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< http://alkitab.sabda.org/?Ams+29:15 >

“

Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan
ibunya.
—Amsal 29:15—
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e-Humor 2381/Oktober/2014
Shalom,
Memberi saran kepada orang lain memang lebih mudah daripada melakukannya
sendiri. Salah satu contohnya ada pada kisah berikut ini. Selamat membaca. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sabar Dong!!
Keponakan: Dasar kucing nakal!
Pendeta: Hei, ada apa? Kok marah-marah?
Keponakan: Ikan ini disikat sama kucing jelek itu, Om. (Sambil mengangkat tulang ikan
yang ditemukannya kepada Pak Pendeta.)
Pendeta: Oalah, cuma ikan kok, jadi repot. Ayolah, belajar sabar dong!!
Keponakan: Tapi Om ... ini ikan Lou Han Om yang di akuarium itu lho....
Pendeta: TIGHAA JUTAAAAAA ...!!!!
[Diambil dan disunting dari: Buku "Pdt. Kacamata 'Pendeta juga manusia'"]

< http://alkitab.sabda.org/?Pkh+3:1 >

“

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
—Pengkhotbah 3:1—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 243: Di Atas Tembok Kota
Manakah Raja Israel Didatangi Seorang Perempuan yang
Mengadukan Perkaranya kepada Raja, bahwa Ia Telah
Memakan Anaknya yang Laki-Laki?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Rafha Cutenk <rafha.cutenk@xxx>: Samaria, 2 Raja-raja 6.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Jefry Tibalia: Samaria.

Jawaban e-Humor: Samaria (2 Raja-Raja 6:26-29).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 244: Siapakah anak laki-laki Salomo yang menyebabkan kerajaannya
terbagi dua karena ia mengancam umat 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 2382/Oktober/2014
Shalom,
Kejujuran merupakan hal yang paling dihargai saat kita menjalin relasi dengan orang
lain, baik orang dekat maupun orang yang baru saja kita kenal. Tokoh humor kita kali ini
kepergok sedang mengantre sembako untuk yang kedua kalinya, tetapi ia mengatakan
bahwa itu tidaklah benar. Apakah ia sedang bermasalah dengan kejujuran dirinya? Kita
baca yuk cerita lengkapnya! :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Saya Sudah Jujur
Ada sebuah gereja yang mengadakan bakti sosial di bawah sebuah jembatan bagi para
pemulung. Diperkirakan ada sekitar 200 pemulung dan setiap pemulung akan
mendapatkan satu kantong plastik hitam berisi sembako. Dua puluh lima pengerja
gereja dikerahkan untuk membagikan sembako dan mengawasi para pemulung yang
terkenal suka mengambil lebih banyak dari jatah yang semestinya itu.
Ada seorang pengerja gereja, Muliadi, memerhatikan pemulung yang mencurigakan
dan berkata kepadanya, "Saya melihat kamu antre untuk kedua kalinya. Jangan
bohong, jawab saja 'Ya' atau 'Tidak'?"
Pemulung tersebut agak terkejut dan berkata, "Tidak! Saya tidak antre untuk kedua
kalinya."
"Katakan saja apakah kamu 'jujur' atau 'tidak jujur'?"
"Jujur!" jawab pemulung itu cepat-cepat.
Muliadi langsung membawa pemulung tersebut kepada gembala sidang dan melapor,
"Pak Pendeta, saya bawa seorang pemulung yang tidak jujur walaupun dia sudah
tertangkap basah antre untuk kedua kalinya."
Gembala sidang bertanya kepada pemulung, "Benarkah Anda tidak jujur dan tidak mau
mengakui bahwa Anda antre untuk kedua kalinya?"
Pemulung menjawab dengan serius, "Saya sudah jujur, Pak. Saya memang tidak
sedang antre untuk kedua kalinya, tetapi keempat kalinya."
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[Sumber: Buku "Obat Surgawi"; Halaman 46]
Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2381,
yaitu: Siapakah anak laki-laki Salomo yang menyebabkan kerajaannya terbagi dua
karena ia mengancam umat Israel?
Anda dapat berpartisipasi menjawab kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawaban beserta ayatnya ke: <
humor(at)sabda.org >.
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+11:6 >

“

Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa
nafsunya.
—Amsal 11:6—
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Stop Press: Sumber Bahan Natal Berkualitas dari SABDA
Anda membutuhkan bahan-bahan Natal untuk persiapan Natal Anda tahun ini?
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah menyediakan berbagai bahan seputar Natal di
Situs Natal Indonesia, Youtube, dan Facebook Natal.
Situs Natal berisi Renungan Natal, Artikel Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal,
Puisi Natal, Tips Natal, Bahan Mengajar Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal,
Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dll.. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan bahan
Natal berupa video audio dari SABDA melalui Youtube, serta bergabung dengan
komunitas Facebook Natal sehingga Anda dapat berbagi hal-hal seputar Natal dan
menambah relasi dengan saudara-saudari seiman. Jadi, tunggu apa lagi? Segera
kunjungi sumber-sumber bahan Natal dari YLSA!
--> Situs Natal: http://natal.sabda.org/ --> Youtube:
1.
2.
3.
4.

Kisah Natal Matius: http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg
Kisah Natal Lukas: http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY
Cerita Natal Matius: http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU
Cerita Natal Lukas: http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8

--> Facebook Natal: http://fb.sabda.org/natal
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Shalom,
Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita mempergunakan waktu dengan begitu
saja. Saat malam tiba, mendadak kita merasa bahwa hari berlalu begitu cepat.
Waktukah yang begitu cepat, atau kitalah yang menyia -nyiakan waktu? Kisah berikut ini
membicarakan tentang kehidupan di biara dengan peraturannya yang ketat. Mari kita
simak kisahnya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Satu Kali Setahun
Kehidupan di biara sangat ketat. Setiap biarawan hanya diizinkan berbicara satu kali
setahun, itu pun hanya dalam beberapa patah kata.
Pada hari gilirannya berbicara, seorang biarawan berkata, "Saya ingin agar kali ini, kita
sarapan roti dengan telur ...."
Setahun berlalu dan tiba giliran biarawan yang lain untuk berbicara, "Saya lebih senang
kalau kita sarapan roti dengan selai ...."
Tahun berikutnya, biarawan ketiga berbicara, "Saya bisa gila kalau kalian terusmenerus bertengkar, hanya untuk persoalan menu sarapan pagi."
[Sumber: "Guyonan Alim"; halaman 36, no. 41]
< http://alkitab.sabda.org/?Mzm+90:12 >

“

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang
bijaksana.
—Mazmur 90:12—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 244: Siapakah Anak LakiLaki Salomo yang Menyebabkan Kerajaannya Terbagi
Dua karena Ia Mengancam Umat Israel?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Rafha Cutenk <rafha.cutenk@xxx>: Rehabeam (1 Raja-raja).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Asahel Rachel: Rehabeam.
Sugiartin Sukarman: Rehabeam.

Jawaban e-Humor: Rehabeam (1 Raja-Raja 12:1-17)
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 245: Siapakah raja Israel yang dibunuh ketika ia sedang mabuk?
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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Shalom,
Banyak dari kita pasti sering lupa. Lupa kalau sudah janji untuk bertemu seseorang,
lupa meletakkan barang, lupa menyimpan sesuatu, dan masih banyak lagi. Tokoh
humor kita kali ini juga mengalami hal yang sama, dan sedang berkonsultasi kepada
dokternya. Seperti apakah ceritanya? Mari kita simak bersama.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Hilang Ingatan
Seorang pria terlihat sangat khawatir ketika ia melihat seorang dokter datang untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan. Seperti biasa, hal pertama yang dilakukan
dokter tersebut adalah bertanya tentang apa saja masalah dari pasiennya ini.
"Ya, Dokter, ada sesuatu yang sangat mengganggu saya," jawab sang pasien.
"Tahukah Anda bahwa saya sangatlah pelupa. Bahkan, lebih dari sekadar lupa. Saya
tidak yakin apakah saya pernah ingat tempat saya memarkir mobil saya, atau menulis
surat, pergi ke suatu tempat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya saya lakukan di
suatu tempat ketika saya tiba di tempat itu. Saya benar-benar butuh bantuan. Apa yang
harus saya lakukan, Dok?"
Sang dokter pun merenung sesaat dan dengan nada yang lembut ia berkata, "Sebelum
berlanjut, silakan bayar di muka dulu ya ...."
[Sumber: http://jokes.christiansunite.com/Doctors/Losing_His_Memory.shtml]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+3:1-2 >

“

Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu
memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan
ditambahkannya kepadamu.
—Amsal 3:1-2—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2383,
yaitu: Siapakah raja Israel yang dibunuh ketika ia sedang mabuk?
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Mari kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
\

184

HUMOR 2014

e-Humor 2385/Oktober/2014
Shalom,
Setiap orang yang pernah bekerja pasti pernah merasakan beban dalam pekerjaannya,
entah itu pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari, pekerjaan yang harus selesai
sebelum "deadline", dan masih banyak lagi. Kisah e-Humor kita kali ini menceritakan
tentang "talk show" yang diadakan oleh komisi Pria di sebuah gereja yang
membicarakan tentang cara menyiasati beban pekerjaan. Mari kita simak kisahnya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Masalah Terbesar
Komisi Pria mengadakan sebuah acara "talk show" tentang menyiasati beban
pekerjaan. Seorang peserta yang hadir membagikan rahasia di balik kesuksesannya
mengatasi berbagai tekanan di tempat kerja. Ia berkata, "Saya selalu membawa dan
menaruh foto istri saya di dompet. Setiap kali menghadapi masalah dalam pekerjaan,
saya selalu membuka dompet saya dan memandangi foto istri saya. Setelah itu, saya
selalu dapat menyelesaikan masalah di kantor seberat apa pun."
Para bapak pun terkagum-kagum. Kemudian, moderator berkata, "Wah, Anda seorang
suami yang hebat. Akan tetapi, apa yang menyebabkan foto istri Anda bisa memotivasi
Anda dalam menghadapi masalah?"
Si bapak menjawab, "Setiap kali saya menghadapi masalah dan kemudian
memandangi foto istri saya, saya berkata dalam hati, 'Mana ada masalah yang lebih
besar daripada yang bisa ditimbulkan olehnya.' Seketika, masalah pekerjaan jadi terasa
jauh lebih ringan."
[Sumber diambil dan disunting dari: Buku "Senam mulut bikin imut"; halaman 122 - no.
96]
< http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:23 >

“

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia.
—Kolose 3:23—
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Kuis Humor: Kuis minggu lalu 245: Siapakah Raja Israel
yang Dibunuh Ketika Ia Sedang Mabuk?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•

Rafha Cutenk <rafha.cutenk@xxx>: Raja Ela (1 Raja-Raja 16:8-13).
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Ela (1 Raja-Raja 16:9-10).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Asahel Rachel: Raja Ela 1 Raja-Raja 16.

Jawaban e-Humor: Ela (1 Raja-Raja 16:8-10).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 246: Siapakah orang Yahudi terpelajar yang mengajar di rumah ibadat
di Efesus, tetapi ia sendiri kemudian diajar oleh Akwila dan Priskila?
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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Shalom Sahabat e-Humor,
Apakah Anda pernah salah alamat saat mengirimkan email atau pernah menerima
email nyasar? Nah, tokoh e-Humor kita kali ini juga mengalami hal yang sama. Lalu,
apa yang terjadi? Mari kita simak bersama.
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Email Nyasar
Seorang pria sedang berlibur ke Lombok. Istrinya tidak ikut karena ada urusan bisnis di
Jakarta dan baru bergabung keesokan harinya. Ketika sampai di hotel, pria itu
mengirimkan e-mail kepada istrinya. Karena lupa alamat email istrinya, ia mencoba
seingatnya.
Sialnya, dia melupakan satu huruf dan e-mail tersebut nyasar ke seorang perempuan
yang suaminya baru saja meninggal akibat konflik di daerahnya. Saat wanita yang
sedang berduka itu membaca e-mail tersebut, ia berteriak dengan hebat, lalu jatuh
pingsan.
Keluarganya segera berlari ke dalam ruangan dan melihat isi surat di layar komputer:
"Istriku tercinta, saya baru saja sampai. Segala sesuatu telah disiapkan untuk
kedatanganmu, besok."
[Sumber: Buku "Humor Internet"; Halaman 48]
< http://alkitab.sabda.org/?mrk+13:33 >

“

"Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.

”

—Markus 13:33—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2385,
yaitu: Siapakah orang Yahudi terpelajar yang mengajar di rumah ibadat di Efesus, tetapi
ia sendiri kemudian diajar oleh Akwila dan Priskila?
Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
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Shalom,
Aba-aba diberikan untuk membuat orang mengerti apa yang kita maksudkan. Akan
tetapi, aba-aba apakah yang diberikan sang nenek dalam kisah kali ini sehingga
membuat seorang Polantas kebingungan? Mari kita simak. :)
Staf Redaksi e-Humor,
Lusia
< http://humor.sabda.org/ >

Aba-aba Sang Nenek
Seorang polantas menarik tangan seorang nenek ketika menyeberang jalan karena
aba-aba tangannya membingungkan orang lain ketika hendak menyeberang jalan raya.
Polantas: Nek, Nenek mau ke mana? Pertama, Nenek mengangkat tangan dan
memberikan aba-aba hendak ke kanan, lalu tangan Nenek naik turun dan Nenek belok
ke kiri. Memang Nenek mau ke mana? Jalanan ramai sekali, bahaya, Nek!!
Nenek: Saya memutuskan tidak jadi ke kanan, Pak.
Polantas: Terus, kenapa tangan Nenek malah naik turun? Malah membingungkan
orang, Nek.
Nenek: Pak Polisi ... saya sedang menghapus tanda belok ke kanan yang tidak jadi tadi,
biar orang lain tidak bingung.
Polantas: ....
(Sumber disunting dari: http://www.renunganhariankristen.net/aba-aba-sang-nenek/)
< http://alkitab.sabda.org/?Luk+2:50 >

“

Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka.
—Lukas 2:50—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 246: Siapakah Orang
Yahudi Terpelajar yang Mengajar di Rumah Ibadat di
Efesus, Tetapi Ia Sendiri Kemudian Diajar oleh Akwila dan
Priskila?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•

Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Apolos (Kisah Para Rasul 18:24-26).
Fitry.Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Paulus.
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Apolos dari Aleksandria Kis 18: 24.
Ronald <ronald@xxx>: APOLOS (Kisah Para Rasul 18:26).
Raden Cobien <radencobien@xxx>: Apolos, kis 18:24.

Jawaban e-Humor: Apolos (Kisah Para Rasul 18:24-26).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 247: Di manakah Maria, Marta, dan Lazarus tinggal?
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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Shalom Sahabat e-Humor,
Kita semua tentu tidak ingin masuk neraka. Namun, berbeda halnya dengan tokoh kita
pada edisi ini, yang adalah seorang penjahat. Ia berniat masuk neraka untuk kedua
kalinya. Kira-kira, apa ya penyebabnya? Mari kita simak cerita berikut. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Penjahat dan Neraka
Pada suatu hari, ada seorang penjahat tewas tertembak. Iblis pun langsung
membawanya ke neraka.
Betapa terkejutnya penjahat tersebut saat melihat ada taman bunga serta artis-artis top
di neraka. Terlebih lagi, semua itu dapat dinikmati secara gratis. Saat hendak masuk,
Iblis menghadangnya.
"Waktumu belum tiba. Aku akan mengirimmu kembali ke dunia dan berbuatlah lebih
jahat lagi, maka saat kamu kembali ke sini, tempat ini akan menjadi lebih indah."
Penjahat itu pun kembali ke dunia dan mati tertembak lagi setelah melakukan
kejahatannya. Saat kembali ke neraka, dia menjadi sangat terkejut. Sebab, yang dia
lihat adalah bara api dan terdengar jeritan -jeritan di dalamnya.
"Lho, ke mana taman bunga yang kemarin?" tanya penjahat.
"Ow ... Yang kemarin itu bulan promosi," jawab Iblis sambil terkikik-kikik.
(Sumber disunting dari: http://www.renunganhariankristen.net/penjahat-dan-neraka/)
< http://alkitab.sabda.org/?Pkh+8:11 >

“

Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati
manusia penuh niat untuk berbuat jahat.
—Pengkhotbah 8:11—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2387,
yaitu: Di manakah Maria, Marta, dan Lazarus tinggal?
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Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.

191

HUMOR 2014
Stop Press: Facebook Doa
Anda rindu untuk berbagi pokok doa dan saling mendoakan? Kami mengundang Anda
untuk bergabung dengan komunitas e-Doa dalam Facebook e-Doa. Selain bisa saling
mendukung dalam doa, Anda juga bisa mendapatkan berbagai bahan kekristenan
seputar doa seperti artikel, renungan, kesaksian, dan tokoh doa! Segera bergabung
dengan Facebook kami dan temukan berkatnya!
==> http://www.facebook.com/sabdadoa
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Shalom,
Apakah Anda masih ingat saat orang tua mengajari Anda membaca, atau saat Anda
mengajar anak Anda membaca? Pasti ceritanya bermacam-macam, bisa cerita lucu
atau kejadian yang menjengkelkan karena anak sulit sekali berkonsentrasi. Namun,
tetap saja momen tersebut bisa menjadi salah satu momen yang sangat berharga
antara orang tua dan anak. Silakan menyimak humor edisi ini untuk mengenang
kembali masa-masa kita belajar membaca. :)
Redaksi Tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >

Belajar Membaca
Ada seorang anak baru masuk kelas 1 SD. Di sekolah, ibu guru berpesan, "Nanti kalau
pulang sekolah, bilang ke bapak untuk mengajari kamu membaca, ya ...?"
Di rumah, anak itu berkata kepada bapaknya, "Bapak, tadi ibu guru berpesan supaya
Bapak mengajariku membaca."
Langsung, bapak anak itu menjawab, "Iya, kamu makan dulu. Setelah itu, Bapak ajari
kamu membaca ...."
Saat itu, di meja makan ada kecap ABC dan sang bapak mulai menunjuk huruf.
Bapak: Ini apa?
Anak: A
Bapak: Ini apa?
Anak: B
Bapak: Ini apa?
Anak: C
Bapak: Jadi, apa bacanya?
Anak: KECAP!!
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(Sumber: http://www.ketawa.com/2013/02/8598-cara-cepat-belajarmembaca.html#ixzz3Iw41xebA)
< http://alkitab.sabda.org/?Mzm+119:73 >

“

Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya
aku dapat belajar perintah-perintah-Mu.
—Mazmur 119:73—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 247: Di Manakah Maria,
Marta, dan Lazarus Tinggal?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Amidya Tri Agusti <amidya@xxx>: Sebuah kampung yang bernama Betania.
Ronald <ronald@xxx>: BETANIA (Yohanes 12:18).
telaga <telaga@xxx>: Maria, Marta, dan Lazarus tinggal di Betania.
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Betania (Yohanes 11:1).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Andreas Tanimbar: Betania.

Jawaban e-Humor: Betania (Yohanes 11:1).
Terima kasih atas partisipasi pembaca e-Humor untuk menjawab kuis minggu lalu. Nah
sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 248: Siapakah nama prajurit Daud, anak seorang yang gagah perkasa,
yang pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari
bersalju?
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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Shalom,
Jika Anda adalah orang yang bekerja di "front office", pernahkah Anda menemui
seorang pelanggan yang "lain dari biasanya"? Hal ini terjadi pada seorang petugas di
kantor pos Semarang. Untuk cerita selengkapnya, kita simak percakapan mereka
berikut ini. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pengirim Surat yang Aneh
Percakapan antara seorang pelanggan dengan seorang petugas di kantor pos
Semarang.
Pelanggan: Pak, kalau surat ini saya kirim sekarang, apa bisa sampai di Jakarta dalam
waktu dua hari?
Petugas: Bisa, Pak. Tentu saja bisa.
Pelanggan: Ah, masa sih? Jangan suka bercanda gitu dong pak!! Saya yakin tidak akan
bisa.
Petugas: Lho, Anda kok bisa seyakin itu? Memangnya, Anda sudah pernah menjadi
petugas pos? (merasa dongkol)
Pelanggan: Lha wong surat itu saya alamatkan ke Surabaya.
(Sumber: https://humorceritalucu.wordpress.com/2010/04/08/pengirim-surat-yanganeh/)
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+3:13 >

“

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
—Amsal 3:13—
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Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2389,
yaitu: Siapakah nama prajurit Daud, anak seorang yang gagah perkasa, yang pernah
turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju?
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 2391/November/2014
Shalom,
Berbicara secara detail mengenai sesuatu itu penting, tetapi harus realistis dan melihat
situasi juga, ya; jangan sampai seperti tokoh kita kali ini. Berikut ini cerita
selengkapnya. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pesan Nasi Goreng
Ada sepasang kekasih masuk ke warung nasi goreng. Lalu, datang pelayan yang
menanyakan pesanan mereka.
Kemudian, si pria memesan, "Bang, pesan nasi goreng dua. Yang satu pedas, yang
satu jangan pedas. Kalau yang pedas nasinya sedikit saja. Yang tidak pedas, nasinya
agak banyakan. Yang nasinya banyak, pakai kol, tetapi jangan terlalu banyak. Yang
nasinya sedikit, pakai kol agak banyak. Yang kolnya sedikit, pakai telur mata sapi. Yang
kolnya banyak, pakai telur dadar saja. Yang pedas, ayamnya pakai tulang ya, Bang.
Terus yang nasinya banyak, ga usah pakai tulang, tetapi kulit ayamnya kasih banyak.
Yang pakai telur mata sapi, jangan pakai kerupuk. Terus yang pedas pakai kerupuk.
Satu lagi, Bang, jangan lama -lama ya ...."
Kemudian, si pelayan masuk dan berkata kepada si koki, "MEJA NO 5 PESAN 2
PIRING NASI GORENG, MASING-MASING pakai CABE 50 BIJI!!!! "
(sumber: http://gudangcanda.blogspot.com/2011/07/pesan-nasi-goreng.html )

< http://alkitab.sabda.org/?Mzm+37:8 >

“

Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa
kepada kejahatan.
—Mazmur 37:8—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 248: Siapakah Nama
Prajurit Daud, Anak Seorang yang Gagah Perkasa, yang
Pernah Turun ke Dalam Lubang dan Membunuh Seekor
Singa pada Suatu Hari Bersalju?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•

Ronald <ronald@xxx>: Benaya bin Yoyada(2 Samuel 23:20).
Nenny Astion <nennyastion@xxx>: Benaya bin Yoyada, 2 Sam. 23:20.
Amidya Tri Agusti <amidya@xxx>: Benaya bin Yoyada (2 Samuel 23:20-23).
Deni Chandra <deni.chandra@xxx>: Benaya bin Yoyada (2 Sam. 23:20).
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Benaya bin Yoyada (2 Samuel 23:20).

Jawaban e-Humor: Benaya bin Yoyada (2 Samuel 23:20).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 249: Siapakah yang hampir mati ketika melahirkan anak yang
dinamainya Ikabod?
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 2392/November/2014
Shalom,
Biasanya, anak-anak punya banyak akal untuk memenuhi keinginan mereka. Tidak
jarang, orang dewasa bisa teperdaya oleh akal anak-anak. Mungkin, kisah dalam edisi
e-Humor hari ini bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti apa kisahnya? Silakan Anda
menyimaknya :). Selamat membaca.
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Anak Kecil Naik Odong-odong
Suatu hari di siang bolong.
Anak kecil: Bang, saya mau naik odong-odongnya.
Tukang odong-odong: Boleh, Dek.
Anak kecil: Kalau seribu berapa lama, Bang?
Tukang odong-odong: Kalau seribu, cuma satu lagu saja, Dek.
Anak kecil: Cepet amat, Bang?
Tukang odong-odong: Ya nggak juga, 'kan satu lagu kira-kira 5 menit, Dek.
Anak kecil: Ya udah, Bang. Saya pulang dulu ya. Nanti, saya balik lagi.
Beberapa menit kemudian.
Anak kecil: (Membawa kaset) Nih, Bang. Pake kaset saya aja, Bang.
Tukang odong-odong: Ok, Dek.
Setengah jam berlalu.
Tukang odong-odong: (Kesal) Dek, kok lama amat musiknya nggak abis-abis.
Anak kecil: Iya, Bang. Itu kaset papa saya. Kaset musik klasik. Setengah jam lagi juga
berhenti.
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(Sumber: http://gudangcanda.blogspot.com/2012/04/anak-kecil-naek-odongodong.html)
< http://alkitab.sabda.org/Efesus+6:1 >

“

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.

”

—Efesus 6:1—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2391:
Siapakah yang hampir mati ketika melahirkan anak yang dinamainya Ikabod?
Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
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Stop Press: Tafsiran Matthew Henry Versi Bahasa
Indonesia!
Bagaimana penyelidikan Alkitab Anda saat ini? Apakah bahan-bahan yang ada sudah
cukup menolong Anda memahami firman Tuhan?
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > rindu untuk terus melengkapi modulmodul tafsiran/catatan dalam situs Alkitab SADBA < http://alkitab.sabda.org > sehingga
dapat terus menolong para pengguna dalam studi Alkitab.
Dan, kini telah hadir! Tafsiran/Catatan Matthew Henry (Matthew Henry Commentary)
versi Bahasa Indonesia yang semakin melengkapi modul tafsiran/catatan berbahasa
Indonesia di situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org >. Tafsiran/Catatan Matthew
Henry secara lengkap dan mendalam membahas penafsiran untuk kitab-kitab Injil
(Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes). Mari kita memperkaya pemahaman akan firman
Tuhan dengan tafsiran/catatan Matthew Henry versi Bahasa Indonesia!
Segera kunjungi situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org > dan mari semakin
dalam mempelajari Alkitab! Tuhan Yesus memberkati.

202

HUMOR 2014

e-Humor 2393/November/2014
Shalom,
Tokoh murid dalam cerita kali ini percaya tentang kehidupan setelah kematian saat
ditanya oleh gurunya. Sayangnya, arti dari "kehidupan setelah kematian" yang
dimaksud berbeda. Apa ya bedanya? Selamat membaca. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kehidupan Setelah Kematian
Seorang guru sekolah dasar bertanya kepada salah seorang muridnya, "Percayakah
kamu tentang kehidupan setelah kematian?"
Murid itu menjawab, "Ya, aku percaya!"
Guru berkata, "Baiklah, baik sekali kalau kamu memercayainya karena hari ini,
kakekmu datang ke sekolah menemuiku meskipun kemarin kamu memberitahuku
bahwa kamu perlu izin satu hari untuk menghadiri pemakamannya!"
(Sumber: http://www.gilonasis.n.nu/lelucon)

< http://alkitab.sabda.org/Ams+12:19 >

“

Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya
untuk sekejap mata.
—Amsal 12:19—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 249: Siapakah yang
Hampir Mati Ketika Melahirkan Anak yang Dinamainya
Ikabod?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•

Amidya Tri Agusti <amidya@xxx>: Menantu Eli, Isteri Pinehas (1 Samuel 4:1921).
Paulus Kurnianto <pkurnianto@xxx>: menantu Eli, Istri Pinehas (1 Sam 4:19).
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: Istri Pinehas (1 Samuel 4:19-21).
Deni Chandra <deni.chandra@xxx>: Istri Pinehas (1 Samuel 4:19-21).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Herbert Siahaan: Istri Pinehas.

Jawaban e-Humor: Istri Pinehas (1 Samuel 4:19-22).
Wow! Terima kasih ya untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini:
Kuis minggu ini 250: Siapakah yang membunuh seribu orang dengan tulang rahang
keledai?
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 2394/Desember/2014
Shalom,
Pengetahuan dari sebuah pengalaman dapat dimanfaatkan untuk menolong orang lain,
tetapi jangan seperti anak kecil yang satu ini ya. Simak ceritanya berikut ini. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Sungainya Tidak dalam
Pada suatu hari, seorang pengendara motor ingin menyeberangi sungai, tetapi ternyata
jembatannya sedang rusak.
Kemudian, ia bertanya kepada seorang anak kecil yang berada di dekat sungai,
"Apakah sungai ini dalam?"
Anak kecil tersebut menjawab, "Tidak, tidak terlalu dalam. Anda dapat
menyeberanginya dengan motor tanpa ada masalah."
Lelaki tersebut mengendarai motornya dan menuju ke dalam sungai. Namun, sampai
setengah jalan lintasan, ia menemukan bahwa airnya telah naik hingga ke lehernya dan
membuatnya hampir hanyut.
Dia berteriak kepada anak kecil tersebut, "Apakah ini lelucon? Kamu bisa membunuhku.
Kenapa kamu mengatakan kalau sungai ini tidak dalam? Ini paling tidak dalamnya
seratus meter. Jika aku lanjutkan perjalanan, aku pasti terhanyut!"
Anak kecil tersebut menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos, "Aneh! Kemarin,
aku melihat bebek-bebek berenang di air, dan airnya hanya sampai di punggung
mereka!"
[Sumber disunting dari: http://www.gilonasis.n.nu/lelucon]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+15:3 >

“

Mata TUHAN ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
—Amsal 15:3—
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Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2393:
Siapakah yang membunuh seribu orang dengan tulang rahang keledai?
Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
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Stop Press: Situs e-Misi, Mengabarkan Inji ke Seluruh
Indonesia dan Dunia!
Berita Injil adalah berita yang diperlukan oleh segenap umat manusia yang telah jatuh
ke dalam dosa untuk mengalami anugerah keselamatan yang telah Allah sediakan
melalui Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sudahkan Anda membawa
Kabar Baik itu kepada mereka yang belum dijangkau?
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > mempersembahkan Situs e-Misi <
http://misi.sabda.org > untuk memberikan informasi-informasi seputar pekerjaanpekerjaan MISI, termasuk tokoh, artikel, kesaksian, renungan, dsb., baik di Indonesia
maupun di dunia. Situs ini juga hadir untuk mendorong kita terjun dan ikut ambil bagian
dalam pekerjaan MISI di mana pun kita berada.
Berkunjunglah ke situs e-Misi < http://misi.sabda.org > dan mari kita melihat kuasa Allah
yang begitu luar biasa itu bekerja memulihkan pribadi-pribadi yang dikasihi-Nya. Tuhan
Yesus memberkati!
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e-Humor 2395/Desember/2014
Shalom,
Drama Natal biasanya menjadi satu bagian dari acara perayaan Natal di gereja.
Tujuannya adalah agar jemaat bisa menghayati apa yang terjadi ketika Yesus lahir.
Namun, terkadang, acara ini juga menjadi acara yang penuh kejutan karena adanya
kejadian-kejadian lucu ketika drama berlangsung. Salah satunya seperti di kisah humor
berikut ini. Selamat menyimak. :)
Redaksi tamu e-Humor,
Davida
< http://humor.sabda.org/ >

Drama Natal
Drama Natal berlangsung sesuai dengan rencana. Tampak pemeran Yusuf dan Maria
pergi dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dan bertanya, adakah tempat menginap
bagi mereka. Berulang-ulang mereka mendapatkan jawaban tidak.
Tiba-tiba dari arah belakang penonton terdengar seruan, "Kalian seharusnya 'booking'
dulu!"
[Sumber: http://ariesaptaji.blogspot.com/2011/12/7-humor-natal-yang-bikinterpingkal.html]

< http://alkitab.sabda.org/?Luk+2:7 >

“

... 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.
—Amsal 15:3—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 250: Siapakah yang
Membunuh Seribu Orang dengan Tulang Rahang
Keledai?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Amidya Tri Agusti <amidya@xxx>: Simson (Hakim-hakim 15:15).
Djunaidy Darmawan <djunmawan@xxx>: Hakim 15:15-16. Simson adalahorang yang
memukul 1000 orang dengan rahang keledai.
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Simson, Hakim-hakim 15:15.
Fitry.Sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Simson.
Deni Chandra <deni.chandra@xxx>: Pak Simson (Hakim-hakim 15:15-16).
Dimas Franky Simon <dimasfrankysimon@xxx>: Simson.
Raden Cobien <radencobien@xxx>: Simson, Hakim-Hakim akim 15:16.
Darwin <darwin@xxx>: Simson (Hakim-Hakim 15:1-20).

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•
•

Yosia Marsijan: Simson.
Asahel Rachel: Simson - Hakim2 15:15.
Yohan Ong: Simson.
Ternakburung Nico: Simson.

Jawaban e-Humor: Simson (Hakim-Hakim 15:15-16).
Terima kasih banyak kepada para pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 251: Siapakah yang melempari Raja Daud dengan batu sambil
mengutuki betapa jahatnya Daud sebagai raja?
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 2396/Desember/2014
Shalom,
Salah satu tugas seorang pemimpin adalah memiliki perhatian khusus kepada setiap
anggotanya. Salah satu penerapan perhatian seorang pemimpin dapat kita lihat dalam
kepemimpinan seorang pastor kepada jemaatnya. Kisah humor kita kali ini bercerita
tentang seorang pastor yang begitu memperhatikan jemaatnya. Seperti apakah
perhatian yang diberikan? Yuk, kita simak bersama. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Jatuh di Got
Seorang pastor tua di Amerika Latin, yang sudah 40 tahun bertugas di sebuah gereja,
merasa sangat kecewa. Ia bahkan sempat merasa harus meninggalkan jemaatnya,
lantaran selama 40 tahun itu, setiap ada pengakuan dosa, dosa yang paling banyak
didengarnya dari umatnya adalah dosa "selingkuh".
Ia merasa gagal membina moral umatnya itu selama 40 tahun. Umatnya merasa
kasihan juga dengan pastor tua itu. Akhirnya, mereka semua sepakat bahwa ketika
melakukan pengakuan dosa, kata selingkuh diganti dengan istilah "jatuh di got".
Setiap kali mereka mengaku dosa, mereka berkata, "Bapa, saya telah jatuh di got
minggu ini." Begitu seterusnya; hampir semua umat mengatakan dosanya dengan,
"jatuh di got".
Pastor itu merasa heran. Ia akhirnya memanggil kepala desa dan berkata, "Pak Kepala
Desa, ke mana saja kau gunakan uang negara? Jalan di desa ini tidak kau buat baik.
Mengapa semua umat mengaku jatuh di got?"
Si Kepala Desa yang tahu maksud istilah itu tertawa terpingkal-pingkal.
Pastor itu marah, "Kamu tertawa? Istrimu saja seminggu ini mengaku 3 kali jatuh di
got!!!"
Kepala Desa langsung pingsan.
[Sumber diambil dan disunting dari: http://www.ketawa.com/2012/08/8095-jatuh-digot.html]
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< http://alkitab.sabda.org/?Gal+6:2 >

“

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum
Kristus.

”

—Galatia 6:2—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e -Humor edisi 2395:
Siapakah yang melempari Raja Daud dengan batu sambil mengutuki betapa jahatnya
Daud sebagai raja?
Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
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e-Humor 2397/Desember/2014
Shalom,
Kisah hari ini bercerita tentang seorang pencuri ayam, yang mendatangi seorang
pendeta untuk bertobat, sekaligus memberikan sebuah kejutan kepadanya. Bagaimana
selengkapnya? Langsung saja kita simak, yuk ....
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Pengakuan Pencuri Ayam
Yuki adalah seorang pencuri ayam yang sangat terkenal di kampungnya. Hampir setiap
minggu, dia sukses mencuri ayam tetangganya. Suatu hari, dia mendatangi seorang
pendeta untuk bertobat.
Yuki: Pak Pendeta, saya akan bertobat. Saya kemarin telah mencuri ayam ....
Ampunilah dosa saya.
Pendeta: Saya tidak bisa mengampunimu, hanya Tuhan yang bisa melakukannya.
Yuki: Lalu, apa yang harus saya lakukan pada ayam curian saya ini?
Pendeta: Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya.
Yuki: Maukah Pak Pendeta mengambil ayam ini?
Pendeta: Tidak, saya sudah katakan kembalikan saja kepada pemiliknya.
Yuki: Jadi, Pak Pendeta benar-benar tidak mau menerima ayam ini?
Pendeta: Sekali tidak, tetap tidak!
Yuki: Bener nih??
Pendeta: Iya, betul!!
Yuki: Lantas, bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam
ini?
Pendeta: Hm, kalau begitu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik!
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Yuki: Terima kasih, Pak Pendeta.
Yuki pun pulang ke rumah dengan ayam curiannya; Pak Pendeta pun masuk ke dalam
rumah dan kaget karena AYAMNYA HILANG SATU!!
[Sumber disunting dari: http://www.ketawa.com/2009/12/6516-pengakuan-pencuriayam.html]
< http://alkitab.sabda.org/Lukas+15:7 >

“

Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang
berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang
benar yang tidak memerlukan pertobatan.
—lukas 15:7—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 251: Siapakah yang
Melempari Raja Daud dengan Batu Sambil Mengutuki
Betapa Jahatnya Daud Sebagai Raja?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•
•

Amidya Tri Agusti <amidya@xxx>: SiMei bin Gera (2 Samuel 16:5-6).
Julius Nabubois <jnabubois@xxx>: SiMei bin Gera (2 Samuel 16:5-8).
Raden Cobien <radencobien@xxx>: SiMei II Sam 16:5-8.
Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: Namanya SiMei (2 Samuel 16:13).
Deni Chandra <deni.chandra@xxx>: SiMei bin Gera (2 Samuel 16:5-13).
Inri J. <inri_js@xxx>: SiMei.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•

Ari J Bawotong: SiMei mengutuk dan melempari dengan batu dan debu.
Yohan Ong: SiMei mengutuki Daud. 2 samuel 16:5-14.

Jawaban e-Humor: SiMei (2 Samuel 16:5-8).
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 252: Yusuf, tunangan Maria, diperingatkan malaikat Tuhan dalam
mimpinya untuk melakukan empat hal. Apakah keempat hal tersebut?
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.
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 2398/Desember/2014
Shalom,
Pernahkah Anda mempunyai pengalaman bersaksi tentang Kristus kepada orang lain
yang belum mengenal Dia? Tokoh humor kita kali ini memiliki kerinduan yang kuat
untuk dapat bersaksi kepada orang lain. Seperti apakah kisahnya? Silakan simak
ceritanya berikut ini. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Tukang Cukur Kristen
Seorang tukang cukur berkeinginan untuk dapat menceritakan iman yang ia miliki
kepada pelanggannya. Karena itu, pada keesokan paginya, saat matahari terbit, ia
berkata, "Hari ini, aku akan bersaksi kepada pelanggan yang pertama kali datang ke
salonku."
Segera setelah ia membuka salonnya, datanglah seorang pelanggan pertama yang
berkata, "Saya mau bercukur, Pak!"
Tukang cukur itu berkata, "Baik, silakan duduk, dan saya akan kembali beberapa saat
lagi."
Tukang cukur itu pergi ke belakang dan berdoa dengan sedikit gugup, "Tuhan,
pelanggan pertama saya sudah datang dan saya akan bersaksi kepadanya. Saya
memohon hikmat untuk dapat berkata-kata dengan benar."
Setelah itu, tukang cukur tersebut datang kembali menghampiri pelanggannya. Dengan
menggenggam pisau cukur serta membawa Alkitab di tangannya yang lain, ia berkata,
"Selamat pagi, Pak. Saya memiliki sebuah pertanyaan untuk Anda ... Apakah Anda
sudah siap menghadapi kematian?"
[Sumber di ambil dan disunting dari:
http://jokes.christiansunite.com/Bible/The_Christian_Barber.shtml]
< http://alkitab.sabda.org/?Matius+28:19-20 >

“

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
—Matius 28:19-20—
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Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2397:
Yusuf, tunangan Maria, diperingatkan malaikat Tuhan dalam mimpinya untuk
melakukan empat hal. Apakah keempat hal tersebut?
Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis eHumor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
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e-Humor 2399/Desember/2014
Shalom,
Edisi e-Humor kali ini bercerita tentang keluarga yang terpisah dari sang ayah saat
berkunjung ke kebun binatang. Mari kita simak ceritanya berikut ini. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kandang Monyet
Di kebun binatang Ragunan, sambil menggendong anaknya dengan panik, seorang ibu
datang ke bagian informasi dan meminta tolong ke petugas: "Maaf, Pak, tolong
diumumkan, suami saya, Jono, tadi terpisah dari saya waktu kami sedang jalan-jalan."
"Terakhir pisahnya di mana, Bu?" tanya si petugas.
"Tadi sih di sekitar kandang monyet, Pak," jawab si ibu cemas.
Sesaat kemudian, petugas mengumumkan lewat pengeras suara:
"PANGGILAN, PANGGILAN UNTUK BAPAK JONO. BAPAK JONO HARAP KEMBALI
KE KANDANG MONYET KARENA DITUNGGU SANAK KELUARGANYA."
[Sumber: http://jokes.web.id/read/?r=1208184]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+3:5 >

“

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri.
—Amsal 3:5—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 252: Yusuf, Tunangan
Maria, Diperingatkan Malaikat Tuhan Dalam Mimpinya
untuk Melakukan Empat Hal. Apakah Keempat Hal
Tersebut?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•

Agreice Kaligis Hady <agreice.kaligis.hady@xxx>: 4 hal yang dilakukan Yusuf
menurut Matius 1:20-25:
1.
2.
3.
4.

Mengambil Maria sebagai istri.
Menjaga Maria.
Tidak bersetubuh sampai ia melahirkan.
Menamai anaknya, Yesus.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•

Yohan Ong: 1) jangan takut mengambil maria menjadi istrinya. 2) menamai anak
itu Yesus.

Jawaban e-Humor: Menikahi Maria; menamai anak laki-laki yang lahir itu Yesus;
menyingkir dari Betlehem ke Mesir; kembali dari Mesir ke tanah Israel (Matius 1:182:23).
Terima kasih untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu.
Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini.
Kuis minggu ini 253: Siapakah sepupu Maria yang telah lanjut umurnya, yang menjadi
ibu dari Yohanes Pembaptis?
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 2400/Desember/2014
Shalom,
E-Humor kali ini bercerita tentang kepedulian seorang teman yang ingin memberi tahu
info penting melalui SMS. Tentang apa ya? Selamat membaca. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Kirim SMS
Tinus sedang mengirim SMS ke temannya, Lukas. Tinus sudah berulang kali
menelepon Lukas, tetapi tidak pernah diangkat.
SMS pertama: Bro, lagi ada di mana, nih? (tidak ada balasan)
SMS kedua: Bro, kok smsnya tidak dibalas? (tidak ada balasan)
SMS ketiga: Kamu sedang marah ya? (tidak ada balasan)
SMS keempat: Eh, kalo kamu marah bilang dong, masa dari tadi pagi ditelepon nggak
pernah diangkat, di-SMS juga tidak dibalas? Aku cuma mau kasih tahu, kalau HP kamu
itu ketinggalan di rumahku. Udah dari tadi pagi HP-mu bunyi terus, kayak orang penting
aja!!!
[Sumber diambil dan disunting dari: http://www.bloggerkilat.com/mop-lagi-kah/]
< http://alkitab.sabda.org/1ptr+5:7 >

“

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.

”

—1 Petrus 5:7—

Anda suka tebak-tebakan? Selain menyajikan humor-humor segar, e-Humor juga
mengadakan kuis seputar Alkitab. Pertanyaan kuis ada dalam e- Humor edisi 2399:
Siapakah sepupu Maria yang telah lanjut umurnya yang menjadi ibu Yohanes
Pembaptis?
Mari, kirimkan jawaban Anda untuk kuis e-Humor ini, maksimal 2 hari setelah edisi ini
diterbitkan. Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk ditampilkan dalam kuis e219
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Humor, silakan kirimkan pertanyaan dan jawabannya ke: < humor(at)sabda.org >. Kami
tunggu, ya.
Seluruh Staf Redaksi e-Humor
mengucapkan: Selamat memperingati Hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya
pada hari Natal tahun ini, kita diingatkan agar terus memuliakan Dia dalam setiap
kehidupan kita. Terus bersukacita, IT4GOD! :)
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e-Humor 2401/Desember/2014
Shalom,
Salah satu tujuan dibuatnya aturan lalu lintas adalah demi keselamatan para
pengendara di jalan raya. Namun, hal ini tidak digubris oleh Boni, seorang pengendara
sepeda motor, yang membuatnya mengalami insiden di malam Natal. Selamat
membaca. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< rostika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Insiden Malam Natal
Boni terkenal sebagai anak ugal-ugalan. Dia sering mengendarai motor tanpa menaati
aturan yang ada. Pada malam Natal, Boni pulang dengan wajah babak belur.
Mama: Kamu kenapa lagi, Bon? Pada hari Natal saja kamu tetap berulah.
Boni: Boni menabrak bapak-bapak tua yang sedang duduk, Ma.
Mama: Apa??!! Sekarang, bagaimana keadaan bapak itu? Apa dia sudah dibawa ke
rumah sakit? Kok kamu babak belur gitu? Kamu saja babak belur gitu, apalagi bapakbapak itu?”
Boni: Ma, ....
(Sebelum Boni dapat menjelaskan, si Mama nyerocos saja, menanyakan banyak hal
tentang kejadian itu.)
Mama: Sudah ada pihak keluarga yang dihubungi apa belum? dst..
Boni: Ma! Tenang dulu dong, bapak-bapak itu tidak terluka sedikit pun, (si Mama
terbengong) .... Lha wong bapak itu duduk di dalam mobil.
[Sumber: https://blessedforblessing.wordpress.com/category/humor-natal/]
< http://alkitab.sabda.org/?Ams+14:29 >

“

Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan
kebodohan.
—Amsal 14:29—
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Kuis Humor: Kuis Minggu Lalu 253: Siapakah Sepupu
Maria yang Telah Lanjut Umurnya yang Menjadi Ibu
Yohanes Pembaptis?
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor:
•
•
•
•
•

Eni <benedictaeniwati@xxx>: Elizabeth.
Bachtiar <bachtiar37@xxx>: Elizabeth.
Yenny Ernawati <yenny.citrapemenang@xxx>: Elisabeth, istri Zakharia.
Mei Fitriyanti <fitriyantiMei@xxx>: Elisabeth.
Amidya Tri Agusti <amidya@xxx>: Elisabet, istri Zakharia.

Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor:
•
•
•

Daniel Peace: Elisabet.
Johanna Anne Pangkerego: Elisabet.
Ria Santi: Elisabeth.

Jawaban e-Humor: Elisabet (Lukas 1:36, 57-66)
Terima kasih untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu lalu.
Untuk sementara, kuis humor akan ditutup sampai dengan tanggal 9 Januari 2015. :)
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 2402/Desember/2014
Shalom,
Saat kita pergi ke sebuah daerah baru untuk pertama kalinya, pasti ada pengalaman
yang membuat kita terheran, baik karena kebiasaan yang berbeda, makanan yang baru
kita jumpai, maupun fakta unik yang lain. Obed, seorang mahasiswa yang baru saja
kuliah di Yogyakarta, sedang mengalami pengalaman pertama yang menarik. Silakan
simak ceritanya berikut ini. :)
Pemimpin Redaksi e-Humor,
Tika
< Tika(at)in-christ.net >
< http://humor.sabda.org/ >

Toko Pakaian Murah
Obed adalah seorang mahasiswa yang baru saja kuliah di Yogya. Pada suatu hari, di
kosnya, terjadi perbincangan antara dia dengan Markus, temannya.
Markus: Obed, tumben pagi-pagi mandi, mau pergi ke mana?
Obed : Saya mau beli baju, Sobat.
Markus: Mau beli di mana?
Obed : Ada toko di depan sana yang menjual baju-baju dengan harga murah, Sobat. Di
depan toko itu ditulis: "Kaos Rp 5.000; Kemeja Rp 10.000; Jeans Rp 15.000; Jaket Rp
20.000".
Markus: Bah, apa nama tokonya?
Obed : Oh, kalau tidak salah ada namanya dipajang di depan toko.Tulisannya
"LAUNDRY".
[Sumber diambil dan disunting dari: https://twitter.com/mopapua]
Segenap staf dan Redaksi e-Humor mengucapkan: Selamat Tahun Baru 2015. Tetap
bersemangat untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. ^^
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< http://alkitab.sabda.org/?Ams+3:13 >

“

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh

kepandaian,

—Amsal 3:13—
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