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Berita SABDA 001/Agustus/2005  
Pengantar 

Salam kenal dan salam jumpa,  

Senang sekali melalui BERITA SABDA ini kami dapat menjumpai Anda. Selain untuk 
mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan SABDA©, kami harap melalui 
media ini, kami juga bisa membangun hubungan yang lebih akrab dengan Anda semua. 
Untuk itu kami menyediakan kesempatan agar anggota dapat berpartisipasi mengisi 
BERITA SABDA, misalnya dengan membagikan kesaksian, masukan, tips, pertanyaan, 
saran, usulan, atau komentar sehubungan dengan SABDA©. Nah, silakan 
mengirimkannya ke: <berita-sabda@sabda.org>  

Khusus pada penerbitan Edisi Perdana ini, kami ingin memberikan informasi tentang 
SABDA©, khususnya bagi Anda yang belum mengenal SABDA© (Software Alkitab, 
Biblika Dan Alat-alat) dari dekat. Pada intinya, informasi penting yang ingin kami 
bagikan adalah tentang infrastruktur yang dibangun oleh YLSA (Yayasan Lembaga 
SABDA) untuk proyek SABDA© ini.  

Sekaligus melalui media ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena CD 
SABDA© yang kami janjikan untuk dikirimkan kepada Anda belum bisa kami penuhi. 
Masih ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Untuk itu mohon dukungan doa 
Anda agar CD SABDA© ini bisa segera didistribusikan.  

Salam kami, 
Redaksi  
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Berita SABDA  

1. Sekilas Perjalanan CD SABDA© 

Sejak Yayasan Lembaga SABDA didirikan pada tahun 1994, membuat SABDA© 
(Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) merupakan salah satu misi utama YLSA. Oleh 
karena itu, ketika CD SABDA© versi 2.0 berhasil diluncurkan dan dibagikan GRATIS 
pada tahun 2000, kami semua menyambutnya dengan gembira, demikian juga 
masyarakat Kristen Indonesia yang telah menunggu cukup lama (bahkan banyak yang 
mengatakan mereka sangat frustrasi karena terlalu lama menunggu). Dengan cepat, 
CD SABDA© versi 2.0 tersebar, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga kepada 
masyarakat Kristen Indonesia di seluruh penjuru dunia. Pergumulan yang berat untuk 
meluncurkan CD SABDA© versi 2.0 rasanya terbayar lunas melihat tanggapan positif 
dan penuh antusias dari para pengguna SABDA©. Hal ini jugalah yang mendorong kami 
untuk terus melanjutkan proyek SABDA dengan target meluncurkan CD SABDA© versi 
3.0.  

Oleh karena itu, sejak diluncurkannya CD SABDA© versi 2.0 sampai pertengahan tahun 
2005, YLSA disibukkan kembali dengan usaha untuk meng-upgrade program SABDA© 
sesuai dengan perkembangan program OLB (Online Bible - Bahasa Inggris) dan juga 
untuk menambah/memproses lebih banyak modul Alkitab dan bahan baru (Bahasa 
Indonesia) ke dalam CD SABDA© versi 3.0. Pergumulan terberat terjadi pada satu 
tahun terakhir ini, karena selain kekurangan SDM, YLSA juga harus membagi perhatian 
pada bidang-bidang pelayanan lain di YLSA.  

[Jika Anda ingin mengetahui informasi lengkap tentang sejarah SABDA© versi 2.0, 
silakan berkunjung ke Situs SABDA© di alamat:  
==> http://www.sabda.org/sabda/tentang.php#sejarah ]  

Puji Tuhan! Jerih payah memproses bahan-bahan sedikit demi sedikit mulai dapat 
dilihat hasilnya. Dan dengan penuh perjuangan, pada awal Juni 2005, akhirnya semua 
bahan selesai diproses. Namun ini bukan akhir dari pembuatan CD SABDA©. Setelah 
penyelesaian CD SABDA© versi 3.0 Beta dan beberapa proses "walktrough" CD 
SABDA© masih harus melewati test dan uji coba ("Beta"). Oleh karena itu, tahap akhir 
yang sedang kami lewati saat ini adalah mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang ditemukan setelah uji coba CD SABDA© versi 3.0 Beta dan selama 
"walktrough".  

Selain itu, kami juga masih harus menyelesaikan negosiasi harga dengan beberapa 
pihak seperti percetakan CD, percetakan brosur, dan juga penjual CD case. Kalkulasi 
jumlah biaya yang harus kami keluarkan juga mendorong kami untuk berdoa dan 
menunggu pertolongan Tuhan. Besar harapan kami negosiasi ini bisa diselesaikan 
pada Agustus 2005 ini, sehingga CD SABDA© bisa segera didistribusikan secara 
GRATIS kepada mereka yang membutuhkan dan yang telah memesannya.  

http://www.sabda.org/sabda/tentang.php#sejarah
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Oleh karena itu, kami sungguh mohon dukungan doa Anda agar proses penyelesaian 
CD SABDA© dan dana yang dibutuhkan dapat dikumpulkan tepat pada waktunya.  

2. CD SABDA© versi 3.0 

Seperti yang sudah kami sebutkan di atas, proses pembuatan CD SABDA© versi 3.0 
telah memasuki tahap akhir. Dalam tahap ini kami masih menyelesaikan beberapa 
perbaikan dari hasil "walkthrough" dan juga masukan-masukan yang kami terima dari 
mereka yang menerima CD SABDA© versi 3.0 Beta. Diharapkan CD SABDA© versi 3.0 
final bisa segera siap dicetak dan diluncurkan.  

CD SABDA© versi 3.0 hadir untuk menolong Anda mempelajari Alkitab dengan lebih 
dalam, menyenangkan, dan tuntas! Software ini berisi program Alkitab yang 
dikembangkan dari program Online Bible dan dilengkapi dengan Pustaka Pastoral (Rak 
Buku Elektronik) yang berisi berbagai bahan biblika dan bahan-bahan kekristenan lain 
dalam bahasa Indonesia yang sangat lengkap.  

Dibandingkan dengan versi sebelumnya, program SABDA© versi 3.0 lebih canggih dan 
memiliki fasilitas yang lebih banyak. Demikian juga jumlah bahan/modul yang ada lebih 
banyak dibandingkan versi sebelumnya. Berikut ini beberapa kelebihan SABDA© versi 
3.0:  

• Memiliki 37 VERSI ALKITAB (14 versi Indonesia, 5 versi Yunani, 3 versi Ibrani, 
11 versi Inggris, dan 4 versi bahasa lain).  

• Terdapat KOMPILASI KAMUS ALKITAB interaktif dari 5 kamus Alkitab 
Indonesia; Leksikon Yunani dan Ibrani dengan nomor Strong; dan juga Link ke 5 
kamus Alkitab Inggris.  

• Memiliki KOMPILASI PENGANTAR KITAB dari 7 versi Pengantar Kitab dan 
Garis Besar Kitab yang bisa ditampilkan bersama-sama.  

• Mempunyai KOMPILASI CATATAN AYAT dan JUDUL PERIKOP yang 
merupakan Koleksi Catatan Ayat dari 7 versi Alkitab dan Judul Perikop yang 
saling terintegrasi.  

• Terdapat LEKSIKON YUNANI DAN IBRANI yang memperluas wawasan Anda 
dalam mencari pengertian ayat-ayat Alkitab sesuai dengan maksud penulis 
Alkitab.  

• Mempunyai PUSTAKA PASTORAL (Rak Buku Elektronik) berisi 30+ bahan 
biblika dan 40+ buku kekristenan.  

• Memiliki 40 PETA ALKITAB dan gambar-gambar dengan resolusi tinggi.  
• dan masih banyak lagi.  

Untuk membuktikan kecanggihan program SABDA© versi 3.0, silakan Anda men-
download program ini, yang telah tersedia di Situs SABDA.net:  
==> http://www.sabda.net/program/index.php  

Selain Anda dapat men-download program SABDA© versi 3.0, Anda juga dapat men-
download modul-modul SABDA© versi 3.0. [Catatan: Untuk men-download semua 

http://www.sabda.net/program/index.php
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modul akan membutuhkan cukup banyak waktu, oleh karena itu pilihlah modul-modul 
yang Anda butuhkan saja. Untuk membaca modul Anda harus menjalankannya dengan 
program SABDA©]  

Seluruh modul SABDA© terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu modul Alkitab, modul 
Biblika, dan modul Buku. Untuk mengetahui selengkapnya, silakan klik alamat berikut 
ini:  
==> http://www.sabda.net/modul.php  

Nah, bagi Anda yang mengeluh karena belum bisa mendapatkan CD SABDA©, silakan 
Anda berkunjung lebih dahulu ke Situs SABDA.net, karena YLSA membangun situs ini 
khusus untuk menjadi pusat download program dan modul SABDA© versi 3.0. Selamat 
men-download.  

3. Infrastruktur Pendukung CD SABDA© 

Dalam perjalanan mengembangkan proyek SABDA, YLSA juga memikirkan suatu 
sistem infrastruktur/pendukung SABDA©. Beberapa hal yang menjadi pendukung 
proyek CD SABDA© ini, di antaranya:  

• SITUS SABDAweb  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/home/  

Situs SABDAweb -- situs Alkitab Online terlengkap di Indonesia telah dibangun sejak 
tahun 2000. SABDAweb adalah salah satu inovasi terbaru yang merupakan upgrade 
dari Situs Alkitab SABDA-Web versi lama (dibuat tahun 1997). Situs ini menampilkan 
secara online semua isi dan fasilitas SABDA© dalam format WEB. Di dalamnya, Anda 
dapat menemukan Alkitab dalam berbagai versi dan bahasa, misalnya Bahasa 
Indonesia, Inggris, Yunani, Ibrani, dan beberapa bahasa lain. Alkitab dalam Bahasa 
Indonesia sendiri ada 12 versi yang bisa dibaca secara online, bahkan Alkitab Audio. 
Selain itu, Situs SABDAweb juga menyediakan banyak sekali alat-alat biblika dan buku-
buku referensi Kristen untuk membantu Anda menggali Alkitab dengan lebih teliti dan 
lengkap (studi Alkitab). Tapi hal yang sangat menarik adalah tersedianya fasilitas 
pencarian/search yang canggih, cepat, dan interaktif. Apakah Anda belum pernah 
berkunjung? Untuk itu, silakan mampir ke Situs SABDAweb.  

• SITUS SABDA.net  
==> http://www.sabda.net/  

Kehadiran Situs SABDA.net pada Pebruari 2005 bagaikan angin segar di padang gurun, 
terutama bagi Anda yang telah menanti-nantikan kehadiran CD SABDA© 3.0. Karena 
salah satu tujuan Situs SABDA.net dibangun adalah untuk menjadi "download center" 
SABDA©. Silakan Anda men-DOWNLOAD program SABDA© dan modul-modulnya 
secara GRATIS. Arahkan browser Anda ke:  

http://www.sabda.net/modul.php
http://www.sabda.org/sabdaweb/home/
http://www.sabda.net/
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• PROGRAM SABDA© untuk menjalankan semua modul SABDA©  
==> http://www.sabda.net/program/index.php  

• MODUL ALKITAB dari berbagai versi dan bahasa  
==> http://www.sabda.net/modul_alkitab/index.php  

• MODUL BIBLIKA yang berguna untuk mempelajari Alkitab  
==> http://www.sabda.net/modul_biblika/index.php  

• MODUL BUKU untuk memperkaya wawasan Anda tentang kekristenan  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php  

Selain menyediakan program dan bahan/modul CD SABDA© versi 3.0 yang bisa di-
download, Situs SABDA.net juga menyediakan Instruksi singkat mengenai cara men-
download, Links ke situs-situs yang menyediakan informasi dan bahan-bahan mengenai 
Alkitab, FAQ yang berisi berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan atau 
permasalahan yang sering muncul saat mengakses Situs SABDA.net, dan Forum 
SABDA.  

Bagi Anda yang ingin memberikan feedback atau masukan, silakan menghubungi kami 
melalui email: <info-sabda@sabda.org>  

• FORUM SABDA  
==> http://www.ylsa.org/forum/  

Forum ini disediakan bagi para pengguna dan pendukung SABDA© untuk memberikan 
masukan, saran, dan kritik bagi pengembangan SABDA© selanjutnya.  

• SITUS SABDA© versi 3.0  
==> http://www.sabda.org/sabda/  

Bebarengan dengan peluncuran Situs SABDA.net, YLSA juga meluncurkan Situs 
SABDA© versi 3.0. Keberadaan Situs SABDA© versi 3.0 ini akan menolong Anda untuk 
mengetahui segala hal mengenai SABDA©, khususnya versi 3.0, mulai dari sejarah, isi, 
sampai dengan cara pemesanannya. Bagi Anda yang ingin memesan CD SABDA© 
(namun harus bersabar), silakan mengisi Form Pemesanan yang tersedia.  

• BERITA SABDA  
==> http://www.sabda.net/berita/  

Milis Publikasi BERITA SABDA juga diterbitkan untuk menjadi sarana pendukung 
proyek SABDA, karena melalui media ini semua berita tentang perkembangan SABDA© 
bisa diketahui. Selain menjadi sarana informasi, publikasi ini juga akan dipakai untuk 
menjadi sarana interaksi dengan para pengguna SABDA©. Oleh karena itu kami akan 
membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, untuk mengirimkan, baik 
kesaksian, masukan, maupun pertanyaan seputar pelayanan Biblical Computing YLSA 
ke alamat:  
==> < berita-sabda@sabda.org >  

  

http://www.sabda.net/program/index.php
http://www.sabda.net/modul_alkitab/index.php
http://www.sabda.net/modul_biblika/index.php
http://www.sabda.net/modul_buku/index.php
http://www.ylsa.org/forum/
http://www.sabda.org/sabda/
http://www.sabda.net/berita/
mailto:berita-sabda@sabda.org
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Kesaksian: Kesaksian dari: "yogi" <yogi@>  

From: "yogi" <yogi@> "Alkitab versi software dengan search engine mempermudah 
dalam mencari topik dalam Alkitab. Dan riwayat sejarahnya membantu memperoleh 
pemahaman akan situasi dan maksud firman yang bersangkutan. Mempermudah dalam 
mencari topik dalam Alkitab. Namun yang paling menarik adalah versi berbagai bahasa 
apalagi jika disediakan versi aslinya sehingga membantu saya dalam mengartikan 
sabda dan ajaran dengan lebih baik. Telah beberapa lama saya membandingkan, 
khususnya injil, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mencari pemaknaan yang 
cocok/lebih mudah dimengerti, disesuaikan dengan sejarah dan keadaan daerah 
Palestina pada masa Yesus. Namun pembandingan secara manual sangat merepotkan 
dan terkadang membuat bosan. Dengan ini saya harap mempermudah kerja saya dan 
memperoleh lebih banyak ilham...  

"Kepada Yayasan Lembaga Sabda saya ucapkan terus berjuang, semoga firman Allah 
menerangi semua sisi dunia dan meninggalkan tidak ada tempat gelap tanpa cahaya."  

Redaksi: 
Terima kasih banyak untuk Pak Yogi yang sudah mengirimkan kesaksian dan 
dorongannya lewat email kepada kami. To God be the glory!  

Bagi para pengguna SABDA© lain, yang memiliki kesaksian, komentar, saran, 
pertanyaan, tips dan usulan-usulan, silakan membagikannya kepada pembaca BERITA 
SABDA. Kirimkan ke: <berita-sabda@sabda.org>  

Tolong SABDA  

Jika berkenan, YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) mengundang pembaca BERITA 
SABDA, untuk berpartisipasi membantu pelayanan SABDA. Saat ini YLSA 
membutuhkan:  

• tenaga sukarelawan, khususnya mereka yang ahli sebagai programmer, untuk 
mengembangkan program SABDA© versi berikutnya.  

• bahan literatur, khususnya bahan-bahan biblika yang berguna untuk 
mengembangkan pelayanan Biblical Computing di Indonesia.  

• dana, khususnya untuk membantu memperbanyak pencetakan CD SABDA©, 
karena banyaknya CD SABDA© yang bisa dicetak tergantung dari adanya dana 
yang tersedia. Bagi Anda yang ingin mengirimkan dana, silakan memakai 
rekening berikut ini:  
 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
a.n. Dra. Yulia Oeniyati  
No. Rekening: 0790266579  
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Bagi Anda yang ingin berpartisipasi membantu pelayanan SABDA, silakan mengirim 
email ke: < partisipasi-ylsa@sabda.org >  

  

mailto:partisipasi-ylsa@sabda.org
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Redaksi: Billy, Daniel, Endah, Puji, Sadrah, Yulia, Yuppi 
© 2005–2011 – Isi dan bahan adalah tanggung jawab Yayasan Lembaga SABDA (http://www.ylsa.org) 

Terbit perdana    : 21 Agustus 2005 
Kontak Redaksi Berita SABDA   :  beritasabda@sabda.org   
Arsip Publikasi Berita SABDA   :  http://www.sabda.org/publikasi/berita_sabda  
Berlangganan Gratis Publikasi Berita SABDA: berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100 
Berita Yayasan Lembaga SABDA 

• Situs SABDA  : http://sabda.org/  
• Profil Facebook  : http://fb.sabda.org/sabda  
• Fanpage Facebook  : http://facebook.com/sabda.org  

 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah yayasan Kristen nonprofit dan nonkomersial yang berfokus 
pada penyediaan Alkitab, alat-alat biblika, dan sumber-sumber bahan kekristenan yang bermutu.  Semua pelayanan 
YLSA memanfaatkan serta menggunakan media komputer dan internet agar dapat digunakan oleh masyarakat 
Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi/aliran gereja tertentu (interdenominasi). 
 
YLSA – Yayasan Lembaga SABDA: 

• Situs YLSA   : http://www.ylsa.org 
• Situs SABDA  : http://www.sabda.org 
• Blog YLSA/SABDA  : http://blog.sabda.org 
• Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/katalog 
• Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/publikasi 

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

• Alkitab (Web) SABDA   : http://alkitab.sabda.org 
• Download Software SABDA  : http://www.sabda.net 
• Alkitab (Mobile) SABDA  : http://alkitab.mobi 
• Download PDF & GoBible Alkitab  : http://alkitab.mobi/download 
• 15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa : http://audio.sabda.org 
• Sejarah Alkitab Indonesia  : http://sejarah.sabda.org 
• Facebook Alkitab   : http://apps.facebook.com/alkitab 

 
 
 

Rekening YLSA: 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 

a.n. Dra. Yulia Oeniyati 
No. Rekening: 0790266579 

Download PDF bundel tahunan Berita SABDA, termasuk indeks Berita SABDA dan bundel publikasi YLSA yang lain 
di:  

http://download.sabda.org/publikasi/pdf 

http://www.ylsa.org/
http://www.ylsa.org/
mailto:beritasabda@sabda.org
http://www.sabda.org/publikasi/berita_sabda
mailto:berlangganan@sabda.org
http://sabda.org/
http://fb.sabda.org/sabda
http://facebook.com/sabda.org
http://www.ylsa.org/
http://www.sabda.org/
http://blog.sabda.org/
http://www.sabda.org/katalog
http://www.sabda.org/publikasi
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://www.sabda.net/
http://alkitab.mobi/
http://alkitab.mobi/download
http://audio.sabda.org/
http://sejarah.sabda.org/
http://apps.facebook.com/alkitab
http://download.sabda.org/publikasi/pdf
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