
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Jl. Kolonel Masturi No. 67 Cimahi 

 Telp : (022) 6650757 

Edisi : 026/BP/XI/GPdI/2008 

email : nafirikasih_cmh@yahoo.co.id 



 

Little Bear 
 
Seekor anak beruang suka mencari-cari kesalahan. Dengan 
cekatan, ia akan mampu menunjukkan kesalahan teman-
teman dan orangtuanya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada 
dirinya, maka ia menyalahkan teman dan orangtuanya.  
"Aku jatuh karena Ayah meletakkan ember di sembarang 
tempat," kata beruang kepada ayahnya saat ia terjatuh di 

kamar mandi.  
"Kamu mengalami musibah ini karena kamu tidak berhati-hati. Oleh karena itu, kalau 
berjalan harus hati-hati," kata anak beruang kepada seekor kijang yang terkilir kak-
inya.  
Pada suatu hari, anak beruang berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada 
sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya.  
"Wah, madu lebah itu pasti sangat manis. Aku akan mengambilnya. Aku akan men-
gusir lebah-lebah itu!"  
Ia pun mengambil sebuah galah dan menyodok sarang lebah itu dengan keras. Ribuan 
lebah merasa terusik dan menyerang anak beruang. Melihat binatang kecil yang be-
gitu banyak, anak beruang lari terbirit-birit. Lebah-lebah itu tidak membiarkan 
musuhnya pergi begitu saja. Satu.. dua.. tiga, lebah-lebah menghajar dengan sengatan.  
"Aduh.. tolong.. !"  
Byur!! Beruang menceburkan dirinya ke sungai. Tak lama kemudian, lebah-lebah itu 
pergi meninggalkan anak beruang yang kesakitan.  
"Mengapa Ayah tidak menolongku? Jika Ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha 
menyelamatkanku. Semua ini salah Ayah!"  
Ayah beruang diam sejenak, lalu mengambil selembar kertas putih.  
"Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini?".  
"Itu hanya kertas putih, tidak ada gambarnya," jawab anak beruang. Kemudian, ayah 
beruang mencoret kertas putih dengan sebuah titik berwarna hitam.  
"Apa yang kamu lihat dari kertas putih ini?".  
"Ada gambar titik hitam di kertas putih itu!"  
"Anakku, mengapa kamu hanya rmelihat satu titik hitam pada kertas putih ini? 
Padahal sebagian besar kertas ini berwarna putih. Betapa mudahnya kamu melihat 
kesalahan Ayah! Padahal masih banyak 
hal baik yang telah Ayah lakukan 
padamu.". Ayah beruang berjalan pergi 
meninggalkan anaknya yang duduk ter-
menung.  
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Mari kita belajar mengoreksi diri sendiri sebelum 
kita menyalahkan orang lain. Jangan hanya meli-
hat sisi buruk suatu masalah, tetapi kita perlu juga 
melihat sisi baiknya. Mengapakah engkau melihat 
selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di 
dalam matamu tidak engkau ketahui? ( Mat 7:3 )  



 A njing  
yang Pintar 
 
 
Seorang penjual daging mengamati sua-

sana sekitar tokonya. Ia sangat terkejut melihat seekor anjing datatng ke 
samping tokonya. Ia mengusir anjing itu, tetapi anjing itu kembali lagi. 
Maka, ia menghampiri anjing itu & melihat ada suatu catatan di mulut anjing 
itu. Ia mengambil catatan itu dan membacanya," tolong sediakan 12 sosis 
dan satu kaki domba. Uangnya ada di mulut anjing ini." 
Si penjual daging melihat ke mulut anjing itu dan ternyata ada uang sebesar 
10 dollar disana. Segera ia mengambil uang itu, ke-
mudian ia memasukkan sosis dan kaki domba ke dalam 
kantung plastik dan diletakkan kembali di mulut anjing 
itu. Si penjual daging sangat terkesan. Kebetulan saat 
itu adalah waktu tutup tokonya, ia menutup tokonya & 
berjalan mengikuti si anjing. 
Anjing tsb berjalan menyusuri jalan & sampai ke tem-
pat penyeberangan jalan. Anjing itu meletakkan kan-
tung plastiknya, melompat & menekan tombol penye-
berangan, kemudian menunggu dgn sabar dgn kantung 
plastik dimulut, sambil menunggu lampu penyeberang 
berwarna hijau. Setelah lampu menjadi hijau, ia menye-
berang sementara si penjual daging mengikutinya. 
Anjing tsb kemudian sampai ke perhentian bus, dan mulai 
melihat " papan informasi jam perjalanan ". 

Si penjual daging terkagum-kagum melihatnya. Si anjing 
melihat " papan informasi jam perjalanan " dan kemudian 
duduk disalah satu bangku yg disediakan. Sebuah bus 
datang, si anjing menghampirinya & melihat nomor bus & 
kemudian kembali ke tempat duduknya. 
Bus lain datang. Sekali lagi bus lainnya datang. Sekali lagi si 
anjing menghampiri & melihat nomor busnya. Setelah 
melihat bhw bus tsb adalah bus yg benar, si anjing naik. Si 
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 penjual daging, dgn kekagumannya mengikuti anjing itu & 
naik ke bus tsb. 
Bus berjalan meninggalkan kota, menuju ke pinggiran kota. 
Si anjing melihat pemandangan sekitar. Akhirnya ia bangun 
& bergerak ke depan bus, ia berdiri dgn 2 kakinya & me-
nekan tombol agar bus berhenti. Kemudian ia keluar, kan-
tung plastik masih tergantung di mulutnya. 
Anjing tsb berjalan menyusuri jalan sambil dikuti si penjual 
daging. Si anjing berhenti pd suatu rumah, ia berjalan menyusuri jalan 
kecil & meletakkan kantung plastik pd salah satu anak tangga. 
Kemudian, ia mundur, berlari & membenturkan dirinya ke pintu. Ia mundur, 
& kembali membenturkan dirinya ke pintu rumah tsb. Tdk ada jawaban dr 
dlm rumah, jd si anjing kembali melalui jalan kecil, melompati tembok kecil 
& berjalan sepanjang batas kebun tsb. Ia menghampiri jendela & mem-
benturkan kepalanya beberapa kali, berjalan mundur, melompat balik & 
menunggu di pintu. 
Si penjual daging melihat seorang pria tinggi besar membuka pintu & mulai 
menyiksa anjing tsb, menendangnya, memukulinya, serta menyumpahinya. 
Si penjual daging berlari untuk menghentikan pria tsb," Apa yg kau laku-
kan ..??!! Anjing ini adalah anjing yg jenius. Ia dapat masuk televisi untuk 
kejeniusannya." Pria itu menjawab," Kau katakan anjing ini pintar ...??? 
Dlm minggu ini sdh dua kali anjing bodoh ini lupa membawa kuncinya ..!!!" 
 

Refleksi : 
cerita ini sering terjadi dlm kehidupan kita. Banyak orang yg tdk 
pernah puas dgn apa yg telah mereka dpt. Seringkali kita tdk 
menghargai bawahan kita yg telah bekerja dgn setia selama berta-
hun2. Seringkali kita juga tdk menghargai atasan kita yg dipakai 
Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita selalu menonjolkan ke-
salahan & kelemahan tanpa melihat kelebihan & jasa orang lain.  
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NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya.. Silakan hubungi redaksi! 

Waktu baru aja nikah, Pak Rudy bikin kesalahan besar terhadap 
Yuli,isterinya. Yuli marah banget. Tetapi Rudy dengan memohon 
maaf yang sebesar-besarnya ... dan Yuli mau memaafkannya. 
Walaupun begitu, dari hari ke hari, Yuli selalu aja menyinggung 
masalah itu. 
"Yuli sayang," kata Rudy suatu hari karena sudah tidak sabar den-
gan sindiran Yuli, "kenapa sih masalah itu diungkit-ungkit terus? 
Komitmenmu kan 'mengampuni dan melupakan'?" 
"Siapa yang bilang aku tidak mengampuni dan melupakan?" jawab 

Yuli,"Aku tuh cuman gak mau kamu lupa kalau aku adalah seorang 

isteri yang mengampuni dan melupakan!"  

Timotius Sugeng Widodo  18  

Yakub napitupulu   12 

Nova Sri Rahayu   20 
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Tujuan Hidup Tujuan Hidup Tujuan Hidup Tujuan Hidup     
 

Ini adalah sebuah wawancara yang benar-benar luarbiasa dengan Rick War-
ren, penulis Purpose Driven Life dan pastor dari Gereja Saddleback di Cali-
fornia. 
Dalam sebuah wawancara dengan Paul Bradshaw, Rick Warren mengatakan: 
Orang-orang bertanya kepada saya, apa tujuan dari hidup? Dan jawab saya adalah: secara 
ringkas, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya, 
dan Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Suatu hari jantung 
saya akan berhenti, dan itu akan menjadi akhir dari tubuh saya  tapi bukan akhir dari saya. 
Saya mungkin hidup 60 sampai 100 tahun di bumi, tapi saya akan menghabiskan trilyunan 
tahun dalam kekekalan. Ini adalah sekedar pemanasan, persiapan untuk yang sesungguhnya. 
Allah menginginkan kita melatih di dunia apa yang akan kita lakukan selamanya dalam 
kekekalan. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, dan sampai engkau bisa memahami hal 
itu, hidup tidak akan pernah masuk akal. 
Hidup adalah sebuah seri dari masalah-masalah: apakah engkau sedang dalam masalah 
sekarang, baru saja selesai dari satu masalah, atau akan segera masuk dalam satu masalah. 
Alasan untuk ini adalah: Tuhan lebih tertarik kepada karaktermu daripada kesenangan/
kenyamanan hidupmu. Tuhan lebih tertarik untuk membuat hidupmu suci daripada membuat 
hidupmu senang. Kita bisa cukup senang di dunia, tapi itu bukanlah tujuan dari hidup. Tujuannya 
adalah pertumbuhan karakter, dalam kemiripan kepada Kristus. 
Setahun terakhir ini telah menjadi tahun yang paling hebat dalam hidup saya tapi juga tahun 
yang paling sulit, dengan istri saya, Kay, terkena kanker. Dulu saya terbiasa berpikir bahwa 
hidup adalah bukit dan lembah? Suatu saat kamu melalui masa-masa gelap, kemudian kamu 
naik ke puncak, bolak-balik seperti itu. Saya tidak percaya itu lagi. 
Hidup bukannya dalam bentuk bukit dan lembah, sekarang saya percaya bahwa hidup adalah 
seperti 2 rel di rel kereta api, dan pada setiap waktu kamu mengalami sesuatu yang baik dan 
sesuatu yang buruk dalam hidupmu. Tidak penting seberapa baiknya  berbagai hal terjadi 
dalam hidupmu, selalu  ada hal-hal yang buruk yang perlu diselesaikan. Dan tidak perduli se-
berapa buruknya yang terjadi dalam hidupmu, selalu ada sesuatu yang baik dimana engkau 
bisa bersyukur kepada Tuhan. Engkau bisa fokus pada tujuan hidupmu, atau engkau bisa fo-

kus pada masalahmu. J 
ika engkau fokus pada masalahmu, engkau akan men-
jadi terpusat pada dirimu (self-centeredness), masala-
hku, urusanku, sakitku. Tapi satu cara yang paling 
mudah untuk menyingkirkan rasa sakit itu adalah den-
gan melepaskan fokusmu pada dirimu sendiri dan 
mulai memfokuskan diri kepada Allah dan kepada 
sesama. 
Kami dengan cepat menemukan bahwa walaupun di-
doakan oleh ratusan ribu orang, Tuhan tidak akan 
menyembuhkan Kay atau meringankan penderi-
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taannya. Keadaan sangat sulit untuk dia, tapi Allah sudah memperkuat karakternya, 
memberinya pelayanan menolong orang lain, memberinya sebuah kesaksian, menarik dia 
lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada sesama. 
Engkau harus belajar untuk berhadapan dengan hal yang baik maupun yang buruk dalam hidup. 

Sebenarnya, terkadang berurusan dengan yang baik 
bisa lebih sulit. Sebagai contoh, dalam setahun tera-
khir ini, secara begitu tiba-tiba, ketika sebuah buku 
terjual 15 juta buah, hal itu membuat saya langsung 
sangat kaya. Itu juga membawa banyak kepopuleran 
yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Saya 
pikir Allah tidak memberimu uang ataupun ke-
populeran untuk ego dirimu sendiri atau untuk engkau 
hidup enak-enakan. Jadi saya mulai bertanya kepada 
Allah apa yang Ia inginkan untuk saya lakukan dengan 
uang, kepopuleran, dan pengaruh ini. Dia memberiku 2 
pasal yang berbeda yang menolong saya menentukan 
apa yang harus dilakukan, 2 Korintus 9 dan Mazmur 
72. 
Pertama, meskipun ada begitu banyak uang yang 

kami terima, kami tidak akan mengubah gaya hidup kami sedikitpun. Kami tidak melakukan 
pembelian besar apapun. 
Kedua, mulai sekitar tengah tahun lalu, saya berhenti mengambil gaji dari gereja. 
Ketiga, kami mendirikan yayasan-yayasan untuk mendanai sebuah inisiatif yang kami sebut The 
Peace Plan: untuk mendirikan gereja, memperlengkapi pemimpin-pemimpin, menolong orang mi-
skin, merawat yang sakit, dan mendidik generasi masa depan. 
Keempat, saya menjumlahkan semua yang telah gereja bayarkan kepada saya selama 24 tahun 
sejak saya memulai gereja, dan saya mengembalikan semuanya. Terasa sangat membebaskan 
untuk bisa melayani Allah secara cuma-cuma. 
Kita harus bertanya pada diri kita: Apakah saya akan hidup untuk kekayaan? Populari-
tas?  Apakah saya akan diarahkan oleh tekanan? Perasaan bersalah? Kepahitan? Materialisme? 
Atau saya akan diarahkan oleh rencana-rencana Allah untuk hidup saya? 
Ketika saya bangun pagi, saya duduk di sisi tempat tidur saya dan berkata, Tuhan, jika saya 
tidak menyelesaikan satu halpun pada hari ini, saya ingin mengenal Engkau lebih lagi dan men-
gasihi Engkau lebih lagi. 
Tuhan tidak meletakkanmu di bumi hanya untuk mengisi daftar hal-hal yang harus dikerjakan. 
Dia lebih tertarik kepada siapa saya daripada apa yang saya lakukan. Karena itulah kita disebut 
human beings, bukan human doings. 
 

Dalam masa-masa yang menyenangkan, PUJI TUHAN 
Dalam masa-masa sulit, CARI TUHAN 

Dalam masa-masa tenang, SEMBAH TUHAN 
Dalam masa-masa yang menyakitkan, PERCAYAI TUHAN 

Setiap saat, BERSYUKURLAH KEPADA TUHAN 
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Jadilah Pelita 

 
Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. 
Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. 
Orang buta itu terbahak berkata: "Buat apa saya bawa pelita? Kan sama saja 
buat saya! Saya bisa pulang kok." 
Dengan lembut sahabatnya menjawab, "Ini agar orang lain bisa melihat kamu, 
biar mereka tidak menabrakmu." Akhirnya orang buta itu setuju untuk mem-
bawa pelita tersebut. 
Tak berapa lama, dalam perjalanan, seorang pejalan menabrak si buta. 
Dalam kagetnya, ia mengomel, "Hei, kamu kan punya mata! Beri jalan buat 
orang buta dong!" Tanpa berbalas sapa, mereka pun saling berlalu.  
*** 
Lebih lanjut, seorang pejalan lainnya menabrak si buta. Kali ini si buta ber-
tambah marah, "Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini su-
paya kamu bisa lihat!" Pejalan itu menukas, "Kamu yang buta! Apa kamu tidak 
lihat, pelitamu sudah padam!" 

Si buta tertegun.. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf, "Oh, 
maaf, sayalah yang 'buta', saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang buta." 
Si buta tersipu menjawab, "Tidak apa-apa, maafkan saya juga atas kata-kata 
kasar saya." Dengan tulus, si penabrak membantu menyalakan kembali pelita 

yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. 
*** 
Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak orang buta 
kita. Kali ini, si buta lebih berhati-hati, dia bertanya dengan santun, "Maaf, 
apakah pelita saya padam?" Penabraknya menjawab, "Lho, saya justru mau 
menanyakan hal yang sama." 
Senyap sejenak. secara berbarengan mereka bertanya, "Apakah Anda orang 
buta?" Secara serempak pun mereka menjawab, "Iya.," sembari meledak 
dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pe-
lita mereka yang berjatuhan sehabis bertabrakan. 
*** 
Pada waktu itu juga, seseorang lewat. Dalam keremangan malam, nyaris saja 
ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. Ia pun 
berlalu, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. Timbul pikiran 
dalam benak orang ini, "Rasanya saya perlu membawa pelita juga, jadi saya 
bisa melihat jalan dengan lebih baik, orang lain juga bisa ikut melihat jalan 
mereka."   
*** 
Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti men-
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jalankan kebijaksanaan dalam hidup. Pelita, sama halnya dengan 
kebijaksanaan, melindungi kita dan pihak lain dari berbagai aral 
rintangan (tabrakan!). 
Si buta pertama mewakili mereka yang terselubungi kegelapan 
batin, keangkuhan, kebebalan, ego, dan kemarahan. Selalu 
menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa lebih banyak 
jarinya yang menunjuk ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan 
"pulang", ia belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa 
yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari 
kebutaannya dan dengan adanya belas kasih dari pihak lain. Ia 
juga belajar menjadi pemaaf.  
Penabrak pertama mewakili orang-orang pada umumnya, yang 
kurang kesadaran, yang kurang peduli. Kadang, mereka memilih 
untuk "membuta" walaupun mereka bisa melihat.  
*** 

 

Penabrak kedua mewakili mereka yang seolah bertentangan dengan kita, 

yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita, sengaja atau tidak sengaja. 

Mereka bisa menjadi guru-guru terbaik kita. Tak seorang pun yang mau jadi 

buta, sudah selayaknya kita saling memaklumi dan saling membantu. 

Orang buta kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. 

Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat 

pelitanya. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah 

pentingnya untuk terus belajar agar kita menjadi makin melek, semakin bi-

jaksana. 

Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan 

pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan.  

Sudahkah kita sulut pelita dalam diri kita masing-masing? Jika sudah, 

apakah nyalanya masih terang, atau bahkan nyaris padam? JADILAH PELITA, 

bagi diri kita sendiri dan sekitar kita. Sebuah pepatah berusia 25 abad men-

gatakan: 

 

Sejuta pelita dapat dinyalakan 
dari sebuah pelita,  

dan nyala pelita pertama  
tidak akan meredup.  

Pelita kebijaksanaan pun,  
tak kan pernah habis terbagi. 

 

Be happy!  
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 " Ucapan Bahagia versi Iblis" 
 
Berbahagialah orang yang terlalu capek karena kesibukan mereka, sehingga mereka 
tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka adalah anak-anakku 

yang mengerti kerinduan hatiku yang terdalam. 
 

Berbahagialah orang yang selalu mengharapkan pujian atas apa yang mereka per-
buat. Aku bisa memperalat dan menunggangi ambisi mereka melalui pujian. 

 

Berbahagialah orang yang memelihara hati yang terlalu sensitif. Dengan sedikit 
"sentilan" saja mereka tersinggung. Mereka akan kurang bersemangat di dalam 

bekerja dan akan segera menghilang dalam pelayanan. Mereka ini adalah fansku 
yang setia. 

 

Berbahagialah mereka para pembuat masalah. Mereka akan disebut anak-anakku. 
 

Berbahagialah orang yang selalu mengeluh. Aku senang karena benih sungut-sungut 
yang kutabur bertumbuh subur di hati dan lidah mereka. 

 

Berbahagialah mereka yang egois, suka mementingkan diri sendiri dan tidak peduli 
pada orang lain. Mereka adalah pengikut-pengikutku yang setia. 

 

Berbahagialah mereka yang suka menggosip, karena mereka akan menimbulkan per-
pecahan dan pertengkaran. Ini sungguh sangat menyenangkan hatiku. 

 

Berbahagialah orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudara-
saudaranya. Mereka akan hidup bersamaku selamanya sampai ke kekekalan. 

 

Berbahagialah orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, penganiayaan 
dengan penganiayaan dan kebencian dengan kebencian. Mereka akan mendapat upah 

yang sama denganku di kegelapan. 
 

Berbahagialah orang yang membaca tulisan ini dan merasa isinya pas untuk orang 
lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Dia ada dalam tanganku. 

 
 
 

Keputusan untuk masuk ke dalam kelompok orang yang berbahagia menurut 
versi Tuhan Yesus atau versi Iblis ada di tangan kita! Jika ingin menjadi orang 
yang berbahagia menurut versi Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam ketaatan 
dan berjaga-jaga seperti halnya kelima orang gadis yang bijaksana (MAT 25:1
-13). Jagalah pelita hati kita agar tetap menyala. Isilah minyaknya setiap hari 
dengan berdoa dan merenungkan firmanNya 
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Melihat Karakter Seseorang dari Cara Ngupil 
 
1. .Orang yang taat beragama, Berdoa dulu sebelum ngupil 
2. Orang yang tidak berpendidikan, Menggunakan jari orang lain untuk ngupil. 
3. Orang yang suka ganti suasana, Selalu menggunakan jari yang berbeda tiap kali ngupil 
4. Orang yang menganggap waktu adalah uang, Kalo ngupil, 2 lobang sekaligus (Sekali 

mendayung, 2 pulau terlampaui) 
5. Orang yang perfeksionis, Kalo mau ngupil ia mencuci tangannya sampai bersih. Setelah 

ngupil, tangannya dicuci lagi, dan hidungnya dikompres dengan alkohol, untuk mencegah 
terjadinya infeksi karena saat ngupil, bisa saja jari tangan melukai hidung 

6. Orang yang tidak berpendidikan tapi punya sopan santun, Menggunakan jari orang lain 
untuk ngupil, dan mengucapkan terima kasih setelah selesai. 

7. Orang yang inovatif, Menggunakan jari kaki untuk ngupil 
8. Orang berjiwa samurai, Saat ngupil, jari dimasukkan ke hidung, ditarik ke atas, ditu-

runkan kebawah,tarik ke kiri kemudian tarik ke kanan. 
9. Orang yang suka petualangan, Selalu mencoba untuk meraih celah yang tak pernah 

diraih tiap kali ngupil 
10. Orang yang mempunyai time-management yang tinggi, Ada jadwal tuk ngupil per 

minggu, dan selang waktu untuk ngupil tiap kali ngupil 
11. Orang yang bagaikan punguk merindukan bulan, Mencoba untuk melompat lompat, 

dan mengharapkan upilnya akan turun dengan sendirinya. 
12. Orang yang punya kecenderungan “Psychopath” , Hanya akan berhenti ngupil setelah 

hidungnya berdarah. 
13. Orang yang nggak tahan digelitik, Sambil ngupil, sambil tertawa. 
14. Orang yang mengikuti perkembangan teknologi, Ngupil dengan memakai antenna 

handphone. 
15. Orang yang nggak mau menghabiskan waktu untuk melakukan hal sia-sia, Membuka 

lebar hidungnya dan menyuruh orang lain untuk mengintip apakah ada upil di dalam, 
karena nggak mau sia-sia masukin jari ke hidung tapi ternyata nggak ada upil. 

16. Orang yang berjiwa oriental, Menggunakan sumpit untuk ngupil 
17. Orang yang pilih kasih, Hanya ngupil lobang hidung sebelah kiri, sedangkan yang kanan 

dibiarkan begitu saja. 
18. Orang yang adil, arif dan bijaksana, Kalo upil dari lobang hidung sebelah kiri lebih 

banyak dibanding upil dari hidung sebelah kanan, maka dia akan masukkan sedikit 
upil dari lobang hidung sebelah kiri kedalam lobang hidung sebelah kanan, baru mulai 
ngupil lagi 

19. Orang yang plin plan, alias baru makan buah simalakama, Ngupil salah, nggak ngupil 
salah, ngupil salah, nggak ngupil salah  

20. Orang yang latah, Saat kuku tangan tanpa sengaja melukai hidung, maka dia akan 
berteriak  “EH MAMA KU UPIL EH UPIL KU MAMA” 

21. Orang yang pelupa, Saat jari tangan sudah di dalam hidung, sesaat dia lupa apa yang 
ingin dia lakukan dengan memasukkan jari ke hidung. 

22. Orang yang punya kecenderungan “Copy Cat”, Setelah ngupil, dia akan berkata; 



 Alkisah hiduplah seorang tua penjaga pintu gerbang 
sebuah kota besar. Setiap pengelana yang hendak mema-
suki kota itu, selalu mengajukan pertanyaan pada penjaga 
tua itu, "Bagaimana perangai orang-orang yang tinggal 
di kota ini?" 
Penjaga tua itu malah balik bertanya, "Bagaimana per-
angai orang-orang  di kota tempat tinggalmu?" 
Jika pengelana itu menjawab, "Orang-orang di kota tem-
pat aku berasal mempunyai pengarai buruk dan tidak 
menyenangkan." maka penjaga tua itu menjawab, 
"Berlalulah terus. Orang-orang di kota ini juga berper-
angai buruk." 
Namun jika pengelana itu menjawab, "Orang-orang di 
kota tempat aku  berasal mempunyai perangai yang baik 
dan menyenangkan." maka penjaga tua itu menjawab, 
"masuklah ke dalam, di sana kau hanya akan menemui 
orang-orang  yang berperilaku baik dan menyenangkan." 
 
 
Pojok Renungan :  
Bila di dalam hati (kota tempat kita berasal) kita mene-
mukan perangai buruk, maka di luar pun kita akan temui 
perangai buruk. Dari mana kita datang ke sanalah kita 
akan tiba. 
 
(Yiddish Folk Tale) 
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