
 

 Jl. Kolonel Masturi No. 67 Cimahi 

 Telp : (022) 6650757 

Edisi : 035/BP/VII/GPdI/2011 

email : nafirikasih_cmh@yahoo.co.id 



 

Bingung Bingung Bingung Bingung …    ??    

KecewaKecewaKecewaKecewa    …    ????????    
Sedih … ???????? 
Takut Takut Takut Takut …    ??    

Bimbang … ???????? 
Khawatir    … ?? ?? ?? ??    

    
    

JANGAN !!  
 
 
 

With GODWith GODWith GODWith GOD, there are 
no accidents. Every things 
happens for a reason, so 

stop worryingstop worryingstop worryingstop worrying about 
what tomorrow brings, and 

put your trust in Himtrust in Himtrust in Himtrust in Him. 
 

Fear not tomorrow. 
GOD is GOD is GOD is GOD is     

already therealready therealready therealready there. 
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Dalam rangkaian peristiwa sengsara, mati dan bangkitnya Yesus, sudah jelas Yudas adalah tokoh 
yang tidak populer. Ia tidak disukai, bahkan dibenci. Ketika memperkenalkan Yudas di antara 
dua belas murid Yesus, kitab-kitab Injil menyebutkan sebagai "yang mengkhianati Dia" (Matius 
10 : 4; Markus 3 : 19) atau "yang kemudian menjadi pengkhianat" (Lukas 6 : 16). Bukan sebutan 
yang enak didengar, memang, sehingga tidak banyak (kalau tidak mau mengatakan tidak ada) 
orang Kristen yang mau menyandang nama Yudas. 
Mungkin kita akan tercengang kalau mendengar bahwa nama Yudas adalah bentuk Yunani dari 
nama Yahudi, Yuda, yang berarti Terpujilah Tuhan. Mengetahui arti nama itu tampaknya orangtua 
Yudas dahulu berharap agar anak mereka kelak menjadi   seseorang yang selalu memuji Tuhan. 
Atau, dengan melihat hidup Yudas, orang akan berseru, "Terpujilah Tuhan! Jelas orangtua Yudas 
tidak pernah memimpikan apalagi  mencita-citakan anak mereka akan dikenal sepanjang sejarah 
manusia sebagai seorang pengkhianat. 
Apa yang menyebabkan Yudas menjadi seorang pengkhianat? Sebetulnya ia cuma kecewa. Tepat-
nya, Yudas kecewa pada Yesus. Sebagai orang Yahudi yang sedang merindukan kemerdekaan 
dari penguasaan bangsa Romawi, Yudas menaruh harapan besar pada Yesus. Yesus punya nama 
besar, juga punya massa. Orang-orang sebangsanya mengenal-Nya. Mereka mencintai-Nya 
(meskipun, tentu saja, ada juga yang membenci-Nya).Mereka mengakui kharisma-Nya. Mereka 
menghormati- Nya. Mereka mematuhi-Nya. Mereka pasti mau bergerak, andai saja Yesus mau 
mengatakannya, meski cuma sepatah kata. 
Tetapi Yesus sepertinya tidak mau tahu. Ia memilih untuk menyembunyikan identitasNya. Beru-
lang kali Yesus meminta mereka, murid-murid- Nya, juga untuk berdiam diri dan tidak menceri-
takan apa saja yang telah Yesus perbuat.  
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Kalau itu hanya terjadi sekali atau dua kali pada 
awal masa kerja Yesus, mungkin Yudas bisa me-
makluminya. Tetapi, meski jumlah massa yang 
mengikuti mereka semakin  banyak, Yesus tetap 
saja diam. Ia tidak juga tergerak  untuk melakukan 
sesuatu bagi bangsa-Nya. Membebaskan bangsa-
Nya. 
Maka Yudas pun menjadi kesal. Juga jengkel. Ia 
mulai kehilangan kesabaran. Pikirnya, mungkin Ye-
sus perlu sedikit bantuan. Perlu sedikit pemanasan. 
Dan kalau itu bisa menolong proses memer-
dekakan bangsanya, Yudas bersedia melakukan 
apa saja. 

judas iscariot 
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Selanjutnya kita mengenal kisah tersebut dengan baik: Yudas menghubungi Imam-
imam Kepala untuk menjual Yesus dengan imbalan sejumlah uang perak ... (Matius 
26 : 14-16; Markus 14 : 10-11; Lukas 22 : 3-6). 
Sayangnya sedikit pemanasan yang Yudas sediakan bagi Yesus tidak berjalan sesuai 
dengan apa yang telah ia rencanakan. Dari pada tergerak untuk  melawan, Yesus 
malah memilih untuk menyerahkan diri sambil berkata, "Akulah Dia" (Yohanes 18 : 5). 
Pun ketika salah seorang muridNya mencoba membantu "menyelamatkan keadaan" 
dengan menghunus pedang, Yesus malah menyuruhnya, "Sarungkan pedangmu 
itu" (Yohanes 18 : 11). Yudas cuma bisa menggelengkan kepala. Yesus benar-benar 
mengecewakan! 
Tetapi kisah belum berakhir. Yudas yang mengikuti proses pengadilan terhadap Ye-
sus kemudian tahu bahwa ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati. Yudas terkejut. 
Wah, bukan begini rencananya. Tidak seseram ini skenario yang ada dalam pikiran 
Yudas. Ia tidak merencanakan kematian bagi Yesus. Ia menginginkan Yesus tetap 
hidup. Betapa pun Yesus telah mengecewakannya, Yudas tetap menganggap Yesus 
sebagai gurunya. Betapa pun Yesus ternyata tidak seperti yang ia harapkan, toh 
Yesus tetap teman dan sahabatnya. Tahun-tahun yang telah Yesus dan Yudas lewati 
bersama  bukanlah tahun-tahun tanpa arti.  
Melalui Yesus, Yudas belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan, yang sejak dahulu dis-
embah oleh bangsanya, yang selama ini ia pikir telah cukup dikenalnya (ternyata 
belum, Yudas kemudian menyadarinya). Melalui Yesus pula Yudas memperoleh gam-
baran tentang sebuah kerajaan, yang ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan 
cita-citanya sendiri tentang Kerajaan Israel setelah merdeka dari penguasaan Ro-
mawi. 
Yudas pun terdiam. Ia menyesal. Ia merasa bersalah. Ia telah melakukan kesalahan 
besar. Ia telah membiarkan hukuman mati jatuh pada seorang yang tidak bersalah. 

judas Iscariot  (cont.) 



 
Walau tidak dikehendaki, ia telah membunuh guru dan sahabatnya. Ia seo-
rang pembunuh. Yudas menelan ludah. Pahit. Ia tidak dapat menangis lagi. 
Yudas kecewa. Begitu kecewa pada dirinya sendiri. Pembunuh. Dan seorang 
pembunuh layak dihukum mati. Maka kita pun mengenal kisah itu: Yudas 
menggantung diri setelah melemparkan uang perak kedalam bait suci ... 
(Matius 27 : 5). 
Semua memang telah terjadi. Tetapi, seandainya Yudas tidak mati karena 
menggantung diri, bagaimana akhir dari kisah itu? Mungkin Yudas akan 
sempat menyaksikan peristiwa Paskah bersama murid-murid yang lain 
(murid-murid yang sebetulnya tidak lebih baik atau terhormat daripada 
Yudas! Murid-murid yang sebetulnya melakukan kesalahan yang tidak lebih 
kecil atau lebih ringan daripada yang dilakukan Yudas! Bukankah murid-
murid yang lain melarikan diri pada saat Yesus membutuhkan kehadiran 
mereka sebagai sahabat? Bahkan Petrus sempat menyangkali nama-Nya!). 
Mungkin Yudas akan sempat bertemu dengan Yesus yang bangkit. Mungkin 
Yudas akan sempat berkata, "Tuhan, ampuni saya." Mungkin juga Yudas 
akan sempat "membayar" kesalahannya dengan menjadi  martir bagi Kris-
tus, persis seperti yang dilakukan oleh Petrus, Tomas, dan murid-murid 
yang lain. 
Tentu saja kita masih bisa memperpanjang daftar "mungkin-mungkin" yang 
lain. Tetapi kita tahu, bahwa semua kemungkinan yang dapat diberikan oleh 
Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Yudas meniadakan kemungkinan pen-
gampunan, kemungkinan anugerah keselamatan, dan kemungkinan hidup 
baru. 
Jelas Yudas bukan satu-satunya orang yang pernah merasakan kekecewaan 
dalam hidupnya. Kita bisa jadi seperti Yudas. Kita merasa kecewa pada 
keluarga kita, atau pasangan hidup kita, atau anak kita, atau perjalanan 
karier kita, dll. Dalam keadaan menjadi "orang paling malang di dunia," 
bukankah tindakan Yudas dulu tidak terasa terlalu aneh bagi kita? 
Betapa pun kita merasa mempunyai alasan dan argumentasi yang logis 
untuk tindakan yang kita ambil pada saat kita kecewa, dalam kenyataannya 
tindakan itu telah menghapus kemungkinan campur tangan Tuhan dalam 
kekecewaan kita. Kita pun akan kehilangan kesempatan memperoleh pen-
gampunan, anugerah keselamatan, dan juga hidup baru. 
Belajarlah dari Yudas. Untuk tidak mengikuti jejaknya!  
 
 

http://www.gloriane t.org/paskah/ paskkare. html 
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Novianty Manik     05  
Erik Lumingkewas      08 
Yuliana Sudja       10 
Nita Napitupulu      17 

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet 
data ultahnya..  

tau jawabannya tau jawabannya tau jawabannya tau jawabannya …    ????????    
Kirim jawabanmu ke 08562129638 

Hadiah menarik untuk 1 orang pengirim pertama 

GAMES  
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Pernah Anda merasa Tuhan tidak menjawab doa AndaPernah Anda merasa Tuhan tidak menjawab doa AndaPernah Anda merasa Tuhan tidak menjawab doa AndaPernah Anda merasa Tuhan tidak menjawab doa Anda????    
Anda telah berdoa sungguhAnda telah berdoa sungguhAnda telah berdoa sungguhAnda telah berdoa sungguh----sungguh, bepuasa, dan menjaga hati agar Tuhan sungguh, bepuasa, dan menjaga hati agar Tuhan sungguh, bepuasa, dan menjaga hati agar Tuhan sungguh, bepuasa, dan menjaga hati agar Tuhan     
menyelesaikan masalah Anda, tapi apa yang Anda harapkan tidak terjadi, menyelesaikan masalah Anda, tapi apa yang Anda harapkan tidak terjadi, menyelesaikan masalah Anda, tapi apa yang Anda harapkan tidak terjadi, menyelesaikan masalah Anda, tapi apa yang Anda harapkan tidak terjadi,     

bahkan sebaliknya yang tidak diharapkan yang terjadi dalam kehidupan Anda.bahkan sebaliknya yang tidak diharapkan yang terjadi dalam kehidupan Anda.bahkan sebaliknya yang tidak diharapkan yang terjadi dalam kehidupan Anda.bahkan sebaliknya yang tidak diharapkan yang terjadi dalam kehidupan Anda.    
Ada seseorang yang berdoa agar pernikahannya dipulihkan, dia berdoa sungguhAda seseorang yang berdoa agar pernikahannya dipulihkan, dia berdoa sungguhAda seseorang yang berdoa agar pernikahannya dipulihkan, dia berdoa sungguhAda seseorang yang berdoa agar pernikahannya dipulihkan, dia berdoa sungguh----

sungguh, tapi yang terjadi kehidupan pernikahannya bertambah buruk sungguh, tapi yang terjadi kehidupan pernikahannya bertambah buruk sungguh, tapi yang terjadi kehidupan pernikahannya bertambah buruk sungguh, tapi yang terjadi kehidupan pernikahannya bertambah buruk     
bahkan berakhir perceraiaan.bahkan berakhir perceraiaan.bahkan berakhir perceraiaan.bahkan berakhir perceraiaan.    

Atau Anda sedang mengalami masa kritis berpacaran, dan berdoa berharap hubungan Atau Anda sedang mengalami masa kritis berpacaran, dan berdoa berharap hubungan Atau Anda sedang mengalami masa kritis berpacaran, dan berdoa berharap hubungan Atau Anda sedang mengalami masa kritis berpacaran, dan berdoa berharap hubungan 
Anda dan kekasih dipulihkan. Tapi yang terjadi Anda malah ditinggalkan.Anda dan kekasih dipulihkan. Tapi yang terjadi Anda malah ditinggalkan.Anda dan kekasih dipulihkan. Tapi yang terjadi Anda malah ditinggalkan.Anda dan kekasih dipulihkan. Tapi yang terjadi Anda malah ditinggalkan.    

Anda memohon agar perusahaan Anda diberkati, Anda memohon agar perusahaan Anda diberkati, Anda memohon agar perusahaan Anda diberkati, Anda memohon agar perusahaan Anda diberkati,     
tapi justru Anda bangkrut dan perusahaan Anda ditutup.tapi justru Anda bangkrut dan perusahaan Anda ditutup.tapi justru Anda bangkrut dan perusahaan Anda ditutup.tapi justru Anda bangkrut dan perusahaan Anda ditutup.    

Anda seolah berkata "Kenapa kau lakukan hal ini dalam hidupku TuhanAnda seolah berkata "Kenapa kau lakukan hal ini dalam hidupku TuhanAnda seolah berkata "Kenapa kau lakukan hal ini dalam hidupku TuhanAnda seolah berkata "Kenapa kau lakukan hal ini dalam hidupku Tuhan????        
Bukankah aku telah berdoa, memohon dan meminta kepadaBukankah aku telah berdoa, memohon dan meminta kepadaBukankah aku telah berdoa, memohon dan meminta kepadaBukankah aku telah berdoa, memohon dan meminta kepada----MuMuMuMu????        

Mengapa justru hal buruk yang terjadi dalam hidupkuMengapa justru hal buruk yang terjadi dalam hidupkuMengapa justru hal buruk yang terjadi dalam hidupkuMengapa justru hal buruk yang terjadi dalam hidupku????""""    
Satu hal, pada saat Anda mengalami masaSatu hal, pada saat Anda mengalami masaSatu hal, pada saat Anda mengalami masaSatu hal, pada saat Anda mengalami masa----masa sulit, Anda akan menjadi orang masa sulit, Anda akan menjadi orang masa sulit, Anda akan menjadi orang masa sulit, Anda akan menjadi orang 
yang lebih bijak dalam menyikapi masalah. Yang paling penting adalah Anda harus yang lebih bijak dalam menyikapi masalah. Yang paling penting adalah Anda harus yang lebih bijak dalam menyikapi masalah. Yang paling penting adalah Anda harus yang lebih bijak dalam menyikapi masalah. Yang paling penting adalah Anda harus 

melanjutkan hidup Anda, dan melepaskan rasa sakit dimasa lalu. melanjutkan hidup Anda, dan melepaskan rasa sakit dimasa lalu. melanjutkan hidup Anda, dan melepaskan rasa sakit dimasa lalu. melanjutkan hidup Anda, dan melepaskan rasa sakit dimasa lalu.     
Jangan terlalu meratapi masa lalu Anda, sehingga Anda tidak melihat terdapat Jangan terlalu meratapi masa lalu Anda, sehingga Anda tidak melihat terdapat Jangan terlalu meratapi masa lalu Anda, sehingga Anda tidak melihat terdapat Jangan terlalu meratapi masa lalu Anda, sehingga Anda tidak melihat terdapat     

kesempatankesempatankesempatankesempatan----kesempatan emas lainnya yang menghampiri Anda. Jika sebuah pintu tertutup kesempatan emas lainnya yang menghampiri Anda. Jika sebuah pintu tertutup kesempatan emas lainnya yang menghampiri Anda. Jika sebuah pintu tertutup kesempatan emas lainnya yang menghampiri Anda. Jika sebuah pintu tertutup 
dan Anda terusdan Anda terusdan Anda terusdan Anda terus----menerus melihat pintu tersebut, maka Anda tidak akan menyadari ada menerus melihat pintu tersebut, maka Anda tidak akan menyadari ada menerus melihat pintu tersebut, maka Anda tidak akan menyadari ada menerus melihat pintu tersebut, maka Anda tidak akan menyadari ada 

pintupintupintupintu----pintu lain yang sedang dibukakan bagi Anda.pintu lain yang sedang dibukakan bagi Anda.pintu lain yang sedang dibukakan bagi Anda.pintu lain yang sedang dibukakan bagi Anda.    
Dan pada saat Anda menjalani hidup dengan sebaikDan pada saat Anda menjalani hidup dengan sebaikDan pada saat Anda menjalani hidup dengan sebaikDan pada saat Anda menjalani hidup dengan sebaik----baiknya dan menyerahkan segalanya baiknya dan menyerahkan segalanya baiknya dan menyerahkan segalanya baiknya dan menyerahkan segalanya 
kepada Tuhan, halkepada Tuhan, halkepada Tuhan, halkepada Tuhan, hal----hal baik lainnya akan Tuhan datangkan  tepat pada waktunya...hal baik lainnya akan Tuhan datangkan  tepat pada waktunya...hal baik lainnya akan Tuhan datangkan  tepat pada waktunya...hal baik lainnya akan Tuhan datangkan  tepat pada waktunya...    



 

Anda dapat membaca kisah Raja Daud Anda dapat membaca kisah Raja Daud Anda dapat membaca kisah Raja Daud Anda dapat membaca kisah Raja Daud 
di Alkitab, ketika bayi Daud sakit di Alkitab, ketika bayi Daud sakit di Alkitab, ketika bayi Daud sakit di Alkitab, ketika bayi Daud sakit 
dan hampir mati, Daud berdoa siang dan hampir mati, Daud berdoa siang dan hampir mati, Daud berdoa siang dan hampir mati, Daud berdoa siang 
dan malam, tidak mau makan dan dan malam, tidak mau makan dan dan malam, tidak mau makan dan dan malam, tidak mau makan dan     
minum, tidak mandi dan bercukur, minum, tidak mandi dan bercukur, minum, tidak mandi dan bercukur, minum, tidak mandi dan bercukur,     

tidak menghadiri pertemuan apapun. tidak menghadiri pertemuan apapun. tidak menghadiri pertemuan apapun. tidak menghadiri pertemuan apapun. 
Daud tidak melakukan apaDaud tidak melakukan apaDaud tidak melakukan apaDaud tidak melakukan apa----apa apa apa apa     

selain berdoa memohon kepada Tuhan selain berdoa memohon kepada Tuhan selain berdoa memohon kepada Tuhan selain berdoa memohon kepada Tuhan 
agar anaknya disembuhkan. Tapi apa agar anaknya disembuhkan. Tapi apa agar anaknya disembuhkan. Tapi apa agar anaknya disembuhkan. Tapi apa 
yang terjadi? Anaknya tetap mati.yang terjadi? Anaknya tetap mati.yang terjadi? Anaknya tetap mati.yang terjadi? Anaknya tetap mati.    
Anda mungkin berpikir setelah Anda mungkin berpikir setelah Anda mungkin berpikir setelah Anda mungkin berpikir setelah     

mengetahui anaknya mati, Daud akan mengetahui anaknya mati, Daud akan mengetahui anaknya mati, Daud akan mengetahui anaknya mati, Daud akan 
kecewa dan pahit hati kepada kecewa dan pahit hati kepada kecewa dan pahit hati kepada kecewa dan pahit hati kepada     
Tuhan. Tapi yang dilakukan Daud Tuhan. Tapi yang dilakukan Daud Tuhan. Tapi yang dilakukan Daud Tuhan. Tapi yang dilakukan Daud 
ketika mengetahui anaknya mati, ketika mengetahui anaknya mati, ketika mengetahui anaknya mati, ketika mengetahui anaknya mati,     

dia justru langsung mencuci wajah-dia justru langsung mencuci wajah-dia justru langsung mencuci wajah-dia justru langsung mencuci wajah-
nya dan mengenakan pakaian baru nya dan mengenakan pakaian baru nya dan mengenakan pakaian baru nya dan mengenakan pakaian baru 
dan melanjutkan kehidupannya.dan melanjutkan kehidupannya.dan melanjutkan kehidupannya.dan melanjutkan kehidupannya.    

Ada tikungan bernama kegagalan,  
 

ada bundaran bernama kebingungan, kebingungan, kebingungan, kebingungan,     
 

ada tanjakan bernama teman  

ada rambu2 bernama keluarga.  
Ada lampu merah  bernama 
musuh,  

ada lampu kuning bernama  
peluang.  
Kita akan mengalami ban  
kempes tapi ... jika kita  
membawa:  ban serep  
bernama tekad, tekad, tekad, tekad,  
mesin bernama  

ketekunan, ketekunan, ketekunan, ketekunan,     
asuransi bernama iman dan 

kemudi bernama TUHAN  
sampailah kita di yang  
disebut sukses dan  
bahagiabahagiabahagiabahagia, dan satu hal … 

 
 
 

Tiada yang mustahil  
bagi orang percaya,  

 
 

karena  
 
 

Roh Allah turut 
bekerja... 

Jadi ketika halJadi ketika halJadi ketika halJadi ketika hal----hal terjadi diluar hal terjadi diluar hal terjadi diluar hal terjadi diluar 
keinginan Anda, jangan menjadi pahit keinginan Anda, jangan menjadi pahit keinginan Anda, jangan menjadi pahit keinginan Anda, jangan menjadi pahit 
hati, jangan mempertanyakan Tuhan. hati, jangan mempertanyakan Tuhan. hati, jangan mempertanyakan Tuhan. hati, jangan mempertanyakan Tuhan. 
Belajarlah seperti yang dilakukan Belajarlah seperti yang dilakukan Belajarlah seperti yang dilakukan Belajarlah seperti yang dilakukan 
Daud, cuci wajah Anda dan lanjutkan Daud, cuci wajah Anda dan lanjutkan Daud, cuci wajah Anda dan lanjutkan Daud, cuci wajah Anda dan lanjutkan 
kehidupan Anda. Bersiaplah untuk kehidupan Anda. Bersiaplah untuk kehidupan Anda. Bersiaplah untuk kehidupan Anda. Bersiaplah untuk 
halhalhalhal----hal baru yang telah Tuhan hal baru yang telah Tuhan hal baru yang telah Tuhan hal baru yang telah Tuhan 

siapkan untuk Anda. siapkan untuk Anda. siapkan untuk Anda. siapkan untuk Anda.     
Halleluya... Halleluya... Halleluya... Halleluya...     

Tuhan Yesus  MemberkatiTuhan Yesus  MemberkatiTuhan Yesus  MemberkatiTuhan Yesus  Memberkati    
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Jika kapal yang kau tumpangi terserang badai 
Tenanglah . . . 

TUHAN ada di sana untuk menenangkan badai 
karena kamu anak-NYA 

 

Jika ternyata DIA tak berkenan menenangkan badai 
jangan kuatir . . . 

DIA akan menjaga kapalmu agar tidak karam 

karena kamu anak-NYA 
 

Jika DIA tak berkenan menjaga kapalmu agar tak karam 

jangan takut . . . 
DIA sediakan pelampung agar kamu selamat sampai pulau terdekat 
karena kamu anak-NYA 

 

Jika DIA juga tak berkenan menyediakan pelampung 
jangan kecewa . . . 

DIA inginkan kau ada di sisi-NYA selamanya menikmati segala kekekalan  
yang indah tanpa isak tangis dan derita 

karena kamu anak-NYA  

kekasih kesayangan, yang mendebarkan hati-NYA. 
dan membuat-NYA selalu ingin memelukmu... 
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9 Faith… do you have it ?? 
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When you don’t know  
what to do,  

trust GOD.  
He will pull you 

through. 
 
 

Trust in the LORD  

with all your heart  

and lean not on your  

understanding. 

Amsal 3:5 

Bedanya manusia dengan Tuhan: 
 

manusia:  
IF u need ADVICE, message me.  
If u need FRIEND, call me.  
IF u need HELP, e-mail me.  

If u need MONEY, nomor yg anda tuju tidak dapat dihubungi. terima 
kasih. 

 

Tuhan:  

mau minta apapun, kapanpun n dimanapun..  
DIA slalu ada buat kita.. : 

A: Binatang apa yang haram?A: Binatang apa yang haram?A: Binatang apa yang haram?A: Binatang apa yang haram?    
B: BabiB: BabiB: BabiB: Babi    
A: Binatang apa yang lebih haram?A: Binatang apa yang lebih haram?A: Binatang apa yang lebih haram?A: Binatang apa yang lebih haram?    
B: Babi yang mengandung babiB: Babi yang mengandung babiB: Babi yang mengandung babiB: Babi yang mengandung babi    
A: Binatang apa yang paling haram?A: Binatang apa yang paling haram?A: Binatang apa yang paling haram?A: Binatang apa yang paling haram?    
B: Babi yang mengandung babi tapi ga ada bapaknya...B: Babi yang mengandung babi tapi ga ada bapaknya...B: Babi yang mengandung babi tapi ga ada bapaknya...B: Babi yang mengandung babi tapi ga ada bapaknya...    


