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e-Humor edisi 2144 (3-1-2013) 

LIMA PULUH PERSEN 

e-Humor 
2144, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Selamat berjumpa kembali dengan Redaksi e-Humor pada tahun yang baru.  
:) Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menikmati tahun-tahun  
kemarin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda menjadi pelanggan e-Humor.  
e-Humor tidak akan bosan-bosannya menyajikan humor-humor segar bagi  
Anda. Selamat menikmati sajian kami, ya! :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2144. LIMA PULUH PERSEN 
 
Untuk mengawali tahun yang baru, Lembaga Penerbangan Bolak-Balik akan  
mengadakan kunjungan ke bulan. Salah satu pemimpin stasiun televisi  
tertarik dengan tawaran mengikutsertakan wartawan untuk meliput  
perjalanan ke bulan secara langsung. 
 
"Kami ingin mengikutsertakan seorang wartawan kami dalam perjalanan  
menuju bulan," ujar sang pemimpin stasiun televisi saat bernegosiasi  
dengan Direktur LPBB. "Tetapi, biayanya jangan semahal itu. Bagaimana  
kalau Tuan beri kami potongan 50 persen?" 
 
"Bisa, bisa," jawab sang direktur menggembirakan tamunya. "Tetapi itu  
cuma untuk perginya saja. Untuk pulangnya, terserah, mau naik apa." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Majalah HUMOR, Februari 1991] 
 
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: "Pergilah dan kembalilah,  
besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. (Amsal 3:28)  
              < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:28 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Amsal+3:28
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:28
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e-Humor edisi 2145 (4-1-2013) 

PERATURAN DI SURGA 

e-Humor 
2145, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Tak dapat dimungkiri bahwa untuk masalah jodoh, kita pasti memunyai  
kriteria masing-masing. Ada pria yang ingin memiliki pasangan yang  
cantik, baik hati, tidak matre, dsb.. Demikian juga bagi wanita, pria  
yang tampan, baik hati, cinta Tuhan, mapan, pasti menjadi dambaan.  
Namun, apa daya jika Tuhan menjodohkan kita dengan orang lain yang tak  
kita sangka, yang berbeda dengan harapan kita? Sama seperti kisah  
tokoh humor kita hari ini, simak langsung, yuk! Jangan ketinggalan  
menjawab kuisnya, ya. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2145. PERATURAN DI SURGA 
 
Tiga orang gadis meninggal dan pergi ke surga. Mereka bertemu Petrus  
di gerbang. Petrus berkata kepada mereka, "Satu-satunya aturan yang  
kita miliki adalah `Jangan menginjak bebek!`" 
 
Ketiga gadis itu berpikir bahwa peraturan ini aneh, tetapi mereka  
harus mematuhinya. Ketika mereka melewati pintu gerbang, ada bebek di  
mana-mana. Setelah lima langkah, gadis pertama tidak sengaja menginjak  
bebek. 
 
"Ops!" teriaknya. Petrus yang mengetahuinya langsung memanggil seorang  
pria. Bagi gadis itu, itu adalah pria terjelek yang pernah dilihatnya.  
Petrus merantai mereka berdua lalu berkata, "Ini adalah hukumanmu  
karena menginjak bebek. Kamu akan satu rantai dengan orang ini selama- 
lamanya." 
 
Gadis kedua berjalan hingga 1 minggu. Pada hari kedelapan, ia  
menginjak bebek. Alangkah sedihnya dia karena mengalami hal yang sama  
dengan gadis pertama. Tetapi, pria yang bersamanya tidak terlalu  

http://humor.sabda.org/
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jelek. 
 
Gadis ketiga berjalan 1 tahun tanpa menginjak bebek. Namun ketika ia  
bertemu dengan Petrus, tiba-tiba ia dirantai dengan pria paling tampan  
yang pernah ia temui. Gadis itu berkata dengan mata berbinar-binar,  
"Saya tidak tahu apa yang saya lakukan sehingga saya menerima semua  
ini!" 
 
Pria itu menjawab, "Saya tidak tahu tentang hal itu, tapi saya  
menginjak bebek." 
 
[Sumber kiriman dari: Ratih < ratih.lucia(at)xxx >] 
 
        Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.  
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan                
                     manusia. (Matius 19:6)  
           < http://alkitab.sabda.org/?Matius+19:6 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu ini 155: "Di dalam mulut binatang apakah, kata Tuhan  
Yesus, Petrus akan menemukan mata uang empat dirham?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Matius+19:6
http://alkitab.sabda.org/?Matius+19:6
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e-Humor edisi 2146 (7-1-2013) 

KIRI MANA? 

e-Humor 
2146, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Seorang penjual dituntut untuk selalu ramah kepada pembeli. Sabar dan  
berhati-hati dalam memperlakukan para pembeli. Kalau tidak, ia pasti  
akan merugi. Nah, tokoh humor kita kali ini memiliki peran sebagai  
seorang pembeli alat elektronik. Apakah dia secara tidak sengaja  
memberi tes kepada si penjual barang, ya? Simak kisah kocaknya, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2146. KIRI MANA? 
 
Pak Boy adalah seorang pria yang tidak ingin dianggap ketinggalan  
zaman. Oleh karena itu, ia berusaha membeli barang-barang elektronik  
yang sedang marak. Ia mengunjungi pameran laptop. Setelah melihat- 
lihat cukup lama, akhirnya ia membeli 1 unit laptop yang harganya  
cukup terjangkau. 
 
Sesampainya di rumah, Pak Boy membuka dan ingin melihat-lihat program  
apa saja yang ada di situ. Karena baru pertama kali ini Pak Boy  
menghidupkan laptop, ia mengalami kesulitan. Akhirnya, ia menelepon  
pihak penjual. 
 
"Halo, Mas, ini saya sudah hidupkan laptopnya, terus kalau saya mau  
lihat-lihat isi di dalamnya ada apa saja bagaimana, Mas?" 
 
"Coba Bapak lihat di sebelah kiri, mousenya diarahkan ke situ, Pak.  
Ada tulisan `start`, klik itu dulu," jelas si penjual. 
 
"Kiri saya atau kirinya Mas, nih?" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Desember 2007] 
 

http://humor.sabda.org/
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Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan  
segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah,  
lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin;  
memang tak ada keuntungan di bawah matahari. (Pengkhotbah 2:11)  
            < http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+2:11 > 
  

http://alkitab.mobi/?Pengkhotbah+2:11
http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+2:11
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e-Humor edisi 2147 (9-1-2013) 

TIDAK ADA YANG SEPERTI ITU 

e-Humor 
2147, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Menurut Anda, fanatik itu sikap yang baik atau buruk? Terkadang sikap  
fanatik muncul tanpa kita sadari. Sering kali, sikap fanatik muncul  
karena kita menyukai hal tertentu dan terlalu mempertahankannya. Tokoh  
humor kita kali ini mengalami hal yang demikian tanpa disadarinya.  
Alhasil, sikap fanatiknya membawa akibat yang tidak terlalu baik  
untuknya. Penasaran? Langsung simak saja, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2147. TIDAK ADA YANG SEPERTI ITU 
 
Dalam sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya beragam Kristen,  
seorang pendeta ingin berkunjung ke suatu tempat. Ia memberhentikan  
sebuah taksi. Di dalam taksi .... 
 
"Mas, musiknya dimatikan saja, lagu Kristen kok musiknya kayak begitu  
.... Zaman Yesus tidak ada musik seperti itu." 
 
Dengan sopan, sopir mematikan radionya dan memberhentikan taksi. 
 
Pak Pendeta pun berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan?" 
 
Sopir taksi menjawab, "Silakan keluar, Pak. Zaman Yesus tidak ada  
taksi, silakan Anda keluar dan menunggu keledai lewat." 
 
[Sumber disunting dari kiriman: Septi Sawandi P. < s_s_putra(at)xxx >] 
 
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari ujung bumi!  
  Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan  
                segala penduduknya. (Yesaya 42:10)  
         < http://alkitab.sabda.org/?Yesaya+42:10 > 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+42:10
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e-Humor edisi 2148 (11-1-2013) 

INI TIDAK ADIL 

e-Humor 
2148, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Anda pasti tidak asing dengan Amsal 6:6, "Hai pemalas, pergilah kepada  
semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ayat ini sering  
dipakai untuk menegur para pemalas, hehehe... Tokoh humor kita kali  
ini juga wajib ditegur karena dia sulit sekali bekerja. Yang dilakukan  
hanya bermalas-malasan. Langsung simak kisahnya, yuk! Eits, jangan  
ketinggalan menjawab kuisnya, ya. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2148. INI TIDAK ADIL 
 
Di suatu lokasi, hiduplah seorang pria yang sangat malas. Ia merasa  
bahwa tidak ada pekerjaan yang cocok untuknya. Saat ia menikah, ia  
berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, ia mencari-cari  
pekerjaan yang tidak harus menggunakan pikiran, tetapi fisik saja. 
 
Ia pun bertanya-tanya ke tetangganya tentang lowongan pekerjaan  
semacam itu. Si tetangga menyarankan untuk menjadi penjaga kubur di  
pemakaman. Karena menganggap itu pekerjaan yang mudah, ia pun menerima  
pekerjaan itu. 
 
Namun, baru 3 hari berlalu, si pemalas mengundurkan diri. "Ini tidak  
adil," katanya kepada si tetangga dengan marah-marah. "Di pemakaman,  
semua orang berbaring diam, sementara saya adalah satu-satunya orang  
yang harus berdiri." 
 
[Sumber disunting dari: http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#029] 
 
                  Si pemalas dibunuh oleh keinginannya,  
               karena tangannya enggan bekerja. (Amsal 21:25)  
                  < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+21:25 > 

http://alkitab.mobi/?Amsal+6:6
http://humor.sabda.org/
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#029]
http://alkitab.mobi/?Amsal+21:25
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+21:25
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 155: "Di dalam mulut binatang apakah, kata Tuhan  
Yesus, Petrus akan menemukan mata uang empat dirham?" 
 
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Di dalam mulut ikan yang  
  pertama dipancing Petrus (matius 17 : 27) 
- Erez_eka < erez_eka(at)xxx > = ikan 
- Eva Panjaitan < eva.panjaitan(at)xxx > = ikan! (Matius 17:27) 
- Samuel < samuel.vaio(at)xxx > = Ikan 
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = IKAN 
- Ida Magdalena < idajanti_lh(at)xxx > = ikan 
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Mat 17 :27  ( IKAN ) 
 
Jawaban e-Humor: Seekor ikan (Mat 17:27) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab kuis selanjutnya. :) 
 
Kuis minggu ini 156: "Siapakah orang kaya yang memunyai empat belas  
ribu ekor domba?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?matius+17
http://alkitab.mobi/?Matius+17:27
http://alkitab.mobi/?Mat+17
http://alkitab.mobi/?Mat+17:27
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e-Humor edisi 2149 (14-1-2013) 

RESTORAN FREE HOTSPOT 

e-Humor 
2149, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Zaman sekarang, mencari pekerjaan itu sulit. Benarkah pernyataan ini?  
Mungkin ya, mungkin tidak. Tergantung bagaimana usaha seseorang untuk  
mendapatkan pekerjaan. Dengan kerja keras, tokoh humor kita kali ini  
akhirnya diterima bekerja di sebuah tempat yang layak. Banyak hal yang  
ternyata harus ia pelajari, di luar pekerjaan utamanya. Lebih  
jelasnya, langsung disimak saja, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2149. RESTORAN FREE HOTSPOT 
 
Udi adalah pemuda asal desa yang gagap teknologi. Suatu ketika, kerja  
keras yang selama ini ia lakukan untuk mendapatkan pekerjaan terjawab.  
Ia diterima menjadi pelayan sebuah restoran mahal di ibu kota. Hari  
ketiga bekerja, datanglah seorang tamu membawa laptop dan memanggil  
Udi, "Mas, mau tanya dulu, nih...." 
 
"Ya, saya bisa bantu apa, Pak?" tanya Udi. 
 
"Di sini ada hotspot tidak?" 
 
Dengan sopan Udi menjawab, "Waduh, maaf, Pak. Restoran kami kebetulan  
hanya menyajikan menu masakan asli Indonesia...." 
 
[Sumber dari: Redaksi] 
 

Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, 
ia akan mendapat upah. (1 Korintus 3:14) 

< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:14 > 
  

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2150 (16-1-2013) 

SEMUA BAHASA DIGUNAKAN 

e-Humor 
2150, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Meningkatkan kualitas perusahaan merupakan hal yang diharuskan dalam 
suatu usaha. Dalam konteks ini, tokoh humor kita juga sedang melakukan 
usaha untuk meningkatkan kualitas perusahaannya, supaya ia mendapatkan 
untung. Cara yang digunakan pun tergolong unik. Kira-kira caranya 
bagaimana, ya? Apakah cara itu efektif? Langsung simak saja, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2150. SEMUA BAHASA DIGUNAKAN 
 
Sebuah hotel mewah yang terletak di ibu kota, baru-baru ini sering 
dikunjungi para pelancong luar negeri. Suatu ketika, datanglah seorang 
asal Inggris ke hotel tersebut dan membaca kata-kata berikut ini di 
pintu: "All languages are spoken here." 
 
Lalu, ia mencoba berbicara kepada petugas hotel dalam bahasa Inggris, 
Jerman, dan Rusia. Tetapi, petugas tidak memberi jawaban apa pun. 
Akhirnya, ia bertanya dalam bahasa Indonesia, "Siapa yang menggunakan 
semua bahasa di sini?" 
 
"Para tamu hotel," jawabnya. 
 
[Sumber disunting dari: http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#017] 
 

Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang 
asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. 

(1 Korintus 14:11) 
< http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+14:11 > 
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e-Humor edisi 2151 (18-1-2013) 

BLACK, SI PENOLONG 

e-Humor 
2151, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Tuhan telah menciptakan alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tuhan  
ingin mereka dapat berinteraksi dengan baik dan menjaga keutuhan  
ciptaan-Nya itu. Tuhan berkehendak supaya manusia melakukan perintah- 
perintah-Nya, dengan cara mengusahakan dan melestarikan ciptaan-Nya  
yang lain. Apakah Anda sudah melaksanakan perintah-Nya? Apakah Anda  
sudah melestarikan tumbuh-tumbuhan? Atau, Anda sudah memelihara  
binatang dan merawatnya? Ketika kita mengasihi mereka, mereka juga  
akan mengasihi kita. Contohnya, ada pada tokoh humor kali ini. Silakan  
disimak. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2151. BLACK, SI PENOLONG 
 
Suatu hari, Boni mengalami kecelakaan saat bermain dengan anjing  
kesayangannya, si Black. Ketika ia terjatuh, si Black menyeret Boni ke  
suatu tempat nyaman untuk merebahkan diri, lalu meninggalkan tuannya  
untuk memanggil dokter. 
 
Dua minggu setelah kejadian itu, Boni bertemu dengan temannya. "Hei,  
Bon. Aku dengar kau kecelakaan dan ditolong oleh anjingmu, ya? Wah,  
hebat benar anjing itu," puji teman Boni. 
 
Boni malah merespons dengan muka kecut, "Iya, dia memang menolongku,  
tapi dia memanggil dokter hewan untukku...." 
 
[Sumber kiriman dari: R.Safitri <rethae_safitri(at)xxx>] 
 
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang  
menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah  
dijinakkan oleh sifat manusia, (Yakobus 3:7) <  

http://humor.sabda.org/
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http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+3:7 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 156: "Siapakah orang kaya yang memunyai empat belas  
ribu ekor domba?" 
 
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = AYUB 
- Keneddy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Ayub (Ayub 42.12) 
- Eva Panjaitan < eva.panjaitan(at)xxx > = Ayub donk :D Ayub 42:12 
- Evie Sukiat < evie_sukiat(at)xxx > = Ayub 
 
Jawaban e-Humor:  Ayub (Ayub 42:12) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Silakan menjawab kuis berikutnya. 
 
Kuis minggu ini 157: "Siapakah perempuan jahat yang, istri seorang  
raja, menyebabkan kematian Yohanes Pembabtis?" 
 
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! 
  

http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+3:7
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e-Humor edisi 2152 (21-1-2013) 

TERJUAL HABIS 

e-Humor 
2152, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Semua orang pasti memiliki harapan atas apa yang dikerjakannya. Hasil  
puncak yang diinginkannya adalah keberhasilan. Tokoh humor kita kali  
ini memunyai semangat juang yang patut ditiru. Ia memperjuangkan hasil  
karyanya dengan tekun. Apa yang dihasilkannya tidak hanya untuk  
dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Dalam proses berjuang,  
pasti ada banyak hambatan dan kadang terselip kekecewaan. Mari simak  
kisahnya dan silakan mencontoh perjuangannya. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2152. TERJUAL HABIS 
 
Randy adalah mahasiswa semester 4 yang gemar membaca dan menulis. Ia  
memunyai cita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Semua tulisannya  
dikirim ke beberapa penerbit. Walaupun mengalami beberapa kali  
penolakan, ia tetap bersemangat mengirim karya tulisnya. 
 
Suatu ketika, sebuah penerbit menerima dan bersedia menerbitkan  
tulisan-tulisan Randy. Penerbit mengadakan acara pengenalan buku-buku  
terbitan yang baru. Selain buku-buku tulisan Randy, penerbit juga  
menyajikan buku-buku dari penulis lain. 
 
Randy datang terlambat ke acara itu, tetapi saat ia melihat buku- 
bukunya tertata rapi pada meja penyajian buku, hatinya berbunga-bunga.  
"Pak, di mana buku-buku milik penulis lain?" tanyanya kepada seorang  
petugas. 
 
Si petugas menjawab dengan santainya, "Sudah terjual habis, Mas...." 
 
[Sumber disunting dari: http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#066] 
 

http://humor.sabda.org/
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Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan  
soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada 
                   komandannya. (2 Timotius 2:4)  
           < http://alkitab.sabda.org/?2Timotius+2:4 > 
 
 
           STOP PRESS: KUMPULAN BAHAN PASKAH DARI YLSA 
 
Apakah Anda sedang bingung mempersiapkan acara Paskah di gereja,  
persekutuan, atau komunitas Anda? Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) <  
http://www.ylsa.org > menyediakan sejumlah sumber bahan Paskah pilihan  
dan alkitabiah untuk membantu Anda menemukan pengetahuan tentang  
Alkitab dan inspirasi untuk menyambut Paskah. 
 
Kunjungilah situs Paskah Indonesia! Situs Paskah Indonesia <  
http://paskah.sabda.org/ > memuat segudang bahan menarik seputar  
Paskah, antara lain artikel, drama, puisi, kesaksian, dan buku. Anda  
juga bisa menyumbangkan 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, berbagai link  
dan daftar kategori di situs mini < http://paskah.co/ > akan menolong  
Anda menyeleksi bahan-bahan yang Anda butuhkan. 
 
YLSA juga menghadirkan kisah-kisah Paskah dalam bentuk video menarik  
yang memadukan unsur teks, audio, dan grafis, yang dapat diunduh  
secara gratis di YouTube < http://youtube.com/user/sabdaalkitab >.  
Anda juga kami undang untuk berinteraksi dengan anak-anak Tuhan yang  
lain melalui "sharing" dan diskusi seputar perayaan Paskah di Facebook  
Paskah < http://fb.sabda.org/paskah >. 
 
Paskah segera datang, jangan menunda lagi. Segeralah kunjungi keempat  
pranala kami dan dapatkan bahan-bahan Paskah dari YLSA! 
  

http://alkitab.mobi/?2%20Timotius+2:4
http://alkitab.sabda.org/?2Timotius+2:4
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e-Humor edisi 2153 (23-1-2013) 

BOHONG BERHADIAH 

e-Humor 
2153, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Selamat menikmati berkat Tuhan pada Rabu ini. :) Hari ini kita akan  
belajar berhati-hati dalam berkata-kata atau memberi nasihat seputar  
kebohongan. Apalagi jika kita termasuk orang yang sangat berpengaruh  
dan memiliki tanggung jawab besar pada orang lain misalnya, pendeta  
atau guru. Kebohongan adalah hal yang tak pernah diajarkan, namun  
sering dilakukan. Jika salah bicara, bisa jadi kita akan mengalami  
kejadian seperti yang dialami seorang pendeta, yang adalah tokoh humor  
kita kali ini. Simak kisahnya, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2153. BOHONG BERHADIAH 
 
Pendeta dan guru sekolah minggu di sebuah gereja mengajak anak-anak  
berjalan-jalan untuk menikmati lingkungan alam di sekitar gereja. Ada  
kira-kira 10 sampai 12 anak. Setelah sepuluh menit berjalan-jalan, ada  
seekor anjing kecil yang sedang menggonggong di dalam sebuah kardus  
bertuliskan "ambillah aku". 
 
Oleh karena takut anak-anak memperebutkan anjing mungil itu dengan  
kekerasan, Pendeta menghampiri anak-anak dan bertanya kepada mereka,  
"Apa yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan anjing itu?" 
 
Seorang anak laki-laki menjawab, "Kami membuat kesepakatan. Siapa pun  
di antara kami yang bisa menyatakan kebohongan terbesar, boleh membawa  
pulang anjing itu." 
 
Tentu saja, sang Pendeta terkejut. "Kalian tidak boleh membuat  
kesepakatan dan permainan seperti itu!" serunya. Kemudian, Pendeta  
menyampaikan khotbah sepuluh menit mengenai kebohongan, "Jangan  
berbohong! Kalian pasti sudah tahu bahwa berbohong itu dosa...." 
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Sang pendeta mengakhiri khotbahnya, "Ketika saya masih seusia kalian,  
saya tidak pernah berbohong." 
 
Keheningan terjadi sekitar satu menit. Pendeta berpikir bahwa ia  
berhasil menasihati mereka. Namun, anak sekolah minggu yang paling  
kecil menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah teman-teman,  
berikan anjingnya kepada Pak Pendeta." 
 
[Sumber disunting dari: http://louisvilleemmaus.com/jokes2.html] 
 
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang  
     lain, karena kita adalah sesama anggota. (Efesus 4:25)  
           < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+4:25 > 
 
 
STOP PRESS: BERGABUNGLAH DALAM KELAS PASKAH DARI YLSA! 
 
Apakah Anda ingin mengerti lebih dalam tentang makna Paskah? 
 
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > melalui program Pendidikan  
Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA) kembali membuka Kelas Diskusi  
PASKAH 2013. Dalam kelas diskusi ini, akan dibahas topik-topik diskusi  
seputar kematian dan kebangkitan Kristus. Pastinya setiap peserta akan  
lebih diperkaya lagi tentang makna Paskah yang sejati melalui kelas  
ini. 
 
Diskusi akan dilangsungkan melalui milis diskusi (email) dan berjalan  
selama 1 bulan (21 Februari -- 25 Maret 2013). Anda dapat mengikuti  
kelas diskusi ini tanpa dipungut biaya apa pun (GRATIS)! Pendaftaran  
dibuka mulai 15 Januari -- 15 Februari 2013. 
 
Segeralah mendaftarkan diri ke Admin PESTA di  
< kusuma(at)in-christ.net > Kami tunggu! 
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e-Humor edisi 2154 (25-1-2013) 

J JADI H 

 
e-Humor 
2154, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Apa kabar? Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. :)  
Mengakhiri minggu ini, e-Humor mengajak kita untuk belajar  
menyampaikan informasi dengan baik dan benar kepada orang yang tepat.  
Kalau informasi kita sampaikan kepada orang yang kurang tepat, jadinya  
seperti kisah humor kali ini. Mari kita simak dan jangan lupa menjawab  
kuis humornya, ya! Selamat berakhir pekan! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2154. J JADI H 
 
Udin: Jo, kamu tahu nggak, Julio Iglesias mau konser di Indonesia! 
Bejo: Kamu tuh kalau menyebut nama `Julio` itu `Hulio` ... Ah, dasar  
      kampungan. Gaul dikit gitu, lho! 
Udin: Ooo... begitu, ya. (sambil berpikir sejenak) 
Bejo: Iya. Memang di mana dan kapan, sih, konsernya? 
Udin: Konsernya akan diadakan di Hakarta. Tadinya bulan Hanuari, tapi  
      diundur ... kalau nggak Huni, ya Huli. 
Bejo: ?&%$%$%#%@*$! 
 
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi <s_s_putra(at)xxx>] 
 
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti 
                     kehendak Tuhan. (Efesus 5:17)  
          < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:17 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 157: "Siapakah perempuan jahat yang, istri  

http://humor.sabda.org/
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seorang raja, menyebabkan kematian Yohanes Pembabtis?" 
 
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Herodias 
- Pramono Ludiro < pludiro(at)xxx > = Herodias 
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = Herodias (anak  
  perempuannya yang bernama Salome meminta hadiah kepala Yohanes  
  Pembaptis) - Markus 6:21-28 
- "Follow-Up Colombo" < erna.yuniati(at)xxx > = Herodias 
- Erik Kristovel < erikkristovel(at)xxx > = Herodias  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Herodias!,,,,, 
  (Matius 14:1-11) 
- Anny S < godwithanny5ms(at)xxx > = Herodias 
 
Jawaban e-Humor: Herodias, istri Herodes  
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 158: "Jemaat yang manakah yang suam-suam kuku, tidak  
dingin dan tidak panas?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Markus+6:21-28
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e-Humor edisi 2155 (28-1-2013) 

GARA-GARA LULU 

 
e-Humor 
2155, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
Bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk beraktivitas lagi.  
Mengawali minggu ini, redaksi menyajikan humor tentang orang yang  
punya sakit jiwa. Penyebab gangguan jiwa setiap orang memang berbeda- 
beda, namun pada humor kali ini, ada satu orang yang menyebabkan dua  
orang mengalami sakit jiwa. Penasaran dengan kisah mereka? Langsung  
simak saja, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2155. GARA-GARA LULU 
 
Ada cerita menarik mengenai dua pasien sebuah rumah sakit jiwa. Pasien  
pertama sedang duduk termenung sambil menggumam, "Lulu, Lulu." Seorang  
pengunjung yang keheranan menanyakan masalah yang dihadapi orang ini. 
 
Si dokter menjawab, "Orang ini jadi gila setelah cintanya ditolak oleh  
Lulu." Si pengunjung manggut-manggut. Saat berjalan dekat sel lain, ia  
terkejut melihat penghuninya terus-menerus memukulkan kepalanya di  
tembok dan berteriak, "Lulu, Lulu." 
 
"Orang ini juga punya masalah dengan Lulu?" tanyanya keheranan. Dokter  
menjawab, "Ya, dialah yang akhirnya menikah dengan Lulu." 
 
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi <s_s_putra(at)xxx>] 
 
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat- 
sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.  
                         (3 Yohanes 1:2)  
            < http://alkitab.sabda.org/?3Yohanes+1:2 > 
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e-Humor edisi 2156 (30-1-2013) 

WARISAN SIAPA 

e-Humor 
2156, Januari 2013 
 
Shalom, 
 
"Cewek matre" adalah sebutan bagi gadis-gadis yang hanya mencintai  
benda-benda yang bisa ia dapatkan dari seseorang. Sikap ini bisa  
merugikan orang lain dan diri sendiri. Semakin lama sikap buruk itu  
dipupuk, maka semakin sulit juga menghilangkannya. Kejadian ini  
dialami oleh tokoh humor kita, lho .... Redaksi menyajikan kisahnya,  
namun Anda tidak boleh meniru perbuatan buruk yang dilakukannya, ya!  
:) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2156. WARISAN SIAPA 
 
Kakek Jon meninggal dunia dan memberi warisan sepuluh juta dolar untuk  
cucunya, si Jack. Diana, pacar si Jack, setuju menikah dengannya.  
Setelah 3 bulan hidup dalam pernikahan, Jack menyadari bahwa istrinya  
semakin cantik dan semakin hari semakin mengabaikan Jack. 
 
Setiap kali mereka pergi ke luar, Diana tidak memedulikan Jack. Dia  
malah main mata dengan pria lain. Akhirnya, Jack memutuskan untuk  
menegur istrinya. 
 
"Diana," katanya, "Apakah satu-satunya alasanmu menikah denganku hanya  
karena kakek Jon memberiku warisan sepuluh juta dolar ketika ia  
meninggal?" 
 
"Jangan konyol, Jack" jawabnya, "Saya tidak peduli siapa yang  
memberimu uang!" 
 
[Sumber disunting dari:  
http://jokes.christiansunite.com/Love/Ten_Million_Dollars.shtml] 
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Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka  
akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah,  
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima  
kasih, tidak mempedulikan agama, (2 Timotius 3:2)  
         < http://alkitab.sabda.org/?2Timotius+3:2 > 
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e-Humor edisi 2157 (1-2-2013) 

PELAJARAN BAGI PEKERJA 

e-Humor 
2157, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Kita selalu mendengar nasihat, "Jangan lekas marah". Memutuskan untuk  
marah dengan tergesa-gesa dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.  
Contoh konsekuensi yang akan didapat ketika kita tergesa-gesa marah,  
salah satunya ada di humor kali ini. Selamat menyimak, ya. Jangan lupa  
menjawab kuis yang tersedia di kolom kuis humor. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2157. PELAJARAN BAGI PEKERJA 
 
Seorang bos tiba-tiba melakukan kunjungan mendadak ke pabriknya untuk  
melihat kinerja pegawainya. Di pabrik, ia menemukan seorang pria muda  
sehat dan segar yang tengah bersandar santai-santai, sementara di  
ruangan itu semua pegawai sibuk bekerja. 
 
Si bos segera menghampiri pria itu dan bertanya, "Berapa duit kau  
dapat sebulan?" 
 
Dengan sedikit gugup, pria itu menatap si bos dan menjawab, "Hmm ...  
dua juta, Pak. Memangnya ada apa, Pak?" 
 
Kemudian, si bos mengeluarkan dompetnya dan mengambil lembaran- 
lembaran pecahan seratus ribuan dan memberikannya pada pria itu sambil  
berkata, "Ini gajimu tiga bulan ke depan, enam juta, pesangonmu. Cepat  
keluar, pergi dari sini, awas, jangan kembali lagi!" 
 
Dengan gugup dan setengah takut, pria itu segera meninggalkan tempat  
itu tanpa banyak bicara. Lalu, dengan muka berwibawa si bos mendekati  
pegawai lain yang sejak tadi menyaksikan adegan tersebut. "Itulah  
nasib pekerja yang santai-santai di pabrik saya. Saya berhentikan saat  
ini juga. Tidak ada tawar-menawar. Kalian semua mengerti? Adakah yang  
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tahu dari divisi mana pemuda itu?" tanyanya. 
 
Suasana menjadi hening sampai akhirnya seorang staf menjawab dengan  
sedikit ketakutan, "Ia tidak bekerja di sini, Pak. Ia adalah penjual  
es keliling yang menunggu gelas dari es yang sedang kami minum." 
 
[Sumber kiriman dari: Septi Sawandi P. < s_s_putra(at)xxx >] 
 
Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam  
dada orang bodoh. (Pengkhotbah 7:9)  
< http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+7:9 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 158: "Jemaat yang manakah yang suam-suam kuku, tidak  
dingin dan tidak panas?" 
 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Korintus  
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Jemaat di Laodikia 
- Dipto < diptosn(at)xxx > = Jemaat di Laodikia 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Jemaat di Laodikia 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Jemaat di Laodikia  Why 3:16 
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Jemaat di Laodikia 
- "Follow-Up Colombo" < erna.yuniati(at)xxx > = Jemaat Laodikia 
- astri kristiani < astrikristiani(at)xxx > = Jemaat yg suam - suam  
  kuku, yaitu jemaat Laodekia 
- Yuni Lam < yuni6028(at)xxx > = Jemaat efesus. 
- Feri Anta < feri.hill(at)xxx > = jemaat korintus 
- jecvry frans hendro < jecvry.hendro(at)xxx > = Syaloom, Thx humornya  
  dan sangat lucu sekali. Jawaban kuisnya yakni jemaat laodikia  
  (Wahyu 3;14). 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = laodikia 
 
Jawaban e-Humor: Jemaat di Laodikia (Wahyu 3:15-16) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 159: "Ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun,  
apakah yang menerangi perjalanan mereka pada waktu malam?" 
 
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. 
 

http://alkitab.mobi/?Pengkhotbah+7:9
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Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
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e-Humor edisi 2158 (4-2-2013) 

KECOPETAN 

e-Humor 
2158, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Apakah Anda seorang guru sekolah atau guru sekolah minggu? Jika "ya",  
pasti Anda pernah mengamati bermacam-macam ulah anak, bukan? Ada yang  
bisa tenang, ada yang aktif, dan ada yang hiperaktif. Tidak jarang  
ketika menghadapi anak-anak yang sangat aktif, ada rasa "jengkel".  
Namun, bagaimanapun seorang guru tetap harus bertanggung jawab  
terhadap semua anak didiknya di dalam kelas. Semuanya harus dilayani  
dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing anak. 
 
e-Humor kali ini menyajikan humor mengenai perilaku seorang anak dalam  
kelas, yang mungkin pernah Anda alami juga. :) Selamat menyimak. 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2158. KECOPETAN 
 
Rey adalah anak yang terkenal bandel di sekolahnya. Kenakalan Rey  
membuat orang tuanya sering dipanggil kepala sekolah untuk menasihati  
anaknya supaya rajin masuk sekolah, rajin mengerjakan PR, dan berbuat  
sopan kepada guru juga teman-temannya. Yah, namanya juga bandel.  
Dinasihati atau dimarahi pun, pesan yang disampaikan masuk ke telinga  
kiri dan langsung keluar dari telinga kanan. Tidak dipedulikan sama  
sekali. 
 
Suatu ketika, Rey datang terlambat untuk yang kelima kalinya, dan PR  
yang harus dikumpulkan hari itu belum ia kerjakan. Ia bingung alasan  
apa yang harus dia berikan. Alasan bangun kesiangan, ban bocor, macet,  
dll. sudah digunakan pada hari-hari sebelumnya. 
 
"Kenapa kamu telat lagi, Rey? Ini sudah yang kelima kalinya," gertak  
gurunya. "Saya dicopet, Bu ...." jawab Rey dengan memasang wajah  
ketakutan. "Tapi kamu baik-baik, `kan?" tanya bu guru tampak cemas.  
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"Saya baik-baik saja kok, Bu ...," jawab Rey dengan wajah memelas.  
"Lalu, apakah ada yang hilang, Rey?" tanya guru, masih penasaran. 
 
"Ada, Bu. Buku PR saya." 
 
[Sumber dari: Redaksi] 
 
Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang  
yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. (Mazmur 101:7)  
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+101:7 > 
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e-Humor edisi 2159 (6-2-2013) 

SAYA, BU! 

e-Humor 
2159, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Memunyai niat baik untuk membuat orang lain pintar merupakan hal yang  
mulia. Namun, ketika cara yang digunakan tidak tepat, niat itu bisa  
saja justru membuat orang lain rugi, sehingga niat baik kita tidak  
disambut dengan baik. Mari kita membaca humor tentang hal demikian,  
supaya kita dapat belajar bagaimana menunjukkan niat baik yang benar,  
tanpa merugikan orang lain. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2159. SAYA, BU! 
 
Bu Lies adalah guru yang selalu bersemangat mengajar murid-muridnya.  
Saking betahnya mengajar di kelas, ia sering kali memakai jatah waktu  
guru lain yang akan mengajar setelah dia. Ada sisi baik, tetapi ada  
juga sisi buruknya. Sisi baiknya, para murid dapat belajar lebih dari  
apa yang seharusnya mereka dapat satu hari itu. Sisi buruknya, para  
murid tidak menyukainya karena mengajarnya terlalu lama, murid-murid  
jadi bosan. Dan, guru lain tidak bisa maksimal menggunakan waktu  
mereka untuk mengajar. 
 
Suatu ketika, Bu Lies mendapat jam mengajar di akhir jam pulang  
sekolah. Kontan saja para murid mengeluh, "Ah, pasti pulang telat,  
nih! Ah, pasti bakal kelaparan dan maag karena telat makan siang," dan  
lain-lain. 
 
Bu Lies yang merasa tidak nyaman dengan tingkah laku murid-murid di  
kelas itu, akhirnya menghentikan proses belajar mengajar dengan  
memberi pertanyaan. "Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya,  
semua boleh pulang." 
 
Tiba-tiba, kapur melayang mengenai papan tulis. 
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"Siapa yang melempar kapur?" bentak Bu Lies. 
 
Si Roy, anak nakal di kelas itu langsung angkat tangan, "Saya, Bu ...  
Horeeee, kita pulang!" 
 
[Sumber dari: Redaksi] 
 
...dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.  
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,  
                           (Titus 2:7)  
             < http://alkitab.sabda.org/?Titus+2:7 > 
 
 
STOP PRESS: E-WANITA: PUBLIKASI BAGI WANITA KRISTEN INDONESIA 
 
Wanita Kristen Indonesia memerlukan bacaan-bacaan rohani yang bermutu  
agar dapat menjadi wanita yang teguh dalam iman dan berwawasan luas.  
Apakah Anda salah satunya? 
 
Dapatkan publikasi e-Wanita < http://wanita.sabda.org > yang  
diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > khusus  
untuk wanita Kristen di Indonesia. Kembangkan wawasan dan kehidupan  
rohani Anda dengan bahan-bahan yang lengkap dan alkitabiah seputar  
dunia wanita dalam e-Wanita. Segeralah berlangganan, GRATIS, untuk  
mendapatkan artikel, tips, kesaksian, kisah tokoh-tokoh wanita  
Kristen, dan informasi-informasi lain seputar wanita Kristen. Caranya  
sangat mudah! Anda hanya perlu mengirimkan email Anda ke: < subscribe- 
i-kan-wanita(at)hub.xc.org > atau < wanita(at)sabda.org > 
 
Publikasi e-Wanita, bagi wanita Kristen yang rindu memuliakan Tuhan  
dengan hidupnya.  
 
Dapatkan arsip e-Wanita sejak tahun 2008 di halaman:  
< http://sabda.org/publikasi/e-wanita/arsip/ > 
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e-Humor edisi 2160 (8-2-2013) 

MENGAPA SAYA DIA DIPECAT? 

e-Humor 
2160, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Mendapatkan pekerjaan yang layak membutuhkan perjuangan. Kita wajib  
mempertahankan dengan baik pekerjaan kita itu. Apabila terpaksa tidak  
bisa melanjutkan, kita `kan bisa mengundurkan diri. :) Saat kita masih  
bisa bekerja dengan baik, pakailah waktu untuk bekerja dan  
menghasilkan yang baik juga. Kalau kita tidak memakai waktu kerja kita  
dengan baik dan benar, akibatnya bisa jadi seperti yang dialami tokoh  
humor kita kali ini. Selamat menyimak, ya! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2160. MENGAPA SAYA DIA DIPECAT? 
 
Joni adalah staf baru di kantor Pak Ramlan. Awal masuk kerja ia rajin,  
tetapi lama-kelamaan ia mulai malas-malasan. Ketika teman-temannya  
sibuk bekerja, ia malah membaca majalah. "Mumpung Pak Bos tidak setiap  
hari di kantor, santai-santai dulu sajalah," pikirnya. 
 
Setelah pulang dari luar negeri, Pak Ramlan melakukan pengecekan  
mendadak ke kantornya. Ia mendapat laporan mengenai cara kerja Joni  
dan melihat kebenarannya. Bos menuju tempat kerja Joni, 
 
"Silakan ke ruangan saya. Saya akan menggaji Anda minggu ini. Anda  
dipecat." 
 
Dengan kaget dan ketakutan, Joni bertanya, "Mengapa, Pak? Saya merasa  
tidak melakukan apa-apa?" 
 
"Karena itulah, Anda dipecat ..." jawab Bos santai. 
 
[Sumber kiriman dari: Redaksi] 
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      Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar,  
           pergunakanlah waktu yang ada. (Kolose 4:5)  
            < http://alkitab.sabda.org/?Kolose+4:5 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 159: "Ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun,  
apakah yang menerangi perjalanan mereka pada waktu malam?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Tiang Api 
- "Febe Fenyta" < febe.fenyta(at)xxx > = Tiang Api 
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Tiang api  
  (Keluaran 13.21) 
- "TMI Hisar" < hisar(at)xxx > = Tiang api 
- "frenky_guns@yahoo.com" < frenky_guns(at)xxx > = tiang api 
- "Follow-Up Colombo" < erna.yuniati(at)xxx > = Tiang Api 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Tiang Api 
- Herman Wibisono < herman.wbs(at)xxx > = tiang api . menerangi mlm  
  hari 
- Astri Kristiani < astrikristiani(at)xxx > = Tiang api 
- Feri Anta < feri.hill(at)xxx > = tiang api 
- Gibson Sitinjak < ressurection.gibson(at)xxx > = Tiang api 
- Wardana Nengah < wardana_nengah(at)xxx > = hehehe Tiang Api.. 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Tiang  API Kel 13:21, Bil 14:14  
- Diana Nilawati < dnilawati01(at)xxx > = Tuhan Allah dalam bentuk  
  tiang api 
 
Jawaban e-Humor: Tiang Api (Keluaran 13:21) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 160: "Siapakah nama sahabat Yesus yang dikuburkan  
dalam sebuah gua?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kolose+4:5
http://alkitab.sabda.org/?Kolose+4:5
http://alkitab.mobi/?Keluaran+13
http://alkitab.mobi/?Kel+13:21
http://alkitab.mobi/?Bil+14:14
http://alkitab.mobi/?Keluaran+13:21
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e-Humor edisi 2161 (11-2-2013) 

DIKOCOK DULU 

e-Humor 
2161, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Anda pasti pernah minum obat. Jenis obat ada bermacam-macam. Cara  
mengonsumsinya pun harus sesuai dengan anjuran yang tertera pada  
kemasan obat. Humor kita kali ini membicarakan tentang obat. Seorang  
perawat salah menggunakan cara yang seharusnya diikuti. Apa yang  
terjadi? Bagaimana nasib si pasien? Silakan menyimak humor kali ini.  
:) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2161. DIKOCOK DULU 
 
Seorang pasien diharuskan mengonsumsi obat dalam bentuk cairan yang  
harus dikocok terlebih dulu sebelum diminum. Sebagai tugas awal dalam  
proses kerjanya, seorang perawat baru ditugaskan untuk membantu pasien  
tersebut. Saking groginya, si perawat melakukan kesalahan setelah  
beberapa saat membantu proses pengobatan si pasien, 
 
Perawat: Mohon maaf, Pak ... Bisakah Anda mengubah posisi rebah,  
         duduk, lalu merunduk dengan gerakan cepat? 
 
Pasien merasa bahwa perawat itu aneh karena menyuruhnya demikian. 
 
Pasien : Memangnya kenapa, kok saya harus melakukan itu? 
 
Perawat: Maaf, Pak. Saya lupa mengocok terlebih dulu obat yang tadi  
         Anda minum .... 
 
[Sumber dari: Redaksi] 
 
     Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu,  
 haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu (Imamat 5:5)  
             < http://alkitab.sabda.org/?Imamat+5:5 > 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Imamat+5:5
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e-Humor edisi 2162 (13-2-2013) 

MIA DAN GIANT 

e-Humor 
2162, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Zaman sekarang, Facebook, Twitter, YM, dan chatting menjadi jalan bagi  
para pengguna untuk memiliki teman sebanyak mungkin, khususnya di  
dunia maya. Kita harus bijak menggunakan layanan tersebut. Tak jarang,  
kejahatan terjadi melalui jejaring sosial ini. Penculikan, penipuan,  
bahkan pemerasan bisa terjadi. Sebagai anak-anak terang, kita memunyai  
tanggung jawab untuk mengingatkan saudara-saudara kita supaya berhati- 
hati. Humor kita hari ini seputar perkenalan di dunia maya. Ada  
kejadian lucu yang dialami oleh tokoh humor kita, lho .... Langsung  
simak saja, yuk! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik Wahyuningsih 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2162. MIA DAN GIANT 
 
Mia dan Giant adalah dua orang jomblo. Menjelang hari Valentine,  
mereka tidak mempersiapkan cokelat atau apa pun untuk seorang yang  
spesial. Mereka sama-sama sedang mencari kekasih hati. Iseng-iseng,  
Mia dan Giant bertemu di dunia maya, 
 
Giant: Hai .... 
Mia  : Hai juga. Siapa? 
Giant: May I know you? (Boleh kenalan?) 
 
Mia langsung semangat karena Giant merespons pakai Bahasa Inggris  
karena Mia `ngebet` punya pacar `bule`. 
 
Mia  : My name is Mia, and you? (Namaku Mia, kamu?) 
Giant: My name is Giant. (Namaku Giant.) 
 
Mia semakin semangat dan penuh harap. 
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Mia  : Hhmm, nice name. You should have a big body.  
       (Hmm ... Nama yang bagus. Badanmu pasti besar.) 
Giant: I don`t think so. My body is commonly slim. Your name is    
       better. I imagine that I talk with pretty girl.  
       (Tidak juga. Badanku cukup langsing. Namamu lebih bagus. Aku  
       membayangkan berbicara dengan gadis cantik.) 
 
Mia hampir pingsan dibilang pretty. 
 
Mia  : But your name is Giant, you are a big and strong man.  
       (Tapi namamu Giant [besar], harusnya kamu seorang yang besar  
       dan gagah.) 
Giant: No.., it`s just call name.  
       (Itu hanya nama panggilan kok.) 
Mia  : Same, Mia is just call name also.  
       (Sama, Mia juga hanya nama panggilan.) 
 
Giant: What is your full name?  
       (Siapa nama lengkapmu?) 
Mia  : Sumiatun..., and your full name?  
       (Sumiatun ..., kalau kamu?) 
Giant: Sugianto. 
 
Sekejap, sama-sama log out. Ternyata sama-sama orang Jawa. 
 
Sumber disunting dari kiriman:  
Septi Sawandi P. < s_s_putra(at)xxx >  
 
           Banyaklah rancangan di hati manusia,  
   tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. (Amsal 19:21)  
        < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+19:21 > 
  

http://alkitab.mobi/?Amsal+19:21
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e-Humor edisi 2163 (15-2-2013) 

SERBA PINK 

e-Humor 
2163, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Tanggal 14 Februari tampaknya menjadi hari yang dinanti oleh seluruh  
anak muda. Memang, hari Valentine atau hari Kasih Sayang biasanya  
identik dengan harinya anak muda, saling bertukar cokelat dan kado  
warna pink. Namun, terlepas dari segala kontroversi yang ada, marilah  
kita merayakan hari yang spesial ini sebagai pengingat untuk selalu  
mengasihi sesama, menjadi terang dan garam bagi dunia, terlebih  
memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. 
 
Tuhan memberkati. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2163. SERBA PINK 
 
Menjelang hari Valentine tanggal 14 Februari, pusat-pusat perbelanjaan  
dihiasi dengan berbagai dekorasi bertema hari Kasih Sayang. Ada kartu  
ucapan Valentine, hiasan-hiasan hati, boneka, dan cokelat. Semua  
dekorasi itu berwarna pink. Monika, gadis cilik yang tingkat  
penasarannya amat tinggi, memutuskan untuk bertanya pada kakaknya. 
 
Monika: Kak, hari Valentine itu hari untuk saling mengasihi ya? 
Kakak : Iya. Pada hari Valentine biasanya kita mengungkapkan kasih  
        pada sesama. 
Monika: (masih penasaran) Oh, Tuhan Yesus juga mengatakan kita harus  
        mengasihi sesama manusia ya, Kak? 
Kakak : Benar.  
Monika: Terus, mengapa kalau Valentine warna hiasan-hiasannya pink  
        semua? 
Kakak : (tidak sabar) Soalnya, kalau warnanya emas dan perak nanti  
        dikira lagi olimpiade. Terus kalau warnanya kuning, merah, dan  
        biru dikira ada partai lagi kampanye! 
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[Sumber kiriman dari: Redaksi] 
 
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.  
Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia  
tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. (1 Yohanes 4:16)  
            < http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+4:16 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 160: "Siapakah nama sahabat Yesus yang dikuburkan dalam  
sebuah gua?" 
 
- Dipto < diptosn(at)xxx > = lazarus 
- Titih Wira < titihprawira(at)xxx > = Lazarus 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Lazarus 
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Lazarus 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Sahabat YESUS ( ALLAH ) adalah   
  ABRAHAM  Kej 25:9  
 
Jawaban e-Humor: Lazarus (Yohanes 11:38) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 161: "Siapakah yang mengadakan perjamuan kawin sebelum  
ia memberikan Lea kepada Yakub?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?1%20Yohanes+4:16
http://alkitab.sabda.org/?1Yohanes+4:16
http://alkitab.mobi/?Kej+25:9
http://alkitab.mobi/?Yohanes+11:38
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e-Humor edisi 2164 (18-2-2013) 

DIBUBARKAN 

e-Humor 
2164, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Tingkah laku anak-anak memang sulit diprediksi. Apa yang mereka  
lakukan sering membuat kita (orang dewasa) kewalahan. Contohnya, ada  
pada humor hari ini. Silakan dibaca. :) Jangan lewatkan kuis minggu  
ini, kalau ketinggalan pasti rugi, deh! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik W. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2164. DIBUBARKAN! 
 
Selama beberapa bulan, kota X mengalami musim panas. Karena pemanasan  
global, musim yang seharusnya sudah berganti menjadi musim penghujan,  
belum juga berganti. Akibatnya, penduduk kota X mengalami kepanasan  
setiap hari. 
 
Shendy, anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD, sering kali  
tidak tahan dengan rasa gerah yang sudah dirasakan beberapa lamanya di  
kota itu. Saat di kelas, ia sering membuat keributan supaya ia  
dipulangkan oleh sang guru. Ia melakukannya karena sering kegerahan  
saat di kelas. 
 
"Shendy, diam dan duduklah dengan tenang!" peringatan pertama telah  
dilontarkan. Shendy diam sejenak. Lima menit berlalu, Shendy membuat  
keributan lagi. "Shendy, kamu harus diam dan duduk dengan tenang,  
kalau kamu ribut terus, silakan gantikan saya di sini!" kata guru. 
 
Tanpa disangka, Shendy berdiri dan menuju ke depan, "Baiklah. Saya di  
sini adalah guru baru. Saya akan memulai kelas pertama saya dengan  
perkenalan. Saya Shendy. Guru kalian yang baru dan masih muda. Hari  
ini, saya memiliki banyak urusan dan tidak mempersiapkan pelajaran  
untuk kalian. Sekian perkenalan saya, dengan ini, kelas dibubarkan!" 
 

http://humor.sabda.org/


HUMOR 2013 
 

49 
 

[Sumber kiriman dari: Redaksi] 
 
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang  
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, (1 Petrus 1:14)  
              < http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+1:14 > 
  

http://alkitab.mobi/?1%20Petrus+1:14
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e-Humor edisi 2165 (20-2-2013) 

DOMPET SAYA 

e-Humor 
2165, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Mengkhawatirkan barang berharga yang ketinggalan boleh-boleh saja,  
asalkan kekhawatiran itu tidak keterlaluan. Jangan sampai rasa  
khawatir yang muncul membuat orang lain tersinggung. Tokoh humor kita  
kali ini sedang mengkhawatirkan barang berharganya, ia takut benda itu  
jatuh ke tangan orang terdekatnya. Siapa dan mengapa, ya? Silakan baca  
kisahnya. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik W. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2165. DOMPET SAYA 
 
Pak Benny terlihat gelisah. Ia berkali-kali mencoba menelepon  
seseorang yang sepertinya tak mengangkat telepon. Pak Rudi, sobat  
terdekatnya, yang sedari tadi memerhatikan Pak Benny, bertanya, "Ada  
masalah apa, Pak, kok gelisah seperti ini .... Apa yang bisa saya  
bantu?" 
 
Termenung sejenak, Pak Benny menjawab, "Begini lho, Pak ... dompet  
saya hari ini ketinggalan di rumah. Saya ingat dompet itu saya  
letakkan di bawah bantal. Saya takut barang itu ditemukan oleh  
pembantu saya ...." 
 
"Tidak perlu khawatir, Pak. Saya tahu pembantu Bapak itu orang yang  
jujur. Dia bekerja untuk Bapak sudah sepuluh tahun, `kan?" kata Pak  
Rudi, mencoba menenangkan. 
 
Pak Benny merespons dengan putus asa, "Justru itu masalahnya ....  
Kalau dia menemukan dompet itu, pasti akan diberikan ke istri saya  
.... Tahu sendiri kalau istri sudah pegang uang ...." 
 
[Sumber kiriman dari: Redaksi] 
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Hai segala laki-laki, hendaklah kamu mengasihi akan isterimu, dan  
jangan bersakit hati akan dia.  
           (Kolose 3:19 -- Shellabear Draft (1912))  
          < http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:19 > 
  

http://alkitab.mobi/?Kolose+3:19
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e-Humor edisi 2166 (22-2-2013) 

KEBETULAN 

e-Humor 
2166, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Pertengkaran sering kali dipicu oleh kata-kata yang menyinggung  
perasaan orang lain. Kita diberi mulut untuk memuji Tuhan selalu. Dari  
mulut dapat keluar kata-kata positif dan juga kata-kata negatif. Apa  
pun perkataan yang diucapkan, akan membawa dampak bagi lawan bicara  
kita. Hari ini, kita akan belajar untuk menjaga perkataan yang keluar  
dari mulut kita. :) Selamat mendapat berkat, ya! Jangan lupa jawab  
kuis humornya .... Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik W. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2166. KEBETULAN 
 
Shinta menunjukkan kemampuan bernyanyinya di suatu panggung pada acara  
penggalangan dana untuk amal. Salah satu tamu ternyata teman lama  
Shinta. Didasari rasa iri, teman lama Shinta itu mengkritik dengan  
berbicara kepada tamu pria di sebelahnya, "Suaranya mengerikan!"  
katanya. "Anda tahu siapa dia?" tanyanya. "Ya," jawab si pria. "Dia  
adalah istri saya." 
 
"Ow, maaf .... Sebenarnya, suaranya tidak terlalu buruk, tetapi lagu  
yang dibawakan liriknya sangat buruk. Saya penasaran, siapa sih, yang  
menulis lirik seperti itu?" 
 
Suami Shinta menjawab, "Saya." 
 
[Sumber disunting dari: http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#014] 
 
                 Siapa memelihara mulut dan lidahnya,  
                 memelihara diri dari pada kesukaran.  
                            (Amsal 21:23)  
              < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+21:23 > 
 
 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 161: "Siapakah yang mengadakan perjamuan kawin  
sebelum ia memberikan Lea kepada Yakub?" 
 
- "Stefanus" < stefan(at)xxx > = LABAN. 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Laban 
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Laban bukan ya..??? :)  
- Evie Sukiat < evie_sukiat(at)xxx > = Laban  
 
Jawaban e-Humor: Laban  
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 162: "Menurut Injil Yohanes, siapakah bapa segala  
dusta?" 
 
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 edisi 2167 (25-2-2013) 

SIAPA DIA? 

e-Humor 
2167, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Ketika orang yang kita sayangi menunjukkan bukti rasa sayangnya, pasti  
hati kita berbunga-bunga. Tidak menutup kemungkinan kita akan  
memamerkan bukti itu pada orang lain. Namun, apa yang terjadi kalau  
bukti itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya? Tokoh humor kita  
telah mengalami hal yang demikian. Kira-kira responsnya bagaimana, ya?  
Mari kita simak kisahnya. 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik W. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2167. SIAPA DIA? 
 
Boy, seorang koki sebuah kapal pesiar. Ia telah lama meninggalkan  
kekasihnya, yang hanya hidup sendirian di kota, tempat mereka dulu  
tinggal bersama. Boy bekerja keras mendapatkan pekerjaan dan banyak  
uang untuk Pretty, kekasihnya. Suatu kali Pretty mengirim surat  
beserta sebuah foto. Di suratnya ditulis: 
 
Sayang, 
 
Lihatlah, ketika mereka sedang bermesraan dan bercanda dengan riang,  
Aku sendirian dan merasa sepi .... Di rumah ini aku sendiri, mereka  
kadang datang menghiburku. Aku merindukanmu, Boy .... Pulanglah,  
Sayang .... Aku ingin menikmati Valentine bersamamu .... 
 
Cintamu, Pretty 
 
Di foto itu terlihat satu teman dekat Pretty sedang bermesraan bersama  
kekasihnya. Sedangkan Pretty duduk sendiri dengan penampilan yang  
memesona, namun wajahnya terlihat murung. Mereka terlihat sedang  
berada di rumah Pretty. 
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Boy, yang menerima surat itu segera memamerkan kepada teman-temannya.  
Betapa bangganya dia. Foto itu dilihat terus-menerus sampai malam.  
Tiba-tiba Boy terperanjat dan setengah berteriak kepada teman satu  
kamarnya, "Perhatikan foto ini, Sam! Kalau mereka dalam posisi seperti  
ini, lalu siapa yang memotret?" 
 
[Sumber dari: Redaksi] 
 
      Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal,  
          tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.  
                       (Amsal 28:26)  
             < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+28:26 > 
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e-Humor edisi 2168 (27-2-2013) 

MANA TELURNYA 

e-Humor 
2168, Februari 2013 
 
Shalom, 
 
Anak yang cerdik sering menjadi kebanggaan orang tuanya. Orang-orang  
di sekitarnya mungkin juga merasa senang. Namun, berbeda dengan tokoh  
humor kita kali ini. Dia adalah anak yang cerdik, tapi kecerdikannya  
tidak membawa dampak positif bagi orang lain. Selamat menyimak. Tuhan  
memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik W. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2168. MANA TELURNYA 
 
Soni adalah anak yang terkenal cerdik. Namun, dia cenderung nakal.  
Suatu ketika, guru bahasa Indonesianya memberi tes mendadak. Soni yang  
dari tadi menjahili teman sebangkunya, mendapat kesempatan dites pada  
urutan pertama. 
 
Guru : Soni, silakan buat satu kalimat menggunakan kata `telur`! 
 
Karena dari tadi dia tidak memerhatikan, maka dia gelagapan menjawab  
pertanyaan yang dilontarkan. 
 
Soni : Ya, Bu. "Saya memakan sepotong kue tadi pagi." 
 
Guru : Lho, mana `telur`-nya! 
 
Siswa: Di dalam kue, Pak. 
 
[Sumber kiriman dari: Redaksi] 
 
       Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, 
           tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya.  
                        (Amsal 14:8)  
            < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+14:8 > 
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e-Humor edisi 2169 (1-3-2013) 

BAPAK PENDETA TIDAK DATANG 

e-Humor 
2169, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Selamat berjumpa kembali. :) Sudah siap menikmati humor hari ini?  
Kiranya, menghibur dan memberkati ya. :) Jangan lupa, bagikanlah  
sukacita Anda juga kepada sesama yang membutuhkan. Menceritakan  
kembali humor-humor dari e-Humor bisa menjadi salah satu cara yang  
memberkati bagi sesama kita. Selamat berbagi dan bersukacita. :) 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Davida 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2169. BAPAK PENDETA TIDAK DATANG 
 
Dalam sebuah pertemuan keluarga, tuan rumah tampak gelisah. Pasalnya,  
jam makan malam sudah hampir tiba, tetapi Pak Pendeta belum juga  
hadir. Tuan rumah pun mendekati MC dan berbisik, "Maukah Bapak  
langsung memimpin doa ucapan syukur karena Bapak Pendeta tidak  
datang?" 
 
Sang MC mengangguk, lalu mengajak jemaat berdiri dan berkata, "Saudara  
sekalian, mari kita mengucap syukur karena Bapak Pendeta tidak  
datang." 
 
[Sumber diambil dari: Manna Sorgawi, Desember 2007] 
 
Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu; arti  
perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang  
dimaksudkan.  
                            (Lukas 18:34) 
             < http://alkitab.sabda.org/?Lukas+18:34 > 
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 162: "Menurut Injil Yohanes, siapakah bapa segala  
dusta?" 
 
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Iblis 
- Tuti Karolina < tutik@technip.com > = yudas iskaryot  
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = IBLIS jelek, ya kaann? :) 
- Dipto < diptosn(at)xxx > = iblis 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = iblis  
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Iblis bapa segala dusta   
  (Yoh 8:44) 
- Joab Tamunu < paniki_82(at)xxx > = iblis 
- Lian Ozax < zax_op(at)xxx > = iblis 
- Yoshua Patadungan < jpatadungan(at)xxx > = IBLIS 
 
Jawaban e-Humor: Iblis (Yohanes 8:44) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu.  Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 163: "Khotbah nabi ini menyebabkan orang-orang Niniwe  
berpuasa. Siapakah dia?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
  

http://alkitab.mobi/?Yoh+8:44
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e-Humor edisi 2170 (4-3-2013) 

PENIPU TERTIPU 

e-Humor 
2170, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Orang yang berbicara tidak jujur, suatu saat kebohongannya pasti akan  
diketahui juga. Seperti kisah tokoh humor kali ini. Seorang penipu  
yang menggunakan banyak alasan untuk tidak mengakui perbuatannya,  
akhirnya malah mengakui perbuatannya secara "tidak sadar". Bagaimana  
kisahnya? Langsung simak saja humornya!  
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Santi T. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2170. PENIPU TERTIPU 
 
Bejo, seorang penipu, tertangkap polisi karena menipu Karman,  
temannya. Terjadilah dialog pemeriksaan seperti ini. 
 
Polisi: Apakah Saudara Bejo telah menipu Saudara Karman? 
Bejo  : Sumpah, Pak. Saya tidak menipu Saudara Karman. 
Polisi: Sekali lagi saya tanya, apakah Saudara Bejo menipu Saudara  
        Karman? 
Bejo  : Sekali lagi juga sumpah mati, Pak, saya tidak menipu. Apalagi  
        Karman `kan teman saya sendiri. 
Polisi: Baik kalau begitu tunggu di luar. Saya akan memproses yang  
        lain. 
 
Setelah beberapa waktu lamanya, polisi memanggil Bejo, tetapi dengan  
cara lain. 
 
Polisi: Yang telah menipu Saudara Karman segera masuk! 
Bejo  : Ya, Pak ... Saya ada di sini! 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Buku 110 Humor Penyegar Jiwa 3, 78] 
 

Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri 
sendiri, janganlah kamu memegahkan diri 

dan janganlah berdusta melawan kebenaran! 
(Yakobus 3:14) < http://alkitab.sabda.org?Yakobus+3:14 > 
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e-Humor edisi 2171 (6-3-2013) 

KARAKTER YUDAS 

e-Humor 
2171, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Pernahkah Anda bermain drama di gereja? Ketika bermain drama, 
kebanyakan orang akan memilih peran protagonis daripada antagonis. 
Mereka ingin memerankan orang yang baik karena tokoh itu disukai 
banyak orang. Demikian juga dengan kisah humor kita kali ini. Tokoh 
kita kali ini menolak untuk berperan sebagai Yudas. Hm ... kira-kira 
apa ya alasannya sehingga ia menolak peran itu? Mari kita simak 
bersama kisahnya. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2171. KARAKTER YUDAS 
 
Sutradara: Bontor, mengapa kamu tidak mau memerankan tokoh Yudas dalam 
           pementasan kita nanti? Padahal Tonton saja mau menjadi 
           tokoh Petrus. 
 
Bontor   : Masalahnya, Tonton itu memang keras kepala sehingga ia bisa 
           menjalani perannya dengan baik. 
 
Sutradara: Lha, memangnya kamu tidak bisa memerankan tokoh Yudas? 
 
Bontor   : Sebenarnya, saya bisa memerankannya, tetapi takut 
           melakukannya. Bukankah tokoh Yudas itu mata duitan? 
 
Sutradara: Takut? 
 
Bontor   : Saya juga mata duitan, jadi saya takut kalau nantinya 
           terlalu menjiwai peran itu. 
 
[Sumber diambil dan disunting seperlunya dari: 
 110 Humor Penyegar Jiwa 3, 9-10] 
 
  Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang 
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kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak 
nampak; tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada 

terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan 
dalam Allah." 

(Yohanes 3:20-21) < http://alkitab.sabda.org?Yohanes+3:20-21 > 
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e-Humor edisi 2172 (8-3-2013) 

KESOPANAN 

e-Humor 
2172, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Sebagai orang tua, kita dituntut untuk mengajarkan hal-hal baik dan  
benar kepada anak-anak kita. Anak merupakan tanggung jawab yang Tuhan  
berikan untuk kita didik sesuai firman-Nya. Tidak hanya orang tua,  
para guru, entah guru sekolah atau guru sekolah minggu, juga demikian.  
Namun sering kali, kita tidak sengaja mengajarkan hal yang tidak  
benar, contohnya seperti tokoh humor kita hari ini. Silakan menyimak,  
ya! 
 
Tuhan memberkati. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Tatik W. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2172. KESOPANAN 
 
Tom adalah anak yang rajin datang ke sekolah minggu. Guru sekolah  
minggunya selalu mengajarkan kejujuran pada murid-muridnya, mengingat  
bahwa tanpa diajari pun manusia cenderung berbohong. Suatu ketika, Tom  
diajak mengunjungi rumah salah satu teman PKK ibunya. 
 
Ibu: Tom, apel mana yang ingin kamu ambil? 
 
Tom: Yang paling besaarrr! 
 
Ibu: Hei, kau harus bersikap sopan dan mengambil yang kecil saja ...  
     (setengah berbisik). 
 
Tom: Mama, kata bu guru sekolah minggu, kita harus jujur, loh! 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#075] 
 
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang  
melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barangsiapa tinggal  

http://humor.sabda.org/
http://jt.nuaa.edu.cn/humor/lierong.html#075]


HUMOR 2013 
 

63 
 

         di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.  
                       (2 Yohanes 1:9)  
           < http://alkitab.sabda.org/?2Yohanes+1:9 > 
 
 
                              KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 163: "Khotbah nabi ini menyebabkan orang-orang Niniwe  
berpuasa. Siapakah dia?" 
 
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Nabi Yunus 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = yunus  
- "Herlina" < herlina(at)xxx > = Yunus 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = nabi Yunus   
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Nabi Yunus  ( Yunus 3:4-5)  
- Andrian < andrian0284(at)xxx > = Lucifer........... 
- Hendrik Joab Tamunu < tamunujoabhendrik(at)xxx > = Yunus 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Yunus. OK, 100 buat saya !!  :) 
- BENNI JAMES STEPEN < bennijamesstepen(at)xxx > = Nabi Yunus 
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = Nabi Yunus 
- Evie Sukiat < evie_sukiat(at)xxx > = Yunus 
- "telaga" < telaga(at)xxx > = Nabi Yunus 
 
Jawaban e-Humor: Yunus (Yunus 3:4-10)  
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Yuk jawab kuis edisi selanjutnya! 
 
Kuis minggu ini 164: "Siapakah rasul yang dibuang ke Pulau Patmos?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?2%20Yohanes+1:9
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e-Humor edisi 2173 (11-3-2013) 

PEMBUNUH KEJAM 

e-Humor 
2173, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Semua orang pernah berbohong. Bahkan, dari kecil pun manusia bisa  
berbohong walaupun tidak ada yang mengajari mereka untuk berbohong.  
Tokoh humor kita kali ini juga melakukan kebohongan. Meskipun ia  
adalah seorang pembunuh yang kejam, ternyata ia melakukan kebohongan  
yang lucu untuk ukuran seorang pembunuh. Ingin mengetahui dalam hal  
apa ia berbohong? Silakan simak cerita berikut ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2173. PEMBUNUH KEJAM 
 
Di sebuah persidangan kasus pembunuhan. 
 
Hakim: Dengan ini, saya nyatakan Anda bersalah karena telah membunuh  
       istri Anda dengan menggunakan martil hingga meninggal. 
 
Tono (salah seorang hadirin): Sialan kamu! 
 
Hakim: Anda juga dinyatakan bersalah karena telah membunuh mertua Anda  
       dengan menggunakan martil hingga meninggal. 
 
Tono : Sialan kamu! 
 
Hakim: Bapak yang duduk di sana, jika Anda terus berkata tidak sopan,  
       Anda akan saya tuntut karena menganggu jalannya persidangan. 
 
Tono : Maaf yang mulia, saya sangat kesal dengan terdakwa karena meski  
       sudah bertetangga selama 10 tahun, setiap kali saya meminjam  
       martil dari terdakwa, ia selalu menjawab, "Tidak punya." 
 
[Sumber kiriman dari: Septi Putra < s_s_putra(at)xxx >] 
 
                       Janganlah kamu mencuri,  
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             janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu  
                  berdusta seorang kepada sesamanya.  
                          (Imamat 19:11)  
            < http://alkitab.sabda.org/?Imamat+19:11 > 
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e-Humor edisi 2174 (13-3-2013) 

SALAH AMBIL 

 
e-Humor 
2174, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Tidak ada jaminan bahwa dengan mengikut Yesus, hidup kita akan selalu  
berjalan baik dan berkecukupan. Terkadang, hal yang terjadi justru  
sebaliknya, ujian dan pencobaan datang silih berganti. Namun, satu hal  
yang pasti: Ia selalu menopang kita dengan tangan kasih-Nya dan  
memberikan kedamaian dalam hati kita. Humor berikut ini bercerita  
mengenai pengalaman seorang misionaris yang dapat lolos dari  
kecelakaan pesawat yang mengalami kerusakan saat sedang mengudara.  
Simak humornya sekarang juga ya! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2174. SALAH AMBIL 
 
Seorang misionaris sedang dalam perjalanan menuju pedalaman Papua  
bersama seorang anggota pramuka dan pengusaha dengan menggunakan  
pesawat. Dalam perjalanan, mesin pesawat mengalami kerusakan dan tidak  
dapat diperbaiki. Si pilot pun berkata, "Di pesawat ini hanya ada tiga  
parasut. Saya ambil satu parasut terlebih dulu, untuk melaporkan  
kejadian ini." Ia mengambil parasut pertama, lalu terjun. 
 
Si pengusaha pun tidak tinggal diam, "Jika saya tewas, tidak ada yang  
membayar gaji anak buah saya. Jadi, saya harus terjun juga." Ia  
mengambil parasut kedua, lalu terjun. 
 
Si misionaris berkata kepada anggota pramuka, "Dik, saya sudah tua.  
Kalau pun mati, saya langsung masuk surga. Masa depan kamu masih  
panjang ... kamu ambil saja parasutnya." 
 
Si pramuka menjawab, "Pak pendeta tidak perlu khawatir. Kita masih  
bisa selamat -- parasutnya masih sisa dua `kok`. Tadi sebelum terjun,  
pengusaha salah ambil ... ransel saya yang dia ambil, bukan parasut." 
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[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://forumm.wgaul.com/showthread.php?t=66854] 
 
 
  Sebab Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan menjaga  
kakiku, sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan di hadapan  
                   Allah dalam cahaya kehidupan.  
                          (Mazmur 56:13) 
              < http://alkitab.sabda.org?Mazmur+56:13 > 
  

http://forumm.wgaul.com/showthread.php?t=66854%5d
http://alkitab.mobi/?Mazmur+56:13
http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+56:13
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e-Humor edisi 2175 (15-3-2013) 

SKORSING KARENA KETIDURAN 

 
e-Humor 
2175, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Apakah Anda pernah tertidur di tengah-tengah ibadah? Tokoh kita kali  
ini adalah tiga orang pelayan gereja dan mereka dipanggil menghadap  
penatua karena melanggar peraturan saat melayani, yaitu tertidur di  
tengah ibadah. Dari ketiga pelayan gereja itu ada seorang yang tidak  
mau menerima hukuman. Mengapa ia tidak mau dihukum? Mari, silakan baca  
keseluruhan ceritanya. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2175. SKORSING KARENA KETIDURAN 
 
Tiga orang pelayan gereja, Abel, Budi, dan Cipto, dihukum oleh para  
penatua karena melanggar peraturan saat melayani. 
 
Penatua : Abel, kamu dihukum 3 bulan skorsing karena ketiduran waktu  
          bermain piano saat ibadah. 
Abel    : (pasrah) Baik, Pak .... 
Penatua : Oke, lanjut. Budi, kamu dihukum 6 bulan skorsing karena  
          ketiduran waktu memimpin liturgi saat ibadah. 
Budi    : (pasrah banget) Saya terima Pak, memang saya bersalah. 
Penatua : Yang terakhir, Cipto, kamu dihukum 9 bulan skorsing. Oke  
          sekian! 
Cipto   : (protes) Loh, Bapak bagaimana sih? Mengapa saya dihukum?  
          Saya `kan tidak ketiduran waktu berkhotbah? 
Penatua : Kamu memang tidak ketiduran, tetapi orang-orang yang  
          mendengarkan khotbahmu jadi ketiduran ... termasuk Abel,  
          Budi, dan juga Saya! 
 
[Sumber disunting dari:  
http://humorgereja.tumblr.com/post/1002512178/skorsing-karena-ketiduran] 
 
   janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk;  

http://humor.sabda.org/
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                           (Amsal 6:4)  
         < http://alkitab.sabda.org?Amsal+6:4 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 164: "Siapakah rasul yang dibuang ke Pulau Patmos?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Hhmm,, gak salah lagi.. pasti  
  Yohanes. :) 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = paulus  
- "fitry sitorus" < fitry.sitorus(at)xxx > = YOHANES 
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Yohanes 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Yohanes 
- "TMI Hisar" < hisar(at)xxx > = Rasul Yohannes 
- Hendrik Joab Tamunu < tamunujoabhendrik(at)xxx > = yohanes 
- Kennedy Sirait < Kennedy.Sirait(at)xxx > = Yohanes (wahyu 1 : 9) 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Yohanes!!! O:-)  
- "Ruddi R. Rumengan" < ruddi.rumengan(at)xxx > = Rasul Yohanes  
  (Yohanes Markus) 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Yohanes. (why 1:9) 
 
Jawaban e-Humor: Rasul Yohanes (Wahyu 1:9) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 165: "Siapakah yang mengkritik perempuan yang  
meminyaki kaki Yesus?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Amsal+6:4
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http://alkitab.mobi/?wahyu+1
http://alkitab.mobi/?why+1:9
http://alkitab.mobi/?Wahyu+1:9
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e-Humor edisi 2176 (18-3-2013) 

MASIH GILA 

 
e-Humor 
2176, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Seorang dokter, khususnya dokter jiwa, memunyai cara yang berbeda-beda  
untuk membuktikan bahwa kondisi pasiennya sudah pulih seperti  
sediakala. Cara yang digunakan biasanya adalah dengan memperhadapkan  
pasien pada suatu situasi. Jika pasien dapat berpikir logis, maka ia  
bisa dinyatakan sembuh. Nah, tokoh dokter pada humor berikut inipun  
memunyai cara yang unik untuk mengetahui kesembuhan pasiennya! Kira- 
kira cara yang digunakan ampuh atau tidak, ya? Langsung simak yuk! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2176. MASIH GILA 
 
Setelah melakukan perawatan dan pengobatan kepada sejumlah pasien  
rumah sakit jiwa, seorang dokter yang terkenal sangat galak ingin  
mengetahui perkembangan pasiennya. Suatu siang, ia meminta kedua puluh  
pasiennya berkumpul di dekat sebuah kolam renang yang sengaja tidak  
diisi air. 
 
Dokter berseru, "Hari ini, saya mau cek apakah kondisi kalian sudah  
normal atau belum. Saya hitung sampai tiga, kalian semua terjun ke  
kolam renang! Jika tidak, saya akan memukul kalian." Dokter berpikir  
jika mereka benar-benar menceburkan diri, berarti mereka masih gila.  
"Oke, kita mulai. Satu ... dua ... tiga ...." Sekitar lima belas  
pasien langsung berlari dan menceburkan diri. Meski senang karena ada  
lima pasien yang tidak menceburkan diri, dokter pura-pura memarahi  
mereka. 
 
Dokter: Hai kalian, mengapa tidak lari? 
Pasien: Maaf, Pak Dokter, saya tidak suka dan tidak bisa berenang. 
Dokter: Kolam itu tidak dalam, kamu tidak akan tenggelam. Sekarang,  
        cepat lari! 
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Empat orang pasien segera berlari dan menceburkan diri. "Ternyata  
mereka masih gila," pikir dokter. Tetapi, dia senang karena masih ada  
satu pasien yang tidak berlari. Sambil masih berpura-pura marah,  
dokter mendekati pasien yang tersisa itu. 
 
Dokter: Mengapa tidak lari? Tidak bisa berenang juga? 
Pasien: Bisa Dok. 
Dokter: Terus kenapa tidak lari? Sekarang, lari atau saya pukul?  
        (bentak sang dokter) 
Pasien: Biar dokter pukul saya, saya tidak akan lari. Memangnya, saya  
        gila? 
Dokter: (Dengan wajah yang agak berseri dan menurunkan suara) Bagus,  
        berarti kamu sudah membaik sekarang. (Untuk memastikan, dokter  
        bertanya lagi) Coba jelaskan mengapa kamu tidak lari! 
pasien: Nggak ah, Dok, airnya dingin ... saya paling tidak tahan sama  
        air dingin. 
 
[Sumber kiriman dari: akselerasi net < akselerasi.net(at)xxx >] 
 
Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik dari pada mendengar  
                     nyanyian orang bodoh.  
                      (Pengkhotbah 7:5)  
           < http://alkitab.sabda.org?Pengkotbah+7:5 > 
  

http://alkitab.mobi/?Pengkhotbah+7:5
http://alkitab.sabda.org/?Pengkotbah+7:5
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e-Humor edisi 2177 (20-3-2013) 

IKAN BARONANG 

 
e-Humor 
2177, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Pernahkah Anda mendengar ungkapan `Pembeli Adalah Raja`? Ungkapan ini  
memberi kesan bahwa si penjual harus memberikan pelayanan terbaik  
kepada calon pembelinya. Namun, tentu saja tidak semua permintaan  
pembeli harus kita turuti. Apalagi bila si pembeli memunyai sifat yang  
menyebalkan, persis seperti tokoh humor di bawah ini. Penasaran?  
Langsung baca ke bawah ya! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2177. IKAN BARONANG 
 
Tukang ikan: Bu, ikan kembung segar nih! 
 
Pembeli    : Kecil-kecil begini, ini sih bukan kembung, tetapi kempis! 
 
Tukang ikan: (nyengir) Atau ini Bu, ikan belanak? 
 
Pembeli    : Heeellooww, ikan bukannya bertelur, Bang?! 
 
Tukang ikan mulai menahan jengkel. 
 
Pembeli    : Ee, sebetulnya saya mau cari ikan baronang, Bang! 
 
Tukang ikan: Heeellooow ... semua ikan dari dulu juga baronang, Bu.  
             Belum ada yang jalan kaki atau naik ojek, Buuu!!! 
 
[Sumber disunting dari:  
http://www.ceritakristen.org/ikan-baronang-humor] 
 

Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang 
benar diselamatkan oleh pengetahuan. 

(Amsal 11:9) < http://alkitab.sabda.org?Amsal+11:9 > 

http://humor.sabda.org/
http://www.ceritakristen.org/ikan-baronang-humor%5d
http://alkitab.mobi/?Amsal+11:9
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e-Humor edisi 2178 (22-3-2013) 

TANDA-TANDA PENUAAN 

e-Humor 
2178, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Seiring berjalannya waktu, usia kita pun akan bertambah. Bagi sebagian  
orang, pertambahan usia dan bertambah tua merupakan hal yang  
menakutkan. Namun jangan khawatir, kasih Tuhan tetap tak berubah dari  
dulu hingga sekarang. Ia tetap bisa memakai kita semua secara luar  
biasa, tak peduli berapa pun umur kita. Tetaplah menjadi berkat hingga  
usia senja! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2178. TANDA-TANDA PENUAAN 
 
- Anda dan gigi Anda tidak tidur bersama-sama lagi. 
- Anda berusaha meluruskan kerutan pada kaus kaki Anda,  
  kemudian tersadar bahwa Anda tidak mengenakan kaus kaki. 
- Ingatan Anda memendek dan keluhan Anda tidak ada habis-habisnya. 
- Anda duduk di kursi goyang, namun tidak dapat menggoyangkannya. 
- Yang bersinar dari mata Anda hanyalah pantulan matahari  
  pada lensa kacamata Anda. 
- Anda menghentikan semua kebiasaan buruk dan belum juga merasa baik. 
- Saat berlibur, energi Anda sudah terkuras sebelum uang Anda habis. 
- Anda tampak lebih sabar, padahal sebenarnya Anda sudah tidak peduli lagi. 
- Saat berulang tahun, Anda sangat ingin tidak diingatkan pada umur Anda. 
- Perlu waktu lebih lama untuk beristirahat daripada untuk merasa lelah. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senyum itu Dosa Ketawa Masuk Surga, halaman 
16 -- 17] 
 

Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku 
menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; 

Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. (Yesaya 46:4) 
<http://alkitab.sabda.org?Yesaya+46:4 > 
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 165: "Siapakah yang mengkritik perempuan yang meminyaki kaki 
Yesus?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = ck..ck..ck.. Yudas Iskariot broe.. 
- "Benedicta Eniwati" < benedictaeniwati(at)xxx > = Yudas iskariot.. 
- MArganda Kristianto Purba < mk.purba(at)xxx > = klo tidak salah Yudas Iskariot 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = petrus yaaaa  
- ida magdalena < idajanti_lh(at)xxx > = Yudas Iskariot  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Yudas Iskariot!!!  
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Simon orang Farisi ( Luk 7:36, 44) 
- Hendrik Joab Tamunu < tamunujoabhendrik(at)xxx > = perempuan berdosa (Luk 7:38) 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = orang Farisi 
- "Herlina" < herlina(at)xxx > = Yudas Iskariot 
- "TMI Hisar" < hisar(at)xxx > = judas 
- "Ruddi R. Rumengan" < ruddi.rumengan(at)xxx > = Yudas Iskariot 
 
Jawaban e-Humor: Yudas Iskariot (Yohanes 12:3-5) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 166: "Ia adalah anak Abraham dan Sara. Keturunannya  
melahirkan bangsa Israel yang kelak akan mewarisi tanah Kanaan dari  
Abraham. Ia hidup hingga usia 180 tahun. Siapakah dia?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
  

http://alkitab.mobi/?Luk+7:36
http://alkitab.mobi/?Luk+7:38
http://alkitab.mobi/?Yohanes+12:3-5
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e-Humor edisi 2179 (25-3-2013) 

PENDETA DAN POLISI 

e-Humor 
2179, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Apa yang akan Anda lakukan bila ketahuan membuat suatu kesalahan?  
Beberapa orang mungkin akan berusaha mencari alasan untuk membenarkan  
perbuatan mereka. Terkadang, kebiasaan mencari alasan disebabkan oleh  
keinginan menghindar dari segala bentuk tanggung jawab. Tokoh humor  
kita kali ini juga gemar mencari alasan. Apakah alasan yang  
disampaikannya bisa dipercaya? Simak humor berikut untuk  
mengetahuinya! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net >  
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2179. PENDETA DAN POLISI 
 
Dua orang pendeta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi.  
Mereka akhirnya diminta untuk berhenti oleh seorang polisi karena  
telah melaju melebihi kecepatan maksimum yang sudah ditetapkan. 
 
"Apa yang Anda lakukan? Anda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan  
tinggi." 
 
Salah satu Pendeta berkata, "Kami mengendarai sepeda motor ini hanya  
sekadar putar-putar ... lihatlah motor ini memang sangat bagus dan  
kencang larinya." 
 
Si Polisi menggeleng-gelengkan kepalanya, "Bagaimanapun juga, saya  
harus menilang Anda. Mengemudi seperti itu sangat membahayakan jiwa  
Anda. Bagaimana kalau Anda mengalami kecelakaan?" 
 
Pendeta itu berkata lagi, "Jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta kami." 
 
Si Polisi berkata, "Wah, kalau begitu saya harus benar-benar menilang  
Anda. Karena tiga orang dilarang berada dalam satu motor sekaligus." 
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[Sumber diambil dari: http://silviadeasysaragihs.wordpress.com/humor-rohani/]    
 
      Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN  
     akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.  
                                (Ulangan 5:11)  
                   < http://alkitab.sabda.org?Ulangan+5:11 > 
  

http://silviadeasysaragihs.wordpress.com/humor-rohani/%5d
http://alkitab.mobi/?Ulangan+5:11
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e-Humor edisi 2180 (27-3-2013) 

SIAPA YANG TERHEBAT 

e-Humor 
2180, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti sering melihat orang-orang 
yang saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan bahwa ia yang paling 
hebat. Hal yang sama terjadi dengan cerita kita kali ini. Namun, kali 
ini bukan manusia yang saling bersaing untuk mendapat sebutan paling 
hebat. Penasaran dengan isi ceritanya? Silakan simak cerita berikut 
ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2180. SIAPA YANG TERHEBAT 
 
Wikipedia   : Aku tahu semuanya. 
Facebook    : Aku kenal dengan semua orang. 
Google      : Aku punya semuanya. 
 
Mozilla     : Tanpa aku, kalian tidak bisa diakses. 
Explorer    : `Kan aku masih ada? 
Mozilla     : Apaan sih kamu, ganggu acara orang saja! 
 
Internet    : Sudah-sudah, jangan banyak omong kalian semua. Kalau tidak 
                 ada aku, kalian semua tidak bakal ada! 
 
Facebook    : Huh, yang paling sering dikunjungi `kan aku, jadi aku yang 
                 terbaik. 
Yahoo       : Facebook, ingat ... tanpa aku, kamu enggak akan bisa 
                 buat e-mail. 
Google      : Yahoo, tidak hanya kamu. Aku juga bisa buat e-mail. 
 
Internet    : Aku yang paling hebat. 
Komputer    : Aku paling dewa di sini. 
 
PLN         : Berisik kalian semua. Aku matiin nih listriknya. 
Genset      : Tenang aja ... `kan masih ada aku. 
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PLN         : Diem kamu! 
Pertamina   : Awas kalian semua, aku stop pasokan BBM baru tahu rasa .... 
Solar Cell  : Tenang ... selama masih ada saya, semuanya aman. 
 
Matahari     : Eittt! Enggak aku kasih sinar baru tahu rasa deh .... 
Air,Batubara, Petir, dll. : Tenang ... masih ada kami .... 
Bumi         : Kalau enggak ada aku, kalian pasti enggak akan ada. 
Jagad raya   : Kalian semua kalau enggak ada aku, 
                  kalian pasti enggak bakal ada. 
 
TUHAN        : Tanpa Saya, kalian semua tidak pernah ada .... 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: 
http://www.lokerseni.web.id/2011/12/cerita-lucu-kumpulan-humor-lucu-banget.html] 
 
 Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan 
ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 
                         (Yesaya 2:11) 
           < http://alkitab.sabda.org?Yesaya+2:11 > 
  

http://www.lokerseni.web.id/2011/12/cerita-lucu-kumpulan-humor-lucu-banget.html%5d
http://alkitab.mobi/?Yesaya+2:11
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e-Humor edisi 2181 (29-3-2013) 

GOLONGAN DARAH YESUS 

e-Humor 
2181, Maret 2013 
 
Shalom, 
 
Dia lahir untuk kami, 
Dia mati untuk kami, 
Dia bangkit bagi kami semua .... 
 
Itulah sepenggal lirik lagu pujian yang biasa dinyanyikan menjelang  
Paskah. Mari bersyukur karena Allah telah rela mengutus Anak-Nya yang  
Tunggal untuk mati bagi umat berdosa. Dosa kita telah dihapuskan oleh  
darah Yesus. Pada edisi kali ini, mari bersama-sama merenungkan kasih  
Allah, sekaligus menyimak humor spesial yang telah kami siapkan.  
Jangan lupa jawab kuisnya juga ya! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2181. GOLONGAN DARAH YESUS 
 
Boni : Tahukah kamu golongan darah Yesus? 
Nino : Tak mungkin ada yang tahu. Kamu tahu? 
Boni : Tentu saja. Golongan darah-Nya `O`. 
Nino : Bagaimana kamu tahu? 
Boni : `Kan disebutkan dalam Kidung Jemaat no. 36! 
          O ... darah Tuhanku. 
Nino : ?&%$%$%#%@*$! 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://tamaneden.heavenforum.org/t84-humor-
paskah] 
 
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu  
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,  
(Efesus 1:7) <http://alkitab.sabda.org?Efesus+1:7 > 
 
 
 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 166: "Berapa lama Henokh hidup di dunia?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Pastilah 365 tahun !! :)  
-"Benedicta Eniwati" < benedictaeniwati(at)xxx > = 365 tahun  
- Yuni Lam < yuni6028(at)xxx > = Henokh mencapai umur 365 thn....(Kejadian 5:23)  
- "Ricky Hutapea" < Ricky.Hutapea(at)xxx > = 365 tahun  
- "[C]ha[N]dr[A]_[F]" < chandraf(at)xxx > = 365 tahun (Kej 5:23)  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = 365 tahun lah! Mau berapa lagi! Sipp...!!  
- dipto < diptosn(at)xxx > = henokh hidup selama 365 tahun  
- "Anny S" <godwithanny5ms(at)xxx > = 365 Thn  (Kej 5:23)  
- "Ruddi R. Rumengan" <ruddi.rumengan(at)xxx > = Henokh (anak dari Yared, bapak 
dari  
   Metusalah) hidup selama 365 tahun.  
- Kasman Purba < kasmanpurba(at)xxx > = Kejadian 5:23  tiga ratus enam puluh lima 
tahun.  
- Hari Prasetio <hari_prasetio(at)xxx > = Dia hidupnya nggak lama kok, kan di salah  
  satu kitab, disebutkan bahwa umur manusia 120 tahun saja (di kitab  
  mana tuh, lupa, Amsal, Pengkhotbah, atau surat dari salah satu rasul  
  ya, wah lupa dan nggak bisa cari kembali). Jadi yang tertulis di PL  
  itu bertentangan atawa bahasa humornya "salah". Jadi, umur Henoch itu  
  = umur yang tertulis di PL dibagi 12, itu baru bener, karena orang di  
  jaman itu mengira bahwa 1 tahun = waktu yang dipakai oleh bulan untuk  
  purnama sampai purnama lagi. Demikian jawaban saya yang panjang lebar  
  tapi membingungkan.  
- Yunus Buana Patiku < numilersahtika(at)xxx > = 365 TAHUN 
 
Jawaban e-Humor: 365 tahun. 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 167: "Siapakah yang menggantikan Yudas Iskariot sebagai murid 
Yesus?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+5:23
http://alkitab.mobi/?Kej+5:23
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e-Humor edisi 2182 (1-4-2013) 

ENGGAK PUNYA SISIR 
e-Humor 
2182, April 2013 
 
Shalom, 
 
Beberapa waktu lalu, teman saya bercerita banyak hal tentang  
pengalamannya menjadi seorang guru. Menurutnya, menjadi guru ternyata  
bukanlah hal yang mudah. Tantangan yang dihadapinya adalah bagaimana  
materi yang ia sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa. Selain  
itu, ia juga harus melakukan pendekatan pada siswa untuk mengetahui  
karakter mereka. Pengalaman unik menjadi seorang "pahlawan tanpa tanda  
jasa" juga dialami oleh tokoh humor kita kali ini. Seperti apa kisah  
lucunya? Simak sekarang yuk! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2182. ENGGAK PUNYA SISIR 
 
Ibu Guru: Rambut kamu kenapa kusut banget, Jon? 
Jojon: Jojon tidak punya sisir, Bu. 
Ibu Guru: Kamu `kan bisa pinjam ibumu? 
Jojon: Ibu saya sudah lama meninggal, Bu. 
Ibu Guru: Kamu `kan bisa pinjam kakakmu? 
Jojon: Saya anak tunggal, Bu. 
Ibu Guru: Oalah, terus kamu tinggal sama siapa? 
Jojon: Sama Bapak. 
Ibu Guru: Nah, `kan kamu bisa pinjam sisir bapakmu. 
Jojon: Bapak saya botak, Bu Guru. 
Ibu Guru: Arrrggggghhhh ... @!?*&*%@%?! 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://hiburan.kompasiana.com/humor/2013/02/25/sekedar-humor-awal-pekan-akhir-
bulan-537165.html] 
 

Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada TUHAN, kepada Allahku  aku 
berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong masuk ke 

telinga-Nya. (2 Samuel 22:7) <http://alkitab.sabda.org?2Sam+22:7> 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 166: "Berapa lama Henokh hidup di dunia?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Pastilah 365 tahun !! :)  
-"Benedicta Eniwati" < benedictaeniwati(at)xxx > = 365 tahun  
- Yuni Lam < yuni6028(at)xxx > = Henokh mencapai umur 365 thn....(Kejadian 5:23)  
- "Ricky Hutapea" < Ricky.Hutapea(at)xxx > = 365 tahun  
- "[C]ha[N]dr[A]_[F]" < chandraf(at)xxx > = 365 tahun (Kej 5:23)  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = 365 tahun lah! Mau berapa lagi! Sipp...!!  
- dipto < diptosn(at)xxx > = henokh hidup selama 365 tahun  
- "Anny S" <godwithanny5ms(at)xxx > = 365 Thn  (Kej 5:23)  
- "Ruddi R. Rumengan" <ruddi.rumengan(at)xxx > = Henokh (anak dari Yared, bapak 
dari  
   Metusalah) hidup selama 365 tahun.  
- Kasman Purba < kasmanpurba(at)xxx > = Kejadian 5:23  tiga ratus enam puluh lima 
tahun.  
- Hari Prasetio <hari_prasetio(at)xxx > = Dia hidupnya nggak lama kok, kan di salah  
  satu kitab, disebutkan bahwa umur manusia 120 tahun saja (di kitab  
  mana tuh, lupa, Amsal, Pengkhotbah, atau surat dari salah satu rasul  
  ya, wah lupa dan nggak bisa cari kembali). Jadi yang tertulis di PL  
  itu bertentangan atawa bahasa humornya "salah". Jadi, umur Henoch itu  
  = umur yang tertulis di PL dibagi 12, itu baru bener, karena orang di  
  jaman itu mengira bahwa 1 tahun = waktu yang dipakai oleh bulan untuk  
  purnama sampai purnama lagi. Demikian jawaban saya yang panjang lebar  
  tapi membingungkan.  
- Yunus Buana Patiku < numilersahtika(at)xxx > = 365 TAHUN 
 
Jawaban e-Humor: 365 tahun. 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 167: "Siapakah yang menggantikan Yudas Iskariot sebagai murid 
Yesus?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+5:23
http://alkitab.mobi/?Kej+5:23
http://alkitab.mobi/?Kej+5:23
http://alkitab.mobi/?Kejadian+5:23
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e-Humor edisi 2183 (4-4-2013) 

SUDAH TIGA KALI GAGAL 

e-Humor 
 
2183, April 2013 
 
Shalom, 
 
Latar belakang atau motivasi seseorang untuk masuk ke sekolah teologi  
ada bermacam-macam. Ada yang karena merasa Tuhan memanggilnya untuk  
menjadi hamba Tuhan, dan ada yang karena dorongan orang tua. Orang tua  
yang `berprofesi` sebagai hamba Tuhan biasanya ingin anaknya mengikuti  
jejaknya. Selain kedua hal itu, ada juga alasan-alasan yang lainnya.  
Tokoh kita kali ini juga ingin anaknya masuk ke sekolah teologi. Kira- 
kira apa ya alasannya? Mari kita simak bersama kisahnya. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2183. SUDAH TIGA KALI GAGAL 
 
Pak Yustinus protes ketika mengetahui anaknya, Yusuf, ditolak masuk  
Sekolah Tinggi Teologi (STT). "Tidak adil itu, mengapa Yusuf ditolak  
jadi mahasiswa teologi, bukankah ia ingin melayani Tuhan? Mengapa STT  
sendiri yang menjadi penghalang, bagaimana ini?" 
 
"Sudahlah, Pak Yustinus, bukankah Yusuf bisa mendaftarkan diri ke  
fakultas lain?" kata Pak Anton, temannya, menghibur. 
 
"Masalahnya, ia sudah tiga kali gagal UMPTN. Saya yang menganjurkannya  
masuk sekolah teologi saja," jawab Pak Yustinus enteng. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Pak Pendeta, Buatlah Jemaat Stres!, 10] 
 
     Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan  
    paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan  
         karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.  
            (1 Petrus 5:2) < http://alkitab.sabda.org?1Petrus+5:2 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?1%20Petrus+5:2
http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+5:2
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e-Humor edisi 2184 (6-4-2013) 

SERATUS PERSEN 

e-Humor 
2184, April 2013 
 
Shalom, 
 
Wah, sudah hari Jumat nih, tentu kita sudah bersiap-siap untuk  
berakhir pekan ya. Sambil menunggu `weekend`, yuk tertawa dulu lewat  
humor berikut ini. Memberikan 10 persen dari penghasilan kita tentu  
sudah biasa, tapi bagaimana ya kalau ada orang yang mau memberikan 100  
persen penghasilannya? Pasti hebat ya. Namun, apakah 100 persen itu  
berarti seluruh penghasilan kita? Yuk, kita saksikan kisah yang satu  
ini bersama-sama. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2184. SERATUS PERSEN! 
 
Seorang pengusaha, Pak Toni, datang kepada pendetanya, "Pak Pendeta,  
sesuai janji saya, jika proyek saya berhasil, 100 persen keuntungannya  
akan saya berikan buat pekerjaan Tuhan. Nah, terimalah 100 persen dari  
keuntungan saya." 
 
"Tapi Pak, bagaimana dengan kita? Masa semua keuntungan kita berikan  
buat pekerjaan Tuhan, kita makan apa?" kata sang istri setelah pulang  
dari rumah pendeta. 
 
"Ah! Jangan khawatir, Ma, yang saya berikan hanya 100 persen saja,  
sedangkan proyek itu keuntungannya 400 persen, kita masih untung 300  
persen." 
 
   Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,  
      kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan  
        berdasarkan apa yang tidak ada padamu. (2 Korintus 8:12)  
              <http://alkitab.sabda.org?2Korintus+8:12 > 
 
 
 
 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?2%20Korintus+8:12
http://alkitab.sabda.org/?2Korintus+8:12
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 167: "Siapakah yang menggantikan Yudas Iskariot  
sebagai murid Yesus?" 
 
- tamunujoabhendrik < tamunujoabhendrik(at)xxx > = matias 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = "MATIAS"  Kis 1:26. 
- Johannes Gondokusumo < j.a.gondokusumo(at)xxx > = Pengganti Yudas    
  Iskariot namanya Matias (Kisah Para Rasul 1: 26 ) dan menurut apa  
  yang saya baca di Wikipedia, Matias ini adalah Zakheus si pemungut  
  cukai (Lukas 19) 
- diana nilawati < dnilawati01(at)xxx > = Matias 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Matias.  
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Malkus  
 
Jawaban e-Humor: Matias (Kisah Para Rasul 1:23-26) 
 
Wah, terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 168:  
"Apakah nama lain dari Matius, si pemungut cukai itu?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
  

http://alkitab.mobi/?Kis+1:26
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+1:%2026
http://alkitab.mobi/?Lukas+19
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+1:23-26
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e-Humor edisi 2185 (8-4-2013) 

CARA MENGELUARKAN KACANG HIJAU DARI 
TELINGA 

e-Humor 
2185, April 2013 
 
Shalom, 
 
Saat kita berobat ke dokter, biasanya kita akan mendengarkan analisis  
dokter terhadap penyakit kita dan mendengarkan sarannya agar penyakit  
kita bisa segera sembuh. Namun, apa yang terjadi jika sang dokter  
memberikan solusi yang aneh dan terdengar konyol? Itulah yang dialami  
tokoh kita kali ini. Ingin tahu apa saran yang diberikan sang dokter  
kepadanya? Mari kita simak bersama kisahnya. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2185. CARA MENGELUARKAN KACANG HIJAU DARI TELINGA 
 
Seorang pasien berobat ke rumah sakit THT (Telinga Hidung  
Tenggorokan). Ia mengeluh kepada dokter spesialis karena gangguan pada  
telinganya. 
 
Pasien: Dok, telinga saya enggak sengaja kemasukan kacang hijau.  
        Sekarang jadi sakit banget. 
 
Dokter: Mari saya periksa. (Dokter itu menyorotkan lampu kecil pada  
        telinga si pasien dan memeriksanya dengan saksama.) 
 
Pasien: Bagaimana, Dok? 
 
Dokter: Wah, kasus yang sulit. Hanya ada dua cara untuk mengeluarkan  
        biji tersebut. 
 
Pasien: Apa, Dok? (Merasa semangat dan ada harapan.) 
 
Dokter: Cara yang pertama adalah operasi. Namun, biayanya dua juta. 
 
Pasien: Mahal amat sih, Dok! Ada yang gratis tidak, Dok? 
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Dokter: Cara yang kedua itu gratis! Anda cukup bersabar saja! 
 
Pasien: Wah, boleh tuh, Dok. Bersabar bagaimana maksud Dokter? 
 
Dokter: Maksud saya, siram saja telinga Anda dua kali sehari. Setiap  
        pagi, panas-panaskan di sinar matahari. Nah, di sini Anda harus  
        bersabar! Setelah kecambahnya bertumbuh, baru cabutlah! 
 
Pasien: #$%$#@#*&^% 
 
[Sumber disunting dari kiriman:  
Septi Sawandi Putra, S.Farm., Apt. < s_s_putra(at)xxx >] 
 

Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang 
kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, 

karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. (Matius 10:8) 
<http://alkitab.sabda.org?Matius+10:8 > 
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KUIS HUMOR 

Kuis minggu lalu 167: "Siapakah yang menggantikan Yudas Iskariot  
sebagai murid Yesus?" 
 
- tamunujoabhendrik < tamunujoabhendrik(at)xxx > = matias 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = "MATIAS"  Kis 1:26. 
- Johannes Gondokusumo < j.a.gondokusumo(at)xxx > = Pengganti Yudas    
  Iskariot namanya Matias (Kisah Para Rasul 1: 26 ) dan menurut apa  
  yang saya baca di Wikipedia, Matias ini adalah Zakheus si pemungut  
  cukai (Lukas 19) 
- diana nilawati < dnilawati01(at)xxx > = Matias 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Matias.  
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Malkus  
 
Jawaban e-Humor: Matias (Kisah Para Rasul 1:23-26) 
 
Wah, terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 168:  
"Apakah nama lain dari Matius, si pemungut cukai itu?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
  

http://alkitab.mobi/?Kis+1:26
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+1:%2026
http://alkitab.mobi/?Lukas+19
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+1:23-26
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e-Humor edisi 2186 (10-4-2013) 

BERIMANLAH ANAKKU 

[e-Humor] 2186 April/2013 
 
e-Humor 
2186, April 2013 
 
Shalom, 
 
Terkadang, orang meremehkan suatu masalah yang sedang dihadapi orang  
lain tanpa mencoba untuk menempatkan diri pada situasi orang tersebut.  
Namun, ketika ia mengalami apa yang dialami oleh orang tersebut, ia  
baru menyadari bahwa masalah itu tidak seremeh yang ia kira. Tokoh  
kita kali ini, seorang pendeta, juga melakukan hal itu. Bagaimana  
ceritanya? Mari kita simak bersama. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2186. BERIMANLAH ANAKKU 
 
Untuk yang kesekian kalinya, Ibu Santi datang menemui pendetanya untuk  
mengeluhkan hal yang sama, "Saya sangat takut Pak Pendeta. Suami saya  
terus mengancam akan membunuh saya kalau saya datang ke gereja Anda." 
 
Dengan perasaan bosan karena laporan itu sudah yang kesekian kalinya,  
sang pendeta menjawab, "Ya ... ya ... ya, saya akan terus berdoa untuk  
Ibu. Namun, Ibu harus memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan  
menjaga Ibu." 
 
"Oh, tentu saja Pak Pendeta, Tuhan sudah melindungi saya sejauh ini,  
tetapi ..." muka Ibu Santi terlihat lebih cemas dari biasanya. 
 
"Kenapa, Bu?" tanya sang pendeta. 
 
"Kali ini, suami saya mengancam akan membunuh ANDA!" 
 
"Baiklah," kata sang pendeta, "Saya rasa sudah waktunya Ibu mencoba  
gereja baru di ujung jalan sana." 
 
 

http://humor.sabda.org/
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Sumber diambil dan diterjemahkan dari:  
http://jokes.christiansunite.com/Faith/Have_Faith_My_Child.shtml] 
 
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada  
                 kekuatan Allah. (1 Korintus 2:5)  
            < http://alkitab.sabda.org?1Korintus+2:5 > 
  

http://jokes.christiansunite.com/Faith/Have_Faith_My_Child.shtml%5d
http://alkitab.mobi/?1%20Korintus+2:5
http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+2:5
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e-Humor edisi 2187 (12-4-2013) 

JANGAN PANGGIL AYAH LAGI 

[e-Humor] 2187 April/2013 
 
e-Humor 
2187, April 2013 
 
Shalom, 
 
Orang tua harus bisa mendidik anaknya dengan baik. Ia harus menanamkan  
budi pekerti, kedisiplinan, kemandirian, dan sebagainya sehingga  
anaknya dapat menjadi sosok yang berguna di kemudian hari. Tentunya,  
hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Jangan sampai karena didikan  
yang salah, si anak menjadi nakal dan bandel. Persis seperti humor di  
bawah ini. Sang ayah memberi peringatan tegas kepada anaknya, berharap  
si anak tidak lagi mendapat nilai jelek. Namun, yang terjadi memang  
berbeda jauh dari harapan. Sabar ya, Ayah! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2187. JANGAN PANGGIL AYAH LAGI 
 
Seorang ayah terlihat sedang menasihati anak lelakinya yang bandel.  
Nah, anaknya ini, sudah menunggak alias tidak naik kelas dua kali  
berturut-turut. Akhirnya, sang ayah pun habis kesabaran. Ia pun  
memberikan ultimatum. 
 
Ayah : Nak, kalau ujian kali ini nilai kamu "kebakaran" lagi, jangan  
            coba-coba panggil aku AYAH lagi!! 
 
Anak : Baik, Yah .... 
 
Keesokan harinya, sang ayah bertanya pada anaknya. 
 
Ayah : Gimana hasil ujian kamu, Nak? 
 
Anak : Hancur, Bro!! 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://c4pede.blogspot.com/] 

http://humor.sabda.org/
http://c4pede.blogspot.com/%5d
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Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina  
            ibumu kalau ia sudah tua. (Amsal 23:22)  
           < http://alkitab.sabda.org?Amsal+23:22 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 168: "Apakah nama lain dari Matius, si pemungut cukai  
itu?" 
 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Lewi. Susah juga ya sampe harus  
  membandingkan dua kitab injil...  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Lewi  
- tamunujoabhendrik < tamunujoabhendrik(at)xxx > = Lewi  
- Evie Sukiat < evie_sukiat(at)xxx > = Lewi 
 
Jawaban e-Humor: Lewi (Lukas 5:27-32) 
 
Wah, terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 169: "Siapakah nama ibu Musa?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
 
 
STOP PRESS: PUBLIKASI E-DOA: MELENGKAPI PENDOA KRISTEN 
 
Apakah Anda seorang pendoa? Anda membutuhkan sumber-sumber bahan untuk  
melengkapi pelayanan doa Anda? Anda membutuhkan pokok-pokok doa setiap  
hari? 
 
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > menerbitkan Publikasi e-Doa  
< http://sabda.org/publikasi/e-doa/arsip/ > untuk memperlengkapi  
pelayanan doa Anda. Dapatkan berbagai renungan, artikel, kesaksian,  
dan inspirasi dari tokoh-tokoh pendoa dalam e-Doa. Publikasi e-Doa  
rindu untuk memperkaya pendoa Kristen Indonesia dalam kehidupan  
rohani, memberikan memberikan inspirasi, dan penguatan iman. 
 

http://alkitab.mobi/?Amsal+23:22
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+23:22
http://alkitab.mobi/?Lukas+5:27-32
http://ylsa.org/
http://sabda.org/publikasi/e-doa/arsip/
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Cara berlangganan mudah dan GRATIS! Kirimkan alamat e-mail Anda ke:  
< doa(at)sabda.org > atau < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org >  
Dengan menjadi pelanggan e-DOA, otomatis Anda telah menjadi pelanggan  
untuk pokok-pokok doa dari Open Doors, 40 Hari Doa bagi Bangsa-Bangsa,  
dan Kalender Doa SABDA (KADOS). Bergabunglah sekarang juga! 
 
Untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap, kunjungi situs Doa  
di: < http://doa.sabda.org > 
  

http://doa.sabda.org/
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e-Humor edisi 2188 (15-4-2013) 

TIP AGAR TIDAK TERTIDUR DI GEREJA 

[e-Humor] 2188 April/2013 
 
e-Humor 
2188, April 2013 
 
Shalom, 
 
Pernahkah Anda merasa mengantuk saat sedang mengikuti ibadah di  
gereja? Pasti ada banyak alasan mengapa mata Anda terasa begitu  
`berat` ya. Salah satunya mungkin karena khotbah dan gaya berbicara  
pendeta yang seperti mendongeng dan meninabobokan ... hehehe. Nah,  
humor berikut ini menghadirkan tip lucu supaya Anda tidak tertidur di  
gereja. Bersediakah Anda mempraktikkannya? :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2188. TIP AGAR TIDAK TERTIDUR DI GEREJA 
 
- Pakai alarm antikantuk yang biasa dipakai oleh sopir-sopir jarak  
  jauh yang dipasang di telinga. Jika kepala mulai doyong, alarm akan  
  berbunyi. 
 
- Cari target atau orang lain yang juga sering mengantuk dan tertidur.  
  Perhatikan semua gerakannya, maka Anda akan tersenyum-senyum sendiri  
  ketika melihat kepalanya terkantuk-kantuk. 
 
- Janji pada diri sendiri kalau saya melenggut (terkantuk) sekali,  
  saya akan menambah kolekte Rp 100.000,-. Dua kali melenggut, tambah Rp  
  200.000,- dst.. 
 
- Untuk cara yang lebih murah, bilang pada orang yang duduk di sebelah  
  Anda, "Tolong colek saya kalau saya tertidur, sekali colek saya kasih  
  Anda Rp 10.000,-. 
 
- Begitu Anda sudah duduk, pasang sensor infrared di sekitar tubuh  
  Anda. 
 

http://humor.sabda.org/
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[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Agustus 2007] 
 
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi  
            berjaga-jaga dan sadar. (1 Tesalonika 5:6)  
           < http://alkitab.sabda.org?1Tesalonika+5:6 > 
  

http://alkitab.mobi/?1%20Tesalonika+5:6
http://alkitab.sabda.org/?1Tesalonika+5:6
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e-Humor edisi 2189 (17-4-2013) 

SATU PERTANYAAN SAJA 

[e-Humor] 2189 April/2013 
 
e-Humor 
2189, April 2013 
 
Shalom, 
 
Setiap manusia pasti pernah mengalami musibah atau kecelakaan. Namun,  
sebisa mungkin kita berhati-hati agar musibah itu tidak menimpa kita.  
Jika kita sudah berhati-hati dan Tuhan masih mengizinkan musibah itu  
datang, tetaplah bersyukur. Semoga saja tokoh humor kita kali ini bisa  
mensyukuri musibah yang menimpanya. Musibah apakah itu? Langsung saja  
kita cek ke TeeKaaPee .... 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2189. SATU PERTANYAAN SAJA 
 
Seorang pasien yang baru saja keluar dari Instalasi Gawat Darurat  
(IGD) menanyakan keadaannya kepada seorang anggota keluarganya. 
 
"Luka Bapak memang parah. Kedua kaki Bapak patah. Lengan Bapak pun  
patah, bahkan tulang siku lepas dari persendiannya. Empat gigi Bapak  
tanggal. Apa lagi yang ingin Bapak tanyakan?" jawab anaknya yang  
menungguinya. 
 
"Satu pertanyaan saja," sahut Bapak itu dengan muka merah padam,  
"Siapa yang mengeringkan kolam renang di rumah kita semalam?" 
 
[Sumber diambil dari: Humor Penyegar Jiwa 3, 74] 
 
Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap  
dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam  
jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang,  
kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. (Pengkhotbah 9:12)  
         < http://alkitab.sabda.org?pengkhotbah+9:12 > 
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e-Humor edisi 2190 (19-4-2013) 

APAKAH ANDA TUHAN? 

[e-Humor] 2190 April/2013 
 
e-Humor 
2190, April 2013 
 
Shalom, 
 
Definisi `Tuhan` bagi setiap orang pasti berbeda. Untuk seorang anak  
yang masih polos, definisinya mungkin akan sesederhana ini: "Tuhan  
adalah Pencipta segalanya". Anak kecil lainnya beranggapan bahwa Tuhan  
adalah Seorang yang baik, yang selalu menolong kita dalam setiap  
masalah. Lalu, apakah definisi Tuhan bagi Anda? Kami berharap, selain  
terhibur lewat humor berikut ini, Anda pun dapat memetik pelajaran  
untuk direnungkan. Selamat menyimak! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2190. APAKAH ANDA TUHAN? 
 
Suatu hari pada musim dingin, seorang anak jalanan kedinginan di  
pinggir jalan. Anak itu sedang berjalan tanpa sepatu. Seorang wanita  
yang melihatnya merasa kasihan, lalu menghampirinya. Anak tersebut  
dibawa ke toko sepatu dan dibelikan sepatu yang sesuai. 
 
"Baiklah, sekarang kau bisa pulang ke rumahmu," kata wanita itu. 
 
Anak itu menatap wanita tersebut, lalu bertanya, "Apakah Anda adalah  
Tuhan seperti yang sering diceritakan orang-orang?" 
 
"Bukan, Nak. Saya hanyalah salah satu anak-Nya ...," wanita itu  
menjawab dengan tersenyum. 
 
Anak itupun balik tersenyum, lalu berkata, "Benar `kan dugaan saya,  
Anda pasti memiliki hubungan keluarga dengan-Nya!" 
 
[Sumber diterjemahkan dari: http://jokes.christiansunite.com/God/Are_You_God.shtml] 
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Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun telah menderita  
untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu  
mengikuti jejak-Nya. (1 Petrus 2:21) <  
http://alkitab.sabda.org?1Petrus+2:21 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 169: "Siapakah nama ibu Musa?" 
 
- "fitry sitorus" < fitry.sitorus(at)xxx > = Yokebet 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Yokhebed...{^_^} 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = perempuan Lewi 
 
Jawaban e-Humor: Yokhebed 
 
Wah, terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 170: "Siapakah yang mati karena jatuh dari jendela  
tingkat ketiga pada saat Paulus berbicara di ruang atas, tempat mereka  
berkumpul?" 
 
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! 
 
 
STOP PRESS: FACEBOOK e-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 
  

http://alkitab.mobi/?1%20Petrus+2:21
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e-Humor edisi 2191 (22-4-2013) 

APANYA YANG EMANSIPASI?? 

 
[e-Humor] 2191 April/2013 
 
e-Humor 
2191, April 2013 
 
Shalom, 
 
Pada 21 April 1879, lahirlah seorang yang nantinya menjadi tokoh  
penggiat emansipasi wanita di Indonesia. Melalui keberanian, cita- 
cita, dan ide-ide dari R.A. Kartini -- nama tokoh itu --, para wanita  
dapat menikmati apa yang orang-orang sebut sebagai persamaan hak.  
Semoga semangat perjuangan R.A. Kartini, dapat mengilhami seluruh  
wanita di Indonesia di era modern ini. Selamat memperingati Hari  
Kartini, sekaligus menyimak humor spesial berikut ini! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2191. APANYA YANG EMANSIPASI? 
 
Senin pagi, seperti biasanya, keluarga Pak Helmi bersiap-siap memulai  
aktivitasnya. Berangkatlah pak Helmi, istri, dan kedua anaknya dengan  
menggunakan mobil. Tempat kerja Pak Helmi, istri, dan lokasi sekolah  
anak-anak berada di jalur yang sama. Jadi, Pak Helmi selalu  
mengantarkan anaknya dahulu ke sekolah, mengantar istrinya bekerja,  
baru kemudian ia ke kantornya. 
 
Dalam perjalanan, Pak Helmi dan istrinya bercakap-cakap. 
 
"Pi, tahu nggak hari ini hari apa?" tanya Bu Tyas. 
 
"Hari Senin, Mi," jawab Pak Helmi. 
 
"Iya, Mami tahu. Maksudnya, tahu enggak ada perayaan apa hari ini?"  
tanyanya lagi. 
 
"Mmm ... apa ya, Mi?" jawab Pak Helmi sambil balik bertanya. 
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"Duh Papi, kok enggak tau?? Hari ini `kan Hari Kartini!" jawab Bu  
Tyas. 
 
"O iya ya ...," kata Pak Helmi sambil mengangguk-angguk. 
 
"Kartini tuh hebat ya, Pi, berkat dia, wanita bisa disejajarkan dengan  
pria. Wanita bisa bekerja, ada yang jadi polisi, dokter, guru, bahkan  
presiden. Hebat `kan Pi??" cerita bu Tyas. 
 
"Mmm ... iya Mi, hebat ...," jawab Pak Helmi singkat. 
 
"Semuanya karena adanya emansipasi wanita, Pi. Jadinya, enggak ada  
pekerjaan pria yang enggak bisa dikerjakan oleh wanita," lanjut Bu  
Tyas bercerita dengan bangganya. 
 
Sambil asyik bercerita, mobil Pak Helmi berhenti tiba-tiba, mogok. 
 
"Wah gawat, mobilnya mogok, Mi ...," kata Pak Helmi. 
 
"Sini Pi, biar Mami yang nyetir, Papi coba dorong ...," kata Bu Tyas. 
 
Sambil keluar dari mobilnya, Pak Helmi menggerutu. 
 
"Uhhh! Katanya emansipasi!! Giliran dorong mobil, emansipasinya  
hilang!!!" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://hiburan.kompasiana.com/humor/2010/04/21/humor-emansipasi- 
wanita-katanya-123597.html] 
 
Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah  
tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. (1 Korintus 10:24) <  
http://alkitab.sabda.org?1Korintus+10:24 > 
 
 
STOP PRESS : PEMBUKAAN KELAS PESTA GURU SEKOLAH MINGGU (GSM) 
PERIODE JULI/AGUSTUS 2013 
 
Anda guru sekolah minggu? Anda terbeban dalam pelayanan anak? Anda  
ingin terus diperlengkapi dalam melayani di sekolah minggu? Anda rindu  
mengembangkan talenta Anda dalam bidang pelayanan anak untuk kemuliaan  
nama Tuhan? 
 
Yayasan Lembaga SABDA kembali membuka kelas Guru Sekolah Minggu (GSM)  
periode Juli/Agustus 2013 melalui program Pendidikan Studi Teologi  
Awam (PESTA) bagi Anda yang terlibat dan terbeban dalam pelayanan  
anak. Diskusi akan dilakukan melalui milis diskusi (email) dan akan  

http://hiburan.kompasiana.com/humor/2010/04/21/humor-emansipasi-
http://alkitab.mobi/?1%20Korintus+10:24
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berlangsung mulai tanggal 15 Juli -- 23 Agustus 2013. 
 
Daftarkanlah diri Anda sekarang juga ke Admin PESTA di < kusuma(at)in- 
christ.net >. Pendaftaran ditutup pada tanggal 10 Juni 2013. Jangan  
lewatkan kesempatan ini karena kelas terbatas hanya untuk 20 orang  
peserta saja. Tidak dipungut biaya! 
 
Untuk melihat materi yang akan dipelajari dalam kelas PESTA GSM ini,  
silakan mengakses URL berikut ini. 
 
==> http://pesta.sabda.org/gsm_sil 
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e-Humor edisi 2192 (24-4-2013) 

TIP AGAR TELEPON GENGGAM TIDAK DICURI 

 
[e-Humor] 2192 April/2013 
 
e-Humor 
2192, April 2013 
 
Shalom, 
 
Pada zaman serba modern ini, telepon genggam bukan lagi sebuah barang  
mewah. Setiap orang pasti punya telepon genggam. Baik telepon genggam  
yang "qwerty" atau yang layarnya bisa disentuh tangan ... hehehe.  
Masih tentang telepon genggam, beberapa bulan yang lalu, teman saya  
kehilangan telepon genggam miliknya. Saya pun mencari tip supaya  
telepon genggam saya tidak hilang atau dicuri. Mau tahu tipnya?  
Berikut cuplikannya. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2192. TIP AGAR TELEPON GENGGAM TIDAK DICURI 
 
- Pasang alarm sensor suara, infrared, getaran, ultrasonik, dsb., di   
  sekitar telepon genggam. 
 
- Taruh telepon genggam di rumah, minta istri kirim pesan lewat  
  "pager", yang isinya, "Cepat pulang karena telepon genggamnya  
  berbunyi." 
 
- Kamuflase telepon genggam, misalnya dibungkus daun pisang, biar  
  dikira pepesan. 
 
- Beli telepon genggam mainan di lampu merah, pajang di dashboard  
  mobil, sementara telepon genggam yang asli disembunyikan. 
 
- Pakai telepon genggam 3 in 1, maksudnya satu HP untuk tiga orang,  
  selain irit, banyak yang menjaga dan juga bermanfaat untuk menjalin  
  kekompakan antarteman karena ke mana-mana harus sama-sama. 
 
- Pilihlah telepon genggam model lama yang ukurannya sebesar gajah.  
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  Telepon genggam model begini akan gampang melacaknya karena sudah  
  jarang yang punya. 
 
- Telepon genggamnya dikasih rantai ... begitu saja kok repot .... 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, April 2007] 
 
Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun?          
                            (Amsal 27:24)  
                < http://alkitab.sabda.org?Amsal+27:24 > 
 
 
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 
  

http://alkitab.mobi/?Amsal+27:24
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e-Humor edisi 2193 (26-4-2013) 

SALAH TEMPAT 

[e-Humor] 2193 April/2013 
 
e-Humor 
2193, April 2013 
 
Shalom, 
 
Hai pelanggan e-Humor! Senang sekali redaksi masih bisa menyuguhkan  
humor seru di hari-hari terakhir pada bulan April ini. Meskipun telah  
memasuki "tanggal tua", semangat Anda jangan sampai ikut mengendur ya!  
Nah, untuk menambah semangat Anda, simak humor edisi ini ya. Supaya  
tambah bersemangat lagi, jawab yuk kuisnya. Selamat menikmati sajian  
kami! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2193. SALAH TEMPAT 
 
Seorang kakek pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dokter  
bertanya kepada kakek itu, "Apakah Anda masih sering terbangun pada  
malam hari untuk buang air kecil?" 
 
Kakek itu menjawab, "Ya masih, tetapi Tuhan menolong saya hari-hari  
ini. Ketika saya mau masuk ke toilet, Tuhan yang menyalakan lampunya.  
Saat saya keluar, Tuhan sendiri yang mematikan lampu toiletnya." 
 
Dokter itu sangat terkejut, "Benarkah?" 
 
Setelah selesai pemeriksaan, dokter tersebut memanggil istri si kakek  
yang dari tadi menunggu di luar. 
 
"Semuanya sehat dan baik. Namun, tadi si kakek bersaksi, ia bercerita  
bahwa Tuhan menolongnya menyalakan dan mematikan lampu toilet setiap  
malam," jelas si dokter. 
 
Si nenek menjawab, "Oh, pasti dia salah masuk lagi ke kulkas." 
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[Sumber diambil dan diterjemahkan dari:  
http://jokes.christiansunite.com/Old_Folks/The_Blinking_Light.shtml] 
 
                TUHAN akan menjaga keluar masukmu,  
               dari sekarang sampai selama-lamanya.  
                        (Mazmur 121:8)  
            < http://alkitab.sabda.org?Mazmur+121:8 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 170: "Siapakah yang mati karena jatuh dari jendela tingkat ketiga  
pada saat Paulus berbicara di ruang atas, tempat mereka berkumpul?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Eutikhus Om.. :) 
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = Kis 20:9 Seorang muda bernama Eutikhus 
- "fitry sitorus" < fitry.sitorus(at)xxx > = Eutikhus 
- Yohanes < yohanes(at)xxx > = EUTHIKUS 
- Tjandra <vtjandra(at)xxx > = Euthikus 
- < optimisanidaeli(at)xxx > = Eutikhus 
- "Donny J Ishak" < donny.n.lois(at)xxx > = Eutikhus 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = Eutikhus 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Eutikhus. 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Eutikhus  Kis 20:9 
- Maria < myaprina(at)xxx > = Menurut Kisah pr Rasul 20:7-12,  
  orang muda itu namanya Euthikus. Tapi dia ga mati loh, dia ngantuk berat  
  sampe ketiduran trus jatuh dehhh...hahahahaaaaa.... 
  kotbahnya Paulus nge-bete-in kali ya.... 
- dameria chrizty < dameriachrizty(at)xxx > = Euthikus menurut Kis 20:9 
- anastasia saragih < tinkerbel_srgh(at)xxx > = Seorang muda bernama Eutikhus 
 
Jawaban e-Humor: Eutikhus (Kisah Para Rasul 20:9) 
 
Wah, terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah, silakan jawab pertanyaan kuis berikut  
ini. 
 
Kuis minggu ini 171: "Di manakah Yesus pertama kali melakukan mukjizat?" 
 
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! 
  

http://jokes.christiansunite.com/Old_Folks/The_Blinking_Light.shtml%5d
http://alkitab.mobi/?Mazmur+121:8
http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+121:8
http://alkitab.mobi/?Kis+20:9
http://alkitab.mobi/?Kis+20:9
http://alkitab.mobi/?Kis+20:9
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e-Humor edisi 2194 (29-4-2013) 

AYAH PASTI MARAH 

[e-Humor] 2194 April/2013 
 
e-Humor 
2194, April 2013 
 
Shalom, 
 
Siapa yang waktu kecil takut sekali kalau dimarahi ayah dan ibu?  
Mungkin hampir kita semua di sini yang akan mengacungkan tangan ...  
hehehe. :) Tokoh humor di bawah ini, ternyata takut juga jika kena  
marah oleh orang tuanya. Simak kisah lucunya, yuk! Selamat menjelang  
bulan Mei. :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2194. AYAH PASTI MARAH 
 
Bejo, seorang anak petani, sedang berjalan pulang dengan menarik  
sebuah gerobak besar. Cuaca sangat panas sehingga ia mulai kehabisan  
tenaga. Di tengah perjalanan, gerobak Bejo tersandung batu hingga  
terbalik. Di sekitar situ ada rumah seorang teman Bejo. Ketika Bejo  
sedang berusaha membalikkan gerobak, temannya memanggil, "Bejo, sini  
masuk, ikut makan dulu dengan keluargaku," kata temannya. 
 
"Wah, kamu baik sekali," kata Bejo, "Tetapi ayahku pasti marah melihat  
gerobaknya terbalik." 
 
"Nanti habis makan, aku akan bantu kamu mengangkatnya!" hibur  
temannya. 
 
"Baiklah," Bejo mengikuti temannya, sambil berkata, "Tetapi ayahku  
pasti marah." 
 
Setelah makan siang, Bejo berterima kasih kepada temannya, "Aku  
kenyang sekali, tetapi ayahku pasti marah." 
 
"Sini aku bantu, ayahmu tak perlu tahu gerobaknya terbalik," kata  
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teman Bejo sambil berjalan ke arah gerobak Bejo. 
 
"Ia pasti tahu," Bejo mulai mengangkat gerobaknya. 
 
Temannya tertawa, "Mana mungkin? Memang ayahmu ada di mana?" 
 
"Tuh, di bawah gerobak." 
 
[Sumber diambil dan diterjemahkan dari:  
http://jokes.christiansunite.com/Farmers/Pa_Won%27t_Like_It.shtml] 
 
Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya  
         menimpa orang yang membuat malu. (Amsal 14:35)  
            < http://alkitab.sabda.org?Amsal+14:35 > 
 
 
STOP PRESS: FACEBOOK E-BINASISWA 
 
Apakah Anda rindu untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia anak  
muda? Silakan bergabung dengan Facebook e-BinaSiswa. Anda akan  
mendapatkan berbagai informasi menarik seperti renungan, dan bisa  
saling berbagi pengalaman seputar pelayanan Pemuda dan Remaja.  
Penasaran? 
 
Jadilah salah satu penggemar Facebook e-BinaSiswa dengan bergabung  
di < http://fb.sabda.org/binasiswa > 
  

http://jokes.christiansunite.com/Farmers/Pa_Won%27t_Like_It.shtml%5d
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e-Humor edisi 2195 (1-5-2013) 

SAAT SHERLOCK HOLMES DAN DR. WATSON 
BERKEMAH 

[e-Humor] 2195 Mei/2013 
 
e-Humor 
2195, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Jalinan pertemanan biasanya didasarkan atas persamaan hobi, pendapat,  
penilaian, maupun pola pikir. Demikian juga dengan tokoh kita kali  
ini, yaitu sepasang sahabat yang terkenal kehebatannya dalam  
mengungkap kasus-kasus kejahatan. Mereka adalah Sherlock Holmes dan  
Dr. Watson. Walaupun mereka berdua kompak, tetapi suatu saat mereka  
memiliki pengamatan dan penilaian yang berbeda. Semoga humor kali ini  
juga mengajar kita untuk melihat semua keadaan dari sisi yang positif.  
Nah, silakan simak cerita di bawah ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2195. SAAT SHERLOCK HOLMES DAN DR. WATSON BERKEMAH 
 
Pada suatu hari, Sherlock Holmes pergi berkemah bersama Dr. Watson.  
Mereka mendirikan tenda, lalu masuk dan tidur di dalam tenda itu. Pada  
tengah malam, Holmes membangunkan Watson. 
 
"Watson, lihatlah ke atas. Apa yang kau lihat?" tanya Holmes. 
 
"Langitnya sangat menawan. Aku melihat miliaran bintang," jawab  
Watson. 
 
"Dan, apa yang mereka coba katakan kepadamu?" tanya Holmes lagi. 
 
Watson menarik napas dan menjawab, "Secara astronomi, di dunia ini  
terdapat banyak planet, bintang, dan galaksi. Secara astrologi,  
Saturnus ada di Leo. Secara Teologi, Tuhan itu hebat dan kita sangat  
kecil. Secara horologi, mereka mengatakan sekarang sekitar pukul tiga.  
Dan, secara meteorologi, mereka mengatakan besok adalah hari yang  
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indah. Memangnya, mereka berusaha mengatakan apa padamu Holmes?" 
 
"Mereka mengatakan padaku bahwa ..." Holmes berdeham, dan melanjutkan,  
"Seseorang telah mencuri tenda kita." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://forumpelajar.com/Thread-Cerita-Lucu-Sherlock-Holmes] 
 
"Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,  
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap  
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah  
                   semuanya itu." (Filipi 4:8)  
            < http://alkitab.sabda.org?Filipi+4:8 > 
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e-Humor edisi 2196 (3-5-2013) 

MANUSIA MEMANDANG RUPA 

[e-Humor] 2196 Mei/2013 
 
e-Humor 
2196, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Ada banyak teladan yang bisa kita ikuti dari kehidupan Yesus. Salah  
satunya adalah sifat Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan. Yesus  
melakukan banyak mukjizat kepada banyak orang tanpa "memandang rupa".  
Ia datang ke dunia bagi semua orang tanpa terkecuali dan menyelamatkan  
mereka yang percaya kepada-Nya. Ia pun merangkul anak-anak kecil yang  
dianggap tidak tahu apa-apa. Mari mencontoh teladan Yesus dalam  
kegiatan pelayanan kita! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2196. MANUSIA MEMANDANG RUPA 
 
Ada seorang pemulung wanita yang bertobat dan memutuskan untuk datang  
ke gereja. Ia pun menemui seorang pendeta dan menyatakan keinginannya  
untuk dibaptis dan bergabung menjadi anggota di gereja sang pendeta. 
 
Sang pendeta melihat penampilan wanita tersebut. Ia begitu lusuh,  
kukunya hitam, giginya kuning, rambutnya berminyak, dan baunya agak  
tidak sedap. Pendeta itu berpikir, "Wanita ini bisa membuat jemaatku  
kabur dari gereja." Akhirnya, ia berkata kepada wanita pemulung itu,  
"Coba Ibu berdoa dahulu di rumah. Baptisan adalah hal yang serius."  
Sang pendeta tersenyum kepada wanita tersebut sambil mengantarnya ke  
luar gereja. 
 
Sejak saat itu, wanita tersebut tidak terlihat lagi di gereja.  
Beberapa minggu kemudian, saat sedang berjalan-jalan, sang pendeta  
berpapasan dengan wanita itu di jalan. Pendeta tersebut mulai berbasa- 
basi. "Apa kabar? Saya sudah lama tidak melihat Ibu di gereja." 
 
"Oh ya, saya baik-baik saja," kata wanita itu. "Saya telah berdoa dan  

http://humor.sabda.org/


HUMOR 2013 
 

111 
 

Tuhan mengatakan bahwa saya tidak perlu cemas jika saya tidak diterima  
di gereja Anda." 
 
"Benarkah?" tanya pendeta tersebut, setengah lega dan setengah heran. 
 
"Ya, Tuhan mengatakan bahwa Dia pun sudah mencoba masuk ke gereja Anda  
selama bertahun-tahun dan belum berhasil sampai sekarang." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://www.christian-jokes.org/joke1.html] 
 
... Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku  
telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah;  
manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati."  
(1 Samuel 16:7) < http://alkitab.sabda.org?1Samuel+16:7 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 171: "Di manakah Yesus pertama kali melakukan  
mukjizat?" 
 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = kanaan.. air menjadi anggur  
- Prince Dave < prince.tamto(at)xxx > = perkawinan di Kana >> Air  
  menjadi Anggur  
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = "Pesta perkawinan di Kana"  
  Yoh 2:1-11  
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Di Kana  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = KANA, di GALILEA.  
  (Yohanes 2:11).  
- yosi olivia < yosi_olivire(at)xxx > = Di Kana, Galilea.  
  Mujizat air menjadi anggur.  
- dipto < diptosn(at)xxx > = di kanna  
- "TMI Hisar" < hisar(at)xxx > = Di kana, mukzijat air menjadi anggur  
- "telaga" < telaga(at)xxx > = Di Kana  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Di Kana.  
- "fitry sitorus" < fitry.sitorus(at)xxx > = Di pesta kawin di Kana 
 
Jawaban e-Humor: Di Kana (Yohanes 2:1-11) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 172: "Siapakah yang dinamai Yesus `Boanerges`, yang  
berarti `anak-anak guruh`?" 
 

http://www.christian-jokes.org/joke1.html%5d
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Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
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e-Humor edisi 2197 (6-5-2013) 

PETANI DI GEREJA 

[e-Humor] 2197 Mei/2013 
 
e-Humor 
2197, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Saya selalu bersemangat tiap kali mendengar cerita tentang orang-orang  
yang masih setia beribadah walaupun menghadapi banyak halangan dan  
kesukaran. Contohnya, orang-orang yang tinggal di wilayah yang jumlah  
penduduk Kristennya minoritas, yang hidup di wilayah yang sulit  
terjangkau oleh penginjilan, dsb.. Mereka menunjukkan contoh nyata  
kesetiaan mereka dalam mengikut Yesus. Kita yang dapat beribadah di  
gereja tiap Minggu tanpa perasaan cemas, jangan kalah rajin ya! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2197. PETANI DI GEREJA 
 
Pada suatu Minggu, seorang petani pergi ke gereja. Ketika si petani  
masuk, ternyata tidak ada jemaat yang lain. Di ruangan itu hanya ada  
dia dan seorang pendeta. Pendeta tersebut bertanya kepada si petani,  
"Apakah ibadah mau tetap berlangsung atau diliburkan saja?" Petani  
tersebut menjawab, "Saya bukan orang yang pintar, tetapi kalau saya  
pergi untuk memberi makan kambing-kambing saya, dan hanya ada satu  
kambing, saya tetap memberinya makan." 
 
Pendeta pun bersemangat memulai ibadah. 
 
Satu jam, dua jam berlalu, dan akhirnya setelah dua setengah jam,  
pendeta tersebut mengakhiri khotbahnya. Selesai ibadah, pendeta itu  
bertanya kepada si petani mengenai kesannya atas ibadah tadi. Petani  
itu menjawab dengan perlahan. 
 
"Saya bukan orang pandai, tapi jika saya mau memberi makan kambing  
saya dan hanya ada satu kambing, saya tidak akan menyuruhnya  
menghabiskan seluruh rumput di lapangan." 
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[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://www.christian-jokes.org/joke1.html] 
 
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai  
 dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku dan  
   Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke mana mereka  
  diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. (Yehezkiel 34:12)  
             < http://alkitab.sabda.org?Yehezkiel+34:12 > 
 
 
STOP PRESS: e-WANITA: PUBLIKASI BAGI WANITA KRISTEN INDONESIA 
 
Wanita Kristen Indonesia memerlukan bacaan-bacaan rohani yang bermutu  
agar dapat menjadi wanita yang teguh dalam iman dan berwawasan luas.  
Apakah Anda salah satunya? 
 
Dapatkan publikasi e-Wanita < http://wanita.sabda.org > yang  
diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > khusus  
untuk wanita Kristen di Indonesia. Kembangkan wawasan dan kehidupan  
rohani Anda dengan bahan-bahan yang lengkap dan alkitabiah seputar  
dunia wanita dalam e-Wanita. Segeralah berlangganan, GRATIS, untuk  
mendapatkan artikel, tips, kesaksian, kisah tokoh-tokoh wanita  
Kristen, dan informasi-informasi lain seputar wanita Kristen. Caranya  
sangat mudah! Anda hanya perlu mengirimkan email Anda ke:  
< subscribe-i-kan-wanita(at)hub.xc.org > atau < wanita(at)sabda.org > 
 
Publikasi e-Wanita, bagi wanita Kristen yang rindu memuliakan Tuhan  
dengan hidupnya. 
 
Dapatkan arsip e-Wanita sejak tahun 2008 di halaman:  
< http://sabda.org/publikasi/e-wanita/arsip/ > 
  

http://www.christian-jokes.org/joke1.html%5d
http://alkitab.mobi/?Yehezkiel+34:12
http://alkitab.sabda.org/?Yehezkiel+34:12
http://wanita.sabda.org/
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e-Humor edisi 2198 (8-5-2013) 

JANGANLAH 

[e-Humor] 2198 Mei/2013 
 
e-Humor 
2198, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Ada beberapa ungkapan umum yang sering kali kita anggap lumrah dalam  
kehidupan sehari-hari, namun bila dipikirkan lebih jauh, ungkapan itu  
sepertinya akan lebih baik jika tidak diucapkan. Misalnya, istilah  
"membanting tulang" yang berarti bekerja keras. Tentu saja kita tidak  
ingin membanting tulang karena pasti akan sakit, dan bisa-bisa tulang  
kita patah. Masih ada banyak kata yang lain di bawah ini. Mari kita  
simak bersama. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2198. JANGANLAH 
 
- Janganlah engkau MENUNTUT ILMU karena pada dasarnya ILMU tidak  
  bersalah. 
 
- Janganlah engkau MENIMBA PENGETAHUAN karena di dalam sumur tidak ada  
  PENGETAHUAN. 
 
- Janganlah engkau MEMBALAS BUDI karena belum tentu BUDI yang  
  melakukannya. 
 
- Janganlah engkau MENYUMBANGKAN LAGU karena LAGU yang SUMBANG tentu  
  tidak enak didengar. 
 
- Janganlah engkau MENGURUSI TEMAN karena belum tentu temanmu ingin  
  berbadan KURUS. 
 
- Janganlah engkau MEMBERI TAHU orang yang bertanya karena orang itu  
  mungkin sukanya makan TEMPE. 
 
- Janganlah engkau MENGARUNGI LAUTAN karena KARUNG memang lebih cocok  
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  untuk beras. 
 
[Sumber diambil dari: http://forumpelajar.com/Thread-Janganlah] 
 
"Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran  
                   manusia. (2 Korintus 5:16a)  
             < http://alkitab.sabda.org?2Kor+5:16 > 
 
 
STOP PRESS: e-WANITA: PUBLIKASI BAGI WANITA KRISTEN INDONESIA 
 
Wanita Kristen Indonesia memerlukan bacaan-bacaan rohani yang bermutu  
agar dapat menjadi wanita yang teguh dalam iman dan berwawasan luas.  
Apakah Anda salah satunya? 
 
Dapatkan publikasi e-Wanita < http://wanita.sabda.org > yang  
diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > khusus  
untuk wanita Kristen di Indonesia. Kembangkan wawasan dan kehidupan  
rohani Anda dengan bahan-bahan yang lengkap dan alkitabiah seputar  
dunia wanita dalam e-Wanita. Segeralah berlangganan, GRATIS, untuk  
mendapatkan artikel, tips, kesaksian, kisah tokoh-tokoh wanita  
Kristen, dan informasi-informasi lain seputar wanita Kristen. Caranya  
sangat mudah! Anda hanya perlu mengirimkan email Anda ke:  
< subscribe-i-kan-wanita(at)hub.xc.org > atau < wanita(at)sabda.org > 
 
Publikasi e-Wanita, bagi wanita Kristen yang rindu memuliakan Tuhan  
dengan hidupnya. 
 
Dapatkan arsip e-Wanita sejak tahun 2008 di halaman:  
< http://sabda.org/publikasi/e-wanita/arsip/ > 
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e-Humor edisi 2199 (10-5-2013) 

APA YANG AKAN MEREKA KATAKAN? 

[e-Humor] 2199 Mei/2013 
 
e-Humor 
2199, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Kematian orang yang kita kasihi pasti sangat berat dirasakan.  
Kepergiannya membuat kita sedih dan terkadang putus asa. Namun, hidup  
harus terus berjalan. Kita tidak boleh menghabiskan waktu hanya untuk  
merenungi dan menangisi hal yang telah terjadi. Sebaliknya, tetaplah  
tersenyum menatap hari esok karena Tuhan mempunyai rancangan yang  
indah bagi setiap kita! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2199. APA YANG AKAN MEREKA KATAKAN? 
 
Tiga orang sahabat meninggal karena mobil yang mereka tumpangi  
bertabrakan dengan truk. Saat sampai di gerbang surga, mereka ditanya  
oleh seorang malaikat, "Ketika Anda berbaring di peti mati dan semua  
orang yang Anda kenal menangisi Anda, apa yang Anda ingin mereka  
katakan tentang Anda?" 
 
Pria pertama menjawab, "Saya ingin mendengar mereka mengatakan bahwa  
saya adalah seorang dokter yang hebat dan juga pria yang amat  
penyayang." 
 
Pria kedua berkata, "Saya ingin mendengar mereka mengatakan bahwa saya  
adalah seorang suami yang luar biasa dan guru yang kreatif." 
 
Pria terakhir berdeham dan menjawab, "Saya ingin mendengar mereka  
berkata `Lihat, tuh! Ia bergerak!`" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://www.ahajokes.com/jokes/1281/what_should_they_say%3f] 
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Berharga di mata TUHAN kematian semua orang yang dikasihi-Nya.  
                      (Mazmur 116:15)  
          < http://alkitab.sabda.org?Mazmur+116:15 > 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 172: "Siapakah yang dinamai Yesus `Boanerges`, yang  
berarti `anak-anak guruh`?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus..  
   ya kaann.. ya kannn..!! :) 
- "David ~ pandj@.::" < pandj(at)xxx > = Yakobus dan Yohanes anak-anak  
   Zebedeus (Markus 3:17) 
- tamunujoabhendrik < tamunujoabhendrik(at)xxx > = Yakobus dan Yohanes  
  (Mark 3:17) 
- Martrisia Harikedua < atalya_115(at)xxx > = Yakobus anak Zebedeus,  
  dan Yohanes saudara Yakobus (Markus 3 : 17) 
- Johannes Gondokusumo < j.a.gondokusumo(at)xxx > = Mark 3: 17; Yakobus  
  anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya 
  nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh, 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = "Yakobus anak Zebedeus,  
  dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya nama Boanerges,  
  yang berarti anak-anak guruh," (Markus 3:17). 
- Optimisanidaeli < optimisanidaeli(at)xxx > = Yakobus anak Zebedeus;  
  Yohanes saudara Yakobus 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Yang dinamai Boanerges ialah :  
  Yakobus dan Yohanes Mrk 3:17. 
- yosi olivia < yosi_olivire(at)xxx > = Yakobus & Yohanes  
  (Markus 3 :17) 
 
Jawaban e-Humor: Yakobus dan Yohanes (Markus 3:17) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. Kuis kali ini adalah kiriman dari Sdr. Hendrik Langelo <  
hendrik.langelo(at)xxx >. Terima kasih ya atas partisipasinya! 
 
Kuis minggu ini 173: "Berapa banyak batu yang diambil Daud untuk  
melawan Goliat?" 
 
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! 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+116:15
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e-Humor edisi 2200 (13-5-2013) 

UBAN BANDEL 

[e-Humor] 2200 Mei/2013 
 
e-Humor 
2200, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Beberapa orang merasa terganggu dengan kehadiran rambut putih atau  
uban. Mungkin karena rambut putih mengingatkan kita akan usia kita  
yang semakin bertambah. Boleh saja jika Anda ingin menutupi uban yang  
ada di kepala Anda dengan semir rambut atau cara lainnya, asal jangan  
dengan cara berbohong seperti yang dilakukan oleh tokoh humor kita  
hari ini. Baiklah, daripada pusing memikirkan uban yang ada di kepala,  
lebih baik kita simak cerita berikut. 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2200. UBAN BANDEL 
 
Pada suatu sore, seorang ayah dan anak laki-lakinya sedang menikmati  
pisang goreng. Melihat rambut sang ayah, si anak pun menceletuk,  
"Mengapa rambut Ayah ada ubannya?" 
 
Sang ayah pun menjawab, "Setiap kali kamu bandel, rambut ayah tumbuh  
uban ...." 
 
Si anak pun berkata, "Berarti ayah lebih bandel dari saya sebab kakek  
ubannya lebih banyak daripada ayah!" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: The Master of Ngakak, 74] 
 
Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah  
                       uban. (Amsal 20:29)  
             < http://alkitab.sabda.org?Amsal+20:29 > 
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e-Humor edisi 2201 (15-5-2013) 

TUSUK GIGI 

[e-Humor] 2201 Mei/2013 
 
e-Humor 
2201, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Kali ini, e-Humor hadir dengan sebuah humor mengenai profesionalisme  
kerja. Wah, sepertinya topik kali ini cukup "berat" ya, hehehe. Namun,  
sesungguhnya profesionalisme kerja memang amat dibutuhkan supaya  
pelanggan Anda merasa dihargai dan bersedia menggunakan produk atau  
jasa yang Anda tawarkan. Redaksi e-Humor pun ingin terus menjunjung  
tinggi profesionalisme kerja. Kami berusaha menyuguhkan humor-humor  
sehat dan segar bagi Anda, para pelanggan terkasih! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2201. TUSUK GIGI 
 
Di salah satu restoran terkenal di sebuah kota besar, terlihat seorang  
tamu yang sedang makan dan membutuhkan tusuk gigi karena ada daging  
udang terselip di antara giginya. 
 
Tamu itu memanggil pelayan restoran, "Hei, pelayan, sini sebentar!" 
 
Dengan penuh rasa hormat, seorang pelayan menghampirinya, "Ya, Pak,  
ada yang bisa saya bantu?" 
 
"Lihat nih gigi saya!" kata si tamu sambil nyengir menunjukkan giginya  
yang banyak terselip daging udang. "Saya perlu tusuk gigi. Masa  
restoran sebesar ini tidak ada tusuk gigi?" Tamu itu agak jengkel  
karena di sekitar mejanya tidak ada tusuk gigi. 
 
"Ya, Pak, sebentar, saya akan kembali lagi ...," kata pelayan itu  
sambil berlalu dan berusaha mencari tusuk gigi. 
 
Beberapa saat kemudian, pelayan itu datang dengan rasa khawatir dan  
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berkata, "Maaf Pak, harap bersabar sebentar, semuanya lagi dipakai  
...." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: The Master of Ngakak, 84] 
 
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan  
 rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut  
           malam, atau pagi-pagi buta, (Markus 13:35)  
           < http://alkitab.sabda.org?Markus+13:35 > 
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e-Humor edisi 2202 (17-5-2013) 

OPERASI SEDERHANA 

[e-Humor] 2202 Mei/2013 
 
e-Humor 
2202, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Apakah Anda pernah divonis harus operasi karena suatu penyakit? Jika  
ya, bagaimana perasaan Anda sesaat sebelum masuk ruangan operasi?  
Jantung Anda pasti berdegup kencang dan keringat dingin mulai  
bercucuran. Intinya, memasuki ruangan operasi memang menakutkan dan  
menegangkan. Perasaan yang sama juga dialami oleh tokoh humor berikut  
ini. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak kisah di bawah ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2202. OPERASI SEDERHANA 
 
Dengan penuh kekhawatiran, seorang pria dengan kursi rodanya  
menelusuri lorong rumah sakit menuju pintu keluar sesaat sebelum  
operasi. 
 
Suster kepala yang melihatnya, menghentikannya dan bertanya, "Ada  
apa?" 
 
Pria itu berkata, "Aku dengar suster yang merawatku berkata, `Yang  
sebentar lagi kamu jalani adalah operasi sederhana, tidak perlu panik.  
Aku yakin operasinya akan berjalan dengan baik.`" 
 
"Suster itu hanya berusaha menghiburmu. Apa yang membuatmu begitu  
khawatir?" 
 
"Suster itu tidak berbicara denganku. Ia berbicara dengan dokternya!" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: The Master of Ngakak, 127] 
 
Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan  
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 menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan  
  meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati."  
    (Ulangan 31:8) < http://alkitab.sabda.org?Ulangan+31:8 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 173: "Berapa banyak batu yang diambil Daud untuk  
melawan Goliat?" 
 
- Ronald < ronald(at)xxx > = 5 buah batu "1Sam 17:40 ...dipilihnya  
  dari dasar sungai lima batu yang licin ..."  
- stevie monique < adhemonique(at)xxx > = Lima Batu. (I Sam 17:40)  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = 5  
- Febty Mandolang < febty_mandolang(at)xxx > = 5 batu.....  
  (1Samuel 17:40)  
- < optimisanidaeli(at)xxx > = Lima  
- < dmarthen(at)xxx > = Daud ambil Lima batu.  
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = 5 batu yg licin   
  (1 Sam 17:40)  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = 5 ya??? 
 
Jawaban e-Humor: Lima (I Samuel 17:40) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. Kuis kali ini adalah kiriman dari Sdr. Hendrik Langelo <  
hendrik.langelo(at)xxx >. Terima kasih ya atas partisipasinya! 
 
Kuis minggu ini 174: "Saat mengikuti Yesus, Petrus sudah menikah atau  
belum? Apa buktinya?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor  
selanjutnya. Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi  
e-Humor, maksimal 5 hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di  
e-Humor, silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban  
dan kirimannya, ya. Terima kasih banyak! 
 
 
STOP PRESS: Temukan Sumber Bahan Terbaik Seputar Pujian di Pujian.co 
 
Tidak ada salahnya jika Anda menjelajah banyak situs untuk mendapatkan  
bahan-bahan seputar lagu-lagu rohani Kristen. Namun, berapa lamakah  
waktu yang Anda perlukan dan seberapa berkualitaskah bahan yang Anda  
temukan? Kini, Anda tidak perlu membuang waktu terlalu banyak untuk  

http://alkitab.mobi/?Ulangan+31:8
http://alkitab.sabda.org/?Ulangan+31:8
http://alkitab.mobi/?1Sam+17:40
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mencari bahan-bahan seputar pujian. Situs Pujian.co bisa menjadi  
solusi Anda untuk mendapatkan sumber-sumber bahan terbaik seputar  
lagu-lagu rohani dan bahan-bahan terkait lainnya. Melalui situs ini,  
Anda bisa menemukan sumber bahan tentang lagu-lagu pujian, artikel  
seputar musik dan pujian, album rohani, radio Kristen, wawasan seputar  
musik, dan komunitas Kristen. 
 
Semua kategori ini mempunyai sumber bahan yang bisa menolong Anda  
untuk mendapatkan informasi yang Anda inginkan. Untuk itu, jangan  
lewatkan kesempatan berharga kali ini, segeralah kunjungi situs  
Pujian.co dan dapatkan berkanya! 
 
==> http://pujian.co 
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e-Humor edisi 2203 (20-5-2013) 

PROFESOR MENIRU TUHAN 

[e-Humor] 2203 Mei/2013 
 
e-Humor 
2203, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Tahukah Anda, dengan kemajuan teknologi, saat ini manusia sudah dapat melakukan  
kloning terhadap hewan-hewan tertentu? Bahkan, saya pernah mendengar bahwa  
seorang profesor sudah dapat menciptakan manusia. Anda pasti tidak percaya,  
`kan? Langsung saja simak cerita berikut ini untuk membuktikan kebenaran apakah  
ia benar-benar sanggup menciptakan manusia. 
 
Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2203. PROFESOR MENIRU TUHAN 
 
Seorang profesor akhirnya bisa menemui Tuhan. Dengan sombong, ia berkata, "Hai  
Tuhan, lama-lama aku bisa menciptakan makhluk hidup, bahkan bisa menciptakan  
manusia." 
 
Tuhan berfirman, "Coba buktikan!" 
 
Maka, sang profesor pun membungkuk, mengambil debu dan tanah. Namun, Tuhan  
bertanya, "Apa yang kaulakukan? Ayo, jangan main tanah. Buatlah makhluk hidup!" 
 
Sang profesor menjawab, "Aku akan membuat manusia dari tanah." 
 
Tuhan menjawab, "Tidak boleh. Itu tanah kepunyaanku. Kamu harus pakai tanahmu  
sendiri." 
 
[Sumber diambil dari: 110 Humor Penyegar Jiwa 3, 14] 
 
     Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.  
                                 (Amsal 16:18)  
                     < http://alkitab.sabda.org?Amsal+16:18 > 
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e-Humor edisi 2204 (22-5-2013) 

VITAMIN VS BUTA HURUF 

e-Humor 
2204, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Hari-hari ini, cuaca sedang tidak baik. Panas terik pada siang hari dan hujan  
lebat saat sore. Ada baiknya, Anda menjaga kesehatan dengan minum vitamin jika  
diperlukan. Jika Anda kesulitan menemukan jenis vitamin yang tepat, ada baiknya  
Anda menyimak cerita berikut ini. Kami percaya setelah Anda membacanya, Anda  
akan menjadi semakin sehat karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. :) 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2204. VITAMIN VS BUTA HURUF 
 
Ibu Sri yang baru mendapat uang setelah menjual ikan di pasar Sigli, segera  
pergi ke apotek untuk membeli vitamin untuk anaknya yang berusia dua tahun. 
 
Bu Sri: Bu, ada vitamin untuk anak saya? 
Apoteker: Vitamin apa, Bu? Ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. 
Bu Sri: Vitamin apa saja, deh. Anak saya belum mengerti huruf kok. 
Apoteker: ???? 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Buku Humor Internet, 37] 
 
    orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang  
                       bersungut-sungut akan menerima pengajaran."  
                                      (Yesaya 29:24)  
                        < http://alkitab.sabda.org?Yesaya+29:24 > 
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e-Humor edisi 2205 (24-5-2013) 

KEMATIAN SANG GAJAH 

[e-Humor] 2205 Mei/2013 
 
e-Humor 
2205, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Rasanya pasti sedih sekali saat mengetahui bahwa hewan peliharaan yang sudah  
kita rawat dengan sepenuh hati, ternyata mati. Saya pun begitu. Sewaktu anjing  
kesayangan saya mati, saya menangisinya selama tujuh hari tujuh malam. Oke,  
mungkin terkesan melebih-lebihkan, tetapi itulah kenyataannya. Nah, pemuda dalam  
tokoh humor kali ini juga menangis karena kematian seekor gajah. Benarkah  
begitu? Simak humornya supaya tidak penasaran! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2205. KEMATIAN SANG GAJAH 
 
Ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah kebun binatang. Pagi itu, ia mendapat  
telepon bahwa ada seekor gajah yang mati di kebun binatang tempat dia bekerja.  
Pemuda itu segera menuju ke kandang gajah. Di sana, ia mendapati seorang lelaki  
tua yang menangis di dekat bangkai gajah itu. 
 
"Sudahlah Pak, gajah itu sudah bahagia di surga. Bapak tidak perlu menangis  
lagi, gajah ini memang gajah yang paling pintar di antara gajah-gajah yang  
lain," ujar pemuda itu. 
 
"Saya sedih bukan karena kematian gajah ini, Anak Muda. Saya sedih karena saya  
ditugaskan untuk menggali kubur dan menguburnya," jawab lelaki tua itu diiringi  
tangisannya yang semakin kencang. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://www.renunganhariankristen.net/kematian-
sang-gajah/] 
 
ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; ada  
waktu untuk menari; (Pengkhotbah 3:4)  
< http://alkitab.sabda.org?Pengkhotbah+3:4 > 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 174: "Saat mengikuti Yesus, Petrus sudah menikah atau belum? Apa 
buktinya?" 
 
- "Ariadi (KPC)" < Ariadi(at)xxx > = Petrus sudah menikah, buktinya    
   ada mertuanya.. pas ketemu Tuhan Yesus, pas demam pula..  
   ya khan..ya khan... :) ( Matius 8 : 14 ) 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = Belum, Penjala ikan menjadi penjala  
  manusia. atau menyangkal yesus   ..benar ga ya???? 
- Hari Prasetio < hari_prasetio(at)xxx > = Petrus waktu itu sudah  
  menikah, sebab bila belum, dia tidak akan ikut Yesus. Buktinya ayat (cari sendiri)  
  "Kemarilah kepada Ku semua yang berbeban berat..."  
  Kalau belum menikah, dia kan belum berbeban berat :-D 
- Yohanes < yohanes(at)xxx > = Sudah. Dia punya ibu mertua. 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Belum. Tidak ada di antara para rasul  
  yang sudah M-E-N-I-K-A-H... 
- "christanti.liem" < christanti.liem(at)xxx > = Menikah --- petrus  
  punya mertua (yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus) 
- Linda Cheang < linda.cheang(at)xxx > = Petrus sudah menikah. Mat 8:14   
  Setibanya di rumah Petrus, Yesuspun melihat ibu mertua Petrus  
  terbaring karena sakit demam. 
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = * Petrus sudah menikah. *  
  Buktinya Petrus punya mertua Mat 8:14 - 15 
 
Jawaban e-Humor: Sudah menikah. "Setibanya di rumah Petrus, Yesuspun melihat ibu  
mertua Petrus terbaring karena sakit demam." (Matius 8:14). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab kuis yang tentunya masih akan menguji  
pengetahuan Anda tentang Alkitab berikut ini. Kuis kali ini adalah kiriman dari  
Sdr. Ronald < ronald(at)xxx >. Terima kasih ya atas partisipasinya! 
 
Kuis minggu ini 175: "Apakah Adam mempunyai anak perempuan?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Matius+8
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e-Humor edisi 2206 (27-5-2013) 

MENCURI 

[e-Humor] 2206 Mei/2013 
 
e-Humor 
2206, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Hai Pelanggan e-Humor, redaksi kembali hadir dengan membawa sebuah  
humor yang dapat mencerahkan hari Senin Anda! Kali ini, humor kita  
adalah tentang tingkah seorang pencuri yang aneh. Kebanyakan, motif  
seorang pencuri melakukan tindakan pencurian adalah karena kebutuhan  
materi. Namun, tidak dengan pencuri yang satu ini. Alasan konyol apa  
yang menyebabkan ia melakukan tindakan tidak terpuji itu? Temukan  
jawabannya di bawah ini! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2206. MENCURI 
 
"Kenapa kamu mencuri `tape` yang ada di dalam mobil?" tanya seorang  
polisi kepada Bobi dalam pemeriksaan di kantor polisi. 
 
"Terpaksa, Pak," sesal Bobi. 
 
"Terpaksa gimana? Tidak punya uang untuk makan?" 
 
"Bukan, Pak. Sebenarnya, saya sedang mencari-cari kantor polisi dari  
tadi pagi, tetapi tidak ketemu. Saya tanya ke teman, dia malah diam  
saja. Akhirnya, saya punya akal. Supaya kantor polisi bisa ketemu, ya  
saya coba mencuri `tape` di mobil. Buktinya saya bisa ke sini, ke  
kantor polisi." 
 
"Terus, ada apa kamu cari kantor polisi segala?" 
 
"I ... iii ... itu, Pak ... mau membuat Surat Kelakuan Baik." 
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[Sumber diambil dan disunting dari: 
http://yukketawa.blogspot.com/2008/06/mencuri.html] 
 
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan  
                   dengan kebaikan! (Roma 12:21)  
           < http://alkitab.sabda.org?Roma+12:21 > 
 
 
STOP PRESS: PUBLIKASI E-PENULIS: REFERENSI BAGI PENULIS KRISTEN 
 
Anda tertarik dengan dunia tulis-menulis? Anda memerlukan referensi  
berkualitas untuk mengembangkan kemampuan tulis-menulis Anda? 
 
Bagi Anda penulis Kristen, Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org >  
telah menyediakan Publikasi e-Penulis. Sejak tahun 2004, Publikasi e- 
Penulis < http://sabda.org/publikasi/e-penulis/ > telah melayani  
ribuan pelanggannya dengan bahan-bahan bermutu seputar pelayanan  
penulisan. Artikel tentang literatur Kristen maupun umum, kiat  
penulisan, kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, tokoh penulis, serta  
ulasan situs-situs kepenulisan bisa Anda dapatkan secara GRATIS dalam  
e-Penulis! 
 
Tunggu apa lagi? Segeralah berlangganan publikasi e-Penulis secara  
GRATIS dengan mengirimkan email kosong ke: < subscribe-i-kan- 
penulis(at)hub.xc.org > atau ke < penulis(at)sabda.org > 
 
Kunjungi pula situs Pelitaku (Penulis Literatur Kristen dan Umum) di:  
< http://pelitaku.sabda.org/ > 
 
Selamat menikmati pelayanan kami dan teruslah berkarya! 
  

http://yukketawa.blogspot.com/2008/06/mencuri.html%5d
http://alkitab.mobi/?Roma+12:21
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e-Humor edisi 2207 (29-5-2013) 

TELEPON 

[e-Humor] 2207 Mei/2013 
 
e-Humor 
2207, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Pada banyak adegan lucu dalam sebuah drama, seorang tokoh biasanya  
akan melakukan kebodohan ini: memakai setrika sebagai ponsel. Nah,  
bisa Anda bayangkan `kan, apa yang kemudian terjadi saat si tokoh  
mendapat telepon dari seseorang? Ia akan menempelkan ponsel -- maksud  
saya, setrika itu -- ke telinganya! Ia pun mengaduh karena kesakitan,  
dan penonton akan tertawa terbahak-bahak. e-Humor mempunyai cerita  
humor yang hampir mirip, tetapi pasti lebih lucu hehehe. Simak yuk  
sekarang! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2207. TELEPON 
 
Jono berpapasan dengan Joni, teman sekolahnya, di sebuah pusat  
perbelanjaan. 
 
Jono: Hei Joni, telinga kanan loe kenapa tuh, sampai terbakar gitu?  
Joni: Iya nih. (Joni memegangi telinganya yang sakit) Kemarin gue lagi  
      menyetrika baju, tiba-tiba ada telepon. Refleks gue tempelin tuh  
      setrika ke telinga gue.  
Jono: Nah, kalau telinga kiri loe kenapa juga  
      tuh bisa terbakar gitu?  
Joni: Si penelepon itu menelepon lagi!!! Jono:  
      ???? 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://yukketawa.blogspot.com/2008/05/telpon.html] 
 
Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang  
            mengulangi kebodohannya.(Amsal 26:11)  
          < http://alkitab.sabda.org?Amsal+26:11 > 

http://humor.sabda.org/
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STOP PRESS: PUBLIKASI E-PENULIS: REFERENSI BAGI PENULIS KRISTEN 
 
Anda tertarik dengan dunia tulis-menulis? Anda memerlukan referensi  
berkualitas untuk mengembangkan kemampuan tulis-menulis Anda? 
 
Bagi Anda penulis Kristen, Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org >  
telah menyediakan Publikasi e-Penulis. Sejak tahun 2004, Publikasi e- 
Penulis < http://sabda.org/publikasi/e-penulis/ > telah melayani  
ribuan pelanggannya dengan bahan-bahan bermutu seputar pelayanan  
penulisan. Artikel tentang literatur Kristen maupun umum, kiat  
penulisan, kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, tokoh penulis, serta  
ulasan situs-situs kepenulisan bisa Anda dapatkan secara GRATIS dalam  
e-Penulis! 
 
Tunggu apa lagi? Segeralah berlangganan publikasi e-Penulis secara  
GRATIS dengan mengirimkan email kosong ke: < subscribe-i-kan- 
penulis(at)hub.xc.org > atau ke < penulis(at)sabda.org > 
 
Kunjungi pula situs Pelitaku (Penulis Literatur Kristen dan Umum) di:  
< http://pelitaku.sabda.org/ > 
 
Selamat menikmati pelayanan kami dan teruslah berkarya! 
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e-Humor edisi 2208 (31-5-2013) 

KISAH SEDIH 

[e-Humor] 2208 Mei/2013 
 
e-Humor 
2208, Mei 2013 
 
Shalom, 
 
Apa yang biasa Anda lakukan bila berkumpul bersama teman-teman? Pasti  
Anda akan berbagi cerita dengan mereka! Cerita yang dibagikan pun  
tidak terbatas hanya cerita mengenai pengalaman pribadi, namun juga  
cerita-cerita lainnya. Ketiga sahabat pada humor kali ini pun sedang  
berbagi cerita. Mau tahu apa yang mereka ceritakan? Daripada  
penasaran, simak sekarang yuk kisahnya! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2208. KISAH SEDIH 
 
Gara-gara ada gempa, lift di hotel tempat Ucup, Harry, dan Joni  
menginap dimatikan. Jalan satu-satunya bagi Ucup dkk. untuk mencapai  
kamar mereka di lantai tiga puluh adalah lewat tangga darurat. 
 
Agar tak bosan selama menapaki anak tangga, ketiganya sepakat berbagi  
tugas. Ucup harus menyanyi antara lantai 1 sampai 10. Harry dapat  
tugas membanyol antara lantai 11 sampai 20. Sedangkan Joni bertugas  
mengisi sisa pendakian itu dengan menceritakan kisah sedih. 
 
Setelah puas bernyanyi dan tertawa lepas, mereka pun akhirnya tiba di  
lantai 21. Tiba giliran Joni untuk membagikan cerita sedih. Joni  
segera memulai kisah sedihnya, "Kawan-kawan, aku akan mulai  
menceritakan sebuah kisah sedih. Kunci kamar kita tertinggal di meja  
resepsionis." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://yukketawa.blogspot.com/2008/06/kisah-
sedih.html] 
 
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah  

http://humor.sabda.org/
http://yukketawa.blogspot.com/2008/06/kisah-sedih.html%5d
http://yukketawa.blogspot.com/2008/06/kisah-sedih.html%5d
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diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang  
penatua. (1 Timotius 4:14) < http://alkitab.sabda.org?1Timotius+4:14 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 175: "Apakah Adam mempunyai anak perempuan?" 
 
- "Hendro Pranoto" < hendropranoto75(at)xxx > = Ya. Adam mempunyai  
  anak perempuan, hanya nama perempuan tidak ditulis dalam Alkitab  
  kecuali perempuan itu mempunyai makna penting, seperti Hawa yang  
  merupakan perempuan pertama dibumi. Dan bilamana tidak, tidaklah  
  mungkin keturunan Adam mempunyai keturunan lagi.  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Punya donk...  
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = Punya, (Kejadian 5: 2-4)  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = PUNYA ! (Kejadian 4:17)  
- Michael Aditya < michael.aditya777(at)xxx > = Punya. salah satunya  
  adalah Azura.  
- Linda Cheang < linda.cheang(at)xxx > = punya, dong, kalo nggak punya, 
  bagaimana Kain bisa punya istri? Kej 4:17a  Kain bersetubuh dengan  
  isterinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh;  
  Kej 5:4  Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun,  
  dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.  
- < optimisanidaeli(at)xxx > = Iya , Adam punya anak perempuan.  
  Kej, 5:4 » ia memperanakan laki2 dan perempuan.  
- willy seriholo < willn094(at)xxx > = Adam punya anak perempuan....  
  Kejadian 5:4  
- Agreice Hady < agreiceh(at)xxx > = iya, Adam punya anak perempuan. 
 
Jawaban e-Humor: Adam mempunyai anak perempuan. (Kejadian 5:4). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab kuis yang  
tentunya masih akan menguji pengetahuan Anda tentang Alkitab berikut  
ini. Kuis kali ini adalah kiriman dari Sdr. Hendrik Langelo <  
hendrik.langelo(at)xxx >. Terima kasih ya atas partisipasinya! 
 
Kuis minggu ini 176: "Berapa pasang binatang yang harus dimasukkan ke  
bahtera Nuh agar bahtera itu terisi?" 
 
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! 

http://alkitab.mobi/?1%20Timotius+4:14
http://alkitab.sabda.org/?1Timotius+4:14
http://alkitab.mobi/?Kejadian+5:%202-4
http://alkitab.mobi/?Kejadian+4:17
http://alkitab.mobi/?Kej+4:17a
http://alkitab.mobi/?Kej+5:4
http://alkitab.mobi/?Kejadian+5:4
http://alkitab.mobi/?Kejadian+5:4
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e-Humor edisi 2209 (3-6-2013) 

SARAN DOKTER 

e-Humor 
2209, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Selamat siang Pelanggan e-Humor! Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami harap Anda  
baik-baik saja, tidak seperti tokoh humor kita kali ini yang sedang tidak enak  
badan :) 
 
Selamat menyimak. 
 
Redaksi tamu e-Humor, 
Davida 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2209. SARAN DOKTER 
 
Seorang istri baru pulang dari dokter karena merasa kurang enak badan. 
 
Suami: Ma, sakit apa kata dokter? 
 
Istri: Nggak ada apa-apa, cuma sedikit stres. Dokter menyarankan supaya kita  
rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney. Enaknya  
kita pergi ke mana, Pa? 
 
Suami: Enaknya kita pergi ke dokter lain saja! 
 
[Sumber kiriman dari: abemoms(at)XXX] 
 
Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi  
                        kelegaan kepadamu.  
                          (Matius 11:28)  
             < http://alkitab.sabda.org?Matius+11:28 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Matius+11:28
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e-Humor edisi 2210 (5-6-2013) 

MAUKAH KAMU HIDUP BERSAMAKU? 

e-Humor 
2210, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Bagi pelanggan yang sudah berkeluarga, salah satu momen paling tak terlupakan  
adalah saat Anda melamar sang kekasih untuk menjadi istri, seorang yang Anda  
yakini akan menghabiskan sisa waktu hidup bersama dengan Anda. Momen ini sakral  
dan akan selalu dikenang. Namun, bagaimana jika seorang kakek yang sudah pikun  
melamar nenek yang juga sudah tua? Jawaban apakah yang akan diberikan si nenek?  
Temukan jawabannya pada humor di bawah ini :). 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2210. MAUKAH KAMU HIDUP BERSAMAKU? 
 
Pasangan duda dan janda tua telah berpacaran selama lima tahun. Lelaki itu  
akhirnya memutuskan untuk melamar wanita pujaannya. "Ya, aku bersedia!" jawab  
wanita itu yakin. 
 
Esoknya, saat lelaki itu bangun, ia tidak bisa mengingat jawaban yang diberikan  
oleh si wanita. "Apakah dia menerima lamaranku? Sepertinya begitu, tetapi  
tunggu, tidak, dia sepertinya menolakku ...." Ia mencoba mengingatnya, tetapi  
tetap tidak berhasil. Akhirnya, ia menyerah dan memilih menelepon wanita itu  
untuk memastikan. "Sayang, apakah kamu menerima lamaranku kemarin?" tanya pria  
itu dengan malu. 
 
"Oh", wanita itu berkata, "makasih ya, Sayang, kamu sudah meneleponku. Jadi, aku  
ingat aku bilang `ya` untuk lamaran dari seseorang, tetapi aku tidak bisa  
mengingat siapa dia. Ternyata kamu!" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: 
http://www.ahajokes.com/jokes/3627/will_you_marry_me%3f] 
 

Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang 
dari perkataan mulutku. 

(Amsal 4:5) < http://alkitab.sabda.org?Amsal+4:5 > 

http://humor.sabda.org/
http://www.ahajokes.com/jokes/3627/will_you_marry_me%3f%5d
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STOP PRESS: DAPATKAN POKOK DOA SELAMA BULAN PUASA: "MENGASIHI 
BANGSA DALAM DOA"! 
 
Apakah Anda terbeban untuk menanam lutut Anda bagi bangsa-bangsa yang belum  
mengenal Kristus? Kami mengajak Anda bersatu hati untuk berdoa bagi saudara- 
saudara kita, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa. 
 
Jika Anda rindu untuk turut ambil bagian berdoa bagi bangsa, kami akan  
mengirimkan pokok-pokok doa dalam versi e-mail untuk menjadi pokok doa kita  
bersama. Untuk berlangganan, silakan kirimkan e-mail ke:  
==> < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org > 
 
Bagi Anda yang ingin agar teman-teman Anda pun bisa ikut berdoa dengan memakai  
bahan pokok doa ini, silakan kirimkan alamat e-mail mereka ke Redaksi e-Doa di:  
< doa(at)sabda.org > 
 
Marilah kita bersama berpuasa dan berdoa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang  
penuh kuasa memulihkan bangsa kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya.  
Selamat menjadi "penggerak doa" di mana pun Anda berada dan biarlah karya Tuhan  
terjadi di antara umat-Nya, khususnya bangsa Indonesia. Selamat berdoa. 
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e-Humor edisi 2211 (7-6-2013) 

PERNAH BERJUMPA 

e-Humor 
2211, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Pernahkah Anda melihat seseorang dan berkata dalam hati, "Sepertinya  
aku pernah melihat dia, tetapi di mana ya?" Itu adalah hal yang sering  
dialami semua orang, termasuk tokoh kita kali ini yang bertemu  
seseorang di rumah sakit. Namun, apakah ia benar-benar pernah bertemu  
orang tersebut, ya? Mari kita simak bersama cerita di bawah ini.  
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2211. PERNAH BERJUMPA 
 
Akibat kecelakaan yang dialaminya, seorang pengemudi sepeda motor  
harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu.  
 
Hari ini, ia siuman setelah proses operasinya selesai. Ketika ia  
menoleh ke kiri, dilihatnya seorang laki-laki juga sedang terbaring  
dalam keadaan lemah. Merasa senang karena ada teman sekamar, ia pun  
segera menyapanya, "Saya rasa wajah Anda sangat familiar. Tampaknya  
kita sudah pernah berjumpa. Betul, tidak?" 
 
"Betul sekali! Justru karena perjumpaan kita itulah kita berbaring di  
sini sekarang!!" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Buku Pintar Ketawa, 86] 
 
Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah  
mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang.  
                           (Titus 3:2)  
              < http://alkitab.sabda.org?Titus+3:2 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 176: "Berapa pasang binatang yang harus dimasukkan ke  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Titus+3:2
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bahtera Nuh agar bahtera itu terisi?" 
 
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = 50 pasang  
- "Anny S" < godwithanny5ms(at)xxx > = 7 Pasang binatang yg tidak  
  haram, 1pasang binatang haram, dan 7 pasang Burung.  Kej 7:2,3  
- "RM Regional4" < rm.regional(at)xxx > = 16 Pasang  
- titih_wira < titihprawira(at)xxx > = Binatang tidak haram 7 pasang,  
  binatang haram 1 pasang  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = ``Sepasang`` "datanglah 
  sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina,  
  seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh." (Kejadian 7:9).  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Berapa ya... Kayanya ga ada jawaban deh...  
- "fitry sitorus" < fitry.sitorus(at)xxx > = Dari segala binatang yg  
  tdk haram 7 pasang, dari binatang yg haram satu pasang, juga burung2  
  di udara 7 pasang (Kej 7:2-3)  
- willy seriholo < willn094(at)xxx > = Tujuh pasang dan satu pasang  
  binatang yang haram... (Kej 7:2) 
 
Jawaban e-Humor: Tujuh pasang binatang yang tidak haram, satu pasang  
binatang haram, dan tujuh pasang burung-burung di udara (Kejadian 7:2,3) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab kuis yang  
tentunya masih akan menguji pengetahuan Anda tentang Alkitab berikut  
ini. Kuis kali ini adalah kiriman dari Sdr. Hendrik Langelo <  
hendrik.langelo(at)xxx >. Terima kasih ya atas partisipasinya! 
 
Kuis minggu ini 177: "Siapakah orang pertama yang mengatakan bahwa  
bumi itu bulat?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kej+7:2
http://alkitab.mobi/?Kejadian+7:9
http://alkitab.mobi/?Kej+7:2-3
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e-Humor edisi 2212 (10-6-2013) 

OPTIMIS 

 
e-Humor 
2212, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Kekhawatiran sering kali menjadi musuh besar manusia. Namun, dalam  
kadar tertentu, kekhawatiran justru diperlukan supaya kita terus  
waspada dan berjaga-jaga. Bila saat ini Anda sedang khawatir mengenai  
suatu hal dan membuat Anda begitu cemas, ingatlah untuk membuka  
Alkitab Anda dan bacalah ayat nas dari humor berikut ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2212. OPTIMIS 
 
Seorang pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi datang kepada  
pendetanya. Mereka mengobrol seputar keadaan ekonomi dan usaha si  
pengusaha. Pendeta bertanya, "Bagaimana prospek usaha Anda pada tahun  
yang akan datang?" 
 
Pengusaha itu menjawab, "Saya optimis sekali, Pak Pendeta. Saya rasa,  
tahun depan usaha konstruksi akan sangat bersinar. Namun, sebenarnya  
saya agak khawatir juga." 
 
Pendeta itu berkata, "Kalau Anda begitu optimis tentang masa depan,  
mengapa Anda masih merasa khawatir?" 
 
Sang pengusaha menjawab dengan lirih, "Saya khawatir jangan-jangan  
optimisme saya meleset, Pak Pendeta." 
 
[Sumber diambil dari: Senam Mulut Bikin Imut, 54] 
 
    Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi  
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan  
          permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6)  
            < http://alkitab.sabda.org/?Filipi+4:6 > 

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2213 (12-6-2013) 

KENA BATUNYA 

 
e-Humor 
2213, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Kata orang, murid yang paling diingat oleh seorang guru bukanlah murid  
yang baik dan tidak pernah macam-macam. Sebaliknya, murid yang paling  
diingat adalah murid yang bandel, nakal, dan menyusahkan guru. Betul,  
`kan? Hehehe. Tentu saja, karena murid semacam itu membutuhkan  
perhatian ekstra khusus. Namun, jika bandelnya seorang murid sudah  
keterlaluan, guru pasti akan sebal juga. Hal yang sama terjadi pada  
tokoh humor berikut ini. Mari simak bersama-sama! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2213. KENA BATUNYA 
 
Seorang guru sejarah bertanya kepada murid-muridnya tentang insiden  
terkenal yang terjadi pada tahun 1900-an. 
 
"Apakah kalian tahu bencana besar yang terjadi pada tahun 1912?" tanya  
ibu guru kepada murid-muridnya. 
 
Joni, murid paling bandel di kelas, menjawab dengan nada menantang  
sang guru, "Kapal Titanic tenggelam karena menabrak gunung es, Bu!!"  
jawabnya. "Betul! Dan, di mana kejadiannya?" tanya ibu guru lagi. 
 
"Atlantik Utara!" Joni menjawab dengan cepat dan lantang. Karena  
merasa benar, Joni mulai merasa angkuh. 
 
"Pada bulan apa?" 
 
"April!" Joni pun menambahkan, "Bulan April, tanggal 12!" 
 
Guru itu mulai sebal dengan kelakuan Joni yang tidak sopan. Ia pun  
bertanya lagi, "Berapa jumlah penumpang dan krunya?" 

http://humor.sabda.org/
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"1517 Buuuuu!!!" 
 
Joni cengar-cengir melihat gurunya terlihat menahan perasaan kesal.  
Ibu guru pun melontarkan pertanyaan terakhir, "Sekarang sebutkan nama  
mereka satu per satu!" 
 
[Sumber diambil dan diterjemahkan dari: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, 92] 
 

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang- 
orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap 

yang lain, sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi 
mengasihani orang yang rendah hati." (I Petrus 5:5) 

< http://alkitab.sabda.org/?1Petrus+5:5 > 
 
 
STOP PRESS: BERGABUNGLAH DENGAN FACEBOOK AUDIO ALKITAB MP3 
 
Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Alkitab  
Audio? Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Facebook Alkitab  
Audio. Di sini, Anda akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab  
Audio, di antaranya tentang update versi terjemahan Alkitab Audio dan  
kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah menggunakan Alkitab  
Audio. Melalui Facebook ini, Anda juga dapat mengunjungi situs kami  
dan mendownload Alkitab Audio dari berbagai versi terjemahan Bahasa  
Indonesia, Bahasa Suku, dan Bahasa asing. Tunggu apa lagi?  
Bergabunglah dan jadilah penggemar kami sekarang juga! 
 
=> http://fb.sabda.org/audio 
  

http://alkitab.mobi/?Petrus+5:5
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e-Humor edisi 2214 (14-6-2013) 

MENGECAT 

 
e-Humor 
2214, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Memiliki pengetahuan dalam pekerjaan yang kita jalani sangatlah  
penting karena semakin kita tahu dan ahli dalam mengerjakan pekerjaan  
kita, semakin kita dihargai. Namun, tidak demikian dengan tokoh kita  
kali ini. Ia adalah seorang tukang yang diberi kepercayaan oleh gereja  
untuk mengecat pembatas jalan, tetapi ternyata hasilnya tidak  
memuaskan. Kira-kira bagaimana cara ia bekerja ya? Mari kita simak  
bersama cerita di bawah ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2214. MENGECAT 
 
Dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, sebuah gereja membiayai  
pengecatan garis putih pembatas jalur di jalanan depan gereja. Seorang  
tukang disewa untuk mengerjakannya. Hari pertama, ia berhasil mengecat  
sepanjang satu kilometer. Hari kedua, ia cuma mengecat 500 meter. Hari  
ketiga, bahkan cuma 200 meter. 
 
Seorang anggota majelis jemaat yang datang mengecek mempertanyakannya,  
"Pak, kenapa setiap hari jarak yang bisa Bapak cat malah makin pendek?  
Apa ada masalah?" 
 
Si tukang menjawab, "Masalahnya cuma satu, Pak. Setiap hari, saya  
makin jauh dari kaleng catnya. Jadi, makin jauh buat saya untuk bolak- 
balik." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senam Mulut Bikin Imut, 121] 
 

Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang 
bijak bermahkotakan pengetahuan. (Amsal 14:18) 

< http://alkitab.sabda.org?Amsal+14:18 > 
 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 177: "Siapakah orang pertama yang mengatakan bahwa  
bumi itu bulat?" 
 
- "Imuly, Esther (KPC)" < Esther.Imuly(at)xxx > = Nabi Yesaya dalam  
  Yesaya 40:22 "Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya  
  seperti belalang; Dia yang membentangkan langit seperti kain dan  
  memasangnya seperti kemah kediaman!"  
- iskandar wirawan < iskandar_kds(at)xxx > = Nabi Yesaya, Yesaya 40:22  
  Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti  
  belalang; Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya  
  seperti kemah kediaman!  
- Johan Tan < johantan79(at)xxx > = Nabi Yesaya. Yesaya 40:22 (Dia  
  yang bertahta di atas bulatan bumi...)  
- dipto < diptosn(at)xxx > = Yesaya  
- Dewi Wahyuningsih < wndewi(at)xxx > = YESAYA  
- deni chandra < deni.chandra(at)xxx > = Yesaya 40:22  
- Mudarwan < yangcie(at)xxx > = YESAYA. Seperti tercantum dalam:  
  Yesaya 40 : 22 Dia yang bertahta di atas Bulatan Bumi yang penduduknya  
  seperti belalang; ....  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = Galileo Galilei donk... 
 
Jawaban e-Humor: Yesaya (Yesaya 40:22) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab kuis yang  
tentunya masih akan menguji pengetahuan Anda tentang Alkitab berikut  
ini. Kuis kali ini pun adalah kiriman dari Sdr. Hendrik Langelo <  
hendrik.langelo(at)xxx >. Terima kasih atas partisipasinya! 
 
Kuis minggu ini 178: "Berapa kali Allah menulis firman-Nya dengan  
tangan-Nya sendiri?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+40:22
http://alkitab.mobi/?Yesaya+40:22
http://alkitab.mobi/?Yesaya+40:22
http://alkitab.mobi/?Yesaya+40:22
http://alkitab.mobi/?Yesaya+40
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e-Humor edisi 2215 (17-6-2013) 

KELERENG 

e-Humor 
2215, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Kalau pergi ke dokter, biasanya karena sakit, bukan? Kalau ada dua orang anak  
pergi ke dokter, apakah keduanya memang sakit? Yuk, simak saja humor berikut  
ini! :) 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Davida 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2215. KELERENG 
 
Dua anak datang ke klinik. 
 
"Kenapa, Nak?" tanya dokter. 
"Saya menelan kelereng." 
"Dan, kamu?" tanya dokter kepada teman anak itu. 
"Menunggu kelereng saya." 
 
[Sumber diambil dari: Laughter for Twitter, 6] 
 
Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan  
tabib,tetapi orang sakit.  
(Matius 9:12)  
<http://alkitab.sabda.org?Matius+9:12 > 
  

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2216 (20-6-2013) 

UNDANGAN PERNIKAHAN  

                                                                                                     
e-Humor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2216, Juni 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Shalom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Mempersiapkan pernikahan memang diperlukan sebuah kemantapan hati. Apakah kita  
sudah yakin untuk menerima pasangan kita dan hidup bersamanya hingga maut  
memisahkan? Apakah pernikahan Anda memang hal yang dikehendaki Tuhan? Itulah  
yang perlu dipikirkan matang-matang. Humor kali ini pun mengambil topik mengenai  
pernikahan. Bagaimana ya kisahnya? Langsung simak yuk! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pemimpin Redaksi e-Humor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Amy G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
< ami(at)in-christ.net >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
< http://humor.sabda.org/ >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2216. UNDANGAN PERNIKAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Seorang perempuan menelepon satu percetakan dan mengabarkan akan adanya  
perubahan pada kartu undangan pernikahan yang dipesannya.                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
"Apakah Anda ingat kartu pernikahan yang saya pesan minggu lalu? Saya tidak  
tahu, apakah sekarang sudah terlambat untuk membuat beberapa perubahan?" kata si  
perempuan.                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
"Ah, kayaknya masih cukup waktu, Nona. Katakan perubahannya, dan saya akan  
melihatnya," kata pemilik percetakan.                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
"Baiklah," kata si perempuan, "Ini daftar yang berubah: waktunya, gerejanya, dan  
calon suaminya."                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://etikakristen.blogspot.com/2008/01/humor-kristen-lucu.html]                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     Tetapi Ia tidak pernah berubah--siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang  
                    dikehendaki-Nya, dilaksanakan-Nya juga.  
                                (Ayub 23:13)   
                   < http://alkitab.sabda.org?Ayub+23:13 >   
  

http://humor.sabda.org/
http://etikakristen.blogspot.com/2008/01/humor-kristen-lucu.html%5d
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e-Humor edisi 2217 (21-6-2013) 

JUMAT PAGI YANG MISTERIUS  

  
e-Humor 
2217, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Selamat hari Jumat, Pelanggan e-Humor yang terkasih! Seperti biasa,  
hari ini e-Humor hadir dengan sebuah humor seru untuk Anda! Edisi ini  
semakin spesial karena akan ada pengumuman penjawab kuis edisi Jumat  
lalu. Pastikan nama Anda tercantum ya :). Dan, jangan lupa juga untuk  
menjawab kuis edisi hari ini, yang dapat menambah wawasan Anda tentang  
Alkitab. Nah, tidak usah berlama-lama, segera simak humor berikut! 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2217. JUMAT PAGI YANG MISTERIUS 
 
Ada kejadian aneh yang selalu terjadi di ruang Unit Perawatan Intensif  
(ICU) Rumah Sakit Selalu Sehat. Di ruangan itu, para pasien selalu  
meninggal di tempat tidur yang sama, pada kamar yang sama, dan selalu  
pada hari Jumat pagi, tanpa peduli umur, jenis kelamin, kondisi  
kesehatan, ataupun latar belakang kesehatan. 
 
Hal ini sangat membingungkan para dokter. Beberapa bahkan berpikir  
bahwa hal tersebut ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Mengapa  
selalu pada hari Jumat dan pada ruangan yang sama? 
 
Para dokter pun memutuskan untuk menuntaskan kasus ini dan menyelidiki  
penyebabnya. Begitu hari Jumat tiba, semua orang di rumah sakit  
tersebut menunggu dengan tegang. Akankah kejadian buruk itu terulang  
kembali? Beberapa dokter sudah berjaga-jaga. Sementara sang pasien  
masih terbaring di sana. Dan, waktu pun terus berputar .... Pukul  
07:00 ... 07:30 ... tepat sebelum waktu keramat itu tiba, pintu kamar  
itu terbuka .... 
 
Kemudian, masuklah Suparman, seorang "cleaning service" yang bertugas  
pada hari Jumat. Ia langsung mencabut kabel alat bantu pernapasan dari  

http://humor.sabda.org/
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stop kontak, menggantinya dengan penyedot debu, dan mulai membersihkan  
ruangan. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://dinkeskotamobagu.blogspot.com/p/humor-
sehat.html/] 
 
Jawab Yesus kepada mereka: "Waspadalah supaya jangan ada orang yang  
                  menyesatkan kamu! (Matius 24:4)  
             < http://alkitab.sabda.org/?Matius+24:4 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 178: "Berapa kali Allah menulis firman-Nya dengan  
tangan-Nya sendiri?" 
 
- deni chandra < deni.chandra(at)xxx > = 2 kali, Pertama di gunung  
  SINAI dan yang kedua di istana raja Berlsyazar.  
- irnetj < irnetj(at)xxx > = 1 deh kayanya...??`(?,?)??´  
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo(at)xxx > = dua kali, pertama di  
  gunung sinai, kedua di istana raja Berlsyazar  
- Tuti Karolina < tutik(at)xxx > = 10 x  
- Ronald < ronald(at)xxx > = 2 Kali (Lihat Keluaran 31:18 dan  
  Keluaran 34:1) 
 
Jawaban e-Humor: Dua kali. Di Gunung Sinai dan di istana raja  
Berlsyazar. 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 179: "Berapa Kali Daud pernah diurapi?" 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. Kuis kali ini adalah kiriman dari Sdr. Ronald <  
ronald(at)xxx >. Terima kasih atas partisipasinya! 
 
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! 
  

http://dinkeskotamobagu.blogspot.com/p/humor-sehat.html/%5d
http://dinkeskotamobagu.blogspot.com/p/humor-sehat.html/%5d
http://alkitab.mobi/?Matius+24:4
http://alkitab.sabda.org/?Matius+24:4
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e-Humor edisi 2218 (24-6-2013) 

CARA MAKAN ORANG BENAR  

  
e-Humor 
2218, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
"Firman-Mu pelita bagi kakiku," demikian kata Pemazmur. Namun, sering  
kali, kita menggunakan firman Tuhan sebagai alat untuk membenarkan  
tindakan kita yang salah. Waaah, kalau sudah begini bisa menjadi  
bahaya. Hari ini, kita mau belajar supaya tidak melakukan hal  
tersebut. Biarlah melalui humor hari ini, kita bisa belajar untuk  
menjadi lebih bijak dalam menggunakan firman Tuhan. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2218. CARA MAKAN ORANG BENAR 
 
Suatu sore, seorang istri pendeta pulang ke rumah membawa sekotak kue  
cokelat. Itu kue kesukaan suaminya. Akan tetapi, atas anjuran dokter,  
suaminya diminta mengurangi makanan yang manis-manis. Akhirnya, ia  
mendapat akal. Ia meletakkan secarik kertas di dekat kotak kue itu.  
Isinya: "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna."  
(1 Korintus 6:12) 
 
Kemudian, istri pendeta itu pergi sebentar ke warung dekat rumah.  
Ketika kembali, betapa terkejutnya ia mendapati kue cokelat itu sudah  
ludes tak bersisa. Dan, di sampingnya ada sebuah kertas dengan tulisan  
tangan suaminya. Isinya: "Orang benar makan sekenyang-kenyangnya,  
tetapi perut orang fasik menderita kekurangan." (Amsal 13:25) 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senam Mulut Bikin Imut, 93] 
 

Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa 
nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, (Efesus 5:18) 

< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:18 > 
  

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2219 (26-6-2013) 

PEMAIN ORGAN BARU  

  
e-Humor 
2219, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Tuhan mencari orang-orang yang berhati tulus untuk menjadi pelayan- 
Nya. Seseorang yang melayani dengan tulus tidak akan mengharapkan  
imbalan apa pun, seperti tokoh humor kita kali ini. Sekalipun karena  
ketulusannya, dia menghadapi situasi yang canggung, tetapi biarlah  
Tuhan yang melihat hatinya dan membalaskan ketulusannya. Situasi  
apakah yang dihadapinya? Let`s check it out. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2219. PEMAIN ORGAN BARU 
 
Soni adalah seorang yang rindu melayani Tuhan. Karena keahliannya  
dalam bidang musik, ia pun memutuskan untuk menjadi pemain musik di  
gerejanya. Setelah beberapa waktu melayani, ia pun dipanggil oleh  
seorang majelis gereja ke ruangannya. 
 
"Masuklah, Son," kata majelis itu. 
 
"Baik, Pak," kata Soni hormat sambil duduk di kursi di hadapan sang  
majelis. 
 
"Jadi begini, kami sangat puas melihat pelayanan Anda yang luar biasa.  
Anda kelihatan sepenuh hati bagi Tuhan. Maka, terimalah ini ...,"  
majelis itu memberikan sebuah amplop putih kepada Soni. Soni pun kaget  
dibuatnya. 
 
Dengan rasa tidak enak hati, Soni menolak pemberian tersebut. "Jangan  
Pak, saya tidak enak menerimanya. Anda harus tahu bahwa saya melayani  
dengan tulus, dengan ikhlas. Saya tidak mengharapkan imbalan atau apa  
pun dari gereja ini," kata Soni dengan rendah hati. 
 
Sang majelis melongo sebentar, lalu berkata, "Sebenarnya, yang ada  
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dalam amplop ini adalah daftar lagu pujian untuk ibadah Minggu besok,  
Son." 
 
[Sumber: Redaksi] 
 

Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu 
kami tidak tawar hati. (2 Korintus 4:1) 

< http://alkitab.sabda.org?2Korintus+4:1 > 
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e-Humor edisi 2220 (28-6-2013) 

TAKUT DOKTER GIGI  

  
e-Humor 
2220, Juni 2013 
 
Shalom, 
 
Banyak orang merasa takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Karena  
itu, banyak orang malas pergi ke dokter atau rumah sakit, padahal  
jelas-jelas mereka sedang sakit dan memerlukan pemeriksaan lebih  
lanjut. Nah, apakah Anda termasuk salah satunya? Hehehe. Dan, alasan  
apa yang biasa digunakan untuk menghindari pemeriksaan dokter? Humor  
berikut ini akan menjawabnya. Akan tetapi, jangan ditiru ya .... 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< ami(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2220. TAKUT DOKTER GIGI 
 
"Aku datang untuk membuat janji dengan dokter gigi," kata seorang  
pasien pria kepada suster di klinik gigi Cling Kinclong. 
 
"Maaf sekali," jawab suster itu. "Dokter sedang keluar sekarang,  
tetapi Anda bisa menemuinya pukul ...." 
 
"Terima kasih," sela calon pasien tersebut yang jelas terlihat gugup,  
"Kapan dokter itu akan keluar lagi?" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://dinkeskotamobagu.blogspot.com/p/humor-
sehat.html/] 
 
janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab  
Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku  
 akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.  
      (Yesaya 41:10) < http://alkitab.sabda.org?Yesaya+41:10 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 

http://humor.sabda.org/
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Kuis minggu lalu 179: "Berapa Kali Daud pernah diurapi?" 
 
- irnetj < irnetj(at)xxx > = 3... Pertama Diurapi oleh Samuel, kedua  
sebagai raja Yehuda, ketiga sebagai raja seluruh Israel.  
- "Budi" < buditri(at)xxx > = Daud diurapi 2x di Bethel dan di gunung  
Hebron 
 
Jawaban e-Humor: Tiga kali.  
(Baca: I Samuel 16:13, II Samuel 2:4, dan II Samuel 5:3) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Sepertinya pertanyaan kuis minggu lalu  
cukup sulit ya. Nah, semoga pertanyaan kuis minggu ini dapat Anda  
jawab dengan benar. Silakan disimak! 
 
Kuis minggu ini 180: "Berapakah umur Yoas pada waktu ia diangkat  
menjadi 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! 
  

http://alkitab.mobi/?Samuel+16:13
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e-Humor edisi 2221 (1-7-2013) 

KELELAWAR 

  
e-Humor 
2221, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Hai, Pelanggan! Apa kabar? Senang sekali redaksi dapat kembali menjumpai Anda di  
hari Senin yang ceria ini :). Nah, masa liburan sekolah ini dapat menjadi waktu  
yang tepat untuk berwisata bersama anak-anak tercinta. Tokoh humor kali ini juga  
sedang berwisata. Bagaimana pengalamannya? Simak langsung yuk! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2221. KELELAWAR 
 
Seorang pemandu wisata berjalan masuk ke dalam gua bersama wisatawan. 
 
Wisatawan: Apa ada kelelawar di gua ini? 
Pemandu: Tidak. 
Wisatawan: Di gua tidak ada kelelawar? 
Pemandu: Kelelawarnya habis dimakan ular .... 
 
[Sumber diambil dari: Laughter for Twitter, 92] 
 
"Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!"  
                           (Markus 13:37) 
              < http://alkitab.sabda.org?Markus+13:37 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Markus+13:37
http://alkitab.sabda.org/?Markus+13:37


HUMOR 2013 
 

155 
 

e-Humor edisi 2222 (3-7-2013) 

DOA YANG JELAS  

  
e-Humor 
2222, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Selamat pagi pelanggan e-Humor. Sebelum menjalani aktivitas, mari awali hari  
kita dengan berdoa. Doa merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi  
dengan Allah. Melalui doa, kita dapat menyampaikan rasa syukur dan permohonan.  
Kita pun dapat berdoa untuk masa depan kita, persis seperti kedua tokoh humor  
kali ini. Seperti apa kisahnya? Simak sekarang juga! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2222. DOA YANG JELAS 
 
Bejo dan Paijo sering berdoa saat masih kecil. Seperti ini doa mereka: 
 
Bejo: Tuhan, berikanlah saya kemudahan dalam mencari rezeki. Kalau bisa, hanya  
      dengan goyang-goyang kaki, uang sudah datang. 
 
Paijo: Tuhan, berikanlah saya kemudahan dalam mencari rezeki. Semisal, hanya  
       dengan berkipas-kipas, uang sudah datang. 
 
Singkat cerita, setelah mereka dewasa, doa mereka pun dikabulkan .... 
 
Akhirnya, Bejo menjadi penjahit permak jeans dan Paijo menjadi pedagang sate  
keliling. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://humorbbm.com/rohani/doa-yg-jelas] 
 
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya  
kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar  
                              kuasanya.  
                            (Yakobus 5:16)  
                < http://alkitab.sabda.org?Yakobus+5:16 > 
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e-Humor edisi 2223 (5-7-2013) 

SUDAH SEMBUH  

  
e-Humor 
2223, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Membuat penilaian yang benar tentang seseorang bukanlah hal yang mudah. Menilai  
orang normal saja sulit, apalagi jika menilai seseorang yang sedang mengalami  
gangguan jiwa pasti lebih sulit. Nah, hal inilah yang dialami tokoh kita yang  
berprofesi sebagai dokter jiwa ketika ia menyangka bahwa salah satu pasiennya  
sudah sembuh. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pasien rumah sakit jiwa  
itu sehingga membuat si dokter salah sangka? Mari kita simak bersama cerita di  
bawah ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2223. SUDAH SEMBUH 
 
Seorang dokter kaget ketika masuk ke halaman belakang sebuah rumah sakit jiwa  
karena ia mendengar ada seseorang sedang menyanyi. Setelah mencari tahu,  
ternyata suara itu datang dari seorang pasien rumah sakit jiwa tersebut.  
Anehnya, si pasien menyanyikan lagunya sembari tidur telentang. Dengan  
keheranan, sang dokter terus mengamati tingkah laku pasien tersebut. Ia  
berpikir, "Sepertinya pasien tersebut sudah sembuh." 
 
Kemudian, pasien tersebut tengkurap dan menyanyikan lagu yang lain. Karena  
penasaran, dokter menghampiri sang pasien dan bertanya, "Hai Joko, mengapa kamu  
tadi menyanyi dengan tidur telentang dan sekarang malah tengkurap?" 
 
Dengan kalem si pasien menjawab, "Ya Dok, tadi side A, sekarang side B." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Agustus 2010] 
 
Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta;  
usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu  
berikanlah pula dengan cuma-cuma. (Matius 10:8)  
< http://alkitab.sabda.org?Matius+10:8 > 
 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 180: "Berapakah umur Yoas pada waktu ia diangkat menjadi raja?" 
 
- "Ronald" < ronald(at)xxx > = Umur 7 Tahun ( 2 Raja-raja 11:21) 
- "irnetj" < irnetj(at)xxx > = 7 tahun kan??? 
- "Hendrik Langelo" < hendrik.langelo(at)xxx  
   > = "Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja." (2 Raja-raja 11:21) 
 
 
Jawaban e-Humor: 7 Tahun ( 2 Raja-raja 11:21) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 181: "Berapa tinggi badan Goliat?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?2%20Raja-raja+11:21
http://alkitab.mobi/?2%20Raja-raja+11:21
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e-Humor edisi 2224 (8-7-2013) 

TETAP SEKAMAR  

  
e-Humor 
2224, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Bagi sebagian orang, menghadapi suasana baru bukanlah hal yang mudah.  
Contohnya, saat kita harus pindah rumah. Kita harus menyesuaikan diri  
lagi dengan bangunan baru yang kita tempati dan lingkungan sekitar.  
Jangan sampai kita tidak betah dengan keadaan baru itu. Nah, bagaimana  
dengan seorang anak pada humor kita kali ini? Kira-kira ia betah tidak  
ya menempati rumahnya yang baru? 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2224. TETAP SEKAMAR 
 
Karena bisnis sang ayah berhasil, sebuah keluarga akhirnya dapat  
pindah ke rumah yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, salah  
seorang anaknya bertemu dengan teman dari daerah rumahnya yang lama. 
 
"Bagaimana rumah barumu? Enak enggak? Nyaman enggak?" tanya si teman. 
 
"Wah, tentu saja. Kami punya kamar sendiri-sendiri. Di kamarku ada TV  
dan AC. Cuma kasihan Mama, ia tetap saja sekamar dengan Papa," jawab  
si anak. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari:  
http://humorbbm.com/keluarga/tetap-sekamar] 
 
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah  
            yang indah di dalam Tuhan. (Kolose 3:20)  
           < http://alkitab.sabda.org/?Kolose+3:20 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://humorbbm.com/keluarga/tetap-sekamar%5d
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e-Humor edisi 2225 (10-7-2013) 

HAL-HAL YANG TIDAK AKAN PERNAH ANDA 
DENGARKAN DI GEREJA  

  
e-Humor 
2225, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Mungkin Anda sering mendengar kata-kata seperti "Mari kita memberikan  
persembahan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini," atau "Mari  
kita memuji dengan sepenuh hati agar Tuhan disenangkan." Namun,  
tahukah Anda jika ada beberapa hal yang mungkin tidak pernah diucapkan  
di gereja? Berikut ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda  
dengar di gereja. Mari kita baca bersama-sama. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2225. HAL-HAL YANG TIDAK AKAN PERNAH ANDA DENGARKAN DI GEREJA 
 
- "Hei, sekarang giliran saya duduk di depan." 
 
- "Saya sungguh tertarik dengan khotbahmu, tidak terasa khotbahmu  
  sudah lewat setengah jam." 
 
- "Sesungguhnya, saya merasakan bahwa bersaksi ternyata lebih  
  menyenangkan daripada main golf." 
 
- "Saya mau menjadi sukarelawan untuk mengajar di sekolah minggu  
  seumur hidup." 
 
- "Lupakan aturan penggajian cara gereja, berilah gembala kita gaji  
  supaya dia bisa hidup sama seperti kita." 
 
- "Karena semua jemaat sudah hadir, mari kita adakan kebaktian lebih  
  cepat dari biasanya." 
 
- "Mari kita kerja bakti membersihkan WC gereja." 
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- "Marilah kita sadar memberi untuk pekerjaan Tuhan agar gereja tidak  
  perlu lagi mengedarkan kantong kolekte, `kan jadi hemat seperempat  
  jam." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, November 2006] 
 
Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, --yang rapih tersusun dan diikat  
menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar  
pekerjaan tiap-tiap anggota--menerima pertumbuhannya dan membangun  
               dirinya dalam kasih. (Efesus 4:16)  
            < http://alkitab.sabda.org?Efesus+4:16 > 
  

http://alkitab.mobi/?Efesus+4:16
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e-Humor edisi 2226 (12-7-2013) 

DOA ORANG LAGI DIET  

 
e-Humor 
2226, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Banyak orang menjalankan program diet demi mendapatkan berat badan  
yang ideal. Diet yang benar adalah diet yang sehat serta mengikuti  
anjuran ahli gizi. Jangan sampai Anda berdiet, tetapi malah jatuh  
sakit ya! Nah, ternyata selain berusaha menjalankan diet, kita pun  
harus berdoa lho! Seperti apa ya doa orang yang sedang berdiet? Humor  
kali ini akan menjawabnya! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2226. DOA ORANG LAGI DIET 
 
Tuhan berilah aku kekuatan agar tidak jatuh ke dalam "genggaman"  
kolesterol. Biar aku tidak tergoda kepada makanan berlemak. Berilah  
aku kuasa-Mu untuk memerangi setan yang bersembunyi di balik semua  
camilan. Dan, berilah aku hikmat agar dapat melihat Baalzebul di tiap  
batang cokelat serta Lucifer yang bertakhta di setiap permen dan  
lolipop. 
 
Tuhan, ajarlah aku untuk dapat melihat kejahatan yang bersembunyi di  
balik semua makanan berpasta, mayones, dan ayam goreng krispi. Tuhan,  
jika Engkau sungguh mengasihiku, aku tidak minta Engkau mengawasi  
mulutku dan berjaga pada pintu bibirku, tetapi katupkanlah ya Tuhan! 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Januari 2007] 
 
Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh  
  temboknya. (Amsal 25:28) < http://alkitab.sabda.org?Amsal+25:28 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 181: "Berapa tinggi badan Goliat?" 

http://humor.sabda.org/
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- "gibson sitinjak" < ressurection.gibson(at)xxx > = Enam hasta 
   sejengkal 
- "Hendrik Langelo" < hendrik.langelo(at)xxx > = ``,,Goliat, dari Gat. 
   Tingginya enam hasta sejengkal." (1 Samuel 17:4b). 
- "irnetj" < irnetj(at)xxx > = 6 hasta sejengkal...(1 Samuel 17:4) 
 
 
Jawaban e-Humor: enam hasta sejengkal (1 Samuel 17:4). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 182: "Berapakah jumlah ayat dalam Alkitab?" 
(Kiriman : irnetj) 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?1%20Samuel+17:4b
http://alkitab.mobi/?1%20Samuel+17:4
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e-Humor edisi 2227 (15-7-2013) 

DETIK-DETIK TERAKHIR  

e-Humor 
2227, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Menunda merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Tahukah Anda sebuah penundaan 
bisa  
berakibat fatal? Contohnya adalah menunda keputusan untuk menerima Yesus sebagai  
Tuhan dan Juru Selamat. Celakanya, banyak orang yang menunda-nunda pertobatan  
mereka hingga detik-detik terakhir hidup mereka. Hal ini terlihat dari  
percakapan sederhana di sebuah pom bensin dalam e-Humor kita hari ini. Apa isi  
percakapannya? Berikut liputannya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2227. DETIK-DETIK TERAKHIR 
 
Seorang pendeta berada dalam antrean yang panjang untuk mengisi bensin mobilnya,  
pada suatu hari libur yang panjang. Petugas pom bensin bekerja dengan sigap,  
tetapi tetap saja antrean seperti tiada akhirnya. 
 
Tibalah giliran mobil Pak Pendeta untuk diisi bensinnya. Dengan sangat sopan,  
petugas pom bensin meminta maaf kepada Pak Pendeta, "Maaf Pak Pendeta, Anda  
menunggu terlalu lama. Inilah yang selalu terjadi, orang-orang mempunyai  
kebiasaan untuk selalu menunggu hingga detik-detik terakhir, untuk mempersiapkan  
diri mereka untuk suatu perjalanan yang panjang." 
 
Pak Pendeta tertawa kecil dan berkata, "Aku sangat mengerti apa yang Anda  
maksudkan, hal yang sama juga terjadi dalam pekerjaanku." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, September 2007] 
 

...seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang 
berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan 

bagi-Nya. 
(Lukas 3:4) 

< http://alkitab.sabda.org?Lukas+3:4 > 

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2228 (17-7-2013) 

PINTU MOBIL TERKUNCI  

 
e-Humor 2228, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Pertolongan Tuhan tak akan terlambat dan mungkin saja datang di saat yang tidak  
terduga. Ia bisa mengerahkan siapa saja, bahkan orang yang tidak kita kenal  
sekalipun, untuk menjadi "sambungan" tangan-Nya. Semoga melalui humor berikut  
ini, kita belajar memahami begitu besar kasih Tuhan bagi setiap umat-Nya. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2228. PINTU MOBIL TERKUNCI 
 
Seorang wanita terlihat buru-buru pulang dari tempat kerjanya karena baru saja  
menerima kabar bahwa anaknya sakit. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa kunci  
mobilnya berada di dalam mobil. Dan, mobil itu terkunci! 
 
"Wah, bagaimana ini ...," pikir wanita itu. Aha! Ia mendapat ide. Ia pernah  
melihat film yang ada adegan mencungkil mobil menggunakan gantungan baju. Dan  
beruntungnya, di dekat situ tergeletak gantungan baju bekas yang entah punya  
siapa. Ia pun mencoba beberapa kali, tetapi gagal. "Aduh, bagaimana dong ...,"  
wanita itu tambah frustasi. 
 
Ia pun berdoa. Lima menit kemudian terlihat sebuah mobil tua berhenti di  
dekatnya. Pengemudinya seorang pria berjenggot yang penampilannya kucel dan  
tidak terawat. "Pria seperti ini yang kau kirimkan Tuhan?" wanita itu kecewa. 
 
Pria itu keluar dari mobilnya dan menawarkan bantuan kepada si wanita. "Ya! Aku  
harus segera pulang karena anakku sedang sakit. Namun, kunciku ternyata  
tertinggal di dalam mobil! Bisakah kamu menolongku menggunakan gantungan ini?"  
pinta wanita itu. 
 
Si pria berkata, "Serahkan padaku!" Ia mengutak-atik mobil wanita itu dan kurang  
dari satu menit, pintu mobil itu terbuka. Wanita itu sangat bersyukur, katanya,  
"Terima kasih banyak! Anda orang yang baik sekali!" 
 
"Nyonya, saya bukan orang baik. Saya baru saja keluar dari penjara karena  
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mencuri mobil." 
 
Wanita itu tidak kelihatan takut, sebaliknya, matanya berbinar-binar senang,  
"Terima kasih, Tuhan! Kau bahkan mengirimkan seorang ahli untukku!" 
 
[Sumber diterjemahkan dan disunting dari:  
http://jokes.christiansunite.com/Crime/Locked_Car_Door.shtml] 
 

Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang 
yang tidak bercela lakunya, 

(Amsal 2:7) 
< http://alkitab.sabda.org?Amsal+2:7 > 
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e-Humor edisi 2229 (19-7-2013) 

NOMOR REKENING TUHAN 

 
e-Humor 
2229, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Manusia memang pintar membuat alasan. Ada-ada saja cara mereka mengelak dari  
sebuah tuduhan. Mau tahu buktinya? Simak humor segar edisi kali ini yuk! Oh ya,  
jangan lupa jawab kuisnya ya! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2229. NOMOR REKENING TUHAN 
 
Tiga orang berbeda profesi sedang berdiskusi soal perpuluhan. Mereka masing- 
masing mengemukakan alasan mengapa mereka belum membayar perpuluhan. 
 
Akuntan: Saya belum membayar perpuluhan karena belum menerima surat tagihan dari  
         Tuhan. 
 
Pengacara: Kalau saya belum membayar perpuluhan karena belum ada undang-
undang  
           yang mengaturnya. 
 
Bankir: Saya sih sudah lama mau membayar perpuluhan, tetapi sampai sekarang saya  
        belum tahu nomor rekening Tuhan. 
 
[Sumber diambil dari: 110 Humor Penyegar Jiwa 3, 2-3] 
 
     Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,  
   supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta  
   alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan  
                          berkat kepadamu sampai berkelimpahan.  
                                     (Maleakhi 3:10)  
                         < http://alkitab.sabda.org?Maleakhi+3:10 > 
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 182: "Berapakah jumlah ayat dalam Alkitab?" (Kiriman : irnetj(at)xxx) 
 
- "irnetj" < irnetj(at)xxx > = 31102 
- "Wardana Nengah" < wardana_nengah(at)xxx  > = JUMLAH AYAT DALAM ALKITAB :  
   PERJANJIAN LAMA  = 23.145 AYAT, PERJANJIAN BARU  = 7.958 AYAT. 
- "Ronald" < ronald(at)xxx > = 36.091 ayat 
- "christiani tumilisar" < christiani_tumilisar(at)xxx > = Jumlah ayat dalam  
   alkitab:31103 
- "Hendrik Langelo" < hendrik.langelo(at)xxx > = Jumlah ayat: 31.102; PL:  
  23.145, PB: 7.957 
- "Herry Susanto" < herry(at)xxx > = Jumlah ayat: 31.102 [PL: 23.145 / PB:  
  7.957] 
 
Jawaban e-Humor: 31.102 (http://labs.sabda.org/Statistik_Alkitab) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 183: "Berapa jumlah hewan/binatang yang masuk ke bahtera Nuh?"  
                     (Kiriman : GSJA <lahaielroi(at)xxx) 
 
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 edisi 2230 (22-7-2013) 

TIDAK TERIMA PERSEMBAHAN DARI PENCURI 

 
e-Humor 
2230, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
"Berilah persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus." Saya pernah  
mendengar seorang pemimpin pujian mengatakan itu, sesaat sebelum  
kantong kolekte diedarkan. Memang benar, jika kita memberi dengan  
tulus, persembahan kita akan disucikan. Namun, apa yang terjadi bila  
khotbah pendeta menyentil tentang persembahan? Mungkin hal tersebut  
berhasil menaikkan jumlah uang persembahan, tetapi apakah persembahan  
itu diberikan dengan hati tulus? Simak sekarang yuk! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2230. TIDAK TERIMA PERSEMBAHAN DARI PENCURI 
 
Sebuah gereja selalu menerima persembahan yang kecil dari anggota  
jemaatnya. Padahal, mereka tinggal di lingkungan yang cukup baik.  
Jemaatnya pun cukup berada. Masalahnya, banyak dari mereka yang tidak  
memberi persembahan saat kebaktian Minggu. Lalu, majelis jemaat  
meminta agar sang pendeta menyampaikan khotbah yang menggugah supaya  
jemaat tergerak untuk memberi dan membantu pelayanan gereja. Sang  
pendeta pun mencari cara. 
 
Akhirnya, saat kebaktian Minggu berikutnya, Pendeta berkata, "Saudara- 
saudara, kita akan memberi persembahan. Namun, saya meminta agar orang  
yang merasa kemarin mencuri milik tetangga, tidak memberikan  
persembahan. Tuhan tidak menginginkan uang dari seorang pencuri." 
 
Kantong persembahan pun diedarkan. Dan, untuk pertama kalinya, semua  
jemaat memberikan persembahan. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senam Mulut Bikin Imut, 60] 
 
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan  
 masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan  
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            berhiaskan kekudusan. (1 Tawarikh 16:29)  
          < http://alkitab.sabda.org?1Tawarikh+16:29 > 
 
 
   STOP PRESS: APLIKASI ANDROID E-RENUNGAN PSM (PAGI, SIANG, MALAM) 
 
Telah hadir! Aplikasi "e-Renungan PSM (Harian)" dari Yayasan Lembaga  
SABDA bagi para pengguna "handphone" Android. Aplikasi "e-Renungan PSM  
(Harian)" menyediakan tiga bacaan renungan Kristen setiap hari (untuk  
renungan pagi, siang, dan malam) sehingga setiap waktu Anda dapat  
selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. "e-Renungan PSM (Harian)"  
dilengkapi juga dengan fitur notifikasi yang dapat diatur sendiri,  
yang akan mengingatkan Anda untuk menikmati firman Tuhan melalui  
renungan pagi, siang, dan malam! 
 
Segera "download" aplikasi ini melalui "Play Store" secara gratis!  
Selamat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus melalui "e-Renungan  
PSM (Harian)"! 
 
--> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm 
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e-Humor edisi 2231 (24-7-2013) 

CIKAL BAKAL `TOUCHSCREEN` 

 
e-Humor 
2231, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Ide dan penemuan besar bisa jadi berawal dari kejadian sederhana yang  
kita lakukan sehari-hari. Tidak percaya? Sudah ada buktinya kok. Masih  
ingat pelajaran tentang apel jatuh dari pohon, yang akhirnya  
membuktikan teori gravitasi? Nah, humor berikut ini akan membuktikan  
bahwa teknologi `touchscreen` atau layar sentuh, idenya berasal dari  
Indonesia. Apakah kali ini Anda percaya? :) 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2231. CIKAL BAKAL `TOUCHSCREEN` 
 
Berdasarkan temuan ilmiah para profesor, akhirnya diketahui siapakah  
penemu teknologi `touchscreen` yang pertama. Ternyata oh ternyata,  
penemunya terinspirasi dari sebuah warung tegal! Ini kisahnya .... 
 
Suatu ketika, seorang ilmuwan dari mancanegara memutuskan untuk makan  
di warung tegal (warteg). Setiap pengunjung yang datang ditanya oleh  
pelayan warteg. 
Pelayan    : Makan pakai apa?  
 
Pengunjung : (Menempelkan jarinya ke kaca, menunjuk makanan yang ada  
             di balik kaca.)  
Pelayan    : Tambah apa lagi?  
Pengunjung : (Menempelkan jarinya ke kaca.)  
Pelayan    : Apa lagi?  
Pengunjung : (Kembali menempelkan jarinya ke kaca.) 
 
Tidak berapa lama, makanan pun tersaji. Ilmuwan tersebut berdecak  
kagum. Ternyata teknologi di Indonesia luar biasa maju dan mereka  
menirunya. Begitulah cikal bakal `touchscreen`. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: http://humorbbm.com/teknologi/cikal-bakal-ipad] 

http://humor.sabda.org/
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untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan 
pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda (Amsal 1:4) 

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+1:4 > 
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e-Humor edisi 2232 (26-7-2013) 

TULISAN DI DAPUR 

 
e-Humor 
2232, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Kata orang, pria menyukai wanita yang pintar memasak. Jadi, saat  
mencari seorang pendamping hidup, ia akan mencari wanita yang telaten  
di dapur ... hehehe. Namun, bagaimana bila seorang istri yang hobi  
memasak, menjadi malas memasak? Mungkin ia akan membuat aturan-aturan  
aneh dan unik seperti di bawah ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2232. TULISAN DI DAPUR 
 
- Jika Anda tidak suka masakan saya, rendahkan standar selera Anda. 
 
- Ini adalah dapur swalayan -- Anda pakai, Anda bersihkan lagi sendiri. 
 
- Selalu ada dua pilihan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam  
  di dapur ini: makanlah apa yang ada atau tidak usah makan sama sekali. 
 
- Jangan kritik kopi buatan saya. Anda hanya buang-buang waktu saja. 
 
- Dapur sekarang lagi tutup .... Saya sedang bosan masak. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Maret 2007] 
 
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah  
       isteri kepada suami dalam segala sesuatu. (Efesus 5:24)  
              < http://alkitab.sabda.org?Efesus+5:24 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 183: "Berapa jumlah hewan/binatang yang masuk ke  
bahtera Nuh?" (Kiriman GSJA) 

http://humor.sabda.org/
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- irnetj < irnetj@xxx > : Kejadian 7:2-3  Dari segala binatang yang  
  tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya,  
  tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya;  
  juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina,  
  supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. 
 
- telaga < telaga@xxx > : 
  Jumlah hewan yang masuk ke bahtera Nuh ada 15 pasang atau 30 ekor. 
 
- Hendrik Joab Tamunu <tamunujoabhendrik@gmail.com> : 7 pasang  
  binatang yang tidak haram, 1 pasang binatang haram, dan 7 pasang  
  burung-burung di udara (Kej 7:2,3) 
 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@hotmail.com> : 
  Satu Pasang 
 
 
Jawaban e-Humor: "Dari segala binatang yang tidak haram haruslah  
kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang  
haram satu pasang, jantan dan betinanya; juga dari burung-burung di  
udara tujuh pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup  
keturunannya di seluruh bumi." (Kejadian 7:2-3) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis  
berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 184: "Berapa kali kah Laban mengubah upah Yakub?  
[Kiriman : Hendrik Langelo]" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+7:2-3
http://alkitab.mobi/?Kej+7:2
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e-Humor edisi 2233 (29-7-2013) 

KECANDUAN INTERNET 

 
e-Humor 
2233, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Segala sesuatu yang `berlebihan` dan `terlalu` itu tidak baik lho. Salah satunya  
adalah bila Anda terlalu `mendewakan` internet. Jika sudah seperti itu, Anda  
akan dinyatakan mengidap penyakit bernama "kecanduan internet" hehehe. Seperti  
apa tanda-tandanya? Simak ya. Jangan-jangan Anda termasuk salah satunya :). 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2233. KECANDUAN INTERNET 
 
Inilah tanda-tandanya jika Anda sudah kecanduan internet: 
 
- Anda selalu menambahkan tulisan `com` setiap kali Anda menuliskan `.` (titik). 
 
- Anda selalu memperkenalkan nama Anda dengan "Johnny at yahoo.com". 
 
- Nama teman-teman Anda semuanya mengandung huruf @ (at). 
 
- Anda bahkan tidak menghubungi orang tua Anda lagi karena mereka tidak punya  
  modem. 
 
- Anda mengatakan kepada sopir taksi bahwa Anda tinggal di  
  "http://123.elm.street.html". 
 
- Istri Anda membuat peraturan baru, "Komputer tidak boleh dibawa ke ranjang". 
 
- Anda akan selalu memutar kepala Anda hanya untuk tersenyum. :) 
 
- Anda merasakan kekosongan di hati ketika Anda harus mematikan komputer. 
 
- Istri Anda mengatakan bahwa komunikasi adalah hal terpenting dalam kehidupan  
  berumah tangga, dan Anda langsung membeli satu komputer lagi serta memasang  
  saluran telepon yang baru agar Anda bisa `chatting` dengan istri Anda. 

http://humor.sabda.org/
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- Dan, Anda benar-benar dikatakan tergila-gila dengan internet jika anjing Anda  
  pun Anda buatkan situs tersendiri. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Mei 2007] 
 

Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan 
duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia 

sekarang ini. 
(Titus 2:12) 

< http://alkitab.sabda.org/?Titus+2:12 > 
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e-Humor edisi 2234 (31-7-2013) 

RAKYAT LEBIH SENANG 

 
e-Humor 
2234, Juli 2013 
 
Shalom, 
 
Seperti apakah kriteria pemimpin yang baik? Anda pasti memiliki kriteria  
tertentu. Tokoh humor kita kali ini adalah seorang presiden yang bermaksud baik.  
Beliau ingin membagi-bagikan uang untuk meringankan penderitaan rakyatnya.  
Hmmmm, tetapi rupanya sang ibu negara punya solusi yang lebih jitu. Solusi  
apakah itu? Yuk, kita belajar menjadi seorang pemimpin melalui kisah humor hari  
ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2234. RAKYAT LEBIH SENANG 
 
Sebuah negara sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Sang Presiden pun  
menyempatkan diri berkeliling dari dalam pesawat untuk melihat secara langsung  
penderitaan rakyat negara itu. Ia pun ditemani oleh Ibu Negara. 
 
Dalam perjalanan tersebut, sang presiden melihat banyak sekali rakyat yang  
menderita, terutama di daerah terpencil. Presiden merasa iba. Ia berkata pada  
Ibu Negara, "Bagaimana kalau kita terbang lebih rendah dan melemparkan banyak  
uang kepada rakyat supaya mereka bisa membeli makanan dan kebutuhan lainnya?  
Selain itu, mereka pasti akan selalu mengingat kebaikan suamimu ini ...." 
 
Ibu negara hanya diam saja mendengar usul suaminya. 
 
"Jangan khawatir, Istriku. `Kan uang kita masih banyak? Kita tidak akan  
kekurangan hanya dengan membagikan beberapa ratus juta saja. Lagi pula rakyat  
akan semakin mendukung suamimu ini sehingga kita akan memperoleh keuntungan 
yang  
lebih banyak dari yang kita keluarkan." 
 
Ibu negara masih diam. "Kenapa kamu ragu?" tanya presiden. 
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"Mas, kalau saya lihat, kayaknya ... rakyat lebih senang kalau Mas yang terjun  
langsung melihat mereka ...." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: The Master of Ngakak, 57] 
 
Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat 

di padang belantara yang tidak ada jalannya. 
(Ayub 12:24) 

< http://alkitab.sabda.org?Ayub+12:24 > 
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e-Humor edisi 2235 (2-8-2013) 

SPION 

 
e-Humor 
2235, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Sebagian besar peraturan dibuat untuk menjaga ketertiban, untuk melindungi diri  
kita sendiri dan juga orang lain. Bagaimana sikap tokoh humor kita hari ini  
terhadap peraturan? Berikut cuplikannya. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2235. SPION 
 
Waktu pergi ke pasar menggunakan motor, Obet ditahan polantas yang sedang jaga  
di pinggir jalan. 
 
Obet: Ada apa, Pak? 
 
Polisi: Kamu saya tilang! 
 
Obet: Wah! Saya salah apa, Pak? 
 
Polisi: Sudah salah, tanya lagi! Mana kaca spionmu??!! 
 
Obed: Sudah saya cabut, Pak .... 
 
Polisi: Lalu, kalau kamu mau belok tidak lihat kaca spion, bagaimana? 
 
Obed: Begini Pak, kata Pak Pendeta, kita tidak boleh melihat ke belakang. Harus  
terus menatap ke depan. 
 
[Kiriman : Hendrik Langalo (sumber: disunting dari Mob Papua)] 
 
   ... tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan  
    mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan  
   untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.  
         ](Filipi 3:13-14) < http://alkitab.sabda.org?Filipi+3:13-14 > 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 184: "Berapa kali laban mengubah upah Yakub?" 
 
- titih_wira <titihprawira@xxx> : 
  7 kali 
   
- irnetj <irnetj@xxx > : 
  10 ya??? 
   
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx> : 
  10 kali. "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah sepuluh kali  
  mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku."  
  (Kejadian 31:7). 
 
Jawaban e-Humor: 10 Kali (Kejadian 31:7). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 185: Bulan ke enam pada zaman Perjanjian Lama namanya apa ?  
                     [Kiriman : Hendrik Langelo] 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.  
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal 5  
hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,  
silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya,  
ya. Terima kasih banyak! 
 
 
STOP PRESS: Pembukaan Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) Sep/Okt 2013! 
 
PESTA kembali membuka kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) untuk periode Sep/Okt  
2013. Kelas diskusi ini akan mempelajari pokok penting iman Kristen, seperti  
Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam Kristus. Segeralah  
mendaftar karena kelas diskusi akan dimulai pada pertengahan bulan September  
2013. Kirimkan permohonan Anda untuk mengikuti kelas DIK ini, ke Admin PESTA  
< kusuma(at)in-christ.net >. Setelah itu, Admin akan mengonfirmasikan dengan  
mengirimkan tugas awal. 
 
Jika Anda ingin mendapatkan modul DIK secara online, silakan akses di: 
==>  < http://pesta.org/dik_sil > 
  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+31:7
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e-Humor edisi 2236 (5-8-2013) 

PAKU 

 
e-Humor 
2236, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Terkadang, kita bertanya mengapa Tuhan memberi kita masalah yang terlalu berat  
untuk kita hadapi. Tak ayal, kita pun menyalahkan Tuhan atas masalah itu. Namun,  
yang pasti Tuhan tidak pernah menciptakan masalah yang tidak dapat kita hadapi.  
Tetaplah yakin bahwa segala sesuatu ada hikmahnya. Semoga humor berikut ini  
dapat menguatkan Anda :). 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2236. PAKU 
 
Seorang pendeta tinggal di sebuah kompleks perumahan yang sangat sederhana.  
Lokasi rumahnya berdempetan. Suatu siang, ia didatangi tetangganya, "Pak  
Pendeta, saya mohon maaf. Kami sedang memasang hiasan dinding di rumah kami.  
Maaf kalau suara palunya menganggu istirahat Bapak." 
 
Pak pendeta tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, Bu. Saya juga hendak ke rumah  
Ibu. Saya mau mohon izin." 
 
Si tetangga bingung, "Izin apa, Pak?" 
 
Pak Pendeta menjawab, "Saya mau mohon izin menggunakan ujung paku yang Ibu  
gunakan. Karena tembus ke sini, jadi mau saya pakai untuk menggantung lukisan  
saya." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senam Mulut Bikin Imut, 96] 
 
Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia  
             tinggal bersama-sama dengan engkau. (Amsal 3:29)  
                < http://alkitab.sabda.org?Amsal+3:29 > 
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STOP PRESS : PUBLIKASI ICW (INDONESIAN CHRISTIAN WEBWATCH) 
 
Apakah Anda pernah mengalami kebingungan mencari situs Kristen yang sesuai  
kebutuhan Anda? Anda membutuhkan referensi situs-situs Kristen maupun umum yang  
dapat dipercaya? 
 
GRATIS! Publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch) yang diterbitkan oleh  
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org >. Publikasi ICW menyajikan berbagai  
informasi dan ulasan lengkap tentang situs-situs Kristen maupun umum, situs  
blog, jejaring sosial, forum diskusi online, dan artikel-artikel menarik seputar  
dunia teknologi. Publikasi ICW dapat menjadi tempat pertama yang dapat Anda tuju  
untuk mencari referensi situs-situs yang dapat dipercaya dan bermutu sesuai  
kebutuhan Anda. 
 
Pastikan Anda sudah berlangganan Publikasi ICW! Kirimkan email Anda ke <  
subscribe-i-kan-icw(at)hub.xc.org > atau ke < icw(at)sabda.org >. 
 
Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi  
< http://www.sabda.org/publikasi/icw > 
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e-Humor edisi 2237 (14-8-2013) 

PANJANG DAN PENDEK 

e-Humor 
2237, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
"Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak." Peribahasa  
itu menggambarkan manusia yang mudah menemukan kesalahan orang lain sekecil 
apa  
pun, namun kesalahan diri sendiri tidak terlihat. Seharusnya, kita  
mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Jika sudah sempurna, baru boleh menilai  
orang lain. Namun, bukankah hanya Tuhan yang Mahasempurna? :) 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2237. PANJANG DAN PENDEK 
 
Seseorang mendatangi Bapak Bijak, orang yang tersohor di kota itu. 
 
"Pak Bijak, bantulah saya. Saya merasa semua orang sekarang cenderung menghindar  
dan enggan berbicara dengan saya. Padahal, saya merasa selalu berusaha berpikir  
jernih dan menolong teman bicara agar menemukan pemecahan atas permasalahan  
mereka." 
 
"Periksalah diri Anda sendiri. Mungkin Anda suka memotong pembicaraan orang  
lain. Mungkin Anda kerap memberikan penjelasan dan jawaban yang bertele-tele.  
Bagaimana?" 
 
"Mungkin benar juga, Pak Bijak. Terkadang, mereka memang berbicara terlalu  
berbelit-belit dan panjang lebar ...." 
 
"Bukan bicara mereka yang panjang lebar, melainkan kemauan Anda untuk  
mendengarkanlah yang pendek dan sempit," jawab Pak Bijak. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Merenung Sambil Tersenyum Tersenyum Sambil  
Merenung 2, 22] 
 

Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu 
yang bijak. (Amsal 23:9) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+23:9 > 

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2238 (15-8-2013) 

AKU HAUS 

 
e-Humor 
2238, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Selalu ada kisah lucu bila sudah berbicara mengenai hubungan orang tua dan anak.  
Pada edisi kali ini, mari kita lihat bagaimana bandelnya si anak pada ayahnya.  
Simak humornya dan jawab kuisnya ya! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2238. AKU HAUS 
 
Si kecil Boboy disuruh ayahnya pergi tidur, tetapi 5 menit kemudian ia  
berteriak, "Ayah!" 
 
"Ada apa, Boboy?" 
 
"Aku haus. Bolehkah aku minum air?" 
 
"Tidak! Tadi `kan kamu sudah minum, ayo tidur." 
 
Lima menit kemudian. 
 
"Ayah!" 
 
"Ada apa lagi, Boboy?" 
 
"Aku haus. Bolehkah aku minum air?" 
 
"Tidak! Ayo tidur, kalau tidak ayah pukul pantat kamu!" 
 
Lima menit kemudian. 
 
"Ayah!" 
 
"Ada apa lagi, Boboy?" 

http://humor.sabda.org/
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"Kalau ayah datang mau pukul pantat saya, sekalian bawain air minum ya, aku  
haus." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Oktober 2006] 
 

Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegorlah dia sebagai 
bapa. Tegorlah orang-orang muda sebagai saudaramu, 

(1 Timotius 5:1) 
< http://alkitab.sabda.org/?1Timotius+5:1 > 

 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 185: "Bulan ke enam pada zaman Perjanjian Lama namanya apa ?" 
 
Jawaban e-Humor: Elul (lihat kamus Alkitab) 
 
Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 186: "Siapakah nama hakim pertama bangsa Israel?"  
[Kiriman : Hendrik Langelo] 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?1%20Timotius+5:1
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e-Humor edisi 2239 (16-8-2013) 

DUA JIWA 

 
e-Humor 
2239, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Orang yang merasakan adanya `ketidakberesan` pada tubuh atau hidupnya  
akan segera mencari pertolongan dan saran. Contohnya, saat sedang  
sakit, kita ke dokter untuk berobat. Lalu, bagaimana dengan tokoh  
jemaat pada humor edisi kali ini? Si jemaat ini mengeluh kepada  
pendetanya. Apakah keluhan si jemaat? Dan, apakah tanggapan Pak  
Pendeta? Mari kita simak! 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2239. DUA JIWA 
 
"Pak Pendeta," kata seorang jemaat memulai keluhannya, "Saya mempunyai  
perasaan bahwa diri saya ini bukan satu; melainkan dua! Dua pribadi  
yang berbeda! Apakah perasaan ini bisa membuat saya gila? Apakah saya  
selamanya begini, Pak Pendeta?" 
 
"Sabar! Sabar!" kata Pendeta. "Jangan terlalu cepat dan jangan berebut  
bicara. Coba ulangi. Satu dulu yang berbicara, baru yang lainnya." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Guyonan Alim, 33 -- 34] 
 

Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta 
yang setia mendatangkan kesembuhan. (Amsal 13:17) 

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+13:17 > 
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e-Humor edisi 2240 (19-8-2013) 

BASEBALL DAN SURGA 

 
e-Humor 
2240, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Surga merupakan tempat yang menjadi dambaan hampir semua orang. Sebuah tempat  
yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sahabat e-Humor juga pasti ingin ke  
sana dong? Berikut ini adalah sebuah kisah tentang dua orang sahabat yang  
merindukan surga. Seperti apakah kisahnya? Berikut liputannya. :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2240. BASEBALL DAN SURGA 
 
Ada dua orang pemain baseball yang sudah lanjut usia, keduanya berteman baik.  
Yang seorang berkata kepada sahabatnya, "Jika salah satu dari kita meninggal  
lebih dahulu, ia harus kembali lagi ke dunia dan memberitahukan bagaimana  
keadaan di surga, apakah di sana ada permainan baseball." Keduanya pun berjabat  
tangan tanda setuju. 
 
Tiga hari kemudian, salah seorang dari mereka meninggal dan dibawa ke surga.  
Setelah berjalan-jalan di surga, ia meminta kepada malaikat untuk kembali lagi  
ke dunia demi menepati janji kepada sahabatnya itu. Permintaannya pun  
dikabulkan. 
 
Sesampainya di dunia, ia bertemu dengan sahabatnya dan berkata, "Saya telah  
melihat surga, indah sekali! Dan, saya membawa dua kabar baik untukmu. Pertama,  
di surga ada lapangan baseball." 
 
"Lalu, kabar baik yang kedua apa?" tanya sahabatnya dengan penuh rasa penasaran. 
 
"Kabar keduanya adalah, kamu dijadwalkan bertanding di sana Senin depan." 
 
"Tiada seorangpun berkuasa menahan angin dan tiada seorangpun berkuasa atas hari  
kematian." (Pengkhotbah 8:8a). 
 

http://humor.sabda.org/
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[Kiriman : Hendrik Langelo (sumber : khotbah Joel Oesteen)] 
 

Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air 
sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah 

mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 
(Ibrani 11:16) 

< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+11:16 > 
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e-Humor edisi 2241 (20-8-2013) 

LOMBA NYANYI LAGU HARI KEMERDEKAAN 

 
e-Humor 
2241, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Beberapa hari lalu, kita baru saja merayakan kemerdekaan RI. Tepat tanggal 17  
Agustus 1945, bangsa kita terbebas dari kungkungan penjajah. Sebagai orang  
Kristen, kita pun mengalami kemerdekaan saat menerima Juru Selamat. Kita pun  
dibebaskan dari dosa. Masih dalam suasana peringatan kemerdekaan negara RI,  
simak sajian humor kami berikut ini. Teruslah berdoa bagi Indonesia, bangsa kita  
tercinta! Merdeka! :) 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2241. LOMBA NYANYI LAGU HARI KEMERDEKAAN 
 
Kampung Gembira mengadakan lomba nyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Dengan 
semangat,  
Jono mulai menyanyi. 
 
Jono: Enam belas Agustus tahun empat lima .... 
Juri: Bapak, salah lirik itu ... ulangi! 
Joni: (mulai lagi) Enam belas Agustus tahun empat lima .... 
Juri: Masih salah ... ini kesempatan terakhir! 
Jono: Saya enggak salah, Pak. Sampean dengar saya nyanyi dulu. 
 
Akhirnya, juri serius mendengarkan. 
 
Jono: Enam belas Agustus tahun empat lima ... BESOKNYA Hari Kemerdekaan kita...  
 
[Sumber diambil dari: http://humorsingkat.wordpress.com/2011/08/18/lomba-nyanyi-
lagu-hari-kemerdekaan/] 
 
Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota 

itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 
(Yeremia 29:7) 

< http://alkitab.sabda.org/?Yeremia+29:7 > 

http://humor.sabda.org/
http://humorsingkat.wordpress.com/2011/08/18/lomba-nyanyi-lagu-hari-kemerdekaan/%5d
http://humorsingkat.wordpress.com/2011/08/18/lomba-nyanyi-lagu-hari-kemerdekaan/%5d
http://alkitab.mobi/?Yeremia+29:7
http://alkitab.sabda.org/?Yeremia+29:7
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e-Humor edisi 2242 (21-8-2013) 

PINJAM KUDA 

 
e-Humor 
2242, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Manakah yang lebih Anda percaya, teman yang sudah Anda kenal baik atau seekor  
kuda? Jelas saja Anda akan menjawab opsi yang pertama. Pertanyaan yang redaksi  
ajukan memang aneh ya? Namun, pertanyaan itu ada hubungannya lho dengan humor  
kali ini. Apakah setelah membaca humornya Anda akan mengubah jawaban Anda? 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2242. PINJAM KUDA 
 
Marto mendatangi Wrekso. 
 
"Mas Wrekso, boleh aku pinjam kudanya hari ini?" tanya Marto. "Aku ada keperluan  
ke kota." 
 
Wrekso menjawab, "Maaf, kudanya dipinjam orang lain." 
 
Tiba-tiba terdengar ringkik kuda dari arah kandang. 
 
"Dasar pembohong!" bentak Marto. "Itu kudanya!" 
 
"Apa maksudmu?" sanggah Wrekso. "Kau itu lebih percaya padaku atau pada kuda?" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Operasi Humor [Ganas!], 14] 
 

Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena 
kita adalah sesama anggota. 

(Efesus 4:25) 
< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+4:25 > 
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STOP PRESS : PUBLIKASI E-BINASISWA 
 
Apakah Anda seorang pembimbing remaja? Atau, Anda rindu terlibat dalam pelayanan  
remaja gereja? Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana membina  
para remaja dengan lebih baik, inilah saatnya bagi Anda untuk beraksi. 
 
Dapatkan kiat-kiat terbaik dan menarik seputar pembinaan pemuda dan remaja  
melalui artikel dan bahan pembinaan yang kami sajikan dalam publikasi e- 
BinaSiswa. 
 
Bergabunglah dengan mengirimkan e-mail ke:  
< subscribe-i-kan-untuk-siswa(at)hub.xc.org > 
 
Kunjungi pula situs pelayanan remaja di ==> http://remaja.sabda.org/ 
 
Bagi Anda yang ingin menambah inspirasi untuk meningkatkan potensi mengajar  
Anda, bergabung sekarang juga! 
 
Bergabunglah juga di komunitas kami: 
 
Facebook e-BinaSiswa: http://fb.sabda.org/binasiswa 
Twitter e-BinaSiswa: https://twitter.com/sabdabinasiswa 
Yayasan Lembaga SABDA http://ylsa.org/ 
  

http://remaja.sabda.org/
http://fb.sabda.org/binasiswa
https://twitter.com/sabdabinasiswa
http://ylsa.org/
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e-Humor edisi 2243 (22-8-2013) 

NASIB PEMAIN CADANGAN 

 
e-Humor 
2243, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Atlet olahraga akan berlomba-lomba dan berjuang sebaik mungkin supaya tidak  
duduk di bangku cadangan. Tentu saja mereka harus mengerahkan seluruh tenaga  
supaya dapat dipilih menjadi pemain utama dalam sebuah tim. Ingin tahu  
"semenderita" apakah nasib seorang pemain cadangan? Berikut ini kisah  
selengkapnya! :) 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2243. NASIB PEMAIN CADANGAN 
 
Mathieson sudah ikut timnya sejak awal, tetapi ia pemain yang lamban dan bodoh  
sehingga belum pernah sekalipun diturunkan oleh pelatihnya. Ia selalu duduk di  
bangku cadangan. Nah, pada pertandingan di akhir kompetisi, banyak rekannya  
terkena akumulasi kartu dan cedera. 
 
Seluruh pemain cadangan sudah masuk, kecuali dirinya. Ketika pertandingan  
tinggal tersisa 10 menit, seorang pemain digotong ke luar dan pelatihnya melihat  
ke bangku cadangan. Matanya tertuju pada Mathieson. Wajah Mathieson langsung  
sumringah. 
 
"Anda akan memasukkan saya `kan, Pak?" tanyanya berbinar-binar, penuh harap. 
 
"Tidak! Cepat minggir dari situ. Saya akan memasukkan bangku cadangannya!"  
teriak sang pelatih. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Footballjokes] 
 

dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi 
dari Allah dalam Kristus Yesus. 

(Filipi 3:14) 
< http://alkitab.sabda.org/?Filipi+3:14 > 

  

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2244 (23-8-2013) 

ONGKOS PACARAN 

 
e-Humor 
2244, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Orang tua yang peduli pasti akan selalu menasihati anaknya dalam setiap aspek  
kehidupan; baik itu dari segi rohani, pendidikan, dan juga hubungan percintaan  
anak mereka. Humor berikut ini kurang lebih seperti itu. Seorang ayah mencoba  
berbicara pada anak laki-lakinya mengenai anggaran yang dikeluarkan saat  
pacaran. Bagaimana respons si anak? Simak kisahnya berikut ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2244. ONGKOS PACARAN 
 
Ayah Jono merasa khawatir dengan Jono yang terlalu boros menggunakan uang untuk  
berpacaran. Ia pun bertanya tentang berapa banyak uang yang dihabiskan si anak  
saat kencan akhir pekan sebelumnya. 
 
Anaknya menghitung sejenak, lalu menjawab, "Hmm, aku rasa sekitar seratus ribu." 
 
"Bagus," kata ayahnya. "Tampaknya, sekarang kamu sudah mulai bisa berhemat." 
 
"Sebenarnya sih, Pap, perlu lebih," kata anaknya, "Tetapi, cuma segitu sih uang  
yang Lenny punya." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senyum Itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 72] 
 

Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu 
saling mengasihi. 

(Roma 13:8a) 
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+13:8 > 
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 186: "Siapakah nama Hakim pertama Bangsa Israel?" 
 
Jawaban Pelanggan Publikasi e-Humor : 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: 
  Otniel (hakim-hakim 3 : 7-11) 
- Johannes Gondokusumo <j.a.gondokusumo@xxx>: 
  Keluaran 18: 16 mengindikasikan bahwa Nabi Musa lah yang ditunjuk Allah  
  sebagai Hakim Pertama bagi bangsa Israel 
 
Jawaban Teman Fan Page Facebook e-Humor 
- Hanung Sumekar: .jojo josua 
- Sulaiman Tikara: Gideon 
- Irwanto Hutadjulu: Otniel 
- Lee Shade Havensnug: Otniel 
- Yadid Stiadi: Kalo ga salah Otniel tuh 
- Stephanus Septiantito Kowalski: Gideon bukan? 
- Rivan Halasson: hakim yg pertama di kitab hakim2 ya Otniel 
- Fransiska VS: Pagi yg luarrr biasa.. mm siapa y, krg tau jg mgkn Debora kali  
                yah.. klo gak bner psti salah xixixi.. 
 
Jawaban e-Humor: Otniel (hakim-hakim 3 : 7-11) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 187: "Berapa banyak ikan yang berhasil ditangkap Simon Petrus di  
Danau Tiberias, saat akan sarapan  bersama Yesus ?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?hakim-hakim+3
http://alkitab.mobi/?Keluaran+18:%2016
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e-Humor edisi 2245 (26-8-2013) 

PAMER PACAR 

 
e-Humor 
2245, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Hari-hari ini, banyak pasangan pria wanita yang `bertemu` di situs jejaring  
sosial. Tidak jarang dari mereka yang melanjutkannya sampai ke tahap pernikahan.  
Membangun hubungan melalui situs jejaring sosial memang memiliki tantangannya  
sendiri, seperti kisah di bawah ini. Kiranya Anda terhibur. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2245. PAMER PACAR 
 
Riris: Eh, waktu ultahku kemarin, aku diberi kado Harley Davidson lho sama  
pacarku, maklum, kita `kan jadiannya di Amrik sana .... 
 
Tania : Aku sih dikasih Ducati sama pacar, maklum waktu kita pacaran, lama di  
Italia .... 
 
Santi tertunduk lesu. 
 
Riris dan Tania (barengan): Kok kamu diam aja sih, San ...? 
 
Santi: Hiks ... hiks ... aku cuma dikasih jempol sama pacar aku, habis kami  
jadiannya di Facebook sih .... 
 
(Kiriman : Septi Putra < s_s_putra@xxx > 
 

TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang 
sombong dari jauh. 

(Mazmur 138:6) 
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+138:6 > 
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e-Humor edisi 2246 (28-8-2013) 

MENGALAH ITU MENANG 

 
e-Humor 
2246, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Anda pernah mendengar kalimat yang berbunyi "Mengalah untuk Menang"? Saya  
percaya bahwa sebagian besar dari Anda pernah mendengar kalimat tersebut.  
Biasanya, kalimat itu menjelaskan bahwa mengalah bukan berarti kalah, tetapi  
merelakan kehilangan hal yang kecil untuk mendapatkan hal yang lebih besar.  
Namun, cerita kali ini menyatakan sebuah gagasan bahwa "Mengalah Itu Menang".  
Apa maksud dari kalimat itu? Mari kita simak bersama cerita berikut ini. 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2246. MENGALAH ITU MENANG 
 
Seorang pengacara dari kota besar dipanggil untuk menangani kasus antara seorang  
petani dan sebuah perusahaan kereta api. Petani itu menyatakan bahwa sapinya  
yang mahal harganya, hilang dari ladang yang dilewati kereta api milik  
perusahaan tersebut. Ia menuntut ganti rugi sebesar harga sapi itu. 
 
Dalam persidangan, dengan lihai pengacara menyetir pembicaraan sehingga petani  
itu terpojok. Petani itu akhirnya setuju menerima ganti rugi separuhnya saja. 
 
Setelah petani itu menerima ganti rugi, pengacara tak tahan untuk menyombongkan  
kesuksesan kecilnya. Ia berkata pada petani itu, "Pak, sebenarnya saya tidak  
mungkin memenangkan kasus ini. Penjaga kereta api tertidur dan masinisnya  
berusaha mengerem ketika kereta itu melewati ladang Bapak. Namun, yah,  
begitulah!" 
 
Petani itu menjawab, "Begini, Anak Muda, saya sendiri juga berpikir tidak  
mungkin memenangkan kasus ini. Sapi saya sudah pulang ke kandangnya tadi pagi!" 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Senyum Itu Dosa Ketawa Masuk Surga, 39--40] 
 

Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia 
tinggal bersama-sama dengan engkau.(Amsal 3:29) 

<http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:29> 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Amsal+3:29
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+3:29


HUMOR 2013 
 

196 
 

e-Humor edisi 2247 (30-8-2013) 

AWET MUDA 

 
e-Humor 
2247, Agustus 2013 
 
Shalom, 
 
Ada yang bilang lelaki punya bakat untuk membuat hati wanita "berbunga-bunga"  
melalui rayuan maut mereka. Nah, pada dasarnya, wanita juga agak "lemah` dengan  
rayuan lelaki ... hehehe. Bagaimana dengan rayuan yang dilakukan oleh suami pada  
humor kali ini? Berhasilkah ia? Mari simak dan tertawa bersama :). 
 
Staf Redaksi e-Humor, 
Amy G. 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2247. AWET MUDA 
 
Istri Agus membeli seperangkat kosmetik mahal yang konon dapat membuatnya tampak  
muda. Setelah berlama-lama duduk di depan cermin menggunakan produk `ajaib` itu,  
ia bertanya, "Sayang, katakan sejujurnya, ya? Aku kelihatan seperti berumur  
berapa?" 
 
Setelah mengamat-amati dengan cermat, Agus menjawab, "Kalau dilihat dari  
kulitmu, 20 tahun; dilihat dari rambutmu, 18 tahun; dan dilihat dari sosok  
tubuhmu, 25 tahun." 
 
"Huh, dasar perayu!" Istrinya merajuk senang. 
 
"Eh, tunggu dulu!" sela Agus. "Aku belum menjumlahkannya." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Operasi Humor [Ganas!], 56-57] 
 

Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia dari pada kehormatan Allah. 
(Yohanes 12:43) 

< http://alkitab.sabda.org/?Yohanes+12:43 > 
 

 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 187: "Berapa banyak ikan yang berhasil ditangkap Simon Petrus  
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di Danau Tiberias saat ia hendak sarapan bersama Yesus?" 
 
Jawaban pelanggan publikasi e-Humor: 
- irnetj < irnetj@xxx >:  
  Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke  
  darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan  
  sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak (Yohanes 21:11). 
 
- Hendrik Langelo < hendrik.langelo@xxx >:  
  153 ekor ikan (Yohanes 21:11). 
 
Jawaban Fan Page Facebook e-Humor: 
- Yosephin Nugraheni: 153 
- Daniq Manik: 2 perahu bukan, ya? 
- Ria Elkana Simamora: 153 
- Elindus Junintar Gultom: 153 
- Salmon Purba: 153, Kakak 
 
Jawaban e-Humor: 153 ekor ikan (Yohanes 21:11) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 188: "Siapakah nama hakim yang bertangan kidal?"  
(Kiriman: Hendrik Langelo) 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.  
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal 5  
hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,  
silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya,  
ya. Terima kasih banyak! 
 
 
STOP PRESS: PERMOHONAN MAAF 
 
Kami segenap Redaksi publikasi elektronik e-Humor meminta maaf apabila pada  
pengiriman publikasi e-Humor edisi ini, ada beberapa di antara Saudara yang  
tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan kuis 187. Untuk itu, kami mengirimkan  
ulang e-Humor edisi ini kepada Anda. Abaikan email ini apabila kiriman publikasi  
e-Humor yang Anda terima sebelumnya sudah lengkap. Kami akan berusaha lebih  
keras agar kesalahan ini tidak terulang lagi dalam edisi-edisi berikutnya. Atas  
pengertian Anda, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 
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e-Humor edisi 2248 (2-9-2013) 

HUTAN SAHARA 

e-Humor 
2248, September 2013 
 
Shalom, 
 
Apa yang harus ditunjukkan oleh seorang pelamar kerja supaya diterima di tempat  
kerja yang ia tuju? Tentu saja, ia harus memperlihatkan "skill" atau  
keahliannya. Perilaku atau "attitude" yang baik pun akan menjadi nilai tambah  
seorang pelamar untuk dapat diterima. Nah, jika sekarang Anda sedang melamar  
pekerjaan, humor berikut ini mungkin tepat dengan suasana hati Anda :). 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2248. HUTAN SAHARA 
 
Seorang pria bertubuh kecil dan rapuh datang ke kantor sebuah perusahaan kayu di  
Kanada, "Saya ingin bekerja sebagai penebang kayu," katanya. 
 
Dengan sopan, petugas yang ada di sana berusaha membujuk agar ia melupakan  
keinginannya itu. Ia kelihatan tua dan terlalu rapuh untuk bisa menumbangkan  
sebatang pohon. Untuk membuktikan kesungguhannya, sang pria mengeluarkan kapak  
dari pinggangnya, dan dalam sekejap mata saja dirobohkannya sebatang pohon besar  
yang ada di depan kantor itu. 
 
"Luar biasa," kata si petugas. "Di mana Anda belajar menebang kayu seperti itu?" 
 
"Hmmm," kata pria tua itu, "Pernahkah Anda mendengar hutan Sahara?" 
 
"Oh, maksud Anda gurun Sahara?" 
 
"Ya, sekarang itulah namanya ...." 
 
[Sumber diambil dari: Guyonan Alim, 63--64] 
 

Aku berkata kepada pembual-pembual: "Jangan membual." Dan kepada orang-orang 
fasik: "Jangan meninggikan tanduk! 

(Mazmur 75:5) < http://alkitab.sabda.org?mazmur+75:4 > 

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2249 (4-9-2013) 

NILAI ADI 

 
e-Humor 
2249, September 2013 
 
Shalom, 
 
Kita berjumpa lagi dalam milis Publikasi e-Humor. Humor kali ini akan  
mengajarkan kepada kita untuk tidak menilai buruk kesuksesan yang diraih  
seseorang. Seseorang yang mungkin pernah kita anggap sebagai orang yang gagal,  
bisa saja menjadi orang sukses berkat ketekunan dan kesungguhannya. Mari kita  
simak bersama humor di bawah ini, ya! :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2249. NILAI ADI 
 
Adi biasanya mendapatkan nilai jelek dalam ulangan Matematika. Suatu hari, dia  
mendapat nilai yang paling tinggi di kelas karena kemarin dia belajar dengan  
guru les baru yang cocok dengan cara belajarnya. Guru Adi heran dengan perubahan  
drastis ini sehingga dengan sinis bertanya kepada Adi, "Tumben nilaimu bagus,  
kamu menyontek ya?" 
 
Dengan santai Adi menjawab, "Bu, saya mau menyontek siapa? Lha, `kan saya yang  
nilainya tertinggi?" 
 
[Sumber: Manna Sorgawi, September 2012] 
 

Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada 
orang yang suka damai akan ada masa depan; 

(Mazmur 37:37) 
< http://alkitab.sabda.org?Mazmur+37:37 > 
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e-Humor edisi 2250 (6-9-2013) 

NAIK TAKSI DI TIMUR TENGAH 

 
e-Humor 
2250, September 2013 
 
Shalom, 
 
Tidak terasa kita sudah ada di akhir pekan kembali. Kita semua hampir pasti  
pernah menggunakan jasa transportasi yang bernama "taksi". Ya, transportasi ini  
merupakan cara bepergian yang cukup nyaman, tetapi tidak murah juga. Lazimnya,  
kita akan membayar ongkos taksi sesuai tarif yang tertera di argometer. Namun,  
tokoh humor kita kali ini rupanya memiliki cara berpikir yang cukup unik. Yuk,  
kita baca saja humornya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2250. NAIK TAKSI DI TIMUR TENGAH 
 
Pada suatu hari, ketika berada di Amerika, Salman Abas naik taksi. Setelah tiba  
di tujuan, Salman Abas pun turun dari taksi. 
 
Salman Abas: Berafa? 
 
Sopir taksi: , Tuan. 
 
Dengan santai, ia pun membayar . 
 
Sopir taksi: Kurang Tuan! 
 
Salman Abas: Kurang? Ente sudah ana kasih cukuf. 
 
Sopir taksi: , Tuan. 
 
Salman Abas: Kita `kan naik berdua, jadi ana bayar , ente bayar . 
 
[Sumber: Manna Sorgawi, Januari 2013] 
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Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. 
(Amsal 29:7) 

< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+29:7 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 188: "Siapakah nama hakim yang bertangan kidal?" 
 
Jawaban pelanggan publikasi e-Humor: 
- irnetj <irnetj@xxx>: Ehud pastinya .... (Hakim-Hakim 3:12-30) 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: Ehud (Hakim-Hakim 3 : 15) 
 
Jawaban Fan Page Facebook e-Humor: 
- Adios Makatita: Jawaban: Ehud, anak Gera, orang Benyamin. 
- Rivan Halasson: Ehud (Hakim-Hakim 3:5b) (dapet hadiah kek min hehehe). 
- Anita Katherine Wenas: Ehud 
- Winando Pandiangan: Ehud, kidal kayak güe. 
 
Jawaban e-Humor: Ehud (Hakim-Hakim 3:15) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 189: "Berapakah jumlah uang yang didapatkan Simon Petrus dalam  
mulut ikan yang dipancingnya?" 
 
Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.  
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal 4  
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Amsal+29:7
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+29:7
http://alkitab.mobi/?Hakim-Hakim+3:12-30
http://alkitab.mobi/?Hakim-Hakim+3
http://alkitab.mobi/?Hakim-Hakim+3:5b
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e-Humor edisi 2251 (9-9-2013) 

PIKIRAN SEMPIT 

 
e-Humor 
2251, September 2013 
 
Shalom, 
 
Perbedaan merupakan hal yang indah. Kita melihat perbedaan di mana-mana. Bahkan,  
di dalam tubuh Kristus pun terdapat banyak sekali perbedaan. Sekarang,  
tergantung kita bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Humor berikut  
ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menghargai sesama saudara seiman, yang  
juga merupakan bagian dari tubuh Kristus. Selamat tersenyum. :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2251. PIKIRAN SEMPIT 
 
Seorang pendeta baru pindah ke sebuah kota. Salah seorang warga kota tersebut  
kemudian berkunjung ke rumahnya dan berkata, "Saya harap Anda tidak berpikiran  
sempit seperti pendeta sebelumnya, yang berpikir bahwa hanya jemaat dari  
gerejanya saja yang akan masuk ke dalam surga." 
 
"Ohhh .... Saya bahkan memiliki pikiran yang lebih sempit lagi dari itu," jawab  
pendeta tersebut. "Saya cukup yakin bahwa beberapa orang dari anggota gereja  
saya tidak akan berhasil masuk ke dalam surga." 
 
[Sumber: More Holy Humor, halaman 47] 
 
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam  
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.  
                              (Matius 7:21)  
                < http://alkitab.sabda.org/?Matius+7:21 > 
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e-Humor edisi 2252 (11-9-2013) 

GBU = GOD BLESS YOU? 

 
e-Humor 
2252, September 2013 
 
Shalom, 
 
Menjadi berkat di mana pun kita berada sudah seharusnya menjadi gaya hidup kita.  
Bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat kerja atau usaha kita. Mungkin itu  
yang coba dilakukan oleh tokoh humor kita hari ini sehingga ia mencantumkan  
tulisan "GBU" di tokonya. Benarkah demikian? 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2252. GBU = GOD BLESS YOU? 
 
Seorang hamba Tuhan punya warung kecil-kecilan untuk tambahan penghasilan. Di  
depan warungnya, ada tulisan "GBU". Seorang pemuda berkata, "Wah, hebat ya,  
karena bapak seorang hamba Tuhan, bapak selalu memberkati orang yang belanja  
dengan tulisan `GBU` alias `God Bless You`." 
 
Hamba Tuhan itu lalu menjawab, "Oh bukan, GBU di sini artinya, `Gak Boleh  
Utang`." 
 
[Sumber : Manna Sorgawi Januari 2013] 
 
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu  
saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah  
memenuhi hukum Taurat. (Roma 13:8) < http://alkitab.sabda.org/?Roma+13:8 > 
 
 
STOP PRESS: SABDA.ORG: SUMBER BAHAN DAN INFORMASI KEKRISTENAN 
BAGI MASYARAKAT KRISTEN INDONESIA 
 
Apakah Anda selalu ingin diperlengkapi dengan bahan-bahan kekristenan yang  
berkualitas? Anda ingin membaca bacaan rohani yang alkitabiah setiap hari? 
 
Kunjungilah situs SABDA.org yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA <  

http://humor.sabda.org/
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http://ylsa.org >. Dapatkan jutaan bahan kekristenan yang bermutu dan alkitabiah  
dalam situs SABDA.org < http://sabda.org >. Situs ini menyediakan berbagai macam  
bahan kekristenan yang lengkap dan berkualitas dari berbagai bidang pelayanan,  
mulai dari bahan-bahan untuk pelayanan anak, pemuda dan remaja, wanita, penulis,  
konseling, kesaksian, pelayanan misi, dan masih banyak lagi. Melalui situs  
sabda,org, Anda juga dapat terhubung dengan situs-situs YLSA dan semua produk  
pelayanan YLSA yang dapat Anda akses dan unduh secara gratis. 
 
Segera kunjungi situs SABDA.org! Dapatkan akses ke jutaan bahan yang dapat  
mendorong pertumbuhan rohani Anda dan untuk memperlengkapi Anda dalam 
pelayanan  
tubuh Kristus. 
  

http://ylsa.org/
http://sabda.org/
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e-Humor edisi 2253 (13-9-2013) 

GAMBAR SEGITIGA 

 
e-Humor 
2253, September 2013 
 
Shalom, 
 
Siapa di antara Sahabat e-Humor yang pernah menggambar segitiga? Semua pasti  
pernah ya? Jenis-jenis segitiga yang digambar pun beraneka ragam. Ada segitiga  
siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan sebagainya. Namun, tokoh  
humor kita kali ini hebat loh. Mau tahu kehebatannya? Ini dia ceritanya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2253. GAMBAR SEGITIGA 
 
Jupri: Halo Jo, lagi ngapain? 
 
Bejo : Sedang menggambar nih. 
 
Jupri: Wuah, gambar apa, Jo? 
 
Bejo : Gambar segitiga sama kaki, hehehe .... 
 
Jupri: Hebat kau, Jo! 
 
Bejo : Hebat kenapa, Pri? 
 
Jupri: Aku menggambar segitiga sama tangan saja susah, kamu malah menggambar  
       segitiga sama kaki. 
 
[Sumber : Manna Sorgawi Desember 2012] 
 

Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan 
kecelaannya. 
(Amsal 18:13) 

< http://alkitab.sabda.org?Amsal+18:13 > 
 

http://humor.sabda.org/
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 189: "Berapakah jumlah uang yang didapatkan Simon Petrus dalam  
mulut ikan yang dipancingnya?" 
 
Jawaban dari pelanggan milis publikasi e-Humor: 
- irnetj <irnetj@xxx>: Hore ... Ketemu nich ... 4 dirham kan??? (Matius 17:27) 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Terima kasih Tuhan hari ini bisa lagi mengikuti  
  Kuis. JAWAB: Empat Dirham (Matius 17:27). 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: empat dirham (Matius 17:27). 
 
Jawaban dari fan page Facebook e-Humor: 
- Eva Rays Gracea: 2 keping apaa gitu ... lupa satuannya haha. 
- Denniz Coreysona: 2 ratus masbro. 
- Antonius Joko Untoro: 2 juta ... hahaha. 
 
Jawaban e-Humor: 4 Dirham (Matius 17:27). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 190: "Berapa kali Alkitab mencatat kisah Yesus membangkitkan  
orang mati?" [Kiriman : irnetj@xxx] 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Matius+17:27
http://alkitab.mobi/?Matius+17:27
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e-Humor edisi 2254 (16-9-2013) 

KEYBOARD 

 
e-Humor 
2254, September 2013 
 
Shalom, 
 
Memang tidak semua, tetapi bagi beberapa orang yang sudah berumur, hal-hal yang  
berkaitan dengan gadget, komputer, dan alat elektronik modern, adalah hal yang  
rumit bagi mereka. Terkadang, mereka membutuhkan bantuan dari generasi yang  
lebih muda untuk bisa memakai teknologi baru tersebut. Hal ini juga yang dialami  
oleh seorang ibu yang menelepon teknisi komputer karena keyboard-nya tidak bisa  
digunakan. Ingin tahu keseluruhan ceritanya? Mari kita simak cerita berikut ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2254. KEYBOARD 
 
Pelanggan: Halo selamat siang. Mas, ini kok, keyboard komputerku tidak jalan. 
 
Teknisi: Selamat siang, Ibu. Apakah kabel keyboard-nya sudah dicolokkan ke 
komputernya? 
 
Pelanggan: Wah, nggak tahu ya ... susah ngeliatnya, soalnya di belakang komputer ada 
tembok 
 
Teknisi: Oh, nggak apa-apa, coba Ibu pegang keyboard-nya dan mundur sepuluh 
langkah. 
 
Pelanggan: Ok .... Ya, sudah .... 
 
Teknisi: Apakah keyboardnya mengikuti Ibu? 
 
Pelanggan: Iya nih .... 
 
Teknisi: Itu artinya, keyboard-nya belum dicolokkan ke komputer, Bu. 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Manna Sorgawi, Desember 2007] 
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Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan 
kebodohan. 

(Amsal 13:16) 
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+13:16 > 
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e-Humor edisi 2255 (18-9-2013) 

UANG SEKOLAH 

 
e-Humor 
2255, September 2013 
 
Shalom, 
 
Mengajari seorang anak kecil memang tidak mudah. Itu membutuhkan proses dan  
kesabaran. Salah satu contohnya adalah saat mengajar anak untuk memberikan  
persembahan. Kalau kita tidak memberikan instruksi yang jelas, anak bisa  
memiliki pengertian yang salah akan arti uang persembahan. Tidak percaya? Yuk  
kita sama-sama lihat contoh kasus di bawah ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2255. UANG SEKOLAH 
 
Jupri yang masih kecil baru pulang dari sekolah minggu dengan membawa sebuah  
permen yang besar. Ibunya menanyakan dari mana dia mendapatkan permen itu. 
 
Jupri: Oh, tadi aku beli di toko pakai uang yang tadi Mama kasih. 
 
Mama: Loh, itu `kan uang untuk sekolah minggu, Jupri! 
 
Jupri: Iya, Ma. Tadi Jupri sudah cari ke mana-mana, tetapi nggak ketemu tempat  
bayar SPP sekolah minggu. 
 
[Sumber : Redaksi] 
 
Buanglah mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari  
padamu. (Amsal 4:24)  
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+4:24 > 
 
 
STOP PRESS: BLOG SABDA: MELAYANI DENGAN BERBAGI 
 
Sejauh apa Anda mengenal pelayanan YLSA? Apa saja kegiatan YLSA dan segenap 
staf  

http://humor.sabda.org/
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yang melayani di dalamnya? 
 
Blog SABDA hadir sebagai wujud kerinduan YLSA untuk membagikan cerita-cerita  
mengenai pelayanan dan berbagai kegiatan di YLSA < http://ylsa.org >. Blog ini  
berisi pengalaman, curahan hati, kesaksian, dan pelajaran-pelajaran yang  
didapatkan oleh para staf dan sahabat YLSA yang rindu berbagi berkat. 
 
Jadi, silakan berkunjung ke blog SABDA < http://blog.sabda.org >!  
Mari melayani dengan berbagi! 
  

http://ylsa.org/
http://blog.sabda.org/
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e-Humor edisi 2256 (20-9-2013) 

PENURUT 

 
e-Humor 
2256, September 2013 
 
Shalom, 
 
Bagi Anda yang sudah berkeluarga, mungkin pernah mengalami kebingungan seperti  
tokoh humor kita hari ini. Anda memiliki dua anak atau lebih, tetapi hanya  
memiliki satu barang untuk diberikan. Kalau barang itu bisa dibagi-bagi, seperti  
misalnya makanan, masalah terpecahkan. Namun, bagaimana bila barang itu adalah  
sebuah mainan atau buku? Apakah Anda akan melakukan seperti tokoh humor kita  
hari ini? Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengajari anak-anak untuk  
saling berbagi. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2256. PENURUT 
 
Suatu hari, seorang ayah yang baru mendapatkan berkat ekstra membeli sebuah  
mainan. Masalahnya, dia memiliki dua anak. Akhirnya, Ayah tersebut memutuskan  
untuk membuat sebuah sayembara. 
 
Ayah: Anak-anak, ayah memiliki sebuah mainan baru. 
 
Anak-anak: Yeaaayy!! 
 
Ayah: Tetapi, karena hanya ada satu, ayah akan membuat sayembara. Pemenangnya  
akan mendapat mainan baru ini. 
 
Anak ke-1: Apa, Yah? 
 
Ayah: Siapa di sini yang paling penurut? Tidak pernah melawan ibu, selalu  
menuruti perintah ibu, selalu diam kalau dimarahi ibu, dan tidak pernah marah  
sama ibu? 
 
Anak ke-2: Sudahlah Kak, mainan itu memang bukan untuk kita. 
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Ayah: Maksudnya, Nak? 
 
Anak ke-1: Iya, sudah jelas, Ayah yang memenangkan sayembara ini. 
 
[Sumber : Manna Sorgawi Februari 2013] 
 
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti  
dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. (Efesus 5:33) <  
http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:33 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 190: "Berapa kali Alkitab mencatat kisah Yesus membangkitkan orang 
mati?" 
 
Jawaban Pelanggan publikasi e-Humor: 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>:  
  3 orang:  
  1. Anak dari kepala rumah Ibadah (Matius 9:24-25; Markus 5:40-41; Lukas 8:54-55),  
  2. Anak muda dari seorang janda di kota Nain (Lukas 7:15),  
  3. Lazarus (Yohanes 11:44). 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>:  
  1. anak perempuan Yairus (Lukas 8:54-55),  
  2. Anak laki-laki janda di Nain (Lukas 7:14-15),  
  3. Lazarus (Yohanes 11:43-44). 
- FERO NICA<fero_gsm@xxx>:  
  3 kali.  
  1. Anak Perempuan Yairus (Markus 5:21-43; Lukas 8:40-56; Matius 9:18-26)  
  2. Anak Laki-laki Janda di Nain (Lukas 7:11-17),  
  3. Lazarus (Yohanes 11:38). 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor : 
- Natanael Parlagutan: Dua kali 
- Yahya Hariyanto: 3 kali. Membangkitkan anak Yairus, anak janda di Nain & Lazarus. 
- Yusak Charisma Nugraha: Lebih dari 1 kali. Hehehehe bener `kan? 
- Ovy Silalahi: 3 kali .... :) 
- Widie Prakoso: 3 kali yaa? .... 
 
Jawaban e-Humor: 3 kali yaitu:  
                 1. Anak perempuan Yairus (Lukas 8:54-55),  
                 2. Anak laki-laki janda di Nain (Lukas 7:14-15),  
                 3. Lazarus (Yohanes 11:43-44). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 

http://alkitab.mobi/?Efesus+5:33
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http://alkitab.mobi/?Lukas+8:54-55
http://alkitab.mobi/?Lukas+7:14-15
http://alkitab.mobi/?Yohanes+11:43-44
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Kuis minggu ini 191: "Siapakah nama nabi yang memakan gulungan kitab, yang di  
mulutnya berasa manis seperti madu tetapi kemudian di perutnya terasa pahit?  
(Hendrik Langelo)" 
 
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 edisi 2257 (23-9-2013) 

ARTI PERSAHABATAN 

 
[e-Humor] 2257 September/2013 
 
e-Humor 
2257, September 2013 
 
Shalom, 
 
THANKS GOD, IT`S MONDAY! Menghadapi hari Senin memang tidak selalu mudah. 
Supaya  
lebih semangat untuk menjalani hari Senin kita, yuk kita menyelinginya dengan  
humor berikut. 
 
Persahabatan adalah hal yang luar biasa. Banyak ayat Alkitab yang menjelaskan  
mengenai indahnya persahabatan yang sejati. Salah satu contoh pasangan sahabat  
yang dapat dijadikan teladan adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Jika  
Anda ingin memulai sebuah persahabatan, pastikan Anda memiliki hati dan motivasi  
yang tulus, jangan seperti tokoh humor berikut ini ya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2257. ARTI PERSAHABATAN 
 
Andi: Sejak Dodo, teman akrab saya, pindah ke sekolah lain, saya jadi malas  
      makan di sekolah. 
 
Rudi: Wah, sampai begitu besarkah rasa persahabatan di antara kalian? 
 
Andi: Tidak juga. Hanya saja, selama ini Dodo yang membayar bila kami jajan di  
      kantin. 
 
[Sumber : http://gudanghumor.com/arti-persahabatan/] 
 
Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan 

si pemberi. 
(Amsal 19:6) 

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

http://humor.sabda.org/
http://gudanghumor.com/arti-persahabatan/%5d
http://alkitab.mobi/?Amsal+19:6
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+19:6
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e-Humor edisi 2258 (25-9-2013) 

BAGAIMANA MELAKUKANNYA? 

 
e-Humor 
2258, September 2013 
 
Shalom, 
 
Biasanya, orang tua akan memberikan nasihat kepada anaknya seperti ini,  
"Belajarlah dari kesalahan orang lain agar kamu tidak melakukan kesalahan yang  
sama." Sungguh bijaksana kata-kata tersebut. Jika saja tokoh humor kita kali ini  
mengikuti nasihat tersebut .... 
 
Redaksi Tamu e-Humor, 
Yusak 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2258. BAGAIMANA MELAKUKANNYA? 
 
Seorang ayah membawa putranya ke dokter. Bocah itu memasukkan mobil mainan  
sebesar geretan ke lubang hidungnya. Selama dokter berusaha mengeluarkan mobil  
itu, sang ayah terus-menerus berkata, "Saya tidak tahu bagaimana ia  
melakukannya!" 
 
Akhirnya, dokter berhasil mengeluarkan mobil tersebut. Sang ayah dan putranya  
pun pulang. 
 
Beberapa jam kemudian, sang ayah kembali dengan mobil mainan tersumpal di dalam  
hidungnya. Ia berkata kepada dokter, "Sekarang saya tahu bagaimana ia  
melakukannya." 
 
[Sumber diambil dan disunting dari: Operasi Humor [Ganas!], halaman 44] 
 

Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. 
Barangsiapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat 

jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 
(3 Yohanes 1:11) 

< http://alkitab.sabda.org/?3Yohanes+1:11 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?3%20Yohanes+1:11
http://alkitab.sabda.org/?3Yohanes+1:11
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e-Humor edisi 2259 (27-9-2013) 

KURSI DAN FILSAFAT 

[e-Humor] 2259 September/2013 
 
e-Humor 
2259, September 2013 
 
Shalom, 
 
Ilmu filsafat merupakan salah satu cabang ilmu yang cukup sulit. Untuk bisa  
memahaminya, dibutuhkan pemikiran yang mendalam menggunakan berbagai dalil,  
hipotesis, atau premis. Humor kali ini mengangkat topik filsafat. Tetapi, tenang  
saja, untuk bisa memahami humor berikut, Anda tidak perlu mengerutkan kening.  
Silakan baca dan tersenyumlah. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2259. KURSI DAN FILSAFAT 
 
Seorang profesor filsafat berjalan untuk memberikan kuliah terakhir. Sambil  
menempatkan sebuah kursi di mejanya, profesor menginstruksikan kelas, "Dengan  
menggunakan segala sesuatu yang telah Anda pelajari dalam kuliah ini, buktikan  
kepada saya bahwa kursi ini TIDAK ADA." 
 
Jadi, banyak mahasiswa yang memulai cerita panjang untuk membuktikan bahwa kursi  
itu tidak ada, kecuali satu mahasiswa. Dia menghabiskan 5 detik untuk menulis  
jawabannya, menyerahkan lembar jawabannya, lalu keluar ruangan kelas. Teman- 
temannya keheranan dengan kelakuan mahasiswa itu. 
 
Seiring berjalannya waktu, semua mahasiswa mendapat nilai akhir mereka. Dan,  
yang menakjubkan, mahasiswa yang menulis jawabannya hanya dalam 5 detik itu  
mendapat nilai tertinggi di kelas. 
 
Jawaban yang ditulisnya adalah: "Kursi apa?" 
 
[Sumber : http://gudanghumor.com/buktikan-kepada-saya-bahwa-kursi-ini-tidak-ada/] 
 
   Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: "Ia  
      yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya." (1 Korintus 3:19)  

http://humor.sabda.org/
http://gudanghumor.com/buktikan-kepada-saya-bahwa-kursi-ini-tidak-ada/%5d
http://alkitab.mobi/?1%20Korintus+3:19
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                   < http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:19 > 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 191: "Siapakah nama nabi yang memakan gulungan kitab, yang  
berasa manis di mulutnya seperti madu, tetapi kemudian di perutnya terasa  
pahit?" 
 
Jawaban pelanggan publikasi e-Humor: 
- Ronald <ronald@xxx>: Rasul Yohanes (Wahyu 10:10). 
- Telaga <telaga@xxx>: Nabi Yehezkiel. 
- Irnetj <irnetj@xxx>: Aduh ... baru tau ada nabi yang makan gulungan kitab.  
  Tapi, ketemu loh ... Nabi Yehezkiel `kan??? :-):-):-) 
- Endro Suwarso <endrokonstigan@xxx>: Nabi Yehezkiel. 
- Irnetj <irnetj@xxx>: Aduh, ternyata Yohanes juga makan gulungan kitab ...  
  Jadi, Yehezkiel atau Yohanes ya .... Jadi bingung. Dua-duanya aja kalee ya. 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: Yohanes (Wahyu 10:10) 
- Deni Chandra <deni.chandra@xxx>: Yohanes (Wahyu 10:9-10) 
 
Jawaban Fan Page Facebook e-Humor: 
- Oulah Woruntu Mangadil: Nabi Yehezkiel. 
- Denniz Coreysona: Yohanes masbro. 
- Panji Agung Nugroho: Aku lupa! 
- Ika Kornelia VitaSari Tarigan: Nabi Yehezkiel dan Rasul Yohannes, Bro. 
- Ros Itha: Yohanes kali, yaaa? 
- Betesda Sinaga: Yehezkiel 
- Sion Leo Betwin Sagala: Yehezkiel atau Yesaya. 
- Pestani Binendang Lingga: Yehezkiel 
- Bang Hombing: Kasih tau nga ya ... :) 
- Putri Anglelika: Yehezkiel 
- Arjuna Bukit: Mau tau aja atau mau tau banget? 
 
Jawaban e-Humor: Yohanes (Wahyu 10:10) 
 
Wow! Terima kasih untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis minggu  
lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 192: "Siapakah nama anak raja Saul yang memandang rendah Daud  
setelah ia menjadi raja atas seluruh 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 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! 

http://alkitab.sabda.org/?1Korintus+3:19
http://alkitab.mobi/?Wahyu+10:10
http://alkitab.mobi/?Wahyu+10:10
http://alkitab.mobi/?Wahyu+10:9-10
http://alkitab.mobi/?Wahyu+10:10
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e-Humor edisi 2260 (30-9-2013) 

SUDAH SAYA BILANG 

 
[e-Humor] 2260 September/2013 
 
e-Humor 
2260, September 2013 
 
Shalom, 
 
Masa-masa berpacaran merupakan saat yang tepat untuk saling mengenal pasangan  
kita. Pada masa-masa ini, kita sebaiknya membuka mata dan telinga lebar-lebar,  
jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Pahami setiap maksud dari kata- 
kata yang diucapkan pasangan. Kalau sudah seperti tokoh humor kita kali ini,  
mungkin sudah terlambat ya? Hehehe. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2260. SUDAH SAYA BILANG 
 
Istri: Mengapa kamu tidak bilang dari dulu kalau kamu miskin?!! 
 
Suami: Saya sudah pernah bilang kok, kamunya aja yang tidak ngerti! 
 
Istri: Kapan kamu bilangnya?! 
 
Suami: Dulu `kan saya sudah sering bilang kalau cuma kamulah satu-satunya  
       milikku di dunia! 
 
[Sumber : Manna Sorgawi Desember 2012] 
 

Buanglah mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari 
padamu. 

(Amsal 4:24) 
< http://alkitab.sabda.org/?Amsal+4:24 > 

  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Amsal+4:24
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+4:24
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e-Humor edisi 2261 (2-10-2013) 

ETIKA KONSELING 

 
e-Humor 
2261, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Mungkin ada di antara kita yang sering dimintai nasihat atau pendapat oleh  
teman-teman kita. Hmmmm, kira-kira bagaimana sikap Anda saat mendengar sahabat  
Anda bercerita atau "curhat"? Semoga tidak seperti tokoh humor kita hari ini ya.  
:) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2261. ETIKA KONSELING 
 
Seorang pastor yang baru memulai pelayanannya akan dilatih oleh seorang pastor  
senior. Hari itu, mereka akan belajar untuk melayani jemaat yang akan melakukan  
pengakuan dosa. Mereka berdua masuk ke dalam bilik pengakuan dosa dan bersama- 
sama mendengarkan pengakuan dosa jemaat. 
 
Setelah jemaat yang kedua selesai mengakui dosa-dosanya, pastor senior mengajak  
pastor muda tersebut keluar dari bilik untuk memberikan beberapa masukan terkait  
sikap mendengarkan pengakuan dosa umat. Pastor senior tersebut berkata, "Coba  
kamu letakkan tangan kananmu di dagu, lalu anggukan kepalamu sambil mengatakan  
kata-kata berikut bergantian `saya mengerti,``silakan lanjutkan,``baiklah kalau  
begitu,` dan `bagaimana perasaan Anda mengenai hal tersebut?`" 
 
Pastor muda itu pun mencobanya. Kemudian, pastor senior itu berkata lagi, "Mulai  
sekarang, saat pengakuan dosa gunakanlah kata-kata tersebut. Jangan lagi kamu  
berkata, `Wuaaahh, saya tidak percaya kamu melakukan hal itu. Terus ... terus,  
kamu ngapain lagi?`" 
 
[Sumber : http://www.jokes.com/funny-god-jokes/sd8tyg/confessional-etiquette] 
 
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah  
cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk  
marah; (Yakobus 1:19) < http://alkitab.sabda.org?Yakobus+1:19 > 

http://humor.sabda.org/
http://www.jokes.com/funny-god-jokes/sd8tyg/confessional-etiquette%5d
http://alkitab.mobi/?Yakobus+1:19
http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+1:19
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STOP PRESS: BERGABUNGLAH DENGAN FACEBOOK BIO-KRISTI 
 
Apakah Anda rindu untuk mengetahui lebih dalam tentang tokoh-tokoh Kristen yang  
paling berpengaruh bagi perkembangan kekristenan di dunia? Silakan bergabung  
dengan Facebook Bio-Kristi. Anda akan mendapatkan berbagai informasi menarik,  
renungan dan media untuk berbagi berbagai keluhan seputar tokoh-tokoh Kriten.  
Ini juga kesempatan bagi Anda untuk mengunjungi situs dan publikasi kami yang  
menyajikan bahan-bahan pengajaran seputar biografi tokoh Kriten. 
 
Tunggu apa lagi? Bergabunglah dan jadilah penggemar kami di Facebook Bio-Kristi 
 
=> http://fb.sabda.org/biokristi 
  

http://fb.sabda.org/biokristi
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e-Humor edisi 2262 (4-10-2013) 

IMPROVISASI DI ATAS MIMBAR 

 
e-Humor 
2262, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Bagi para pengkhotbah, catatan merupakan hal yang penting. Biasanya, di dalam  
catatan itu tertulis semua hal yang ingin disampaikan kepada jemaat. Namun, apa  
yang akan terjadi jika seorang pengkhotbah naik ke atas mimbar tanpa membawa  
catatan khotbahnya? Hmmmm, penasaran `kan? Yuk kita simak bersama-sama. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2262. IMPROVISASI DI ATAS MIMBAR 
 
Budi yang telah menjadi pendeta suatu ketika diundang untuk berkhotbah di sebuah  
gereja. Kebetulan, pendeta di gereja tersebut adalah Iwan, teman sekamarnya  
dulu. 
 
Pada kesempatan itu, ia mengambil bacaan Alkitab tentang Yesus memberi makan  
lima ribu orang. Tidak seperti biasanya, ia menggunakan ilustrasi tentang tipe  
membuat makanan. Ternyata, khotbahnya itu berhasil menarik perhatian jemaat,  
terlebih para ibu. 
 
Iwan yang mengetahui betul kalau temannya itu tidak bisa memasak, segera  
menanyainya setelah kebaktian usai. 
 
Iwan: Wah, hebat khotbahmu! Ngomong-ngomong sejak kapan kamu hobi memasak? 
 
Budi: Sssst ... jangan bilang-bilang, ya. Sebetulnya, tadi itu aku sedang  
berimprovisasi di atas mimbar. Soalnya, buku khotbahku tertukar dengan buku  
resep masakan istriku! 
 
[Sumber : 110 Humor Penyegar Jiwa 3 halaman 35] 
 
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah  
apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.  

http://humor.sabda.org/
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(2 Timotius 4:2) < http://alkitab.sabda.org/?2Timotius+4:2 > 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 192: "Siapakah nama anak raja Saul yang memandang rendah Daud  
setelah ia menjadi raja atas seluruh Israel?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Mikhal (2 Samuel 6:16). 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: ``Mikhal`` (2 Samuel 6:16). 
- Laura <laura_ersihombing@xxx>:  
  Shalom, jawabannya adalah Mikhal (2 Samuel 6:16) Tuhan Yesus memberkati. 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: 
- Sion Leo Betwin Sagala: Mikha. 
- Ros Itha: Isyboset kali, ya .... 
- Semuel Semyard Manganna:  
  Wah, admin e-Humor gak pernah ikut sekolah minggu nih, gak suka baca Alkitab 
makanya. Wkwkwk Just Kidding. 
- Fransiska VS:  
  Yaaahh aku gak bawa Alkitab nih .... Aku izin nyontek yah .... Jawabannya Mikhal. 
- Imelda David: Anak sekolah minggu juga tahu jawabannya: Mikha - istrinya Daud. 
- Tanie Maria: Mikha? Mikhal kale .... 
- Eklesia Kandouw: Si Mikha lah istri daud. 
- Wedhatama: Oh, waktu cerita itu saya gak masuk gereja. 
- Pestani Binendang Lingga: Mikha. 
- Sarman Sitohang: Mikhal, sumber: 2 samuel 6:12-23. 
 
Jawaban e-Humor: Mikhal. (2 Samuel 6:16) 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 193: "Siapakah Arkelaus itu?" (Hendrik Langelo) 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?2%20Timotius+4:2
http://alkitab.sabda.org/?2Timotius+4:2
http://alkitab.mobi/?2%20Samuel+6:16
http://alkitab.mobi/?2%20Samuel+6:16
http://alkitab.mobi/?2%20Samuel+6:16
http://alkitab.mobi/?2%20samuel+6:12-23
http://alkitab.mobi/?2%20Samuel+6:16
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e-Humor edisi 2263 (7-10-2013) 

KEBETULAN 

 
e-Humor 
2263, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Banyak peristiwa dalam kehidupan yang sering kali kita anggap sebagai sebuah  
kebetulan. Padahal, di balik semua kebetulan itu ada tangan tidak terlihat yang  
mengaturnya. Demikian juga dengan tokoh humor kita hari ini. Suatu peristiwa  
yang tampaknya kebetulan di matanya, nyatanya merupakan hasil pengaturan yang  
cukup panjang. Seperti apa ya ceritanya. Langsung baca saja ya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2263. KEBETULAN 
 
Guru: Anak-anak, siapa yang dapat memberikan sebuah contoh peristiwa yang  
      terjadi secara kebetulan? 
 
Bejo: Saya, Bu. 
 
Guru: Ya, Bejo, silakan. 
 
Bejo: Ayah dan ibu saya kebetulan menikah pada tanggal yang sama, Bu. 
 
[Sumber: Manna Sorgawi Februari 2013] 
 

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah. (Roma 8:28) 
< http://alkitab.sabda.org/?Roma+8:28 > 

  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Roma+8:28
http://alkitab.sabda.org/?Roma+8:28
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e-Humor edisi 2264 (9-10-2013) 

BUKU HARIAN ISTRI VS SUAMI 

 
e-Humor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2264, Oktober 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Shalom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pria dan wanita memang diciptakan berbeda. Menurut pakar psikologi, wanita itu  
menggunakan perasaan sedangkan pria menggunakan logika. Humor hari ini akan  
mengangkat perbedaan tersebut. Kita mau mengintip buku harian seorang istri dan  
suami. Kira-kira seperti apa ya isinya? Setelah membaca buku harian, semoga kita  
bisa lebih memahami perbedaan antara pria dan wanita :p .... Dan, jangan lupa  
tersenyum yaahh.                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pemimpin Redaksi e-Humor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Yegar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
< yegar(at)in-christ.net >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
< http://humor.sabda.org/ >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2264. BUKU HARIAN ISTRI VS SUAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Buku Harian Istri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Minggu, 1 Oktober 2013  
Minggu Malam – Dia bertingkah aneh. Sebelumnya, kami berjanji bertemu di cafe.  
Aku shopping seharian dengan teman-teman sehingga mungkin dia kesal karena aku  
agak telat sampai di cafe, tetapi dia tak berkomentar.                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ngobrolnya nggak nyambung, jadi aku usul kita pergi ke tempat yang agak sepi  
supaya ngobrolnya lebih enak. Dia setuju, tetapi tetap diam dan berjarak. Aku  
tanyakan apa yang salah. Dia jawab, "Tak ada." Aku tanyakan apakah kesalahanku  
yang membuatnya kesal. Dia bilang bahwa hal itu tak ada kaitannya denganku dan  
ia memintaku untuk tidak usah khawatir.                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dalam perjalanan pulang, aku bilang aku mencintainya. Dia cuma tersenyum tipis  
dan tetap menyetir. Aku tak bisa menjelaskan perangainya sore itu. Aku tak habis  
pikir mengapa dia tak menjawab, "Aku cinta kamu juga." Sesampainya di rumah, aku  
merasa kehilangan dia, dan seolah-olah dia tak menghendakiku lagi. Dia hanya  
duduk dan menonton TV. Dia terlihat jauh dan menghilang.                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Akhirnya, aku putuskan untuk tidur. Sekitar 10 menit kemudian, dia menyusul ke  
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kamar. Aku nggak tahan lagi, kuputuskan untuk menghadapinya dan menanyakan soal  
sebenarnya, tetapi dia langsung tertidur. Aku mulai menangis sampai tertidur.  
Aku tak tahu apa yang harus kulakukan.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Buku Harian Suami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Minggu, 1 Oktober 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
TIDAAAKK!!! Hari ini REAL MADRID kalah!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
[Sumber: http://gudanghumor.com/buku-harian-istri-dan-suami/]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan 
telah menyerahkan diri-Nya baginya. (Efesus 5:25) 

< http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:25 > 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
STOP PRESS: VIDEO UNTUK PELAYANAN PENGINJILAN ANAK DARI YAYASAN 
LEMBAGA SABDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi  
mereka datang kepada-Ku..." Matius 19:14a (TB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Anda seorang guru sekolah minggu atau terlibat dalam pelayanan anak? Anda ingin  
menjadi alat Tuhan untuk mengenalkan anak kepada Tuhan Yesus? Yayasan Lembaga  
SABDA < http://ylsa.org > mengajak Anda untuk turut serta dalam pelayanan  
penginjilan anak melalui video yang berjudul "Tuhan Yesus Menyelamatkanmu".  
Dalam video ini, anak-anak dibawa untuk menyadari bahwa sejak lahir, mereka  
berdosa dan mereka memerlukan Tuhan Yesus untuk melepaskan mereka dari dosa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mari bawa anak-anak datang kepada Kristus melalui video anak persembahan Yayasan  
Lembaga SABDA berjudul "Tuhan Yesus Menyelamatkanmu" yang dapat Anda 
saksikan  
selengkapnya di Youtube melalui URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tuhan Yesus mengasihi kita semua!    
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e-Humor edisi 2265 (11-10-2013) 

KEHILANGAN UANG 

 
e-Humor 
2265, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Zaman sekarang, orang-orang sering kali mengukur segala sesuatu berdasarkan  
nilai nominalnya. Banyak orang tidak menghargai hal-hal yang dianggap remeh.  
Kalau sudah parah, mungkin nanti akan menjadi seperti yang ada di humor kali ini  
ya. Selamat menyimak. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2265. KEHILANGAN UANG 
 
Saat sedang duduk di sebuah batu besar di pinggir sungai, Nasrudin melihat  
sepuluh orang buta hendak menyeberang sungai. Dia menawarkan bantuan kepada  
mereka dengan bayaran satu sen per orang. 
 
Mereka setuju, dan Nasrudin memulai pekerjaannya. Sembilan orang telah selamat  
sampai di seberang. Tetapi, orang yang kesepuluh rupanya memiliki sifat  
"nyeleneh". Ketika diberi tahu agar melangkah ke kiri, dia melangkah ke kanan  
sehingga dia terpeleset ke sungai dan hanyut dibawa air. 
 
Merasa ada sesuatu yang salah, kesembilan orang yang selamat mulai berteriak,  
"Apa yang terjadi?" Nasrudin menjawab, "Aku kehilangan uang satu sen." 
 
[Sumber: 360 Cerita Jenaka Nasrudin Hoja, Halaman 10] 
 
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan  
menjadi dingin. (Matius 24:12) < http://alkitab.sabda.org?Matius+24:12 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 193: "Siapakah Arkelaus itu?" 
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Jawaban pelanggan publikasi e-Humor: 
- Daniel Erwin Hendradjaja <zoyowman@xxx>: Anak Herodes, Raja di Yudea. 
- Ida Magdalena <idajanti_lh@xxx>: Herodes Arkelaus adalah anak Herodes Agung  
  yang membunuh anak-anak di Betlehem di jaman lahirnya Yesus Kristus. 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: Anaknya Herodes Agung (Matius 2:22). 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Adalah Raja Yudea Penganti raja Herodes (Mat 
2:22). 
- Agreice Hady <agreiceh@xxx>: Anak Herodes Agung yang menggantikan ayahnya  
  menjadi Raja di Yudea pada zaman kelahiran Yesus (Matius 2:22). 
- Eddy Nugroho <eddynugroho.eno@xxx>: Arkhelaus adalah anak Raja Herodes yang  
  menggantikan Raja Herodes. Thank You. 
 
Jawaban fanpage Facebook e-Humor: 
- Hendra Paulus Sangian: Putra Herodes, pembantai 3000 orang Farisi, Raja Yudea  
  yang kejam. 
- Agus Mulyono: Putra Herodes, penguasa yang kejam (Matius 2:22). 
- Prince Tambunan: Putra Herodes dari istrinya yang keempat, Raja di Yudea  
  ketika Yesus masih kecil. Pernah memerintahkan pembantaian 3.000 orang Yahudi  
  tanpa belas kasihan, dua kali ia memecat imam besar, dll.. Pokoknya kejam dah. 
- Winando Pandiangan: Herodes Arkhelaus, putra Herodes dari istri ke-4, Malthace  
  (orang Samaria), memerintah Idumaea, Yudea dan Samaria, dengan gelar Ethnarkh  
  (Pemimpin Rakyat atau Ruler of the People; dalam hal ini orang Yahudi, Samaria,  
  dan Idumea). 
 
Jawaban e-Humor: Anak Herodes Agung (Matius 2:22). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 194: "Di manakah tempat yang terdapat 12 mata air dan 7 pohon 
korma?" 
 
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 edisi 2266 (14-10-2013) 

FOTO KRIMINAL 

 
e-Humor 
2266, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Kepolosan seorang anak sering kali memancing senyum, bahkan tawa orang dewasa.  
Hari ini, kita juga akan menyaksikan kepolosan pemikiran seorang anak. Kiranya  
kepolosan anak dalam humor berikut bisa menghibur Anda. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2266. FOTO KRIMINAL 
 
Joni kecil pergi bersama ibunya ke kantor pos. Di sana, ada sebuah poster  
bertuliskan "DICARI!" dan foto seorang penjahat. 
 
Joni: Foto siapa itu, Bu? 
 
Ibu: Itu foto penjahat, Nak. Polisi berusaha menangkapnya karena dia sangat  
     jahat. 
 
Joni: Tetapi, mengapa setelah difoto, polisi membiarkan penjahat itu lepas, Bu? 
 
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown up Kids, halaman 23] 
 
Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku  
berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa- 
Ku yang di sorga. (Matius 18:10) < http://alkitab.sabda.org/?Matius+18:10 > 
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e-Humor edisi 2267 (16-10-2013) 

TAKUT KE GEREJA 

 
e-Humor 
2267, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah salah paham dengan orang lain.  
Sering kali, kata-kata yang kita ucapkan bisa ditangkap berbeda oleh orang yang  
mendengarnya. Tidak jarang, kesalahpahaman itu menimbulkan dampak yang tidak  
baik. Oleh sebab itu, dalam berkomunikasi ada baiknya bila kita memperjelas dan  
memastikan bahwa pemahaman yang kita miliki sama dengan lawan bicara kita  
sehingga salah paham bisa dihindari. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2267. TAKUT KE GEREJA 
 
Si Otong sedang berbicara dengan Nyak-nya (ibu) dalam bahasa dan logat Betawi. 
 
Nyak: Otong, kenape lu kagak jadi datang ke kebaktian? 
 
Otong: Kagak Nyak, ane bener-bener takut, soalnye ke gereja nyang bawa HP mau  
       dibunuh, Nyak. 
 
Nyak: Haaaahh? Masa iye? Yang bener, lu? 
 
Otong: Iye nyak, pas mau mulai, pendetanya ngomong kayak gini, Nyak, "Tolong  
       yang bawa HP dimatiin aje." `Kan ngeri, Nyak. 
 
Nyak: .... 
 
[Sumber : Manna Sorgawi Januari 2013] 
 
Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara- 
perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga  
orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya,  
memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga  
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mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. (2 Petrus 3:16)  
<http://alkitab.sabda.org/?2petrus+3:16 > 
 
 
STOP PRESS: SUMBER BAHAN NATAL BERKUALITAS DARI SABDA 
 
Kami yakin Anda yang aktif di pelayanan pasti sudah mulai berpikir untuk  
mempersiapkan Natal, bukan? Nah, dengan gembira kami menginformasikan bahwa  
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah menyediakan berbagai bahan seputar Natal,  
yang bisa Anda temukan di situs Natal Indonesia, Youtube, dan Facebook Natal.  
Melalui situs, Anda bisa mendapatkan banyak bahan seperti: 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.. Situs ini sangat interaktif karena semua pengunjung bisa  
mendaftarkan diri, berpartisipasi aktif dengan mengirimkan tulisan, menulis  
blog, memberikan komentar, dan mengucapkan selamat Natal kepada pengunjung yang  
lain. 
 
Selain situs, Anda bisa mendapatkan bahan Natal berupa video audio melalui  
Youtube. Anda juga bisa bergabung di komunitas Facebook Natal sehingga Anda bisa  
saling mendukung, berbagi hal-hal seputar Natal, dan menambah relasi dengan  
saudara-saudari seiman. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi sumber-sumber  
bahan Natal dari YLSA. Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus  
ke dunia 2000 tahun yang lalu ini, dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama- 
Nya. 
 
- Situs Natal: http://natal.sabda.org/ 
- Youtube: 
1. Kisah Natal Matius: http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg 
2. Kisah Natal Lukas: http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY 
3. Carita Natal Mateus: http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU 
4. Carita Natal Lukas: http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8 
- Facebook Natal: http://fb.sabda.org/natal 
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e-Humor edisi 2268 (18-10-2013) 

PROFESOR BODOH 

 
e-Humor 
2268, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Tidak ada seorang pun yang senang diremehkan. Banyak orang kemudian menjadi  
marah jika merasa dirinya dihina. Padahal, jika saja kita menghadapinya dengan  
kepala dingin, mungkin hal itu tidak akan menjadi masalah serius. Humor hari ini  
mengajak kita belajar tentang bagaimana menghadapi sebuah ejekan dengan kepala  
dingin dan tetap terlihat bijak. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2268. PROFESOR BODOH 
 
Seorang profesor berjalan melewati lorong yang sangat sempit. Di tengah lorong,  
ia berpapasan dengan profesor saingannya. Lorong itu terlalu sempit untuk  
dilewati oleh dua orang. 
 
Dengan membusungkan dada, saingannya itu berkata, "Aku tidak pernah memberi  
jalan pada orang bodoh." 
 
Sambil tersenyum, profesor itu memberikan saingannya jalan dan berkata, "Kalau  
aku, selalu." 
 
[Sumber : Operasi Humor Ganas, halaman 49)] 
 
Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya  
bijak. (Amsal 26:5) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+26:5 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 194: "Di manakah tempat yang terdapat dua belas mata air dan tujuh 
puluh pohon korma?" 
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- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: Di Elim, "Sesudah itu sampailah mereka  
di Elim; di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma, lalu  
berkemahlah mereka di sana di tepi air itu" (Keluaran 15:27). 
 
- Ida Magdalena <idajanti_lh@xxx>: Elim 
 
- irnetj <irnetj@xxx>: Di Elim tentunya .... (Keluaran 15:27) Betulkan? :-P  
Pasti betul! ;-) 
 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Maaf untuk 7 Pohon Korma saya tidak tahu, tapi  
kalau 70 pohon korma Di Elim (Keluaran 15:27; Bilangan 33:9) 12 mata air dan 70  
Pohon Korma. Terima kasih. GBU. 
 
- Ronald <ronald@xxx>: Jawaban: Di Elim. Keluaran 15:27, Sesudah itu sampailah  
mereka di Elim; di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma, lalu  
berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Note: perhatikan lagi pertanyaannya,  
7 pohon korma atau 70 pohon korma? 
 
Jawaban e-Humor: Elim (Keluaran 15:27) 
 
E-Humor berikan dua jempol untuk para pelanggan yang sudah berpartisipasi  
menjawab kuis 194. Kuis berikutnya merupakan kiriman dari Sdr. Hendrik Langelo.  
Silakan dijawab ya. 
 
Kuis minggu ini 195: "Di manakah Paulus mencukur rambutnya?" (Hendrik Langelo) 
 
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 edisi 2269 (21-10-2013) 

AMPUTASI GAGAL 

 
e-Humor 
2269, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Hari-hari ini, kita sering mendengar berita mengenai malapraktik beberapa oknum  
dokter yang kurang bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan pihak pasien.  
Mari kita berdoa supaya dokter-dokter ini diberi hikmat oleh Tuhan sehingga bisa  
melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, daripada cemas  
memikirkan hal itu, lebih baik kita senyum sejenak dengan humor berikut. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2269. AMPUTASI GAGAL 
 
Seorang pria mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Salah satu kakinya  
terluka sangat parah dan harus diamputasi. Setelah dua hari, dia sadar dari  
koma. Dokter segera mendatanginya dan berkata, 
 
Dokter: Saya memiliki satu kabar baik dan satu kabar buruk untuk Anda. Berita  
buruknya, saya melakukan kesalahan dengan mengamputasi kaki Anda yang sehat. 
 
Pasien: Ya ampun, terus apa kabar baiknya, Dok? 
 
Dokter: Kaki Anda yang rusak parah bisa disembuhkan dan tidak perlu diamputasi. 
 
Pasien: Apa?? Jadi, seharusnya saya tidak perlu kehilangan kaki saya, Dok? 
 
Dokter: Yahh, paling tidak, Anda tidak jadi kehilangan kedua kaki Anda. 
 
[Disunting dari: Book of Humour, halaman 90] 
 
Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa  
                yang telah diperbuatnya itu .... (Imamat 5:5)  
                < http://alkitab.sabda.org/?Imamat+5:5 > 
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e-Humor edisi 2270 (23-10-2013) 

TEMAN AYAH 

 
e-Humor 
2270, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Apakah Anda masih bisa mengingat teman-teman SD Anda? Mungkin Anda sudah 
samar- 
samar mengingat mereka. Dalam reuni terakhir yang Anda hadiri, apakah banyak  
yang masih Anda ingat namanya? Mungkin Anda sudah lupa, tetapi paling tidak  
jangan menjadi lupa seperti tokoh humor kita hari ini, ya. Penasaran? 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2270. TEMAN AYAH 
 
Pak Anto yang baru pulang dari kantor segera disambut oleh anaknya. "Ayah, tadi  
ada tamu mencari ayah. Katanya, ayah dan dia pernah sama-sama satu kelas saat  
SD," cerita anaknya. 
 
"O ya? Bagaimana ciri-ciri orang tersebut?" Pak Anto bertanya dengan penasaran. 
 
Anaknya berpikir sejenak kemudian menjawab, "Gemuk, botak, dan berkumis." 
 
"Mustahil, waktu SD, ayah tidak memiliki teman yang botak dan berkumis. Kalau  
gemuk sih ada." 
 
[Disunting dari: Guruku Super Lucu, halaman 100] 
 
Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan 

kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan 
perjanjian 

yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. 
(Ulangan 8:18) < http://alkitab.sabda.org?Ulangan+8:18 > 
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e-Humor edisi 2271 (25-10-2013) 

PARKIR KHUSUS PENDETA 

 
e-Humor 
2271, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Sebagai orang yang harus menghadapi berbagai jenis orang, hamba Tuhan 
membutuhkan keterampilan khusus. Hal yang sederhana terlihat dalam humor hari 
ini. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana seorang pendeta menghadapi 
jemaatnya yang bandel dalam hal kecil, yakni tempat untuk parkir. Mau tahu? 
Langsung saja kita simak. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2271. PARKIR KHUSUS PENDETA 
 
Seorang pendeta mendapat kesulitan sehubungan dengan tempat parkir yang telah 
disediakan untuk dirinya di halaman gereja. Agaknya, para pengunjung gereja 
memarkir mobil mereka semaunya walaupun jelas-jelas sudah ada tanda bahwa tempat 
itu diperuntukkan bagi orang tertentu. 
 
Pendeta itu mengira bahwa tandanya kurang jelas sehingga ia minta ditambahkan, 
"Disediakan untuk pendeta." Namun kenyataannya, pengunjung gereja masih memarkir 
kendaraan mereka di tempat itu juga. Mungkin diperlukan tanda yang lebih tegas 
lagi, pikir sang pendeta. Kemudian, ia mengubahnya menjadi: "Tuhan menyediakan 
tempat ini untuk hamba-Nya". Namun, hal ini pun tidak membuahkan hasil yang 
diharapkan. 
 
Akhirnya, setelah merasa kesal, ia mempunyai suatu ide yang bagus. Hasilnya 
adalah bahwa sejak dipasang tanda yang terakhir itu, tidak ada seorang pun yang 
memarkir mobilnya di tempat pendeta itu. Tandanya berbunyi: "Siapa yang memarkir 
mobilnya di tempat ini diharuskan berkhotbah pada hari Minggu berikutnya". 
 
[Sumber: http://www.ketawa.com/2009/11/6472-parkir-khusus-
pendeta.html#ixzz2hqaqiWXk] 
 
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga- 

http://humor.sabda.org/
http://www.ketawa.com/2009/11/6472-parkir-khusus-pendeta.html#ixzz2hqaqiWXk]
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jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. 
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh 
kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. (Ibrani 13:17) 
< http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+13:17 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 195: "Di manakah Paulus mencukur rambutnya?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- Yohanes Suyanto <yanto@xxx>: Di Kengrea (Kisah Para Rasul 18:18). 
- Hendrik Joab Tamunu <tamunujoabhendrik@xxx>: Krengkea. Kisah Rasul 18:18, 
  "Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada 
  saudara-saudara di situ, dan berlayar ke Siria, sesudah ia mencukur rambutnya di 
  Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Akwila menyertai dia." 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Di Kengkrea (Kisah Para Rasul 18:18). 
- Hendrik Langelo <hendrik.langelo@xxx>: di Kengkrea (Kisah para rasul 18:18). 
- Ida Magdalena <idajanti_lh@xxx>: Kengkrea. 
- Natalana <terang_mulya@xxx>: Di Kengkrea. 
- Ronald <ronald@xxx>: Di Kengkrea (Kisah Para Rasul 18:18). 
- titih_wira <titihprawira@xxx>: Tukang cukur. 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: 
- Denniz Coreysona: Di Kengkrea (Kisah Para Rasul 18:18). 
- Oulah Terihan: Di Korintus. 
- Sukijo Tampubolon: Paulus tetangga kami mencukur rambutnya di tukang pangkas. 
- Oulah Terihan: (Ralat) Paulus cukur rambut di KENGKREA. Kisah Para Rasul 18:18. 
- Fian Reborn Simbawa: Kengkrea. Kisah Para Rasul 18:18. Cuma tempat cukurnya 
  pasti di rumah. Enggak mungkin di dalam air atau di udara .... 
- Cusnie Simbolon: Ya, di tukang pangkaslah. Masa di tempat jual gorengan. 
- Surya Bersinar: Di Kengkrea Salon. 
- Bunga Maria Magdalena Marpaung: Barbershop yang ada di Kengkrea. 
- Pius Tbnn: Ada-ada aja ito yg satu ni. Di tukang pangkaslah ito. Sian dia do dapot ni 
ito humor iiii. 
- Masye Lombok: Yang pasti di Kengkrea, tetapi bukan tukang cukur bulu babi bakar. 
Hehehehhe. 
- Sansan Yulius: Di Kepalanya. 
 
Jawaban e-Humor: Kengkrea (Kisah Para Rasul 18:18). 
 
Nah, sudah pada tahu `kan sekarang di mana Paulus mencukur rambutnya ^^. Terima  
kasih ya buat yang sudah menjawab kuis e-Humor. Sekarang, yuk kita jawab kuis  
berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 196: "Apakah profesi Lukas? (Penulis Injil Lukas)" 
 

http://alkitab.mobi/?Ibrani+13:17
http://alkitab.sabda.org/?Ibrani+13:17
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20para%20rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+18:18
http://alkitab.mobi/?Kisah%20Para%20Rasul+18:18
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Jawaban beserta nama Anda akan diumumkan pada edisi kuis e-Humor selanjutnya.  
Oleh karena itu, kirim jawaban Anda secepatnya ke Redaksi e-Humor, maksimal 5  
hari setelah Anda menerima edisi ini ya. 
 
Bagi Anda yang memiliki tebak-tebakan untuk dipasang sebagai kuis di e-Humor,  
silakan kirim ke: < humor(at)sabda.org >. Kami tunggu jawaban dan kirimannya,  
ya. Terima kasih banyak! 
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e-Humor edisi 2272 (28-10-2013) 

MEMBANGUN KELUARGA 

e-Humor 
2272, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Setiap keluarga memiliki impian untuk punya rumah. Namun, banyak keluarga yang  
belum bisa memenuhi cita-citanya karena mahalnya harga sebuah rumah. Meski  
begitu, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah berjanji akan memenuhi  
setiap kebutuhan kita asalkan kita tekun bekerja dan mengandalkan Dia. Pasangan  
berikut ini pun mengalami pergumulan yang sama. Seperti apa ceritanya? Berikut  
selengkapnya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2272. MEMBANGUN KELUARGA 
 
Setelah berpacaran selama delapan tahun, Titi dan Bejo membicarakan rencana  
untuk menikah. 
 
Titi: Bejo, sepertinya kita harus segera menikah. 
 
Bejo: Sebenarnya, aku mau, tetapi aku belum bisa membeli rumah. 
 
Titi: Untuk sementara, kita `kan bisa tinggal di rumah orang tuamu. 
 
Bejo: Iya, tetapi .... 
 
Titi: Nanti pelan-pelan kita pasti bisa membeli rumah sendiri. Setelah itu, kita  
      akan .... 
 
Bejo: Masalahnya adalah orang tuaku saja masih tinggal dengan kakek-nenekku. 
 
[Sumber: Book of Humour, halaman 58] 
 
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan  
    isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. (Efesus 5:31)  
             < http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:31 > 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Efesus+5:31
http://alkitab.sabda.org/?Efesus+5:31
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e-Humor edisi 2273 (30-10-2013) 

THANK YOU 

[e-Humor] 2273 Oktober/2013 
 
e-Humor 
2273, Oktober 2013 
 
Shalom, 
 
Bahasa Inggris menjadi makin penting seiring perkembangan zaman. Saat ini, murid  
TK bahkan sudah memiliki perbendaharaan kata bahasa Inggris yang cukup banyak.  
Mulai dari nama-nama warna, hewan, bahkan kalimat-kalimat sapaan pendek. Hari  
ini, kita akan belajar bahasa Inggris sambil tersenyum. Siapa tahu, nanti kita  
pun akan bertemu dengan turis asing dan harus terlibat percakapan dengan mereka. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2273. THANK YOU 
 
Seorang pelajar SMA dari kota kecil di Indonesia bertemu dengan seorang bule di  
sebuah perempatan jalan. Tiba-tiba, bukunya terjatuh dan bule itu membantunya  
mengambilkan buku itu. Kemudian, terjadilah percakapan sebagai berikut. 
 
Pelajar: Thank you, Sir! 
 
Bule: You`re welcome. Thank you, too! 
 
Pelajar: Thank you, three! 
 
Bule: What you said that thank you for? 
 
Pelajar: Thank you, Five! 
 
Bule: Are you sick? 
 
Pelajar: Thank you, seven! 
 
[Sumber: http://www.macclubindonesia.com/forums/showthread.php?27556-Mati- 

http://humor.sabda.org/
http://www.macclubindonesia.com/forums/showthread.php?27556-Mati-
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Ketawa-Cara-MCI-%28HUMOR-ITU-SEHAT-INTELECT-DAN-MENJADIKAN-
KAYA%29] 
 

Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan                                
kebodohan. (Amsal 15:2) < http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:2 > 

  

http://alkitab.mobi/?Amsal+15:2
http://alkitab.sabda.org/?Amsal+15:2
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e-Humor edisi 2274 (1-11-2013) 

LAWANLAH IBLIS, TAPI KOK ...? 

e-Humor 
2274, November 2013 
 
Shalom, 
 
Firman Tuhan menyuruh kita untuk melawan Iblis. Pria dalam humor kita kali ini,  
sepertinya memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika Iblis mendatanginya, ia  
tidak gentar sedikit pun. Hmmmm, kira-kira apa yang menjadi rahasia  
keberaniannya, ya? Yuk, kita simak langsung .... :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
2274. LAWANLAH IBLIS, TAPI KOK ...? 
 
Pada hari Minggu pagi, setan menampakkan diri di sebuah gereja kecil di  
pinggiran kota. Semua jemaat langsung berteriak sambil lari keluar. 
 
Setelah semua orang keluar, gereja pun menjadi kosong, hanya ada satu orang pria  
tua yang duduk dengan tenang. Matanya yang memancarkan kelembutan memandang  
setan dengan tajam. Setan mendekatinya dan bertanya, "Kamu tidak tahu siapa  
saya?" 
 
Pria itu menjawab dengan tanpa rasa takut, "Tentu saya tahu." 
 
Setan itu bertanya kembali, "Kamu tidak mau lari seperti jemaat yang lainnya?" 
 
"Tidak perlu, mengapa saya harus lari?" tanya pria itu. 
 
Setan merasa heran dengan keberanian pria tersebut, "Bagaimana bisa kamu tidak  
takut pada saya?" 
 
Pria itu dengan tenang menjawab, "Atku sudah menikah dengan adikmu selama lebih  
dari 48 tahun." 
 
[Sumber: http://www.jokes.com/funny-god-jokes/euztby/devil-in-the-church] 
 

Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari 
padamu!  (Yakobus 4:7) < http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+4:7 > 

http://humor.sabda.org/
http://www.jokes.com/funny-god-jokes/euztby/devil-in-the-church%5d
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 196: "Apakah profesi Lukas? (Penulis Injil Lukas)" 
 
Jawaban pelanggan publikasi e-Humor: 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Profesi Lukas adalah seorang Dokter. 
- Hanna Djayaputra <nadjayap@xxx>: Dokter alias tabib. 
- Dorti M.T Panjaitan <Dorti.Panjaitan@xxx>: Lukas adalah dokter; dia sebagai  
  seorang sarjana kedokteran. 
- telaga <telaga@xxx>: Profesi Lukas adalah dokter. 
- fitry sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Seorang dokter. 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-humor: 
- Heni Tirta Kinasih: Dokter. 
- Panji Agung Nugroho: Jelas ( penulis Injil lukas ) Hehehe. 
- Jonathan Merindukan Pemulihan: Dokter. 
- Arifin Saragih Djawak: Dokter. 
- Oulah Terihan: Tabib. 
- Jonathan Merindukan Pemulihan: Nggak ada hadiahnya ya? Hahaha. 
 
Jawaban e-Humor: Tabib (Kolose 4:14) 
 
Ternyata, Lukas bekerja sebagai tabib atau dokter yahh. E-Humor memberikan dua  
jempol bagi Anda yang sudah menjawab ya. Masih mau bermain kuis Alkitab? Jawab  
yang satu ini yah. 
 
Kuis minggu ini 197: Siapakah Raja Salem yang disebutkan sebagai Imam Allah yang  
Mahatinggi? 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kolose+4:14
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e-Humor edisi 2275 (4-11-2013) 

YANG MEMECAHKAN 

 
e-Humor 
2275, November 2013 
 
Shalom, 
 
Dalam peristiwa kejatuhan manusia di taman Eden, kita melihat suatu contoh sifat  
dasar manusia, yaitu tidak mau disalahkan. Humor kali ini juga menunjukkan  
kepada kita sifat tersebut. Semoga humor ini bisa membuat kita tersenyum  
sekaligus menjadi cermin hati :). 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2275. YANG MEMECAHKAN 
 
Suatu hari, Ibu Ivon sibuk memasak di dapur. Kedua anak laki-lakinya yang nakal  
sedang bermain di halaman. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kaca pecah  
dilempar dengan benda keras. Dan, tak lama kemudian, Ali lari masuk melapor  
kepada ibunya. 
 
Ali: Mama, Bobi memecahkan kaca jendela Ibu Sigit. 
 
Ibu Ivon: Dia memang anak yang nakal! Bagaimana dia bisa memecahkan kaca itu,  
Ali? 
 
Ali: Aku melempar sebuah batu ke kepala Bobi, tetapi dia menghindarinya. 
 
[Sumber: Seandainya Mereka Bisa Tertawa, halaman 66] 
 
  Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan,  
 supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu.  
                               (Yakobus 5:9)  
                 < http://alkitab.sabda.org/?Yakobus+5:9 > 
 
 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Yakobus+5:9
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STOP PRESS: UPDATE VERSI TERJEMAHAN BAHASA SUKU TERBARU DI 
ALKITAB MOBI 
 
Kabar gembira! SABDA kembali menambah bahan terbaru dalam Alkitab Mobi untuk  
Alkitab versi terjemahan bahasa suku untuk handphone Anda. Bahan-bahan terbaru  
tersebut adalah bahasa suku Toraja, Balantak, Bambam, Gorontalo (bahasa formal  
dan bahasa sehari-hari), Bali, Sangir, Kaili Da`a, dan Jawa (bahasa formal dan  
bahasa sehari-hari/Suriname). 
 
Anda dapat segera mengunduhnya untuk format Go Bible (Java), PDB (Android), dan  
PDF di < http://alkitab.mobi/download/ >. 
 
Salam IT FOR GOD! 
  

http://alkitab.mobi/download/
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e-Humor edisi 2276 (7-11-2013) 

TERSESAT DI PADANG PASIR 

 
e-Humor 
2276, November 2013 
 
Shalom, 
 
Kerukunan antarumat beragama merupakan suatu keadaan yang sangat indah. Tuhan  
Yesus sendiri mengajarkan kita untuk hidup berdamai dengan semua orang. Pada  
humor kali ini, kita akan menyaksikan indahnya kerukunan yang tercipta antarumat  
beragama dengan saling berbagi. Kiranya humor ini juga bisa membawa kedamaian di  
tengah-tengah kesibukan Anda. Selamat menikmati. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2276. TERSESAT DI PADANG PASIR 
 
Dua orang Kristen tersesat di padang pasir. Salah satunya adalah Markus, yang  
lain adalah Matius. Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan ketika mereka  
tiba-tiba menemukan sebuah oasis, dengan apa yang tampak seperti sebuah masjid  
di tengah. 
 
Markus berkata kepada Matius, "Lihat, mari kita mengganti nama supaya bisa  
mendapatkan makanan atau minuman. Aku akan menyebut diriku Ahmad." 
 
Matius menolak untuk mengubah namanya, ia berkata, "Namaku Matius, dan aku tidak  
akan berpura-pura menjadi siapa pun." 
 
Imam masjid menerima keduanya dengan baik dan menanyakan nama mereka. 
 
Markus berkata, "Nama saya Ahmad." 
 
Matius berkata, "Nama saya Matius." 
 
Imam berpaling kepada pembantu masjid dan berkata, "Tolong bawa beberapa 
makanan  
dan air untuk Matius saja." 
 

http://humor.sabda.org/
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Kemudian, ia berpaling ke yang lain dan berkata, "Saudara Ahmad. Saya harap Anda  
menyadari bahwa kita masih dalam bulan suci Ramadan." 
 
[Sumber: http://www.ketawa.com/2013/08/9104-tersesat-di-padang-
pasir.html#ixzz2h1cG44nU] 
 

Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan 
malaikat-malaikat Allah. 

(Lukas 12:9) 
< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+12:9 > 

  

http://www.ketawa.com/2013/08/9104-tersesat-di-padang-pasir.html#ixzz2h1cG44nU]
http://www.ketawa.com/2013/08/9104-tersesat-di-padang-pasir.html#ixzz2h1cG44nU]
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e-Humor edisi 2277 (8-11-2013) 

JANGAN TIPU SAYA 

e-Humor 
2277, November 2013 
 
Shalom, 
 
Apakah Anda pernah curiga dengan seseorang? Mungkin karena Anda pernah  
dikecewakan dengan orang tersebut sehingga sulit untuk bisa percaya kembali  
kepadanya. Tokoh humor kali ini pun sedang mengalami krisis kepercayaan. Hmmm,  
tetapi apakah kecurigaannya kali ini tepat? Langsung saja kita baca bersama. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2277. JANGAN TIPU SAYA 
 
Bejo, seorang pemuda yang berasal dari pedalaman, pergi ke kantor wali kota  
untuk membuat surat keterangan. Kemudian, terjadilah percakapan berikut. 
 
Bejo: Pak, tolong buatkan saya surat keterangan. 
 
Petugas: Maaf Mas, tidak bisa. Saat ini sedang mati listrik. 
 
Bejo: Ahh, masa sih Pak? Mana buktinya? Jangan-jangan ini hanya alasan Bapak  
saja karena malas membuatkan saya surat. 
 
Petugas: Mas lihat saja sendiri, saya sudah tekan tombol power, tetapi  
komputernya tetap tidak mau menyala. 
 
Bejo: Bapak jangan menipu saya. Itu buktinya, jam dinding di atas bapak masih  
menyala. Ayo cepat, buatkan surat buat saya. 
 
Petugas: !!! 
 
[Sumber: The Master of Ngakak, halaman 63] 
 

"... Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah 
kamu akan percaya akan apa yang Kukatakan?" 

(Yohanes 5:47) < http://alkitab.sabda.org/?Yohanes+5:47 > 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Yohanes+5:47
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KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 197: "Siapakah Raja Salem yang disebutkan sebagai Imam Allah yang 
Mahatinggi?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- Ronald <ronald@xxx>: Melkisedek (Kejadian 14:18; Ibrani 7:1). 
- Roi Manson Panjaitan <ryans_110983@xxx>: Melkisedekh 
- titih_wira <titihprawira@xxx>: Melkisedek 
- Laura <laura_ersihombing@xxx>: Raja Melkisedek (Kejadian 14:18 Melkisedek,  
  raja Salem, membawa roti dan anggur; ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi).  
  Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak/Ibu. 
- Indriatmo Atmo <Indriatmo_Atmo@xxx>: Melkisedek (Kejadian 14:18). Melkisedek,  
  raja Salem, membawa roti dan anggur; ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi. 
 
Jawaban e-Humor: Melkisedek (Kejadian 14:18). 
 
e-Humor mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab kuis 197  
dengan tepat. Kuis hari ini merupakan kiriman dari teman kita Sdr. Ronald.  
Silakan menjawab :). 
 
Kuis minggu ini 198: "Apa nama ular yang dihukum Tuhan dengan pedang-Nya yang  
keras, besar, dan kuat?" (Kiriman: Ronald <ronald@xxx>) 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+14:18
http://alkitab.mobi/?Ibrani+7:1
http://alkitab.mobi/?Kejadian+14:18
http://alkitab.mobi/?Kejadian+14:18
http://alkitab.mobi/?Kejadian+14:18
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e-Humor edisi 2278 (11-11-2013) 

MERTUA PEDAGANG 

 
e-Humor 
2278, November 2013 
 
Shalom, 
 
Pernikahan merupakan momen yang sakral. Untuk menyelenggarakannya, dibutuhkan  
persiapan yang matang. Humor hari ini menunjukkan kepada kita, apa jadinya jika  
suatu peristiwa penting seperti pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang  
meyakinkan. Penasaran `kan? Yuk langsung ke tekapee. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2278. MERTUA PEDAGANG 
 
Sebelum upacara pernikahan dilangsungkan, pastor pemimpin upacara menyampaikan  
sebuah pesan kepada ayah mempelai perempuan, "Saat menyerahkan anak 
perempuan  
Anda kepada mempelai lelaki di depan altar suci nanti, sebaiknya Anda  
mengucapkan sepatah dua patah kata kepadanya." 
 
Bapak mempelai perempuan itu adalah pemilik sebuah toko kelontong, ia tak tahu  
harus mengucapkan kata-kata restu apa sebaiknya. 
 
Saat ia meletakkan tangan anak perempuannya di atas lengan menantu lelakinya, ia  
mengucapkan sebuah kalimat, "Kamu harus menerima dia apa adanya karena barang  
yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan." 
 
[Sumber:  
http://www.ketawa.com/2013/08/9152-nasihat-perkawinan-kepada-menantu-pemilik-
toko-kelontong.html#ixzz2h0ylbKS6] 
 
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu  
dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. (Kejadian 2:24) <  
http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+2:24 > 
  

http://humor.sabda.org/
http://www.ketawa.com/2013/08/9152-nasihat-perkawinan-kepada-menantu-pemilik-toko-kelontong.html#ixzz2h0ylbKS6]
http://www.ketawa.com/2013/08/9152-nasihat-perkawinan-kepada-menantu-pemilik-toko-kelontong.html#ixzz2h0ylbKS6]
http://alkitab.mobi/?Kejadian+2:24
http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+2:24
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e-Humor edisi 2279 (13-11-2013) 

MASAK UNTUK ORANG ASING 

 
e-Humor 
2279, November 2013 
 
Shalom, 
 
Seorang suami pasti akan merasa senang jika istrinya memasakkan makanan  
untuknya. Di pihak lain, sang istri juga pasti merasa senang jika masakannya  
disukai bahkan dipuji oleh suaminya. Hmmmm, tetapi, jika ada seorang istri yang  
lebih senang memasak untuk orang lain daripada untuk suaminya, kira-kira apa ya  
penyebabnya? Mau tahu? Lihat saja kisah berikut ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2279. MASAK UNTUK ORANG ASING 
 
Ibu Anto adalah seorang wanita paruh baya yang aktif di gereja. Beberapa hari  
dalam seminggu, dia menjadi sukarelawan di dapur gereja untuk menyiapkan makanan  
bagi pengemis atau gelandangan yang ada di sekitar gereja. 
 
Sering kali karena sibuk, Ibu Anto tidak sempat menyiapkan makanan untuk  
suaminya. Hal ini membuat Pak Anto protes. 
 
Pak Anto: Kenapa Ibu lebih memilih sibuk menyiapkan makanan untuk orang asing  
daripada untuk suami Ibu sendiri? 
 
Ibu Anto: Karena mereka tidak pernah komplain soal rasa masakanku. 
 
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 40] 
 
Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.  
                             (Kolose 3:19)  
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Kolose+3:19
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e-Humor edisi 2280 (15-11-2013) 

UPAH BESAR DI SURGA 

 
e-Humor 
2280, November 2013 
 
Shalom, 
 
Sungguh bahagia jika salah satu anggota keluarga kita yang belum mengenal Yesus  
kemudian bertobat. Seperti seorang ibu dalam humor hari ini. Dia sedang  
bersukacita atas pertobatan anak perempuannya. Namun, apakah anaknya tersebut  
benar-benar sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Mari  
kita simak cerita di bawah ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2280. UPAH BESAR DI SURGA 
 
Ibu Meity Trilili begitu bahagia ketika anak gadisnya, Ida Tralala, mengaku  
percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. 
 
"Ibu bahagia karena kau akan masuk surga, Nak." 
 
"Tetapi, yang mendapat upah besar di surga, `kan, Ibu! Soalnya, Ibulah yang  
mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus." 
 
Ibunya tersenyum dan mencoba berkilah demi merendahkan hatinya di depan anaknya. 
 
"Upahnya memang besar. Ibu bahagia mendapatkannya. Namun, Ibu lebih bahagia lagi  
karena kamu mau menerima Tuhan Yesus, Sayang." 
 
"Tetapi, upah Ibu di surga tetap besar, `kan, Bu?" 
 
"Iya," jawab ibunya dengan pasti. "Meski di dunia ini kita menderita, tetapi  
kelak kita akan bahagia." 
 
"Kalau begitu Ibu ambil upahnya sekarang saja, deh!" 
 

http://humor.sabda.org/
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[Sumber: http://www.ketawa.com/2009/08/6281-upah-besar-di-
surga.html#ixzz2hxdliP80] 
 

"... Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat- 
malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." (Lukas 15:10 ) 

< http://alkitab.sabda.org/?Lukas+15:10 > 
 

 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 198: "Apa nama ular yang dihukum Tuhan dengan pedang-Nya yang 
keras, besar, dan kuat?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- Ida Magdalena <idajanti_lh@xxx>: Lewiatan. 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: 
- Fenny Wongkar: si jahat. 
- Putrinya Lumakeki: Lewiatan. 
- Ary Cahya: Ular apes. 
- Yefta Septiano: Si lar tua. 
- Amy Grace: Kalau jawabannya bener, mimin mau kasi aku apa? 
- Denniz Coreysona: Lewiatan. 
 
Jawaban e-Humor: Lewiatan (Yesaya 27:1) 
 
Sepertinya, kuis yang kemarin agak sulit yah hehehe .... Sekarang, yuk kita  
jawab kuis berikut ini bersama-sama. 
 
Kuis minggu ini 199: "Siapakah nama pembesar Raja Ahasyweros yang mati di tiang  
gantungan yang dibuatnya sendiri?" 
 
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! 
  

http://www.ketawa.com/2009/08/6281-upah-besar-di-surga.html#ixzz2hxdliP80]
http://www.ketawa.com/2009/08/6281-upah-besar-di-surga.html#ixzz2hxdliP80]
http://alkitab.mobi/?Lukas+15:10
http://alkitab.sabda.org/?Lukas+15:10
http://alkitab.mobi/?Yesaya+27:1
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e-Humor edisi 2281 (18-11-2013) 

TIDAK BISA BERHITUNG 

 
[e-Humor] 2281 November/2013 
 
e-Humor 
2281, November 2013 
 
Shalom, 
 
Seorang guru harus mampu melihat potensi yang dimiliki muridnya. Seburuk apa pun 
keadaan seorang murid, pasti masih ada setitik potensi yang bisa dikembangkan. 
Demikianlah guru yang satu ini. Di tengah-tengah kelemahan muridnya, beliau 
tetap berusaha melihat sisi positifnya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2281. TIDAK BISA BERHITUNG 
 
Di sebuah sekolah, dua orang guru sedang bercakap-cakap tentang si Badu. 
 
Guru 1: Saya khawatir dengan si Badu. 
 
Guru 2: Mengapa, Pak? 
 
Guru 1: Sudah kelas 5 SD, tetapi dia hanya bisa berhitung satu sampai sepuluh. 
Selebihnya, dia tidak bisa. Mau jadi apa nanti kalau dia sudah besar? 
 
Guru 2: Tenang saja pak, dia bisa jadi wasit tinju kok. 
 
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 90] 

 
"Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang 

lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya ...." 
(Matius 25:15) 

 
 
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Matius+25:15
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STOP PRESS: PUBLIKASI E-BINA ANAK: MEMPERLENGKAPI PELAYAN ANAK 
KRISTEN DI INDONESIA! 
 
Anda adalah pelayan anak-anak Kristen? Anda membutuhkan banyak bahan untuk 
memperlengkapi diri dalam pelayanan? Anda rindu generasi muda masa depan gereja 
dilayani dengan bertanggung jawab dan di dalam takut akan Tuhan? 
 
Lengkapilah diri Anda dengan publikasi e-BinaAnak dari Yayasan Lembaga SABDA 
< http://www.ylsa.org >. Publikasi e-BinaAnak memperlengkapi para pelayan anak 
Kristen dengan bahan-bahan yang alkitabiah dan bertanggung jawab. Gratis untuk 
Anda semua, meliputi artikel-artikel, tips, bahan mengajar, ide-ide aktivitas, 
kesaksian pelayan anak, informasi penting seputar pelayanan anak, dan masih 
banyak bahan lagi. Cara berlangganan sangat mudah dan GRATIS! Kirimkanlah email 
Anda ke < subscribe-i-kan-binaanak(at)hub.xc.org > atau ke < 
binaanak(at)sabda.org >, setiap minggunya Anda akan memperoleh bahan-bahan 
tertulis dalam email Anda. Jika Anda adalah pelayan anak yang peduli terhadap 
kualitas pengajaran Anda, pastikan Anda tidak menunda untuk berlangganan 
publikasi e-BinaAnak. 
 
Dapatkan arsip e-BinaAnak sejak tahun 2000 di: 
< http://sabda.org/publikasi/e-binaanak/arsip/ > 
  

http://www.ylsa.org/
http://sabda.org/publikasi/e-binaanak/arsip/
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e-Humor edisi 2282 (20-11-2013) 

UCAPAN YESUS 

 
e-Humor 
2282, November 2013 
 
Shalom, 
 
Seorang anak kecil memiliki daya kreativitas yang luar biasa. Oleh sebab itu,  
sebagai orang dewasa, kita sebaiknya berhati-hati saat berbicara dengan mereka.  
Seperti humor berikut ini, maksud hati sih ingin memarahi anak yang nakal,  
tetapi karena salah bicara malah jadi lucu. Penasaran `kan? Yuk, senyum bersama- 
sama. :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2282. UCAPAN YESUS 
 
Seorang istri pendeta menangkap tiga orang anak laki-laki sedang mencuri mangga  
dari pohonnya. "Mencuri adalah perbuatan jahat. Apakah kalian tahu apa yang  
Tuhan Yesus katakan kepada seorang penjahat?" tanya istri pendeta tersebut  
dengan penuh kemarahan. 
 
"Ya, kami tahu Bu," salah seorang anak menjawab. "Hari ini juga kamu akan  
bersama-sama dengan Aku di Firdaus." 
 
[Sumber: More Holy Humor, halaman 4] 
 
Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta  
                       seorang kepada sesamanya.  
                           (Imamat 19:11)  
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Imamat+19:11
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e-Humor edisi 2283 (22-11-2013) 

BERBISIK 

e-Humor 
2283, November 2013 
 
Shalom, 
 
Ketertiban dalam mengikuti ibadah merupakan hal yang penting. Bagi para orang  
tua, mengajarkan kepada anak tentang sikap yang baik dalam mengikuti ibadah  
merupakan kewajiban yang harus dilakukan sejak dini. Namun, cara penyampaiannya  
harus jelas yah, jangan sampai seperti cerita berikut ini. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2283. BERBISIK 
 
Seorang ibu membawa anaknya yang masih kecil ke gereja. Saat kebaktian sedang  
berlangsung, si anak berkata kepada ibunya, "Mama, aku mau pipis." 
 
Si ibu kemudian berkata kepada anaknya, "Nggak sopan ngomong pipis di gereja.  
Mulai sekarang, kalau mau `pipis`, bilang saja sama Mama kalau kamu mau `bisik- 
bisik`." 
 
Minggu berikutnya, si anak pergi ke gereja bersama ayahnya. Ketika ibadah sedang  
berlangsung, si anak berkata kepada ayahnya, "Papa, aku mau `bisik-bisik` ...." 
 
Si ayah melihat kepada anaknya dan berkata, "Oke, bisik-bisik aja di telinga  
Papa ...." 
 
[Sumber: http://www.cleanjoke.com/humor/Church-Whisper.html] 
 
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang  
     membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. (2 Timotius 1:7)  
            < http://alkitab.sabda.org/?2timotius+1:17 > 
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 199: "Siapakah nama pembesar Raja Ahasyweros yang mati di tiang  

http://humor.sabda.org/
http://www.cleanjoke.com/humor/Church-Whisper.html%5d
http://alkitab.mobi/?2%20Timotius+1:7
http://alkitab.sabda.org/?2timotius+1:17
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gantungan yang dibuatnya sendiri?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- titih_wira <titihprawira@xxx>: Haman. 
- irnetj <irnetj@xxx>: Haman ... ada di kitab Ester. 
- Mes Akses <mes.akses@xxx>: Haman (Ester 7:9 ). 
- fitry sitorus <fitry.sitorus@xxx>: Haman. 
- Ronald <ronald@xxx>: Jawaban Kuis : Haman (Ester 7:10). 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: 
- Denniz Coreysona: Raja Haman. 
- Yohana Gevita: Haman. 
- Ria Santi: Haman. 
- Rinawati Susana Sinaga: Haman. 
- Pujadi Saja: Haman. 
- Esther Toegiri: Haman. 
 
Jawaban e-Humor: Haman (Ester 7:10). 
 
Nah, ternyata si Haman yang mati di tiang sula buatannya sendiri. Serem yah,  
makanya kita tidak boleh merencanakan sesuatu yang jahat ya. Kuis berikutnya  
adalah kiriman dari Sdr. Ronald. Silakan dijawab ya. 
 
Kuis minggu ini 200: "Berapa ukuran Kota Kudus Yerusalem yang turun dari surga?"  
(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 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! 
  

http://alkitab.mobi/?Ester+7:9
http://alkitab.mobi/?Ester+7:10
http://alkitab.mobi/?Ester+7:10
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e-Humor edisi 2284 (25-11-2013) 

USIA ASLINYA 

 
e-Humor 
2284, November 2013 
 
Shalom, 
 
Beberapa wanita ingin tetap terlihat muda walaupun usianya terus bertambah. Ini  
adalah keinginan yang wajar, tetapi harus ditempuh dengan cara-cara yang baik,  
jangan dengan berbohong seperti tokoh humor kita hari ini yaa .... :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2284. USIA ASLINYA 
 
Seorang wanita tua yang ingin terlihat muda melakukan operasi plastik untuk  
menyambut ulang tahun pernikahan emas dengan suaminya. Segala upaya dilakukan  
supaya ia tetap terlihat muda. Operasi itu berhasil, dan ia terlihat beberapa  
tahun lebih muda. 
 
Pada hari ulang tahun pernikahannya, dia mengaku kepada tamu-tamu yang hadir  
bahwa saat ini usianya baru saja menginjak 59 tahun. Semua tamu undangan sangat  
senang dan mengucapkan selamat, kecuali si Badu. Dia menghampiri wanita tersebut  
lalu bertanya, "Jika ini adalah ulang tahun pernikahan emas Anda, dan Anda saat  
ini berusia 59 tahun, pada usia berapakah Anda menikah?" 
 
[Sumber: Redaksi] 
 
Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut  
                       akan TUHAN dipuji-puji.  
                           (Amsal 31:30)  
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Amsal+31:30
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e-Humor edisi 2285 (27-11-2013) 

PILIH YANG MANA 

e-Humor 
2285, November 2013 
 
Shalom, 
 
Halo pelanggan e-Humor, apa kabarnya? Humor kita hari ini berkisah tentang  
seorang pemuda dan seorang bapak yang kaya raya. Jika ada seorang pemuda  
mendekati pria yang kaya raya, kira-kira apa ya yang diinginkannya? Uangkah?  
Atau pekerjaan? Atau, apa ya kira-kira? Daripada menebak-nebak, lebih baik  
langsung saja kita simak kisah berikut. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2285. PILIH YANG MANA 
 
Seorang pemuda melakukan pendekatan kepada seorang pria kaya raya yang memiliki  
anak perempuan yang cantik. Pemuda ini berusaha menyenangkan hati sang  
konglomerat dengan berbagai cara. Melihat gelagat ini, sang konglomerat bertanya  
kepadanya. 
 
Konglomerat: Sekarang cepat katakan yang sebenarnya, apakah kau ingin meminjam  
uang untuk modal usaha atau ingin menikahi anakku? 
 
Pemuda: Hmmmm, kalau bisa sih dua-duanya, Pak. 
 
[Sumber: Book of Humor, halaman 59] 
 
  Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi  
 hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan  
 pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk  
                                 dinikmati.  
                              (1 Timotius 6:17)  
  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?1%20Timotius+6:17
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e-Humor edisi 2286 (29-11-2013) 

TAHUN DEPAN 

[e-Humor] 2286 November/2013 
 
e-Humor 
2286, November 2013 
 
Shalom, 
 
Masa hidup kita di dunia memang tidak ada yang tahu. Seorang yang masih muda  
sering kali berpikir bahwa waktunya masih panjang, padahal tidak ada yang bisa  
menjamin hal tersebut. Pemuda dalam humor hari ini juga demikian. Dia terlalu  
percaya diri akan umurnya yang panjang. Seperti apakah ceritanya? Berikut  
liputannya .... 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2286. TAHUN DEPAN 
 
Seorang pendeta tua merayakan ulang tahunnya yang ke-90. Seorang pemuda datang  
dan memberikan ucapan selamat. "Selamat ulang tahun pak pendeta, semoga tahun  
depan saya masih dapat memberikan ucapan selamat kepada Bapak," kata pemuda  
tersebut, yang ragu apakah pendetanya itu dapat mencapai usia ke-91. 
 
Pendeta itu menjawab, "Jangan takut anak muda, engkau masih muda dan kelihatan  
sehat untuk bertahan hingga tahun depan." 
 
[Sumber: Seandainya Mereka Bisa Tertawa, halaman 91] 
 
Takut akan TUHAN memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek.  
                             (Amsal 10:27)  
 
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 200: "Berapa ukuran kota Kudus Yerusalem yang turun dari surga?  
(Kiriman: Ronald)" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Amsal+10:27
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- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Jawab: 144 Hasta ( Wahyu 21:17). 
 
Jawaban e-Humor: 12.000 stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya (Wahyu 
21:10-16). 
 
Terima kasih untuk sahabat e-Humor yang sudah menjawab kuis 200. Yuk, kita jawab  
kuis 201 bersama-sama. 
 
Kuis minggu ini 201: "Dalam kitab Wahyu, jemaat mana yang disebutkan suam-suam  
kuku?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Wahyu+21:17
http://alkitab.mobi/?Wahyu+21:10-16
http://alkitab.mobi/?Wahyu+21:10-16
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e-Humor edisi 2287 (2-12-2013) 

BIAYA OPERASI 

[e-Humor] 2287 November/2013 
 
e-Humor 
2287, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Hari-hari ini, biaya kesehatan semakin memberatkan. Apalagi jika harus melakukan  
tindakan operasi. Seperti pasien di bawah ini, dia sedang berusaha  
menegosiasikan biaya operasi dengan dokternya. Tetapi, cara negosiasinya kok  
aneh ya.... Hmmmm, yuk kita baca sama-sama. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2287. BIAYA OPERASI 
 
Di sebuah ruang pemeriksaan, terjadi percakapan antara dokter dan pasien  
mengenai biaya operasi yang diperlukan. Berikut percakapan mereka. 
 
Dokter: Apakah Anda bisa menanggung biaya operasi ini seandainya saya 
menganggap  
operasi ini perlu dilakukan? 
 
Setelah agak lama berpikir, pasien tersebut kemudian menjawab, 
 
Pasien: Apakah Anda akan menganggap operasi ini perlu dilakukan jika saya tidak  
bisa menanggung biayanya? 
 
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 50] 
 

Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau; tenangkanlah rohku, buatlah 
aku sehat, buatlah aku sembuh! 

(Yesaya 38:16) 
  

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2288 (4-12-2013) 

PENYESALAN DIET 

e-Humor 
2288, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Menjaga pola makan merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga  
kesehatan kita. Itu juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kita  
kepada Tuhan atas tubuh jasmani yang telah dikaruniakan-Nya. Dalam humor hari  
ini, kita melihat sepasang kakek nenek yang telah menjaga pola makannya dengan  
ketat. Namun, mengapa mereka menyesal yah? Hmmmm, yuk kita lihat bersama-sama. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2288. PENYESALAN DIET 
 
Pasangan tua meninggal dalam kecelakaan dan menemukan diri mereka dalam tur ke  
surga oleh Santo Petrus. "Ini kondominium di pinggir laut untuk Anda, di sana  
ada lapangan tenis, kolam renang, dan dua lapangan golf. Jika Anda memerlukan  
makanan, tinggal berhenti di salah satu dari banyak bar di seluruh daerah ini  
...." 
 
"Lihatlah, Gloria," kata sang suami kepada istrinya ketika Santo Petrus berjalan  
pergi, "Kita seharusnya sudah bisa berada di sini sepuluh tahun lalu, jika kamu  
tidak perlu mendengar dan peduli pada semua hal bodoh tentang makanan berserat,  
gandum sehat, dan diet rendah lemak!" 
 
[Sumber: http://www.ketawa.com/2010/07/6742-telat-ke-surga-gara-gara-diet-rendah-
lemak.html#ixzz2hxRY17s6] 
 
     Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka;  
                                (Mazmur 73:4)  
                   
 
 
  

http://humor.sabda.org/
http://www.ketawa.com/2010/07/6742-telat-ke-surga-gara-gara-diet-rendah-lemak.html#ixzz2hxRY17s6]
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STOP PRESS: SUMBER BAHAN TERBAIK KIDUNG.CO 

 
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 
  

http://kidung.co/
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e-Humor edisi 2289 (6-12-2013) 

SPAGETI ITALIA 

[e-Humor] 2289 Desember/2013 
 
e-Humor 
2289, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Halo sahabat e-Humor, kami senang bisa kembali menemani akhir pekan Anda. Humor  
hari ini mengangkat kisah tentang masak-memasak. Buat sahabat e-Humor yang hobi  
memasak, pasti akan senang bila masakannya dinikmati, apalagi dipuji oleh orang  
lain ya. Semoga humor hari ini bisa memotivasi Anda yang suka memasak untuk  
lebih meningkatkan kemampuannya. Tuhan memberkati. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2289. SPAGETI ITALIA 
 
Bejo sedang membicarakan kemampuan memasak istrinya kepada Jono. 
 
Bejo: Istriku kemarin memasak spageti. Dia menggunakan resep dari buku masak  
      asli Italia yang diimpor langsung dari sana. 
 
Jono: Luar biasa, rasanya pasti enak. Iya `kan? 
 
Bejo: Entahlah, aku tidak yakin apakah dia yang tidak bisa memasak, atau tidak  
      bisa membaca bahasa Italia, atau keduanya. 
 
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 37] 
 
dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan  
   mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat  
                                 membaca."  
                              (Yesaya 29:12)  
 
 
KUIS HUMOR 
 

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Yesaya+29:12
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Kuis minggu lalu 201: "Dalam kitab Wahyu, jemaat mana yang disebutkan suam-suam  
kuku?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- gibson sitinjak <ressurection.gibson@xxx>: Jemaat di Laodikia. 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Jemaat Laodikia ( Why 3:14-22). 
- irnetj <irnetj@xxx>: Laodikia!!! (Wahyu 3:15-16) :-):-):-) 
- Herman Wibisono <herman.wbs@xxx>: Jemaat laodekia disebut, "kalian suam2 kuku,  
  panas tidak, dingin pun tidak." 
- Sih Ell Mirmaningrum <sem.gkjjapah@xxx>: Jemaat Laodikia (Wahyu 3:16). 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: 
- Irmanto Simamora: Laodikia. 
- Wedhatama: Jemaat Kali anget di Madura . 
- Denniz Coreysona: Laodikia. 
 
Jawaban e-Humor: Laodikia (Wahyu 3 : 14-16). 
 
Hiii, seram ya kalau kita menjadi seperti jemaat di Laodikia. Yuk kita tetap  
semangat mengikut Tuhan dengan sepenuh hati :). Kuis berikutnya tidak kalah seru  
nih. Silakan dijawab ya. 
 
Kuis minggu ini 202: "Siapakah nama bidan yang takut akan Tuhan sehingga tidak  
menuruti perintah Firaun untuk membunuh anak?" 
 
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! 
  

http://alkitab.mobi/?Why+3:14-22
http://alkitab.mobi/?Wahyu+3:15-16
http://alkitab.mobi/?Wahyu+3:16
http://alkitab.mobi/?Wahyu+3
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e-Humor edisi 2290 (9-12-2013) 

LANGGANAN PENGADILAN 

[e-Humor] 2290 Desember/2013 
 
e-Humor 
2290, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Wah, sudah hari Senin nih. Tetap semangat, ya! Tokoh humor kita hari ini adalah  
seorang penjahat. Karena terlalu seringnya masuk penjara, dia disebut-sebut  
sebagai pelanggan pengadilan. Hmmmm, kira-kira statusnya sebagai pelanggan tetap  
pengadilan ini bisa memberikan keuntungan tidak yah? Yuk kita saksikan bersama- 
sama, semoga humor hari ini bisa menambah semangat Anda. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2290. LANGGANAN PENGADILAN 
 
Suatu hari, seorang hakim duduk di ruang sidang sebuah pengadilan. Tidak berapa  
lama, petugas pengadilan masuk membawa seorang penjahat kampung. Penjahat ini  
sudah sering keluar masuk penjara untuk kesalahan-kesalahan "kecil" yang  
dibuatnya seperti mencuri sandal, kebut-kebutan, mengganggu lingkungan, dan  
sebagainya. 
 
Pengadilan pun segera dimulai. 
 
Hakim: Ini sudah ketujuh kalinya kamu bertemu saya di ruang pengadilan ini. Saya  
akan menjatuhkan denda Rp 100.000,00 kepadamu. 
 
Penjahat: Tetapi, Yang Mulia .... 
 
Hakim: Apalagi yang ingin kamu sampaikan? Kamu sudah terbukti bersalah. Barang  
bukti sudah ada, bahkan kita sudah mendengar keterangan dua orang saksi. 
 
Penjahat: Yang Mulia, bisa nggak saya minta diskon? Saya `kan sudah menjadi  
pelanggan tetap di sini. 
 
[Sumber: Book of Humour, halaman 106] 

http://humor.sabda.org/
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Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi 
kebodohannya.(Amsal 26:11) 

  

http://alkitab.mobi/?Amsal+26:11
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e-Humor edisi 2291 (11-12-2013) 

MENGURANGI BERAT BADAN 

[e-Humor] 2291 Desember/2013 
 
e-Humor 
2291, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Memiliki berat badan ideal merupakan impian banyak orang, terutama para wanita.  
Berbagai upaya dicoba untuk bisa menurunkan berat badannya. Boleh-boleh saja  
sih, selama tidak mengganggu kesehatan kita, lebih baik lagi bila cara-cara  
tersebut berdasarkan anjuran atau nasihat dari tenaga medis profesional. Jangan  
seperti dua wanita berikut ini. Sepertinya, cara mereka menurunkan badan menjadi  
terlalu ekstrem dan berlebihan ya .... 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2291. MENGURANGI BERAT BADAN 
 
Suatu hari, Maria dan Marta sedang berbicara tentang cara mengurangi berat  
badan. 
 
Maria: Aku baru saja menemukan cara untuk mengurangi berat badan hingga hampir  
seperempat dari total berat badan kita saat ini. 
 
Marta: Ah, yang benar? Luar bisa sekali, bagaimana caranya? 
 
Maria: Potong saja salah satu dari tangan atau kaki kita. 
 
[Sumber: Great Clean Jokes for Grown Up Kids, halaman 38] 
 
"Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak  
                               berpengetahuan?"  
                                  (Ayub 38:2)  
  

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2292 (13-12-2013) 

LUBANG 

e-Humor 
2292, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Setiap orang bisa terjatuh, apalagi jika dia berjalan terburu-buru dan tidak  
hati-hati. Hari ini, kita akan melihat reaksi beberapa orang ketika melihat  
sesamanya terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Reaksi atau respons manakah yang  
terbaik? Langsung baca saja ya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2292. LUBANG 
 
Seorang pria terjatuh ke dalam sebuah lubang dan tidak bisa keluar sendiri. 
 
Orang yang subjektif melewatinya dan berkata, "Saya sangat bersimpati atas  
kejatuhan Anda." 
 
Orang yang objektif akan berkata, "Suatu hal yang sangat logis bila seseorang  
bisa jatuh ke lubang tersebut." 
 
Seorang Farisi berkata, "Hanya orang-orang jahat yang bisa jatuh ke lubang  
tersebut." 
 
Seorang fisikawan akan menghitung besarnya gravitasi yang menyebabkan orang  
tersebut jatuh. 
 
Seorang reporter menginginkan wawancara eksklusif disiarkan langsung dari lubang  
tersebut. 
 
Seorang penggerutu akan berkata, "Lubangmu ini belum ada apa-apanya dibandingkan  
lubangku." 
 
Seorang hakim akan berkata, "Kau pantas untuk jatuh ke lubang tersebut." 
 
Seorang psikiater berkomentar, "Lubang itu hanya ada dalam pikiranmu saja." 

http://humor.sabda.org/
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Seorang psikolog menjelaskan, "Kejatuhanmu adalah akibat dari kesalahan orang- 
orang di sekitarmu." 
 
Seorang motivator berkata, "Percayalah bahwa Anda adalah orang yang kuat dan  
Anda bisa keluar dari lubang itu dengan kekuatan Anda." 
 
Yesus, melihat seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Ia turun dari surga yang  
mulia, menjadi manusia agar bisa menolongnya keluar dari lubang tersebut. Itulah  
sebabnya, kita merayakan Natal. 
 
[Sumber: More Holly Humor, halaman 66] 
 
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,  
              melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.  
                            (Yohanes 3:17)  
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 202: "Siapakah nama bidan yang takut akan Tuhan sehingga tidak 
menuruti  
perintah Firaun untuk membunuh anak?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Bidan Sifra dan bidan Pua ( Keluaran 1:15 ). 
- irnetj <irnetj@xxx>: Sifra & Pua! (Keluaran 1-15) O:-) 
- iskaksugiyarto <iskaksugiyarto78@xxx>: Sifra dan Pua. 
- arjuna <arjuna_dtb@xxx>: emang jaman firaun sdh ada bidan ya? #mikir2 =D 
- Ronald <ronald@xxx>: SIFRA dan PUA (Keluaran 1:15). 
- gibson sitinjak <ressurection.gibson@xxx>: Sifra dan Pua. 
 
Jawaban dari Fan Page Facebook e-Humor: 
- Silviana Lauw: Sifra dan Pua. 
 
Jawaban e-Humor: Sifra dan Pua (Keluaran 1:15). 
 
Wow! Terima kasih ya, untuk pelanggan yang sudah berpartisipasi menjawab kuis  
minggu lalu. Nah sekarang, silakan jawab pertanyaan kuis berikut ini. 
 
Kuis minggu ini 203: "Apa nama tempat asal Lidia si penjual kain ungu?" 
 
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! 

http://alkitab.mobi/?Yohanes+3:17
http://alkitab.mobi/?Keluaran+1:15
http://alkitab.mobi/?Keluaran+1-15
http://alkitab.mobi/?Keluaran+1:15
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e-Humor edisi 2293 (16-12-2013) 

HUKUMAN UNTUK ANAK NAKAL 

 
e-Humor 
2293, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Sebentar lagi kita akan merayakan Natal nih. Sudah sejauh apakah persiapan Anda  
untuk merayakan hari Natal? Di tengah-tengah kesibukan menyiapkan atribut Natal,  
jangan lupa juga untuk menyiapkan hati kita, ya. Jangan sampai sukacita Natal  
Anda hilang gara-gara situasi di sekitar Anda. Apalagi untuk Anda yang memiliki  
anak kecil. Sering kali, kelakuan si kecil yang "aneh" bisa membuat Anda  
jengkel. Hmmmm, ayah yang satu ini juga sedang kesal dengan anaknya. Hukuman  
apakah yang dia berikan untuk anaknya ya? Silakan dibaca sendiri. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2293. HUKUMAN UNTUK ANAK NAKAL 
 
"Saat saya masih muda," keluh seorang ayah yang frustrasi, sambil memegang  
kepala, "Saya diberi hukuman pendisiplinan dengan dimasukkan ke kamar saya tanpa  
makan malam. Tetapi, anak kami sekarang di kamarnya memiliki TV berwarna,  
telepon, komputer, internet, dan pemutar CD-nya sendiri." 
 
"Jadi, apa yang Anda lakukan ketika ia bertingkah?" tanya temannya. 
 
"Saya mengirim dia ke kamar saya." 
 
[Sumber: http://www.ketawa.com/2013/12/9630-hukuman-untuk-anak-yang-sedang-
bertingkah-nakal.html#ixzz2nbeZkJPq] 
 
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.  
                                  (Amsal 1:8)  
 
 
STOP PRESS: BERGABUNGLAH DI FACEBOOK E-JEMMI 
 
Bergabunglah menjadi penggemar Facebook e-JEMMi untuk mendapatkan informasi  

http://humor.sabda.org/
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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 
  

http://fb.sabda.org/misi
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e-Humor edisi 2294 (18-12-2013) 

KELELAHAN 

 
e-Humor 
2294, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
SELAMAT HARI NATAL! Segenap tim redaksi e-Humor mengucapkan "Selamat Hari 
Natal  
2013" kepada pelanggan setia e-Humor. Kiranya Natal tahun ini kembali  
mengingatkan kita pada makna Natal yang sesungguhnya. Natal sebagai hari ketika  
Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia berdosa. 
 
Hari Natal pastinya akan menjadi hari yang sangat sibuk bagi para hamba Tuhan,  
seperti tokoh humor kita hari ini. Pendeta yang satu ini begitu sibuk berkhotbah  
di hari Natal. Sekalipun sang Pendeta yang sibuk berkhotbah, anehnya istrinyalah  
yang merasa kelelahan. Mau tahu mengapa? Silakan disimak. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2294. KELELAHAN 
 
Sepulang dari kebaktian Natal, seorang istri pendeta berbaring di sofa karena  
kelelahan. Ia menumpahkan kekesalannya, "Aduuuh, aku benar-benar merasa capek." 
 
Sang suami memandangnya dan berkata, "Aku heran dengan kamu. Aku telah 
memimpin  
dua kebaktian Natal kemarin malam. Hari ini memberi lima kali khotbah. Lalu,  
mengapa kamu yang merasa kelelahan, Bu?" 
 
Dengan wajah masam sang istri menjawab, "Masalahnya, aku yang harus duduk dan  
mendengarkan semua khotbah itu, `kan?" 
 
[Sumber: http://www.lucubanget.net/humor-kristen.php?page=3] 
 

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan 
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan 

dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.  (1 Korintus 15:58) 

http://humor.sabda.org/
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e-Humor edisi 2295 (20-12-2013) 

RESTORAN SERBA ADA 

 
e-Humor 
2295, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Sebagian dari Anda mungkin sudah berencana menikmati liburan Natal. Salah satu  
agenda favorit beberapa orang untuk mengisi liburan adalah wisata kuliner.  
Berkeliling kota dari satu warung makan ke warung makan lainnya, mencicipi  
keanekaragaman kuliner. Seandainya Anda bisa menemukan Restoran Serba Ada  
seperti di bawah ini, makanan apa yang kira-kira akan Anda pesan? Selamat  
membaca. :) 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2295. RESTORAN SERBA ADA 
 
Sebuah restoran memasang spanduk bertuliskan "MENYEDIAKAN SEGALA JENIS 
MASAKAN".  
Seorang pengunjung masuk ke dalam restoran tersebut. 
 
Pengunjung: Apa maksud dari spanduk di depan? 
 
Pelayan: Kami menyediakan segala jenis masakan. Bahkan, masakan yang paling aneh  
yang bisa Anda pikirkan, kami akan menyediakannya. 
 
Pengunjung: Benarkah? Baiklah, saya akan memesan masakan daging macan 
kumbang  
asam manis. 
 
Pelayan: Mohon ditunggu. 
 
Beberapa menit kemudian, pelayan tersebut datang. Sang pengunjung sudah menebak  
bahwa pesanannya tidak ada, "Hahaha, pasti kalian tidak memiliki daging macan  
kumbang ya?" 
 
Pelayan tersebut kemudian menjelaskan, "Maaf Pak, kami tidak bisa menyediakan  
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pesanan Bapak karena kami kehabisan saus tomat. Apakah Anda ingin macan 
kumbang  
goreng tepung?" 
 
[Sumber: Great Clean Jokes, halaman 37] 
 
Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan! Segala sesuatu  
adalah suci, tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain tersandung!  
                              (Roma 14:20)  
 
KUIS HUMOR 
 
Kuis minggu lalu 203: "Apa nama tempat asal Lidia si penjual kain ungu?" 
 
Jawaban dari pelanggan Publikasi e-Humor: 
- Anny S <godwithanny5ms@xxx>: Kota Tiatira di Filipi (Kisah 16:14). 
- Ronald <ronald@xxx>: TIATIRA (Kisah Para Rasul 16:14). 
 
Jawaban e-Humor: Tiatira (Kisah Para Rasul 16:14). 
 
Selamat ya buat sahabat e-Humor yang sudah berhasil menjawab dengan benar. O ya,  
e-Humor ingin memberi tahu bahwa untuk edisi Jumat 27 Desember 2013 dan 3  
Januari 2013, kita tidak akan bermain kuis Alkitab dulu 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 edisi 2296 (23-12-2013) 

MENUNGGU LAMA 

 
[e-Humor] 2296 Desember/2013 
 
e-Humor 
2296, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Menunggu memang pekerjaan yang paling membosankan. Mulai dari menunggu  
seseorang, menunggu kelulusan, sampai menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang  
kedua. Eits, untuk yang terakhir ini, kita harus tetap tekun dan setia ya.  
Jangan pernah bosan untuk menunggu kedatangan Tuhan ya karena Dia pasti akan  
datang untuk mengangkat kita semua. Tetap pegang janji-Nya. Ngomong-ngomong  
sambil menunggu, yuk kita baca humor yang satu ini. Semoga Anda terhibur, ya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2296. MENUNGGU LAMA 
 
Sepasang suami istri yang sedang bersiap-siap pergi ke ibadah Natal tiba-tiba  
bertengkar. Sang istri merasa kesal karena suaminya terus mengganggunya  
berdandan. Dengan kesal, dia berkata, 
 
Istri: Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan siap 5 menit lagi?! 
 
Suami: Ya, Sayang, tetapi .... 
 
Istri: Lalu, mengapa kamu terus menggangguku dengan memanggilku setiap setengah  
jam sekali? 
 
[Sumber: http://www.funny-jokes-quotes.com/best-jokes-2013.html] 
 

Aku menanti-nantikan TUHAN, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan                                
firman-Nya. (Mazmur 130:5) 
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e-Humor edisi 2297 (27-12-2013) 

PENODONGAN 100 RUPIAH 

 
e-Humor 
2297, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Apakah teman-teman e-Humor pernah mengalami penodongan? Wah, rasanya pasti  
menyeramkan. Tokoh humor kita hari ini juga mengalami penodongan. Anehnya, si  
penodong hanya meminta uang 100 rupiah. Buat apa ya kira-kira? Apakah buat  
kerokan? Daripada menduga-duga, lebih baik kita langsung ke TKP saja ya. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2297. PENODONGAN 100 RUPIAH 
 
Suatu malam, seorang pria berjalan sendirian di sebuah lorong yang gelap dan  
sepi. Tiba-tiba, dua orang preman mendatanginya dan menodongnya dengan pisau.  
Pria tersebut terkejut dan bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan. 
 
Penjahat 1: Kami minta 1 keping koin 100 rupiah. 
 
Pria: Ba ... baik, ini uang 100 rupiah untuk kalian. Tapi, untuk apa kalian  
minta koin 100 rupiah sambil menodongkan pisau seperti ini? 
 
Penjahat 2: Kami ingin melemparkan koin ini. Kalau yang muncul adalah "gambar"  
maka dompetmu buat saya. Tetapi, kalau ternyata "angka" yang muncul, maka  
dompetmu akan menjadi miliknya, (sambil menunjuk rekannya). 
 
[Sumber: Book of Humour, halaman 121] 
 

Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan 
masuk ke dalam tawanan; orang-orang yang merampok engkau akan menjadi 

rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan Kubuat menjadi jarahan. 
(Yeremia 30:16) 

  

http://humor.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Yeremia+30:16


HUMOR 2013 
 

279 
 

e-Humor edisi 2298 (30-12-2013) 

PROGRAMMER MENJADI OPERATOR POM BENSIN 

 
e-Humor 
2298, Desember 2013 
 
Shalom, 
 
Nilai sebuah pekerjaan tidak selalu terletak pada upah yang dihasilkannya. Ada  
faktor-faktor lain yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Di  
antaranya adalah pengabdian, pelayanan kepada Tuhan atau sesama, keleluasaan  
mengatur waktu, dan sebagainya. Tokoh humor kita hari ini adalah seorang  
programmer yang memutuskan berganti pekerjaan menjadi operator pom bensin. Kira- 
kira, apa ya motivasinya? Kalau Anda ingin tahu, segera saja membaca humor  
berikut. 
 
Pemimpin Redaksi e-Humor, 
Yegar 
< yegar(at)in-christ.net > 
< http://humor.sabda.org/ > 
 
 
2298. PROGRAMMER MENJADI OPERATOR POM BENSIN 
 
Seorang programmer memasuki sebuah pom bensin untuk melamar bekerja sebagai  
petugas pengisian bahan bakar. Dia berjalan menuju kantor pom bensin. 
 
Penguji: Profesi Anda sebelumnya adalah programmer perusahaan jaringan,  
penghasilan Anda tentu lumayan besar, bukan? 
 
Pelamar: Betul Pak, Bapak nggak salah. 
 
Penguji: Pekerjaan menyusun program komputer tentu cukup susah payah dan banyak  
membuang tenaga, bukan? 
 
Pelamar: Tidak Pak, pekerjaan saya sebenarnya nggak seberapa capek. 
 
Penguji: Apakah Anda mengetahui jenis pekerjaan apa yang dicari oleh perusahaan  
kami ini? 
 
Pelamar: Sudah tentu saya tahu, Anda sedang membutuhkan seorang operator pom  
bensin. 
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Penguji: Nah, inilah yang membuat saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengatakan  
dengan jujur, apa motivasi Anda melamar pekerjaan ini? 
 
Pelamar: Apakah saya diharuskan menjawab dengan terus terang? 
 
Penguji: Ah, sudah tentu dong. 
 
Pelamar: Anda tahu tidak, hal apa yang paling dilarang untuk dilakukan di pom  
bensin? 
 
Penguji: Hmmmm ... merokok? 
 
Pelamar: Betul sekali Pak. Jadi, alasan saya melamar pekerjaan ini adalah karena  
pacar saya telah memberikan ultimatum, yaitu dalam tiga bulan yang akan datang  
saya harus total berhenti merokok. Saya pikir pekerjaan ini bisa membantu saya  
berhenti merokok. 
 
[Sumber: http://www.ketawa.com/2013/06/8946-programmer-alih-profesi-sebagai-
operator-pom-bensin.html#ixzz2kbHmfPYw] 
 

Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 
(Amsal 10:22) 
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