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1. Kesalahan apa yang Amerika perbuat mengenai uang? 1 
2. Kapankah kamu bisa membeli barang antik hanya  

dengan menggaruk hidungmu? 2 
3. Bagaimana sejarah di balik “backlog”? 3 
4. Kapankah kamu “melepaskan kucing dari dalam karung”? 4 
5. Bagaimana bak mandi memecahkan sebuah misteri? 5 
6. Bagaimana koboi membawa makanan mereka “untuk di jalan”? 6 
7. Mengapa sepeda laki-laki dan perempuan berbeda? 7 
8. Bagaimana ikan mati membantu meningkatkan kualitas makanan beku? 8 
9. Ada apa dengan alis? 9 
10. Bagaimana cara membangun gedung pencakar langit dengan korek api? 10 
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16. Bagaimana pengkhianatan dilakukan di perjamuan makan? 16 
17. Apa yang menyebabkan nafas tidak sedap? 17 
18. Mengapa polisi dipanggil ke sesi olahraga? 18 
19. Mengapa elang gundul tidak gundul? 19 
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ada plester luka Band-Aids? 23 
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mengubah sejarah? 24 
25. Mengapa lumbung berwarna merah? 25 
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29. Siapakah pembuat detektor logam pertama? 29 
30. Kapankah mengelap jarimu di taplak meja  

disebut sebagai perilaku yang baik? 30 
31. Mengapa kita menyebut tempat belanja favorit kita sebagai “mal”? 31 
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J a n u a r i  

Bagaimana bak mandi memecahkan  
sebuah misteri? 

Yakobus 1:12 

Archimedes, ilmuwan Yunani kuno, diberikan suatu misteri oleh raja untuk 
dipecahkan. Sang raja takut jika pembuat mahkotanya melakukan kecurang-
an. Bagaimana jika sang pembuat mahkota menambahkan besi yang lebih 
murah sehingga ia bisa menyimpan emas yang asli untuk dirinya sendiri? 
Archimedes harus membuktikan apakah mahkota itu asli atau tidak, tanpa 
menghancurkan mahkota dalam proses pembuktiannya. Archimedes memi-
kirkan solusi masalah ini dengan keras, namun tidak ada ide yang muncul 
sampai ia mandi pada suatu sore. Ketika ia masuk ke dalam bak mandi, air di 
sekitarnya naik. Tiba-tiba ia mendapat cara menyelesaikan teka-teki itu! Archi-
medes sadar bahwa jika sesuatu yang berat dimasukkan ke dalam air, berat air 
yang sama akan berpindah. Maka ia memulai eksperimen ilmiahnya dengan 
mencari tahu berat mahkota tersebut jika mahkota itu benar-benar terbuat 
dari emas. Kemudian ia menaruh emas murni dengan jumlah tersebut ke 
dalam air, dan ketika air bergerak, ia menghitung berat air yang berpindah. 
Kemudian ia menenggelamkan mahkota sang raja ke dalam air. Saat airnya 
bergerak, ia mengukur lagi beratnya. Ups! Kali ini air tersebut lebih berat dari 
yang pertama. Sang pembuat mahkota pastilah menambahkan logam lain 
yang lebih murah dan berat, karena berat airnya tidak cocok. Sang raja 
benar—mahkotanya tidak terbuat dari emas murni, dan Archimedes mem-
buktikan kebenarannya! 

Lantas kenapa? 
Kamu bisa mendapatkan mahkota gratis yang lebih berharga daripada emas. 
Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Alkitab berkata: 

Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi 
cobaan, karena sebagai hadiahnya ia akan memperoleh mahkota kehi-
dupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. 
Yakobus 1:12, FAYH 

Mahkota ini berarti bahwa kamu mempunyai tempat di sorga yang khusus di-
sediakan untukmu. Tidak ada yang bisa mencurinya atau menggantinya 
dengan sesuatu yang nilainya kurang dari itu. Berikanlah hidupmu kepada 
Allah dan klaimlah mahkotamu! 
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J a n u a r i  

Ada apa dengan alis? 
Yesaya 2:11-12 

Apa yang terjadi ketika kita mengangkat alis kita? Berbeda dengan hewan 
yang bergantung lebih kepada pendengaran atau penciuman, manusia 
paling banyak bergantung pada penglihatan. Apabila hewan mengembang-
kan lubang hidung mereka atau menegakkan telinga mereka untuk memper-
tajam kewaspadaan mereka, kita memperlebar mata kita, memperbesar pupil 
mata, dan mengangkat alis untuk melihat lebih jelas. Itu adalah cara tubuh 
kita melindungi diri lebih baik. 

Menurunkan alis kita ketika berkonsentrasi juga merupakan sarana per-
lindungan, karena alis yang mengerut membuat bukaan mata mengecil. Alis 
kita juga bergerak karena kita telah belajar berkomunikasi dengan membuat 
ekspresi melalui wajah kita. Alis yang naik dapat menunjukkan keterkejutan, 
pertanyaan, ketidaksetujuan, atau ketertarikan. 

Lantas kenapa? 
Hampir semua orang punya orang yang tidak disukai. Kita tidak menyukai 
cara orang tersebut berbicara atau bersikap atau berpenampilan. Namun kita 
tidak boleh cepat-cepat “mengangkat alis” pada orang tersebut. Jika kita pikir 
kita lebih baik daripada orang lain, kita bisa terlibat dalam masalah besar. 
Alkitab mengatakan kepada kita: 

Saatnya akan tiba orang yang sombong akan direndahkan dan hati yang 
angkuh akan ditundukkan. Hanya TUHAN saja yang akan ditinggikan. 
Pada hari itu TUHAN akan melawan orang-orang yang sombong, dan hati 
yang angkuh akan dihempaskan ke tanah. Yesaya 2:11-12, FAYH 

Jika kita tidak suka orang lain “merendahkan” kita, kita tidak boleh meman-
dang rendah orang lain. 
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J a n u a r i  

Mengapa elang gundul  
tidak gundul? 

Yesaya 40:31 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa burung memiliki bulu. Lantas 
mengapa kita diberi tahu bahwa lambang nasional negara Amerika Serikat 
adalah elang gundul (bald eagle)? Dilihat dari dekat, bulu elang gundul 
berwarna cokelat di bagian tubuhnya, putih di bagian kepala dan ekornya. 
Dahulu kata balded dalam bahasa Inggris Kuno berarti “bulu putih.” Burung 
ini kemudian disebut “balded eagle”, yang berarti elang dengan bulu kepala 
putih. Seiring berjalannya waktu, kata tersebut dipersingkat menjadi bald. 
Elang gundul adalah hewan yang megah dan menarik. Elang ini hanya me-
miliki satu pasangan seumur hidupnya dan pasangan itu hanya membangun 
satu sarang. Setiap tahun kedua elang itu menambahkan ranting-ranting pada 
sarang mereka, terkadang sampai ratusan kilogram beratnya dan hampir tiga 
meter panjangnya. Elang gundul dipilih sebagai maskot resmi Amerika Serikat 
di tahun 1782. Namun jika Benjamin Franklin, presiden di masa itu, disuruh 
memilih, maka pemungutan suara pada maskot ini akan berbeda. Menurut 
Benjamin pilihan terbaik untuk simbol Amerika adalah burung kesukaannya, 
kalkun. 

Lantas Kenapa? 
Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa elang menampilkan kemegahan dan 
kekuatan, sebab caranya terbang mengundang ketakjuban dan kekaguman. 
Allah tahu dampak yang dapat ditimbulkan oleh elang bagi orang yang 
melihatnya. Demikianlah mengapa Ia merujuk pada elang (rajawali)  dalam 
kata-kata penyemangat ini untuk kita: 

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan 
baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan 
tidak menjadi lelah. Yesaya 40:31 

Setiap kali kamu merasa lelah atau putus asa, bayangkanlah elang dan 
kembangkanlah “sayap”mu. Kasih Allah akan mengangkat dan menopangmu. 
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 M a r e t  

Bunga apa yang terlihat  
seperti gigi singa? 

Ayub 11:13-17 

Dua bunga yang biasa kita temui mendapatkan namanya dari penampilan 
mereka. Bunga dandelion sebenarnya adalah rumput yang berbunga menjadi 
bola bulu putih. Di Prancis, benihnya yang lembut dideskripsikan sebagai dent 
de lion, yang berarti “gigi singa.” Meskipun dandelion tidak dimakan oleh 
singa, bunga ini mengingatkan orang-orang akan penampilan gigi singa. 
Bunga lainnya yang memiliki nama yang unik adalah daisy. Bunga daisy mere-
kah di pagi hari, menunjukkan bagian tengahnya yang berwarna kuning 
cerah. Di malam hari, mereka mengatup. Itulah mengapa orang Inggris, 
menggunakan bahasa kuno-nya yang dahulu dipakai di Inggris Raya, menye-
but mereka sebagai “daeg-eseage”, yang dalam bahasa Inggris masa kini 
berarti “day's eye” atau dalam bahasa Indonesia, “mata hari.” (pengucap-
an day's eye sangat mirip dengan pengucapan daisy—pen.). 

Lantas Kenapa? 
Bunga daisy tidak memiliki pilihan untuk “membuka mata” mereka di pagi 
hari. Namun manusia memiliki pilihan. Allah tahu bahwa kita suka bangun 
pagi melihat cahaya pagi setelah gelapnya malam. Alkitab memberi tahu kita 
bagaimana kita bisa menjaga cahaya rohani bersama kita siang dan malam. Kata 
Alkitab: 

Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, dan menadahkan tanganmu 
kepada-Nya; jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan 
tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguh-
nya, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan 
berdiri teguh dan tidak akan takut, bahkan engkau akan melupakan kesu-
sahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah meng-
alir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang dari pada siang hari, 
kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ayub 11:13-17 

Awal mula kehidupan bersama Yesus adalah seperti terbitnya matahari di hari 
yang baru! 
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 J u l i  

Apakah pasir hisap  
benar-benar menelanmu? 

Mazmur 27:5 

Kamu melangkah ke semacam pasir hisap. Pasir ini tebal dan lembek, seolah 
merayapi kakimu. Kamu bisa membayangkan dirimu terhisap ke bawah per-
mukaan dalam waktu beberapa menit, seperti di film. Kamu mulai membe-
rontak, namun kamu malah menjadi semakin cepat tenggelam. Apakah kamu 
sudah tamat? Tidak jika kamu memahami apakah sebenarnya pasir hisap itu. 

Pasir hisap biasanya ditemukan di sekitar sungai, di mana pinggirannya 
biasa terbuat dari tanah liat atau lumpur lembek. Kamu bisa saja menapak ke 
pasir hisap, karena kamu mengira itu hanyalah pasir biasa, sebab terlihat 
sama. Perbedaannya adalah pasir pada pasir hisap sebenarnya mengapung di 
atas air. Jika kamu menapaki pasir hisap, pasir di atas air tidak bisa menahan-
mu, jadi kamu tenggelam ke dalamnya. Apa yang kebanyakan orang tidak 
tahu adalah pasir hisap sifatnya seperti air—kamu bisa mengapung di atas-
nya. Jika kamu berada di dalam pasir hisap, yang harus kamu lakukan adalah 
tetap tenang dan mencoba berbaring di punggungmu. Kemudian, dengan 
perlahan bergulinglah ke tepian. 

Lantas kenapa? 
Meskipun kamu bisa keluar dari pasir hisap, tentunya tetap mengerikan jika 
kamu melangkah dan tiba-tiba mulai tenggelam. Kamu merasa tidak aman. 
Allah memahami hal ini dan itulah mengapa Alkitab mengingatkan kita: 

Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27:5 

Ketika kamu menapak di atas batu, batu itu keras. Batu akan menopangmu. 
Allah ingin kamu menganggap-Nya sebagai Batumu. Ia akan menopangmu 
dan membuatmu tetap aman. 
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 O k t o b e r  

Mengapa anjing dan kucing  
tidak menangis? 

Wahyu 7:17 

Kebanyakan makhluk hidup memiliki cairan di mata mereka. Cairan pem-
basah ini mengandung sedikit bahan kimia di dalamnya yang membasuh 
mata dan menjaganya dari infeksi. Mata tercuci dengan otomatis ketika kita 
mengedip setiap sepuluh detik. Biasanya, cairan berlebih akan masuk ke 
dalam kantong air mata kita, yang merupakan tabung-tabung kecil. Kemu-
dian cairan tersebut masuk ke dalam saluran air mata dan juga ke hidung. 
Terkadang, mata kita memproduksi lebih banyak cairan dari biasanya, 
seperti ketika kita sedih, menguap, atau tertawa terbahak-bahak, sehingga 
saluran air mata kita terisi dengan cepat. Saat seperti itulah, wajah kita akan 
menghimpit ke atas dan otot dekat mata akan mendorong dengan kuat ke 
saluran air mata. Itulah mengapa cairan itu meluber ke pipi kita. Anjing dan 
kucing memiliki cairan juga di mata mereka. Namun, mereka tidak memiliki 
otot yang sama di mata mereka untuk memeras cairan tersebut keluar. 
Itulah sebabnya mereka tidak menangis seperti kita. 

Lantas kenapa? 
Ketika air mata seseorang mengalir ke wajah mereka, sering kali itu karena 
mereka merasakan kesedihan. Selama orang hidup di dunia, banyak hal 
yang akan terjadi yang membuat mereka sedih. Namun, Alkitab mengatakan 
kepada kita bahwa suatu hari nanti: 

Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7:17 

Di sorga tidak akan ada air mata lagi. Namun, bahkan sampai sekarang pun, 
jika sesuatu membuatmu merasa sangat sedih, kamu bisa mendapatkan 
penghiburan dari Allah. Ia akan membantumu melewati saat kesukaranmu, 
karena Ia benar-benar memahami perasaanmu. 
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 D e s e m b e r  

Mengapa ada gigi yang disebut  
“wisdom teeth”? 

1 Korintus 1:26-28 

Empat gigi geraham terakhir yang tumbuh di bagian belakang mulutmu di-
sebut “wisdom teeth”, atau gigi geraham dalam bahasa Indonesia. Dahulu 
kala, orang-orang benar-benar membutuhkan gigi geraham, karena daging 
cukup keras dan kenyal dan gigi-gigi belakang ini membantu orang mencer-
nanya. Namun, selama berabad-abad, rahang manusia perlahan menjadi 
semakin pendek, jadi kebanyakan orang tidak lagi memiliki ruang di mulut 
mereka untuk keempat geraham ini. Mengapa dinamai “wisdom teeth”, atau 
“gigi kebijaksanaan”? Gigi-gigi ini tidak berusaha tumbuh sampai kamu seti-
daknya berusia delapan belas tahun dan kamu nantinya sudah menjadi 
bijaksana di umur ketika gigi itu tumbuh! 

Lantas kenapa? 
Menjadi “bijaksana” tidak berarti menjadi pandai saja. Artinya adalah kamu 
memiliki pemahaman mengenai apa yang penting dalam hidupmu. Alkitab 
mengatakan kepada kita apakah artinya menjadi bijaksana itu: 

Saudara-saudara! Coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah 
memanggil kalian. Cuma sedikit saja dari antaramu yang bijaksana, atau 
berkuasa, atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Se-
bab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini, 
supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang 
dianggap lemah oleh dunia ini, supaya orang-orang yang gagah perkasa 
menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah 
yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini, supaya Allah menghancurkan 
yang dianggap penting oleh dunia. 1 Korintus 1:26-28, BIS 

Ini berarti kamu benar-benar bijaksana di mata Allah ketika kamu memilih 
mengikuti Yesus, meskipun seisi dunia mengikuti uang atau ketenaran. Hal 
paling bijak yang kamu lakukan adalah memilih Yesus sebagai pemimpin-
mu. 
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